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Gwneud gwahaniaeth i'r plant a'r bobl ifanc rydych yn eu cefnogi 

Diffinio llesiant ariannol 

Pam mae llesiant ariannol yn bwysig i Awdurdodau Lleol a gwasanaethau 
plant a phobl ifanc

Pam mae llesiant ariannol yn bwysig i’r plant a’r bobl ifanc rydych chi’n eu cefnogi 
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Hyrwyddo llesiant ariannol plant a phobl ifanc



Jane Hutt  MS
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Mae cefnogi gwytnwch ariannol ein plant a’n pobl ifanc yn elfen allweddol o’n 
gweithgarwch i wella llesiant ariannol yng Nghymru.
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Rwy’n croesawu cyhoeddi’r canllawiau llesiant ariannol
hyn a’r pecyn cymorth ymarferwyr gan y Gwasanaeth
Arian a Phensiynau. Hoffwn ddiolch i MaPS a’r
amrywiaeth o randdeiliaid sydd wedi gweithio ar y cyd
â nhw i gynhyrchu’r canllawiau. Mae’r rhain wedi cynnwys
arweinwyr gwasanaethau plant a phobl ifanc, ymarferwyr
sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn
amgylchiadau agored i niwed a sefydliadau sy’n
cynrychioli lleisiau plant a phobl ifanc.

Bydd y canllawiau hyn yn cefnogi awdurdodau lleol ac
ymarferwyr i ymgorffori cyfleoedd ar gyfer siarad a dysgu
am arian yn y cymorth y maent yn ei ddarparu, gan helpu
plant a phobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau ac arferion arian
a'u cefnogi i gyrchu canllawiau ariannol o ansawdd da
pan maen nhw ei angen.

Mae rhai pobl ifanc mewn perygl arbennig o fod â lefelau
isel o lesiant ariannol ac efallai y bydd angen addysg a
chanllawiau ariannol wedi'u targedu arnynt oherwydd eu
hamgylchiadau, megis plant mewn gofal a'r rhai sy'n
gadael gofal, gofalwyr ifanc a phobl ifanc sydd mewn
perygl o fod yn ddigartref. 

Mae gwasanaethau awdurdodau lleol sy’n gweithio gyda
phlant a phobl ifanc sy’n agored i niwed o ddydd i ddydd
mewn sefyllfa arbennig o dda i helpu’r bobl ifanc hyn i
ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau sydd eu
hangen arnynt i wneud y gorau o’u harian nawr ac ameu
bywyd yn y dyfodol. 

Mae llawer o ymarferwyr ac Awdurdodau Lleol eisoes yn
darparu cymorth llesiant ariannol rhagorol i blant a phobl
ifanc, ar bynciau megis cyllidebu, cynilo, rheoli dyled,
credyd a phensiynau. 

Rwy’n mawr obeithio y bydd y canllawiau llesiant ariannol
a’r pecyn cymorth ymarferwyr yn eu cefnogi yn eu gwaith
i baratoi plant a phobl ifanc ar gyfer yr heriau ariannol y
gallent eu hwynebu a chefnogi eu gwytnwch ariannol pan
fyddant yn oedolion.

Hyrwyddo llesiant ariannol plant a phobl ifanc



Cyflwyniad

Ar gyfer pwy mae'r canllawiau hyn?

Ynglŷn â'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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  Mae canllawiau yn wasanaeth diduedd a fydd yn eich helpu i nodi eich opsiynau a chyfyngu ar eich dewisiadau ond ni fydd yn dweud
wrthych beth i'w wneud na pha gynnyrch i'w brynu; chi biau'r penderfyniad. Mae’n wahanol i gyngor ariannol neu gyngor ar ddyledion, sef
dim ond cwmnïau sy’n cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) sy’n gallu ei gynnig, ac a fydd yn argymell cynnyrch
neu ddull gweithredu penodol i chi ei gymryd o ystyried eich amgylchiadau a’ch nodau ariannol. Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Deall y
gwahaniaeth rhwng cyngor a chanllawiau

Mae byw mewn tlodi yn effeithio ar fywyd cyfan plentyn, gan effeithio ar ei addysg, ei dai a’i amgylchedd cymdeithasol ac yn ei dro yn
effeithio ar ei ganlyniad iechyd (Gweler Cymru – RCPCH – Cyflwr Iechyd Plant)

  

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer: 

 unrhyw un sy’n arwain gwasanaethau i blant a
phobl ifanc mewn amgylchiadau bregus, gan
gynnwys Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Plant,
Penaethiaid Gwasanaethau Plant, ac Aelodau
Gweithredol Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 rheolwyr ymarferwyr sy’n darparu gwasanaethau
ar gyfer plant a phobl ifanc mewn amgylchiadau
bregus, yn arbennig Gwasanaethau Cymorth Dwys
i Deuluoedd (GICD), CAHMS, Gwasanaethau
Cymdeithasol Plant, Gwasanaethau Ieuenctid a
Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid/Cyfiawnder.

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer arweinwyr a rheolwyr
yn bennaf, ond gallant fod yn ddefnyddiol i ymarferwyr
hefyd. Mae'r pecyn cymorth atodol ar gyfer darparwyr
gwasanaeth ac ymarferwyr sy'n gweithio yn y
gymuned ac yn uniongyrchol gyda phobl ifanc. Fe’i
cynlluniwyd i’w helpu i ddod o hyd i gyfleoedd i siarad
am arian ochr yn ochr â’r cymorth y maent eisoes yn
ei ddarparu i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd. 

Nod y canllaw hwn yw helpu arweinwyr gwasanaethau
plant a phobl ifanc i ddod o hyd i ffyrdd o gryfhau sgiliau
ariannol, gwybodaeth ac arferion y plant a’r bobl ifanc y
maent yn eu cefnogi. Gallai hyn fod trwy gael sgyrsiau
am arian fel rhan o’r cymorth rydych chi’n ei darparu
eisoes, cynnig sesiynau sgiliau gallu ariannol,
cynorthwyo pobl ifanc i gyrchu canllawiau ariannol,
neu helpu rhieni a gofalwyr i feddwl am eu rôl wrth
ddylanwadu ar eu plant am arian. 
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Rydym yn cydnabod y bydd oedran y plant a’r bobl ifanc
sy’n cael eu cefnogi gan wasanaethau Awdurdod Lleol yn
amrywio. At ddibenion y canllaw hwn rydym yn diffinio
plant a phobl ifanc fel y rhai hyd at 25 oed. 
Nid yw'r canllawiau hyn o reidrwydd yn gofyn i chi neu'ch
timau weithredu neu ariannu mentrau newydd neu ddod
yn arbenigwr mewn llesiant ariannol. Yn hytrach, ei nod
yw eich helpu i ddarparu cymorth i'ch timau rheng flaen: 

 deall manteision llesiant ariannol i blant a phobl ifanc
a'u teuluoedd, a'i gysylltiad â blaenoriaethau polisi
cyfredol. 

 dod o hyd i gyfleoedd i integreiddio ymwybyddiaeth 
ariannolyn eu gwaith a'r gwasanaethau a ddarperir
ganddynt, neu i ehangu a gwella'r ddarpariaeth gallu 
ariannol bresennol.

 dod o hyd i gyngor, adnoddau ac offer pellach i'w 
helpu i gyflwyno cyfleoedd effeithiol i blant a phobl
ifanc yn eu hardal ddysgu am arian.

Mae'r sgiliau, y wybodaeth, yr agweddau a'r ymddygi-
adau sy'n helpu pobl i reoli arian a chyflawni llesiant 
ariannol da yn dechrau datblygu o oedran cynnar. Gall 
y rhai sy’n cefnogi lant a phobl ifanc – gan gynnwys 
rhieni, ysgolion a gwasanaethau plant a phobl ifanc – i 
gyd chwarae rhan wrth eu helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r 
wybodaeth sydd eu hangen arnynt ar gyfer mwy o 
lesiant ariannol yn ddiweddarach mewn bywyd. Bydd 
rhoi’r sgiliau a’r hyder i blant a phobl ifanc i reoli eu 
harian nawr ac yn y dyfodol yn helpu i hybu eu hiechyd 
corfforol a meddyliol  a'u grymuso i wneud y gorau o 
gyfleoedd addysgol a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae’r 
sgiliau, y wybodaeth, yr agweddau a’r ymddygiadau sy’n 
helpu pobl i reoli arian a chyflawni llesiant ariannol da 
yn dechrau datblygu o oedran cynnar. 
Mae’n arbennig o bwysig bod plant a phobl ifanc sy’n 
cael eu magu mewn amgylchiadau agored i niwed yn 
cael cyfleoedd i siarad am arian, ennill sgiliau ariannol 
drwy gydol eu plentyndod, a chael mynediad at 
ganllawiau ariannol o safon wrth iddynt ddod yn fwy 
annibynnol. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd plant a 
phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, y rhai sydd â 
chyfrifoldebau gofalu neu bobl ifanc sy’n cael eu magu 
ar aelwydydd incwm isel yn wynebu mwy o heriau 
ariannol ar oedran iau ac y bydd angen cymorth 
ychwanegol arnynt i feithrin llesiant a
chydnerthedd ariannol.

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn gorff
hyd braich o Lywodraeth y DU, a noddir gan yr Adran
Gwaith a Phensiynau. Rydym yn helpu pobl – yn
arbennig y rhai mwyaf anghenus – i wella eu llesiant
ariannol ac adeiladu dyfodol gwell, mwy hyderus. Rydym
yn gweithio i sicrhau bod pobl yn gallu cyrchu canllawiau
arian a phensiynau a chyngor ar ddyledion o ansawdd
uchel, ac i wella’r ddarpariaeth addysg ariannol i blant a
phobl ifanc gartref, yn yr ysgol ac yn y gymuned. 
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Canllawiau ar-lein rhad ac am ddim, diduedd ac
arbenigol ar bynciau yn amrywio o fudd-daliadau,
cynilion a rhentu, yn ogystal ag offer a chyfrifianellau
defnyddiol. Dewch o hyd i ni ar-lein neu siaradwch â
ni yn fyw am ganllawiau ariannol dros y ffôn:
0800 138 7777. Fel arall, gallwch ychwanegu
+44 77 0134 2744 i'ch WhatsApp ac anfon neges
atom. 
Gallwch hefyd gyrchu cyfres o ganllawiau ‘siarad
am arian’ wedi’u teilwra i wahanol grwpiau oedran,
ac adnoddau penodol sy’n amlinellu’r cymorth
ariannol sydd ar gael i ofalwyr ifanc. Gallwch
archebu copïau ffisegol o’n canllawiau, i unigolion
neu i sefydliadau di-elw a’r sector cyhoeddus eu
defnyddio, trwy ein porth archebu canllaw yma. 

Mae HelpwrArian wedi cyhoeddi canllawiau
ariannol newydd ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed:
ar gael yma. Mae’r canllawiau hyn yn cyflwyno
amrywiaeth o bynciau arian neu bensiynau sy’n
nodweddiadol i bob oedolyn ifanc pan ydynt yn
dechrau gwneud penderfyniadau ariannol
annibynnol ar ôl gadael addysg ac yn ymuno â’r
farchnad lafur (gan gynnwys wrth chwilio am
waith neu ar brentisiaeth). Yna mae'n cyfeirio at
ganllawiau HelpwrArian manylach neu'n
uniongyrchol at ffynonellau cymorth allanol. Gellir
dod o hyd i ganllawiau i fyfyrwyr a graddedigion
yma hefyd.

I wneud yn siŵr ein bod yn adlewyrchu anghenion y plant a’r
bobl ifanc sydd â’r angen mwyaf, rydym wedi ymgynghori â: 

 Rheolwyr ac ymarferwyr Awdurdodau Lleol, 

 darparwyr trydydd sector sy'n gweithio gyda phlant a phobl
ifanc yn y gymuned (gan gynnwys grwpiau penodol o blant
sy'n agored i niwed), ac 

 asiantaethau cenedlaethol perthnasol. 

Hoffai’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS)
ddiolch i arweinwyr, rheolwyr ac ymarferwyr
gwasanaethau plant a phobl ifanc a gymerodd ran
mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws i lywio datblygiad
y canllawiau. Yn ogystal, mae MaPS yn diolch i'r bobl a'r
sefydliadau dilynol, y bu eu barn a'u cyngor yn
amhrisiadwy wrth ysgrifennu'r canllawiau hyn: Yr Adran
Gwaith a Phensiynau; yr Adran Addysg; Adran Lefelu Tai
a Chymunedau; yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeon; Trysorlys Ei Fawrhydi; Bwrdd Cyfiawnder
Ieuenctid; Cymdeithas Llywodraeth Leol; Comisiynydd
Plant Lloegr; Bwrdeistref Frenhinol Greenwich;
Bwrdeistref Barnet yn Llundain; Cynghorau Adur a
Worthing; Confensiwn Awdurdodau Lleol yr Alban
(COSLA); Llywodraeth yr Alban; Llywodraeth Cymru;
Comisiynydd Plant Cymru; Plant yng Nghymru; Young
Scot; Menter yr Ifanc; Cyngor Ariannol yr Alban; Arian
Ifanc; MyBnk; Yr Elusen Arian; The Share Foundation;
The Mix; Barclays; Natwest; HSBC; Academi Bancio
Lloyds; The Family Building Society; Academi Arian;
Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian; Open Palm;
Ymddiriedolaeth y Tywysog; Experian; Sefydliad Cyngor
ar Ddyled; Swyddfa Myfyrwyr; SFE i Ymarferwyr; Cyngor
Cwricwlwm, Arholi ac Asesu (CCEA).
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HelpwrArian
Diolchiadau 

Hyrwyddo llesiant ariannol plant a phobl ifanc

Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddodd MaPS Strategaeth y
DU ar gyfer Llesiant Ariannol sy’n anelu at ysgogi newid
sylweddol, cydgysylltiedig i lesiant ariannol y DU. Mae’r
strategaeth yn amlinellu nod o 90,000 yn fwy o blant a
phobl ifanc yn derbyn addysg ariannol ystyrlon yng 
Nghymru erbyn 2030. Cefnogir y nod hwn gan Gynllun 
Cyflawni Cymru, sy’n cynnwys cefnogi plant a phobl 
ifanc sydd â’r angen mwyaf.
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Beth yw llesiant ariannol?

3  Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol 2020-2030
4  Mae Eich Arian yn Bwysig, Rhifyn Cymru (Arian Ifanc,2019)
5 Gallu Ariannol Plant a Phobl Ifanc: Dadansoddiad Anghenion (Ebrill 2018)
6 Cynllun Comisiynu Gallu Ariannol Plant a Phobl Ifanc: Adroddiadau Dadansoddiad Cyfrannu
7 Plymio'n Ddwfn Gallu Ariannol Plant a Phobl Ifanc: Bregusrwydd

Mae llesiant ariannol yn hysbys wrth enwau gwahanol. 
Weithiau caiff ei ddisgrifio fel llythrennedd ariannol, 
llesiant ariannol, hyder neu allu ariannol, neu wydnwch 
ariannol.

Mae MaPS yn diffinio llesiant ariannol fel a ganlyn: 

Mae llesiant ariannol yn ymwneud â theimlo'n
ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae’n ymwneud â
gwneud y gorau o’ch arian o ddydd i ddydd, delio
â’r annisgwyl, a bod ar y trywydd iawn ar gyfer
dyfodol ariannol iach. Yn fyr: yn wydn yn ariannol,
yn hyderus ac yn rymus.3 

Gall profiadau o arian yn ystod plentyndod ac fel
oedolion ifanc gael effaith ar lesiant a gwytnwch
ariannol nawr ac i fyd oedolion. Mae’n hanfodol bod
pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfleoedd i ennill
sgiliau, gwybodaeth ac arferion ariannol cadarnhaol
mewn amrywiaeth o leoliadau, trwy addysg ariannol
ffurfiol ac anffurfiol a chanllawiau ariannol. 

Ers 2008, mae addysg ariannol ffurfiol wedi bod yn
rhan statudol o gwricwlwm yr ysgol uwchradd fel rhan
o Ddatblygiad Mathemategol ac Addysg Bersonol a
Chymdeithasol,4  ond gwyddom nad yw hyn yn ddigon i
gyrraedd pob person ifanc. Mae’n bosibl y bydd pobl
ifanc mewn amgylchiadau agored i niwed ar eu colled
ar addysg ffurfiol ac angen cymorth wedi’i deilwra’n well
y tu allan i amgylchedd yr ysgol. Dyma lle mae gan 
Awdurdodau Lleol rôl bwysig i’w chwarae: cyrraedd plant
a phobl ifanc ar adegau allweddol eraill yn eu taith i
annibyniaeth ariannol. Yng Nghymru, dim ond 35% o blant
7 i 17 oed sy’n dweud eu bod wedi dysgu am reoli arian yn
yr ysgol neu’r coleg, o gymharu â 40% ar draws y DU.5 

Mae rhai profiadau a chyd-destunau yn ystod
plentyndod yn rhagfynegwyr canlyniadau ariannol
gwaeth, gan gynnwys rhai plant a phobl ifanc sydd yn
aml eisoes yn defnyddio’r gwasanaethau a ddarperir gan
Awdurdod Lleol. Er enghraifft, plant a phobl ifanc sy’n
cael eu magu mewn gofal, gadael gofal, bod â
chyfrifoldebau gofalu, yn ogystal â thyfu i fyny ar aelwyd
gorddyledus, neu fod â salwch, nam neu anabledd
hirdymor.6  
Gallai’r plant a'r bobl ifanc hyn:

 bod mewn perygl o fod â lefelau is o allu ariannol,
a allai arwain at ganlyniadau gwael neu ecsbloetio
ariannol. 

 
bod yn gwneud penderfyniadau ariannol yn iau na'u
cyfoedion, oherwydd eu hamgylchiadau. 

Wynebu heriau sy'n gysylltiedig â lefelau is o allu
ariannol, er enghraifft meddu ar sgiliau llythrennedd
neu rifedd is.

Byddai llawer o’r plant a’r bobl ifanc hyn yn elwa ar
gymorth wedi’i dargedu y tu hwnt i’r addysg ariannol a
gânt yn yr ysgol neu gartref, wedi’i deilwra i’w
hamgylchiadau. 

“Mae’n bosibl na fydd y bobl ifanc [rydym yn gweithio
gyda nhw] wedi cael unrhyw wybodaeth neu o bosibl
gwybodaeth nad oedd yn ddefnyddiol gan deulu neu
rieni. Os nad ydynt wedi cael unrhyw wybodaeth neu
wersi am y pwnc, efallai y byddant yn edrych i leoedd
lle nad yw gwybodaeth yn ddiogel, h.y., cynlluniau dod
yn gyfoethog yn gyflym neu sgamiau.” 

 

Gweithiwr Cymdeithasol
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bod yn byw mewn cartrefi lle nad ydynt yn cael
dylanwadau ariannol adeiladol a dysgu'r hyn sydd ei
angen arnynt.7 

Diffinio llesiant ariannol 

Pam mae llesiant ariannol yn bwysig i’r plant a’r
bobl ifanc rydych chi’n eu cefnogi 

Hyrwyddo llesiant ariannol plant a phobl ifanc



Mae effaith economaidd y pandemig Covid-19 a’r
argyfwng costau byw dilynol wedi gwaethygu straen
ariannol i lawer o bobl yng Nghymru a ledled y DU. Mae
pobl ifanc yn profi tarfu ar addysg, colli enillion, llai o
fynediad at brofiad gwaith a rhwystrau i dai fforddiadwy: 

 mcangyfrifwyd nad oedd 9.4% o bobl ifanc 16–18 oed
a 15.3% o bobl 19–24 oed yng Nghymru mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant. (NEET).8 

 Fe wnaeth nifer y bobl 18-24 oed sy’n hawlio budd-
daliadau cysylltiedig â diweithdra ledled y DU fwy na
dyblu rhwng mis Mawrth a mis Mai 2020, ar ddechrau’r
pandemig.9 

 Mae 51% o’r rhai 18-24 oed wedi dweud eu bod yn
teimlo eu bod wedi gwneud penderfyniad gwael am
ddyled yn ystod y pandemig.10 

 Dywedodd 37% o bobl ifanc eu bod yn poeni am gael
digon o arian i fyw arno yn ystod y cyfyngiadau symud,
gan awgrymu cysylltiadau cryf rhwng iechyd meddwl
pobl ifanc a’u dealltwriaeth o arian.11 

8   Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)  (2021)
9   Ystadegau diweithdra ieuenctid  (2022)
10 Ffynnu yn Oes Amwysedd: meithrin gwytnwch ar gyfer realiti newydd gwaith 
11 YMCA, Generation COVID: Effaith economaidd Covid-19 ar bobl ifanc yn y Deyrnas Unedig (Mai 2021)

Ni fu erioed yn bwysicach cynyddu llesiant a gallu
ariannol plant a phobl ifanc i wella eu llwyddiant
economaidd ac addysgol yn y dyfodol. Mae gan y
gwasanaethau yr ydych yn eu harwain ran hanfodol i'w
chwarae wrth gefnogi'r rhai mwyaf anghenus i ennill
hyder a gwytnwch ariannol. 

“Rwyf wedi darganfod nad yw llawer o’r bobl
ifanc rydym yn gweithio gyda nhw yn deall arian
a sut mae’n gysylltiedig â phopeth, yn arbennig wrth
fyw’n annibynnol. Mae’n hawdd mynd i ddyled, dyled
na ellir ei rheoli, heb fod ag ymwybyddiaeth ariannol.” 

 Gweithiwr ieuenctid
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Gwyddom fod llawer o ymarferwyr eisoes yn rhoi
rhywfaint o gymorth i bobl ifanc gyda materion
ariannol, a bod llawer eisiau cymorth a chefnogaeth
i wneud hynny ac i wneud mwy. Mae gan bawb sy'n
ymwneud â chefnogi person ifanc rôl i'w chwarae
wrth hyrwyddo eu llesiant ariannol. 

Trwy eich rôl yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc,
rydych chi a’ch timau mewn sefyllfa unigryw i gefnogi
llesiant ariannol plant trwy ystod eang o wasanaethau
a chyda phartneriaid lleol. Mae gwella gallu ariannol
plant a phobl ifanc yn debygol o gael effaith
gadarnhaol ar lawer o’ch mentrau a’ch blaenoriaethau
ehangach, er enghraifft, cefnogi pobl ifanc sydd â
phrofiad o ofal i ennill y sgiliau bywyd sydd eu hangen
arnynt i ffynnu wrth iddynt ddod yn annibynnol; helpu
pobl ifanc anabl i gael cymorth addysg a chyflogaeth;
a sicrhau bod pobl ifanc sy'n symud i annibyniaeth yn
gallu rheoli cyllideb a chynnal eu tenantiaethau. 

Gall hybu llesiant ariannol plant a phobl ifanc gyfrannu
at gyflawni llawer o’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer
timau gwasanaethau plant a gwaith cymdeithasol, gan
gynnwys gofynion a nodir o dan Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y strategaeth
ddigartrefedd o dan adran 50 o’r Ddeddf. Deddf Tai
(Cymru) 2014, a Strategaeth Tlodi Plant 2015, megis: 

 gwella canlyniadau llesiant pobl sydd angen gofal a
chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth, 

 atal digartrefedd, 

 paratoi pobl ifanc (yn arbennig y rhai sydd â phrofiad
o ofal) ar gyfer byw'n annibynnol, 

 cynyddu'r gwasanaethau ataliol yn y gymuned, a
darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth yn gynnar; 

 cefnogi teuluoedd sy'n byw mewn tlodi trwy roi cyngor
ar ddyledion a chanllawiau ariannol iddynt. 

“Mae ymwybyddiaeth ariannol yn chwarae rhan
enfawr wrth weithio ar atal digartrefedd. Nid oes gan
lawer o bobl ifanc y sgiliau i reoli eu harian yn effeithiol
a blaenoriaethu pethau na ddylid eu blaenoriaethu wrth
geisio cynnal tenantiaeth. Gall hyn arwain at ddyled
sy’n gysylltiedig â thai a digartrefedd.”  
Gweithiwr ieuenctid

12 Dadansoddiad o Arolwg Gallu Ariannol Oedolion 2018 (MaPS)
13 Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol/Well-being of Future Generations: Canllaw Hanfodion (Llywodraeth Cymru, 2021)
14 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: Yr Hanfodion (Cyngor Caerdydd)
15 Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol  (MaPS, 2020)

Mae datblygu sgiliau ariannol da yn rhan hanfodol o 
fyw’n annibynnol a chyflawni llesiant ariannol – ffactor 
bwysig wrth gefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc 
nawr ac yn y dyfodol. Mae 17% o bobl ifanc 16 ac 17 
oed yn dweud eu bod yn teimlo’n bryderus wrth feddwl 
am eu harian, ac mae’r ffigur hwn yn codi i 50% o bobl 
18 i 24 oed.12

Mae canlyniadau addysgol gwael yn parhau hyd yn
oed ar ôl i gysylltiad gwaith cymdeithasol ddod i ben, gan
arwain at ganlyniadau oes gwaeth. Mae hyn yn dangos 
bod angen i Awdurdodau Lleol wneud iawn am y 
rhwystrau a'r bylchau addysgol a brofir gan y bobl ifanc y 
maent yn eu cefnogi.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn gosod nodau ar gyfer pob corff cyhoeddus, gan 
gynnwys Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'r rhai 
sy'n ymwneud â gallu ariannol a lles yn cynnwys:

 Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl mor uchel â phosibl a lle deellir dewisiadau ac
ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

Cymdeithas sy'n galluogi pobl i gyflawni eu potensial 
waeth beth fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau.13

  

Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi nifer o egwyddorion
ynghylch cynaliadwyedd, gan gynnwys ffyniant,
gwydnwch ac atal. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i
gyrff cyhoeddus bennu sut y bydd gweithredu i atal
problemau rhag digwydd neu waethygu yn eu helpu i
gyflawni eu hamcanion ehangach. Mae cyfle
gwirioneddol i ddefnyddio sgyrsiau am arian fel rhan o’r
gwaith atal hwn, gan helpu i gau’r bwlch cynyddol a
achosir gan y pandemig, cynyddu llesiant ariannol, ac,
yn y pen draw, gwella canlyniadau ehangach.14 

Gwyddom, yn ogystal â chael effaith gadarnhaol
sylweddol ar unigolion a theuluoedd, y bydd gwelliannau
mewn llesiant ariannol o fudd i’r gymdeithas ehangach.
Gall llesiant ariannol gwell arwain at ostyngiad mewn
dyled a digartrefedd, gan arwain yn ei dro at lai o bwysau
ar wasanaethau.15  
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Gwneud gwahaniaeth i'r plant a'r bobl ifanc
rydych yn eu cefnogi 

16 Plant a Phobl Ifanc a Gallu Ariannol: Dadansoddiad Anghenion (MAS, 2018)
17 Rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant: Adroddiad Etifeddiaeth (Llywodraeth Cymru, 2022)
18 Datganiad i'r wasg: Cyhoeddi Incwm Sylfaenol i'r rhai sy'n gadael gofal yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, Chwefror 2022)
19  Eisiau siarad am Arian? Pwysigrwydd Addysg Ariannol i Blant Mewn Gofal (Arian Ifanc, 2019)
20  Adroddiad Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer Terfynu Digartrefedd (Crisis, 2017)

Gallai ymgorffori llesiant ariannol yn y gwasanaethau
rydych yn eu darparu i blant a phobl ifanc wneud
gwahaniaeth enfawr i’w gwytnwch ariannol a’u hyder.
P’un a yw’n rhoi sgiliau i ymarferwyr gael sgyrsiau
anffurfiol am arian, darparu sesiynau datblygu sgiliau
arian neu helpu pobl ifanc i gyrchu adnoddau a
chanllawiau eu hunain, bydd dull cydlynol ar draws
eich gwasanaethau yn helpu i sicrhau bod plant a
phobl ifanc mewn sefyllfa gryfach i wneud
dewisiadau ariannol cadarn. ac osgoi dyled niweidiol
a chamfanteisio ariannol. 
Bydd dull amlasiantaethol, fel yr amlinellir yn
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015, yn darparu ffordd integredig a chydweithredol
o ymgysylltu â phobl a chymunedau i helpu i atal
problemau rhag digwydd neu waethygu. Er enghraifft,
gallai Gwasanaethau Cymorth Dwys i Deuluoedd
(IFSS), Gwasanaethau Cymdeithasol Plant, a
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid, yn ogystal ag
ysgolion a sefydliadau sector gwirfoddol a
chymunedol, sicrhau bod sgyrsiau am arian yn cael
eu cyflwyno pan fydd eu hangen fwyaf. Mae'r pecyn
cymorth sy'n cyd-fynd ag ef yn cynnwys awgrymiadau
ar gyfer gweithio gydag asiantaethau a darparwyr
gwasanaethau eraill. 

Mae’r adran hon yn amlygu rhai o’r grwpiau o bobl ifanc
y gallwch chi a’ch timau eu cefnogi, a’r ffactorau a allai
effeithio ar eu llesiant ariannol. Mae'n cynnwys rhai
awgrymiadau ar gyfer ffyrdd y gall eich gwasanaethau
helpu i adeiladu ymwybyddiaeth ariannol a sgiliau
ariannol. 

Mae plant mewn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal yn fwy
tebygol na’u cyfoedion o gael profiadau a nodweddion
sy’n gysylltiedig â risg uwch o allu ariannol gwael.16 Gall
y rhain gynnwys canlyniadau addysgol is (o ganlyniad i
darfu sylweddol ar fywyd ysgol); digartrefedd; bod â
salwch neu anabledd hirsefydlog; bod â rhieni heb
unrhyw gymwysterau neu lefelau isel o gymwysterau;
tyfu i fyny mewn cartref incwm isel neu orddyledus; neu
fod â rhieni â gallu ariannol isel eu hunain. 

O ganlyniad i Raglen ‘Gwella Canlyniadau i Blant’
Llywodraeth Cymru (a oedd yn rhedeg o 2016 i 2021),
mae nifer o eitemau etifeddol wedi’u rhannu i
adlewyrchu blaenoriaethau parhaus. 

Mae’r rhain yn cynnwys gwaith y grŵp Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai ar y Cyd, sy’n archwilio beth arall y 
gellir ei wneud i gefnogi’r pontio o ofal i fyw’n annibynnol, 
ac sy’n rhoi pwys ar ddatblygu galluoedd ariannol pobl 
ifanc fel y gallant reoli rhent a biliau.17

Fel rhiant corfforaethol, mae'r Awdurdod Lleol yn gyfrifol 
am sicrhau bod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal 
yn cael eu paratoi ar gyfer byw'n annibynnol ac yn gallu 
ffynnu. Gellir ystyried bod cefnogi’r bobl ifanc hyn gyda’u 
gallu ariannol a’u lles yn rhan annatod o’r cyfrifoldeb hwn.

Ym mis Chwefror 2022, cyhoeddodd Llywodraeth
Cymru gynllun peilot i dreialu Incwm Sylfaenol ar gyfer 
pob person ifanc sy’n gadael gofal, sydd bellach wedi 
dechrau. Gan ddechrau fis ar ôl eu pen-blwydd yn 18 oed, 
bydd y rhai sy'n gadael gofal yn cael £1,600 y mis am 24 
mis. Fel rhan o’r cynllun hwn, bydd hyfforddiant llesiant 
ariannol a chyfeirio ar gael gan Lywodraeth Cymru a 
sefydliadau partner. 

Mae Grŵp Seneddol Hollbleidiol y DU (APPG) ar
Addysg Ariannol i Bobl Ifanc yn nodi’n glir nad oes ‘un
bwled arian’ wrth baratoi plant mewn gofal ar gyfer
sefydlogrwydd ariannol, a nododd fod nifer o randdeiliaid
allweddol yn cyfrannu at godi ymwybyddiaeth ariannol.19 
Roedd  62% o ymadawyr gofal 16-32 oed yn teimlo bod
eu hymgynghorwyr personol o gymorth, ond canfu’r
APPG fod cynghorwyr personol yn aml yn teimlo nad
oedd ganddynt fynediad at hyfforddiant digonol ar sgiliau
rheoli arian. Mae’r pecyn cymorth sy’n cyd-fynd â’r
canllawiau hyn yn darparu adnoddau i gefnogi
ymarferwyr Awdurdod Lleol (gan gynnwys cynghorwyr
personol) i gael trafodaethau am gyllid gyda phobl ifanc.
Mae pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn aml yn dod
yn annibynnol yn ariannol yn gynharach na pherson ifanc
sy’n byw gartref, ac efallai y bydd angen cymorth
ychwanegol arnynt i helpu i reoli grantiau, deall sut 
gyllidebu, a dysgu sut i fodloni rhwymedigaethau a
blaenoriaethau ariannol yn iau. Maent hefyd yn llai
tebygol o fod â rhwyd ddiogelwch ariannol o rieni neu
deulu y mae llawer o bobl ifanc eraill yn elwa arni, gan eu
rhoi mewn mwy o berygl o ddigartrefedd o ganlyniad.20

Gellid defnyddio cynghorwyr personol a benodir gan yr
Awdurdod Lleol a chynlluniau llwybr pwrpasol i adeiladu
sylfeini ariannol cadarn a fydd yn gwneud gwahaniaeth
sylweddol i fywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. 
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Gan gydnabod bod sgiliau ac arferion ariannol yn
dechrau ffurfio yn ifanc, dylai gwaith ddechrau cyn
gynted â phosibl, a bod yn rhan o adolygiadau
Cynllun Gofal, i agor sgyrsiau am gyllid a rhoi cyfle
i blant a phobl ifanc mewn gofal wella eu hyder wrth
reoli arian. Mae rhaglenni fel y prosiect Paratoi yn
darparu ymyriad dwys sy’n ceisio adleisio’r cymorth
a’r canllawiau y mae pobl ifanc nad ydynt yn derbyn
gofal yn eu cael mewn lleoliad teuluol.21 

Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant ac ISAs Iau

Cafodd Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant (CTFs)
eu cyflwyno am y tro cyntaf gan Lywodraeth y DU yn
2005 ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2002 a 2
Ionawr 2011. Pan ddaeth CTFs ar gael, anfonodd
CThEM daleb taliad cychwynnol o £250 (neu £500
os oeddech ar incwm isel) at rieni neu warcheidwaid
plant cymwys). Yna gellid defnyddio’r daleb hon i
sefydlu cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn enw’r
plentyn. Os na wnaethoch ddefnyddio’r daleb o fewn
blwyddyn, byddai CThEM yn sefydlu cyfrif Cronfa
Ymddiriedolaeth Plant yn enw eich plentyn ar eich
rhan. Dechreuodd y CTFs cyntaf aeddfedu ym mis
Medi 2020, pan ddaeth y deiliaid cyfrif hynaf yn 18
oed. Yn ogystal â hyn, cyfrannodd Llywodraeth
Cymru at y CTFs am gyfnod cyfyngedig; gwnaethant
ddarparu £50 i bob plentyn, gyda thaliad o £100 i'r
holl blant hynny a oedd yn byw mewn cartrefi incwm
isel. Plant cymwys oedd y rhai a anwyd rhwng 1 

21 Paratoi, Voices From Care Cymru  
22 Ers hynny mae CTFs wedi'u disodli gan ISAs Iau, ond mae'r rhai sydd â chyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant neu dalebau'n dal i allu cadw eu

cyfrifon a thalu i mewn. Dysgwch ragor am CTFs ac ISAs Iau (a'r gwahaniaeth rhyngddynt) ar wefan HelpwrArian.
23 Gwerth Cyfartalog Cyfrif CTF/JSA yn ôl Oedran (The Share Foundation, 2022)  

Medi 2002 a 31 Awst 2005.

Yn ogystal â dod o hyd i gefnogaeth a gwybodaeth ar
wefan HelpwrArian, gall The Share Foundation helpu.
Mae ganddo rôl statudol o ran gweithredu ISA Iau a
CTFs ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad
o ofal, ac mae ei gylch gwaith yn cynnwys darparu
rhaglenni ymwybyddiaeth ariannol ar gyfer y plant a’r
bobl ifanc hyn hyd at 25 oed. 

Mae’r Share Foundation wedi canfod bod
dysgu wedi’i gymell (lle gall plant a phobl ifanc
ennill arian drwy gwblhau camau’r rhaglen) yn arbennig
o effeithiol ar gyfer helpu pobl ifanc 15–17 oed mewn
gofal i ymgysylltu â’r daith o feithrin hyder mewn
ymwybyddiaeth ariannol, ac mae'n cynnwys hyn yn ei
raglen Stepladder Plus. (Sylwer nad yw’r rhaglen
Stepladder Plus ar gael ar draws y DU gyfan ac nid yw
am ddim i Awdurdodau Lleol.) 

Mae’n bwysig bod oedolion sy’n gadael gofal yn cael
gwybod am yr ISAs Iau neu’r CTFs sydd wedi’u llunio ar
eu cyfer, a sut y gall sefydliadau helpu gyda’r broses
hawlio. Dylent hefyd fod yn ymwybodol o'r amrywiad
eang ym mhrisiad y cyfrifon hyn, o ganlyniad i'r newid yn
lefelau cyllid grant Llywodraeth y DU dros y blynyddoedd
a pholisïau cyfraniadau gwahanol Awdurdodau Lleol.
Mae'r graff hwn yn amlygu gwerthoedd cyfartalog y
cyfrif yn ôl oedran:
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Plant a phobl ifanc sy’n byw ag anghenion dysgu
ychwanegol ac anableddau

Gofalwyr ifanc 27

Mae plant a phobl ifanc y mae anabledd yn
effeithio arnynt – naill ai oherwydd eu bod yn anabl
eu hunain neu’n byw gyda rhiant neu ofalwr anabl –
yn aml angen cymorth ychwanegol i gynyddu eu
gallu ariannol. 

Mae oddeutu dwy filiwn (43%) o’r 4.5 miliwn o
blant yn y DU sy’n byw mewn tlodi mewn teulu lle
mae rhywun yn anabl.24 Mae ymchwil yn dangos bod
costau byw ar gyfartaledd yn £583 y mis yn fwy i
berson anabl, ac mae teuluoedd plant anabl yn
wynebu costau ychwanegol o £531 y mis ar
gyfartaledd.25  Mae'r cyd-destunau unigryw hyn yn
dangos yr angen am gymorth wedi'i dargedu sy'n
helpu unigolion i nodi bylchau yn eu gwybodaeth ac
adeiladu eu gallu ariannol pan fyddant yn oedolion. 

Mae plant ag anghenion dysgu arbennig neu
ychwanegol ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed yn
y system ysgolion. Mae gan unrhyw gymorth wedi’i
deilwra a gânt gan ymarferwyr Awdurdod Lleol y tu
allan i amgylchedd yr ysgol y potensial i effeithio ar
eu llesiant, cyrhaeddiad, cyfleoedd cyflogaeth a
rhagolygon bywyd hirdymor, sydd oll wedi’u tanategu
gan allu ariannol a llesiant.26  
Bydd eich timau eisoes yn cyhoeddi polisïau ar
ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n
amlinellu’r ffyrdd rydych yn cefnogi plant a phobl
ifanc ag anghenion ychwanegol. Bydd ystyried sut y
gall  eich  darpariaeth wreiddio  ymwybyddiaeth
ariannol  yn helpu’r  bobl  ifanc hyn  i feithrin sgiliau
gwerthfawr ar gyfer y  cyfnod  pontio  i fyd oedolion.
E enghraifft, alinio sgyrsiau arian ar adegau pontio
allweddol megis gadael yr ysgol neu gael swydd gyntaf. 

24 
25 Scope, Ffeithiau a Ffigurau Anabledd

Ystadegau Gwladol, Arolwg Adnoddau Teuluol: blwyddyn ariannol 2019 i 2020 (Mawrth 2021)

26 Cefnogaeth i blant ag AAAA (Ebrill 2020)
27 Cymorth ariannol i ofalwyr ifanc | HelpwrArian
28 Pwysigrwydd Iechyd Meddwl Gofalwyr Ifanc | Ymddiriedolaeth Gofalwyr
29 Plant a Phobl Ifanc a Gallu Ariannol: Dadansoddiad Anghenion (MAS, 2018)
30 Hawliau Gofalwyr Ifanc (Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, 2020)

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn credu bod cymaint
â 700,000 o blant a phobl ifanc yn gofalu am aelodau'r
teulu yn y DU.28Mae’n bosibl y bydd gan lawer o ofalwyr
ifanc  sgiliau  ariannol,  gwybodaeth  a gallu uwch  na’u
cyfoedion,  oherwydd  bu’n  ofynnol  iddynt  ysgwyddo
cyfrifoldebau  ariannol  yn  eu rôl ofalu. Efallai y  bydd
angen cymorth  arnynt i  wneud cais  am fudd-daliadau
megis Lwfans Gofalwr  a  Phremiwm  Gofalwr  ac i reoli
cyllidebu ar gyfer y cartref. 

Mae gofalwyr ifanc yn debygol o fod ag absenoldeb
sylweddol o'r ysgol, ac felly'n fwy tebygol o gyflawni
canlyniadau addysgol  a  chyflogaeth  is. Yn ogystal,
mae'r rhai nad ydynt yn gallu cael cymorth ymarferol
ac ariannol digonol yn debygol o brofi unigedd a
straen.29 

“Mae’n ymwneud â cheisio gwneud i bobl ifanc gael yr
un profiad ag y byddent pe byddent gartref, yn cynllunio
pryd o fwyd neu’n gwneud pethau sy’n naturiol yn rhan
o’u diwrnod. Ddim yn teimlo ein bod ni’n dod â pherson
ifanc i mewn i ystafell, yn eistedd i lawr ac yn dweud,
‘Rydyn ni’n mynd i siarad â chi am reoli arian’ –
oherwydd rydyn ni’n gwybod nad yw pobl ifanc
yn ymgysylltu yn y ffordd honno.” 

 

Social work leader

Bydd eich timau eisoes yn cefnogi llawer o ofalwyr ifanc
drwy amrywiaeth o wasanaethau. Gallai cychwyn sgyrsiau
am les ariannol a gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ofalwyr
ifanc ennill sgiliau newydd a chyrchu canllawiau ariannol
gael effaith gadarnhaol ar eu bywydau o ddydd i ddydd a’u
dyfodol, wrth gefnogi eich Awdurdod Lleol i gyflawni ei
gyfrifoldebau o dan y Gwasanaethau Cymdeithasol a Deddf
Llesiant (Cymru) 2014.30  
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Mae'n arbennig o bwysig sicrhau bod oedolion
ifanc o deuluoedd incwm isel a anwyd yn y DU o
1 Medi 2002 yn ymwybodol o'u CTF aeddfed. Mae 
arolwg a gynhaliwyd gan The Share Foundation yn 
nodi bod 85% o gyfrifon o’r fath naill ai’n ‘Cyfeirydd 
Wedi Mynd i Ffwrdd’ neu nad oeddent erioed wedi’u 
cofrestru ar ôl cael eu hagor gan CThEM ar eu rhan, 
ac mae darparwyr cyfrifon CTF yn cadarnhau’r lefel 
uchel hon o gyfrifon heb eu hawlio, sydd fel arfer yn 
werth dros £1,500 ar gyfer person 18-19 oed yn 2022. 
Yng Nghymru, nifer y cyfrifon CTF heb eu hawlio ym 
mis Ionawr 2020 oedd 28,022 ac ychwanegwyd 1,750
at y nifer hwn bob mis. Mae hyn yn cyfateb i £36 
miliwn ar gyfer CTFs aeddfed yng Nghymru yn unig. 
Mae cyfleuster chwilio’r Share Foundation i’w weld 
yma ac mae’r dudalen we yn cynnwys deunyddiau
sydd eu hangen ar gyfer cynnal digwyddiadau lleol.

Mae hefyd yn bwysig bod ymarferwyr yn ystyried ble y 
gallent fod yn cefnogi rhai pobl ifanc nad oes ganddynt 
y gallu i reoli eu harian ar eu pen eu hunain, hyd yn oed 
gyda  chymorth  ychwanegol i  adeiladu ar eu sgiliau, eu 
gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth. Os yw hyn yn wir, gall
ymarferwyr ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chymorth 
ar y pwnc hwn yma.

https://findctf.sharefound.org/
http://www.sharefound.org/talkCTF
https://www.moneyhelper.org.uk/en/family-and-care/long-term-care/help-manage-the-money-of-someone-youre-caring-for.


Helpu eich timau i ddatblygu sgiliau canllawiau
ariannol 

Plant sy'n byw mewn teuluoedd incwm isel

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i ddatblygu
sgiliau ymarferwyr i gael y sgyrsiau arian hyn gyda phlant
a phobl ifanc drwy ddefnyddio rhaglen Tywyswyr Arian
MaPS a’r Fframwaith Cymhwysedd:

 

31 
32 

Plant a Phobl Ifanc a Gallu Ariannol: Dadansoddiad Anghenion (MAS, 2018)  
Arolwg Plant a Phobl Ifanc y DU, Gallu Ariannol (MaPS, 2019)

33 Mae gan Gymru’r tlodi plant gwaethaf yn y DU (erthygl ar-lein, Poverty and Social Exclusion UK)
34 Tlodi plant: cynllun gweithredu cynyddu incwm 2020 i 2021 (Llywodraeth Cymru,2020)

“Mae gan lawer o’n pobl ifanc brofiad cyfyngedig neu
ddim profiad o reoli arian eu hunain. Mae’n ofynnol i
lawer o bobl ifanc hawlio budd-daliadau a maent yn
cael y system yn gymhleth ac yn drawmatig, ac mae
angen cymorth dwys arnynt i wneud a chynnal
hawliadau yn ogystal â chymorth ymarferol ynghylch
sut i ymdopi ar incwm isel iawn.”  
Arweinydd mewn elusen sy’n cefnogi plant
a phobl ifanc

Mae plant a phobl ifanc sy’n cael eu magu ar
aelwydydd incwm isel neu orddyledus, a’r rhai sy’n byw
yn y sector rhentu cymdeithasol, yn llai tebygol na’u
cyfoedion o ddatblygu gallu ariannol da.31  Mae plant
mewn cartrefi incwm isel ar draws y DU ychydig yn fwy
tebygol o deimlo na allant wneud gwahaniaeth i’w
sefyllfa ariannol (24%) na’r rhai mewn cartrefi incwm
uchel (19%), ac mae dim ond 64% o rieni mewn cartrefi
incwm isel yn teimlo y gallant fod yn fodel rôl da o
gymharu ag 84% mewn teuluoedd incwm uchel.32   

Gall llawer o’r ffactorau sy’n cyfrannu at anfantais
ariannol teulu fod y tu hwnt i’w rheolaeth ond gall
cefnogi plant yn yr amgylchiadau hyn i ddysgu sut i
reoli arian chwarae rhan mewn strategaethau i fynd i’r
afael â thlodi ac anfantais yn y tymor hwy. 

Mae mentrau sydd wedi'u hanelu at ddarparu cymorth
i deuluoedd yn y sefyllfa hon yn cynnig cyfle i wella
ymwybyddiaeth ariannol ymhlith plant a phobl ifanc
ochr yn ochr â'u rhieni a'u gofalwyr. Amlinellodd Mesur
Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 y rôl sydd gan
Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus i’w chwarae wrth
fynd i’r afael â thlodi plant yng Nghymru. Mae Achub y
Plant wedi adrodd bod un o bob tri phlentyn yng
Nghymru yn byw mewn tlodi – y gyfran uchaf yn y DU.33

Mae’r Cynllun Gweithredu Tlodi Plant: Mwyhau Incwm
(IMAP) yn nodi nifer o gamau gweithredu i wneud y
mwyaf o incwm teuluoedd sy’n byw mewn tlodi ac i
helpu i adeiladu gwydnwch ariannol. Mae camau
gweithredu allweddol yn cynnwys y trydydd sector ac
Awdurdodau Lleol yn: 

 hyrwyddo budd-daliadau a chymorth ariannol arall
sydd ar gael, 

 cynyddu darpariaeth cyngor ar ddyledion, 

 darparu cymorth ychwanegol i denantiaid rhentu
preifat, a 

 gwella addysg ariannol i blant a'u rhieni neu
warcheidwaid.34 
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Rhaglen Tywyswyr Arian a 
Fframwaith Cymhwysedd
Mae’r rhaglen Tywyswyr Arian wedi’i chreu ar
gyfer unrhyw un sy’n darparu canllawiau ariannol 
heb ei reoleiddio i unigolion neu grwpiau sydd 
wedi’u lleoli yn y DU, o sefydliadau mwy â chwmpas 
cenedlaethol hyd at grwpiau llai a lleol. Gallai hyn 
gynnwys gweithwyr cymunedol, swyddogion tai, 
gweithwyr iechyd meddwl, gwirfoddolwyr, 
swyddogion lles, cynghorwyr ynni a mentoriaid 
arian, i enwi rhai o’r rolau niferus sy’n darparu 
canllawiau ariannol.
Mae gan staff fynediad at y Fframwaith 
Cymhwysedd Canllawiau Ariannol, sy’n nodi’r
hyn y mae angen i ymarferwyr ei wybod er mwyn 
cael y sgyrsiau anodd hynny â defnyddwyr 
gwasanaethau am arian, gan gynnwys cyllidebu 
cartrefi, benthyca a dyled.
Mae cymuned o ymarferwyr yn cael ei chynnal
ym mhob un o bedair gwlad y DU, lle gall staff 
rwydweithio, cefnogi ei gilydd, a chyrchu 
gweminarau, gweithdai, hyfforddiant a fforymau
am ddim sydd wedi’u teilwra i’w hanghenion a’u 
diddordebau.
Gall sefydliadau partner y rhaglen hefyd gyrchu 
adnoddau e-ddysgu am ddim a chymwysterau 
proffesiynol a gymeradwyir gan City & Guilds 
(bathodyn digidol a ddyfernir ar ôl cwblhau 
e-ddysgu ac asesu Lefel Sylfaen).

Nod y rhaglen yw codi proffil gweithgarwch 
canllawiau ariannol; gwella llesiant ariannol ac 
arferion canllawiau arian, gan ddylanwadu ar newid 
polisi a systemau ar draws y sector Llesiant 
Ariannol a Chanllawiau Ariannol; cryfhau a thyfu’r 
rhwydwaith cymunedol o ymarferwyr a 
rhanddeiliaid a galluogi gweithio mewn 
partneriaeth a chydweithio ar draws gwahanol 
sefydliadau a sectorau.

https://maps.org.uk/money-guiders/
https://maps.org.uk/money-guiders/
https://www.maps.org.uk/money-guiders/
https://trello.com/b/ByTRCOiS/uk-money-guider-networks-calendar


Mae tystiolaeth yn dangos bod cysylltiad rhwng arian a’r
ffactorau sy’n cyfrannu at ymddygiad troseddol, a rhwng
troseddu ymhlith pobl ifanc a phroblemau ariannol
diweddarach.  Mae pobl ifanc sydd mewn cysylltiad â’r
system cyfiawnder troseddol yn debygol o gael profiadau
niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) a all gael effaith
sylweddol ar lesiant meddwl ac arwain at ganlyniadau
negyddol megis cymryd rhan mewn troseddu.
Amcangyfrifir bod rhwng 37% a 50% o'r plant yn y ddalfa
wedi cael profiad o ofal  ac maent yn debygol o wynebu
llawer o'r un rhwystrau a heriau a amlinellir uchod. 

35 
36 Glasbrint Cyfiawnder Ieuenctid Cymru (Llywodraeth Cymru,2015)

Arolwg systematig o ddyled ariannol ymhlith pobl ifanc ac oedolion ifanc: mynychder, cydberthynas a chysylltiadau â throseddu

37 Profiadau a llwybrau plant mewn gofal yn y system cyfiawnder ieuenctid (Arolygiaeth Prawf EF, 2021)

Mae Glasbrint Cyfiawnder Ieuenctid Cymru
(Llywodraeth Cymru, 2015) yn amlinellu pwysigrwydd
partneriaethau integredig i ddarparu gwasanaethau
cyfiawnder ieuenctid ac yn pwysleisio’r angen i
flaenoriaethu dull ‘plentyn yn gyntaf’ sy’n gwella
canlyniadau i blant. Gallai adeiladu sgyrsiau am
wydnwch ariannol, llesiant a dyheadau mewn ymyriadau
atal wella canlyniadau ehangach, a gellir ei gyflawni
drwy’r dull partneriaeth a amlinellir yn y Glasbrint. Mae'r
pecyn cymorth sy'n cyd-fynd ag ef yn cyfeirio at lawer
o adnoddau a sefydliadau a all gefnogi dull o'r fath. 
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Pobl ifanc sy’n ymwneud â’r system cyfiawnder
ieuenctid 

Hyrwyddo llesiant ariannol plant a phobl ifanc



Gweithredu

Fel arweinydd ym maes gwasanaethau plant a phobl
ifanc, chi sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu sut y caiff y
canllawiau hyn eu rhoi ar waith yn eich ardal, a pha
ymarferwyr amlasiantaethol sy’n gallu ymgorffori llesiant
ariannol fel rhan o’u rhyngweithio o ddydd i ddydd â phlant
a phobl ifanc. Gyda chymorth y pecyn cymorth cysylltiedig,
dyma rai camau y gallwch eu cymryd i wneud gwahaniaeth. 

 Sefydlu gweithgor strategol amlasiantaethol gyda
chynrychiolwyr allweddol ar draws eich rhanbarth,
i werthuso blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella
llesiant ariannol ymhlith plant a phobl ifanc mewn
amgylchiadau bregus, a chyflawni'r rhain. 

 Asesu eich cynnig presennol a nodi’r pwyntiau cyswllt
sydd gan blant a phobl ifanc gyda'ch gwasanaethau.
Myfyrio ar ble mae gallu a llesiant eisoes wedi’u
gwreiddio a lle mae cyfle i wella hyn. 

 Cynnwys lleisiau plant a phobl ifanc sydd mewn
amgylchiadau bregus, a/neu rai ymarferwyr sy'n
gweithio gyda nhw, i ddeall yr anghenion penodol yn
eich ardal leol. Gallwch hefyd eu cynnwys yn y broses
o ddylunio a gwerthuso ymyriadau i sicrhau bod y rhain
yn bodloni’r plant a’r bobl ifanc lle y maent, ac yn cael
eu teilwra i ddiwallu eu hanghenion. 

 Ymgysylltu ag ymarferwyr i ddeall beth sydd ei angen
arnynt i wella'r ffyrdd y maent yn mynd i'r afael â sgyrsiau
ariannol gyda phlant a phobl ifanc a'r hyn sydd eisoes yn
digwydd. Annog unrhyw wybodaeth a datblygiad sgiliau
angenrheidiol fel bod ymarferwyr yn ystyried llesiant
ariannol fel rhan o ddull ‘teulu cyfan’. 

 Sefydlu rhwydwaith o ymarferwyr plant a phobl ifanc yn
y gymuned leol, i rannu arfer gorau, dod o hyd i ffyrdd
newydd o weithio, a chynnig cefnogaeth gan gymheiriaid.
Efallai fod mentrau neu ddulliau gweithredu yn gweithio
mewn meysydd tebyg i'ch un chi y gallwch ddysgu oddi
wrthynt. 

 
Cryfhau'r partneriaethau gydag elusennau a sefydliadau
trydydd sector a allai fod gan eich Awdurdod Lleol eisoes,
er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd
addysg ariannol a gwella mynediad at wybodaeth a
sgiliau ariannol da. 

 Dod o hyd i ffyrdd o ystyried barn, dymuniadau a theimladau
plant a phobl ifanc sy'n defnyddio'ch gwasanaethau. Gall
deall yr hyn y maent ei eisiau o sgyrsiau am arian a'r math o
ganllawiau ariannol sydd ei angen arnynt eich helpu i adeiladu
darpariaeth sy'n cael effaith. 
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 Cymryd rhan yn rhaglen Tywyswyr Arian MaPS ac
annog eich partneriaid i wneud hynny hefyd. Fe'i 
cynlluniwyd i helpu unrhyw un sy'n darparu 
canbllawiau ariannol heb ei reoleiddio, beth bynnag

 fo'i sector neu rôl swydd.

Os ydych chi'n Gynghorydd Pobl Ifanc (YPA) yng
Nghymru, fe'ch anogir i gofrestru i gefnogi'r Cynllun 
Peilot Incwm Sylfaenol sydd newydd ei gyflwyno, a 
sefydlwyd yn 2022 i gynnig cymorth ariannol i'r rhai sy'n gadael gofal.

Rhannu’r canllawiau hyn a'r pecyn cymorth
cysylltiedig â chydweithwyr, arweinwyr gwasanaeth
ac ymarferwyr rheng flaen yn eich rhanbarth a thu 
hwnt.

https://www.maps.org.uk/money-guiders/


 

Defnyddiwch y cwestiynau isod i’ch helpu chi a’ch 
timau ac ymarferwyr i fyfyrio ar yr hyn y mae eich 
Awdurdod Lleol yn ei gynnig a ble mae cyfleoedd ar 
gyfer newid.
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Myfyrdodau

Pa fentrau presennol y mae eich tîm yn eu darparu ar
gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd ar draws ardal
eich Awdurdod Lleol? 

Sut y gellir integreiddio sgyrsiau am lesiant a gallu
ariannol yn y rhain? 

Pa bwyntiau cyffwrdd y gellir eu defnyddio i ddechrau
cael sgyrsiau am arian? 

Pa dimau/ymarferwyr sydd yn y sefyllfa orau i gael y
sgyrsiau hyn?

A oes angen cymorth ar dimau/ymarferwyr unigol
(e.e. hyfforddiant, adnoddau) i fod yn fwy hyderus
wrth gael sgyrsiau am arian gyda’r plant a’r bobl ifanc
y maent yn gweithio gyda nhw? 

Ydych chi eisoes yn gweithio gydag elusennau a
sefydliadau trydydd sector a all helpu i godi
ymwybyddiaeth o lesiant ariannol gyda phlant a phobl
ifanc? A allech gynnwys canlyniadau addysg ariannol
wrth gomisiynu unrhyw wasanaethau yn y dyfodol? 

A fyddai eich tîm yn elwa o gael arweinydd llesiant
ariannol dynodedig – rhywun i yrru blaenoriaethau
yn eu blaen a helpu i ddatblygu ymagwedd
amlasiantaethol?

Hyrwyddo llesiant ariannol plant a phobl ifanc




