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Rhanddeiliaid 
Gyda diolch i bobl o’r sefydliadau dilynol am eu cefnogaeth a’u mewnbwn i’r byrddau crwn rhithwir yng Nghymru, gan helpu i nodi a llunio’r gweithgareddau yn y cynllun 
cyflenwi hwn. 
Gwasanaethau Undeb Credyd ACE
Age Cymru
Cymdeithas Alzheimer’s
Banc Cambri
a Barclays
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr
Busnes yn y Gymuned
Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili
Undeb Credyd Cambrian
Ymgyrch dros Ddysgu
Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro
Ymddiriedolaeth Carnegie DU
Academi CASS
CBI Cymru
Canolfan Cyllid Cymunedol Ewrop
Cyngor Sir Ceredigion
Cadeiryddion Dau Rwydwaith Cyngor Rhanbarthol
Chwarae Teg, CIPD Cymru
Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych Cyngor ar Bopeth Ceredigion
Cyngor ar Bopeth Cymru
Cyngor ar Bopeth Powys
Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf
Cyngor ar Bopeth Abertawe
Cyngor ar Bopeth Castell-nedd Port Talbot
Dinas a Sir Caerdydd
Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu
Undebau Credyd Cymru
Cymorth Cymru
Cynghrair Pobl Hŷn Cymru
Anabledd Cymru
Cymru Amrywiol 
 

Cynghrair Terfynu Credyd Cost Uchel
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
EYST
Cyfadran Iechyd
Prifysgol John Moores Lerpwl
Cronfa’r Teulu
Cymdeithas Tai’r Teulu (Cymru)
Undeb Ffermwyr Cymru
Ffederasiwn Busnesau Bach
Systemau Gwybodaeth Ferret
Cyngor Sir y Fflint
CIC Lloriau Greenstream
Gwaith Tir Gogledd Cymru
Cyngor Gwynedd
Hafal, Addysg Iechyd a Gwella Cymru
Legal & General
Llamau
Fforwm Gallu Ariannol Canolbarth a De Cymru
Mind Cymru
Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol
Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau
Money Saviour
CDFI Moneyline
Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol
NatWest
NEA Cymru
Cyngor Dinas Casnewydd
Cymdeithas Tai Newydd
Cydweithfa Iechyd GIG Cymru
Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru
Fforwm Gallu Ariannol Gogledd Cymru
Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru
Hyfforddiant Gogledd Cymru

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro
Grŵp Pobl
Llanbedr Pont Steffan
Y Swyddfa Bost
Ymddiriedolaeth y Tywysog
Cymdeithas Adeiladu’r Dywysogaeth
ProMo-Cymru
Cyllid Cyfrifol
Cyngor Glan yr Afon
Scarlets
Lloches Cymru
Elusen Dyled StepChange
Prifysgol Abertawe
Tai Tarian
Y Gynghrair Buddsoddi a Chynilo (TISA)
Trivallis
Prifysgol De Cymru
Tasglu’r Cymoedd
Canolfan Cydweithredol Cymru
Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth Sipsiwn
Roma a Theithwyr Cymru
Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru
TUC Cymru
Cymru Cynnes
Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru
Llywodraeth Cymru
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Cymorth i Fenywod Cymru
WEN Cymru
Fforwm Gallu Ariannol Gorllewin Cymru
Ieuenctid Cymru
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Ar gyfer pwy mae’r cynllun cyflawni hwn?
O arian poced i bensiynau, mae’r ddogfen hon ar gyfer pob sefydliad sydd â diddordeb 
wrth gefnogi neu wella lles ariannol pobl yng Nghymru ac ar draws y DU. Mae’r cynllun 
cyflenwi hwn, a’r fersiynau cyfatebol yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn 
darparu cyd-destun, gwybodaeth gefndirol a fframwaith ar gyfer y tair blynedd nesaf 
ar sut y gall sefydliadau sydd â rhaglenni lles sefydledig, yn ogystal â’r rhai sy’n dyheu 
am wneud mwy, weithio gyda’i gilydd ar weithgareddau lles ariannol effeithiol a fydd 
yn helpu pobl mewn angen, yn arbennig y rhai mwyaf agored i niwed. 

 n CYFLOGWYR: pob math o gyflogwr, o fusnesau bach a chanolig i gwmnïau 
rhyngwladol, ar draws pob sector a’u sefydliadau cynrychioliadol a’u cyrff masnach 
megis y CBI, FSB ac undebau llafur 

 n DYSGU GYDOL OES: darparwyr addysg ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer plant ac 
oedolion, rhieni, rhoddwyr gofal a gwasanaethau cymorth addysgol eraill

 n SEFYDLIADAU SY’N CANOLBWYNTIO AR LES UNIGOL A CHYMUNEDOL: grwpiau 
cymunedol a diddordebau arbennig, y system iechyd, elusennau, cymdeithasau tai, 
asiantaethau cynghori a grwpiau cymunedol

 n CREDYDWYR A’R SECTOR GWASANAETHAU ARIANNOL: cyllidwyr, darparwyr ac 
arloeswyr 

 n MEDDYLWYR A PHENDERFYNWYR: llunwyr polisi, dylanwadwyr, rheoleiddwyr a 
phenderfynwyr llywodraeth leol, genedlaethol a’r DU

Mae’r ddogfen hon yn gynllun ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Arian a 
Phensiynau.

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau 
Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn gorff hyd braich, a noddir gan yr 
Adran Gwaith a Phensiynau ac a ariennir gan ardollau ar y diwydiant gwasanaethau 
ariannol a chynlluniau pensiwn. Mae MaPS yn helpu pobl - yn arbennig y rhai mwyaf 
anghenus - i wella eu lles ariannol ac adeiladu dyfodol gwell, mwy hyderus. 

O dan Ddeddf Cyfarwyddyd Ariannol a Hawliadau 2018, mae gan MaPS y dasg 
o weithio gydag eraill, gan gynnwys gwasanaethau ariannol, gweinyddiaethau 
datganoledig, a’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, i ddatblygu a chydlynu strategaeth 
genedlaethol i wella lles ariannol pobl a’u gallu i reoli dyled, ac i wella’r ddarpariaeth 
addysg ariannol i blant a phobl ifanc. Mae MaPS wedi datblygu’r cynllun cyflenwi hwn 
yn seiliedig ar fewnbwn a syniadau nifer o randdeiliaid traws-ddiwydiant ledled Cymru 
a’r DU ac yn ei gyflwyno fel rhan o’n swyddogaeth gydlynu. 

Fel cydlynydd y strategaeth, bydd MaPS yn ariannu ac yn cyflwyno mentrau yn 
ogystal ag annog sefydliadau eraill i arwain prosiectau a chyfrannu at y rhain. Bydd 
MaPS yn darparu fframwaith adrodd a llywodraethu a bydd yn parhau i ddarparu data 
a mewnwelediadau i gefnogi nodi a datblygu syniadau newydd i wella lles ariannol 
ledled y DU, gyda ffocws ar y rhai mwyaf anghenus.
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Rhagair gan Jane Hutt, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, 
Llywodraeth Cymru
Fel Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, rwy’n croesawu 
cyhoeddi’r cynllun cyflenwi hwn ar gyfer Cymru. 

Mae cyfiawnder cymdeithasol wrth wraidd ein llywodraeth newydd ac yn rhywbeth 
rwy’n angerddol amdano. 

Mae cyfiawnder cymdeithasol yn golygu Cymru teg a chyfartal, lle nad yw unrhyw 
un yn cael ei ddal yn ôl a neb yn cael ei adael ar ôl. Cymru lle rydym yn mynd i’r afael 
â thlodi, yn amddiffyn ein cymunedau mwyaf bregus ac yn hyrwyddo cydraddoldeb. 
Dyna pam rwyf wedi ymrwymo i leihau allgáu ariannol, gwella lles ariannol a chreu 
cymdeithas fwy cyfartal. 

Mae’r cyd-gynllun hwn yn cynrychioli popeth sy’n dda am gydweithredu yng Nghymru. 
Mae’n benllanw mwy na 18 mis o waith ac ymgysylltu â’n cyd-randdeiliaid, dan 
arweiniad y Gwasanaeth Arian a Phensiynau gyda chefnogaeth lawn Llywodraeth 
Cymru. 

Mae’r cyhoeddi’n amserol. Wrth i Gynllun Cyflenwi Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth 
Cymru ddirwyn at ei ddiwedd, mae’r cynllun hwn yn darparu’r ysgogiad parhaus sy’n 
angenrheidiol i fynd i’r afael â rhai o’r materion cyfiawnder cymdeithasol yr wyf yn 
poeni amdanynt fwyaf. 

Mae’r mudiad undebau credyd yng Nghymru yn agos at fy nghalon ac yn rhan 
annatod o’m blaenoriaethau ynghylch cyfiawnder cymdeithasol. Rwyf am weld mwy 
o bobl yng Nghymru yn cyrchu credyd teg a fforddiadwy pan fydd angen help arnynt. 
Mae gwaith yr undebau wrth hyrwyddo pwysigrwydd cynilo rheolaidd, p’un a yw’n 
gysylltiedig â benthyca, trwy’r gyflogres gyda chyflogwyr, neu ysgolion yn allweddol i 
wella gwytnwch a lles ariannol tymor hwy pobl, gyda’r angen am hyn yn cael ei amlygu 
dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf. Bydd y camau o fewn y cynllun hwn yn parhau i 
roi undebau credyd wrth wraidd lles ariannol.

Rwyf hefyd yn falch bod y cynllun cyflenwi hwn yn cydnabod y berthynas hanfodol 
rhwng cynhwysiant digidol ac ariannol yn ogystal â lles. Rhaid i ni sicrhau bod 
ein dinasyddion yn ddigidol hyderus wrth gyrchu gwasanaethau ar-lein ac nad yw 
unrhyw ddinesydd yn cael ei adael ar ôl. Er bod digidol yn opsiwn i lawer, mae’r 
cynllun cyflenwi yn cydnabod y gallai fod diffyg hyder, sgiliau digidol neu gymhelliant 
mewn rhai pobl, ac felly ein cyfrifoldeb ni wrth ddatblygu gwasanaethau yw sicrhau 
bod opsiynau eraill nad ydynt yn ddigidol ar gael ac yn cael eu darparu hyd at yr un 
safonau uchel . 

Rwy’n croesawu’r mesurau cynhwysfawr a amlinellir yn y cynllun cyflawni a fydd 
yn helpu i leddfu’r baich ariannol ar lawer o aelwydydd ledled Cymru, y mae llawer 
ohonynt yn ei chael yn anodd cyflawni eu hymrwymiadau ariannol hanfodol. Trwy 
gydweithrediad â phartneriaid allweddol, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu 
mentrau cydgysylltiedig fel y gall mwy o bobl yng Nghymru gyrchu’r cyngor a’r 
cymorth cofleidiol sydd eu hangen arnynt i gynyddu eu hincwm i’r eithaf, rheoli eu 
dyledion a dechrau rhoi eu cyllid ar sylfaen fwy cynaliadwy. 

Rwy’n canmol pawb sydd wedi gweithio’n ddiflino i gynhyrchu’r cynllun hwn. Mae’n 
enghraifft o’r hyn y gellir ei gyflawni pan ydym 
yn gweithio gyda’n gilydd tuag at yr un dibenion. 
Edrychaf ymlaen at weld y bydd yn ein gyrru tuag 
at Gymru sy’n wydn yn ariannol, tecach a mwy 
llewyrchus.

Jane Hutt  
Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol,  
Llywodraeth Cymru
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Rhagair gan Syr Hector Sants 
Pan gafodd ei sefydlu yn 2019, cafodd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau y dasg o 
gydlynu strategaeth genedlaethol i drawsnewid lles ariannol ledled Cymru a gweddill 
y DU. Mae miloedd o sefydliadau yn gweithio i ddarparu addysg ariannol, helpu pobl 
i reoli eu harian o ddydd i ddydd, neu gynnig cefnogaeth mewn argyfwng ariannol, 
ac ers talwm bu angen am un corff i gytuno ar set syml o nodau cyffredin a darparu 
mecanwaith effeithiol i ganolbwyntio ymdrechion pawb. 

Mae’r cynllun cyflenwi hwn ar gyfer Cymru a’r dogfennau cyfatebol sy’n ymwneud 
â Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn benllanw ein cam gweithredu strategaeth 
blwyddyn o hyd a oedd yn cynnwys dadansoddi a chydweithio ag ystod eang o 
arbenigwyr polisi, rheoleiddwyr, datblygwyr cynnyrch, arweinwyr a llawer o rai eraill 
sydd ag angerdd am wella lles ariannol ledled y DU. Yn ystod y cam gweithredu 
fe wnaethom gynnull 11 o Grwpiau Her i holi pob agenda ar gyfer newid ac, er 
gwaethaf effeithiau pandemig Covid-19, cyflwynodd y 145 o gyfranogwyr dros 130 
o argymhellion i MaPS i ystyried a blaenoriaethu. Roedd cynrychiolydd o Gymru yn 
aelod o bob un o’r grwpiau hyn a rhyngddynt cynhaliwyd 33 bwrdd crwn i sicrhau 
bod y cyfleoedd, yr heriau a’r bylchau o safbwynt Cymru yn cael eu nodi a’u trin. 
Yng Nghymru, cynhaliwyd byrddau crwn ar gyfer pob un o’r agendâu ar gyfer newid 
a themâu trawsbynciol, ac fe wnaethom hefyd edrych ar les ariannol gwledig, lles 
ariannol mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig, defnyddio ynni a chynhwysiant digidol. 
Roedd cynrychiolwyr o 96 o wahanol sefydliadau a gymerodd ran yn y byrddau crwn a 
oedd yn mewnbynnu i’r argymhellion yn y cynllun cyflenwi hwn ar gyfer Cymru. 

Roedd yr argymhellion hyn yn amrywio o ymyriadau polisi a newid rheoleiddio i 
gynhyrchion a gwasanaethau newydd neu fylchau a nodwyd yn ein gwybodaeth sy’n 
galw am fwy o ymchwil. Roedd yn ymdrech wirioneddol gydweithredol, a hoffwn 
ddiolch i bawb a cyfrannodd at y grwpiau hyn am eu syniadau, eu didwylledd a’u 
hymrwymiad trwy gydol 2020 anodd iawn. Hoffwn ddiolch yn benodol i Gadeiryddion 
annibynnol y Grwpiau Her a chynrychiolwyr Cymru am eu harweiniad trwyddi draw ac 
am helpu i lywio’r broses ac ansawdd y mewnbwn a’r drafodaeth yn y grwpiau.

Ers derbyn yr argymhellion gan Gadeiryddion y Grwpiau Her, mae MaPS wedi 
bod yn gweithio gyda llywodraeth y DU a Chymru, ein grwpiau cynghori ac eraill i 
flaenoriaethu a dwyn ynghyd yr holl fewnbwn cyfoethog o’r broses Grwpiau Her a 
thu hwnt i’r cynllun hwn, yr hyn rydym yn credu y bydd yn dechrau symud y deial lles 
ariannol wrth i ni adfer o’r argyfwng Covid-19. 

Mae’r cynllun hwn yn nodi’r blaenoriaethau y mae’r Bwrdd MaPS, o’u gweithredu, 
yn credu y byddant yn trawsnewid lles ariannol yn sylweddol yng Nghymru a ledled 
y DU. Cyhoeddir cynllun cyflenwi Cymru gan Fwrdd MaPS mewn partneriaeth â 
Llywodraeth Cymru, gyda diolch am, ac i gydnabod, yr arbenigedd a’r cyfraniad enfawr 
gan gyfranogwyr bwrdd crwn Cymru, aelodau’r Grŵp Her a Chadeiryddion, yn ogystal 
â chan lawer o bobl eraill sydd wedi rhannu eu hamser a’u mewnwelediadau ar hyd y 
ffordd.

Sir Hector Sants 
Cadeirydd, Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau 
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Cyflwyniad i gynllun cyflenwi Cymru  
gan ein Prif Weithredwr, Caroline Siarkiewicz

1 Oni nodir yn wahanol, cymerir yr holl ddata ac ystadegau yn y cynllun hwn o Strategaeth Lles Ariannol y DU, Ionawr 2020

2 moneyandpensionsservice.org.uk/uk-strategy-for-financial-wellbeing

Mae lles 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: gwydn yn ariannol, yn hyderus ac wedi’i rymuso.

Rydym yn hyderus y bydd y cynllun hwn yn cynyddu lles ariannol pobl ledled Cymru yn 
sylweddol. Ei nod penodol yw helpu’r rhai sydd angen cymorth, gan gynnwys y rhai mewn 
amgylchiadau ariannol bregus..

Yn ôl ymchwil MaPS, mae lles ariannol gwael yn effeithio ar ddegau o filiynau o bobl 
ledled Cymru a’r DU. Mae gan 11.5 miliwn o bobl yn y DU lai na £100 mewn cynilion i 
ddisgyn yn ôl arno. Mae 9 miliwn o bobl yn benthyca’n aml i brynu bwyd neu dalu am 
filiau.  

Dywed 22 miliwn o bobl nad ydynt yngwybod digon i gynllunio ar gyfer eu hymddeoliad. 
Ac nid yw 5.3 miliwn o blant yn cael addysg ariannol ystyrlon1. Fe wnaethStrategaeth y DU 
ar gyfer Lles Ariannol gyflwyno bum agenda ar gyfer newid a gosod nodau cenedlaethol 
i fynd i’r afael â’r problemau hyn, gan gydnabod y byddai’n cymryd cryn ymdrech gan y 
sector preifat, y llywodraeth a’r trydydd sector i wella lles ariannol pobl ledled Cymru a’r 
DU erbyn 20302. Ymrwymodd y strategaeth i flaenoriaethu pobl sydd mewn angen mwyaf, 
yn arbennig y rhai sydd fwyaf agored i ansicrwydd ariannol. Rydym wedi gweithio gyda 
sefydliadau ac arbenigwyr ledled y DU i ddeall anghenion defnyddwyr, a’r rhwystrau i 
les ariannol y mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â hwy i helpu mwy o bobl i wneud y gorau o’u 
harian a’u pensiynau. 

Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol
Amcanion 2030

Sylfeini 
Ariannol

o blant a phobli ifanc 
yn cael addysg Ariannol 
ystyrlon.

2m yn fwy

Cenedl 
Cynilwyr

o bobl sy’n ‘profi 
anawsterau’ a sydd 
‘wedi’u gwasgu’ yn 
cynilo’n rheolaidd.

2m yn fwy

Mae Credyd 
o Bwys

o bobl yn defnyddio 
credyd yn aml am fwyd 
a biliau.

2m yn llai

Gwell Cyngor 
ar Ddyled

o bobl yn cyrchu cynor 
ar ddyled

2m yn fwy

Canolbwyntio 
ar y Dyfodol

o bobl yn deall digon 
i gynllunio am, ac 
yn ystod, bywyd 

5m yn fwy

Themâu: rhywedd ac iechyd meddwl maps.org.uk/wellbeing

     

Money and Pensions Service

90,000
yn fwy
(i fyny o 231,000)
o blant a phobl ifanc yn cael
addysg Ariannol ystyrlon

Blaenoriaethau ar gyfer Lles Ariannol - Cymru

#LlesAriannolynyDU #UKFinancialWellbeing 1

Sylfeini
Ariannol

Cenedl
Cynilwyr

Mae Credyd o 
Bwys

Gwell Cyngor ar
Ddyled

Canolbwyntio ar
y Dyfodol

2030 AMCAN CENEDLAETHOL 2030 AMCAN CENEDLAETHOL

86,000
yn fwy
(i fyny o 631,000)
o bobl sy’n ‘profi
anawsterau’ a sydd ‘wedi’u
gwasgu’ yn cynilo’n
rheolaidd

2030 AMCAN CENEDLAETHOL

78,000
yn llai
(i lawr o 351,000)
o bobl yn defnyddio credyd
yn aml am fwyd neu i dalu
biliau.

2030 AMCAN CENEDLAETHOL

60,000
yn fwy
(i fyny o 50,000)
o bobl yn cyrchu cyngor

2030 AMCAN CENEDLAETHOL

223,000
yn fwy
(i fyny o 1m)
o bobl yn deall digon i
gynllunio am, ac yn ystod, 
bywyd diweddarach.
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Roedd cyhoeddi’r strategaeth yn cyd-daro â dechrau’r pandemig Covid-19 ac mae 
gwaith i’w wneud o hyd i ddeall yn wirioneddol yr effaith tymor byr, canolig a hir ar 
gyllid personol pobl. Fodd bynnag, yr hyn y mae’r pandemig wedi’i wneud yn glir yw 
nad oes gan ormod o bobl ddigon o wytnwch ariannol, yn arbennig y rhai a oedd yn 
agored i niwed cyn y pandemig y mae eu lles ariannol wedi cael ei effeithio fwyaf. Nid 
oes amheuaeth chwaith am y cysylltiadau rhwng lles ariannol ac iechyd corfforol a 
meddyliol pobl. 

Bydd y cynllun cyflenwi hwn ar gyfer Cymru yn amlinellu’r gweithgareddau allweddol 
ledled y sector sy’n ofynnol i ni gyflawni’r nodau cenedlaethol gyda’n gilydd. Disgrifir 
y cyd-destun lles ariannol yng Nghymru ym Mhennod 1, sy’n nodi’r cyfleoedd a’r 
heriau sy’n ein hwynebu. Ein nod ar y cyd yw cyflawni neu ragori ar yr holl nodau 
cenedlaethol rhwng nawr a 2030, a gwella lles ariannol miliynau o bobl ledled y DU, 

3 Mae’r mesurau ymateb i argyfwng yn seiliedig ar 13 o argymhellion allweddol a gyhoeddwyd gan Gadeiryddion y Grwpiau Her annibynnol ym mis Hydref 2020 y gellid eu gweithredu’n gyflym i leddfu pwysau a helpu pobl i ailadeiladu eu 
gwytnwch ariannol ar ôl Covid-19. Gallwch ddarllen eu hadroddiad llawn yma.

4 Mae rhai o’r gweithgareddau cyflenwi a ddisgrifir yn yr adran hon eisoes wedi’u cychwyn ond nid yw’r effaith lawn wedi’i gwireddu eto.

yn arbennig y rheini mwyaf mewn angen. Mae gan MaPS ran allweddol i’w chwarae 
wrth gydlynu gweithredu Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol, ond bydd yn cymryd 
ymdrech unedig gan y llywodraeth, y sector preifat a’r trydydd sector i gyflawni hyn. 

Mae Pennod 2 yn nodi’r cyd-destun polisi ar gyfer Cymru. Er mwyn sicrhau bod y 
cynllun cyflenwi hwn yn ychwanegu gwerth yng nghyd-destun Cymru, mae angen iddo 
adlewyrchu amgylchedd polisi Cymru. Mae’n nodi’r cyfrifoldebau gweinidogol y gall 
lles ariannol gael effaith gadarnhaol arnynt. 

Mae Pennod 3 yn rhoi diweddariad ar sut mae’r pandemig Covid-19 wedi dylanwadu 
ar ein hymagwedd. Mae’n cynnwys gwybodaeth am y Mesurau Ymateb Argyfwng a 
gychwynnwyd ochr yn ochr â drafftio’r cynllun hwn, a sut y bydd y rhain yn helpu pobl 
y mae Covid-19 wedi effeithio fwyaf ar eu lles ariannol a’u gwytnwch.

Sut y cyflwynir gweithgareddau’r cynllun cyflenwi dros hyd y strategaeth

measures3  YMATEB I’R ARGYFWNG Gweithgareddau cyflenwi i gefnogi ADFER4 Adolygu’r strategaeth 
ac ail-flaenoriaethu - 

2023/24

Syniadau a mentrau sy’n FFOCWS AR Y DYFODOL
2020–2021 2021–2023 2024–2030

Gweithgareddau a mentrau sydd eisoes wedi’u 
sefydlu fel a ymateb i’r pandemig, i helpu pobl trwy ei 
effeithiau lles ariannol.

Y gweithgareddau cyflenwi allweddol ar gyfer y 
24-36 mis nesaf a fydd yn ein helpu i adeiladu’n ôl 
yn well o’r pandemig a gosod sylfeini cryf ar gyfer 

gwella lles ariannol.

Arloesi a phrosiectau newydd a fydd yn ein helpu i 
gyflawni neu’n rhagori ar y nodau cenedlaethol.

Gweler Pennod 3 Gweler Pennod 4 Gweler Pennod 5
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Gweithgareddau cyflenwi’r cyfnod adfer a ddisgrifir ym Mhennod 4 yw canolbwynt y 
ddogfen hon, lle rydym yn trafod yr effaith y gall y rhain ei chael ar bobl mewn angen 
ac ar bob nod cenedlaethol, gan roi sylw penodol i’r bobl fwyaf anghenus, yn arbennig 
grwpiau agored i niwed. Mae dogfen ategol sy’n cynnwys rhagor o fanylion am bob 
gweithgaredd, gan ddal gwaith parhaus MaPS, Llywodraeth Cymru a’n partneriaid 
rhwng nawr a 2023, ac yn disgrifio sut y byddwn gyda’n gilydd yn cyfrannu at eu 
cyflenwi. 

Mae’r cam adfer yn cwmpasu’r 24-36 mis nesaf ac mae’n cynrychioli’r ymrwymiadau 
allweddol a’r blaenoriaethau uniongyrchol i’r sector ganolbwyntio arnynt. Fodd 
bynnag, mae’r strategaeth gyffredinol yn cwmpasu’r 9 mlynedd nesaf, ac mae Pennod 
5 yn disgrifio sut mae angen i ni ganolbwyntio ar y dyfodol hefyd, gan gynnwys y 
mentrau, datblygiadau arloesol posibl, ymchwil a threialon a fydd ein helpu i gyflawni 
newid cynaliadwy erbyn 2030. 

Mae tabl cyfeirio cyflym o’r ddau gam hyn o weithgarwch, gan gynnwys gwaith 
sylfaen y mae angen ei ddechrau nawr, wedi’i gynnwys ar ddiwedd y crynodeb 
gweithredol hwn. 

Bydd arwain ac ysgogi’r gweithgareddau hyn yn ymagwedd gydweithredol rhwng 
MaPS a phartneriaid allweddol sydd â phwrpas cyffredin ar gyfer gwella lles ariannol 
ledled Cymru a’r DU. Prif rôl MaPS yw cynnull a threfnu’r strategaeth, a bydd 
llwyddiant yn cael ei bennu trwy gydweithio gyda’n gilydd, cyd-greu mentrau newydd 
ac ysbrydoli eraill i gyfrannu. Er enghraifft, y sector gwasanaethau ariannol yn cymryd 
y cam cyntaf i greu siarter cynilo i gynyddu nifer y cynilwyr rheolaidd, neu gyflogwyr 
a grwpiau cyflogwyr sy’n dysgu oddi wrth ei gilydd ac yn gweithredu arfer gorau i 
gefnogi gwelliant yn lles ariannol eu gweithwyr.

Bydd llwyddiant y strategaeth lles ariannol a’r cynllun cyflenwi hwn yn dibynnu ar 
ba mor dda yr ydym yn gweithio gyda’n gilydd a sut y gellir trosoli mecanweithiau a 
systemau cyflenwi presennol, gan gynnwys:

 n hwyluso cydgysylltu cyflenwi newydd neu well rhwng canllawiau ariannol a’r 
system iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau bod pobl â phroblemau ariannol ac 
iechyd yn cael y gymysgedd gywir o gymorth ar eu cyfer 

 n ymgysylltu â gweithwyr a’u teuluoedd trwy eu cyflogwyr 

 n dysgu oddi wrth rwydweithiau, systemau neu grwpiau cymunedol presennol a’u 
defnyddio i gyrchu’r rhai sydd fwyaf mewn angen.

Bydd MaPS hefyd yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer adrodd ar yr effaith y mae 
cyd-ymdrechion yr holl bartneriaid yn ei chael i gefnogi cyflawni’r nodau. Yn ogystal 
ag arolygon diwydiant rheolaidd, mae Atodiad A yn disgrifio sut y byddwn yn monitro 
cynnydd wrth gyflawni’r nodau a’r dangosyddion y byddwn yn seilio hyn arnynt. 

Yn ystod y cyfnod gweithredu, mae’r lefelau ymgysylltu, arloesi, awydd i gydweithredu 
ac angerdd am les ariannol wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig. Gobeithiwn y bydd 
hyn yn parhau, ac y bydd y cynllun cyflenwi hwn yn gatalydd ar gyfer mudiad aml-
sector sy’n hyrwyddo lles ariannol, yn cynhyrchu syniadau newydd ac yn helpu pobl, 
yn arbennig y rhai mwyaf anghenus, i deimlo’n fwy hyderus am eu cyllid personol ac i 
adeiladu bywydau ariannol iach.

Caroline Siarkiewicz
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Rhwng nawr a 2023
Gweithgareddau cyflenwi’r cyfnod adfer: y blaenoriaethau uniongyrchol yng Nghymru ar gyfer pob agenda ar gyfer newid

Agenda 
ar gyfer 
newid 

Gweithgaredd adfer wedi’i 
Flaenoriaethu yng Nghymru

Crynodeb o’r gweithgareddau
Dyddiad 
Targed

Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Sy
lfe

in
i A

ria
nn

ol

Rhaglen hyfforddi sgiliau 
ariannol hanfodol pobl 
ifanc 16–24 oed

Datblygu proses asesu ymwybyddiaeth ariannol ffufiol a all cael ei 
integreiddio yn y rhaglen Twf Swyddi Cymru+ (JGW+), ac a fydd yn 
ymgorffori darpariaeth addysg ariannol yn y cymorth a gynigir i bobl 
ifanc.

2022 Llywodraeth Cymru a darparwyr hyfforddiant gyda 
chefnogaeth oddi wrth MaPS.

Cynllun Cynilwyr Ysgol Parhau i weithio gydag undebau credyd i gynyddu nifer y plant oed 
ysgol sy’n cynilo’n rheolaidd. Parhaol Llywodraeth Cymru, undebau credyd ac ysgolion.

Gwerslyfr yr ysgol Dosbarthu’r gwerslyfr dwyieithog Mae’ch Arian o Bwys i bob ysgol 
uwchradd yng Nghymru a gwerthuso ei effaith

2021 MaPS, Llywodraeth Cymru, Arian Ifanc ac ysgolion.

Digidoleiddio cynnwys 
Siarad, Dysgu, Gwneud 
(TLD) 

Cwmpasu ac ymgysylltu ag asiantaeth ddigidol i greu a chyhoeddi 
cynnwys TLD yn ddigidol

2021
Bydd MaPS yn cydgysylltu â rhanddeiliaid rhianta, 
grwpiau cymunedol ac ymarferwyr a sefydliadau 
aelodaeth.

Ehangu cynnwys 
TLD i pobl ifanc yn eu 
harddegau

Adeiladu achos busnes, cwmpas a chyd-greu cynnwys newydd trwy 
weithdai dylunio cydweithredol traws-ddiwydiant.

2022 Bydd MaPS yn cydlynu clymblaid magu plant 
rhanddeiliaid a’r sector addysg ieuenctid ac ariannol.

Cynyddu braenaru 
hyfforddiant athrawon

Yn dilyn cyhoeddi canfyddiadau braenaru Cymru (Gwanwyn 2022), 
ymgorffori e-ddysgu a pharhau i hyrwyddo gydag ysgolion yng 
Nghymru. Lansio mewn cenhedloedd eraill erbyn diwedd 2022, gyda 
hyfforddiant athrawon i ddechrau yng Ngwanwyn 2023, yn barod i’w 
werthuso a chynllunio camau nesaf erbyn Hydref 2024.

2024
Bydd Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol, 
uwch sefydliadau addysg, darparwyr hyfforddiant 
athrawon ac ysgolion dysgu yn darparu arweiniad 
gyda MaPS mewn rôl gefnogol, gydlynol.

Cefnogi ymarferwyr 
sy’n gweithio gyda 
phlant a pobl ifanc sy’n 
agored i niwed mewn 
amgylchiadau bregus.

Adeiladu rhwydwaith o arianwyr a chyfranwyr o bob rhan o 
wasanaethau ariannol a’r trydydd sector (2021/22). Bydd MaPS 
yn adeiladu achos busnes, cwmpasu ac ymgysylltu â phartneriaid 
(2021). Datblygu pecyn cymorth cychwynnol i’w gyflwyno, gan 
gynnwys canllaw awdurdodau lleol (Gwanwyn 2022).

2022
Bydd Llywodraeth Cymru a MaPS yn cydlynu 
partneriaid, gan gynnwys y trydydd sector a 
gwasanaethau ariannol i ariannu a darparu cymorth 
arbenigol.
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Agenda 
ar gyfer 
newid 

Gweithgaredd adfer wedi’i 
Flaenoriaethu yng Nghymru

Crynodeb o’r gweithgareddau
Dyddiad 
Targed

Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Ce
ne

dl
 C
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ilw

yr

Hyrwyddo cynlluniau 
cynilo Cyflogres optio i 
mewn a datblygu achos 
dros ddewisiadau amgen.

Bydd gwasanaethau ariannol a chyflogwyr, gyda chydlynu a 
chymorth MaPS yn targedu cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n derbyn 
cynlluniau cynilo Cyflogres optio i mewn presennol yn wirfoddol 
(2021/22) a byddant yn treialu ac adeiladu’r sylfaen dystiolaeth ar 
gyfer cynlluniau optio allan (2022/23).

2023

Trwy dreialon maes parhaus i adeiladu tystiolaeth ar 
gyfer cynlluniau cynilo cyflogres optio i mewn, bydd y 
sector gwasanaethau ariannol, gyda chymorth MaPS, 
yn hyrwyddo ehangu’r cynlluniau hyn i lawer mwy 
o gyflogwyr. Bydd MaPS hefyd yn parhau i dreialu 
opsiynau ac arloesiadau newydd ar gyfer cynlluniau 
optio allan. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 
weithio gydag Undebau Credyd Cymru i hyrwyddo 
cynilion cyflogres.

Sector gwasanaethau 
ariannol i gyd-greu siarter 
cynilo i annog cynilo 
rheolaidd.

Datblygu drafft o’r siarter cynilo (2021), ei brofi gyda’r sector 
ehangach, a chynllunio lansiad a negeseua cyfun ar fuddion cynilo’n 
rheolaidd.

2022
Cymysgedd gynrychioliadol o ddarparwyr 
gwasanaethau ariannol yn datblygu drafft cyntaf y 
siarter ac yn ymgysylltu â mwy o bartneriaid.

Gwneud y defnydd gorau 
o Gymorth i Gynilo a 
sicrhau bod pobl yn deall 
eu dewisiadau cynilo 
unwaith y bydd eu cyfrif 
yn aeddfedu.

Bydd HMRC, HMT a MaPS yn ymgysylltu â chyflogwyr, landlordiaid 
cymdeithasol ac eraill i hyrwyddo Cymorth i Gynilod (hyd at 2023) 
ac annog cynilo parhaus mewn cyfrifon olynol (hyd at 2027) tra bod 
MaPS yn gweithio gyda’r sector gwasanaethau ariannol i adeiladu’r 
achos dros ddewis ehangach o cynlluniau cynilo masnachol ar sail 
gwobrau a chynlluniau cynilo eraill cysylltiedig â gwobrau.

2023 – 
2027

Bydd Cyllid a Thollau EM yn gweinyddu Cymorth i 
Gynilo ar ran HMT. Mae gan MaPS rôl ddylanwadol 
allweddol i ymgysylltu â chyflogwyr a gwasanaethau 
ariannol i annog pobl i gymryd rhan a hyrwyddo 
arloesiadau yn y dyfodol.

M
ae

 C
re

dy
d 

o 
Bw

ys Cyrchu credyd 
fforddiadwy (LlC)

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gydag Undebau Credyd 
Cymru wrth iddynt gymryd camau ymlaen yn eu strategaeth 2020, 
Adeiladu Cenedl Undebau Credyd, a bydd yn archwilio cyfleoedd 
i weithio gyda Cyllid Fair4All ar ddatblygu Cynllun Benthyciadau 
Dim Llog, gan weithio gydag undebau credyd i dargedu’r bobl fwyaf 
anghenus.

Parhaus
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda, 
a buddsoddi mewn undebau credyd i gefnogi twf, 
aelodaeth, benthyca a, lle bo angen, dyled isradd.

Helpu pobl i osgoi 
defnyddio benthyca arian 
anghyfreithlon, a delio â 
chanlyniadau hynny.

Annog ymchwil bellach i gyfansoddiad ac ymddygiad y farchnad: 
pwy sy’n defnyddio neu sydd mewn perygl o ddefnyddio benthyca 
arian yn anghyfreithlon (IML). Archwilio sut mae gwasanaethau 
eraill, yn benodol darparwyr cyngor ar ddyled a benthycwyr morgeisi, 
yn gallu cael eu cefnogi i adnabod dioddefwyr benthycwyr arian 
didrwydded a’u cyfeirio at wasanaethau cymorth IML.

2021/22

Bydd MaPS, Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon 
Cymru, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid ehangach 
yn gweithio gyda’i gilydd i nodi pobl y mae eu 
hanawsterau ariannol wedi’u gwaethygu gan 
ddefnyddio benthyca anghyfreithlon a’u cyfeirio at 
wasanaethau cymorth WIML.
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ar gyfer 
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Gweithgaredd adfer wedi’i 
Flaenoriaethu yng Nghymru

Crynodeb o’r gweithgareddau
Dyddiad 
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Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol
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Datblygu cynyddu incwm 
i’r eithaf a chanllawiau 
ariannol gwell i helpu pobl 
i ddewis a rheoli credyd.

Bydd MaPS yn gweithio gydag IncomeMax a rhanddeiliaid eraill 
i greu canllawiau newydd ar uchafu incwm, a theithiau newydd i 
gwsmeriaid i helpu pobl i wneud dewisiadau benthyca da a rheoli 
ymrwymiadau credyd (2022).

2022/23
Bydd MaPS yn gweithio gydag IncomeMax, y sector 
cyngor ar ddyled a darparwyr canllawiau ariannol 
eraill. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnwys uchafu 
incwm yn y Cais DAF.

Cynyddu ymwybyddiaeth 
o’r gymuned a mynediad i 
gynhyrchion credyd cyllid.

Gan ddefnyddio mewnwelediad o’r Arolwg Lles Ariannol (2021) ac 
ymchwil newydd i’r farchnad ar gyfer Cyllid gan Fair4All, adolygu 
a gwella teithiau cwsmeriaid a mecanweithiau atgyfeirio ar gyfer 
grwpiau a allai elwa o gynhyrchion a gwasanaethau cyllid cymunedol 
(2022).

2022/23
Bydd Fair4All Finance, â chefnogaeth MaPS ac eraill 
yn gwella mewnwelediadau i’r farchnad, adeiladu 
ar arfer gorau a gwella teithiau cwsmeriaid i annog 
mynediad i cynhyrchion cyllid cymunedol.

Datblygu safonau 
credydwyr ar gyfer pobl â 
materion iechyd meddwl.

Yn dilyn datblygu safonau credydwyr i ddefnyddwyr gyda phroblemau 
iechyd meddwl (o 2020) gwella ymgysylltu gyda’r sector credyd a 
chymorth i ddefnyddwyr bregus (2022).

2022

Bydd y Sefydliad Polisi Ariannol ac Iechyd Meddwl 
yn arwain gyda chefnogaeth MaPS a’r sectorau 
ehangach ym meysydd credyd a chyngor ariannol a 
chyngor ar ddyled. Bydd MaPS yn gweithio gyda GIG 
Cymru a Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth 
yng Nghymru.   

Gweithio gyda chredydwyr 
biliau hanfodol i alluogi 
pobl i osgoi defnyddio 
credyd.

Helpu pobl sy’n agored i niwed yn ariannol i reoli eu hymrwymiadau 
trwy gymorth wedi’i dargedu gan gredydwyr biliau hanfodol, gan 
adeiladu ar waith presennol gan reoleiddwyr, cyrff masnach a 
chyflenwyr.

2022/23

Bydd Cyngor ar Bopeth yn arwain gyda chefnogaeth 
MaPS, yr FCA, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, 
Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth a gwasanaethau 
hanfodol rheoleiddwyr. Bydd MaPS yn rhannu dysgu 
a chynnydd gyda chredydwyr sy’n benodol i Gymru, 
megis Dŵr Cymru, awdurdodau lleol, ac ati.

Llyfnhau gwariant er 
mwyn osgoi defnyddio 
credyd ar gyfer costau 
hanfodol.

Ymchwil a datblygu pellach o gynhyrchion a gwasanaethau i cefnogi 
pobl y mae eu hincwm neu eu treuliau yn amrywio dros hynt y 
flwyddyn.

2022/23

Mae’r Ganolfan Credyd Cyfrifol (CfRC) yn arwain 
consortiwm, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Elusennol 
y Cymdeithasau Tai, i ddatblygu’r ateb rhent-hyblyg 
ar gyfer y sector tai cymdeithasol. Mae’r Gymdeithas 
Llywodraeth Leol yn archwilio’r opsiynau ar gyfer 
llyfnhau Trethi Cyngor.

Gw
el

l C
yn

go
r 

ar
 D

dy
le

d Sicrhu bod pobl yn 
hyderus eu bod yn 
cyrchu gwasanaethau 
gwybodaeth a chyngor â 
sicrwydd ansawdd.

Wrth hyrwyddo ac ymgorffori sicrwydd ansawdd yn y sector cyngor 
yng Nghymru, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal IAQF Cymru ar 
gyfer darparwyr gwybodaeth a chyngor ym maes lles cymdeithasol 
trwy barhau i datblygu a gweinyddu’r gwasanaeth asesu annibynnol 
IAQF. Byddant hefyd yn gweithio gyda Pherchnogion Safon Ansawdd 
i ddod yn Corff Achrededig Cymru IAQF, a rhannu dysgu ac arfer 
gorau ledled Cymru, gan helpu mwy o wasanaethau gwybodaeth a 
chyngor i gychwyn ar y llwybr tuag at gyflawni sicrwydd ansawdd.

Parhaus

Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol Cymru (NAN), 
Perchnogion Safonau Llywodraeth Cymru, darparwyr 
gwybodaeth a chyngor, awdurdodau lleol a chyllidwyr 
eraill. Bydd MaPS yn sicrhau bod ei safonau’n cyd-
fynd ag IAQF Cymru.
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Y Gronfa Gynghori Sengl 
(LlC)

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu Cyngor ar Bopeth Cymru 
a’i bartneriaid i ddarparu’r Gronfa Gynghori Sengl. Bydd Partneriaid 
Darparu Cyngor a Mynediad y Gronfa Gynghori Sengl yn darparu eu 
gwasanaethau trwy ystod o sianeli ymgysylltu (wyneb yn wyneb, dros 
y ffôn ac ar y we). Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y mwyafrif 
o gyflenwi gwasanaeth yn y chwe rhanbarth yn cynnwys wyneb yn 
wyneb, trwy leoliadau yng nghanol cymunedau lleol, lle bydd darparwyr 
yn gallu cyrraedd y grwpiau hynny sydd yn draddodiadol yn wynebu 
rhwystrau ychwanegol i dderbyn cymorth.

Hyd 
at fis 
Mawrth 
2022

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda model 
darparu gwasanaeth y Gronfa Gynghori Sengl 
sy’n cynnwys Partneriaid Mynediad a Phartneriaid 
Cyflenwi Cyngor. Mae Partneriaid Mynediad yn ystod 
eang o sefydliadau’r trydydd sector sy’n estyn allan 
at eu defnyddwyr gwasanaeth a grwpiau cymunedol i 
sicrhau bod pobl yn deall sut y gallant gyrchu’r cyngor 
sydd ei angen arnynt.  

Rhwydweithiau Cynghori 
Rhanbarthol (LlC)

Bydd Rhwydweithiau Cynghori Rhanbarthol yn cefnogi cyflawni 
ymrwymiadau yn y Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor ar 
gyfer Cymru. I wneud hyn byddant yn mapio angen a darpariaeth 
am gyngor a nodi bylchau; gan adeiladu rhwydweithiau atgyfeirio 
rhwng yr holl wasanaethau cynghori; gan gyfuno eu profiadau i 
nodi achosion sylfaenol problemau cyffredin; gweithio i wreiddio 
rôl darparu cyngor o fewn cynllunio gwasanaethau cyhoeddus 
ehangach trwy sicrhau y cydnabyddir bod darparu gwybodaeth a 
chyngor ym mhob strategaeth a chynllun perthnasol; rhannu arfer 
gorau a helpu ei gilydd i ddarparu cyngor â sicrwydd ansawdd ac 
annog a chefnogi effeithlonrwydd, effeithiolrwydd ac arloesi wrth 
gyflenwi gwasanaethau gwybodaeth a chyngor.

Parhaus

Bydd pob Rhwydwaith Cynghori Rhanbarthol yn 
cynnwys aelodaeth o randdeiliaid rhanbarthol, gan 
gynnwys darparwyr cyngor, llunwyr polisi a chyllidwyr 
gyda chysylltiadau â’r Rhwydwaith Cynghori 
Cenedlaethol. Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu 
cymorth datblygiadol i’r chwe Rhwydwaith Cynghori 
Rhanbarthol. Y nod yw dangos rhwydweithio 
effeithiol, gan sicrhau nad yw unrhyw ddrws yn ddrws 
anghywir.

Cefnogi gweithredu Lle 
i Anadlu, gan gynnwys 
Mecanwaith Mynediad 
Iechyd Meddwl (MHAM)

Ym mis Mai 2021 lansiwyd y Lle i Anadlu newydd. Gyda chymorth 
MaPS ac eraill, bydd HMT yn parhau i hyrwyddo Lle i Anadlu i sicrhau 
y gwireddir y buddion strategol mwyaf i gredydwyr, y sector dyled 
a defnyddwyr, a bod yr MHAM yn effeithiol wrth gefnogi pobl â 
phroblemau iechyd meddwl.

2021+

Mae HMT yn berchen ar ac yn noddi’r polisi Lle i 
Anadlu a SDRP gyda chymorth gan MaPS, y sector 
dyled ehangach, y Gwasanaeth Ansolfedd ac eraill. 
Bydd Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a Chyngor 
Dinasyddion Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau 
bod pobl yn gallu cyrchu cymorth yng Nghymru.

Ehangu partneriaid 
atgyfeirio ar gyfer cyngor 
ar ddyled

Gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd gan Gronfa Gynghori Sengl 
Llywodraeth Cymru, bydd MaPS yn cynnal sgyrsiau ar draws y sector 
i archwilio sut mae’r sector cyngor ar ddyledion yn cyfeirio pobl at 
sectorau cyngor arbenigol eraill i sicrhau eu bod yn cael y cymorth 
cyflawn, cyfannol sydd eu hangen arnynt (2022).

2022
Bydd MaPS yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, 
y sector dyled ehangach, gwasanaethau ariannol a 
llywodraeth y DU.
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Agenda 
ar gyfer 
newid 

Gweithgaredd adfer wedi’i 
Flaenoriaethu yng Nghymru

Crynodeb o’r gweithgareddau
Dyddiad 
Targed

Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol
Ca
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od

ol

Datblygu hyb cynllunio 
ymddeol sy’n ymgorffori 
dangosfwrdd pensiynau 
MaPS.

Gweledigaeth yr hyb cynllunio ymddeol yw cefnogi pobl gyda 
chanllawiau wedi’u personoli ar bob cam o’u taith bensiwn. Gan 
ddechrau yn 2021 a gweithio gyda gwasanaethau ariannol ac eraill, 
bydd MaPS yn datblygu strategaethau cynnwys a dosbarthu gan 
ddefnyddio ymagwedd profi a dysgu.

2022

Bydd MaPS yn cydgysylltu â llywodraeth y DU, 
rheoleiddwyr, cwmnïau gwasanaethau ariannol, cyrff 
masnach a chyflogwyr i gynyddu cyrhaeddiad ac 
effaith yr hyb. Yng Nghymru byddwn yn cydgysylltu 
â Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, 
darparwyr Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, BITC, 
cwmnïau gwasanaethau ariannol a chyflogwyr, yn 
ogystal â CBI Cymru ac FSB Cymru.

Gweithredu MOT canol 
oes.

Yn 2021 bydd gweithgor yn cael ei gynnull i ddechrau cyd-greu MOT 
canol oes syml a hygyrch sy’n ymgorffori tri piler canllawiau sef 
cyllid, iechyd a gwaith. Bydd gweithgor gorchwyl a gorffen hefyd 
yn cael ei gynnull i gyd-greu ateb syml, hygyrch a chost isel. Codir 
ymwybyddiaeth gyda grwpiau cyflogwyr a phartneriaid allweddol cyn 
lansiad ledled y wlad (2022).

2022+

Dan arweiniad DWP ac â chymorth partneriaid 
gan gynnwys Aviva, Legal & General, Phoenix, 
y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol, Iechyd 
Cyhoeddus Lloegr, y Ganolfan Cynhwysiant 
Ariannol a Siambrau Masnach Prydain. Galluogi 
cyflogwyr i ddarparu canllawiau MOT canol oes i’w 
cyflogeion. Bydd MaPS yng Nghymru yn gweithio 
gyda chyflogwyr, busnesau bach a chanolig a chyrff 
aelodaeth cyflogwyr.

Cynhyrchu canllawiau 
cyfannol lles ariannol ar 
gyfer bywyd diweddarach 
gan gynnwys gwybodaeth 
benodol ar gyfer 
menywod a chymunedau 
ethnig amrywiol.

Gyda chefnogaeth eraill, bydd MaPS yn datblygu gwasanaeth 
canllawiau cyfannol sy’n ymdrin â phob agwedd ar les ariannol sy’n 
gysylltiedig â bywyd diweddarach. Defnyddir dysgu o hyn i greu 
cynnig canllawiau omni-sianel y gellir ei gyflenwi trwy eraill i gyrraedd 
pobl lle maen nhw’n ceisio cymorth.

2022+

Bydd MaPS yn cydlynu ac yn gweithio gyda 
phartneriaid gan gynnwys CIPD, gwasanaethau 
ariannol, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Age Cymru 
a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod canllawiau 
ariannol yn ddiweddarach mewn bywyd yn bodloni 
amgylchiadau penodol y bobl yng Nghymru sydd 
fwyaf mewn angen.

Th
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sb
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Datblygu a lansio hyb 
digidol lles ariannol 
ar gyfer cyflogwyr a 
phartneriaid.

Yn 2022 bydd MaPS yn dechrau datblygu hyb digidol ar gyfer 
cyflogwyr a fydd yn cynnwys teclyn diagnostig a dadansoddiad 
‘eiliadau sy’n bwysig’ o ddewisiadau cynnyrch ariannol, a fydd yn 
gweithredu fel ffynhonnell o’r dystiolaeth orau sydd ar gael.  

2022+

Bydd MaPS yn arwain datblygiad yr hyb ac yn 
gweithio gyda phartneriaid i ddarparu a phrofi 
gwybodaeth, cymorth a chanllawiau arfer gorau ar les 
ariannol.

Fel rhan o’r hyb digidol, 
cynnwys teithiau penodol 
i gwsmeriaid sy’n cefnogi 
menywod yn y gweithle.

Bydd canllawiau penodol a theithiau cwsmeriaid yn cael eu cyd-greu 
a’u gweithredu ar yr hyb digidol i adlewyrchu’r heriau ac anghenion 
ynghylch lles ariannol i fenywod yn y gweithle.

2022+

Bydd MaPS yn arwain datblygu’r hyb ac yn gweithio 
gyda phartneriaid, gan gynnwys elusennau a grwpiau 
cyflogwyr, i ddarparu a phrofi gwybodaeth, cymorth 
a chanllawiau arfer gorau ar les ariannol. Bydd MaPS 
yn gweithio gyda Chwarae Teg a Chomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol i gysylltu hyn â mentrau polisi 
Cymru.
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Agenda 
ar gyfer 
newid 

Gweithgaredd adfer wedi’i 
Flaenoriaethu yng Nghymru

Crynodeb o’r gweithgareddau
Dyddiad 
Targed

Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol
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Datblygu a gweithredu 
Strategaeth Lles Ariannol 
a Systemau Iechyd.

Gan ddechrau yn 2022, bydd y GIG, ar y cyd â darparwyr lleol a gyda 
chymorth MaPS, yn dylunio, treialu a chyflenwi mecanweithiau 
cymorth lles ariannol ar draws y system.

2021+

Bydd MaPS, GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i nodi 
ffyrdd i ymgorffori cymorth mewn gwasanaethau 
gwaith cymdeithasol cymunedol a gwasanaethau 
iechyd meddwl sylfaenol a chymunedol perthnasol.

Gweithredu MOT canol 
oes.

Welsh Government’s Digital Communities Wales: Digital Confidence, 
Health and Well-being programme aims to help organisations embed 
digital inclusion, develop funding bids to address this area, and 
provide training to staff and volunteers that improves their digital 
skills and the skills of the people they support.

Parhaus Llywodraeth Cymru, Cymunedau Digidol Cymru.

Mynediad i Arian Parod.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag undebau credyd a Thîm 
prosiect Banc Cambria i alluogi darparu gwasanaethau bancio ledled 
Cymru, gan godi ymwybyddiaeth o argaeledd cyfrifon banc sylfaenol 
di-ffi a’r buddion y gallant eu cynnig, gan ymgysylltu â LINK a 
phartneriaid cymunedol lleol i hyrwyddo’r dudalen we LINK Awgrymu 
Safle, gan ymgysylltu â LINK a rhanddeiliaid i sicrhau bod safleoedd 
Cymreig ychwanegol yn cael eu hystyried fel rhan o’r broses gyflwyno 
genedlaethol Mynediad Cymunedol i Gynlluniau Peilot Arian Parod, a 
blaenoriaethu ymgysylltu gyda Grŵp Strategaeth Arian Parod y Cyd-
awdurdodau (JACS).

Parhaus

Bydd Llywodraeth Cymru yn arwain ar gynyddu 
mynediad at arian parod, gan weithio mewn 
partneriaeth ag undebau credyd a Banc Cambria, 
partneriaid cymunedol, LINK a Grŵp Strategaeth 
Arian Parod y Cyd-awdurdodau (JACS).

Gweithgaredd 
partneriaeth strategol gan 
MaPS yn cyfrannu at y 
cynllun cyffredinol.

Bydd Rheolwr Partneriaeth MaPS Cymru yn gweithio gyda 
sefydliadau preifat, cyhoeddus a thrydydd sector i ymgorffori lles 
ariannol mewn profiadau cyflogeion, cleientiaid a chwsmeriaid.

Parhaus

Gan weithio gyda’r sectorau preifat, cyhoeddus a 
thrydydd sector yng Nghymru, bydd MaPS yn darparu 
canlllawiau ar gymorth lles ariannol sy’n cwmpasu 
canllawiau strategol, polisi, offer ac adnoddau.

Tywyswyr Arian – yn 
datblygu sgiliau, yn 
rhannu dealltwriaeth, yn 
gwella bywydau

Yn 2021 fe wnaeth MaPS beilota Tywyswyr Arian - rhaglen i 
ddatblygu sgiliau a hyder y rhai sy’n darparu cymorth ariannol i’w 
cwsmeriaid, i gynyddu capasiti, ac i helpu sefydliadau amrywiol yng 
Nghymru a ledled y DU i ddarparu canllawiau ariannol yn dda.

2021
Bydd MaPS yn codi ymwybyddiaeth o offer ac 
adnoddau gyda phartneriaid i ddarparu cymorth a 
chanllawiau ar les ariannol.
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2023 ymlaen
Canolbwyntio ar y Dyfodol: edrych i’r dyfodol a gosod sylfeini cryf

Dyma’r gwaith y bydd MaPS yn ei wneud neu’n ei gydlynu er mwyn gosod y sylfeini ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol.

Sylfeini Ariannol  n Menter gyfathrebu sy’n wynebu rhieni i helpu rhieni a gofalwyr i ymgysylltu â’u plant ar faterion ariannol
 n Cwmpasu datblygu a chyflenwi hyb addysg ariannol
 n Ymchwil i effaith arian rhieni a phroblemau iechyd meddwl ar blant dibynnol

Cenedl Cynilwyr  n Ymchwil i fuddion cynilion ar sail gwobr a chysylltiedig â gwobr
 n Ymchwil, gan gynnwys treialon cyflogwyr, i gynlluniau cynilo cyflogres

Mae Credyd o Bwys  n Ymchwil ymhlith defnyddwyr i ddeall sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau credyd 
 n Treialon sy’n annog defnyddwyr i reoli ymrwymiadau credyd yn effeithiol 
 n Datblygu arferion marchnad gwell i sicrhau mynediad at gynhyrchion credyd fforddiadwy 
 n Gwella arferion y farchnad trwy gyfuniad o bolisi FCA sy’n canolbwyntio ar farchnadoedd credyd heb eu gwarantu, gwaith gan Fair4All 
Finance i wella mynediad at gredyd fforddiadwy, a gwaith Teg drwy Ddylunio i gefnogi yswiriant cost isel i amddiffyn defnyddwyr rhag siociau 
digwyddiadau bywyd ac osgoi defnyddio credyd.

Gwell Cyngor ar Ddyled  n Dylunio, datblygu a threialu gwell atgyfeiriadau cyngor ar ddyled ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl 
 n Yn seiliedig ar well data a mewnwelediad a map ffordd technoleg ar draws y diwydiant ar gyfer cyngor ar ddyled, archwilio sut y bydd 
cwsmeriaid yn elwa o’r defnydd o arferion data craff ac agored a chyd-ddylunio cynhyrchion a gwasanaethau digidol i wella teithiau cwsmeriaid. 

 n Helpu’r sector i adolygu prosesau a thaith y cwsmer i hyrwyddo ymgysylltiad cynharach a gwell a chanlyniadau gwell

Canobwyntio ar y Dyfodol  n Gweithio gydag eraill i ddeall sut y gallwn, trwy fentrau megis MOTs canol oes a chanllawiau diwedd oes, newid agweddau at heneiddio ac annog 
cyflogwyr i gefnogi cyfleoedd gwaith a gyrfa i bobl 50+ oed 

 n Cofleidio a defnyddio technolegau newydd, arfer gorau ac arloesedd i wella cymorth i bobl sy’n cynllunio eu hymddeoliad 
 n Bydd MaPS yn ceisio cael gwared ar rwystrau i ymgysylltu, gan sicrhau y bydd yr offer a ddefnyddiwn i helpu pobl i gynllunio ar gyfer eu 
hymddeoliad yn ymgorffori bywydau aflinol ac y byddant yn gynhwysol trwy ddylunio. Byddwn yn gweithio gyda diwydiant i gefnogi datblygu 
fframwaith cyffredin o gamau bach a fydd yn grymuso pobl i weithredu, gan gymryd dysgu o fentrau llwyddiannus megis 5 y Dydd a Couch i 5K 
wrth sicrhau defnydd cyffredin o iaith.

Themáu Trawsbynciol  n Ymchwil i effaith gyfunol arian a phroblemau iechyd meddwl o safbwynt cymunedau lleiafrifoedd ethnig 
 n Parhau i weithio gyda Surviving Economic Abuse, gan adeiladu ar gynllun peilot y Ffurflen Dystiolaeth Cam-drin Economaidd,  
a gyd-noddwyd gan MaPS.
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PENNOD 1 
Lles ariannol yng Nghymru
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Mae nifer sylweddol o bobl yng Nghymru yn wynebu anhawsterau ariannol bob dydd 
ac mae llawer mwy yn agored i effeithiau amrywiadau mewn incwm, costau annisgwyl 
a dyled broblemus. Yn y bennod hon, byddwn yn amlinellu maint yr her a’r cyfleoedd 
allweddol i gyflawni’r nodau cenedlaethol a gwella bywydau ariannol cannoedd o 
filoedd o bobl ledled Cymru dros y 10 mlynedd nesaf. 

Er mwyn olrhain lles ariannol, mae MaPS yn categoreiddio’r boblogaeth yn dri 
segment gwahanol:yn profi anawsterau, wedi’u gwasgu ac wedi’u clustogi. Mae’r 
cynllun cyflenwi hwn yn canolbwyntio’n bennaf (er nad yn gyfan gwbl) ar y segmentau 
sy’n profi anawsterau ac wedi’u gwasgu, sy’n cynrychioli dros 57% o’r boblogaeth 
oedolion yng Nghymru. 

Nid yw nodau wedi’u gosod ar lefel awdurdod rhanbarthol neu leol yng Nghymru 
oherwydd cydnabyddir bod yr amodau cymdeithasol ac economaidd ar draws y 
rhanbarthau (ardaloedd gwledig, y Cymoedd, lleoliadau trefol), ynghyd ag agwedd 
ranbarthol tuag at ddatblygu economaidd, yn golygu y bydd rhaid datblygu 
blaenoriaethau a mecanweithiau cyflenwi ar wahân ym mhob rhanbarth. Darperir 
dadansoddiad manylach o gyd-destun polisi a llywodraeth yng Nghymru ym Mhennod 
3. 

Yn ystod cyfnodau gwrando a a gweithredu’r strategaeth, dadansoddodd MaPS, 
aelodau’r Grwpiau Her ac eraill y data sydd ar gael ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl a 
gwmpesir gan bob agenda a nodi cyfleoedd lle gallai gweithgarwch cydgysylltiedig 
gael yr effaith fwyaf ar y rhai mwyaf anghenus.  

Data a dadansoddiad allweddol o’r segment sy’n profi anawsterau

Rhywedd Daliadaeth

Incwm yr aelwyd

Statws gweithio

Cyflogedig llawn amser 

40.1%
Cyfartaledd y DU: 42.3%

Wedi ymddeol yn llawn

Cyfartaledd y DU: 19.3%

14.6%

Diwaith

Cyfartaledd y DU: 5.6%

9.9%

19.8%
[0.5m o bobl]

Boddhad ag Amgylchiadau 
ariannol

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

ag incwm aelwyd o lai
nag £20,000

   Budd-dal plant yn unig  (7.3%)

   Budd-dal(iadau) eraill  (57.2%)

  Dim   (35.4%)

Budd-daliadau wedi’u derbyn

Oedran

61.7%
Cyfartaledd y DU: 43.1%

21.9% Mae yn rhentu gan 
landlord preifat

Cyfartaledd y DU: 17%

38.8% Mae yn rhentu gan 
awdurdod lleol neu 
gymdeithas adeiladuCyfartaledd y DU: 14.2%

Isel
38.4%

Uchel
29.4%

Canol
32.2%

31.7% 33.7%34.6%

Cyfartaledd y DU

Proffil segment

Profi anawsterau

43.8%

56.2%   18–24  (6.9%)

  25–34  (32.6%)

  35–44  (25.4%)

  45–54  (14.1%)

  55–64  (8.9%)

  65–74  (6.9%)

  75+  (5.2%)

27.2% Mae yn berchen arno 
gyda morgais

Cyfartaledd y DU: 34.2%

Anabledd/iechyd meddwl

Wedi profi problem 
iechyd meddwl yn y 
3 blynedd diwethaf

22.3%
Cyfartaledd y DU: 21.7%

Mae gan nam, 
salwch neu anabledd 
corfforol neu 
feddyliol hirsefydlog

26.8%
Cyfartaledd y DU: 26.5%

8.1% Mae yn berchen 
arno’n llwyr

Cyfartaledd y DU: 26.1%

Data 
Cymru  
[oni bai y nodir]

      

Ar ei hôl hi o ran taliadau

in the last 6 months have fallen 
behind on, or missed, any payments 
for credit commitments or domestic 
bills for any 3 or more months

Talu balans cerdyn credyd/siop

19.8%
[0.5m o bobl]

Gwell Cyngor ar Ddyled Mae Credyd o Bwys Cenedl Cynilwyr Canolbwyntio ar y Dyfodol

Talu’r isafswm bob amser/fel arfer

Talu’n llawn bob amser/fel arfer

Cyfartaledd y DU: 17.3%

Cyfartaledd y DU: 60.3%

37.5%21.7%

Amlder cynilo

Yn anaml/byth yn cynilo

Yn cynilo pob/bron pob mis

Cyfartaledd y DU: 59.8%

Cyfartaledd y DU: 20.6%

34.5% 45.8%

Pa mor dda ydych o ran talu biliau 
ac ymrwymiadau credyd ar hyn o 
bryd?

Heb 
anawsterau

35.8%
Cyfartaledd y DU: 
50.3%

Profi anawsterau 

48.3%
Cyfartaledd y DU: 

39%

Syrthio/wedi 
syrthio ar ei 

hôl hi

10.6%
Cyfartaledd y DU:

6.7%

Pensiynau (18-64)

ar hyn o bryd neu erioed 
wedi talu i mewn i 
bensiwn 

57.1%
Cyfartaledd y DU: 68.2%

Heb fenthyg am ddiwrnod  glawiog

wedi defnyddio credyd 
cost-uchel, tymor byr yn 
y flwyddyn ddiwethaf

12.8%
Cyfartaledd y DU: 11.3%

wedi defnyddio cerdyn credyd, 
gorddrafft neu fenthyg arian yn 
aml iawn/eithaf aml  i brynu 
bwyd neu dalu biliau

12.3%
Cyfartaledd y DU: 17%

Cynllunio ar gyfer ymddeol (18-64)

sydd â syniad da/ 
gweddol am sut fydd eu 
sefyllfa ariannol wedi 
ymddeol

43%
Cyfartaledd y DU: 54.7%

â diddordeb mawr/ 
gweddol mewn cynllunio 
cyllid ar ôl ymddeol

51.1%
Cyfartaledd y DU: 64.7%

Cynllunio am fywyd diweddarach (65+)

nad ydynt yn ystyried sut 
y byddent yn ymdopi’n 
ariannol os oedd angen 
iddynt fynd i ofal preswyl 
tymor hir

34.4%
Cyfartaledd y DU: 43%

26.5%
Cyfartaledd y DU: 12.3%

Engagement with  
advice/guidance

yn gwybod am sefydliadau
a gwefannau a all gynnig 
gwybodaeth, help a chymorth 
ariannol am ddim neu fforddiadwy i 
bobl

53.1%
Cyfartaledd y DU: 58.3%

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Diogelwch tymor hwy

Os collir prif ffynhonnell incwm y cartref, pa 
mor hir y gallai aelwyd barhau i dalu treuliau 
byw, heb orfod benthyg arian neu ofyn am help 
gan deulu a ffrindiau: 

Llai na 3 mis

Mwy na 3 mis

72.7% 22.7%
Cynllunio am eu dyfodol ariannol:

Dim yn hyderus

Hyderus

Cyfartaledd y DU: 26.2%

Cyfartaledd y DU: 28.9%

20.5%

Hyder ariannol

35.2%Meddylfryd cynilo

Cynilo am ddiwrnod gawiog – PWYSIG

Cyfartaledd y DU: 80.8%

77.7%

Proffil segment

Profi anawsterau
Data 
Cymru  
[oni bai y nodir]

Cyfartaledd y DU: 40.4%

Cyfartaledd y DU 51%
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Data a dadansoddiad allweddol o’r segment sydd wedi’u gwasgu

Rhywedd Daliadaeth

Incwm yr aelwyd

Statws gweithio

38.7%
[0.5m o bobl]

Boddhad ag Amgylchiadau 
ariannol

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

ag incwm aelwyd o lai
nag £20,000

   Budd-dal plant yn unig  (10.3%)

   Other benefit(s)  (38.3%)

  Dim  (51.4%)

Budd-daliadau wedi’u derbyn

Oedran

51.4%
Cyfartaledd y DU: 43.1%

Isel
34%

Uchel
38.9%

Canol
27.1%

31.7% 33.7%34.6%

Cyfartaledd y DU

Proffil segment

Wedi’u gwasgu

37%

63%   18–24  (14.3%)

  25–34  (22%)

  35–44  (19.9%)

  45–54  (14.3%)

  55–64  (7.5%)

  65–74  (13.9%)

  75+  (8.1%)

Cyflogedig llawn amser

Wedi ymddeol yn llawn

Cyflogedig rhan amser

40.1%
Cyfartaledd y DU: 42.3%

Cyfartaledd y DU: 19.3%

Cyfartaledd y DU: 11.1%

20.2%

11.5%

14.9% Mae yn rhentu gan 
landlord preifat

Cyfartaledd y DU: 17%

7.2% Mae yn byw gyda 
rhieni/neiniau a 
theidiau/arallCyfartaledd y DU 6.7%

35.6% Mae yn berchen arno 
gyda morgais

Cyfartaledd y DU: 34.2%

32.1% Mae yn berchen 
arno’n llwyr

Cyfartaledd y DU: 26.1%

Anabledd/iechyd meddwl

Wedi profi problem 
iechyd meddwl yn y 
3 blynedd diwethaf

19%
Cyfartaledd y DU: 21.7%

Bod â nam, salwch 
neu anabledd 
corfforol neu 
feddyliol ers tro

25.6%
Cyfartaledd y DU: 26.5%

Data 
Cymru  
[oni bai y nodir]

     

Talu balans cerdyn credyd/siop

Gwell Cyngor ar Ddyled Mae Credyd o Bwys Cenedl Cynilwyr Canolbwyntio ar y Dyfodol

Talu’r isafswm bob amser/fel arfer

Talu’n llawn bob amser/fel arfer

Cyfartaledd y DU: 17.3%

Cyfartaledd y DU: 60.3%

53.1%18.1%

Amlder cynilo

Yn anaml/byth yn cynilo

Yn cynilo pob/bron pob mis

Cyfartaledd y DU: 59.8%

Cyfartaledd y DU: 20.6%

17.8% 59.4%

Pa mor dda ydych o ran talu biliau 
ac ymrwymiadau credyd ar hyn o 
bryd?

Heb  
anawsterau

44%
Cyfartaledd y DU: 
50.3%

Profi  
anawsterau

44.3%
Cyfartaledd y DU: 

Syrthio/wedi 
syrthio ar ei 

hôl hi

5.9%
Cyfartaledd y DU:

6.7%

Pensiynau (18-64)

ar hyn o bryd neu erioed 
wedi talu i mewn i 
bensiwn 

67.8%
Cyfartaledd y DU: 68.2%

Heb fenthyg am ddiwrnod  glawiog

wedi defnyddio credyd 
cost-uchel, tymor byr yn 
y flwyddyn ddiwethaf

9.3%
Cyfartaledd y DU: 11.3%

wedi defnyddio cerdyn 
credyd, gorddrafft neu 
fenthyg arian yn aml 
iawn/eithaf aml  i brynu 
bwyd neu dalu biliau

17.2%
Cyfartaledd y DU: 17%

Cynllunio ar gyfer ymddeol (18-64)

sydd â syniad da/ 
gweddol am sut fydd eu 
sefyllfa ariannol wedi 
ymddeol

48.8%
Cyfartaledd y DU: 54.7%

â diddordeb mawr/ 
gweddol mewn cynllunio 
cyllid ar ôl ymddeol

66.6%
Cyfartaledd y DU: 64.7%

Cynllunio am fywyd diweddarach (65+)

nad ydynt yn ystyried sut 
y byddent yn ymdopi’n 
ariannol os oedd angen 
iddynt fynd i ofal preswyl 
tymor hir

26.5%
Cyfartaledd y DU: 43%

12.6%

Ymwneud â  
cyngor/canllawiau

yn gwybod am sefydliadau
a gwefannau a all gynnig 
gwybodaeth, help a chymorth 
ariannol am ddim neu fforddiadwy i 

51.4%
Cyfartaledd y DU: 58.3%

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Diogelwch tymor hwy

Os collir prif ffynhonnell incwm y cartref, pa 
mor hir y gallai aelwyd barhau i dalu treuliau 
byw, heb orfod benthyg arian neu ofyn am help 
gan deulu a ffrindiau:

Llai na 3 mis

Mwy na 3 mis

51.4% 38.6%

Meddylfryd cynilo

Cynilo am ddiwrnod gawiog – PWYSIG

Cyfartaledd y DU: 80.8%

86.2%

38.7%
[1m o bobl]

Proffil segment

Wedi’u gwasgu

Cynllunio am eu dyfodol ariannol:

Dim yn hyderus

Hyderus

Hyder ariannol

29.8%28.1%

Cyfartaledd y DU: 26.2%

Cyfartaledd y DU: 28.9%

Cyfartaledd y DU: 40.4%

Cyfartaledd y DU: 51%

Ar ei hôl hi o ran taliadau

yn y 6 mis diwethaf wedi bod ar ei hôl 
hi o ran taliadau am ymrwymiadau 
credyd neu filiau domestig am 
unrhyw 3 mis neu fwy

Cyfartaledd y DU: 12.3%

Data 
Cymru  
[oni bai y nodir]
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Sylfeini Ariannol
Addysg ariannol yw unrhyw weithgaredd sy’n helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau sydd eu hangen arnynt i reoli eu harian yn dda 
yn ddiweddarach mewn bywyd. Gall unrhyw un sy’n gofalu am blentyn neu berson 
ifanc neu sy’n gweithio gyda nhw - gartref, yn yr ysgol ac yn y gymuned - gael effaith 
ystyrlon ar eu gallu ariannol. Dylai addysg ariannol ymateb i anghenion unigol plant 
a phobl ifanc, fod wedi’u teilwra i’w cyfnod bywyd a rhoi sylw i’r canlyniadau sy’n 
gysylltiedig â gallu ariannol da. Mae hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc mewn 
amgylchiadau bregus, a ddiffinnir fel y rhai sydd, ar gyfartaledd, yn profi ffactorau 
sy’n gysylltiedig â gallu ariannol tlotach ac sy’n fwy tebygol o wneud yn waeth na’u 
cyfoedion.

Yn ôl Arolwg Gallu Ariannol Plant a Phobl Ifanc 20195, mae cyfran y plant a’r bobl ifanc 
yng Nghymru sy’n derbyn elfennau allweddol o addysg ariannol yn yr ysgol neu gartref 
wedi cynyddu ychydig ers 2016 (50% yn erbyn 48% yn 2016). Derbyniodd 62% o blant 
a phobl ifanc yng Nghymru arian poced yn erbyn 65% yn y DU. Dylai addysg ariannol 
ystyrlon ddarparu sylfaen gadarn wrth i bobl ifanc bontio i fywyd oedolion, ond mae 
amrywio enfawr yn y ffordd y mae plant yng Nghymru yn derbyn addysg ariannol 
yn amgylcheddau’r cartref a’r ysgol. Dyma rai pwyntiau allweddol sy’n berthnasol i 
Gymru: 

 n Mae plant yng Nghymru yn chwarae mwy o ran na phlant ledled gweddill y DU wrth 
reoli eu cyllid, gan gynnwys eu cyfrif banc, ac mae ganddynt fwy o gyfrifoldeb i 
benderfynu sut maent yn cynilo ac yn gwario arian yn ei gyfanrwydd.

 n Mae naw o bob deg (89%) o’r rhai rhwng 7 ac 11 oed yn gwybod beth yw cyfrif banc 
(86% yn y DU).

 n Ymhlith y rhai sydd â chyfrif banc, mae 56% yn gwneud adneuon eu hunain o 
gymharu â 48% ledled y DU.

 n Ymhlith plant rhwng 7 ac 17 oed sydd â’u harian eu hunain, mae 38% yn cynilo 
o leiaf bob mis (37% yn y DU), a 45% yn cynilo arian bob tro neu’r rhan fwyaf o 
weithiau mae’n cael ei roi iddynt (47% yn y DU).

5 moneyandpensionsservice.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/Money-and-Pensions-Service-Children-and-Young-People-Financial-Capability-Wellbeing-Financial-Foundations-Wales-summary.pdf

Y rhwystrau a’r cyfleoedd

Mae gan addysg ariannol gysylltiadau cryf iawn â’r rhan fwyaf o agweddau ar les 
ariannol y dyfodol/oedolion. Mae Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn rhoi 
uchelgais, caniatâd a rhwymedigaeth gyfreithiol i Gymru wella lles cymdeithasol, 
diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.

Mae’r ddeddf yn unigryw i Gymru ac yn cynnig cyfle enfawr i wneud newid cadarnhaol, 
hirhoedlog i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Bydd lles ariannol yn cyfrannu at 
nodau cyffredinol plant a phobl ifanc a chenedlaethau’r dyfodol.

Yng Nghymru, mae addysg ariannol wedi’i chynnwys yng nghwricwla cyfredol 
ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae’n ganlyniad yn y fframwaith llythrennedd a 
rhifedd. Yn y cwricwlwm newydd sydd i fod i ddechrau cyflenwi yn 2022, mae addysg 
ariannol yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad (AOLE) ar gyfer Mathemateg a Rhifedd ac 
Iechyd a Lles. 

Mae’r pandemig Covid-19 wedi cael effaith fawr ar blant a phobl ifanc, ac mae 
wedi datgelu yn fwy nag erioed yr angen am sylfeini cadarn i gefnogi eu lles a’u 
gwytnwch ariannol yn y dyfodol. Mae amharu ar fywyd ysgol a choleg a’r heriau a 
wynebir gan ddiwydiannau allweddol yn golygu y bydd rhaid cael ymdrech gydunol a 
chydgysylltiedig i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ennill y sgiliau ariannol hanfodol 
sydd eu hangen arnynt.

Yng Nghymru, bydd y Fforwm Addysg Ariannol newydd yn canolbwyntio ar wella gallu 
ariannol plant a phobl ifanc rhwng 3 a 24 oed. Mae’r fforwm yn dwyn ynghyd lunwyr 
polisi, cyllidwyr a sefydliadau cyflenwi i rannu gwybodaeth a nodi a symud ymlaen 
cyfleoedd ar gyfer cydweithredu pellach. Mae hefyd yn darparu arweinyddiaeth, 
cyngor a chymorth ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol sy’n cynnwys aelodau fforwm 
a’r sector ehangach, ac yn hyrwyddo rhagoriaeth yn y sector trwy gefnogi sicrhau 
ansawdd adnoddau addysg ariannol.

Ar lefel Cymru a hefyd y DU, mae’r sector gwasanaethau ariannol eisoes yn 
buddsoddi’n helaeth mewn addysg ariannol, ac mae MaPS a Chyllid y DU yn cyd-
gadeirio grŵp llywio addysg ariannol sy’n anelu at gydlynu gweithgarwch ar draws y 
sector a sianelu cyllid i’r meysydd sydd â’r angen mwyaf.
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Cenedl Cynilwyr
Yng Nghymru, mae 84% o oedolion o’r farn ei bod yn bwysig cynilo arian ar gyfer 
diwrnod glawog. Fodd bynnag, anaml neu byth y bydd 24% yn cynilo, tra bo 37% 
yn cynilo i dalu am dreuliau, pryniannau neu ddigwyddiadau a gynlluniwyd, ac mae 
45% yn cynilo rhag ofn y bydd rhaid iddynt hefyd dalu am dreuliau neu bryniannau 
annisgwyl.

Mesur pwysig arall yw lefel y cynilo. Yng Nghymru, mae gan 27% o oedolion lai na 
£100 mewn cynilion a buddsoddiadau, gyda 24% yn nodi y byddai angen iddynt 
fenthyg arian i dalu bil annisgwyl o £300 - neu na fyddent yn gallu ei dalu.

Efallai y bydd yn well gan bobl sy’n delio â dyled broblemus a chredyd cost uchel fynd 
i’r afael â’u dyled broblem cyn ystyried cynilo. Mae hefyd yn wir bod Covid-19 wedi 
cael effaith ac yn ychwanegu at y rhwystrau sy’n effeithio ar allu pobl i flaenoriaethu 
cynilion tymor hir. Mae angen help ar bobl i ddeall y cyfaddawdau hyn, a chymorth i 
wneud y penderfyniadau cywir ar adegau allweddol yn eu bywydau ariannol. 

Tra bod yr achos Covid-19 wedi plymio’r DU i’r dirwasgiad dyfnaf mewn 300 mlynedd, 
dywed oddeutu traean y Prydeinwyr (32%) eu bod wedi gallu cynilo mwy ers i’r 
pandemig ddechrau, sy’n cymharu’n ffafriol â chenhedloedd eraill yn Ewrop yn ôl 
adroddiad diweddar gan YouGov6. Fodd bynnag, mae’r darlun yn gymysg, gyda thri o 
bob deg o bobl (31%) yn cael eu gorfodi i dorri’n ôl ar wariant nad yw’n hanfodol, tra 
bod un o bob chwech (16%) wedi gorfod dibynnu ar eu cynilion i ymdopi, ac mae 7% 
wedi cynyddu eu dyledion.

6 yougov.co.uk/topics/finance/articles-reports/2021/06/22/global-survey-uk-has-highest-rate-pandemic-savers-

7 resolutionfoundation.org/publications/wealth-gap-year

Y rhwystrau a’r cyfleoedd

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod pobl yn cydnabod y dylent gynilo a bod ystod eang o 
gynhyrchion cynilo prif ffrwd ar gael i’w helpu i wneud hynny.

Mae gan wahanol bobl wahanol anghenion trwy gydol eu bywydau a deall eu 
cymhellion i gynilo ar yr eiliadau hynny sy’n bwysig yw lle mae’r cyfleoedd yn sefyll.

Ar adeg ysgrifennu, nid yw effaith lawn y pandemig Covid-19 ar lefelau cynilo a 
chynilion yn hysbys, ond mae tystiolaeth yn awgrymu, er y gallai lefelau cyffredinol y 
cynilion fod wedi cynyddu (oherwydd cwymp mewn gwariant), roedd pobl ar waelod 
y dosbarthiad incwm (sy’n debygol o fod yn segmentau profi anawsterau ac wedi’u 
gwasgu MaPS) yn llawer mwy tebygol o fod wedi gorfod lleihau eu cynilion oherwydd 
amrywioldeb incwm a phwysau eraill7. Efallai y bydd hyn yn cynnig cyfle i dargedu 
cynilwyr sydd wedi rhoi’r gorau - a ddiffinnir yn llac fel pobl sydd wedi cael yr arfer 
cynilo ac y gellir eu hail-ymgysylltu yn y broses o gynilo.

Y mesur allweddol o lwyddiant yw pobl yn cynilo’r hyn y gallant yn rheolaidd, ac 
felly fe wnaeth strategaeth y DU gamu i ffwrdd o osod swm cynilion targed i anelu 
at gynnyddu nifer y cynilwyr rheolaidd. Felly mae’r gweithgareddau cyflenwi’n 
canolbwyntio ar greu’r amgylchedd cywir a mynediad at gynhyrchion a fydd yn 
galluogi pobl i gynilo’n rheolaidd.
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Mae Credyd o Bwys
Ar hyn o bryd mae 17% o bobl yn y DU yn defnyddio credyd yn aml ar gyfer bwyd a 
biliau, a’r ffigur hwn yw 14% (351,000 o bobl) yng Nghymru.

Dywed 71% o oedolion yng Nghymru (1.8 miliwn) eu bod yn casáu benthyca ac y 
byddai’n llawer gwell ganddynt gynilo ymlaen llaw. Mae 6% yn benthyca arian yn aml 
i dalu dyledion ac mae 8% (0.2 miliwn) yn aml yn benthyca gan ffrindiau a theulu 
oherwydd eu bod wedi rhedeg allan o arian.

Nodweddion grwpiau defnyddwyr sy’n defnyddio credyd ar gyfer bwyd  
a biliau bob dydd?8

Gorddrafft yn unig
3.3 miliwn o bobl (37%)

Dau + fath o fenthyca
4 miliwn o bobl (42%)

Mathau lluosog o fenthyca
2 miliwn o bobl (22%)

 n Incwm cymedrol, hŷn, 
benywaidd 

 n Ceisio ad-dalu cardiau 
credyd

 n Rhifedd (a chyllidebu) 
da

 n Balans credyd 
nodweddiadol o £700 

 n Clustog cynilion bach 
iawn

 n Teuluoedd incwm is, 
25-44 oed, gweithwyr 
amser llawn, cartref 
wedi’i rentu 

 n Defnydd uchel o 
gredyd manwerthwyr 

 n Rhifedd is 

 n Llai na £500 mewn 
cynilion 

 n Balans credyd 
nodweddiadol o 
£2,000

 n Dynion â phlant dibynnol, 
perchnogion tai, 
materion iechyd meddwl, 
digwyddiadau bywyd 
negyddol 

 n Defnyddio pob math o 
gredyd 

 n Yn debygol iawn o fethu 
taliadau 

 n Teimlo’n hyderus iawn 
yn rheoli arian ac yn 
defnyddio rhifau ond 
rhifedd gwael

 n Lefelau uchel o gynilion 
(£10k +) 

 n Balans credyd 
nodweddiadol o £4,000

8 bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/themes/credit-debt/credit-counts

9 static1.squarespace.com/static/5f7f7734f7e47f08bc961018/t/60dcd93f4e4c433c2bb05da5/1625086280079/Plain_Numbers_Research_Report.pdf

Y rhwystrau a’r cyfleoedd

Wrth wraidd yr agenda hon mae’r amcan o symud pobl i ffwrdd o ddefnyddio credyd 
mewn ffordd anghynaliadwy neu broblemus. 

Mae’r dystiolaeth yn dangos bod pobl ar incwm isel ddwywaith yn fwy tebygol na’r 
rhai ar incwm uwch i ddefnyddio credyd, yn arbennig cardiau credyd, i dalu am fwyd a 
hanfodion eraill. At hynny, gall bod ag enillion isel ac anrhagweladwy greu problemau 
gwahanol ond cysylltiedig, sy’n golygu nad yw gofynion gwariant bob amser yn cyd-
fynd â chyfnodau pan fydd incwm digonol ar gael i ddiwallu’r rhain. Mae grwpiau 
incwm is hefyd yn fwy tebygol o fod â lefelau isel o gynilion, sydd wedyn yn creu 
angen i ddefnyddio credyd pan fydd sioc ariannol yn digwydd, megis bil annisgwyl neu 
amnewid nwyddau gwyn. Mae pobl ar incwm isel hefyd yn aml yn talu gormod am y 
credyd maent yn ei ddefnyddio ac mae ganddynt gofnodion credyd gwael neu ffeiliau 
credyd ‘tenau’, sydd yn eu gwneud yn anneniadol i fenthycwyr prif ffrwd ac yn gallu eu 
llywio i ddefnyddio opsiynau drutach fel credyd cost uchel, tymor byr, sydd yn aml yn 
cael ei farchnata mewn ffordd sy’n tanddatgan cost wirioneddol ad-daliadau. Mae’r 
dystiolaeth yn awgrymu nad yw llawer o bobl yn rheoli credyd yn gynaliadwy, sydd 
eto’n arwain at ail-ddefnyddio credyd ar gyfer hanfodion. Mae’r grŵp defnyddwyr hwn 
yn tueddu i wrthsefyll ceisio cymorth i reoli dyled yn gynnar, ac mae ganddynt ragfarn 
optimistiaeth sy’n arwain at danamcangyfrif y broblem a chymryd golwg tymor byr ar 
gost y credyd y maent yn ei ddefnyddio.

Nododd ymchwil 2021 gan Plain Numbers a Clear Score gyfleoedd sylweddol i wella 
dealltwriaeth pobl o wir gost gwahanol opsiynau credyd ac felly lleihau cost credyd9.
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Gwell Cyngor ar Ddyled
Er bod cryn amrywio ledled y cenhedloedd mewn perthynas ag achosion sylfaenol 
dyled, yn gyson mae oddeutu 10% o’r boblogaeth angen cyngor ar ddyled, ac yng 
Nghymru mae oddeutu chwarter (23%) y bobl hyn yn ceisio cyngor.
Mae’r gyfran (gymharol) isel o bobl sydd angen cyngor sy’n ei gyrchu yn ganlyniad i 
ddau brif ffactor:

 n Swm y cyflenwad sydd ar gael: Mae swm y cyflenwad sydd ar gael wedi tueddu i fod 
yn sylweddol is na maint yr angen.

 n Mae’n annhebygol y bydd cwsmeriaid yn ceisio cyngor nes eu bod mewn argyfwng: 
Mae hyn oherwydd ymwybyddiaeth isel o’r hyn sydd ar gael, ofn canlyniadau ceisio 
cymorth, a stigma o amgylch dyled, gan arwain pobl i ohirio delio â’u problemau nes 
na allant osgoi gwneud hynny.

Adeiladu ar sylfeini cryf
Mae Cronfa Gynghori Sengl Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar hyrwyddo 
mynediad cynnar at gyngor cyfannol yn effeithiol ymhlith cartrefi mwy agored i 
niwed a sicrhau bod pobl sy’n cyrchu cyngor yn cael cyfle i ddatblygu eu gwytnwch 
i broblemau lles cymdeithasol yn y dyfodol.

Mae cyflenwi cyngor ar ddyled a ariennir gan Ardoll Ariannol y DU wedi’i ddatganoli 
i Lywodraeth Cymru, sydd â rôl strategol arweiniol wrth gynyddu mynediad at 
wasanaethau cynghori, er bod gwasanaethau eraill hefyd yn ariannu cyngor ar ddyled 
yng Nghymru. Mae’r Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol yn dwyn ynghyd randdeiliaid 
allweddol, gan gynnwys cyllidwyr, darparwyr cyngor, sefydliadau ymbarél a phartneriaid 
eraill, i drafod cynllunio a chyflenwi gwasanaethau cynghori cenedlaethol a lleol i 
sicrhau bod gan unigolion a theuluoedd fynediad at wasanaethau cyngor a chymorth 
da a chywir. Mae chwe Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol wedi’u sefydlu ledled Cymru. 

Y rhwystrau a’r cyfleoedd 

Mae cyllido cyngor ar ddyled yn fater datganoledig, ac mae’r model cyllido ar gyfer cyngor 
ar ddyled, sicrhau ansawdd a phlisi chyngor yn benodol i Gymru. Mae gweithio ar y cyd yn 
hanfodol i sicrhau newid systematig. Cynullodd Grŵp Llywio Cyngor ar Ddyled (DASG) y DU 
a diwydiant ledled y diwydiant weithgor yn ystod cam gweithredu’r strategaeth i weithredu 
fel Grŵp Her Cynghori Dyled Gwell ledled y DU. Roedd yr aelodau’n cynrychioli pob elfen o’r 
sector cyngor ar ddyled ac roedd ganddynt ddealltwriaeth fanwl o’r rhwystrau a’r cyfleoedd 
y mae angen mynd i’r afael â hwy. Cynrychiolodd Cadeirydd y Rhwydwaith Cynghori 

10 stepchange.org/policy-and-research/single-parent-debt-trap.aspx

11 bevanfoundation.org/resources/poverty-in-spring-2021

12 masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/001/120/original/Delivering_a_Vision_for_Debt_Advice.pdf

Cenedlaethol Gymru ar y grŵp hwn a chadeiriodd y byrddau crwn a oedd yn edrych ar 
argymhellion trwy lens Gymreig ac yn ystyried y cyfleoedd, yr heriau a’r bylchau. 

Mae’r pandemig wedi effeithio ar lefelau dyled a nifer y bobl sydd angen y cyngor cywir, 
gan gynnwys pobl sydd wedi syrthio i ddyled yn gyflym, yn annisgwyl ac o bosibl am y 
tro cyntaf. Er enghraifft, nododd 49% o rieni sengl eu bod wedi ysgwyddo mwy o ddyled 
ers dechrau Covid-1910. Ers mis Ionawr 2021, mae 10% o aelwydydd Cymru wedi syrthio 
ar ôl ar fil tra bod 17% wedi benthyca arian i dalu bil11. Ni fydd effaith lawn y pandemig yn 
hysbys am gryn amser, ond mae wedi amlygu’r angen am newid a gwella ar lefel system 
i sicrhau y gall y diwydiant ddelio â lefelau uwch o ddyled ac angen am gyngor a gallu 
ystwytho ac addasu i siociau yn y dyfodol. 

Mae’r buddsoddiad ychwanegol yn y sector o ganlyniad i bandemig Covid-19 wedi 
helpu. Fodd bynnag, dim ond trwy ddod ag amrywiaeth o randdeiliaid a ffrydiau gwaith 
cydblethedig ynghyd y gellir cyrraedd y nod o 60,000 o bobl i gael gwell cyngor. Nid 
yw adnoddau’n ddiderfyn, felly er bod cyllid effeithiol a chynaliadwy wrth wraidd y 
rhaglen, rhaid cyflwyno arloesi a dulliau cyflenwi newydd i gael cymaint o werth â 
phosibl o’r cronfeydd sydd ar gael i ni. Yn bwysicaf oll, fodd bynnag, yw rhoi pobl sydd 
angen cyngor wrth wraidd y rhaglen waith, gan sicrhau ein bod yn mynd ar drywydd 
gwasanaethau sy’n diwallu anghenion cwsmeriaid ac yn darparu canlyniadau da i 
gwsmeriaid. Er enghraifft, adeiladu ar yr ymchwil Cyflenwi Gweledigaeth ar gyfer Cyngor 
Dyled: Cyd-ddylunio gwasanaeth i ddiwallu anghenion pobl yng Nghymru12.

Y nodau ar gyfer y diwydiant dros y deng mlynedd nesaf yw: 

 n Darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n llenwi bylchau allweddol yn y 
ddarpariaeth ar gyfer cwsmeriaid sydd mewn angen mwyaf ac mewn amgylchiadau 
bregus 

 n Gwella teithiau cwsmeriaid i greu gwasanaeth cyfannol sy’n effeithlon ac yn 
symleiddio’r dirwedd gyngor i gwsmeriaid 

 n Gweithredu gwelliannau parhaus i ymgorffori model cyflenwi mwy effeithlon ac 
effeithiol wedi’i adeiladu ar blatfform digidol cadarn gan ddefnyddio technegau data 
newydd ac arloesol

 n Denu a chadw talent gorau a chyflwyno cyngor ar ddyled fel proffesiwn apelgar, 
uchelgeisiol gyda lefelau uchel o foddhad swydd a lles cyflogeion
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Canolbwyntio ar y Dyfodol
Rhagwelir y bydd un o bob pedwar o boblogaeth Cymru dros 65 oed erbyn 203813. Nid yw 
57% o oedolion o oedran gweithio yng Nghymru (1.1 miliwn) yn teimlo eu bod yn deall 
digon am bensiynau i wneud penderfyniadau ynghylch cynilo ar gyfer ymddeol a Nid oes 
gan 50% lawer o syniad (nac unrhyw syniad o gwbl) am beth fydd eu sefyllfa ariannol pan 
fyddant yn ymddeol. Fodd bynnag, mae 74% (1.4 miliwn) o’r farn ei bod yn bwysig rhoi 
arian o’r neilltu ar gyfer ymddeol ac mae 38% wedi cymryd camau dros y 12 mis diwethaf 
i ymgysylltu â’u pensiwn. Mae mamau sengl hefyd yn wynebu rhwystrau penodol i gynilo 
pensiwn. Mae cynilion pensiwn cyfartalog mam sengl sy’n cyrraedd ymddeol yn werth 
£18,300 - 36% o gynilion cyfartalog menyw o £51,000 a dim ond 12% o gynilion dyn ar 
gyfartaledd o £156,50014. Mae ymchwil newydd gan Legal & General yn dangos bod gan 
fenywod feintiau pot pensiwn is ym mhob braced oed, gyda’r sefyllfa’n dirywio’n sylweddol 
wrth iddyn nhw nesáu at ymddeol. Y bwlch pensiwn rhyw yw 17% ar ddechrau gyrfaoedd 
menywod ac mae’n cyrraedd 56% adeg ymddeol15.
Chwe rhwystr allweddol sy’n effeithio ar lefelau cynilo tymor hir

Seicolegol / 
ymddygiadol

Mae gogwydd presennol yn golygu bod pobl yn tueddu i flaenoriaethu’r 
presennol dros y dyfodol ac yn llai tebygol o gynllunio mwy na saith mlynedd 
ymlaen llaw.

Diwylliannol
Nid yw siarad am arian a phensiynau yn norm cymdeithasol. Mae pobl 
colli allan ar gael gwybodaeth ddefnyddiol gan gyfoedion neu gynnal 
camddealltwriaeth oherwydd nad ydynt yn gyffyrddus wrth gofyn cwestiynau.

Hygyrchedd 

Yn gyffredinol, ystyrir bod pensiynau yn anhygyrch neu’n cael eu cyfarwyddo 
tuag at bobl gyfoethog yn unig. Mae defnyddio jargon yn gwaethygu’r 
broblem hon, fel y mae toreth offer a ffocws unigol ar drefniadau gweithio 
traddodiadol.

Allgáu digidol Mae ffactorau economaidd-gymdeithasol a chenedlaethol sydd wedi ysgogi 
allgáu digidol a’i gwneud yn anoddach i grwpiau yr effeithir arnynt ymgysylltu.

Ymddiriedaeth
Mae ymddiriedaeth mewn gwasanaethau ariannol (yn ogystal ag yn y 
wladwriaeth neu gyflogwyr) yn aml yn isel, a all arwain at amharodrwydd i 
ymgysylltu.

Economaidd-
gymdeithasol

Mae sawl ffactor yn effeithio ar fforddiadwyedd neu apêl cynilo ar gyfer 
pensiwn, megis lefel incwm, rhywedd, ethnigrwydd a lleoliad daearyddol.

13 gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-09/strategic-equality-objectives-2020-2024-consultation.pdf

14 Sefydliad Polisi Pensiynau (PPI) Hydref 2020

15 legalandgeneralgroup.com/media-centre/press-releases/british-women-hit-by-gender-pension-gap-at-every-stage-of-career

Y rhwystrau a’r cyfleoedd

Yn ogystal â’r rhwystrau sylweddol i bobl ddeall eu pensiynau a gallu cynllunio ar gyfer 
ymddeol ac yn ddiweddarach mewn bywyd, mae tirwedd reoleiddio esblygol sy’n ei 
gwneud yn anoddach i bobl ddeall a chadw eu gwybodaeth yn gyfredol.

Mae cofrestru awtomatig wedi cynyddu cyfranogi a chynilion yn sylweddol i gynlluniau 
pensiwn y gweithle ond nid yw’n galw am gymaint o ddealltwriaeth o bensiwn neu 
wneud penderfyniadau gweithredol. Ochr yn ochr â hyn, mae cyflwyno rhyddid pensiwn 
wedi golygu ei bod yn ofynnol i bobl ymgysylltu i ddeall yr holl opsiynau cymhleth sydd 
ar gael iddynt a gwneud y penderfyniadau cywir er mwyn cyrchu eu cynilion ar gyfer 
dyfodol ariannol iach.

Mae’r penderfyniadau hyn yn cael eu cymhlethu ymhellach gan y diwylliant o symud 
o un swydd i’r llall, sy’n golygu bod pobl yn gynyddol yn cyrraedd oed ymddeol gyda 
photiau cyfraniadau diffiniedig lluosog ac mae angen iddynt feddwl sut mae’r rhain i 
gyd yn rhyngweithio fel rhan o gynllunio ar gyfer cyfnod diweddarach mewn bywyd.

Pan gyflwynir dangosfyrddau pensiwn, bydd pobl yn gallu gweld gwybodaeth am 
eu holl bensiynau mewn un lle. Bydd yr arloesiad hwn, ynghyd â chynnwys ac offer 
heb jargon sy’n ymgorffori gwahanol batrymau gwaith, yn helpu pobl i wneud y 
penderfyniadau allweddol sydd eu hangen i gynllunio ar gyfer ymddeol ac am gyfnod 
diweddarach mewn bywyd.

Er bod cofrestru awtomatig wedi bod yn llwyddiant mawr, mae’r meini prawf cyfredol 
ar gyfer cofrestru awtomatig yn eithrio rhai gweithwyr, yn arbennig y rhai sy’n 
hunangyflogedig, sy’n ennill cyflog isel, y rhai sy’n gweithio’n rhan-amser a ddeiliaid 
swyddi lluosog, y mae cyfran uchel ohonynt yn fenywod. I gydnabod hyn, argymhellodd 
adolygiad cofrestru awtomatig 2017 y llywodraeth ymestyn cyrhaeddiad deddfwriaeth 
cofrestru awtomatig.
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Ystyriaethau pwysig eraill 

16 Holkar M. Money and Mental Health Policy Institute (2019) Mental health problems and financial difficulty. Derived from Adult Psychiatric Morbidity Survey 2014: covers England only.

17 wcpp.org.uk/publication/rural-poverty-in-wales

18 nowpensions.com/app/uploads/2020/12/NP-gender-pensions-gap-report.pdf

19 adviser.scottishwidows.co.uk/assets/literature/docs/2020-women-retirement-report.pdf

20 chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2021/02/State-of-the-Nation-2021.pdf

21 statswales.gov.wales/Catalogue/Equality-and-Diversity/Ethnicity/ethnicity-by-area-ethnicgroup

22 gov.wales/digital-inclusion-forward-look-towards-digitally-confident-wales-html

Mae cysylltiad hirsefydlog rhwng afiechyd meddwl a phroblemau ariannol, a 
arddangosir gan gorff o dystiolaeth o ystod o ymchwil gymdeithasol ac economaidd 
yn y DU. Er enghraifft, canfu adroddiad yn 2016 gan y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd 
Meddwl fod pobl sy’n profi problemau iechyd meddwl dair gwaith a hanner yn fwy 
tebygol o fod mewn dyled broblemus na phobl heb broblemau o’r fath16.

Gall poeni am arian effeithio ar eich iechyd meddwl, tra gall byw gyda chyflwr iechyd 
meddwl wneud ennill a rheoli arian yn anoddach. Dyma pam mae lles ariannol mor 
bwysig. Fe wnaeth Hafal gynrychioli Cymru yng Ngrŵp Her y DU ar gyfer iechyd 
meddwl a chynhaliodd gyfres o fyrddau crwn rhanddeiliaid i gytuno ar y cynnwys 
iechyd meddwl yn y cynllun cyflenwi hwn. Fe wnaethom hefyd gefnogi Llywodraeth 
Cymru i gyfieithu ein Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian i’w wneud ar gael i bobl 
yng Nghymru.

Adrian Nicholas, Cydlynydd Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Chyngor Ariannol

Mae gan Gymru boblogaeth wledig gymharol fawr. Bydd anawsterau a ddaw yn 
sgil cyfleoedd cyflogaeth cyfyngedig a mynediad at wasanaethau yn effeithio ar les 
ariannol. Mae premiwm gwledig ar rai nwyddau a gwasanaethau allweddol oherwydd 
diffyg marchnadoedd cystadleuol ar gyfer bwyd, tanwydd, ynni a thrafnidiaeth17. 
Gyda rhai ardaloedd yn profi cysylltedd digidol o ansawdd is, gall byw yng nghefn 
gwlad Cymru olygu costau byw uwch yn aml. Pan gyfunir hyn â natur dymhorol 
rhannau sylweddol o’r economi wledig, megis ffermio a thwristiaeth, gall llawer o bobl 
ddefnyddio gwahanol lwybrau i ddod o hyd i les ariannol.

Mae ymchwil diweddar gan NOW: Pensiynau18 a Scottish Widows19 yn amlygu sefyllfa 
sy’n gwaethygu o ran gwytnwch ariannol menywod yn Lloegr. Erbyn iddynt gyrraedd 
eu 60au, mae cyfoeth pensiwn menywod oddeutu £50,000 ar gyfartaledd, tra bod 
cyfoeth pensiwn dynion yn £150,000 bron. Mae mwy na hanner (58%) y menywod yn 
poeni ynghylch rhedeg allan o arian ar ôl ymddeol, o’i gymharu â 49% o ddynion. Canfu 

ymchwil ‘Teg’ ddarlun cymysg ledled Cymru, gyda bylchau cyflog rhwng y rhywiau 
mor uchel â 25% mewn rhai ardaloedd20. Mae’r adroddiadau hyn ac adroddiadau 
eraill yn cefnogi nodau strategaeth y DU i gael ymyriadau penodol i wella lles ariannol 
menywod.

Dylai cyflenwi’r strategaeth hefyd ystyried cyfansoddiad demograffig gwahanol Cymru. 
Gan ddefnyddio ethnigrwydd fel enghraifft, dangosodd data o’r cyfrifiad diweddaraf 
y mae canlyniadau ar gael ar eu cyfer (2011) fod 20.1% o boblogaeth Caerdydd wedi 
nodi eu bod yn aelodau o’r grwpiau Asiaidd, Du, Cymysg neu grwpiau ethnig Eraill, tra 
bod y ffigur cyfatebol dim ond 1.3%21. ar gyfer Sir Benfro. Er nad yw ethnigrwydd yn 
unig yn ddangosydd o les ariannol gwael, mae tystiolaeth o fwy o anfantais ariannol 
mewn llawer o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Gall meithrin gallu a buddsoddi mewn 
partneriaethau cymunedol rheng flaen a sefydliadau llawr gwlad wella effeithiolrwydd 
unrhyw ymyrraeth. 

Yn 2021 adroddwyd bod hyd at 10% o’r boblogaeth oedolion yng Nghymru - 
amcangyfrif o 255,000 o bob22 – yn ddefnyddwyr nad ydynt yn ddefnyddio’r rhyngrwyd, 
lefel o allgáu digidol sy’n cael ei ysgogi gan gost uchel, diffyg mynediad neu lefelau isel 
o ddealltwriaeth o wasanaethau digidol ac ar-lein. Gyda hyn a dangosyddion eraill o 
allgáu digidol mewn golwg, cydnabuwyd na fyddai rhai pobl yn gallu elwa o gynhyrchion 
newydd, hyfforddiant ar-lein neu ymyriadau digidol eraill yn unig a bod angen i 
argymhellion strategaeth gynnwys cynigion sy’n hygyrch i’r rhai nad ydynt yn gyffyrddus 
â mynd i’r afael â’u cyllid personol neu gyrchu hyfforddiant trwy lwyfannau digidol. 

Mae angen i atebion fod yn seiliedig ar ymchwil gadarn a mewnwelediadau clir sy’n 
deillio o ddata wedi’i ddadgyfuno. Y gweithgareddau gyda’r effaith bosibl fwyaf ar y 
bobl fwyaf anghenus ac sy’n destun bregusrwydd fydd y rhai sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn, wedi’u halinio â digwyddiadau bywyd allweddol, wedi’u cyd-greu â phobl â 
phrofiad byw, ac a ddarperir gyda a chan grwpiau cymunedol rheng flaen a chyfryngwyr 
dibynadwy eraill.
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Trwy ei Dyletswydd Gymdeithasol-economaidd, mae Llywodraeth Cymru wedi’i 
hymrwymo i ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol. Mae’r ddyletswydd yn rhoi cyfle i 
ni wneud pethau’n wahanol yng Nghymru ac yn rhoi mynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
wrth wraidd gwneud penderfyniadau trwy adeiladu ar y gwaith da y mae cyrff 
cyhoeddus eisoes yn ei wneud i leihau anghydraddoldeb ar draws y sector cyhoeddus. 
Nod Llywodraeth Cymru yw adeiladu ar y sylfaen gref hon trwy gydnabod a chroesawu’r 
gwahaniaethau mewn dull corff cyhoeddus a’r arloesi y mae hyn yn ei ddarparu wrth 
gyflawni’r ddyletswydd.

Fel corff cyhoeddus, mae MaPS yn rhwym wrth ac wedi’i ymrwymo i ddyletswydd 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus (PSED) i hyrwyddo egwyddorion dileu gwahaniaethu, 
aflonyddu ac erledigaeth, i hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd 
warchodedig a’r rhai nad ydynt, ac i feithrin cysylltiadau da rhwng pobl â nodweddion 
gwarchodedig a’r rhai hebddyn nhw. Fel cydlynydd Strategaeth y DU ar gyfer Lles 
Ariannol, bydd MaPS yn hyrwyddo’r egwyddorion hyn gyda phartneriaid, cyflenwyr a’n 
rhwydwaith ehangach i gynnal y ffocws ar gydraddoldeb a sicrhau bod anghenion 
penodol pob grŵp ac unigolyn sydd â nodweddion gwarchodedig ledled y DU yn cael eu 
blaenoriaethu wrth gyd-ddylunio a chyflenwi ymyriadau lles ariannol, ymchwil a chasglu 
data.

O dan Ddeddf Canllawiau Ariannol a Hawliadau 2018, mae MaPS yn ddarostyngedig 
i ofynion i ystyried yn benodol anghenion pobl mewn amgylchiadau bregus. Er bod y 
rhwymedigaeth hon yn cyfeirio at ein gwasanaethau (a gyflenwir yn uniongyrchol neu 
a gomisiynir), mae ganddo hefyd ddylanwad ehangach ar ein dull strategol a pholisi o 
wella lles poblogaeth Cymru a’r DU.

Dywedodd Helen Antoniazzi, cyfarwyddwraig polisi a chyfathrebu gyda Chwarae Teg, 
prif elusen cydraddoldeb rhywedd Cymru:

Mae’r pandemig Covid-19 wedi datgelu’r anghydraddoldebau sydd wedi hen 
ymwreiddio sydd wedi bodoli ers amser maith yn ein cymdeithas. Wrth i ni wella o’r 
pandemig, mae gennym gyfle i ailadeiladu mewn ffordd fwy gofalgar, teg a chyfartal. 
Dyma gyfle i sicrhau newid strwythurol tymor hir; i fod yn arloesol ac i greu polisi sydd 
wedi’i gynllunio ar gyfer y bobl y mae’n ceisio eu gwasanaethu. Yn Chwarae Teg, pan 
ydym yn siarad am gyflawni cydraddoldeb rhywiol, rydym yn ddigamsyniol bod hyn yn 
golygu cydraddoldeb i bob menyw. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni ganolbwyntio 
ar y rhai mwyaf ymylol yn gyntaf; y menywod sy’n wynebu’r rhwystrau a’r anfantais 
fwyaf. Fe wnaethom groesawu’r cyfle i weithio gyda’r Gwasanaeth Arian a Pensiynau 
ar lefel Cymru a’r DU fel rhan o’u dull croestoriadol o ddatblygu eu strategaeth a’u 
cynllun cyflenwi. Mae anghydraddoldebau economaidd sydd wedi hen ymwreiddio 
yn golygu bod menywod yn dominyddu mewn sectorau a swyddi sy’n gysylltiedig 
â chyflog isel, contractau ansicr ac amodau gwaith gwael. Maent yn fwy tebygol o 
weithio’n rhan-amser neu gyda llai o oriau, ac maent yn llai tebygol o ddal swyddi 
rheoli neu gyfarwyddwyr. Yng Nghymru, mae 41% o fenywod yn gweithio’n rhan-amser, 
bron i bedair gwaith yn fwy na dynion, a dim ond 39% o reolwyr, cyfarwyddwyr ac 
uwch swyddogion sy’n fenywod. Am y rhesymau hyn y mae’n hanfodol bod unrhyw 
strategaethau sy’n ceisio gwella lles ariannol yn ystyried anghenion menywod ac yn 
gweithio i fynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n eu hwynebu.

Ym mis Mawrth 2020 lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun i hyrwyddo 
cydraddoldeb rhywedd yng Nghymru. Mae’r cynllun hwn yn arwain o’r adroddiad 
Gweithredoedd nid Geiriau a’r map ffordd sy’n nodi argymhellion i Lywodraeth 
Cymru ac eraill yng Nghymru hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yn y tymor byr, 
canolig a hir.
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PENNOD 2 
Cyd-destun polisi yng Nghymru 
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Er mwyn i’r cynllun cyflenwi hwn ychwanegu gwerth yng nghyd-destun Cymru, mae angen iddo adlewyrchu amgylchedd polisi Cymru. Mae gan Gymru ei llywodraeth ei hun 
ers 1999, a gafodd bwerau deddfu pellach yn 2011, gan ei galluogi i greu deddfwriaeth ym mhob un o’r 20 maes a ddatganolwyd i Gymru, fel y nodir yn Atodlen 7 i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006.

• Hyrwyddo ffyniant a mynd i’r afael 
â thlodi

• Tlodi Plant
• Cynhwysiant Digidol
• Dosbarthu cyllid y Loteri yng 

Nghymru
• Diwygio Lles
• Tlodi Tanwydd
• Cynhwysiant Ariannol, gan 

gynnwys Undebau Credyd
• Y Lluoedd Arfog yng Nghymru a 

Chyn-filwyr
• Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i 

Ddinasyddion yr UE
• Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
• Materion ynghylch Sipsiwn, Roma 

a Theithwyr, Ceiswyr Lloches, 
ffoadurion a chydlyniant 
cymunedol

• Cam-drin domestig
• Y Sector Gwirfoddol a gwirfoddoli
• Cyfiawnder Ieuenctid
• Diogelwch Cymunedol
• Cysylltiadau gyda Llywodraeth y 

DU ynghylch Carchardai a’r 
Gwasanaeth Prawf

• Gwasanaethau Cynghori ac Eirioli
• Materion y Swyddfa Bost yng 

Nghymru
• Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
• Comisiynydd Plant Cymru
• Comisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol Cymru
• Y Cyflog Byw
• Gwaith Teg

• Iechyd cyhoeddus: Ymateb i Covid-
19

• Hyfforddi a datblygu’r gweithlu
• Arloesi iechyd a Digidol
• Gwasanaethau iechyd meddwl
• Atal hunanladdiad
• Dementia
• Effaith gamblo problemus ar iechyd
• Anghydraddoldebau iechyd
• Lles Meddyliol
• Iechyd Y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
• Iechyd Cyhoeddus: Gwella iechyd a 

gwasanaethau lles
• Strategaeth gordewdra
• Gwasanaethau mabwysiadu a 

maethu
• Gweithgareddau gwasanaeth

cymdeithasol Awdurdodau Lleol yng
Nghymru

• Hawliau plant a phobl ifanc, gan
gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau’r Plentyn

• Y blynyddoedd cynnar, gofal a 
chwarae plant, gan gynnwys y 
cynnig Gofal Plant a’r gweithlu

• Addysg a gofal plentyndod cynnar
• Dechrau'n Deg i blant 0-3 oed
• Teuluoedd yn Gyntaf a pholisïau

chwarae.

• Gweithgareddau tai a 
chysylltiedig â thai Awdurdodau
Lleol a chymdeithasau tai

• Digartrefedd a chyngor ar dai
• Materion ynghylch tai a 

ddarperir gan y sector rhentu
preifat

• Cymhorthion ac addasiadau, gan
gynnwys Grantiau am 
Gyfleusterau i’r Anabl a Grantiau
Addasu Corfforol

• Darparu cymorth ynghylch tai
• Cymru’r Dyfodol: y cynllun

cenedlaethol 2040
• Adfywio
• Trafnidiaeth Cymru
• Polisi trafnidiaeth
• Cysylltedd digidol
• Polisi a Strategaeth Digidol

Trawslywodraethol
• Teithio egnïol
• Polisi ynni ac effeithlonrwydd

domestig
• Ynni adnewyddadwy
• Newid yn yr hinsawdd, targedau

lleihau allyriadau a chyllidebau
carbon

• Dŵr.

• Y rhaglen Datblygu Gwledig
• Polisi ffermio’r dyfodol a thaliadau

uniongyrchol i ffermwyr
• Datblygu’r sector amaethyddol, 

gan gynnwys cyflogau a sgiliau.

• Entrepreneuriaeth, menter a 
gwybodaeth busnes

• Banc Datblygu Cymru
• Banc Cymunedol
• Paneli Cynghori Economaidd
• Y Cyngor Datblygu Economaidd

a’r Grŵp Strategaeth
Partneriaeth Cymdeithasol

• Sgiliau busnes a gwasanaethau
datblygu busnes

• Polisi gyrfaoedd a Careers 
Choices Dewis Gyrfa (CCDG)

• Polisi a chyflenwi
prentisiaethau

• Polisi a chyflenwi
cyflogadwyedd Ieuenctid ac 
Oedolion

• Darparwyr dysgu seiliedig ar
waith

• Sgiliau sector
• Datblygu sgiliau’r gweithlu
• Rhaglenni Ewropeaidd ynghylch

sgiliau a chyflogaeth
• Partneriaeth Sgiliau

Rhanbarthol
• Menter Gymdeithasol a’r

economi cymdeithasol
• Yr economi cydweithredol
• Tasglu a Rhaglen y Cymoedd
• Y Gronfa Ffyniant a Rennir /  

Cronfa Adnewyddu Cymunedol.

• Safonau ysgolion, gwella a 
chyraeddiad disgyblion

• Estyn
• Y cwricwlwm ac asesu hyd at ac yn

cynnwys Lefelau A
• Y Cyfnod Sylfaen
• Anghenion dysgu ychwanegol
• Cymwysterau Cymru
• Hyfforddi a datblygu’r gweithlu

addysg
• Addysg Bellach
• Cymorth i fyfyrwyr AB: Lwfans

Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu
Llywodraeth Cymru

• Polisi gwaith ieuenctid
• Dysgu cymunedol i oedolion
• Y Fframwaith Credydau a 

Chymwysterau gan gynnwys
galwedigaeth, cymwysterau sgiliau
allweddol ac hanfodol

• Dysgu i Garcharorion
• Polisi Addysg Uwch
• Addysg Drydyddol
• Addysg Feddygol
• Yr Iaith Gymraeg.

• Polisi cyfiawnder a’r ymateb i
adroddiad y Comisiwn
Cyfiawnder

Mae Lles Ariannol yn cyfrannu at ganlyniadau Cyfrifoldebau Gweinidogol dilynol Llywodraeth Cymru

Strategaethau Trawsbynciol - Ffyniant i Bawb: Ffyniannus a Diogel; Iach ac Egnïol; Uchelgeisiol a Dysgu; Unedig a Chysylltiedig; Profiadau Nniweidiol yn Ystod Plentyndod

Y Gweinidog Cyfiawnder
Cymdeithasol

Counsel General & Minister 
for the Constitution

Y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Gweinidog Newid Hinsawdd Gweinidog y Gymraeg ac 
Addysg Gweinidog yr Economi
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Minister for Finance and Local 
Government

• Materion y gweithlu Llywodraeth
Leol

• Polisi trethu
• Polisi tâl y Sector Cyhoeddus
• Polisi trethu lleol, gan gynnwys

Treth y Cyngor, gostyngiad treth y 
cyngor.

Minister for Rural Affairs & 
North Wales, & Trefnydd
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Gan adeiladu ar fap polisi a grëwyd yn wreiddiol gan fforwm MaPS Cymru, mae’r 
diagram ar dudalen 28 yn dangos ble a sut mae lles ariannol yn cyfrannu at gyflawni 
portffolios a chyfrifoldebau gweinidogol Llywodraeth Cymru, yn dilyn yr etholiadau 
a chreu cabinet newydd ym mis Mai 2021. Mae’r paragraffau dilynol yn amlygu’r 
amcanion polisi perthnasol yn yr amgylchedd sy’n benodol i Gymru y mae’n rhaid i’r 
cynllun cyflenwi hwn eu hategu.

Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 2016 Llywodraeth Cymru23

Mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio ar dair thema graidd: 

 n Mynediad at wasanaethau credyd ac ariannol fforddiadwy

 n Mynediad at wybodaeth ariannol, gan gynnwys cyngor ar ddyled

 n Adeiladu dealltwriaeth a gallu ariannol 

Ym mis Tachwedd 2020 cytunodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol na fyddai 
Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 2016 yn cael ei hadnewyddu ym mis Mawrth 2021. 
Fodd bynnag, mae dros 40 o swyddogion o bob rhan o adrannau Llywodraeth Cymru 
wedi mynychu byrddau crwn a gynhaliwyd gan MaPS i sicrhau bod nodau polisi byddai 
Llywodraeth Cymru yn cael ei hystyried o fewn y cynllun cyflawni hwn. Mae’r dull 
cydweithredol hwn wedi’i nodi yn Neddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Polisi trawsbynciol llywodraeth Cymru
Cyflwynodd Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 201524 saith nod lles cyffredin 
sy’n gyfreithiol rwymol. Mae’r ddeddf hefyd yn darparu sylfaen ar gyfer ysgogi math 
gwahanol o wasanaeth cyhoeddus yng Nghymru, gyda phum ffordd o weithio25 i arwain 
sut y dylai gwasanaethau cyhoeddus gyflenwi ar gyfer pobl. Mae’r ffyrdd hyn o weithio 
yn sicrhau ein bod yn ystyried yng Nghymru:

Tymor hir: Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr â’r angen i ddiogelu’r gallu i 
ddiwallu anghenion tymor hir hefyd 

Atal: Sut y gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff 
cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion 

23 gov.wales/financial-inclusion-strategy

24 gov.wales/well-being-future-generations-wales-act-2015-guidance

25 gov.wales/docs/dpsp/publications/180119-future-generations-framework-service-designv2-en.pdf

Amcanion lles

Cymru sy’n 
gyfrifol yn fyd-

eang

Cymru 
ffyniannus

Cymru gadarn

Cymru â 
diwylliant bywiog 
ac iaith Gymraeg 

sy’n ffynnu

Cymru o 
gymunedau 

cydlynol

Cymru fwy 
cyfartal

Cymru iachach

Integreiddio: Ystyried sut y gall amcanion lles cyrff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r 
amcanion lles, eu hamcanion eraill neu amcanion cyrff cyhoeddus eraill

Cydweithredu: Gweithredu mewn cydweithrediad ag unrhyw berson arall (neu wahanol 
rannau o’r corff cyhoeddus ei hun) a allai helpu’r corff cyhoeddus i gyflawni ei amcanion 
lles

Cynnwys: Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r amcanion 
lles a sicrhau bod y bobl hyn yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei 
gwasanaethu 

Mae’r dull a ddisgrifir gan y ffyrdd hyn o weithio yn cael ei adlewyrchu yn y dull rydym 
wedi’i fabwysiadu yn y cynllun cyflenwi hwn ar gyfer Cymru. 
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Mae’r Rhaglen Lywodraethu 2021 i 202626 yn cynnwys bron i 100 o feysydd 
gweithgarwch penodol. Y Prif Weinidog a’r Cabinet llawn fydd yn gyfrifol am yr holl 
feysydd hyn oherwydd eu bod yn gofyn am y lefel uchaf o gydlynu ac integreiddio ar 
draws y llywodraeth gyfan.

Daeth y Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd27 i rym ar 31 Mawrth 2021. Mae’r 
ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus penodedig ystyried sut y gallai 
penderfyniadau strategol megis penderfynu ar flaenoriaethau a gosod amcanion 
helpu i leihau’r anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag anfantais economaidd-
gymdeithasol.

Y berthynas rhwng polisi Llywodraeth Cymru a nodau strategol 
MaPS

Agendâu ar gyfer newid

Sylfeini Ariannol: Mae polisi ar gyfer plant a phobl ifanc wedi’i ddatganoli i Lywodraeth 
Cymru. Mae hyn yn cynnwys addysg, gofal plant, rhianta, prentisiaethau ac ati. Mae 
deddfwriaeth o bwysigrwydd arbennig yn cynnwys Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc 
(Cymru) 2011 (Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru) a Mesur Plant a Theuluoedd 
(Cymru) 2010 (Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru).

Disgwylir i’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru28 gael ei gyflwyno o fis Medi 2022, ac ysgolion 
cynradd fydd y cyntaf i newid i’r cwricwlwm newydd a bydd ysgolion uwchradd yn 
dilyn yn 2023. Mae addysg ariannol wedi’i chynnwys yn y Maes Dysgu a Phrofiad 
Mathemateg a Rhifedd (AOLE) ) a’r MDPh Iechyd a Lles.

Mae Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru yn nodi amcanion ar gyfer mynd i’r 
afael â thlodi plant, gan gynnwys gweithredu i helpu i gynyddu incwm cartrefi i’r eithaf. 
Gweithiodd Llywodraeth Cymru hefyd gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i ddatblygu 
a lansio’r cynllun gweithredu uchafu incwm 2020 i 202129, a nododd gyfres o gamau 
ymarferol i helpu i gynyddu incwm teuluoedd sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru, 
lleihau costau byw hanfodol, a’u cefnogi a’u helpu i adeiladu eu gwytnwch ariannol. 
Bydd canlyniadau nifer o raglenni peilot yn helpu i lywio gwaith yn y maes hwn yn y 
dyfodol.

26 gov.wales/programme-for-government-2021-to-2026

27 gov.wales/socio-economic-duty-overview

28 hwb.gov.wales/curriculum-for-wales

29 gov.wales/child-poverty-income-maximisation-action-plan-2020-2021

30 gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/information-and-advice-action-plan.pdf

31 gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/the-strategy-for-older-people-in-wales-2013-2023.pdf

Cenedl Cynilwyr: Mae Llywodraeth Cymru wedi hwyluso prosiectau sydd â’r nod o 
gynyddu aelodaeth o undebau credyd, gan gynnwys gweithio gyda chyflogwyr ledled 
Cymru i gynnig cynlluniau cynilo cyflogres i gefnogi lles ariannol staff trwy wella 
gwytnwch ariannol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi Cambria Cydfuddiannol 
Limited (CCL) gyda datblygu cychwynnol eu cynnig bancio cymunedol Banc Cambria. 
Y bwriad yw y bydd Banc Cambria yn darparu cyfrif cyfredol, morgeisi, benthyciadau 
personol a chynilion.

Mae Credyd o Bwys (Mynediad at Gredyd Fforddiadwy): Fel rhan o’u cynllun cyflenwi 
cynhwysiant ariannol, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag undebau credyd 
i gefnogi eu cronfeydd cyfalaf wrth gefn fel eu bod mewn sefyllfa gref i barhau 
i ddarparu credyd fforddiadwy. Disodlodd y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yng 
Nghymru fenthyciadau argyfwng a grantiau gofal cymuned a ddarparwyd yn flaenorol 
gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae’r DAF yn darparu grantiau brys i bobl yng 
Nghymru fel dewis olaf, ac nid oes rhaid talu’r grantiau hyn yn ôl. 

Gwell Cyngor ar Ddyled: Mae cyflenwi cyngor ar ddyled a ariennir gan Ardoll Ariannol 
y DU wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, sydd â rôl strategol arweiniol wrth 
gynyddu mynediad at wasanaethau cynghori, er bod gwasanaethau eraill hefyd yn 
ariannu cyngor ar ddyled yng Nghymru. Gellir gweld manylion polisi cyngor cyfraith 
lles cymdeithasol Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys dyled, yn y cynllun gweithredu 
gwybodaeth a chyngor ar gyfer Cymru 201630.

Mae’r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol (NAN) yn dwyn ynghyd randdeiliaid 
allweddol, gan gynnwys cyllidwyr, darparwyr cyngor, sefydliadau ymbarél a 
phartneriaid eraill, i drafod cynllunio a darparu gwasanaethau cynghori cenedlaethol 
a lleol. Mae NAN yn cynghori gweinidogion Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan 
unigolion a theuluoedd fynediad at wasanaethau cyngor a chymorth da a chywir. Mae 
chwe Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol wedi’u sefydlu ledled Cymru.

Canolbwyntio ar y Dyfodol: Er nad yw deddfwriaeth pensiynau wedi’i datganoli, 
gall polisi cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn gefnogi’r agenda hon yng Nghymru yn 
sylweddol. Mae cynllun cyflenwi31 Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013–
2023 yn manylu ar y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd (neu’n bwriadu 
eu cymryd) i sicrhau lles yr holl bobl hŷn yng Nghymru.
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Cymru sy’n Gyfeillgar i Oedran: Mae ein Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy’n 
Heneiddio yn nodi’r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau y gall 
Cymru elwa ar nifer cynyddol o bobl hŷn yn ein cymunedau. Y pedwar nod cenedlaethol 
yw gwella lles, gwella gwasanaethau ac amgylcheddau lleol, adeiladu a chadw gallu 
pobl eu hunain, a mynd i’r afael â thlodi sy’n gysylltiedig ag oedran.

Themâu Trawsbynciol

Iechyd meddwl: Gyda’n gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl - Lansiwyd Strategaeth 
Iechyd Meddwl a Lles Cymru ym mis Hydref 2012. Mae’n nodi gweledigaeth ar gyfer 
gwasanaethau iechyd meddwl yr 21ain ganrif gyda’r nod o hyrwyddo lles meddwl ac 
atal problemau iechyd meddwl, ynghyd â gwella gwasanaethau iechyd meddwl. Y 
nod yw sicrhau bod pobl o bob oed yn profi gwelliant parhaus i’w hiechyd meddwl a’u 
lles o ganlyniad i ymrwymiad ar draws y llywodraeth i bob sector sy’n gweithio mewn 
meysydd gan gynnwys cyllid ac arian. Mae hyn yn cydnabod effeithiau negyddol tlodi 
a’r angen i gefnogi pobl a allai, oherwydd salwch, esgeuluso eu cyllid personol a chael 
problemau dyled. Mae’r adolygiad o Gynllun Cyflenwi Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd 
Meddwl 2019–2232 mewn ymateb i Covid-19 bellach wedi’i gyhoeddi.

Rhywedd: Mae’r Cynllun Hyrwyddo Cydraddoldeb Rhywedd yng Nghymru33 a 
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020 yn dilyn ymlaen o’r adroddiad Gweithredoedd nid 
Geiriau a’r map ffordd cysylltiedig sy’n nodi argymhellion i Lywodraeth Cymru ac eraill 
yng Nghymru hyrwyddo cydraddoldeb rhywedd yn y tymor byr, canolig a hir. Ym mis 
Mawrth 2019 fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymo i weledigaeth ac egwyddorion 
ar gyfer cydraddoldeb rhywedd yng Nghymru. Y weledigaeth yw ‘Mae Cymru sy’n 
gyfartal o ran rhywedd yn golygu rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn gyfartal i 
bob menyw, dyn a phobl anneuaidd’. Mae hon yn weledigaeth lle mae’r llywodraeth yn 
anelu at greu’r amodau ar gyfer cydraddoldeb canlyniad i bawb. Mae adroddiad Cyflwr 
y Genedl 2021 Chwarae Teg yn nodi bod Cymru yn dal i weld gwahanu sylweddol o 
ran rhywedd ar draws sectorau a galwedigaethau yng Nghymru. Mae hyn yn cyfrannu 
at y bwlch cyflog rhwng y rhywiau gan fod cyfraddau cyflog yn amrywio ar draws 
gwahanol sectorau cyflogaeth, ac mae’r gwahaniaethu hwn o ran rhywedd mewn 

32 gov.wales/sites/default/files/publications/2020-10/review-of-the-together-for-mental-health-delivery-plan-20192022-in-response-to-covid-19_0.pdf

33 gov.wales/sites/default/files/publications/2020-03/advancing-gender-equality-plan.pdf

34 chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2021/02/State-of-the-Nation-2021.pdf

35 gov.wales/digital-inclusion-forward-look-towards-digitally-confident-wales

36 ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/186410/connected-nations-2019-wales-report.pdf

37 rural-urban.eu/sites/default/files/Rural%20Vision%20Evidence%20Report%20Final%20Eng.pdf

38 ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/186410/connected-nations-2019-wales-report.pdf

39 gov.wales/welsh-language-data-annual-population-survey-october-2019-september-2020

cyflogaeth wedi gadael menywod mewn perygl penodol o Covid-19, o ran dod i 
gysylltiad â’r feirws ond hefyd mewn perthynas â’i effaith economaidd34.

Cynhwysiant digidol: Cydnabyddir yn eang bod cysylltiad agos iawn rhwng allgáu 
digidol ac allgáu ariannol. Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu meysydd ffocws y 
dylid mynd i’r afael â hwy yn Cipowg Ymlaen Cynhwysiant Digidol 202135 ochr yn ochr 
â chyflenwi parhaus y rhaglen Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Lles 
(DCW). Gan weithio ar y cyd â’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS), y 
nod trosfwaol yw datblygu a chyhoeddi fframwaith newydd erbyn Gaeaf 2021 wedi’i 
anelu at randdeiliaid sydd eisoes, neu a ddylai fod, yn cefnogi’r rhai sydd â diffyg hyder 
digidol. Mae’r sylw o rwydweithiau llinell sefydlog confensiynol yn parhau i wella 
ond mae oddeutu 50,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru yn dal i fethu â derbyn 
gwasanaeth band eang digonol. Mae sylw cynyddol gan rwydweithiau diwifr sefydlog, 
gan gynnwys rhai’r gweithredwyr symudol, yn darparu dewis arall yn lle cysylltiad 
llinell sefydlog ond mae Ofcom yn amcangyfrif bod hyn yn dal i adael oddeutu 18,000 
o safleoedd yng Nghymru heb unrhyw  wasanaeth band eang digonol o gwbl36.

Materion gwledig: Nid oes un diffiniad swyddogol o gefn gwlad Cymru. Ar raddfa 
awdurdod lleol, deellir yn gyffredin mai Cymru wledig yw’r naw sir sy’n wledig yn 
bennaf sy’n cynnwys 82% o arwynebedd tir Cymru ac sy’n gartref i 32% o’r boblogaeth 
genedlaethol. Mae pocedi hefyd o ardaloedd gwledig mewn ardaloedd awdurdodau 
lleol eraill yng Nghymru. Mae poblogaeth cefn gwlad Cymru yn hŷn na phoblogaeth 
ardaloedd trefol ac mae’n dod yn fwy oedrannus. Mae economi gwledig Cymru wedi’i 
phwysoli’n drwm tuag at ficro-fentrau. Mae gan fwy na naw o bob deg menter sy’n 
gweithredu mewn siroedd gwledig lai na deg o weithwyr, ac mae’r busnesau hyn yn 
cyflogi bron i hanner yr holl weithwyr mewn siroedd gwledig37. Mae oddeutu un o bob 
chwech o weithwyr yn siroedd gwledig Cymru yn hunangyflogedig (17.4%), o’i gymharu 
ag 14% o weithlu Cymru yn gyffredinol. Amcangyfrifir na allai 15,500 o aelwydydd yng 
nghefn gwlad Cymru gyrchu band eang gyda chyflymder lawrlwytho o 10Mbps o leiaf, 
y trothwy a ddiffinnir gan y DU fel ‘darpariaeth band eang ddigonol’38. ae un o bob dau 
siaradwr Cymraeg yn byw yn siroedd gwledig Cymru39
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.PENNOD 3 
Ein hymateb i’r argyfwng Covid-19 - 2020 i 2021 
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Mae’r argyfwng Covid-19 wedi chwyddo llawer o heriau lles ariannol. Er mwyn deall 
pwy sydd wedi’u heffeithio a sut y gallai hyn effeithio ar bum amcan y strategaeth, 
comisiynodd MaPS bum adolygiad cyflym o dystiolaeth ar wahân ar addysg ariannol, 
cynilo, defnydd credyd, cyngor ar ddyled a phensiynau ar ddiwedd 2020 ac yn gynnar 
iawn yn 202140. Fe wnaethom ganfod nad yw’r pandemig wedi effeithio ar bawb yn yr un 
modd, a bod rhai o’i effeithiau yn gwrth-ddweud ei gilydd. 

Er enghraifft, yn gynnar yn y pandemig, cymerodd llawer o randdeiliaid, gan gynnwys 
MaPS a’i bartneriaid, y byddai’r galw am gyngor ar ddyled yn cynyddu’n gyflym ac yn 
sylweddol. Mewn gwirionedd, gostyngodd y galw. Roedd hyn yn bennaf o ganlyniad 
i ymyriadau polisi Llywodraeth y DU a Chymru, gan gynnwys Y Cynllun Cadw Swyddi 
drwy gyfnod y Coronafeirws, gohirio taliadau FCA ac ymataliad benthycwyr, a oedd 
yn dileu neu’n gohirio’r sbardunau arferol i geisio cyngor ar ddyled megis beilïaid a 
landlordiaid yn cymryd camau i adennill dyledion neu ôl-ddyledion rhent a oedd heb 
eu talu. Gwyddom, fodd bynnag, fod hyn yn golygu bod yr angen am gyngor ar ddyled 
wedi’i ohirio yn hytrach na’i ddatrys, felly rydym yn rhagweld y bydd y galw’n dechrau 
codi yn ystod 2022 gyda’r potensial i fynd y tu hwnt i’r lefelau cyn-bandemig.

Beth mae hyn yn ei olygu i amcanion strategaeth y DU

1. Addysg ariannol: Mae anghydraddoldebau presennol mewn addysg wedi’u 
hamlygu a’u chwyddo. Mae addysg ariannol mewn perygl o gael ei gwthio i’r cyrion 
gan fod y ffocws ar hyn o bryd ar bynciau craidd, ymddygiad ac iechyd meddwl. 
Efallai bod rhieni a gofalwyr yn fwy agored i addysg ariannol, ond maen nhw hefyd 
yn delio â blaenoriaethau sy’n gwrthdaro.

2. Cynilo: Mae’r amcan yn canolbwyntio ar yr un bobl sydd, o ganlyniad i’r pandemig, 
wedi colli incwm neu wedi tynnu cynilion. Mae newid a nodir mewn agweddau, 
fodd bynnag, yn arbennig ymhlith pobl iau. Mae’n rhy gynnar i fesur effaith ad-dalu 
credyd, ôl-ddyledion a newidiadau i’r farchnad swyddi ar yr amcan hwn.

3. Defnydd credyd: Er bod cyfanswm benthyca gan ddefnyddwyr wedi gostwng 
yn ystod y pandemig, roedd y gostyngiad hwn yn gysylltiedig i raddau helaeth â 
defnyddwyr ag incwm uwch. Fodd bynnag, ffocws yr amcan hwn yw pobl ar incwm 
is neu fwy amrywiol sy’n defnyddio credyd ar gyfer hanfodion bob dydd - yr un bobl 
yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig, gan gynnwys gweithwyr allweddol, pobl 
sy’n rhentu, rhieni unigol, pobl ag anableddau neu iechyd meddwl gwael, neu bobl o 
leiafrifoedd ethnig.

40 moneyandpensionsservice.org.uk/2021/05/27/impact-of-covid-19-on-financial-wellbeing

41 moneyandpensionsservice.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Building-the-UKs-financial-wellbeing-in-the-light-of-Covid-19-MaPS-response.pdf

42 moneyandpensionsservice.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Building-Wales-financial-wellbeing-after-Covid-19.pdf

4. Cyngor ar ddyled: Os ymdengys y cynnydd disgwyliedig yn y galw am gyngor ar 
ddyled yn 2021/22, bydd buddsoddiadau cynnar mewn sianeli digidol a sianeli eraill 
o bell yn helpu. Her benodol fydd diwallu anghenion y rhai sydd wedi’u hallgáu’n 
ddigidol a’r rhai nad ydynt erioed wedi bod angen cyngor ar ddyled o’r blaen.

5. Pensiynau: Bydd y pandemig wedi effeithio ar gynllunio ar gyfer y dyfodol o ran 
y symiau y mae pobl yn eu cynilo i mewn i bensiynau. Mae’n rhaid bod yn ofalus 
hefyd ynghylch yr ymlediad posibl o sgamiau a mwy o achosion o benderfyniadau 
buddsoddi is-optimaidd.

Cadeiryddion y Grwpiau Her annibynnol

Cyhoeddodd Cadeiryddion y Grwpiau Her annibynnol a ddaethpwyd ynghyd gan MaPS 
i arwain Grwpiau Her strategaeth y DU adroddiad interim ym mis Hydref 2020 yn 
canolbwyntio ar y blaenoriaethau ar gyfer ymatebuniongyrchol i’r argyfwng. Cafodd 
y rhain eu grwpio yn bedair thema ac roeddent yn cynnwys cynnig ar gyfer ymgyrch 
ar gyfer defnyddwyr i wella ymwybyddiaeth o les ariannol. Ymatebodd MaPS41 i’r 
argymhellion hyn ar y pryd.

Byrddau crwn Cymru a chynrychiolwyr ar Grwpiau Her y DU

Yng Nghymru, cynhaliodd MaPS fyrddau crwn gydag aelodau Grŵp Her y DU o 
Gymru, a oedd yn canolbwyntio ar flaenoriaethau uniongyrchol ac yn ceisio deall yn 
well cyfleoedd, heriau a bylchau’r amgylchedd Covid-19. Cyhoeddwyd allbynnau o’r 
digwyddiadau hyn wedyn yn ein hadroddiad ym mis Tachwedd 2020 ar adeiladu lles 
ariannol Cymru ar ôl Covid-1942. Diben yr adroddiad hwn oedd amlinellu’r camau y gellid 
eu cymryd yn y tymor byr i ailadeiladu lles ariannol yng Nghymru tan ddiwedd 2021. 
Amlinellodd hefyd y stori hyd yn hyn fel y mae’n ymwneud â datblygu gweithgareddau i 
gyflawni amcanion uchelgeisiol tymor hwy strategaeth y DU yng Nghymru erbyn 2030.
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1. Eiliadau sydd o bwys

Mae pobl yn aml yn cael eu gorfodi i feddwl eto 
am arian ar adegau trosiannol a digwyddiadau 
yn eu bywydau. Ar yr un pryd, gall y pwysau 
y maent yn ei brofi yn yr eiliadau hyn rannu 
eu sylw fel ei bod yn anoddach gwneud 
penderfyniadau da. Ac mae Covid-19 wedi rhoi 
pwysau ychwanegol – corfforol, ariannol ac 
emosiynol – ar bawb yn y DU.

 n Codi ymwybyddiaeth o gefnogaeth a chanllawiau: Ym mis Tachwedd 2020 canolbwyntiodd Wythnos Siarad 
am Arian ar Money S£cr£ts a’i nod oedd annog pobl i fod yn agored am gyllid personol. Cyrhaeddwyd 11 
miliwn o bobl gan yr ymgyrch hon.

 n Cyflenwi gwasanaethau: Fe wnaeth MaPS ailffocysu gwasanaethau a sianeli, gan gynnwys creu hyb 
Coronafeirws newydd (wedi’i weld mwy nag 1 miliwn o weithiau*), grŵp Facebook (11,000 o gyfranogwyr) 
ac Offeryn Llywio Arian ar-lein.

 n Cymorth cyfannol: Hyfforddodd ac ail-ganolbwyntiodd arbenigwyr canllawiau pensiynau eu gwasanaeth i 
helpu gydag ymholiadau ariannol ehangach. Gwellwyd y canllawiau arbenigol ar bensiynau mewn ymateb i 
sgamiau a oedd dod i’r amlwg a risgiau i gynilion pensiwn. 

Eiliadau sydd o bwys

Mae pobl ifanc wedi’u nodi fel y rhai sy’n cael 
eu taro galetaf gan y pandemig a byddant yn 
byw ag ôl-effeithiau’r argyfwng hwyaf oll. Mae 
cynyddu cymorth a chanllawiau wedi’u targedu 
yn bwysicach nawr nag erioed o’r blaen i’r 
gynulleidfa hon.

 n Sgyrsiau arian rhieni/gofalwyr a phlant: mae Grŵp NatWest a MaPS wedi partneru i gynnig cynnwys Siarad, 
Dysgu, Gwneud i gyflogeion a chwsmeriaid NatWest ledled y DU.

 n Fframweithiau dysgu’r Llywodraeth: Mae Llywodraeth Cymru yn adeiladu ymwybyddiaeth ariannol yn y 
rhaglen Twf Swyddi Cymru+ newydd, rhaglen gyflogadwyedd i gefnogi pobl ifanc 16–18 oed, a disgwylir i’r 
ddarpariaeth ddechrau ym mis Mawrth 2022.

 n Her adferiad cyflym: Wedi’i hariannu ar y cyd gan NESTA, JP Morgan, DWP a MaPS, nod y rhaglen ariannu 
hon yw cefnogi datrysiadau arloesol a ddatblygwyd gan ddarparwyr technoleg ariannol ac elusennau sy’n 
bodloni anghenion cyflogaeth ac ariannol pobl incwm isel 16+ oed y mae Covid yn effeithio fwyaf arnynt.

2. Amgylchiadau bregus

Mae Covid-19 wedi chwyddo’r amgylchiadau a 
oedd eisoes yn achosi bregusrwydd i filiynau 
o bobl ac wedi creu gwendidau newydd i lawer 
mwy.

 n Canllawiau’r FCA: Wedi’i gyhoeddi ym mis Ionawr 2021, mae’r canllawiau hyn yn rhoi darlun cliriach o sut 
y gallai ac y dylai cwmnïau gwasanaethau ariannol ddiwallu anghenion defnyddwyr mewn amgylchiadau 
bregus yn well43.

 n Adnoddau cymorth ariannol: Wedi’i gyhoeddi gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Presgripsiynu 
Cymdeithasol (NASP), Mental Health UK a MaPS, dosbarthwyd pecyn cymorth o adnoddau cymorth 
ariannol newydd drwy’r rhwydwaith rhagnodi cymdeithasol44. Cyhoeddwyd fersiwn Gymraeg gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2021 gyda chymorth Hafal.

 n Ffurflen Dystiolaeth Cam-drin Economaidd: Lansiwyd cynllun peilot 12 mis o ffurflen sy’n galluogi 
cynghorwyr dyled i ddarparu tystiolaeth i gredydwyr o effaith cam-drin economaidd ar gwsmeriaid ar 
ddiwedd 2020 gyda chredydwyr ac asiantaethau gwirio credyd, gan gynnwys Lloyds Banking Group, HSBC, 
NatWest Grŵp a Cabot Financial. Bydd Money Advice Plus yn defnyddio’r ffurflen lle mae dioddefwyr-
goroeswyr wedi profi o leiaf un math o ddyled dan orfodaeth.

 n Capasiti a gallu: Nod y cyllun peilot Tywyswyr Ariannol yw helpu sefydliadau ac ymarferwyr i ddarparu 
canllawiau ariannol o ansawdd da i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn y DU.

43 fca.org.uk/publications/finalised-guidance/guidance-firms-fair-treatment-vulnerable-customers

44 mentalhealthandmoneyadvice.org/en/toolkit/
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3. Credyd a dyled

Mae credyd wedi bod yn glustog bwysig i helpu 
pobl trwy amgylchiadau anodd yn ystod yr 
argyfwng Covid-19. Yn anffodus, bydd gorddyled 
yn ganlyniad i lawer, yn arbennig i bobl sydd wedi 
dioddef gostyngiadau difrifol mewn incwm neu 
wedi colli eu swyddi.

 n Cronfa Galedi Llywodraeth Leol: Wedi’i chyflwyno gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i Covid-19, mae’r 
gronfa hon yn cefnogi mentrau megis prydau ysgol am ddim, taliadau hunanynysu a chynnydd i dâl salwch 
gweithwyr gofal cymdeithasol.

 n Cronfa Cymorth Dewisol: Darparodd Llywodraeth Cymru £10.5 miliwn pellach i barhau â’r cymorth sydd ei 
angen yn sgil Covid-19.

 n Canllawiau gorfodol: Cyhoeddwyd gan yr FCA ar gyfer cwmnïau i helpu pobl sy’n cael trafferth gyda 
thaliadau credyd a morgais defnyddwyr, yn cynnwys gohirio taliadau i liniaru pwysau ariannol. Ym mis 
Tachwedd 2020, cyhoeddodd yr FCA Ganllawiau Cymorth wedi’u Teilwra a oedd yn annog cwmnïau i 
gefnogi pobl, gan gynnwys drwy drefniadau talu, i’w galluogi i dalu dyledion sy’n cronni o ddioddefgarwch. 
Diweddarwyd y canllawiau hyn ym mis Ionawr 202145. 

 n Adolygiad Woolard o Arloesi a Newid yn y Farchnad Credyd Diwarant: Wedi’i gomisiynu gan yr FCA ond yn 
annibynnol ar yr FCA, cyhoeddwyd yr adolygiad hwn ym mis Chwefror 2021 ac roedd yn cynnwys galwad 
am fwy o gysondeb o ran cymhwyso dioddefgarwchh cwmnïau.

 n Pecyn cymorth DWP ac HMT: Cyhoeddiad ar y cyd ym mis Mehefin 2020 o £37.8 miliwn i gynnal a 
chynyddu darpariaeth cyngor ar ddyled a chanllawiau ariannol yn Lloegr. Cafwyd arian ychwanegol hefyd ar 
gyfer Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru46. 

 n Adolygiadau tystiolaeth: Yn cael eu cynnal gan MaPS gyda darparwyr cyngor ar ddyled, credydwyr a 
rhanddeiliaid allweddol eraill i feithrin dealltwriaeth o fynediad at wasanaeth dyled a chwsmeriaid sydd 
mewn cyllidebau diffygiol parhaus.

 n Dyled ac iechyd meddwl: Mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl a MaPS yn canolbwyntio ar 
safonau’r sector credydwyr a chyngor ar ddyled ar gyfer gweithio gyda phobl â phroblemau iechyd meddwl.

4. Argymhellion i’r llywodraeth

Mae llywodraethau ledled y DU wedi gwneud 
pethau rhyfeddol ac effeithiol i ymateb i ergydion 
ariannol argyfwng Covid-19.

 n Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol ar y cam cynnar, ond 
maent yn edrych i ganolbwyntio ar grŵp bach wedi’i dargedu, y rhai sy’n gadael gofal o bosibl.

 n Hyrwyddo cynllun Cymorth i GyniloCThEM sy’n targedu unrhyw un sydd newydd gymhwyso ar gyfer Credyd 
Cynhwysol o ganlyniad i’r argyfwng Covid-19.

 n Yng Nghymru a Lloegr, gweithredu cynllun seibiant dyled statudol (Lle i Anadlu) sy’n cynnwys Mecanwaith 
Mynediad Iechyd Meddwl penodol (MHAM).

45 fca.org.uk/publication/finalised-guidance/consumer-credit-coronavirus-tailored-support-guidance-jan-2021.pdf

46 moneyandpensionsservice.org.uk/2020/06/09/extra-38-million-for-debt-support-in-england-in-the-wake-of-coronavirus
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PENNOD 4 
Gweithgareddau i gefnogi adfer – nawr hyd at 2023
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Y mentrau a’r rhaglenni allweddol a fydd yn cael effaith arwyddocaol 
ar lefelau lles ariannol dros y 3 blynedd nesaf

Mae’r gweithgareddau cyflenwi ar gyfer pob agenda ar gyfer newid yn ategol yn fras. Er 
enghraifft, mae gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar gynyddu galluogrwydd ariannol 
ymhlith plant a phobl ifanc yn debygol o gael effaith gadarnhaol yn y tymor hwy ar nifer 
y bobl sy’n cynilo’n rheolaidd ac yn cynllunio ar gyfer bywyd diweddarach. Fodd bynnag, 
mae’r gwaith hwn hefyd wedi amlygu bod cyfaddawdau ariannol y mae angen i bobl eu 
gwneud rhwng talu dyled, defnyddio credyd a chynilo yn y tymor hir. Dysgu gydol oes, 
rheoli’r cyfaddawdau hyn a helpu pobl i wneud y penderfyniadau cywir ar yr amser cywir 
drwy gydol eu bywyd ariannol yw’r themâu cyffredin ar draws yr holl agendâu ar gyfer 
newid. 

Fel rhan o rôl MaPS fel cydlynydd strategaeth y DU, bydd fframwaith gwerthuso yn 
cael ei sefydlu i alluogi asesiad o bob gweithgaredd a nodi lle mae angen datblygiadau 
pellach a mentrau newydd. 

Mae’r adran ddilynol yn canolbwyntio’n gyntaf ar yr agendâu ar gyfer newid a hefyd 
y gweithgareddau trawsbynciol sy’n effeithio ar sawl agendâu ar gyfer newid. Mae’n 
nodi’r sylfeini cryf sydd eu hangen i sicrhau y bydd pob un o’r gweithgareddau cyflawni 
allweddol yn cael yr effaith gadarnhaol fwyaf posibl ar les ariannol y rhai sydd â’r angen 
mwyaf. 

Mae dogfen atodol o’r enw Cynllun Cyflenwi Cymru – Adroddiad Cynnydd sy’n rhestru’r 
gweithgareddau yn y cynllun hwn, gan amlygu’r gweithgareddau y bydd rhaid eu 
cyflawni i roi’r cynllun ar waith a darparu gwybodaeth gyd-destunol am dystiolaeth, 
partneriaid allweddol ac effaith. 

Sylfeini Ariannol
Wrthi’n helpu oddeutu 90,000 yn fwy o blant a phobl ifanc yng Nghymru i gael addysg 
ariannol ystyrlon 

Mae gan addysg ariannol gysylltiadau cryf iawn â’r rhan fwyaf o agweddau ar les 
ariannol. Yng Nghymru, mae addysg ariannol wedi’i chynnwys yn y cwricwla ysgolion 
cynradd ac uwchradd ac mae’n ganlyniad yn y fframwaith llythrennedd a rhifedd. Yn 
y cwricwlwm newydd, mae addysg ariannol yn rhan o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad 
(MDPh) ar gyfer Mathemateg a Rhifedd ac Iechyd a Lles. Gall y disgyblion eu hunain, 
a all weithredu fel arianwyr iau o dan oruchwyliaeth athro, aelod arall o staff neu riant 
drefnu cynlluniau cynilo mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, unwaith y cânt eu 
sefydlu. Mae helpu athrawon i deimlo’n hyderus wrth gyflwyno addysg ariannol drwy 
adnoddau a dysgu proffesiynol yn hanfodol.

Partneriaeth hyfforddi athrawon gyda Llywodraeth Cymru ac Young Money

Mae’r cynllun braenaru hyfforddiant athrawon sy’n cael ei ddarparu gan Young 
Money mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r cymorth 
cyfyngedig i athrawon wrth gyflwyno addysg ariannol. Y nod yw treialu cymorth yng 
Nghymru i wella gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon wrth addysgu am arian, a 
gwella gallu ariannol pobl ifanc.

Mae addysg ariannol yn y cartref, yn rhaglenni hyfforddi’r llywodraeth ac mewn 
lleoliadau ieuenctid eraill hefyd yn flaenoriaeth. Datblygwyd a threialwyd Siarad, Dysgu, 
Gwneud (TLD) yng Nghymru. Mae’n helpu rhieni/gofalwyr i addysgu eu plant am 
arian gyda’r nod o wella gallu ariannol. Mae’n rhaid addasu cynnwys a deunyddiau 
i’w gwneud yn hygyrch yn ddigidol, yn rhyngweithiol ac yn ddeniadol i amrywiaeth 
ehangach o rieni ac ymarferwyr. Bydd y rhaglen TLD hefyd yn cael ei hehangu i 
ddefnyddio cynnwys ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau a phobl ifanc, gan alluogi 
rhieni plant hŷn i’w cefnogi i bontio i fyd oedolion. 

Mae angen i ni wella hyder a sgiliau ymarferwyr, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid plant 
a phobl ifanc mewn amgylchiadau agored i niwed, gan ymgorffori’r broses o ddarparu 
addysg ariannol mewn hyfforddiant cychwynnol (a datblygu proffesiynol parhaus). 

Gan adeiladu ar y gwaith helaeth sydd eisoes ar y gweill, bydd y gweithgareddau 
cyflenwi ar y dudalen nesaf yn cyfuno i fynd i’r afael â bylchau allweddol a goresgyn 
rhwystrau presennol mewn addysg ariannol, gyda ffocws ar helpu rhieni ac ymarferwyr 
i drafod cyllid gyda phlant a phobl ifanc. Mae cydweithrediad a chymorth gan fanciau, 
cymdeithasau adeiladu, sefydliadau addysgol, adrannau’r llywodraeth a MaPS yn 
hanfodol i’w llwyddiant.
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Y mentrau a’r rhaglenni allweddol a fydd yn cael effaith sylweddol ar lefelau llesiant ariannol plant a phobl ifanc dros y 3 blynedd nesaf:

Sylfeini Ariannol

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu yng 
Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Rhaglen hyfforddi sgiliau ariannol hanfodol 
16–24 oed

Datblygu proses asesu ymwybyddiaeth ariannol ffurfiol y 
gellir ei hintegreiddio o fewn y rhaglen Twf Swyddi Cymru 
+ (JGW+), ac a fydd yn gwreiddio darpariaeth addysg 
ariannol yn y cymorth a gynigir i bobl ifanc.  2022

2022 Llywodraeth Cymru a darparwyr hyfforddiant gyda 
cefnogaeth gan MaPS.

Cynllun Cynilwyr yr Ysgol Parhau i weithio gydag undebau credyd i gynyddu nifer y 
plant oed ysgol sy’n cynilo’n rheolaidd. Parhaus Llywodraeth Cymru, undebau credyd ac ysgolion.

Gwerslyfr yr ysgol
Cyflenwi’r gwerslyfr dwyieithog Mae’ch Arian o Bwys i 
bob ysgol uwchradd yng Nghymru a gwerthuso ei effaith. 
2021

2021 MaPS, Llywodraeth Cymru, Young Money ac 
ysgolion.

Digidoleiddio ynnwys Siarad, Dysgu, Gwneud 
(TLD)

Cwmpasu ac ymgysylltu ag asiantaeth ddigidol i greu a 
chyhoeddi Cynnwys TLD yn ddigidol. 2021

2021
Bydd MaPS yn cydgysylltu â rhanddeiliaid rhianta, 
grwpiau cymunedol ac ymarferwyr a sefydliadau 
aelodaeth.

Ehangu cynnwys TLD i bobl ifanc yn eu 
harddegau

Adeiladu achos busnes, cwmpasu a chyd-greu cynnwys 
newydd trwy weithdai dylunio cydweithredol ar draws y 
diwydiant. 202

2022 Bydd MaPS yn cydlynu cyngrhair o randdeiliaid 
rhianta a phobl ifanc a’r sector addysg ariannol.

Tyfu rhaglenni braenaru hyfforddiant athrawon

Yn dilyn cyhoeddi canfyddiadau o fraenaru Cymru 
(Gwanwyn 2022), gwreiddio e-ddysgu a pharhau i 
hyrwyddo gydag ysgolion yng Nghymru. Lansio mewn 
cenhedloedd eraill erbyn diwedd 2022, gyda hyfforddiant 
athrawon i ddechrau Gwanwyn 2023, yn barod ar gyfer 
gwerthuso a chynllunio camau nesaf erbyn hydref 2024.

2024

Bydd Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol, 
sefydliadau addysg uwch, darparwyr hyfforddiant 
athrawon ac ysgolion addysgu yn darparu 
arweinyddiaeth gyda MaPS mewn rôl gefnogol, 
gydlynol.

Cefnogi ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a 
pobl ifanc mewn amgylchiadau bregus

Adeiladu rhwydwaith o gyllidwyr a chyfranwyr o bob rhan 
o’r gwasanaethau ariannol a’r trydydd sector (2021/22). 
MaPS i adeiladu achos busnes, cwmpaus ac ymgysylltu 
â phartneriaid (2021). Pecyn cymorth cychwynnol 
wedi’i ddatblygu i’w gyflwyno, gan gynnwys canllaw i 
awdurdodau lleol (Gwanwyn 2022). 2022

2022
Bydd Llywodraeth Cymru a MaPS yn cydgysylltu 
partneriaid, gan gynnwys y trydydd sector a 
gwasanaethau ariannol i ariannu a darparu 
cymorth arbenigol.
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Dywedodd Vicky Wales, Prif Swyddog Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality:

“Mae cynllun cyflenwi lles ariannol Cymru yn gydweithrediad gwirioneddol i sicrhau 
newid ystyrlon a pharhaol i’r ffordd y mae pobl ifanc a phlant yn dysgu am arian. 
Mae’n gymorth gwych i’w helpu i ddysgu sut i adeiladu cynilion a gwydnwch ariannol. 
Rydym yn falch o fod wedi chwarae rhan wrth helpu i ddod â’r strategaeth yn fyw 
yng Nghymru a llunio’r cynllun cyflenwi ar ran ein haelodau. Mae’n galonogol gweld 
cymaint o wahanol sefydliadau yn uno i helpu cymunedau. 

“Fel busnes, rydym wedi canolbwyntio ar addysg ariannol ers peth amser, gyda 
phartneriaethau aml-flwyddyn rhwng elusennau ac ysgolion, datblygu adnoddau dysgu 
mewnol ar gyfer rhieni ac athrawon, a’r llynedd lansiwyd ein ap addysgol cyntaf oll. 
Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y gweithgareddau hyn ymhellach, a fydd yn cynnwys 
amrywiaeth o bartneriaid darparu a dychweliad cydweithwyr yn gwirfoddoli mewn 
ysgolion pan fydd yr amser yn iawn.”

Cenedl Cynilwyr
Mae’r gweithgareddau cyflenwi yn y maes hwn yn cyfuno i fynd i’r afael â’r rhwystrau 
allweddol i flaenoriaethu cynilo, manteisio ar y cymhellion cywir a mynd i’r afael 
â materion yn ymwneud â hygyrchedd. Gellir cyflawni hyn dim ond ag ymagwedd 
gydweithredol rhwng sefydliadau allweddol, yn arbennig gwasanaethau ariannol, y 
llywodraeth ar lefel Cymru a’r DU a MaPS, ynghyd â chyflogwyr fel cyfryngwyr i alluogi 
mynediad at gynhyrchion cynilo. 

Ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog at bob cwmni angori yng Nghymru, ac 
ysgrifennodd Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Waith a Phensiynau at yr FTSE100, 
yn annog cwmnïau i ystyried sefydlu cynlluniau cynilo cyflogres. Mae’r lefel hon o 
gymorth gan lywodraethau Cymru a’r DU yn gam hynod gadarnhaol gan fod ystod 
eang o gynnyrch masnachol bellach sy’n galluogi busnesau i gynnig yr opsiwn hwn 
i’w gweithwyr.

Ym mhob un o’r gweithgareddau pwysig hyn, mae sylfeini’r hyn yr ydym am ei gyflawni 
yn eu lle. Er enghraifft: 

Mae cynlluniau cynilo cyflogres wedi’u treialu a’u profi (ac mae angen eu cyflwyno 
ymhellach). Mae’r cynllun Cymorth i Gynilo wedi bod yn fyw ers 2018, a dylid ei 
hyrwyddo’n well drwy’r gweithle i gyrraedd mwy o ddefnyddwyr. 

Mae partneriaid allweddol yn y sectorau banciau a chymdeithasau adeiladu eisoes 
wedi ymrwymo i’r siarter cynilo.
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Y ffocws tan ddiwedd 2023 yw datblygu’r tair rhaglen hyn a chynhyrchu momentwm.

Cenedl Cynilwyr Nation of Savers

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu yng Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Hyrwyddo cynlluniau cynilo cyflogres optio i mewn 
a datblygu achos dros ddewisiadau eraill.

Bydd gwasanaethau ariannol a chyflogwyr, gyda 
chydlyniad a chymorth MaPS, yn targedu cynnydd 
sylweddol yn y nifer sy’n manteisio’n wirfoddol ar 
gynlluniau cynilo cyflogres optio i mewn presennol 
(2021/22) a bydd yn treialu ac yn adeiladu’r sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer cynlluniau optio allan (2022/23).

2023

Trwy dreialon parhaus yn y maes i adeiladu 
tystiolaeth ar gyfer cynlluniau cynilo cyflogres 
optio i mewn, bydd y sector gwasanaethau 
ariannol, gyda chymorth MaPS, yn hyrwyddo 
ehangu’r cynlluniau hyn i lawer mwy o gyflogwyr. 
Bydd MaPS hefyd yn parhau i dreialu opsiynau 
ac arloesiadau newydd ar gyfer cynlluniau optio 
allan. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio 
gydag Undebau Credyd Cymru i hyrwyddo cynilion 
cyflogres.

Y sector gwasanaethau ariannol i gyd-greu siarter 
cynilion i annog cynilo rheolaidd

Datblygu siarter cynilion drafft (2021), profi gyda’r sector 
ehangach, a chynllunio lansio a negeseua cyfun ar 
fanteision cynilo’n rheolaidd.

2022
Bydd cymysgedd cynrychioliadol o ddarparwyr 
gwasanaethau ariannol yn datblygu drafft cyntaf y 
siarter ac yn ymgysylltu â mwy o bartneriaid.

Cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar Gymorth i Gynilo 
a sicrhau bod pobl yn deall eu dewisiadau cynilo 
pan fydd eu cyfrif wedi aeddfedu.

Bydd CThEM, HMT a MaPS yn ymgysylltu â chyflogwyr, 
landlordiaid cymdeithasol ac eraill i hyrwyddo Cymorth 
i Gynilo (hyd at 2023) ac annog cynilo parhaus mewn 
cyfrifon olynol (hyd at 2027) tra bydd MaPS yn gweithio 
gyda’r sector gwasanaethau ariannol i adeiladu’r achos 
dros ddewis ehangach o cynlluniau cynilo masnachol 
sy’n seiliedig ar wobrau a chynlluniau cynilo eraill sy’n 
gysylltiedig â gwobrau.

2023 – 
2027

Bydd CThEM yn gweinyddu Cymorth i Gynilo ar ran 
HMT. Mae gan MaPS rôl ddylanwadol allweddol i 
ymgysylltu â chyflogwyr a gwasanaethau ariannol 
i annog derbyniad a hyrwyddo arloesiadau yn y 
dyfodol.
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Mae Credyd o Bwys
Mae angen i ni ddeall mwy am sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau credyd, beth 
all ddylanwadu arnynt i geisio cymorth gyda’u hymrwymiadau credyd a sut y gellir 
dylanwadu ar ymddygiadau defnyddio credyd. Mae’r gweithgareddau sydd wedi’u nodi 
fel blaenoriaethau yn yr agenda Mae Credyd o Bwys yn gyfuniad o ymchwil manwl, 
treialu dulliau newydd o cefnogi cwsmeriaid, a darparu gwell canllawiau i gwsmeriaid. 
Mae angen mwy o ffocws hefyd ar y cynnyrch a ddarperir gan undebau credyd a 
darparwyr cyllid cymunedol eraill a mwy o fuddsoddiad yn y seilwaith cyllid cymunedol i 
wneud y cynhyrchion hyn yn haws eu cyrchu. 

Cyllid cymunedol: diffiniad 

Mae cyllid cymunedol yn cyfeirio at sefydliadau a sefydlwyd i ddarparu mynediad 
at gynnyrch ariannol teg a phriodol, megis credyd fforddiadwy, i gymunedau sy’n 
cael anhawster i gyrchu gwasanaethau ariannol prif ffrwd. Mae amrywiaeth 
o ddarparwyr cyllid cymunedol, a’r rhai mwyaf cyffredin yw undebau credyd a 
sefydliadau cyllid datblygu cymunedol (SCDCau).

Fel y nodir ar dudalen 42, bydd casglu mwy o fewnwelediadau, ynghyd â threialon 
ymddygiad, yn sail i’r gweithgareddau ac yn llywio datblygiad a chyrhaeddiad 
canllawiau priodol. Bydd y mewnwelediadau hyn hefyd yn cefnogi datblygu 
gwasanaeth, gan MaPS a thrwy gyfryngwyr y gellir ymddiried ynddynt, gan ei bod yn 
hysbys nad yw defnyddwyr bob amser yn ceisio canllawiau wrth wneud penderfyniadau 
credyd neu reoli ymrwymiadau credyd. 

Dywedodd Bill Hudson, Prif Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Undebau Credyd 
ACE:

“Mae lles ariannol i unigolion a chymunedau yn hanfodol a dyna pam bod 
Gwasanaethau Undebau Credyd ACE yn cynrychioli Cymru yn un o Grwpiau Her y 
DU a’u bod wedi cynnal byrddau crwn Cymru. Mae gan undebau credyd rôl enfawr 
i’w chwarae wrth helpu plant a phobl ifanc (yn ogystal ag oedolion) i ddatblygu arfer 
cynilo, ac mae darparu credyd fforddiadwy, cynilo cyflogres a lles ariannol cymunedol 
wrth wraidd y cynllun cyflenwi hwn i Gymru. Mae undebau credyd mewn sefyllfa dda i 
helpu i gyflenwi’r blaenoriaethau hyn.”
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Mae Credyd o Bwys

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu yng 
Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Cyrchu credyd fforddiadwy (LlC)

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gydag 
Undebau Credyd Cymru wrth iddynt fwrw ymlaen 
â chamau gweithredu o fewn eu strategaeth 2020, 
Adeiladu Cenedl Undebau Credyd, a bydd yn archwilio 
cyfleoedd i weithio gyda Fair4All Finance i fwrw ymlaen 
â Chynllun Benthyciadau Dim Llog, gan weithio gydag 
undebau credyd i dargedu pobl sydd fwyaf mewn angen.  

Parhaus

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio 
gydag undebau credyd a buddsoddi ynddynt i 
gefnogi twf, aelodaeth, benthyca a, lle bo angen, 
dyled isradd.

Helpu pobl i osgoi defnyddio, a delio â 
chanlyniadau, benthyca arian anghyfreithlon

Annog ymchwil pellach i gyfansoddiad ac ymddygiad 
y farchnad: pwy sy’n defnyddio neu sydd mewn perygl 
o ddefnyddio benthyca arian anghyfreithlon (IML). 
Archwilio sut y gellir cefnogi gwasanaethau eraill, yn 
benodol darparwyr cyngor ar ddyled a benthycwyr 
morgeisi, i adnabod dioddefwyr benthycwyr arian 
didrwydded yn well a’u hatgyfeirio i wasanaethau 
cymorth IML

2021/22

Bydd MaPS, Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon 
Cymru, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid 
ehangach yn gweithio gyda’i gilydd i nodi pobl y 
mae eu hanawsterau ariannol wedi’u gwaethygu 
gan y defnydd o fenthyca anghyfreithlon a’u 
hatgyfeirio i wasanaethau cymorth WIML.

Datblygu uchafu incwm a gwell canllawiau arian i 
helpu pobl i ddewis a rheoli credyd

Bydd MaPS yn gweithio gydag IncomeMax a 
rhanddeiliaid eraill i greu canllawiau newydd ar uchafu 
incwm, a theithiau cwsmeriaid newydd i helpu pobl i 
wneud dewisiadau benthyca da a rheoli ymrwymiadau 
credyd (2022). 

2022/23
Bydd MaPS yn gweithio gydag IncomeMax, y 
sector cyngor ar ddyled a darparwyr canllawiau 
ariannol eraill. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
cynnwys uchafu incwm yn yr ap DAF.

Cynyddu ymwybyddiaeth a mynediad at 
gynhyrchion credyd cyllid cymunedol

Gan ddefnyddio mewnwelediad o’r Arolwg Lles Ariannol 
(2021) ac ymchwil newydd i’r farchnad gan Fair4All 
Finance, adolygu a gwella teithiau cwsmeriaid a 
mecanweithiau atgyfeirio ar gyfer grwpiau a allai elwa ar 
gynnyrch a gwasanaethau cyllid cymunedol (2022).  

2022/23

Bydd Fair4All Finance, gyda chymorth MaPS 
ac eraill, yn gwella mewnwelediad i’r farchnad, 
yn adeiladu ar arfer gorau ac yn gwella teithiau 
cwsmeriaid i annog mynediad at gynnyrch cyllid 
cymunedol.

Datblygu safonau credydwyr ar gyfer pobl â 
phroblemau iechyd meddwl

Yn dilyn datblygu safonau credydwyr ar gyfer 
defnyddwyr â phroblemau iechyd meddwl (o 2020) 
gwella ymgysylltiad y sector credyd a chymorth i 
ddefnyddwyr agored i niwed (2022).

2022

Bydd y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl 
yn arwain gyda chymorth gan MaPS a’r sectorau 
credyd ac ariannol a chyngor ar ddyled ehangach. 
Bydd MaPS yn gweithio gyda GIG Cymru a 
Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth yng 
Nghymru.
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Mae Credyd o Bwys

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu yng 
Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Gweithio gyda chredydwyr biliau hanfodol i alluogi 
pobl i osgoi defnyddio credyd

Helpu pobl sy’n agored i niwed yn ariannol i reoli eu 
hymrwymiadau drwy gymorth wedi’i dargedu gan 
gredydwyr biliau hanfodol, gan adeiladu ar waith 
presennol gan reoleiddwyr, cyrff masnach a chyflenwyr.

2022/23

Bydd Cyngor ar Bopeth yn arwain gyda chymorth 
gan MaPS, yr FCA, Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth, Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth a 
rheoleiddwyr gwasanaethau hanfodol. Bydd MaPS 
yn rhannu dysgu a chynnydd gyda chredydwyr sy’n 
benodol i Gymru, megis Dŵr Cymru, awdurdodau 
lleol, ac ati.

Llyfnhau gwariant i osgoi defnyddio credyd ar 
gyfer costau hanfodol

Ymchwil a datblygu pellach ar gyfer cynhyrchion a 
gwasanaethau i gefnogi pobl y mae eu hincwm neu eu 
gwariant yn amrywio dros hynt y flwyddyn.

2022/23

Mae’r Ganolfan Credyd Cyfrifol (CfRC) yn arwain 
consortiwm, gan gynnwys Ymddiriedolaeth 
Elusennol y Cymdeithasau Tai, i ddatblygu’r ateb 
rent-hyblyg ar gyfer y sector tai cymdeithasol. 
Mae’r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn archwilio’r 
opsiynau ar gyfer llyfnhau Treth y Cyngor.

Gwell Cyngor ar Ddyled
Mae ariannu cyngor ar ddyled yn fater datganoledig ac mae’r model cyllido cyngor 
ar ddyled, sicrwydd ansawdd a polisi cynghori yn benodol i Gymru. Mae cydweithio 
â chenhedloedd a diwydiant eraill yn hanfodol i sicrhau newid systematig. Cynullodd 
Grŵp Llywio Cyngor ar Ddyled (DASG) y DU a’r diwydiant cyfan weithgor yn ystod cam 
gweithredu’r strategaeth i weithredu fel Grŵp Her Cyngor Gwell ar Ddyled y DU gyfan. 
Roedd yr aelodau’n cynrychioli pob agwedd ar y diwydiant cyngor ar ddyled ac roedd 
ganddynt ddealltwriaeth fanwl o’r rhwystrau a’r cyfleoedd y mae angenmynd i’r afael â 
nhw. Roedd Cadeirydd y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol yn cynrychioli Cymru ar y 
grŵp hwn ac fe wnaeth gadeirio’r byrddau crwn a oedd yn edrych ar argymhellion drwy 
lens Gymreig ac yn ystyried y cyfleoedd, yr heriau a’r bylchau. 

Yn 2021 rhoddwyd Lle i Anadlu ar waith, sy’n cynnig amddiffyniadau cyfreithiol i 
bobl mewn angen rhag eu credydwyr, gan roi amser a lle iddynt adolygu eu cyllid, 
ceisio cyngor ar ddyled a nodi’r ateb dyled mwyaf priodol ar eu cyfer. Mae’r gwaith 
o ddatblygu’r cynllun newydd ar gyfer ad-dalu dyledion statudol yn parhau, gyda’r 
llywodraeth yn anelu at osod rheoliadau erbyn diwedd 2022 a lansio’r cynllun yn 2024. 
Er y bydd y rhan fwyaf o gwsmeriaid yn cael mynediad i Lle i Anadlu trwy ddarparwyr 
cyngor ar ddyled, bydd pobl sy’n cael triniaeth gofal argyfwng ynghylch iechyd meddwl 
yn dod i mewn trwy’r Mecanwaith Mynediad Iechyd Meddwl (MHAM). 

Mae’r gweithgareddau cyflenwi yn y maes hwn yn cyfuno i fynd i’r afael â’r heriau 
presennol o ran gallu a chyrhaeddiad sydd wedi’u gwaethygu gan Covid-19. Dim ond 
drwy fabwysiadu dull cydweithredol, traws-ddiwydiant o weithredu y gellir cyflawni hyn, 
ac os gall y cyfranwyr mawr sicrhau cyllid i allu buddsoddi yn nyfodol y sector cyngor ar 
ddyled.
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Gwell Cyngor ar Ddyled

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu 
yng Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Sicrhau bod pobl yn hyderus eu bod yn 
cyrchu gwasanaethau gwybodaeth a 
chyngor gyda sicrwydd ansawdd

Wrth hyrwyddo a gwreiddio sicrwydd ansawdd o fewn y sector 
cynghori yng Nghymru, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal IAQF 
Cymru ar gyfer darparwyr gwybodaeth a chyngor ynghylch lles 
cymdeithasol drwy barhau i ddatblygu a gweinyddu’r gwasanaeth 
asesu annibynnol IAQF. Byddant hefyd yn gweithio gyda’r 
Perchnogion Safon Ansawdd i ddod yn Gorff Achrededig IAQF 
Cymru, a rhannu dysgu ac arfer gorau ledled Cymru, gan helpu 
mwy o wasanaethau gwybodaeth a chynghori i gychwyn ar y 
llwybr tuag at gyflani sicrwydd ansawdd.

Parhaus

Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol Cymru 
(NAN), Perchnogion Safonau Llywodraeth Cymru, 
darparwyr gwybodaeth a chyngor, awdurdodau 
lleol a chyllidwyr eraill. Bydd MaPS yn sicrhau bod 
ei safonau yn cyd-fynd ag IAQF Cymru.

Cronfa Gynghori Sengl (LlC)

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu Cyngor ar Bopeth 
Cymru a’i bartneriaid i ddarparu’r Gronfa Gynghori Sengl. Bydd 
Partneriaid Darparu Cyngor a Mynediad y Gronfa Gynghori Sengl 
yn darparu eu gwasanaethau trwy ystod o sianeli ymgysylltu 
(wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ar y we). Bydd Llywodraeth Cymru 
yn sicrhau bod y mwyafrif o gyflenwi gwasanaeth yn y chwe 
rhanbarth yn cynnwys wyneb yn wyneb, trwy leoliadau yng nghanol 
cymunedau lleol, lle bydd darparwyr yn gallu cyrraedd y grwpiau 
hynny sydd yn draddodiadol yn wynebu rhwystrau ychwanegol i 
dderbyn cymorth.

Hyd at 
Fawrth 
2022

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda model 
darparu gwasanaeth y Gronfa Gynghori Sengl 
sy’n cynnwys Partneriaid Mynediad a Phartneriaid 
Cyflenwi Cyngor. Mae Partneriaid Mynediad yn 
ystod eang o sefydliadau’r trydydd sector sy’n 
estyn allan at eu defnyddwyr gwasanaeth a 
grwpiau cymunedol i sicrhau bod pobl yn deall 
sut y gallant gyrchu’r cyngor sydd ei angen 
arnynt.

Rhwydweithiau Cynghori Rhanbarthol 
(LlC)

Bydd Rhwydweithiau Cynghori Rhanbarthol yn cefnogi 
cyrhaeddiad ymrwymiadau o fewn y Cynllun Gweithredu 
Gwybodaeth a Chyngor ar gyfer Cymru. I wneud hyn byddant yn 
mapio’r angen am gyngor a’r ddarpariaeth ac yn nodi bylchau; 
adeiladu rhwydweithiau atgyfeirio rhwng yr holl wasanaethau 
cynghori; cyfuno eu profiadau i nodi’r achosion sylfaenol o 
broblemau cyffredin; gweithio i ymgorffori rôl darpariaeth cyngor 
o fewn cynllunio gwasanaethau cyhoeddus ehangach drwy 
sicrhau bod darparu gwybodaeth a chyngor yn cael ei gydnabod 
yn yr holl strategaethau a chynlluniau perthnasol; rhannu 
arfer gorau a helpu ein gilydd i gyflenwi cyngor gyda sicrwydd 
ansawdd ac annog a chefnogi effeithlonrwydd, effeithiolrwydd ac 
arloesi wrth gyflenwi gwasanaeth gwybodaeth a chyngor.

Parhaus

Bydd pob Rhwydwaith Cynghori Rhanbarthol yn 
cynnwys aelodaeth o randdeiliaid rhanbarthol, 
gan gynnwys darparwyr cyngor, llunwyr polisi a 
chyllidwyr sydd â chysylltiadau â’r Rhwydwaith 
Cynghori Cenedlaethol. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn darparu cymorth datblygu i’r chwe 
Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol. Y nod yw 
arddangos rhwydweithio effeithiol, gan sicrhau 
nad yw unrhyw ddrws yn ddrws anghywir.
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Gwell Cyngor ar Ddyled

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu 
yng Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Cefnogi gweithredu Lle i Anadlu, gan 
gynnwys Mecanwaith Mynediad Iechyd 
Meddwl (MHAM)

Ym mis Mai 2021 lansiwyd y Lle i Anadlu newydd. Gyda chymorth 
MaPS ac eraill, bydd HMT yn parhau i hyrwyddo Lle i Anadlu i 
sicrhau bod y buddion strategol mwyaf yn cael eu gwireddu i 
gredydwyr, y sector dyled a defnyddwyr, a bod MHAM yn effeithiol 
wrth gefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl.

2021+

Mae HMT yn berchen ar ac yn noddi’r polisi Lle 
i Anadlu ac SDRP gyda chymorth gan MaPS, y 
sector dyled ehangach, y Gwasanaeth Ansolfedd 
ac eraill. Bydd Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a 
Chyngor ar Bopeth Cymru yn cydweithio i sicrhau 
bod pobl yn gallu cyrchu cymorth yng Nghymru.

Ehangu partneriaid atgyfeirio ar gyfer 
cyngor ar ddyled

Gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd gan Gronfa Gynghori Sengl 
Llywodraeth Cymru, bydd MaPS yn cynnal sgyrsiau ar draws 
y sector i archwilio sut mae’r diwydiant cyngor ar ddyledion yn 
cyfeirio pobl at sectorau cyngor arbenigol eraill i sicrhau eu bod yn 
cael y cymorth cyflawn, cyfannol sydd eu hangen arnynt (2022).

2022
Bydd MaPS yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth 
Cymru, y sector dyled ehangach, gwasanaethau 
ariannol a llywodraeth y DU.

Dywedodd Fran Targett, Cadeirydd y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol::

“Mae strategaeth y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol yn ymdrin ag atal ac argyfwng 
ac yn cydnabod y rôl y mae gwasanaethau cynghori yn ei chwarae wrth adeiladu 
lles ariannol yng Nghymru. Mae’r sector wedi cael mewnbwn sylweddol i’r gwaith 
o ddatblygu’r cynllun cyflenwi er mwyn sicrhau bod pobl yng Nghymru yn cael y 
canllawiau a’r cyngor sydd eu hangen arnynt, pan fydd ei angen arnynt.”

Canolbwyntio ar y Dyfodol 
Mae’r gweithgareddau cyflenwi ar gyfer yr agenda Canolbwyntio ar y Dyfodol ar 
gyfer newid yn ceisio mynd i’r afael â rhwystrau allweddol a nodwyd trwy sefydlu 
partneriaethau, cefnogi gwaith presennol darparwyr pensiynau, cyflogwyr, yr Adran 
Gwaith a Phensiynau ac eraill, ac annog diwylliant o siarad am gynilion hirdymor a 
materion ariannol eraill a all effeithio arnom yn ddiweddarach mewn bywyd. Bydd yr 
holl weithgareddau’n cael eu cynnal yn unol â’r strategaeth 50 PLUS: Choices, sydd 
wedi’i datblygu gan lywodraeth y DU i fynd i’r afael â’r risgiau i’r farchnad lafur a wynebir 
gan bobl dros 50 oed o ganlyniad i Covid-19. 

Dangosfyrddau Pensiwn 

Mae MaPS yn datblygu’r bensaernïaeth i alluogi dangosfyrddau pensiwn a fydd yn 
galluogi pobl i weld eu holl bensiynau mewn un lle. Rydym hefyd yn datblygu ein 
dangosfwrdd pensiynau ein hunain i alluogi pobl i ddod o hyd i bensiynau coll a deall 
yr hyn a allai fod ganddynt ar ôl ymddeol. Er mwyn helpu pobl i gynllunio ar gyfer 
bywyd diweddarach, bydd MaPS yn datblygu hyb cynllunio ar gyfer ymddeol (gan 
gynnwys dangosfwrdd MaPS) a fydd yn eu helpu i ateb y cwestiynau: Beth sydd 
gennyf? Beth fydd ei angen arnaf? Pa gamau y dylwn eu cymryd?

Mae sawl menter yn bodoli eisoes i wella cymorth i bobl wrth iddynt gynllunio ar 
gyfer ymddeol. Er enghraifft, bydd darpariaethau Stronger Nudge yn cael eu cyflwyno 
i gynyddu’r derbyniad o ganllawiau Pensiwn ar adeg cyn i bobl gyrchu eu pensiynau 
cyfraniadau diffiniedig, ac i helpu mwy o bobl i wneud penderfyniadau gwybodus 
ynghylch cyrchu eu cynilion pensiwn. Roedd Deddf Cynlluniau Pensiwn 2021 yn 
caniatáu darparwyr cynlluniau pensiwn i gyfeirio unigolion at ganllawiau penodol mewn 
amgylchiadau lle mae risg o gael eu targedu gan sgamwyr. 
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Mae penderfyniadau ymddeol yn gymhleth ac mae llawer o bobl yn ei chael yn anodd 
gwneud dewisiadau a fydd yn diwallu eu hanghenion orau yn ddiweddarach mewn 
bywyd, a dod o hyd i’r wybodaeth a fydd yn eu helpu i wneud y dewisiadau hyn. Gyda 
chymorth sefydliadau eraill, bydd MaPS yn datblygu gwasanaeth canllawiau cyfannol 

– yr hyb cynllunio ar gyfer ymddeol – a fydd yn cwmpasu pob agwedd ar faterion lles 
ariannol sy’n gysylltiedig â bywyd diweddarach. Bydd y gwasanaeth hwn yn cynnwys 
cymorth yn ymwneud ag ymddeol.

Canolbwyntio ar y Dyfodol

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu yng 
Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Datblygu hyb cynllunio ar gyfer ymddeol yn 
ymgorffori Dangosfwrdd pensiynau MaPS

Gweledigaeth yr hyb cynllunio ar gyfer ymddeol yw 
cefnogi pobl gyda chanllawiau personol ar bob cam o’u 
taith pensiwn. Gan ddechrau yn 2021 a gweithio gyda 
gwasanaethau ariannol ac eraill, bydd MaPS yn datblygu 
strategaethau cynnwys a dosbarthu gan ddefnyddio dull 
profi a dysgu.

2022

Bydd MaPS yn cysylltu â llywodraeth y DU, 
rheoleiddwyr, cwmnïau gwasanaethau ariannol, 
cyrff masnach a chyflogwyr i gynyddu cyrhaeddiad 
ac effaith yr hyb. Yng Nghymru byddwn yn cydlynu 
gyda Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru, darparwyr Cynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol, BITC, cwmnïau gwasanaethau ariannol a 
chyflogwyr, yn ogystal â CBI Cymru a Ffederasiwn 
Busnesau Bach Cymru.

Gweithredu MOT canol oes

Yn 2021 bydd gweithgor yn cael ei gynnull i ddechrau 
cyd-greu MOT canol oes syml a hygyrch sy’n cynnwys 
tair piler canllawiau sef cyllid, iechyd a gwaith. Bydd 
gweithgor gorchwyl a gorffen hefyd yn cael ei gynnull 
i gyd-greu datrysiad syml, hygyrch achost isel. Codir 
ymwybyddiaeth gyda grwpiau cyflogwyr a phartneriaid 
allweddol cyn lansiad cenedlaethol (2022).

2022+

Dan arweiniad yr Adran Gwaith a Phensiynau gyda 
chymorth partneriaid gan gynnwys Aviva, Legal 
& General, Phoenix, y Gwasanaeth Gyrfaoedd 
Cenedlaethol, Iechyd Cyhoeddus Lloegr, y 
Ganolfan Cynhwysiant Ariannol a Siambrau 
Masnach Prydain. Yn galluogi cyflogwyr i ddarparu 
canllawiau MOT canol oes ar gyfer eu cyflogeion. 
Bydd MaPS yng Nghymru yn gweithio gyda 
chyflogwyr, busnesau bach a chanolig a cyrff 
aelodaeth cyflogwyr.

Cynhyrchu canllawiau lles ariannol cyfannol ar 
gyfer pobl hŷn, gan gynnwys gwybodaeth benodol 
i fenywod a chymunedau ethnig amrywiol

Gyda chymorth sefydliadau eraill, bydd MaPS yn 
datblygu gwasanaeth canllawiau cyfannol sy’n ymdrin 
â phob agwedd ar les ariannol sy’n gysylltiedig â bywyd 
diweddarach. Bydd yr hyn a ddysgir o hyn yn cael ei 
ddefnyddio i greu cynnig canllawiau omni-sianel y gellir ei 
gyflenwi trwy sefydliadau eraill i gyrraedd pobl lle maent 
yn ceisio cymorth.

2022+

Bydd MaPS yn cydlynu ac yn gweithio gyda 
phartneriaid gan gynnwys CIPD, gwasanaethau 
ariannol, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Age Cymru 
a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod canllawiau 
ariannol yn ddiweddarach mewn bywyd yn diwallu 
amgylchiadau penodol y bobl yng Nghymru sydd 
â’r angen mwyaf.

Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol - Cynllun Cyflenwi ar gyfer Cymru 46



Themâu Trawsbynciol 

Y gweithle 

Mae’r gweithle yn sianel gyflenwi allweddol ar gyfer gwella lles ariannol pobl yn y DU. 
Mae ffocws MaPS yn cynnwys pobl yn yr economi gig neu sydd â mwy nag un swydd, 
ac mae’n cydnabod y gall anghenion a phrofiad yr hunangyflogedig neu weithwyr mewn 
busnesau bach fod yn wahanol iawn i’r rhai mewn sefydliadau mwy.

Gall ymddiriedaeth rhwng gweithwyr a’u cyflogwyr fod yn rhwystr, yn ogystal ag 
argaeledd gwybodaeth gywir a hawdd ei deall. Mae’n bosibl na fydd rhai cyflogwyr yn 
gallu blaenoriaethu darparu cymorth lles ariannol. 

Rheidrwydd i gyflogwyr 

Ym mis Mawrth 2021 galwodd y CIPD47 ar bob cyflogwr i gydnabod a chymryd 
cyfrifoldeb am les ariannol eu cyflogeion, ac mae’n annog pob cyflogwr i greu polisi 
lles ariannol.

Mae tystiolaeth yn awgrymu’n gryf48 bod gennym well siawns o helpu pobl i reoli 
penderfyniadau ariannol pwysig drwy ganolbwyntio ar ‘eiliadau o bwys’ yn eu 
bywydau gwaith. Mae ein diagram Eiliadau o Bwys yn dangos nad yw’r rhan fwyaf o’r 
digwyddiadau hyn yn llinol yn ystod bywyd gwaith person a gallant daro ar unrhyw 
adeg. Ein her yw gweithio gyda chyflogwyr, gweithwyr a darparwyr i becynnu’r cymorth 
hwn mewn ffordd sy’n haws ei deall, amgyffred a gweithredu.

Bydd MaPS yn creu hyb digidol lles ariannol a fydd yn darparu un ffynhonnell o 
wybodaeth a chymorth sy’n berthnasol i bob math o sefydliad. 

Mae rhai enghreifftiau rhagorol o arfer gorau ar gael gan gyflogwyr a grwpiau cyflogwyr. 
Bydd y gweithgareddau cyflenwi yn y cynllun hwn yn adeiladu ar y sylfaen gref hon 
ac yn helpu cyflogwyr eraill, yn arbennig busnesau bach, i gefnogi lles ariannol eu 
gweithwyr.

47 cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/employee-financial-well-being

48 fincap.org.uk/en/thematic_reviews/how-can-we-improve-financial-wellbeing-in-the-workplace

49 abi.org.uk/products-and-issues/topics-and-issues/workplace-wellbeing/how-to-use-day-one-statements-to-boost-wellbeing

 n Pecyn addysg ariannol i gyflogwyr: Mae Cymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu 
(BSA) a The Money Charity wedi datblygu pecyn addysg ariannol sy’n cynnwys 
canllawiau ar fenthyca a dyled, diogelwch ariannol, cynllunio a chyllidebu a chynilo. 
Gan ddechrau yn 2021, mae’r BSA yn bwriadu hyrwyddo’r pecyn hwn i gyflogwyr trwy 
ei aelod-gymdeithasau adeiladu ac undebau credyd. 

 n Datganiadau Diwrnod Un: Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI) wedi darparu 
templedi a chynnwys fideo ar sut y gall cwmnïau o bob maint ddiwallu eu gofyniad 
cyfreithiol i ddweud wrth gyflogeion newydd am bopeth a wnânt i gefnogi eu hiechyd 
a’u lles a’u helpu i wybod eu hawliau a gwneud y mwyaf o fuddion49.
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Iechyd meddwl a lles ariannol 
Mae cyfres o weithgareddau cyflenwi wedi’u nodi, naill ai fel thema drawsbynciol 
annibynnol neu o fewn yr agendâu ar gyfer newid, sy’n anelu at wella canlyniadau i bobl 
â phroblemau iechyd meddwl. Mae’r gweithgareddau hyn yn seiliedig ar dystiolaeth ac 
yn canolbwyntio ar yr unigolyn. Maent yn canolbwyntio ar nodi a deall achosion lefelau 
is o les ariannol a mynd i’r afael â’r gydberthynas rhwng arian a phroblemau iechyd 
meddwl trwy ymgysylltu strategol, canllawiau ariannol gwell a phartneriaethau gydag 
ymarferwyr.

Mae tystiolaeth sylweddol eisoes ynghylch sut mae newidynnau ariannol ac iechyd 
meddwl yn rhyngweithio i effeithio ar bobl a chyllid y cartref, a byddwn yn datblygu hyn 
ymhellach mewn partneriaeth ag arbenigwyr gan gynnwys y Sefydliad Polisi Arian ac 
Iechyd Meddwl a Rethink Mental Illness er mwyn llywio ein gwaith gyda gwasanaethau 
ariannol, a’r sectorau iechyd a chyngor.

Gan gydnabod y gall arian a phroblemau iechyd meddwl fod yn ffactorau sy’n 
gwaethygu’r naill a’r llall wrth gyflawni a chynnal lles meddyliol, corfforol ac ariannol, 
rydym am wreiddio cymorth lles ariannol yn systematig o fewn rhai gwasanaethau 
gofal iechyd sylfaenol ar draws pob un o’r pedair system iechyd yn y DU.

Mae nifer o gyfleoedd y gellid eu harchwilio i gefnogi cleifion o fewn GIG Cymru gyda’u 
problemau ariannol ochr yn ochr â thrin eu cyflwr iechyd meddwl. Mae’n bosibl y bydd 
potensial i ddatblygu llwybrau cyfeirio cleifion at ganllawiau a chymorth ariannol (gan 
gynnwys gwasanaethau cyngor ar ddyled) lle nodir bod pryderon ariannol yn ffactor 
achosol neu ganlyniadol i’r cyflwr iechyd meddwl. Efallai y bydd cyfleoedd i archwilio 
sut y gallai cymorth ariannol, fel agwedd o ddarpariaeth gwasanaeth, fod yn ffactor 
amddiffynnol yn erbyn datblygu neu waethygu cyflyrau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig 
â phroblemau ariannol. Gellid integreiddio’r dull hwn wrth ddatblygu gwasanaethau 
rhagnodi cymdeithasol yng Nghymru neu o fewn ymyriadau eraill sy’n cyfrannu at ofal 
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

50 gov.wales/digital-inclusion-forward-look-towards-digitally-confident-wales-html#section-56791

Tywyswyr Arian – datblygu sgiliau, rhannu dealltwriaeth, gwella bywydau

Dylai pobl ledled Cymru a’r DU fod yn cael canllawiau ariannol o ansawdd da ni 
waeth ble maen nhw’n mynd i’w gael. Dyna pam yn 2021 y gwnaeth MaPS dreialu 
Tywyswyr Arian – rhaglen a fydd yn datblygu sgiliau a hyder y rhai sy’n darparu 
canllawiau ariannol i’w cwsmeriaid, yn cynyddu capasiti ac yn helpu sefydliadau 
amrywiol ledled y DU i ddarparu canllawiau ariannol yn dda.

Gan adeiladu ar y fforymau gallu ariannol presennol yng ngogledd, de a gorllewin 
Cymru a’u cefnogi, mae’r rhaglen yn cynnwys y fframwaith cymhwysedd Canllawiau 
Ariannol, canllawiau i ddefnyddwyr ac offer hunanddatblygu ochr yn ochr ag 
adnoddau hyfforddi e-ddysgu, asesu, a gwobr a gymeradwyir gan City & Guilds. 
Bydd datblygu rhwydwaith dysgu cefnogol hefyd yn cynnwys cyfres o gyfarfodydd, 
digwyddiadau, trafodaethau a chymunedau a arweinir gan ymarfer er mwyn rhannu 
dysgu, mewnwelediadau a datblygu parhaus. Mae’r rhaglen hon yn cwmpasu’r 
holl amcanion cenedlaethol ac yn amlygu pa mor bwysig fydd cydweithio ar draws 
sectorau wrth symud y deial lles ariannol. 

Cynhwysiant digidol
Mae creu strategaeth ddata i wella rhannu gwybodaeth a gwella taith defnyddwyr 
cyngor ar ddyled, a datblygu offer digidol newydd a all helpu pobl i gynilo neu ddysgu 
mwy i wella eu gwytnwch ariannol yn enghreifftiau da o ble y gall digidoleiddio helpu 
rhannau o gymdeithas i wella eu lles ariannol. Fodd bynnag, mae angen mwy o waith 
ar draws y sector cyfan i ddeall ei botensial yn llawn a sicrhau na fydd unrhyw un yn 
cael ei adael ar ôl neu ei gau allan gan y symudiad cynyddol tuag at sianeli ac atebion 
digidol. 

Mae angen ymrwymiad traws-sector i helpu pawb i ennill y cymhelliant, yr hyder a’r 
sgiliau angenrheidiol i wneud penderfyniadau gwybodus a dewis sut i gymryd rhan yn 
ein byd cynyddol ddigidol a gwneud y gorau ohono50. 

Mae sgiliau digidol yn hanfodol i bawb yng Nghymru, yn arbennig os ydym am sicrhau 
bod pawb yn gallu mwynhau dyfodol ariannol iach a chael y cyfle i wneud y gorau o’u 
harian a’u pensiynau. Bydd rhaid i atebion digidol fod yn hygyrch i bobl ag anableddau, 
megis y rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgrin, a dylid hefyd ystyried pobl y mae Saesneg 
yn ail iaith iddynt, megis aelodau o rai cymunedau mudol. 
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Rhywedd a lles ariannol 
Mae ysgogwyr allweddol lefelau is o les ariannol ymhlith menywod yn rhyng-gysylltiedig 
ag anghydraddoldebau rhywedd strwythurol allanol sy’n bodoli yn y gymdeithas 
ehangach. Er mwyn cael effaith gyson a pharhaus, rhaid mynd i’r afael â’r materion sy’n 
effeithio ar fenywod sy’n dechrau yn y blynyddoedd cynnar ac sy’n cwmpasu bywyd 
gwaith a’r cyfnod diweddarach mewn bywyd mewn ffordd gydlynol a chysylltiedig, 
gyda’r cyfrifoldeb am ysgogi newid yn cael ei rannu ar draws pob rhywedd. Fe wnaeth 
Llywodraeth Cymru gomisiynu adolygiad o gydraddoldeb rhywedd a oedd yn nodi sut i 
gyflawni’r uchelgais o fwy o gydraddoldeb rhywed, ac mae wedi ymrwymo i brif ffrydio 
rhywedd a chydraddoldeb canlyniadau.

Mae’r fframwaith Eiliadau o Bwys (tudalen 46) yn ystyried teithiau bywyd ariannol 
rhywedd-benodol, ac mae’n gyfle enfawr i fynd i’r afael â rhai o’r anghydraddoldebau 
hyn a darparu’r cymorth cywir i fenywod. Er enghraifft, mae addysg ariannol a anelir 
at blant a phobl ifanc yn galw am gynnwys a chyflwyniad rhywedd er mwyn sicrhau 
bod merched a menywod ifanc yn pontio i fyd oedolion gyda sylfaen ariannol gref 
i’w galluogi i ymdrin â’r heriau unigryw y byddant yn eu hwynebu a mynd i’r afael â’r 
anghenion penodol a fydd ganddynt drwy gydol eu bywydau ariannol.

Mynediad at arian parod
Er bod taliadau digidol yn cynnig buddion i lawer, mae effaith symud yn rhy gyflym 
tuag at gymdeithas heb arian yn debygol o gael ei theimlo fwyaf gan y rhai sy’n byw 
mewn tlodi, pobl hŷn a chymunedau gwledig sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol ac sy’n cael 
trafferth wrth i wasanaethau symud ar-lein, ynghyd â phobl sy’n cael eu heffeithio’n 
gorfforol neu’n ddaearyddol gan gau peiriannau ATM neu fanciau a’r rhai sy’n wynebu 
rhwystrau wrth geisio agor cyfrif banc. Y neges allweddol gan y sector ariannol yw 
na fydd y DU yn barod i ymdopi heb arian parod hyd nes y gellir dod o hyd i atebion i 
sicrhau na fydd neb yn cael ei adael ar ôl. Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw Cymru 
lle gall pawb gael mynediad rhwydd at eu harian eu hunain yn ddi-dâl, boed hynny drwy 
ddulliau awtomataidd neu dros y cownter, yn ogystal â gallu cael mynediad at ystod o 
wasanaethau a chynhyrchion ariannol fforddiadwy i weddu i’w hanghenion unigol. 

Themâu Trawsbynciol

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu yng 
Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Datblygu a lansio hyb digidol lles ariannol ar 
gyfer cyflogwyr a phartneriaid

Yn 2021 bydd MaPS yn dechrau datblygu hyb digidol 
i gyflogwyr a fydd yn cynnwys offeryn diagnostig a 
dadansoddiad ‘eiliadau o bwys’ o ddewisiadau cynnyrch 
ariannol, a bydd yn gweithredu fel ffynhonnell y dystiolaeth 
orau sydd ar gael. 

2022
Bydd MaPS yn arwain gwaith datblygu’r hyb ac 
yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu a phrofi 
gwybodaeth, cymorth a chanllawiau arfer gorau ar 
les ariannol.

Fel rhan o’r hyb digidol, cynnwys teithiau 
penodol cwsmeriaid sy’n cefnogi menywod 
yn y gweithle

Bydd canllawiau a theithiau cwsmeriaid penodol yn cael eu 
creu ar y cyd a’u rhoi ar waith ar yr hyb digidol i adlewyrchu’r 
heriau lles ariannol ac anghenion menywod yn y gweithle. 

2022

Bydd MaPS yn arwain gwaith datblygu’r hyb ac yn 
gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys elusennau 
a grwpiau cyflogwyr, i ddarparu a phrofi gwybodaeth, 
cymorth a chanllawiau arfer gorau ar les ariannol. 
Bydd MaPS yn gweithio gyda Chwarae Teg a 
Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i gysylltu hyn 
â mentrau polisi Cymru.
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Themâu Trawsbynciol

Gweithgaredd adfer wedi’i flaenoriaethu yng 
Nghymru Gweithgaredd a dyddiad targed Arweinyddiaeth a chyfranwyr allweddol

Datblygu a gweithredu Strategaeth Lles 
Ariannol a Systemau Iechyd

Gan ddechrau yn 2021, byd y GIG, ar y cyd â darparwyr 
lleol a gyda chymorth MaPS, yn dylunio, treialu a darparu 
mecanweithiau cymorth lles ariannol system gyfan. 

2021+

Bydd MaPS, GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
Llywodraeth Cymru yn cydweithio i nodi ffyrdd o 
ymgorffori cymorth mewn gwasanaethau gwaith 
cymdeithasol cymunedol a gwasanaethau iechyd 
meddwl sylfaenol a chymunedol perthnasol.

Mae angen i bawb fod yn ddigidol hyderus

Cymunedau Digidol Cymru Llywodraeth Cymru: Nod y 
rhaglen Hyder Digidol, Iechyd a Lles yw helpu sefydliadau i 
wreiddio cynhwysiant digidol, datblygu ceisiadau am arian 
mynd i fynd i’r afael â’r maes hwn, a darparu hyfforddiant i 
staff a gwirfoddolwyr sy’n gwella eu sgiliau digidol a sgiliau’r 
bobl y maent yn eu cefnogi.

Parhaus Llywodraeth Cymru, Cymunedau Digidol Cymru.

Mynediad i arian parod

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag undebau credyd a 
thîm prosiect Banc Cambria i alluogi darparu gwasanaethau 
bancio ledled Cymru, gan godi ymwybyddiaeth o argaeledd 
cyfrifon banc sylfaenol di-dâl a’r buddion y gallant eu cynnig, 
gan ymgysylltu â LINK a phartneriaid cymunedol lleol i 
hyrwyddo’r dudalen we Awgrymu Safle LINK, ymgysylltu 
â LINK a rhanddeiliaid i sicrhau bod safleoedd Cymreig 
ychwanegol yn cael eu hystyried fel rhan o’r broses 
genedlaethol o gyflwyno Cynlluniau Peilot Mynediad 
Cymunedol i Arian Parod, a blaenoriaethu ymgysylltu â Grŵp 
Strategaeth Ariannol y Cyd-Awdurdodau (JACS).

Parhaus

Bydd Llywodraeth Cymru yn arwain ar gynyddu 
mynediad at arian parod, gan weithio mewn 
partneriaeth ag undebau credyd a Banc Cambria, 
partneriaid cymunedol, LINK a Grŵp Strategaeth 
Ariannol Parod y Cyd-Awdurdodau (JACS).

Gweithgarwch partneriaeth strategol gan 
MaPS yn cyfrannu at y cynllun cyffredinol

Bydd Rheolwr Partneriaeth MaPS Cymru yn gweithio gyda 
sefydliadau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r 
trydydd sector i ymgorffori lles ariannol ym mhrofiadau 
cyflogeion, cleientiaid a chwsmeriaid.

Parhaus

Gan weithio gyda’r sector preifat, y sector cyhoeddus 
a’r trydydd sector yng Nghymru, bydd MaPS yn 
darparu canllawiau ar gymorth lles ariannol gan 
gwmpasu canllawiau strategol, polisi, offer ac 
adnoddau.

Tywyswyr Arian – datblygu sgiliau, rhannu 
dealltwriaeth, gwella bywydau

Yn 2021 fe wnaeth MaPS dreialu Tywyswyr Arian – rhaglen i 
ddatblygu sgiliau a hyder y rhai sy’n darparu cymorth ariannol 
i’w cwsmeriaid, i gynyddu capasiti, ac i helpu sefydliadau 
amrywiol yng Nghymru a ledled y DU i ddarparu canllawiau 
ariannol yn dda.

2021
Bydd MaPS yn codi ymwybyddiaeth o offer ac 
adnoddau gyda phartneriaid i ddarparu cymorth a 
chanllawiau ar les ariannol.
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PENNNOD  5 
Meysydd canolbwyntio tymor hwy – 2023 i 2030 
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Gweithgareddau pwysig i’n helpu i raddio ein heffaith dros hynt y 
strategaeth hyd at 2030 

Nod Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol yw cynyddu gwydnwch a gallu 
ariannol Cymru a gweddill y DU dros y degawd nesaf. Nododd y bennod flaenorol 
weithgareddau diriaethol a all gael effaith sylweddol ar gyflawni’r nodau cenedlaethol 
a osodwyd ar gyfer pob agenda ar gyfer newid. Fodd bynnag, mae mwy o waith y 
mae’n rhaid i ni ei wneud yn awr i osod y sylfeini ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol a 
sefydlu blaenoriaethau newydd pan gaiff y strategaeth ei hadnewyddu yn 2024.

Ffocws y bennod hon yw tynnu amlygu rhai o’r darnau allweddol o ymchwil, cynlluniau 
peilot a mentrau eraill. Efallai na fydd y rhain i gyd yn arwain yn uniongyrchol at gynnydd 
mewn lles ariannol, ond dylent godi ymwybyddiaeth gyffredinol, hyrwyddo lles ariannol, 
darparu mewnwelediad rhagorol a llywio ein ffocws tymor hwy. 

Sylfeini Ariannol 
Efallai mai darparu sylfaen ariannol gref a gwella addysg ariannol ymhlith plant a phobl 
ifanc yw’r cyfle hirdymor mwyaf i wella lles ariannol Cymru. Mae rhai meysydd ymchwil 
a datblygu allweddol yn cynnwys:

 n Mae 79% o blant a phobl ifanc51 yn troi at eu rhieni am gyngor, ond nid yw rhieni bob 
amser yn hyderus wrth gael trafodaethau gyda’u plant am arian. Mae angen cymorth 
cryf gan sefydliadau gwasanaethau ariannol i arwain a chydlynu menter gyfathrebu 
aml-sianel sy’n wynebu rhieni er mwyn ymgysylltu â mwy o rieni a gofalwyr, gan 
roi’r wybodaeth a’r hyder iddynt siarad am arian gyda’u plant. Mae gan Gyllid y DU 
rôl bwysig i’w chwarae wrth gydlynu’r sector gwasanaethau ariannol i greu’r fenter 
gyfathrebu hon, gan ganolbwyntio ar rieni yn y segmentau sy’n profi anawsterau a 
sydd wedi’u gwasgu yn ogystal â’r rhai â phroblemau iechyd meddwl. 

 n Mae cyrchu addysg ariannol o ansawdd uchel yn broblem gyffredin y mae llawer 
o athrawon, ymarferwyr, rhieni a phobl ifanc yn ei hwynebu. Er bod sawl platfform 
gwahanol yn darparu’r wybodaeth hon, nid yw pobl yn gwybod ble i fynd i gychu’r 
cymorth, yr adnoddau neu’r offer cywir. Mae cyfle enfawr i ddarparu gwell cyfeirio a 
phwyntiau mynediad hawdd, ac i gysylltu gwasanaethau, llwyfannau a hybiau digidol 
presennol yng Nghymru a ledled y DU, gan gysylltu cynulleidfaoedd allweddol ag 
adnoddau, gwasanaethau a chymorth addysg ariannol gyda sicrwydd ansawdd. Mae 
MaPS mewn sefyllfa dda i gydlynu’r gweithgaredd hwn ond bydd angen cymorth 

51 moneyandpensionsservice.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/Money-and-Pensions-Service-Children-and-Young-People-Financial-Capability-Wellbeing-Financial-Foundations-Wales-summary.pdf

52 thepensionsregulator.gov.uk/-/media/thepensionsregulator/files/import/pdf/automatic-enrolment-commentary-analysis-2019.ashx

sylweddol gan ddarparwyr addysg ariannol a rhanddeiliaid eraill i ddarparu mynediad 
at ddeunydd presennol, creu cynnwys newydd a hyrwyddo hybiau addysg ariannol 
ledled Cymru.

 n Bydd adeiladu rhwydweithiau a normaleiddio siarad am arian mewn gwahanol 
leoliadau hefyd yn allweddol i gyflawni’r amcan cenedlaethol a newid cynaliadwy, 
hirdymor. Mae MaPS wedi ymrwymo i ymgysylltu ag amrywiaeth ehangach o 
bartneriaid ar draws yr holl agendâu ar gyfer newid – gan gynnwys yn y sectorau 
ieuenctid ac addysg – fel rhan o’r Wythnos Siarad am Arian flynyddol, y mae’n ei 
chydgysylltu. Er enghraifft, mae Menter yr Ifanc ar hyn o bryd yn hyrwyddo sgiliau 
entrepreneuraidd ac mae cyfle hefyd i ddefnyddio model cyfoed-i-gyfoed i feithrin 
sgiliau arian ymhlith plant hŷn a phobl ifanc. Ymhellach, bydd ymchwil a mwy o 
gydweithio rhwng arweinwyr ysgol ynghyd â sefydlu rhwydwaith o hyrwyddwyr yn 
dangos gwerth addysg ariannol o fewn blaenoriaethau ehangach mewn ysgolion.

Cenedl Cynilwyr 
Mae ffocws arloesi tymor canolig i hirdymor Cenedl Cynilwyr hefyd yn gynyddol glir. 
Mae gan bob un o’r tri gweithgaredd cyflenwi allweddol a ddisgrifir ym Mhennod 4 
weithgareddau dilynol clir a fydd yn cael eu gwella a’u datblygu dros amser.

 n Cynlluniau cynilo cyflogres: Bydd MaPS yn gweithio gyda phartneriaid i ymchwilio 
ac adeiladu’r achos dros opsiwn optio allan ar ffurf cofrestru awtomatig ar gyfer 
cynilo drwy’r gyflogres. O ran cofrestru awtomatig, mae 87% o bobl y DU bellach 
mewn cynllun pensiwn gweithle52.

 n Cynnig cynilion sy’n seiliedig ar wobrau neu sy’n gysylltiedig â gwobrau fel ffordd 
o ymgysylltu â phobl yn ein grwpiau targed: Mae’n annhebygol y bydd cynllun 
amnewid a noddir gan y llywodraeth yn cymryd lle’r cynllun Cymorth i Gynilo ar 
unwaith,  ond mae cyfle enfawr o hyd i’r sector preifat ddarparu prosiectau olynol a 
gwasanaethau hyblyg sy’n ysgogi pobl i barhau â’u harferion cynilo. Mae Cymorth 
i Gynilo wedi profi bod marchnad ar gyfer cynlluniau sy’n seiliedig ar wobrau neu 
gynlluniau sy’n gysylltiedig â gwobrau a bydd MaPS yn gweithio gydag eraill i 
adeiladu achos cymdeithasol ac economaidd gwydn gan gynnwys mathau eraill o 
gyfrifon a allai apelio at wahanol bobl ar sail y cysyniad o gael gwobr.
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Cynnal cynilwyr

Pan fydd cyfrif Cymorth i Gynilo unigolyn yn aeddfedu, bydd arian cronedig yn cael ei 
drosglwyddo’n awtomatig i’w gyfrif enwebedig. Ar yr adeg allweddol hon, bydd HMT, 
CThEM a gwasanaethau ariannol (gyda chymorth MaPS) yn cydweithio i arwain 
cwsmeriaid ynghylch i ble arall y gallant drosglwyddo eu harian Cymorth i Gynilo 
sydd wedi aeddfedu a pharhau i gynilo. Er na fydd trosglwyddo cwsmeriaid Cymorth 
i Gynilo i gynnyrch newydd o reidrwydd yn cynhyrchu cynilwyr rheolaidd newydd, 
bydd yn atal nifer y cynilwyr rheolaidd rhag gostwng, ac mae’n rhesymol tybio y bydd 
cynhyrchion sy’n ddigon deniadol i apelio at gwsmeriaid craidd Cymorth i Gynilo 
hefyd yn denu cynilwyr newydd oherwydd eu perthnasedd a’u safle yn y farchnad.

 n I ddechrau, bydd y Siarter Cynilion yn dwyn ynghyd ymrwymiadau cynilo presennol 
chwaraewyr allweddol yn y sector ond mae ganddi botensial enfawr i godi safonau 
cynnyrch, cynyddu digidoleiddio trwy gyllid agored a dulliau eraill, a bod yn gatalydd 
ar gyfer rhannu arfer gorau, er enghraifft, drwy mewnwelediadau ymddygiadol. Gallai 
timau cynilo mewn banciau, cymdeithasau adeiladu, undebau credyd a darparwyr 
technoleg ariannol ddefnyddio’r siarter i ysgogi newid diwylliannol sydd â golwg fwy 
cyflawn ar bwysigrwydd cynilion i wydnwch ariannol cwsmer.

Mae Credyd o Bwys 
Mae’r gweithgareddau cyflenwol yn yr agenda Mae Credyd o Bwys yn eang ac yn 
dibynnu ar gydweithrediad ystod eang o bartneriaid o bob rhan o’r diwydiant yn ogystal 
â rheoleiddwyr a’r llywodraeth. Gellir rhannu’r gweithgareddau allweddol yn dri phrif 
faes: ymchwil newydd, treialon a chynlluniau peilot, a datblygu arferion y farchnad. 

 n Ymchwil: Bydd cronni mwy o fewnwelediad yn ysgogi arloesi yn y pen draw. Yn 
gyntaf, dylai ymchwil ymddygiadol ddatgelu sut i gael pobl i ymgysylltu â chanllawiau 
ariannol ar wneud gwell dewisiadau credyd, yn hytrach na dibynnu ar ymddygiad 
presennol. 

 n Treialon a chynlluniau peilot: Mae angen dod o hyd i fecanweithiau i gael pobl 
ag ymrwymiadau credyd gormodol i gael cymorth yn gynt, cyn i’r ymrwymiadau 
hyn ddod yn ddyled na ellir ei rheoli. Mae hwn yn faes lle mae gwasanaethau 
ariannol wedi cael trafferth wrth newid ymddygiad. Mae’r mewnwelediad o dreialon 
ymddygiadol yn allweddol i nodi pa ysgogiadau a allai annog defnyddwyr i reoli 
ymrwymiadau credyd yn effeithiol ac i geisio cymorth yn gynt pan fydd pethau’n 
mynd yn anhydrin.

 n Datblygu arferion gwell  i’r farchnad: Darparodd Adolygiad Woolard, a gomisiynwyd 
gan yr FCA ond a oedd yn annibynnol ar yr FCA, gyfres o argymhellion i’r farchnad 
i wella rheoleiddio ac ymarfer yn y farchnad credyd ddiwarant. Ochr yn ochr ag 
adolygiad arfaethedig yr FCA o atebion ar gyfer dyled barhaus, a gweithredu 
canllawiau newydd ar drin defnyddwyr mewn amgylchiadau agored i niwed, mae’r 
argymhellion hyn yn cynnig cyfle gwirioneddol i wella profiadau a chanlyniadau 
defnyddwyr yn y farchnad gredyd a lleihau cost credyd. Mae Fair4All Finance 
hefyd yn ysgogi datblygu arferion gwell i’r farchnad mewn gwasanaethau ariannol 
prif ffrwd i wella mynediad at gynnyrch credyd fforddiadwy a phriodol. Mae gan y 
farchnad yswiriant rôl sylweddol i’w chwarae wrth ddiogelu defnyddwyr rhag siociau 
incwm a all arwain at droi at gredyd, a bydd gwaith Teg drwy Ddylunio ar fynediad at 
yswiriant cost isel yn alluogwr pwysig ar gyfer yr amcan hwn. 

Gwell Cyngor ar Ddyled
Mae gan MaPS rôl allweddol i’w chwarae wrth osod yr agenda ar gyfer y dyfodol ar 
gyfer y sector cyngor ar ddyled a bydd yn gosod y sylfeini ar gyfer newid systemau’r 
sector drwy groesawu digidoleiddio drwy gymhwyso technoleg sy’n dod i’r amlwg a 
gwneud defnydd gwell o ddata.

 n Arloesi: Mae yna nifer o weithgareddau galluogi a fydd yn flaenoriaethau, gan 
gynnwys datblygu strategaeth ddata ac adeiladu gwybodaeth sector ar botensial 
technoleg newydd i wella systemau a phrosesau er lles pawb sy’n cyrchu cyngor ar 
ddyledion. Unwaith y bydd map trywydd technoleg yn ei le, bydd MaPS a’i bartneriaid 
yn datblygu achos busnes i fynd i’r afael â sut y gallai buddsoddiadau ar draws y 
diwydiant gael yr effaith fwyaf. Bydd y cyfrifoldeb am arwain a chyflawni’r newid 
canlyniadol a’r gweithgareddau trawsnewidiol yn cael ei rannu ar draws y diwydiant, 
gyda MaPS yn cyd-drefnu’r sector.

 n Buddsoddi: Mae angen sganio’r gorwel wrth i gyfleoedd newydd ddod o dechnoleg 
sy’n dod i’r amlwg megis data clyfar ac agored. Mae’n hanfodol nodi a mynd i’r 
afael â rhwystrau i ddefnyddio gwell seilwaith digidol. Rhwystr sylweddol yw’r 
gallu i fuddsoddi, felly bydd MaPS yn gweithio gyda phartneriaid i ystyried sut y 
gellir cyflawni mwy o fuddsoddiad ar draws y diwydiant i gael mwy o effaith. Bydd 
strategaeth ddata yn cael ei chydgysylltu gan MaPS ochr yn ochr â rhanddeiliaid i 
rymuso rhannu data’n briodol i wella profiadau cwsmeriaid ac adrodd ar draws y 
sector. Yn olaf, gan fod rhai pobl yn gynyddol eisiau defnyddio sianeli cyfathrebu 
digidol fel rhan o’u taith cyngor ar ddyledion, bydd angen mwy o ffocws ar ymchwil 
defnyddwyr a chydlynio i sicrhau bod gwasanaethau ymgysylltu o ansawdd uwch yn 
cael eu cynllunio i ddiwallu eu hanghenion.

Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol - Cynllun Cyflenwi ar gyfer Cymru 53



Ein methodoleg gydweithredol ar gyfer gwella technoleg 
 

Cefnogir cyfrifoldeb a rennir gan y 
diwydiant drwy gydgysylltu gan MaPS

Profiad cwsmer rhagorol drwyddo 
sianeli digidol

Seilwaith digidol cadarn i bob darparwyr 
cyngor 

Rhannu data ac adrodd ar draws y 
sector

Ymchwil a rennir a mewnwelediad i 
dechnolegau newydd

Cyd-ddylunio ac ymchwil defnyddwyr 
gyda cwsmeriaid

Archwilio seilwaith a rennir a 
fframweithiau

Datblygu strategaeth ddata a safonau

Sganio gorwel technoleg sy’n dod i’r 
amlwg

 

 n Ariannu cynaliadwy i’r sector: Amlygodd y pandemig rai o’r problemau a’r 
ansefydlogrwydd hysbys o fewn cyllid y sector dyled. Byddai model mwy cynaliadwy, 
wedi’i ategu gan fframwaith clir, yn helpu i sicrhau bod y sector yn gallu diwallu 
galw cwsmeriaid yn well. Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud i archwilio opsiynau 
anneddfwriaethol, adeiladu’r achos dros newid a gwella cynaliadwyedd, gan 
gynnwys sut i ymestyn y mentrau i ehangu partneriaid atgyfeirio (fel yr amlinellir ym 
Mhennod 4).

Canolbwyntio ar y Dyfodol 
Mae’r blaenoriaethau gweithgareddau cyflenwi ar gyfer y tair blynedd nesaf yn 
canolbwyntio ar gynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth i alluogi defnyddwyr i ymgysylltu 
â’u cynilion hirdymor a chynllunio ar gyfer eu hymddeoliad. Bydd thema debyg i 
weithgareddau’r dyfodol gan gynnwys gwell defnydd o technoleg a rhannu arfer gorau. 

 n Newid safbwyntiau ar heneiddio: Gwyddom fod gan bobl ofn penodol o 
heneiddio, a gall meddwl am gyfnod diweddarach mewn bywyd fod yn heriol ac yn 
anghyfforddus. Mae’r ofn hwn yn effeithio’n uniongyrchol ar allu pobl i gynllunio ar 
gyfer bywyd diweddarach. Bydd newid y safbwyntiau hyn a chreu positifrwydd am 
heneiddio yn helpu pobl i ymgysylltu â gwneud cynlluniau ar gyfer eu dyfodol. Bydd 
MaPS yn gweithio gydag eraill i ddeall sut, trwy fentrau megis MOTs canol oes a 
chanllawiau bywyd diweddarach, y gallwn newid agweddau at heneiddio ac annog 
cyflogwyr i gefnogi cyfleoedd gwaith a gyrfa i bobl dros 50 oed.

 n Dangosfyrddau pensiwn: Mae dangosfyrddau pensiwn yn galluogi pobl i gyrchu 
eu gwybodaeth am bensiynau ar-lein, yn ddiogel a’r cyfan mewn un lle, gan 

gefnogi gwell cynllunio ar gyfer ymddeol. Bydd rhaid i ddangosfyrddau pensiwn a’r 
bensaernïaeth sylfaenol barhau i esblygu i gofleidio technolegau newydd, arfer gorau 
ac arloesi i wella cymorth i bobl sy’n cynllunio eu hymddeoliad.

 n Cael gwared ar rwystrau i ymgysylltu: Gwyddom nad yw dros hanner (22 miliwn) yr 
holl bobl o oedran gweithio yn teimlo eu bod yn deall digon i wneud penderfyniadau 
am ymddeol. Yn aml, caiff offer a chanllawiau eu dylunio heb ystyried gwahanol 
fywydau gwaith, gan wneud deall hyd yn oed yn fwy anodd i rai grwpiau, megis 
menywod. Gall iaith fod yn gymhleth, yn anghyson ac yn llawn jargon, gan atal pobl 
rhag ymgysylltu â’r wybodaeth. Bydd MaPS yn sicrhau bod yr offer a ddefnyddiwn i 
helpu pobl i gynllunio ar gyfer eu hymddeoliad yn ymgorffori bywydau aflinol ac yn 
gynhwysol o ran dyluniad. Byddwn yn gweithio gyda diwydiant i gefnogi datblygu 
fframwaith cyffredin o gamau gweithredu cryno a fydd yn grymuso pobl i weithredu, 
gan gymryd yr hyn a ddysgwyd o fentrau llwyddiannus megis 5 Y Dydd a Couch i 5K 
tra’n sicrhau defnydd cyffredin o iaith.

 n Ymgysylltu ar adegau allweddol: Gwyddom fod pobl yn fwy ymatebol i ymyriadau 
sy’n annog cynllunio ar adegau hollbwysig yn eu bywydau. Gallai’r rhain fod yn 
ddigwyddiadau bywyd, megis priodas neu enedigaeth plant, neu benblwyddi 
arwyddocaol fel troi’n 50 oed. Bydd MaPS yn datblygu canllawiau cyfannol ar arian 
a phensiynau i gefnogi pobl mewn digwyddiadau bywyd allweddol megis ysgariad, a 
sicrhau eu bod yn gallu cyrchu’r canllawiau hyn o ble maent yn ceisio cymorth. Gallai 
mentrau eraill gynnwys cerdyn pen-blwydd a anfonir ar benblwyddi allweddol i annog 
pobl i feddwl am gynllunio ariannol.
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Themâu trawsbynciol a chydweithio ar draws y sector 
Fel y nodir yn ein hystyriaethau ehangach ym Mhennod 1, mae angen mwy o ymchwil 
a mewnwelediad i anghenion ariannol penodol gwahanol grwpiau. Yn ystod cyfnod 
ysgogi strategaeth y DU, canolbwyntiodd MaPS a’r Grwpiau Her ar anghenion 
menywod a phobl â phroblemau iechyd meddwl gan fod corff o dystiolaeth yn 
dangos canlyniadau gwaeth i’r grwpiau hyn. Mae Covid-19 wedi gwaethygu llawer o’r 
anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd ar draws y DU ac wedi gadael mwy o 
bobl yn agored i niwed ariannol, gan roi mewnwelediad cychwynnol i ni ehangu’r ffocws 
hwn a deall sut y gellir cefnogi grwpiau eraill ac yn y pen draw gyflawni gwydnwch 
ariannol gwell.

 n Ymchwil newydd i bobl mewn amgylchiadau ariannol agored i niwed: Yn 2021/22, 
bydd MaPS yn adolygu tystiolaeth o effaith gyfunol problemau ariannol ac iechyd 
meddwl gan fod y rhain yn cael eu profi gan gymunedau lleiafrifoedd ethnig.

 n Lles ariannol ac ethnigrwydd: Mae ein hadolygiad o dystiolaeth gyfredol ar les 
ariannol ac ethnigrwydd wedi nodi bod angen i ni ddeall mwy am yr heriau penodol 
a wynebir gan bobl o wahanol grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Rydym yn croesawu’r 
ymchwil a gynlluniwyd gan Fair4All Finance i sut i wella cynhwysiant ariannol i bobl o 
leiafrifoedd ethnig, gan ei weld fel cam pwysig i gau’r bwlch hwn yn y dystiolaeth.

 n Safonau’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau: Er bod y safonau’n berthnasol i 
wasanaethau MaPS a’r partneriaid y mae’n eu hariannu, mae’n bwysig eu bod yn 
cyd-fynd â Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor Cymru Llywodraeth Cymru. 
Bydd MaPS yn gweithio’n agos gyda’i randdeiliaid yng Nghymru a ledled y DU, gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru, i ddefnyddio’r safonau fel llwyfan ar gyfer arloesi, 
cydweithio a mwy o integreiddio.

Syniadau a mentrau newydd 
Yn ogystal â chydweithio ar syniadau a mentrau presennol, bydd cyflawni newid 
trawsnewidiol yn galw am syniadau ac ysbrydoliaeth ar y cyd gan ystod enfawr 
o sefydliadau – llywodraethau a llunwyr polisi, darparwyr canllawiau a chyngor, 
gwasanaethau ariannol. cwmnïau, addysgwyr, cyflogwyr a mwy. 

Drwy gydol y broses o ddatblygu’r cynllun cyflenwi hwn drwy Grwpiau Her y DU a 
byrddau crwn Cymru, rydym wedi clywed, wrth symud ymlaen, er mwyn helpu pobl yng 
Nghymru a ledled y DU i gyrraedd a chynnal y lles ariannol gorau y mae eu moddau yn 
ei ganiatáu, rhaid i syniadau a mentrau newydd:

 n Ysgogi newid mewn arweinyddiaeth a diwylliant, mewnwelediad ac arloesi, polisi a 
rheoleiddio, a chapasiti a gallu

 n Trawsnewid gwasanaethau mewn addysg, gwybodaeth, canllawiau a chyngor, a 
thrawsnewid taith y cwsmer a chynhyrchion a gwasanaethau ariannol 

 n Cyrraedd pobl trwy ymgysylltu â defnyddwyr ac allgymorth partneriaeth

Ni ddylai proses ddatblygu’r cynlluniau cyflenwi gael ei rhwymo gan y nodau 
cenedlaethol a dylent fynd i’r afael â materion gydol oes a systemig sy’n effeithio ar les 
ariannol y bobl fwyaf anghenus. Anogir sefydliadau a rhanddeiliaid felly i ddatblygu a 
gweithredu syniadau a mentrau newydd sy’n torri ar draws bywydau ariannol pobl.

Y gobaith yw y bydd miloedd lawer o sefydliadau ac unigolion ymroddedig yn ymwneud 
â lles ariannol erbyn 2030, gan gyflenwi newid hunangynhaliol a chynyddrannol ar y cyd 
ledled Cymru a’r DU.
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Atodiadau
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ATODIAD A: Fframwaith ar gyfer adrodd ac olrhain cynnydd. 

Mae MaPS yn mesur lles ariannol trwy ein harolygon mawr; yr arolwg anghenion dyled 
blynyddol a, bob 3 blynedd trwy arolygon Lles Ariannol Oedolion a Lles Ariannol Plant 
a Phobl Ifanc. Bydd canlyniadau’r arolygon hyn yn rhoi golwg pwynt-mewn-amser 
o statws lles ariannol yn y DU drwy lens defnyddiwr. Fodd bynnag, roedd MaPS a 
rhanddeiliaid eraill am gael dull mwy dynamig ac iteraidd o olrhain cynnydd yn ôl yr 
amcanion ac felly maent wedi datblygu basged o ddangosyddion y dylai partneriaid eu 
defnyddio i fesur llwyddiant mentrau unigol, a fydd yn helpu MaPS i goladu gwybodaeth 
ar lefel genedlaethol.

Mae’r cynllun cyflenwi hwn ar gyfer Cymru yn rhan o fframwaith lles ariannol newydd 
sy’n anelu at roi diffiniad cyffredin o les ariannol i’r holl randdeiliaid a’r problemau a’r 
rhwystrau yr ydym am fynd i’r afael â hwy. 

Mae’r fasged o ddangosyddion yn elfen allweddol arall o’r fframwaith ac mae’n 
cynnwys set safonol o fesurau y dylai pob partner eu defnyddio i ddangos cynnydd 
tuag at yr amcanion. Yn wahanol i’r arolygon, sy’n canolbwyntio ar weithgarwch ac 
ymddygiad defnyddwyr, bydd y gyfres o ddangosyddion hefyd yn mesur cynnydd ar yr 
ochr gyflenwi (er enghraifft, nifer yr athrawon a hyfforddwyd). Felly, o’u cymryd gyda’i 
gilydd, mae’r arolygon a’r fasged o ddangosyddion yn galluogi MaPS i ddangos y 
cynnydd a wneir tuag at yr amcanion cenedlaethol. 

Hyd yn oed os caiff ei roi ar waith yn gyson ar draws yr holl bartneriaid a mentrau, ni 
fydd y fasged o ddangosyddion yn nodi pob effaith yn gywir a gallant hefyd ddyblygu 
rhai o’r effeithiau. Y nod yw rhoi fframwaith i bawb sy’n ymwneud â lles ariannol i 
weithio ato, a rhoi arwydd dynamig o’r cynnydd sy’n cael ei wneud, a fydd yn ysbrydoli 
mwy o weithredu, cyfranogi a syniadau.

Basged o Ddangosyddion

Sylfeini Ariannol

90,000 yn fwy o blant 
a phobl ifanc yn cael 
addysg ariannol ystyrlon 
(2 filiwn yn y DU)

 n Nifer yr athrawon hyfforddedig a hyderus
 n Nifer y disgyblion sy’n derbyn addysg ariannol a gyflenwir trwy ysgolion
 n Nifer y disgyblion sy’n cael addysg ariannol a ariennir gan sefydliadau ariannol a thrydydd sector ac a gyflenwir trwy ysgolion
 n Nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael addysg ariannol y tu allan i’r ysgol
 n Nifer y rhieni sy’n derbyn ymyriadau fel menter Siarad, Dysgu, Gwneud MaPS

Cenedl Cynilwyr

86,000 yn fwy o bobl 
sy’n profi anawsterau ac 
wedi’u gwasgu yn cynilo’n 
rheolaidd (2 filiwn yn y 
DU)

 n Nifer y cyflogeion sydd wedi cofrestru ar gynlluniau cynilo cyflogres
 n Nifer y cwsmeriaid banc sy’n defnyddio ap/swyddogaeth cynilo
 n Nifer yr amcanion cynilo gweithredol
 n Nifer y bobl sydd â chynnyrch cynilo â chymhelliant gweithredol
 n Nifer y bobl sy’n symud drwy’r Datganiad Ariannol Safonol gan ddefnyddio cynllun ad-dalu a chynilo ac sy’n parhau i gynilo
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Mae Credyd o Bwys

78,000 yn llai o bobl yn 
defnyddio credyd yn aml 
i dalu am fwyd a biliau (2 
filiwn yn y DU) 

 

 n Nifer y bobl sy’n cael mynediad i gredyd fforddiadwy trwy undebau credyd a SCDC
 n Nifer y bobl sy’n gwneud yr ad-daliadau lleiaf yn gyson
 n Nifer y bobl sy’n ceisio canllawiauneu’n defnyddio unrhyw offer sy’n cefnogi dewisiadau credyd cynaliadwy
 n Nifer y bobl sy’n defnyddio offer a chynhyrchion i lyfnhau incwm a gwariant ‘talpiog’
 n Nifer y bobl sydd â gallu ariannol a hyder ariannol priodol

Gwell Cyngor ar Ddyled

60,000 yn fwy o bobl yn 
cyrchu’r hawl cyngor ar 
ddyledion (2 filiwn yn y 
DU)

 n Nifer y bobl sy’n ymwybodol bod cyngor ar ddyled yn bodoli, yr hyn y mae’n ei gynnig a ble i fynd i’w gael
 n Nifer y bobl sydd â chanfyddiadau da o ddarparwyr dyled a sy’n meddwl bod cyngor ar ddyled yn addas iddynt
 n Nifer y bobl sy’n aros dros flwyddyn cyn ceisio’r cyngor ar ddyled sydd ei angen arnynt
 n Nifer y bobl sy’n derbyn cyngor ar ddyled trwy gyfrwng dewis
 n Nifer yr ymyriadau cyngor ar ddyled a ddarperir

Ffocws ar y Dyfodol

223,000 yn fwy o bobl yn 
deall digon i gynllunio ar 
gyfer bywyd diweddarach 
(5 miliwn yn y DU)

 n Nifer y bobl sy’n derbyn yr angen i gymryd cyfrifoldeb am eu hymddeoliad eu hunain
 n Nifer y bobl sy’n defnyddio teclyn fel Safonau Byw ar gyfer Ymddeol y PLSA neu EV
 n Nifer y bobl sy’n cyrchu gwybodaeth am eu cronfa bensiwn bresennol (e.e. o ddangosfwrdd pensiynau)
 n Nifer y bobl sy’n defnyddio gyngor neu ganllawiau pensiwn am gyfnod diweddarach mewn bywyd
 n Nifer y bobl o oedran ymddeol sydd ag agweddau a/neu ymddygiadau cadarnhaol

Diweddariadau i’r cynllun cyflenwi (2024, 2027)

Yn seiliedig ar ddata arolwg a’r wybodaeth a gasglwyd o’r fasged o ddangosyddion, 
bydd MaPS hefyd yn berchen ar unrhyw ddiweddariadau i’r cynlluniau cyflenwi ar 
gyfer pob gwlad a bydd yn gweithio gyda phartneriaid i adlewyrchu syniadau strategol 
a gweithredol sy’n dod i’r amlwg, blaenoriaethau newydd a newidiadau i’r dirwedd 
reoleiddiol neu bolisi.
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ATODIAD B: Model cydgysylltu rhanddeiliaid y DU  

Mae gan MaPS gyfrifoldeb statudol o dan Ddeddf Canllawiau a Hawliadau Ariannol 2018 i “ddatblygu a chydlynu strategaeth genedlaethol” – strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol. Mae’r 
atodiad hwn yn nodi sut mae MaPS yn bwriadu cydgysylltu’r gwaith o gyflenwi Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol, fel y nodir yn y cynlluniau cyflenwi cenedlaethol.

Grŵp Cynghori’r Bwrdd 
(MAG)

Bwrdd MaPS

Gweithrediaeth MaPS

Grŵp Llywio Cynlluniau Cyflawni Llesiant Ariannol y DU

Grwpiau Ymgynghori Sefydlog a 
Noddir gan y Pwyllgor Gwaith 

e.e. Tasglu Dyled; Grŵp Ymchwil a 
Gwerthuso; Grŵp Llywio CYP

Grwpiau Strategol Allanol Allweddol 
y mae MaPS yn cymryd rhan 

ynddynt  
e.e. MOT Canol Oes

Diddordeb Arbennig 
e.e. Arferion Data 
Clyfar ac Agored

Fforwm Cyflenwi 
Lloegr

Gorchwyl a Gorffen 
e.e. Gwasanaethau 

Dyled a Chredyd 
Hygyrch drwy Ddylunio

Fforwm Cyflenwi 
Yr Alban

Diddordeb Arbennig 
e.e. Canllawiau Lles 
Ariannol am Fywyd 

Diweddarach

Fforwm Cyflenwi 
Iwerddon

Gorchwyl a Gorffen 
e.e. Cynlluniau Cynilo 

Cyflogres 

Fforwm Cyflenwi 
Cymru

Grwpiau Diddordeb Arbennig a Gorchwyl a Gorffen

Is-bwyllgor Gweinyddiaethau 
Datganoledig

Fel bo angen

Newydd

Dan arweiniad eraill

Datblygedig

Swyddogaethau Cefnogi MaPS 
e.e. Cymorth Polisi; Effaith a Gwerthuso; Mewnwelediad Cwsmeriaid ac Ymddygiadol; 

Dylunio Gwasanaeth
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Gellir rhannu rôl MaPS fel cydlynydd Strategaeth Lles Ariannol y DU yn dri maes 
allweddol, a fydd yn sail i’r ffordd y caiff y rhaglen barhaus ei llywodraethu.

1. Bwrdd MaPS: Mae’r Bwrdd yn atebol am gydlynu strategaeth y DU a bydd yn olrhain 
ac yn goruchwylio cynnydd tuag at y pum nod cenedlaethol. Bydd y Bwrdd yn 
cael ei gynghori gan yr Is-bwyllgor Gweinyddiaethau Datganoledig, sy’n cynnwys 
swyddogion o Lywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a Gweithrediaeth Gogledd 
Iwerddon, a Grŵp Cynghori MaPS sy’n cynnwys uwch randdeiliaid o amrywiaeth o 
gefndiroedd a sectorau.

2. Fforymau cydweithredu a chyflenwi i randdeiliaid: a sefydliadau yn allweddol 
i gyflawni’r pum amcan cenedlaethol ac i greu a chynnal mudiad lles ariannol 
ehangach. 

  Bydd MaPS yn cydlynu’r gwaith o gyflenwi’r pedwar cynllun cenedlaethol i wella lles 
ariannol drwy fforymau a grwpiau newydd a sefydledig i randdeiliaid. 

• Yng Nghymru, mae MaPS yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar 
fentrau lles ariannol. Yn ystod y cyfnod gweithredu, bu MaPS yn cadeirio 
fforwm strategol a chynhaliodd nifer o gyfarfodydd bord gron i gefnogi 
ffocws 4 gwlad o’r Grwpiau Her, gan helpu i sicrhau bod y blaenoriaethau 
polisi penodol a’r gwahanol fecanweithiau cyflenwi ar draws y DU yn cael 
eu hystyried mewn meddwl sy’n dod i’r amlwg a chynlluniau cyflenwi. Bydd 
y fforymau strategol hyn yn awr yn cael eu hailgyfeirio i ganolbwyntio ar 
gyflawni’r mentrau allweddol mewn cynlluniau cyflenwi cenedlaethol. Bydd 
MaPS yn parhau i gyd-gadeirio a bydd y grwpiau’n cynnwys rhanddeiliaid 
allweddol ym mhob gwlad a fydd yn helpu i ysgogi’r gwaith o gyflenwi a 
chyflawni’r amcanion. 

• Bydd fforwm Cymru yn bwydo i mewn i is-bwyllgor y llywodraethau 
datganoledig a Grŵp Llywio Cynlluniau Cyflenwi Lles Ariannol newydd y DU, 
sydd â’r dasg o olrhain cynnydd yn ôl amcanion y DU, rheoli risgiau a materion, 
a nodi cyfleoedd i gydweithio ar syniadau a mentrau newydd. 

  Yn ogystal, gellir sefydlu grwpiau cyflenwi tasg-benodol â therfyn amser i ysgogi 
mentrau a gweithgareddau a nodir yn y cynllun hwn. Bydd y grwpiau hyn yn 
hunanreoledig a byddant yn adrodd ar gynnydd i’r fforwm(fforymau) cyflenwi 
cenedlaethol priodol neu Grŵp Llywio Cynlluniau Cyflenwi Lles Ariannol y DU. 

  Dros amser, efallai y bydd MaPS a’r gweinyddiaethau datganoledig yn ystyried 
sefydlu rhagor o grwpiau cydweithio a chyflenwi lle mae bwlch – er enghraifft, i 
ddod â grwpiau traws-sector o uwch arweinwyr ac arbenigwyr ym maes arloesi, 
ymgysylltu a newid ymddygiad ynghyd.

3. Hyb lles ariannol digidol: Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth gyffredin o bawb yn 
gwneud y gorau o’u harian a’u pensiynau, bydd angen i filoedd lawer o sefydliadau – 
mawr a bach – chwarae eu rhan. Mae angen iddo fod mor hawdd â phosibl i gymryd 
rhan, i gyrchu adnoddau ac offer o ansawdd uchel y profwyd eu bod yn gwneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl, ac i ddod yn rhan o sgwrs genedlaethol am wella lles 
ariannol. 

Er mwyn helpu i gyflawni’r lefel hon o ymgysylltu, bydd MaPS yn adeiladu hyb lles 
ariannol digidol newydd ar gyfer partneriaid ledled y DU, gan ddarparu amrywiaeth o 
gynnwys megis: 

• data a mewnwelediadau i helpu partneriaid i ddeall lefelau angen 
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol

• ymarferion rheolaidd i sganio’r gorwel, gan edrych ar arloesi a 
mewnwelediadau o bob rhan o’r sector a thu hwnt 

• adnoddau ac offer y gall partneriaid eu defnyddio i ddarparu cymorth a 
chefnogaeth i’r bobl y maent yn eu cyrraedd ac yn eu gwasanaethu 

• tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio i wella lles ariannol, ac offer ar gyfer cynnal 
gwerthusiadau 

• gofod i gydweithio a rhannu syniadau a phrofiad fel cymuned sy’n tyfu. 
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53 moneyandpensionsservice.org.uk/2021/05/27/impact-of-covid-19-on-financial-wellbeing

54 gov.uk/government/statistics/universal-credit-statistics-29-april-2013-to-8-october-2020/universal-credit-statistics-29-april-2013-to-8-october-2020#starts-onuc-he

55 bankofengland.co.uk/statistics/money-and-credit/2020/october-2020

56 bankofengland.co.uk/statistics/money-and-credit/2020/october-2020

57 fca.org.uk/publication/research/financial-lives-survey-2020.pdf

58 ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/previousReleases

59 moneyandpensionsservice.org.uk/2021/05/27/impact-of-covid-19-on-financial-wellbeing

60 ippr.org/news-and-media/press-releases/winter-covid-debt-warning-young-people-ethnic-minorities-and-renters-at-most-financial-risk

61 stepchange.org/Portals/0/assets/pdf/tackling-the-coronavirus-personal-debt-crisis.pdf

62 covidsocialstudy.org/results

63 instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review

Crynodeb o ganfyddiadau pum adolygiad llenyddiaeth cyflym MaPS yn ymdrin ag effaith 
Covid-19 ar lesiant ariannol53 
Ar ddiwedd 2020 ac yn gynnar yn 2021, comisiynodd MaPS bum adolygiad tystiolaeth yn edrych 
ar effaith Covid-19 ar bob un o’r amcanion cenedlaethol. Mae’r dystiolaeth a gyflwynir isod yn rhoi 
cipolwg o’r sefyllfa ar hyn o bryd, ychydig cyn ac yn ystod wythnosau cynnar cyfyngiadau symud 
2021. Ers hynny, bu llawer o newidiadau, nid lleiaf cymorth sydd ar gael i gyflogwyr a chyflogeion 
wrth i ni symud allan o’r pandemig. Fodd bynnag, teimlwn fod y gwaith isod yn dal yn berthnasol yn 
y cyd-destun hwn, a bod y tueddiadau cyffredinol a nodwyd gan yr adolygiadau yn dal yn ddilys.

 n Mae GDP a chyfraddau cyflogaeth wedi gostwng ac mae hawlwyr Credyd Cynhwysol wedi 
codi54, tra bod cynilion cyfanredol wedi cynyddu55. Rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2020 ad-
dalodd aelwydydd £15.6 biliwn o gredyd defnyddwyr56.

 n Mae’r FCA yn amcangyfrif bod un o bob tri (31%) wedi dioddef gostyngiad yn incwm eu 
haelwyd rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2020. Y rhai sy’n cael eu taro galetaf o bell ffordd fu’r 
hunangyflogedig ac oedolion iau o oedran gweithio57.

 n Mae llawer o bobl wedi cael trafferth wrth fynd i mewn i’r farchnad swyddi, neu ailymuno â hi, 
gyda hanner miliwn o bobl ifanc 18-24 oed yn ddi-waith yn y tri mis hyd at Hydref 202058.

 n Canfu ein hadolygiadau fod pobl sy’n gweithio ym maes manwerthu neu letygarwch, y rhai ar 
incwm amrywiol neu mewn cyflogaeth ansicr, neu’r rhai sydd wedi gorfod rhoi’r gorau i weithio 
neu leihau gwaith i ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu, wedi cael eu hamlygu’n arbennig. 
Cynrychiolir y grwpiau hyn yn anghymesur ymhlith pobl ifanc, y rhai o gymunedau lleiafrifoedd 
ethnig, a’r rhai â phlant – yn arbennig menywod a rhieni sengl59.

 n Mae rhai aelwydydd yn mynd ar ei hôl hi fwyfwy gyda’u biliau a’u benthyciadau. Nododd y 
Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR) fod un o bob deg cartref ar ei hôl hi gyda’u biliau 
cyn y pandemig, a chynyddodd y ffigur hwn i un o bob saith yn ystod yr argyfwng60. 

 n Nododd StepChange fod argyfwng dyled bersonol yn dod i’r amlwg. Erbyn mis Medi 2020, roedd 
1.2 miliwn o bobl yn wynebu problemau dyled difrifol61. Mae hyn bron wedi dyblu ers dechrau’r 
pandemig. Ar ben hynny, roedd y nifer a aeth ar ei hôl hi o ran hanfodion, neu a fenthycodd i gael 
dau ben llinyn ynghyd, wedi cynyddu o 4.6 i 5.6 miliwn.

Ymhellach, yn 2021 adroddodd UCL yn eu Hastudiaeth Gymdeithasol Covid fod oddeutu un o bob 
pedwar o bobl wedi dweud yn gyson eu bod yn pryderu am gyllid ers dechrau’r flwyddyn newydd. 
Mae’r pryderon hyn yn parhau ar eu huchaf ymhlith oedolion o oedran gweithio (18-59 oed), ac 
mae ychydig dros un o bob tri yn y grŵp oedran hwn yn poeni am gyllid (18-29 oed): 32.7% a 
30–59 oed: 34.7%). Mae lefelau diweithdra a straen ariannol yn uwch ymhlith y rhai sy’n byw gyda 
phlant o gymharu â’r rhai nad ydynt yn byw gyda phlant62.
Mae’r mentrau lles ariannol sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun hwn yn cyd-fynd â pholisi Ailgodi’n 
Gryfach llywodraeth y DU ac, yn fwy penodol, byddant yn rhan greiddiol o ffrwd waith Creu 
Cyfleoedd o’r ymgyrch Ailgodi’n Decach, a gyflwynwyd gyntaf gan Adolygiad Marmot. Amcan 
Ailgodi’n Decach yw “Helpu pob defnyddiwr a partneriaid i newid y ffordd y maent yn meddwl am 
eu harian a’u pensiynau ac yn eu trin, gan eu grymuso i wneud y penderfyniadau ariannol cywir ar 
eu cyfer, a galluogi oes o les ariannol”63.
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ATODIAD D: Effaith Covid-19 ar gymunedau ethnig amrywiol

64 runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/2020%20reports/The%20Colour%20of%20Money%20Report.pdf

65 equalityhumanrights.com/sites/default/files/strategic_plan_-_web_accessible.pdf

66 ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/work-pay-and-benefits/unemployment-and-economic-inactivity/unemployment/latest

67 centreforsocialjustice.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/CSJJ8513-Ethnicity-Poverty-Report-FINAL.pdf

68 equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-accessible.pdf

69 ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351056/

70 ifs.org.uk/inequality/wp-content/uploads/2020/04/Are-some-ethnic-groups-more-vulnerable-to-COVID-19-than-others-V2-IFS-Briefing-Note.pdf

71 mind.org.uk/news-campaigns/news/existing-inequalities-have-made-mental-health-of-bame-groups-worse-during-pandemic-says-mind

Ar ddiwedd 2020 a dechrau 2021, cynhaliodd MaPS hefyd adolygiad llenyddiaeth cyflym ar gyfer 
defnydd mewnol gan ganolbwyntio ar effaith Covid-19 ar gymunedau ethnig amrywiol. Fel y 
soniwyd ar dudalen 62, mae’r sefyllfa o ran cymorth wedi newid, yn arbennig o ran cyflogaeth, 
ond defnyddiwyd y wybodaeth oedd ar gael ar y pryd i flaenoriaethu’r gweithgareddau cyfleni a 
chreu’r cynllun hwn. Wrth gwrs, bydd tystiolaeth newydd yn cael ei chyhoeddi wrth i ni ddod allan 
o’r pandemig, a bydd MaPS yn cynnwys hyn mewn unrhyw waith pellach a wnawn yn y maes 
hwn. Roedd y canfyddiadau allweddol a’r deunydd cyfeirio ar y pryd fel a ganlyn..

 n “Mae anghydraddoldebau economaidd a chymdeithasol yn amrywio yn ôl grŵp ethnig; 
maent yn fwy arwyddocaol ar gyfer grwpiau Du, Bangladeshaidd a Phacistanaidd, ac yn llai 
arwyddocaol i grwpiau Indiaidd a Tsieineaidd”64

• Gwyn Prydeinig sy’n tueddu i wneud orau o ran cyfoeth y cartref, cyfraddau cyflogaeth 
uwch ac incwm.

• Mae rhai lleiafrifoedd ethnig yn profi cyfraddau cyflogaeth anghymesur o isel, gor-
gynrychiolaeth mewn sectorau cyflog isel a bylchau cyflog (yn ogystal â thriniaeth wael 
yn y gwaith) ac mae diffyg amrywiaeth mewn swyddi uwch a bwrdd65.

  •  Mae data diweithdra a gyhoeddwyd gan y llywodraeth ym mis Ionawr 2021 yn dangos 
mai pobl Ddu, Bangladeshi a Phacistanaidd oedd â’r gyfradd ddiweithdra uchaf o blith 
yr holl grwpiau ethnig, (Data sy’n mesur nifer a chanran y bobl yng Nghymru, Lloegr a’r 
Alban sy’n ddi-waith)66

  •  Yn yr un modd, yn ôl dadansoddiad y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol o ddata’r 
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, mae’r grŵp Bangladeshi/Pacistanaidd (cyfunedig) 
yn parhau i fod â’r cyfraddau cyflogaeth gwaethaf o’r holl grwpiau ethnig a 
ddadansoddwyd67.

• Pobl Ddu Affricanaidd, Bangladeshi a Phacistanaidd sy’n dal i fod fwyaf tebygol o fyw 
mewn tlodi ac amddifadedd, ac – o ystyried effeithiau niweidiol tlodi ar addysg, gwaith ac 
iechyd – gall teuluoedd ddod dan anfantais am genedlaethau68. 

 n Effaith Covid 
• Roedd lleiafrifoedd ethnig 2.2 gwaith yn fwy tebygol o adrodd eu bod ar ei hôl hi gyda’u 

biliau na’u cymheiriaid gwyn yn ystod cyfyngiadau symud Covid-1969.
• Roedd hunangyflogaeth, sy’n arbennig o gyffredin ymhlith Bangladeshiaid a 

Phacistaniaid, hefyd yn cynyddu tueddiad pobl i brofi anawsterau ariannol ac 
economaidd yn ymwneud â Covid-19. 

• Bangladeshiaid, pobl Ddu Caribïaidd a phobl Ddu Affricanaidd hefyd sydd â’r cynilion 
mwyaf cyfyngedig i ddarparu byffer ariannol os cânt eu diswyddo. Dim ond oddeutu 
30% sy’n byw mewn cartrefi sydd â digon i gwmpasu un mis o incwm70. 

• Mae astudiaeth gan Mind yng Nghymru a Lloegr ar gyfer oedolion dros 25 oed yn 
awgrymu “mae anghydraddoldebau presennol mewn tai, cyflogaeth, cyllid a materion 
eraill wedi cael mwy o effaith ar iechyd meddwl pobl o wahanol grwpiau Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) na phobl wyn yn ystod y pandemig coronafeirws”71.

• Mae’r angen am gyngor yn debygol o fod yn uwch ymhlith cymunedau lleiafrifoedd 
ethnig hefyd. Mae’r un arolwg Mind yn amlygu “roedd ymatebwyr a nododd eu bod yn 
BAME yn fwy tebygol na’r rhai a nododd eu bod yn wyn o fod angen cyngor am arian a 
budd-daliadau (40% o’i gymharu â 24%) a thai (19% o’i gymharu â 10%) i helpu i reoli eu 
hiechyd meddwl”.
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