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Nid yw pobl yn y DU yn siarad digon am eu harian.

Er gwaethaf yr argyfwng COVID-19 sy’n cael effaith ar ein cyllid, nid yw  
9 mewn 10 o oedolion y DU – dyna 47 miliwn ohonom – yn ei chael hi’n haws 
i siarad am ein harian.

Mae Wythnos Siarad Arian wedi’i chynllunio i gynyddu ymdeimlad pobl o les 
ariannol trwy eu hannog i fod yn agored am gyllid personol – o arian poced i 
bensiynau.

Wedi’i chynnal bob Tachwedd, mae’n gyfle i bawb â diddordeb mewn lles ariannol  
gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau ledled y DU, wedi’u cynllunio 
i helpu pobl i gael sgyrsiau mwy agored am arian. Mae Wythnos Siarad Arian yn 
digwydd ar 9-13 Tachwedd.

Mae gan bawb bryderon am arian – ac i lawer, mae materion cyfoes yn 2020 wedi 
gwaethygu’r rhain – ond yn union fel rydych chi’n gallu gweithredu i wella’ch 
iechyd corfforol, rydych chi’n gallu cymryd rhai camau syml i deimlo rhagor o 
reolaeth dros eich lles ariannol hefyd.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad am arian:

• yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell a llai peryglus
• mae ganddynt berthnasoedd personol cryfach
• yn helpu eu plant I ffurfio arferion arian da am oes
• yn teimlo llai o straen a phryder ac mewn gwell rheolaeth

Mae adeiladu sgyrsiau am arian i mewn i’n bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu 
i adeiladu hyder ariannol a chydnerthedd I wynebu siociau incwm, digwyddiadau 
bywyd a beth bynnag mae’r dyfodol yn ei daflu tuag atom.

Pam Siarad Arian?

Mae lles ariannol ynglŷn â theimlo’n sicr ac mewn rheolaeth. 
Gwybod eich bod yn gallu talu’r biliau heddiw, yn gallu delio  
â’r annisgwyl, ac ar y trywydd ar gyfer dyfodol ariannol iach.  
Yn gryno: hyderus ac wedi’ch grymuso.
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Canllaw dechrau cyflym

Defnyddiwch y syniadau ac adnoddau hyn i’ch helpu i gynllunio eich gweithgareddau  
Wythnos Siarad Arian. Am ffyrdd i deilwra’ch gweithgareddau i’ch sector a’ch cynulleidfa, edrychwch ar 
dudalennau 12-22.

 
1. Ymunwch â’r sgwrs 

 ∞ Cadwch eich sefydliad yn gyfredol: dilynwch 
y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ar  LinkedIn 
a Twitter, a derbyniwch ein llythyr newyddion 
misol.

 ∞ Rhannwch eich gweithgareddau Wythnos 
Siarad Arian ar gyfryngau cymdeithasol ar yr 
hashtag #SiaradArian fel bod eraill yn gallu 
gweld eich gwaith.

 ∞ Lawrlwythwch a rhannwch ein graffigau 
Wythnos Siarad Arian.

 ∞ Crëwch gynnwys fel blog, fideo neu bodlediad 
i helpu’ch cynulleidfa i reoli eu harian, neu 
cynhaliwch ddigwyddiad lle maen nhw’n gallu 
siarad â chi am eu harian.

 ∞ Dywedwch wrth y wasg am eich 
gweithgareddau gan defnyddio ein templed 
datganiad i’r wasg.

 ∞ Dolen at ein gwefannau neu archebwch 
ganllawiau printiedig i helpu’ch cynulleidfa i 
ddechrau sgyrsiau am arian.

Adnoddau a chynghorion ar gyfer eich cynnwys 
a digwyddiadau

 
2.	 Gwnewch	i’ch	cyflogeion	siarad

 ∞ Cyfeiriwch at ein cyfarwyddyd arian a llinellau 
cymorth o fewn eich cyfathrebiadau mewnol.

 ∞ Gofynnwch i’n rheolwr partneriaethau yng 
Nghymru am gymorth am ddim i’ch helpu i 
adeiladu lles yn eich gweithle.

 ∞ Trefnwch ddigwyddiad sy’n hyrwyddo’r 
cymorth lles ariannol rydych chi’n ei ddarparu’n 
barod, fel talebau gofal plant, pensiynau 
gweithle a rhaglenni cymorth i gyflogeion.

Rhagor o adnoddau gweithle

 
3. Ymgysylltwch â’ch cwsmeriaid

 ∞ Defnyddiwch Wythnos Siarad Arian fel 
cyfle i hyrwyddo sut mae’r cynhyrchion a 
gwasanaethau rydych chi’n eu darparu yn 
gallu helpu pobl i reoli eu harian a gwella lles 
ariannol. Rydych chi’n gallu gwneud hyn trwy 
eich e-lythyr newyddion, podlediad, sianelau 
cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau, posteri 
neu rywbeth hyd yn oed yn fwy creadigol.

 ∞ Anogwch eich cwsmeriaid i siarad â’u 
credydwyr gyda chymorth gan gynghorwr 
dyled, sy’n gallu eu helpu i reoli biliau ac 
awgrymu atebion.

 ∞ Cyfeiriwch gwsmeriaid i siarad â chynghorwr 
arian neu bensiynau, i’w helpu i osgoi sgiâmiau 
a chael cymorth gyda’u cyllid.

Ceisiwch ysbrydoliaeth
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Adnoddau i Siarad Arian mewn 
digwyddiad ar bellter cymdeithasol, 
yn y wasg, neu ar-lein

Siaradwch Arian mewn blog, 
fideo,	podlediad,	llythyr	
newyddion neu ar gyfryngau 
cymdeithasol

Byddwn ni’n postio cynnwys cyfryngau 
cymdeithasol yr ydych chi’n gallu ei rannu trwy 
gydol yr wythnos. Postiwch eich cynnwys eich 
hun gyda’n graffigau, a defnyddiwch yr hashtag 
#SiaradArian i ymuno â’r sgwrs. Gallai eich 
deunydd gynnwys:

 ∞ Pam eich bod yn cefnogi Wythnos Siarad 
Arian: Er enghraifft, i dorri’r stigma ynghylch 
siarad am arian, neu i gynorthwyo’ch 
cwsmeriaid i gael sgyrsiau sydd eu hangen yn 
fawr am sut mae COVID-19 wedi cael effaith ar 
eu cyllid.

 ∞ Astudiaethau achos a dyfyniadau: Dangoswch 
sut mae siarad gyllid wedi helpu eich 
cwsmeriaid a chyflogeion, neu siaradwch 
am sgwrs arian rydych chi wedi’i chael (neu’n 
dymuno y byddech wedi’i chael!).

 ∞ Ymchwil: Defnyddiwch ein data ar les ariannol 
yn y DU, a’ch dealltwriaeth eich hun o sut 
mae COVID-19 wedi cael effaith ar gyllid eich 
cwsmeriaid, i ddangos pam ei bod hi mor 
bwysig i siarad am arian.

 ∞ Gweithgareddau: Amlygwch weithgareddau 
Wythnos Siarad Arian eich sefydliad, a pha 
effaith maen nhw wedi cael ar eich cwsmeriaid 
a chyflogeion.

 ∞ Cynhyrchion a gwasanaethau: Disgrifiwch sut 
mae eich cynnyrch neu wasanaeth yn helpu 
pobl i gael sgyrsiau am arian.

 ∞ Cyfeiriwch at ein hadnoddau lle mae eich 
cwsmeriaid yn gallu cael cyngor diduedd am 
ddyled, a chyfarwyddyd am arian a phensiynau.

 ∞ Gwnewch adduned: defnyddiwch ein placard  
i ysgrifennu eich adduned Wythnos Siarad  
Arian a thynnu llun gydag ef. Er enghraifft, gallai 
eich adduned fod yn siarad â’ch partner am 
nod cynilo.

Dwi’n siarad am 
arian, ydych chi?

#SiaradArian

Gwasanaeth 
Arian a 
Phensiynau

9-13 Tachwedd 2020
#SiaradArian

9-13 Tachwedd 2020
#SiaradArian

Lawrlwythwch graffigau

Cynhaliwch ddigwyddiad

Defnyddiwch y cynghorion hyn i helpu creu 
digwyddiad digidol deniadol.

1.  Mae llai yn fwy: Mae rheswm pam bod sioeau 
ffrydio ar-lein yn 47 munud o hyd  (ac nid yw 
am hysbysebu’n unig) – dyna’r swm uchaf o 
amser mae pobl yn gallu eistedd a thalu sylw. 
Os ydych chi wedi mynd dros awr, rydych chi 
wedi mynd yn rhy hir.

2.	 	Mae	pobl	yn	hoffi	pobl: Ymgysylltwch â phobl 
gyda sesiynau panel neu ddarnau yn syth at 
gamera yn hytrach na PowerPoint. Peidiwch â 
chuddio y tu ôl i’r sgrîn – ewch o’i blaen hi.

3.  Peidiwch â cheisio ei wneud ar eich pen eich 
hun: Casglwch dîm at ei gilydd. Rhowch y 
swydd i rywun redeg y cyflwyniad, y swydd i 
rywun arall fonitro’r cwestiynau, a gwnewch 
rywun arall yn arweinydd technegol. Rydym 
yn gallu datrys materion lles ariannol y DU 
gyda’n gilydd yn unig, cofiwch!

Siarad Arian yn y wasg 

Ymgysylltwch â’r wasg leol, masnach neu 
genedlaethol gyda’r gwaith rydych chi’n ei wneud 
i helpu pobl i siarad am arian gan ddefnyddio’n 
templed datganiad i’r wasg.
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Ceisiwch 
ysbrydoliaeth
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Siarad Arian gyda ni

Am Gwasanaeth Arian  
a Phensiynau

Yn 2018 creodd y llywodraeth y Gwasanaeth 
Arian a Phensiynau (MaPS) gyda nod clir: 
pawb yn y DU yn gwneud y mwyaf o’u harian 
a’u pensiynau.

Gwasanaeth 
Arian a 
Phensiynau

Pob dydd mae MaPS yn helpu i gynorthwyo 
lles ariannol y DU trwy gynnig cyfarwyddyd 
ariannol diduedd, am ddim i ddefnyddwyr trwy’r 
Gwasanaeth Cynghori Arian, y Gwasanaeth 
Cynghori Pensiynau a Pension Wise, ac rydym 
hefyd yn cynnal ymchwil ar bynciau fel addysg 
ariannol, gallu a chyngor am ddyled.

Ers i ni gael ein sefydlu, rydym wedi gweithio gyda 
rhanddeiliaid ar draws gwasanaethau ariannol, 
y trydydd sector, llywodraeth, iechyd, addysg, 
manwerthu a thu hwnt i ddatblygu Strategaeth y 
DU ar gyfer Lles Ariannol.

 

Strategaeth y DU yw’r fframwaith deng mlynedd 
sy’n helpu i gyflawni’r weledigaeth o bawb yn 
gwneud y mwyaf o’u harian a’u pensiynau. Mae 
MaPS yn chwarae rôl allweddol mewn cyflawni’r 
weledigaeth hon trwy weithio gyda sefydliadau 
eraill, gan gefnogi cynhyrchion sy’n gwneud 
gwahaniaeth ac yn darparu gwasanaethau.

Trwy gydol Wythnos Siarad Arian ac ar hyd  
y flwyddyn, rydych chi’n gallu helpu i wella lles 
ariannol eich cwsmeriaid, cydweithwyr  
a chymunedau trwy gyfeirio at ein cyfarwyddyd 
am ddim.

Rydych chi hefyd yn gallu cymryd rhan yn 
nod strategol MaPS. Cysylltwch â’n rheolwr 
partneriaethau yng Nghymru i’ch helpu i:

 ∞ gael budd o’n dirnadaeth, gwasanaethau a 
chyfarpar 

 ∞ cynllunio a datblygu eich ymarferion da eich 
hun y gallwch eu rhannu â’r gymuned fusnes 
ehangach, a

 ∞ chynorthwyo eich cyflogeion yn uniongyrchol 
trwy osod ein hadnoddau i mewn i’ch 
mewnrwyd neu gyfathrebiadau allanol.

Cysylltwch yn

moneyadviceservice.org.uk/cy

+448001380555

Am ystod o ganllawiau arian, offer a 
chyfrifianellau i wella cyllid personol. 
Cymorth ar gael:

• cynnwys iaith Saesneg a Chymraeg

• ar-lein

• canllawiau printiedig, hefyd ar gael mewn 
Braille, print bras a fformatiau awdio

• gwe-sgwrs

• WhatsApp

• dros y ffôn, a

•  chyngor am ddyled am ddim dros y ffôn 
ac wyneb yn wyneb trwy’r sefydliadau a 
gyllidwn.

Cyfarwyddyd i’r rhai dros 50 â 
phensiwn gweithle neu bersonol.

Cymorth ar gael:

•  cynnwys iaith Saesneg a 
Chymraeg

• ar-lein

• dros y ffôn, a

• wyneb yn wyneb.

Cyfarwyddyd i bawb ar bensiynau 
gweithle a phersonol. Cymorth ar 
gael:

• ar-lein

• gwe-sgwrs, a

• thros y ffôn.

Cysylltwch yn

pensionwise.gov.uk/cy
+448001383944

Cysylltwch yn

pensionsadvisoryservice.org.uk
+448000113797
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Siarad Arian yn y gweithle

Mae busnesau yn ogystal â chyflogeion yn 
wynebu ansicrwydd wrth i sefyllfa COVID-19 
ddatblygu, nid y lleiaf pan ddaw at les ariannol. 
Gallai eich gweithlu neu eu teuluoedd fod yn 
rhagweld colli gwaith, adleoli, ailhyfforddi neu 
ymddeol yn gynnar. Mae’n adeg allweddol i 
gyfathrebu â’ch pobl i’w helpu i adolygu eu 
sefyllfa ariannol.

 ∞ Ers dechrau’r cyfyngiadau symud, mae 
2.8 miliwn o bobl wedi syrthio i ddyled. 
(StepChange, 2020)

89%

   Cytunodd 89% o gyflogwyr 
fod pryderon ariannol yn cael 
effaith ar berfformiad gweithle 
cyflogeion. (FCA, 2017)

 ∞ Mae mamau 1.5 gwaith yn fwy tebygol 
na thadau o adael neu golli eu swydd 
oherwydd COVID-19. (IFS, 2020)

 ∞ Mae’r rheiny o gefndiroedd mwyafrif 
byd-eang (hefyd yn adnabyddus fel Du 
a lleiafrifol ethnig) yn fwy tebygol o ddal 
y feirws ac o fod mewn swyddi sy’n cael 
eu rhoi ar ffyrlo neu mewn perygl o 
ddiswyddiad.

33%

  Mae 33% o’r rheiny â phryderon 
ariannol oherwydd COVID-19 
yn dweud y byddai o gymorth i 
gael mynediad at rai o’u cynilion 
pensiwn. (Scottish Widows, 2020)
would be helpful to have access 

 ∞ Mae gweithwyr rhan-amser, pobl ifanc 
a’r  hunan-gyflogedig ymhlith y rheiny a 
gafodd eu taro waethaf gan COVID-19. to 
some of their pension savings. (Scottish 
Widows, 2020)

Annog eich pobl i Siarad Arian:

Gadewch i’ch cyflogeion wybod bod cymorth os 
ydynt yn wynebu pryderon arian. Mae ein rheolwr 
partneriaethau yng Nghymru hefyd wrth law i’ch 
helpu chi gyda’ch gweithgareddau.

 ∞ Hyrwyddwch y cymorth lles ariannol rydych 
chi’n ei ddarparu, fel rhaglenni cymorth 
cyflogeion, pensiynau gweithle, talebau gofal 
plant, tocyn tymor neu fenthyciadau cylch, 
partneriaeth undeb credyd neu gymorth cyn 
ymddeol.

 ∞ Cyfeiriwch at ein cyfarwyddyd arian am ddim, 
cyngor am ddyled, cyfarwyddyd pensiynau ac 
offer ar lein yn eich cyfathrebiadau mewnol.

 ∞ Trefnwch	ffair	lles	ariannol i amlygu beth 
sydd ar gael. Gwahoddwch ddarparwyr sy’n 
darparu cymorth seilieidg yn y gweithle fel 
addysg ariannol neu gyngor i hyrwyddo’u 
gwasanaethau i’ch pobl.

 ∞ Defnyddiwch Wythnos Siarad Arian i lansio 
gwasanaethau cymorth lles ariannol newydd 
i	gyflogeion, fel cynllun arbed cyflogres, 
partneriaeth ag undeb credyd, benthyciadau  
di-log wedi’u didynnu o’r gyflogres, neu 
gymorth caledi.

 ∞ Ymrwymwch i adolygu sut mae eich sefydliad 
yn	cynorthwyo	lles	ariannol	cyflogeion 
– gwnewch adduned i ddeall anghenion 
eich pobl yn well a datblygu polisïau a 
phartneriaethau sy’n ateb yr anghenion hynny.

 ∞ Lansiwch gynllun peilot: Profwch un o’n 
syniadau arloesol mewn dirnadaethau 
ymddygiadol, fel defnyddio cynorthwywyr 
cyntaf lles ariannol.
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Siarad Arian gartref

Mae’r cyfyngiadau symud wedi gweld poblogaeth 
y DU yn treulio rhagor o amser gartref a chael 
rhagor o resymau i boeni am arian, ond nid yw 
hyn wedi’n gwneud ni’n fwy parod i siarad am 
arian eto.

Mae cael y sgyrsiau hyn yn gallu cael effaith 
gadarnhaol ar ein perthnasoedd agosaf. 
Defnyddiwch ein canllawiau i’ch helpu i ddechrau 
sgwrs â’ch ffrindiau, partner, perthnasau a phlant.

Nid yw 9 mewn 10 o oedolion y DU yn ei 
chael hi’n haws i siarad am arian yn ystod y 
pandemig, neu nid ydynt yn trafod arian o 
gwbl hyd yn oed.

Mae arian yn achosi’r straen mwyaf ar 
berthnasoedd cyplau. (Relate, 2017)

Erbyn 7 oed, mae agweddau plant at arian yn 
datblygu eisoes.

Pum cyngor i’ch helpu chi i 
ddechrau

 ∞ Crëwch	leoliad	cyfforddus: Gallech chi 
deimlo’n fwy cyfforddus yn sgwrsio dros 
gwpaned o de, wrth i chi fynd am dro neu wrth 
fwrdd eich cegin fel y gallwch chi osod unrhyw 
waith papur. Ceisiwch leihau ymyriadau; 
rhowch ffonau yn y dull tawel.

 ∞ Paratowch sut rydych chi’n mynd i’w 
ddechrau: Weithiau y darn anoddaf o gael 
sgwrs yw gwybod sut i ddechrau. Cyn gynted 
â’ch bod heibio’r ychydig eiliadau cyntaf, 
gallech chi gael eich synnu gan ba mor hawdd 
mae’r sgwrs yn llifo. Os ydych chi’n gweld 
bwletin newyddion sy’n berthnasol i’ch sefyllfa, 
defnyddiwch hyn fel sbardun i gychwyn sgwrs 

– mae’n ffordd ddefnyddiol i dorri’r iâ ac i gofio 
bod llawer o bobl yn yr un cwch ar hyn o bryd.

 ∞ Gwrandewch yn ogystal â siarad: Ceisiwch 
sicrhau eich bod yn mynd i mewn i’r 
drafodaeth â meddwl agored, gan fod yn barod 
i dderbyn safbwynt y person arall. Mae clywed 
safbwyntiau ein gilydd mewn ffordd barchus yn 
gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng cael sgwrs 
adeiladol yn erbyn dadl anghynhyrchiol.

 ∞ Cysylltwch	â	ffrindiau	a	theulu: Cyn gynted 
â’ch bod wedi cymryd y cam cyntaf at fod yn 
agored am eich pryderon ariannol, gallwch chi 
helpu eraill i wneud yr un peth. Peidiwch byth 
â gorfodi rhywun i mewn i sgwrs gan mai dim 
ond bod yn amddiffynnol fyddan nhw, ond 
atgoffwch hwy eich bod yma i sgwrsio os oes 
angen cymorth arnynt.

 ∞ Dewiswch bwy i fod yn agored â hwy: 
Ceisiwch beidio â chael rhagdybiaethau ynglŷn 
â phwy y dylech chi gael y sgyrsiau hyn â hwy. 
Gallech chi ei chael hi’n haws i siarad â rhywun 
a allai beidio â chael ei effeithio’n uniongyrchol 
gan eich pryderon arian, fel ffrind neu rywun 
proffesiynol.

Canllawiau cychwyn sgwrs

 ∞ Sut i siarad am arian

 ∞ Siarad â’ch hun am arian

 ∞ Siarad â’ch partner am arian

 ∞ Diogelu rhag camdriniaeth ariannol

 ∞ Siarad â ffrindiau am arian

 ∞ Siarad â’ch plant am arian

 ∞ Siarad â phobl hŷn am arian

 ∞ Siarad â phlant wedi tyfu am arian
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Siarad Arian mewn 
gwasanaethau ariannol

Mae gwasanaethau ariannol yn chwarae rôl 
allweddol mewn cynnig lle i ddefnyddwyr 
siarad am eu harian, ac i adeiladu lles ariannol. 
Fodd bynnag, mae tua hanner yr oedolion yn y 
wlad (1 miliwn o bobl) yn cyfaddef nad ydynt yn 
teimlo’n hyderus yn gwneud penderfyniadau am 
gynhyrchion a gwasanaethau ariannol. Mae’n 
amlwg fod angen rhagor o gymorth ar y DU.

Mae cwsmeriaid mwy abl yn ariannol yn gwneud 
gwell cwsmeriaid – maen nhw’n deall eu harian, 
yn teimlo’n fwy cyfforddus yn ymgysylltu â 
swyddogion ariannol proffesiynol ac yn mynd I lai 
o drafferth ariannol o ganlyniad.

  Nid yw 51% o oedolion yn 
teimlo’n hyderus yn gwneud 
penderfyniadau am gynhyrchion 
a gwasanaethau ariannol.

  Mae 44% o’r rheiny sydd wedi 
cael eu heffeithio gydag incwm o 
lai na £30,000 wedi syrthio yn ôl 
neu wedi benthyg i gael dau ben 
llinyn ynghyd.  
(StepChange, 2020)

Mae 3.8 miliwn o bobl wedi benthyg i 
gael dau ben llinyn ynghyd, yn amlaf gan 
ddefnyddio cerdyn credyd (1.7 miliwn), 
gorddrafft (1.6 million) neu gynnyrch credyd 
cost uchel (980,000). (StepChange, 2020)

44%

51%

Dechreuwch y sgwrs

 ∞ Amlygwch	y	ffyrdd	mae	cwsmeriaid	yn	gallu	
cael cymorth os ydynt yn bryderus am arian 
neu’n wynebu anawsterau ariannol.

 ∞ Hyrwyddwch y ffyrdd cadarnhaol mae eich  
cynhyrchion a gwasanaethau yn gallu helpu 
pobl i reoli eu harian, pa un ai yn eu helpu i 
adeiladu eu cynilion, gwella eu sgôr credyd neu 
i osgoi sgiâmiau.

 ∞ Gyda llawer o bobl yn aros yn agosach at 
gartref eleni, gallech chi drefnu digwyddiad 
rhithiol i amlygu beth rydych wedi’i ddysgu gan 
y pandemig ac unrhyw newidiadau y byddwch 
chi’n eu gwneud o ganlyniad.

 ∞ Trefnwch weminar neu Gwestiwn ac Ateb 
cyfryngau cymdeithasol i roi cyfarwyddyd i’ch 
cwsmeriaid o gysur eu cartrefi.

 ∞ Mae Wythnos Siarad Arian yn gyfle 
gwych i gyhoeddi ymchwil newydd neu 
ddirnadaethau, neu i amlygu gwaith sydd  
ar y gweill.

 ∞ Amlygwch unrhyw raglenni rydych chi’n 
eu cyllido fydd yn helpu cwsmeriaid gyda 
rheolaeth eu harian, er enghraifft o gwmpas 
cynilo a gwario’r Nadolig.

 ∞ Pam na chyhoeddwch nodwedd cynnyrch 
digidol newydd neu hyrwyddo unrhyw 
bartneriaethau lleol sy’n mynd i helpu’ch 
cwsmeriaid gyda’u harian, eu cynorthwyo yn 
eu bywydau bob dydd neu’n rhoi yn ôl i’w 
cymunedau?
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Siarad Arian mewn  
gwasanaethau ariannol

Arweiniwch y sgwrs

 ∞ Dangoswch fod uwch arweinyddion o 
fewn eich busnes wedi ymrwymo i helpu 
cwsmeriaid i siarad am arian trwy drefnu 
digwyddiadau digidol ‘yn ôl i’r llawr’ fel y gallant 
fod ar y llinell flaen yn helpu cwsmeriaid gyda’u 
harian y tu allan i oriau.

 ∞ Holwch ein rheolwr Partneriaeth yng 
Nghymru am y dirnadaethau ymddygiadol 
diweddaraf y gallech chi eu treialu ar gyfer  
eich cwsmeriaid, neu gwahoddwch hwy 
i mewn i’r busnes i siarad â’ch staff am 
bwysigrwydd lles ariannol.

 ∞ Ymrwymwch i wella lles ariannol ar draws eich 
busnes: Adolygwch, adeiladwch dystiolaeth a 
gwellwch sut rydych chi’n cefnogi lles ariannol 
i’ch cwsmeriaid a chyflogeion.

 ∞ Peidiwch â meddwl am les cwsmer yn 
unig pan maen nhw’n prynu cynnyrch neu 
wasanaeth newydd: Siaradwch â hwy pryd 
bynnag y byddwch chi’n cysylltu, gofynnwch 
iddynt sut maen nhw’n teimlo am eu cyllid, 
a chysylltwch hwy â chyngor am ddyled, 
asiantaethau cymorth iechyd meddwl neu 
gymorth arall yn ôl yr angen.

Pedwar cyngor i gynghorwyr 
ariannol

 ∞ Rhedwch eich ymgyrch Siarad Arian eich hun 
ar gyfryngau cymdeithasol, gan hyrwyddo’ch 
gwasanaethau a helpu cwsmeriaid i ddeall y 
pwysigrwydd o geisio cyngor wedi’i reoleiddio.

 ∞ Cynigiwch sesiynau blasu i gyrraedd 
cwsmeriaid posibl.

 ∞ Ymgysylltwch ag elusennau lleol neu 
grwpiau cymunedol i helpu pobl i ddeall y 
gwasanaethau rydych chi’n eu darparu.

 ∞ Hyrwyddwch ac amlygwch eich gwaith 
gyda	chleientiaid	corfforaethol: Darparwch 
ddeunyddiau a chymorth iddynt redeg  
eu digwyddiadau Siarad Arian eu hunain 
gyda’ch cynghorwyr.

16

Wythnos Siarad Arian 2020 Pecyn Cyfranogi

https://twitter.com/MoneyPensionsUK
https://twitter.com/MoneyPensionsUK
https://www.linkedin.com/company/moneypensionsservice
https://www.linkedin.com/company/moneypensionsservice
mailto:Rhian.Hughes%40maps.org.uk?subject=Wythnos%20Siarad%20am%20Arian
mailto:Rhian.Hughes%40maps.org.uk?subject=Talk%20Money%20Week
mailto:Rhian.Hughes%40maps.org.uk?subject=Talk%20Money%20Week


Ymunwch â’r sgwrs yn #SiaradArian | Dilynwch ar  Twitter a  LinkedIn | Cysylltwch â Rhian.Hughes@maps.org.uk

17

Wythnos Siarad Arian 2020 Pecyn Cyfranogi

https://twitter.com/MoneyPensionsUK
https://twitter.com/MoneyPensionsUK
https://www.linkedin.com/company/moneypensionsservice
https://www.linkedin.com/company/moneypensionsservice
mailto:Rhian.Hughes%40maps.org.uk?subject=Wythnos%20Siarad%20am%20Arian


Ymunwch â’r sgwrs yn #SiaradArian | Dilynwch ar  Twitter a  LinkedIn | Cysylltwch â Rhian.Hughes@maps.org.uk

Siarad Arian mewn llywodraeth 
leol a thai

Oherwydd yr ansicrwydd a newidiadau a 
achoswyd gan COVID-19, bydd llawer rhagor 
o’n preswylwyr yn cael trafferth gyda biliau ac yn 
bryderus am eu cyllid. Mae rhieni ar incymau isel 
sy’n rhentu’n breifat yn neilltuol o debygol o fod 
yn cael rhagor o drafferth gyda chostau byw ar 
hyn o bryd.

Cysylltwch â’n rheolwr partneriaeth yng 
Nghymru am gymorth i adeiladu lles ariannol yn 
eich ardal.

Ers cychwyn y cyfyngiadau symud, mae  
2.8 miliwn o bobl wedi syrthio i ddyled: yn 
amlaf cyfleustodau (1.2 miliwn o  bobl), treth 
cyngor (820,000 o bobl) a rhent (590,000 o 
bobl). (StepChange, 2020)

Nid oedd 2.2 miliwn o aelwydydd yn gallu 
fforddio rhent neu daliadau morgais. Nid 
oedd 1.8 miliwn o aelwydydd yn gallu fforddio 
costau gwres neu drydan yn Ebrill  
yn ôl arolwg cenedlaethol Turn2Us.  
(Turn2Us, 2020)

Dechreuwch y sgwrs 

 ∞ Datblygwch eich ymgyrch Siarad Arian  
eich hun i hyrwyddo’r gwasanaethau rydych 
chi’n eu darparu ar gyfer lles  
ariannol preswylwyr.

 ∞ Trefnwch ddigwyddiad lles ariannol Wythnos 
Siarad Arian i amlygu beth sydd ar gael i 
breswylwyr, gwahoddwch ddarparwyr lleol 
rydych chi’n gweithio gyda hwy fel undebau 
credyd i hyrwyddo eu gwasanaethau.

 ∞ Defnyddiwch Wythnos Siarad Arian i lansio 
gwasanaethau newydd, fel partneriaeth 
newydd ag undeb credyd, neu ddarparwyr 
credyd cost isel/fforddiadwy.

 ∞ Cyfeiriwch at ein hadnoddau cyfarwyddyd 
arian fel ein Teclyn Llywio Ariannol i helpu 
trigolion i gyllidebu ar gyfer rhent a biliau, neu 
ein hofferyn Credyd Cynhwysol ar gyfer y  
rheiny sy’n symud i Gredyd Cynhwysol.

 ∞ Codwch ymwybyddiaeth o broblemau arian 
cyffredin, fel defnyddio benthycwyr arian 
didrwydded neu gredyd cost uchel.

Arweiniwch y sgwrs 

Defnyddiwch Wythnos Siarad Arian:

 ∞ Dangoswch sut rydych chi’n rhoi tystiolaeth 
ar waith. Holwch Rheolwr Partneriaeth MaPS 
yng Nghymru am eu syniadau dirnadaethau 
ymddygiadol diweddaraf y gallech chi eu treialu 
ar gyfer eich preswylwyr, neu gwahoddwch 
hwy i siarad â’ch staff am bwysigrwydd lles 
ariannol.

 ∞ Cyflwynwch	wasanaethau	newydd	neu	well 
i’ch preswylwyr.

 ∞ Gwnewch ymrwymiad ar lefel uwch i newid 
polisïau a gwasanaethau.
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Siarad Arian yn y trydydd  
sector a pholisi

Gyda bron chwarter y gweithlu wedi’i 
gynorthwyo gan gynllun ffyrlo wedi’i gefnogi 
gan y llywodraeth yn 2020 a’r wlad yn wynebu 
gostyngiad digynsail mewn GDP, nid yw cyllid 
y DU erioed wedi bod mor amlwg ar yr agenda 
wleidyddol.

Eto i gyd dylai siarad am arian wastad fod yn 
rhan o feysydd neu gynlluniau polisi newydd, 
oherwydd bod lles ariannol yn mynd ymhellach 
na dim ond helpu pobl i wneud penderfyniadau 
ariannol gwell: mae’n ganolog i iechyd a lles 
personol.

Dechreuwch y sgwrs

 ∞ Cynhaliwch ddigwyddiad bord gron trwy 
arweinyddiaeth gan ddod â’ch rhanddeiliaid 
ynghyd I drafod lles ariannol. Canolbwyntiwch 
ar sut y gallai datrysiad sy’n bodoli gyfrannu at 
ei wella ar gyfer eich cynulleidfa darged, neu 
ffurfiwch syniadau a phartneriaethau newydd.

 ∞ Defnyddiwch Wythnos Siarad Arian fel 
bachyn ar gyfer eich ymchwil neu adroddiadau 
ynglŷn â gwella lles cyffredinol.

 ∞ Cydnabyddwch y rôl mae arian yn chwarae 
mewn llawer o agweddau bywyd – o iechyd 
meddwl i dai, cyflogadwyedd, symudedd 
cymdeithasol I berthnasoedd – ac ymunwch 
â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol ynghylch 
pam bod siarad am arian yn bwysig yn yr 
agenda sy’n bwysicaf i chi.

 ∞ Cyhoeddwch set o argymhellion polisi neu 
trefnwch drafodaeth rithiol i drafod sut y bydd 
lles ariannol yn cael effaith ar eich gwaith gyda 
defnyddwyr, cydweithwyr neu gymunedau.

Arweiniwch y sgwrs

Mae’r hydref yn adeg brysur bob tro, gyda 
chynadleddau a chyfleoedd siarad amrywiol. 
Bydd siarad am arian yn eich cyflwyniad yn rhoi 
cyd-destun i’ch gwaith ac yn ei gysylltu â mudiad 
lles ariannol sy’n tyfu.

Mae adroddiad newydd neu lansiad polisi 
hefyd yn gyfle perffaith i gynnal bord gron ar 
arweinyddiaeth meddwl, a byddai staff MaPS yn 
hapus i gyfrannu fel panelwyr i drafod pa faterion 
arian sydd o bwys yn 2020.

Yn ogystal â darparu cyfoeth o dystiolaeth ar 
beth sy’n gweithio i adeiladu lles ariannol yn y 
gweithle, mae staff MaPS yn hapus i gynorthwyo 
unrhyw seminarau mewnol neu ymchwiliadau 
dwfn i faterion arian. Cysylltwch â’n rheolwr 
partneriaeth yng Nghymru am ragor o 
wybodaeth.
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Siarad Arian mewn addysg  
a gwaith ieuenctid

Mae cyllid pobl ifanc ymhlith y rheiny wedi’u  
taro waethaf gan COVID-19, fel y mae teuluoedd 
ar incymau isel. Gyda dim ond 48% o rai 7-17 oed 
yn cael addysg ariannol ystyrlon gartref neu  
yn yr ysgol, bydd dechrau siarad am arian yn 
helpu rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar blant  
a phobl ifanc.

 ∞ Erbyn 7 oed, mae agweddau plant at arian 
yn datblygu’n barod.

 ∞ Mae mamau 1.5 gwaith yn fwy tebygol 
na thadau o fod wedi gadael neu golli eu 
swydd oherwydd COVID-19.

 ∞ Mae’r nifer o bobl 18-24 oed sy’n hawlio 
Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio 
Gwaith wedi dyblu yn y tri mis diwethaf. 
(BBC, June 2020)

 ∞ Mae’r rheiny o gefndiroedd mwyafrifol byd-
eang (hefyd yn cael eu hadnabod fel Du 
ac ethnig leiafrifol) yn fwy tebygol o ddal y 
feirws ac o fod mewn swyddi sydd ar ffyrlo 
neu mewn perygl o ddiswyddiad.

 ∞  Mae oedolion ifanc yn fwy tebygol ac yn 
fwy bodlon i ddefnyddio cynllunio Prynu 
Nawr Talu Wedyn.

Dechreuwch y sgwrs

Mae ein hymchwil yn dangos bod yr 
ymagweddau hyn yn gallu cysylltu plant a phobl 
ifanc â siarad am arian:

 ∞ Mae pobl ifanc yn ystyried lles ariannol yn 
rhan	o	les	cyffredinol. Sefydlwch siarad am 
arian i mewn i’ch sgyrsiau ehangach.

 ∞ Ymgysylltwch ar gamau trawsnewidiol bywyd 
i helpu gwneud y sgwrs yn berthnasol i sefyllfa 
bywyd pobl ifanc. Er enghraifft, dechrau neu 
orffen yn y brifysgol, chwilio am swyddi neu 
brentisiaethau am y tro cyntaf, ceisio am 
Gredyd Cynhwysol neu’n newid llety.

 ∞ Hyrwyddwch yr ymarferwyr a dylanwadwyr 
sydd gennych chi ar arian, er enghraifft 
cynghorwyr arian myfyrwyr.

 ∞ Ymgysylltwch trwy rieni a gofalwyr i gyrraedd 
plant a phobl ifanc.

 ∞ Mae	sesiynau	grŵp	mewn	lleoliadau	
cyfarwydd yn lle da i ddechrau, fel sesiynau 
wedi’u harwain gan hyfforddwr mewn ysgolion 
prif lif.

 ∞ Ymgysylltwch â phobl ifanc trwy gymheiriaid 
1-2 flynedd yn hŷn na’u  cynlluniau.

Arweiniwch y sgwrs

 ∞ Hyrwyddwch Gronfeydd Ymddiriedolaeth 
Plant ac anogwch y rheiny sydd â chronfeydd 
sy’n aeddfedu i’w cyrchu a’u rheoli.

 ∞ Defnyddiwch ein canllawiau ar gyfer 
dechreuwyr sgwrs arian priodol i oedran i’w 
cynnig i rieni.

 ∞ Plethwch sgyrsiau arian i mewn i fywyd pob 
dydd – mae pethau syml fel arian poced,  
mynd i’r siopau neu siopa ar-lein, a gwylio 
hysbysebion oll yn gallu bod yn fannau 
cychwyn.
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Siarad Arian mewn gofal iechyd 

Os ydych chi’n wynebu problem iechyd, gallai 
cyllid fod y peth olaf ar eich meddwl. Fodd 
bynnag, dylai iechyd ariannol gael ei ystyried yr 
un mor bwysig i les personol â iechyd corfforol a 
meddyliol.

Yn aml, mae cysylltiad rhwng cael trafferth 
gydag arian a lles meddyliol gwael, hefyd. Mae 
teimlo’n isel yn gallu ei gwneud hi’n anodd i 
reoli arian. Mae incymau’r rheiny â phroblemau 
iechyd meddwl yn llai na’r rheiny heb, ac mae 
COVID-19 wedi bwrw sbotolau hyd yn oed yn 
gryfach ar sut mae materion arian a phroblemau 
iechyd meddwl yn gallu cyfuno, gyda’r naill yn 
gwaethygu’r llall.

I osgoi pryderon arian yn adeiladu ochr yn ochr â 
gofidiau iechyd, cynigiwch gymorth i’ch cleifion 
i siarad am eu sefyllfa ariannol. Mae ymchwil yn 
dangos bod pobl sy’n siarad am arian yn teimlo 
llai o straen neu bryder, ac mewn gwell rheolaeth.

•  Yn ystod COVID-19, adroddodd pobl â 
diagnosos iechyd meddwl lefelau uwch  
o straen a phryder am eu cyllid.

•  Mae pobl â phroblemau iechyd meddwl  
yn fwy tebygol o orwario yn ystod adegau 
pan mae eu hiechyd meddwl yn wael. 
(MMHPI, 2016)

46%

  Mae gan bron hanner (46%) o 
bobl mewn problem dyled hefyd 
broblem iechyd meddwl. 

•  Mae pobl â phroblem iechyd meddwl 
hirhoedlog yn fwy na dwy waith yn fwy 
tebygol o fyw mewn tlodi na’r rheiny heb.

Dechreuwch y sgwrs

 ∞ Hyrwyddwch eich gwasanaethau rhagnodi 
cymdeithasol sy’n helpu cleifion i siarad am 
arian.

 ∞ Tynnwch sylw at wasanaethau therapi siarad i 
gyflogeion a chleifion.

 ∞ Ysgrifennwch erthygl neu crëwch fideo am 
sut mae lles ariannol a siarad am arian yn gallu 
cyfrannu at les cyffredinol.

 ∞ Cyfeiriwch eich cyflogeion a chleifion at fannau 
lle gallant siarad am arian, fel ein llinellau 
cymorth cyfarwyddyd arian.

 ∞ Rhannwch gyfarwyddyd arian â’r rheiny sy’n 
hunanynysu, yn sâl neu mewn profedigaeth 
yn ystod COVID-19, fel ein canllawiau arian 
COVID-19.
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Tra bod Wythnos Siarad Arian yn gyfle gwych i 
ymgysylltu â’ch rhanddeiliaid a chynulleidfaoedd 
am les ariannol, ni ddylai’r sgwrs ddod i ben ar 13 
Tachwedd 2020.

Os yw pawb yn y DU i wneud y mwyaf o’u harian 
a’u pensiynau, mae angen ffocws tymor hir ar 
wella lles ariannol ar lefelau’r DU, datganoledig, 
rhanbarthol a lleol.

Mae angen i ni ddatblygu mudiad.

Bydd angen i’r mudiad lles ariannol fod yn 
ymdrech barhaol: yn datblygu agweddau a 
gwerthoedd sy’n atgyfnerthu’I gilydd sy’n cymell 
arweinyddion, dylanwadwyr, cymunedau, 
defnyddwyr a darparwyr gwasanaeth i wneud 
gwahaniaeth i fywydau ariannol pobl.

Er mwyn i’r mudiad fod yn effeithiol, rydym am 
i sefydliadau fel eich un chi ymgysylltu â MaPS 
a defnyddio ein dirnadaeth ac offer i fframio’ch 
cynhyrchion a gwasanaethau. Bydd MaPS yn 
lansio cynlluniau wedi’u canolbwyntio  
ar ddarparu’r mudiad ar raddfa genedlaethol  
ym Mawrth 2021. Rydym yn dymuno i chi  
gymryd rhan.

Os ydych chi’n rhannu ein gweledigaeth  
ac yn dymuno helpu pawb i wneud y mwyaf  
o’u harian a’u pensiynau, cysylltwch â  
strategy@maps.org.uk.

Cadwch y sgwrs i fynd trwy 
gydol y flwyddyn

Ymunwch â’r sgwrs yn # #LlesAriannolynyDU

Dilynwch ar  Twitter a  LinkedIn

Dysgwch ragor www.maps.org.uk/llesiant

Cysylltwch â strategy@maps.org.uk
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Gwasanaeth 
Arian a 
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