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Rhagair y Cadeirydd

Rhagair y Cadeirydd
Nid yw ein gwaith yn Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol erioed wedi 
bod yn bwysicach. Yn anochel, bydd yr anwadalrwydd sydd wedi 
ysgwyd y marchnadoedd ariannol yn treiddio drwodd i gartrefi 
cyffredin. Mae’r pwysau yn fwyaf amlwg ar y rheini sydd braidd yn 
llwyddo i ymdopi: gall un sioc fach - bil annisgwyl, er enghraifft - 
daro’r cydbwysedd bregus.

O fewn amgylchedd ble mae wyth miliwn o bobl yn profi problemau gyda dyledion mae’r 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn chwarae nifer o rolau critigol: nid dim ond yn cyflenwi’n 
uniongyrchol, ac yn comisiynu gan eraill, ond trwy gynyddu penderfyniad a gallu sefydliadau 
partner i helpu pobl i wella eu sgiliau ariannol pa bryd bynnag y byddant yn rhyngweithio â’r 
system ariannol. 

Mae ein model newydd yn un o gyd-drefniant strategol. Mewn partneriaeth gydag ystod eang o 
sefydliadau arbenigol, rydym yn edrych ar dystiolaeth o angen defnyddwyr ac, ble’r ydym yn 
adnabod bylchau, yn pennu pwy sydd yn y sefyllfa orau i’w llenwi. Mae hyn yn golygu y byddwn yn 
datgloi ac yn cyd-drefnu’r arbenigedd a’r adnoddau sy’n cael eu cyfeirio gan sefydliadau eraill i 
feysydd angen critigol. Weithiau bydd hyn trwy eu comisiynu hwy i gyflenwi, ac weithiau trwy 
gynnig mewnwelediad ac offer a fydd yn gwneud cyflenwi a ariennir gan eraill yn fwy effeithiol. Ar 
yr un pryd byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau uniongyrchol ein hunain ble byddant yn 
llanw bwlch a’r dull mwyaf effeithiol o gyflenwi. 

Felly ni allaf bwysleisio digon y gwerth a’r pwysigrwydd yr ydym yn ei osod ar weithio gyda 
phartneriaid a thrwyddynt, boed hynny’n gyrff llywodraeth, y sector gwasanaethau ariannol 
neu’r sefydliadau angerddol niferus sy’n gweithio ar yr agenda hwn yn y gymuned ehangach. 
Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfoeth o sylwadau ac awgrymiadau a wnaed ganddynt yn 
ystod datblygu’r cynllun hwn.

Gwelais ffrwyth ein llafur ar waith yn ystod yr Wythnos Gallu Ariannol gyntaf erioed ym mis 
Tachwedd 2016. Cefais fy nharo gan yr ystod eang o gwmnïau a sefydliadau a rannodd arbenigedd, 
syniadau, ac arfer gorau gydag angerdd a brwdfrydedd. O amgylch y DU gyfan, ysbrydolwyd nifer o 
sefydliadau eraill i gynnal eu digwyddiadau eu hunain ar ôl teimlo eu bod wedi’u hysgogi gan y 
Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU, a lansiwyd gennym flwyddyn yn ôl. 

Mae’r Cynllun Busnes hwn ar gyfer 2017/18 yn ailddatgan y nodau a amlinellwyd y llynedd yn ein 
Strategaeth Gorfforaethol. Rydym wedi gwneud cynnydd da gyda’n nodau uchelgeisiol er 
gwaethaf cefndir ansicr. Hoffwn ddiolch i’r staff medrus ac ymroddgar sydd wedi parhau i gyflenwi 
ac arloesi er gwaethaf yr heriau hyn. Ac yn dilyn y ddogfen ymgynghori sydd newydd ei chyhoeddi 
gan y Llywodraeth, gwn y bydd pawb yn falch o weld y parhad rhwng y cynigion a amlinellir ar 
gyfer y corff arweiniad newydd a’n cynlluniau ar gyfer 2017/18.

Yn benodol, dymunaf dalu teyrnged i arweinyddiaeth a chyfarwyddyd ein Prif Weithredwr Caroline 
Rookes sydd wedi arwain y sefydliad gyda phenderfyniad cwbl glir trwy’r cyfnodau mwyaf heriol. 
Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd Caroline ei phenderfyniad i ymddeol ar ôl gyrfa hir a disglair yn y 
gwasanaeth cyhoeddus. Gwn fy mod yn adleisio barn y Bwrdd, y staff a’r rheini yn ein rhwydwaith 
ehangach sydd wedi gweithio gyda Caroline pan ddywedaf ein bod yn diolch iddi am y cyfan y 
mae wedi’i gyflawni a dymunwn y gorau oll iddi i’r dyfodol.

Andy Briscoe 
Cadeirydd  
Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol
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Cyflwyniad y Prif Weithredwr
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi llamu ymlaen yn ein hymdriniaeth strategol, wedi’i 
chyd-drefnu i helpu pobl gydag arian a dyledion. O ganlyniad, rydym yn canolbwyntio ar:

■■ Sicrhau bod ein gwasanaethau uniongyrchol yn fwy cost-effeithiol, ac yn fwy targedig ar 
grwpiau penodol o bobl gydag anghenion wedi’u hadnabod yn glir. Rydym wedi atal 
gwasanaethau uniongyrchol nad oeddynt yn cynrychioli gwerth da, ac wedi gwella’r rhai eraill.

■■ Gan gyfarwyddo’r adnoddau y mae ein gwelliannau wedi’u rhyddhau i ddylanwadu ar y 
sector ehangach trwy dystiolaeth, cyd-drefniant a chomisiynu. 

Mae Cynllun Busnes 2017/18 yn fwriadol uchelgeisiol, oherwydd, fel y mae ein Cadeirydd yn ei 
bwysleisio yn ei Ragair, mae’r anghenion mor fawr. Erbyn diwedd 2017/18, bwriadwn:

■■ Helpu 8.2 miliwn o unigolion unigryw gydag arweiniad ariannol, a gwasanaethu 26 miliwn o 
ymweliadau cwsmeriaid.

■■ Ariannu sesiynau cynghori a fydd yn helpu yn agos at hanner miliwn o bobl i fynd i’r afael â’u dyledion.

■■ Casglu tystiolaeth gadarn o’r Hyn sy’n Gweithio o’r 58 prosiect mewn perthynas â’r 16 
cwestiwn gallu ariannol hanfodol - y seiliau cadarn ar gyfer cynnydd hirdymor wrth wella’r 
ffordd y mae pobl yn rheoli eu harian. Bydd hyn yn cynnwys chwe phrosiect yn 
canolbwyntio ar arloesiad digidol, yn enwedig apiau, a all gynnig cymorth dyddiol cyson 
wrth reoli arian. 

■■ Ariannu ymdriniaeth wedi’i gyrru gan dystiolaeth a fydd yn helpu miloedd o ymarferwyr 
arweiniad ariannol rheng flaen, o bob cwr o’r DU, sydd eisiau gwella’u sgiliau a darparu 
cymorth hynod gyson ac effeithiol i bobl sydd angen help gyda’u harian.

Mae’r tirlun yr ydym yn gweithio ynddo yn newid yn gyson, ac weithiau yn gyflym. Er enghraifft:

■■ Mae’r pwysau ariannol y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu yn golygu bod llawer naill ai 
wedi atal neu’n ystyried atal neu ostwng cymorth i elusennau dyledion rhengflaen. Gan 
hynny rydym yn argymell cynnydd o £3m mewn ariannu cyngor ar ddyledion (o fewn 
cyllideb wastad yn gyffredinol) i sicrhau bod o leiaf rhan o’r diffyg yn cael ei bodloni.

■■ Mae newidiadau yn y farchnad gyflogaeth yn golygu bod llawer o bobl hunangyflogedig angen 
cyngor ar ddyledion sy’n ystyried eu statws busnes bach. Gan hynny rydym yn lansio gwasanaeth 
cyngor ar ddyledion arbenigol i gefnogi eu hanghenion penodol. 

I’r tymor hwy, byddwn yn datblygu Strategaeth Sector ar gyfer Cyngor ar Ddyledion a Rheoli 
Dyledion a fydd yn edrych o ddifrif ar y tirlun dynamig hwn, gyda phartneriaid ar draws y sector 
- a byddwn yn rhoi ar waith ddatrysiadau y mae’r sector yn cytuno y dylid eu datblygu.

Yn naturiol mae ansicrwydd am gwmpas a siâp corff arweiniad ariannol i’r dyfodol wedi 
gwneud hyn yn flwyddyn anodd i staff y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Dymunaf dalu 
teyrnged i fy staff, fy nghyd-Gyfarwyddwyr a’r Bwrdd sydd wedi parhau i ganolbwyntio ar y 
dasg ac wedi rhoi cefnogaeth fawr i mi. 

Ar 19 Rhagfyr 2016 rhyddhaodd y Llywodraeth ddogfen ymgynghori yn amlinellu’r farn mai’r 
model gorau i’r dyfodol yw un corff cyfarwyddyd ariannol yn gyfrifol am gyflenwi arweiniad ar 
arian, dyledion a phensiynau wedi’i integreiddio’n dda. Fe wnaethom hefyd eirioli’r model hwn, 
gan y gwyddom o brofiad nad yw materion ariannol pobl yn disgyn yn daclus i gategorïau ar 
wahân, felly croesawn gynigion y Llywodraeth ar gyfeiriad arweiniad ariannol i’r dyfodol. 

Ar nodyn personol, rwyf wedi cyhoeddi fy mhenderfyniad i ymddeol unwaith y bydd olynydd 
wedi’i benodi a dechrau ar eu swydd. Gwn fy mod yn gadael y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
mewn dwylo da. Mae penderfyniad cwbl glir y rheini sy’n gweithio i’r Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol nid yn unig wedi’i yrru gan eu talent, ond hefyd gan gymhelliad dwfn i helpu ystod 
eang o gyd-ddinasyddion i ffynnu gyda’u harian. 

Caroline Rookes 
Prif Weithredwr,  
Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol

Cyflwyniad y Prif Weithredwr



4 Cynllun Busnes 2017/18 Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 

Crynodeb gweithredol

Crynodeb gweithredol

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol (tudalennau 9–20)

■■ Amlinellodd ein Strategaeth Gorfforaethol Rhagfyr 2015 y gred mai’r peth mwyaf gwerthfawr 
y gallwn ei wneud yw alinio sector eang ac amrywiol ar y ffyrdd gorau i wella sgiliau rheoli 
arian pobl.

■■ Daeth ein dadansoddiad i’r casgliad y dylem lanw’r bylchau mewn cyngor ar ddyledion, a 
helpu’r bobl yn y segmentau yr ydym wedi’u hadnabod ‘mewn trafferth’ a ‘gwasgedig’ i wella 
eu sgiliau rheoli arian. 

■■ Mae ein hariannu cyngor ar ddyledion yn cyflenwi cyngor i lawer yn fwy o bobl ar draws y DU 
sy’n gweithio trwy ein partneriaid cyflenwi, ac rydym yn parhau i wella mynediad at gyngor ar 
draws pob sianel; mae dros 90% o gleientiaid yn cymryd camau i ddelio â’u dyledion ac mae 
llawer yn cymryd camau ychwanegol i wella eu rheolaeth ariannol o ddydd i ddydd.

■■ Rydym yn cyflawni hyn trwy Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU ar draws y sector: gan 
gynhyrchu mewnwelediadau ymddygiadol ac economaidd gwerthfawr a chyflenwi ‘Cronfa’r 
Hyn sy’n Gweithio’ gwerth £7 miliwn.

Cyflenwi trwy eraill (Nod 1) (tudalennau 22–30)

■■ Byddwn yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth strategol, ysgrifenyddiaeth, llywodraethu a 
swyddogaethau ‘ymchwil a datblygu’ ar gyfer y Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU 
(Strategaeth y DU).

■■ Yn 2017/18 byddwn yn defnyddio tystiolaeth yr ydym wedi’i chasglu i sicrhau bod ystod 
ehangach o sefydliadau, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn ariannol, yn gallu gweithredu ar 
ganfyddiadau a nodau Strategaeth y DU.

■■ Disgwyliwn gwblhau 58 prosiect ‘Yr Hyn sy’n Gweithio’ arwahanol ar draws y DU, gan fynd i’r 
afael â 16 cwestiwn gallu ariannol allweddol i adeiladu tystiolaeth gadarn.

■■ Byddwn hefyd yn darparu £3 miliwn ar gyfer cylch pellach o ariannu’r Hyn sy’n Gweithio, a 
byddwn yn rhedeg Labordy Gallu Ariannol i ysgogi arloesedd a fydd yn mynd i’r afael â rhai 
o’r heriau gallu ariannol anoddaf.

Mynediad cynt ac ehangach at gyngor ar ddyledion (Nod 2) (tudalennau 31–34)

■■ Bydd y Datganiad Ariannol Safonol, sy’n gwella cysondeb canlyniadau cleientiaid yn sgil 
cyngor ar ddyledion yn cael ei adeiladu i mewn i gynllun cyngor sy’n gwasanaethu 75% o 
geiswyr cyngor ar ddyledion, pa un a yw wedi’i ariannu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
neu gan eraill.

■■ Byddwn yn uno ystod o sefydliadau ar draws y sector i ddatblygu Strategaeth Sector ar gyfer 
Cyngor ar Ddyledion a Rheoli Dyledion a fydd yn mynd i’r afael â phroblemau yn ymwneud â 
chyd-drefnu ariannu, siwrneion cwsmeriaid, ac ystod y datrysiadau dyledion.

■■ Mae’r angen cynyddol am gyngor ar ddyledion, a’r potensial i lefelau ariannu ddisgyn gan 
sefydliadau eraill, yn golygu ei bod hi’n bwysicach nac erioed ein bod yn uchafu ar effaith a 
chyrhaeddiad ein hariannu. Byddwn gan hynny yn gweithio gyda sefydliadau cyngor ar 
ddyledion i wella eu darpariaeth a chyrhaeddiad cyngor ar ddyledion.

■■ Byddwn yn ariannu 43,000 o sesiynau cyngor ar ddyledion ychwanegol yn 2017/18 (codiad 
o 10%), yr ydym ni’n meddwl y gellir ei gyflawni trwy godiad o 7% yn y dreth cyngor ar 
ddyledion o fewn cyllideb wastad gyffredinol ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

■■ Byddwn yn ymuno ymhellach â chyngor ar ddyledion a chefnogaeth gallu ariannu 
ehangach. 
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Mwy o bobl yn cyllidebu ac yn cynilo (Nod 3) (tudalennau 35–40)

■■ Yn 2017/18, byddwn yn llanw bylchau gwybodaeth trwy ariannu prosiectau Yr Hyn sy’n 
Gweithio, archwilio effeithiolrwydd rheolau cyffredinol, a deall arwyddocâd hyder fel 
galluogwr i gynilo.

■■ Byddwn hefyd yn datblygu ein hymdriniaeth i gefnogi anghenion cyllidebu a chynilo 
grwpiau hawlio Credyd Cynhwysol targedig, gan gynnwys offer ar-lein; a byddwn yn profi 
ffyrdd o annog mwy o ddefnyddwyr ein gwefan a chanolfan gyswllt o’r segment 
‘gwasgedig’ i ganolbwyntio ar nodau cyllidebu a chynilo.

■■ Erbyn yr hydref 2018, byddwn yn amlinellu cynllun comisiynu sy’n amlinellu’r ffordd orau y 
gall ein hariannu a gwaith eraill helpu pobl yn y segmentau ‘gwasgedig’ a ‘mewn trafferth’ i 
gyllidebu a chynilo.

 Gwella mynediad at arweiniad a chyngor (Nod 4) (tudalennau 41–47)

■■ Byddwn yn cynyddu nifer y bobl sy’n cael mynediad at ein gwasanaethau o’r segmentau 
‘gwasgedig’ a ‘mewn trafferth’ i 3.7 miliwn yn 2017/18.

■■ Rydym wedi cau ein gwasanaeth wyneb-yn-wyneb a chan hynny yn helpu i roi hwb i 
sgiliau’r ymarferwyr arweiniad ariannol o fewn sefydliadau eraill, a byddwn yn benodol yn 
cefnogi sefydliadau’r sector gwirfoddol i gyrraedd y segment ‘mewn trafferth’.

■■ Byddwn yn parhau i gyflenwi a mireinio gwasanaeth digidol effeithiol, cost isel, gan 
dderbyn ei holl draffig o ffynonellau di-dâl; ac adolygu ein harweiniadau print i sicrhau bod 
gennym yr ystod a dosbarthiad cywir.

Ehangu a gwella addysg ariannol (Nod 5) (tudalennau 48–54)

■■ Byddwn yn arolygu ac yn mapio anghenion gallu ariannol plant ar draws y DU, gan annog 
cyllidwyr i seilio penderfyniadau ar y dystiolaeth hon.

■■ Byddwn yn ariannu o leiaf 10 prosiect ‘Yr Hyn sy’n Gweithio’ a fydd yn adeiladu tystiolaeth 
gadarn, cynllun peilot sgiliau rhianta a chynllun peilot Maths in Context.

■■ Erbyn hydref 2018, byddwn wedi amlinellu cynllun comisiynu sy’n amlinellu’r ffordd orau y 
gall ein hariannu a gwaith eraill helpu addysg ariannol i blant a phobl ifanc, yn y cartref neu 
mewn ysgolion.

Mesur ein heffaith (tudalennau 55–59)

■■ Rydym yn cynnig 18 dangosydd perfformiad allweddol y bwriadwn eu bodloni i ddangos 
ein bod yn gwneud cynnydd ar draws pob un o’r pum nod.

Crynodeb adnoddau (tudalennau 60–62)

■■ Rydym yn cynnig cyllideb wastad o £75 miliwn, gyda gostyngiad o £3 miliwn yn ein cyllideb 
arweiniad ariannol a chynnydd o £3 miliwn yn ein cyllideb cyngor ar ddyledion.

Atodiadau
■■ Atodiad 1: Mae ymgynghori ar ein cynllun (tudalennau 64–66) yn edrych ar y themâu 
cyffredin a gododd o’n proses ymgynghori a sut yr ydym wedi ymateb iddynt.

■■ Atodiad 2: Mae prosiectau’r Hyn sy’n Gweithio yr ydym yn eu hariannu ar gyfer 2017/18  
(tudalennau 67–72) yn rhoi crynodeb o bwy y mae’r prosiectau wedi’u hanelu atynt a sut y 
bydd yr effaith yn cael ei mesur. 

Crynodeb gweithredol



Uchafbwyntiau o’n gwaith yn 2016/17

1. Cyflenwi trwy eraill

2. Cyflwyno mynediad cynt ac 
ehangach at gyngor ar ddyledion

Cymerodd 350 o 
sefydliadau ran yn yr Wythnos 
Gallu Ariannol cyntaf erioed.

425,000 o bobl wedi derbyn cyngor ar 

ddyledion a ariennir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Aeth 93% o bobl a oedd 
yn cytuno – gyda’u 
cynghorydd dyledion a 
ariennir gan y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol – i gymryd 
camau ymlaen i wneud hynny. 
 
Roedd 65% yn ad-dalu 
eu dyledion o fewn 3–6 mis i 
dderbyn y cyngor.

Mae canran y bobl 
orddyledus sy’n 
defnyddio cyngor ar 
ddyledion  wedi 
cynyddu o 17% i 

19%

"Roeddem yn gwerthfawrogi yn fawr y 
gefnogaeth ymarferol y rhoddodd y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol i ni wrth i 
ni ddatblygu a chynnal ein hymchwil.
Roeddech chi bob amser wrth law i ateb 
ein cwestiynau - a bob amser yn ymateb 
yn gyflym - ac yn rhoi cyngor defnyddiol 
iawn i ni wrth i ni ysgrifennu’r holiadur a’r 
arweiniadau trafod." 

Royal London ar weithio gyda’r 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Uchafbwyntiau o’n gwaith yn 2016/17
Yn 2016/17, fe gychwynnom ar ein siwrnai o gyflenwi yn erbyn y pum nod 
yr ydym yn eu parhau yn y Cynllun Busnes 2017/18 hwn. Ein pum nod oedd:

Cofrestrodd 450 o sefydliadau i 
ddefnyddio’r Datganiad Ariannol 
Safonol (SFS), modd o roi cyngor gwell 
a mwy cyson ar ddyledion, o fewn 
3 wythnos i fynd yn fyw.

Cyflwynodd 409  
o sefydliadau gynigion i gyflenwi  
gallu ariannol trwy ein  
Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio.  
 
 
Fe wnaethom ariannu 58 
 o brosiectau. 
 

Dechreuodd 52 o  
sefydliadau ddechrau defnyddio 
ein pecyn cymorth gwerthuso a

 

"Mae SFS yn fenter bwysig ac 
i’w chroesawu gan y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
a’r sector cyngor ar ddyledion. 
Gallai cydnabyddiaeth eang o’r 
gyllideb safonol hon fel asesiad 
teg o sefyllfa pobl gyflwyno 
triniaeth well a mwy cyson gan 
bob math o gredydwr i bobl 
mewn anhawster ariannol."

Elusen Cyngor ar Ddyledion 
StepChange
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mae 36 wedi cofrestru i Egwyddorion IMPACT.



"Dymunaf ddiolch yn 
FAWR iawn am yr holl 
help y mae’r 
Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol wedi’i roi i ni i’n 
helpu i wneud y gorau 
o’n gwefan a gyrru mwy 
o draffig ati. Rydym mor 
ddiolchgar am yr holl 
waith manwl a’r 
arbenigedd yr ydych chi 
wedi’i roi i ni mor hael."

Christians against 
Poverty

“Roedd y 
mewnwelediadau yn 
gyfareddol.”

"Addysgiadol, yn ysgogi’r 
meddwl."

“Roedd y cynnwys yn 
ddiddorol iawn a hefyd 
yn ddefnyddiol yn fy 
mywyd proffesiynol.” 

Adborth o’n digwyddiad 
lansio segmentu ble’r 
oeddem yn 
canolbwyntio ar 
anghenion cyllidebu a 
chynilo’r segmentau 
‘mewn trafferth’ a 
‘gwasgedig’.

Uchafbwyntiau o’n gwaith yn 2016/17

3. Cael mwy o bobl yn 
cyllidebu ac yn cynilo

Gyda’r Adran Gwaith a  
Phensiynau, fe wnaethom  
lansio Offeryn Rheolwr  
Ariannol Ar-lein i helpu  
mwy o bobl i gyllidebu  
ar gyfer eu taliadau  
Credyd Cynhwysol.
Fe wnaethom lansio  
Labordy Gallu Ariannol i  
brofi cyfres o syniadau  
arloesol ynglŷn â sut  
i helpu pobl i gynilo mwy.

Cafodd ein model  
segmentu ei argymell  
yn eang a’i ganmol, ac  
mae wedi’i ddefnyddio gan

4 o gwmnïau  
gwasanaethau ariannol o 
bwys i ddadansoddi  
eu sylfaen cwsmeriaid.

Derbyniodd ein hymchwil 
‘cau’r bwlch cynilo’ sylw 
cenedlaethol a  
rhyngwladol.

4. Gwella mynediad at 
arweiniad a chyngor

Fe wnaethom gomisiynu canolfan gyswllt 
newydd, yn gwella gwerth am arian ar yr 
un pryd â chynnig mwy o arweiniad ac 
arweiniad gwell.

5. Ehangu a gwella addysg ariannol
Er mwyn rhoi’r sgiliau y mae eu hangen ar rieni i 
ddysgu eu plant am arian, fe wnaethom gyflwyno 
cynlluniau peilot Talk, Learn, Do  a ledaenodd yn 
gyflym i’r holl ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru.

Rydym yn cyhoeddi adroddiad blynyddol bob mis Gorffennaf sy’n adrodd yn ffurfiol ar ein cyflenwi yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol ac ymrwymiadau 
cynllun busnes, a’r ffigurau terfynol ar gyfer ein cyllid. Mae’r ffeithiau a’r ffigurau ar y dudalen hon yn adlewyrchu’r darlun ar ddiwedd mis Mawrth 2017 a chan hynny 
mewn rhai achosion nid ydynt yn derfynol, ond maen nhw’n gynrychioladol o’n gwaith, y byddwn yn adrodd arno yn llawn yn yr adroddiad blynyddol.

1.6 m
Nifer y plant a phobl ifanc sydd wedi’u gwasanaethu gan 
sefydliadau sydd wedi llofnodi i Egwyddorion IMPACT ar 
gyfer casglu a rhannu tystiolaeth o ymyraethau effeithiol.

Fe wnaethom ddadansoddi data a gasglwyd am yr un bobl 
ers 1970 i adnabod a yw gallu gwybyddol / anwybyddol 
ym mhlentyndod yn gallu rhagweld canlyniadau ariannol.

Byddai 94%  
o gwsmeriaid yn 
ailymweld â’n 
gwasanaethau ac yn 
eu hargymell wrth 
ffrindiau a theulu.

Fe wnaethom 
ddechrau helpu 
sefydliadau eraill i 
wneud y gorau o’u 
harweiniad ar-lein i’w 
wneud yn fwy hygyrch 
ac i gael ei ddefnyddio.

Cysylltodd cwsmeriaid 
â ni trwy wefan, 
gwe-sgwrsio, ffôn  
neu trwy’r post

26.5m o 
weithiau

27 Nifer y sefydliadau y gwnaethom eu 
helpu i wella eu gallu gwerthuso,  
yn erbyn ein targed o 10

“Diolch am adnodd gwych.  
Mae teuluoedd wrth eu bodd."

“Roeddwn eisiau dweud wrthych 
chi ein bod wrth ein bodd â 
llwyddiant y cyflenwi ac adborth 
staff a rhieni.”

Arweinwyr a hwyluswyr y 
cynlluniau peilot Siarad,  
Dysgu, Gwneud yng Nghymru
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Teitl yr adroddiad Adran

Ein 
Strategaeth 
Gorfforaethol

The Money Advice Service’s 2017/18 Business Plan 

12

Progress against our Corporate Strategy

We think we should meet these needs in this segment, but we believe they are not as 

broad or acute as for people in the other two segments. 

Understanding and prioritising the money-related needs of 

children and young peopleClearly, children and young people have different money-related needs to the adult 

population. So in 2016, we began a similar process to the one we followed with adults 

– to map and prioritise the needs of children and young people. We started with an 

in-depth survey, whose baseline results were published in March 2017. During 2017, 

we will explore the data further and connect the survey results to our adult 

segmentation. This will allow us to conduct much deeper analysis focussing on those 

children facing financial and other difficulties that may make them vulnerable, and we 

will focus in on the effects of parental attitudes and behaviours. 

It is worth noting how much more complex this task is. When thinking about the 

starting needs of children, the attitudes and circumstances of parents need to be 

taken into account, as well as the type of statutory financial education that may be 

available to each child in his or her school. There is a much smaller data trail: children 

have few or no financial records or products. And children’s knowledge, skills and 

motivations change very rapidly through their years of growth, compared to the 

relatively slower shifts in adult capability. Nonetheless, we are making good progress 

in delivering to the sector an extensive view of needs.

CUSHIONED

48.2% of the 
UK adult 

population

 24.5 million  UK consumers

CUSHIONED
(48.2% of the UK adult population, 24.5 million UK consumers)The most financially resilient group with the highest levels of income and 

savings and the lowest proportion of over-indebted. 

They are the most highly engaged with their finances.Profile:

Most likely to be retired: 35% (UK: 23%) 
Those of working age are more likely to 

be in full-time employment

Most likely to be owner-occupier: 75% (UK: 59%)

Household Income (UK: £30K) 

Financial attributes:

£33K
Average

Median Savings Value
£5,500

Lowest proportion of credit card users who revolve their balance

Attitudes and behaviours:
More likely to keep up with bills

without di�culty: 69% (UK: 59%)More confident managing money: 65% (UK: 58%)
Think they budget well: 69% (UK: 61%)14%

(UK: £1,000) 

(UK: 20%) 

The most financially resilient group with the highest levels of income and 

savings and the lowest proportion of over-indebted.  

They are the most highly engaged with their finances.

8 Cynllun Busnes  2017/18 Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
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Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth 
Gorfforaethol
Y llynedd, fe wnaethom amlinellu Strategaeth Gorfforaethol tair 
blynedd o hyd ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Roedd yr 
ymateb gan y sefydliadau a gyfrannodd at ein hymgynghoriad yn 
llethol o gadarnhaol. Mae’r Cynllun Busnes ar gyfer 2017/18 yr ydym 
bellach yn ymgynghori arno wedi’i lunio gan y weledigaeth a’r 
ymdriniaeth a amlinellir yno. Yma rydym yn ailadrodd elfennau 
allweddol y Strategaeth Gorfforaethol, sut y daethom i’r casgliad,  
ac rydym yn amlinellu’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud wrth gyflenwi 
yn ei erbyn. 

Wrth gynllunio i’r dyfodol, rydym bob amser wedi dechrau gyda’n cylch gwaith statudol.  
Wrth ffurfio ein Strategaeth Gorfforaethol, rydym wedyn wedi cysylltu’r cylch gwaith â’n 
gwybodaeth o’r hyn y mae pobl ei angen, a’r hyn y mae’r farchnad yn ei ddarparu (neu nid yw 
yn ei ddarparu) ar eu cyfer. Mae’r rhain wedi ein galluogi i adnabod y bylchau pwysicaf y 
credwn dylem lenwi fel sefydliad.

Nid yw adnabod bwlch yn penderfynu sut y dylai’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ei lanw.  
Mae llawer o drafodaeth wedi bod yn ddiweddar ar y model gweithredu gorau ar gyfer corff 
arweiniad ariannol. Yn rhan olaf y trosolwg hwn, rydym yn amlinellu ein barnau ar y ddadl 
honno. Byddwn yn dangos sut y bydd ein gwaith 2017/18 yn cefnogi cynlluniau’r Llywodraeth 
ar gyfer corff dyled, arweiniad ariannol a phensiynau cyfun.

Ein cylch gwaith
Fe’n sefydlwyd yn 2010 gan y Ddeddf Gwasanaethau Ariannol i gyfoethogi dealltwriaeth a 
gwybodaeth pobl o faterion ariannol a system ariannol y DU, a gwella eu gallu i reoli eu 
materion ariannol eu hunain. 

Yn 2012, trwy newidiadau i’r Ddeddf Gwasanaethau Ariannol, rhoddwyd cyfrifoldeb i ni dros 
ariannu cyngor ar ddyledion yn y DU, a gwella ei ansawdd, argaeledd a chysondeb. 

Rydym yn cael ein hariannu gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol trwy drethi y mae’n eu 
casglu o’r cwmnïau gwasanaethau ariannol y mae’n eu rheoleiddio. 

Mae’r cylch gwaith hwn yn eang, a rhaid gwneud dewisiadau wrth ei weithredu. Ein man cychwyn 
ar gyfer y dewisiadau hynny yw deall yr hyn y mae pobl yn y DU ei angen gyda’u harian.

Beth y mae pobl ei angen?
Rydym yn ymateb i dri math o anghenion ariannol: yr angen am help mewn argyfwng; yr angen am 
help gyda mater ar gyfnod penodol o amser; a’r angen am welliannau tymor hwy yng ngallu 
ariannol pobl. 

Mae dros 8 miliwn o bobl yn y DU yn orddyledus, ac i leiafrif sylweddol, mae eu dyledion yn 
argyfwng gwirioneddol. Mae’r bobl hyn angen cymorth i wynebu realiti eu dyledion, i ddeall yr 
opsiynau sydd ar gael iddynt, ac i ailgynllunio eu harian a’u gwariant.

Ymhlith gweddill y boblogaeth oedolion, yn ddyddiol mae gan bobl gwestiynau ariannol. Hwyrach 
y byddant angen gofyn cwestiynau ynglŷn â chynnyrch ariannol (er enghraifft, pa gerdyn credyd 
sy’n addas i mi?; pa yswiriant a fydd yn addas i fy anghenion?) Neu hwyrach y byddant yn ceisio 
taro’r cydbwysedd cywir rhwng gwariant, cynilo a benthyca. I’w cynorthwyo gyda’r materion 
cyfnod penodol hyn, rhaid i ni allu canfod gwybodaeth esboniadol gyffredinol sydd yn eu tywys yn 
y cyfeiriad cywir.
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Mae lles ariannol yn ymwneud cymaint ag arfer a ffordd o feddwl ag yw am benderfyniadau un 
tro. Un o’r canlyniadau pwysicaf yw y dylai pob oedolyn feithrin arferion sy’n arwain at 
wydnwch - ar ffurf peth arian wedi’i roi o’r neilltu, neu ryw yswiriant addas. Gall hyn eu helpu i 
wrthsefyll ‘siociau ariannol’, megis diweithdra, genedigaeth babi, neu eu car neu offeryn mawr 
yn torri. Mae’r rhai yn ddigwyddiadau sy’n aml yn arwain at anawsterau dyledion. Ond mae sawl 
llwybr at welliant hirdymor mewn sgiliau ariannol, o nifer o fannau cychwyn. Un o’r mannau 
cychwyn yw gyda phlant a phobl ifanc, cyn iddynt ddod yn annibynnol yn ariannol hyd yn oed. 
Os gallwn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r cymhellion a fydd yn eu helpu i gadw trefn ar eu 
harian o’r dechrau, fe allant fyw bywydau mwy llwyddiannus yn ariannol - gan gyflawni enillion 
uwch, cynilo a buddsoddi mwy ar gyfer nes ymlaen mewn bywyd, a dewis cynnyrch ariannol 
mwy priodol.

Deall a blaenoriaethu anghenion oedolion
Wrth gofio’r egwyddorion hyn, yn 2015 fe wnaethom anelu at greu dadansoddiad arloesol i 
ddosbarthu a blaenoriaethu anghenion ac amgylchiadau niferus y 50 miliwn o oedolion yn y 
DU. Fe wnaethom gyfweld mwy na 3,000 o bobl ar draws y DU i ganfod sut yr oeddynt yn 
rheoli arian a dyledion. Ar sail yr hyn yr ydym wedi’i ddysgu, fe wnaethom rannu poblogaeth 
oedolion y DU yn dri phrif segment.1 

■■ Fe wnaethom adnabod bod 11.6 miliwn o bobl ‘mewn trafferth’. Mae ganddynt incymau isel, 
yn fwy tebygol o fod allan o waith neu’n byw mewn tai cymdeithasol, ac yn fwy tebygol o 
gael eu holl incwm, neu ran o’u hincwm, o fudd-daliadau. Maen nhw’n rheoli eu harian yn 
dynn o ddydd i ddydd, ond yn ei chael hi’n anodd delio â chostau annisgwyl. Felly maen 
nhw’n fwy tebygol o fynd i drafferthion dyledion difrifol pan fyddant yn profi siociau ariannol 
- mae un chwarter o’r segment hwn eisoes yn orddyledus. 

1.   I fod yn gryno, rydym yn disgrifio yma’r segmentau lefel uchel, eang hyn. Yn y model llawn, mae gan bob 
segment is-segmentau wedi’u rhannu fesul grŵp oed. Rydym yn ymwybodol nad yw’r segmentau yn statig; 
gallai pobl symud rhyngddynt ar wahanol adegau o’u bywydau, er nid ydym yn ystyried bod ‘mewn trafferth’, 
‘gwasgedig’ a ‘chyfforddus’ yn gamau y gall pobl symud i fyny.

MEWN 
TRAFFERTH

22.7% o 
boblogaeth 

oedolion y DU

 11.6 miliwn o 
ddefnyddwyr y  

DU

£21K

£50

£
:

Priodoleddau ariannol:

Cyfartaledd

Pro	l:

Agweddau ac ymddygiadau:

Mwyaf tebygol o fod yn 
ddi-waith neu ddim yn 
gweithio: 23% (DU: 12%)

Incwm yr Aelwyd
(DU: £30K)

Canolrif Gwerth Cynilion

Llai tebygol o dalu biliau heb 
dra�erthion: 49% (DU: 59%)

Yn llai hyderus wrth reoli 
arian: 50% (DU: 58%)

(DU: £1,000)

Mwyaf tebygol o gael 
cymwysterau isel neu dim 
cymwysterau: 60% (DU: 43%)

Yn bennaf mewn tai cymdeithasol Dibynnol iawn ar fudd-daliadau

Lefelau uchel o orddyledusrwydd: 
24% (DU:17%)

Yn credu eu bod yn cyllidebu’n 
dda: 57% (DU: 61%)

Maen nhw’n profi trafferthion i dalu biliau a thaliadau ac i adeiladu 
unrhyw ffurf ar fyffer cynilion. Nhw yw’r lleiaf gwydn yn ariannol a’r 

mwyaf tebygol o fod yn orddyledus.

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol

https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/372/original/Market_Segmentation_-_Technical_Report.pdf
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/372/original/Market_Segmentation_-_Technical_Report.pdf
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■■ Fe wnaethom adnabod 12.7 miliwn o bobl yn ‘gwasgedig’. Fel arfer oedolion oed gwaith yw’r 
rhain, ac mae gan tua hanner ohonynt deuluoedd. Gan fod tua thri chwarter ohonynt yn byw 
mewn llety rhent preifat neu â morgais, gall siociau ariannol fod yn drafferthus iawn. Ac 
oherwydd bod ganddynt wariant sylweddol, yn enwedig ar gyfer eu plant, maen nhw ‘braidd 
yn ymdopi’.2 Nid ydynt yn dueddol o fod mewn cysylltiad â gwasanaethau arian ac ariannol, ac 
yn gorddefnyddio credyd byr dymor drud. Daethom i’r casgliad bod gan lawer o bobl yn y 
segment hwn o leiaf peth gallu, ynghyd â’r angen, i gronni cynilon i amddiffyn eu hunain. Ond 
mae’n anodd cysylltu â hwy ar y testun hwn ac yn anos eu perswadio. Yn wahanol i’r rhai 
mewn trafferth ac yn orddyledus, ychydig o sefydliadau sector cyhoeddus neu wirfoddol sy’n 
bodoli i’w cefnogi. 

■■ Fe wnaethom adnabod 24.5 miliwn o bobl fel rhai ‘cyfforddus’. Mae hwn yn grŵp mawr sy’n 
cynnwys pobl o bob oed, o’r rheini sydd ar fin gadael coleg i’r rheini sydd wedi ymddeol ers 
sawl blwyddyn. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin (fel arfer, ond nid bob amser) yw bod 
ganddynt swm rhesymol o arian y gallant alw arno i ddiogelu eu hunain yn erbyn 
digwyddiadau annisgwyl; neu gynnyrch yswiriant addas. Yn gyffredinol bydd ganddynt 
incymau uwch - ochr yn ochr â threuliau hyd yn oed yn uwch - a byddant yn fwy cysylltiedig 
â chynnyrch a gwasanaethau ariannol. Wrth edrych ar anghenion y grŵp hwn, sy’n amrywiol 
iawn, fe wnaethom ganolbwyntio ar y bobl yn eu plith:

■u nad ydynt yn cydnabod bod ganddynt ddyledion problemus;

■u sydd yn ifanc, ganddynt incwm da, ond nad yw eu harferion gwariant dan reolaeth;

■u sydd angen gwneud cynlluniau mwy realistig ar gyfer eu hymddeoliad; neu

■u sydd angen arweiniad a chyngor da ar gynnyrch a gwasanaethau ariannol. 

2.  Mae gorgyffwrdd sylweddol rhwng y segment hwn a’r teuluoedd y mae’r Llywodraeth a’r Resolution 
Foundation wedi’u labelu yn ‘Braidd yn ymdopi’. 

GWASGEDIG

24.9% o 
boblogaeth 

oedolion y DU

12.7 miliwn o 
ddefnyddwyr y  

DU

SQUEEZED
(24.9% of the UK adult population, 12.7 million UK consumers)

 

£32K

£580

£

Working-age consumers with significant financial commitments but 
relatively little provision for coping with income shocks. 

They are digitally savvy and have high media consumption but this is more 
for entertainment than financial information.

Yn bennaf mewn llety a forgeisiwyd 
neu a rentwyd yn breifat

Incwm yr Aelwyd
(DU: £30K)

Canolrif Gwerth Cynilion

(DU: £1,000)

Pro�l:

Priodoleddau ariannol:

Mwyaf tebygol o fod yn gyflogedig 
llawn amser: 58% (DU: 42%)

Cyfartaledd

Lefelau uchaf o ddyled: incwm
41% mwy nag 1 mis (DU: 30%)

Defnydd uchaf o gredyd sydd ddim 
yn gredyd brif �rwd: 11% (DU:7%)

Agweddau ac ymddygiadau:

Llai tebygol o dalu biliau heb 
dra�erthion: 49% (DU: 59%)

Yn llai hyderus wrth reoli arian: 
52% (DU: 58%)

Y gyfran leiaf sy’n credu eu bod yn 
cyllidebu’n dda: 51% (DU: 61%)

Perchnogaeth �ôn clyfar uchaf: 
73% (DU: 57%)

Defnyddwyr oed gweithio gydag ymrwymiadau ariannol sylweddol  
ond ychydig iawn o ddarpariaeth ar gyfer delio â siociau incwm. 

Maen nhw’n fedrus yn ddigidol a chanddynt ddefnydd cyfryngol uwch  
ond mae hyn mwy er adloniant na gwybodaeth ariannol.



12 Cynllun Busnes 2017/18 Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 

Credwn y dylem fodloni’r anghenion hyn yn y segment hwn, ond credwn nad ydynt mor eang 
nac aciwt ag ar gyfer pobl yn y ddau segment arall. 

Deall a blaenoriaethu anghenion cysylltiedig ag arian plant a 
phobl ifanc

Yn amlwg, mae gan blant a phobl ifanc wahanol anghenion cysylltiedig ag arian i’r 
boblogaeth oedolion. Felly yn 2016, fe wnaethom ddechrau ar broses debyg i’r un a 
gynhaliwyd gydag oedolion - i fapio a blaenoriaethu anghenion plant a phobl ifanc.  
Fe wnaethom ddechrau gydag arolwg manwl, a chyhoeddwyd y canlyniadau gwaelodl 
in ym mis Mawrth 2017. Yn ystod 2017, byddwn yn archwilio’r data ymhellach ac yn 
cysylltu canlyniadau’r arolwg â’n segmentiad oedolion. Bydd hyn yn caniatáu i ni gynnal 
dadansoddiad llawer dyfnach ar y plant hynny sy’n wynebu anawsterau ariannol neu eraill 
a allai eu gwneud yn fregus, a byddwn yn canolbwyntio ar effeithiau agweddau ac 
ymddygiad rhieni. 

Mae’n werth nodi bod y dasg hon yn llawer yn fwy cymhleth. Wrth ystyried anghenion 
cychwynnol plant, rhaid ystyried agweddau ac amgylchiadau rhieni, ynghyd â’r math o 
addysg ariannol statudol a allai fod ar gael i bob plentyn yn ei ysgol neu yn ei hysgol. Mae 
llwybr data llawer llai: ychydig o gofnodion neu gynnyrch ariannol sydd gan blant os o gwbl. 
Ac mae gwybodaeth, sgiliau a chymhellion plant yn newid yn gyflym iawn yn ystod eu 
blynyddoedd twf, o’u cymharu â shifftiau gweddol arafach yng ngallu oedolion. Er hynny, 
rydym yn gwneud cynnydd da wrth gyflenwi barn helaeth o anghenion i’r sector.

CYFFORDDUS

48.2% o 
boblogaeth 

oedolion y DU

 24.5 miliwn  
o ddefnyddwyr 

y DU

CUSHIONED
(48.2% of the UK adult population, 24.5 million UK consumers)

The most financially resilient group with the highest levels of income and 
savings and the lowest proportion of over-indebted. 

They are the most highly engaged with their finances.

£33K

£5,500

14%
(DU: 20%) 

Priodoleddau ariannol:

Mwyaf tebygol o fod yn 
berchennog preswyl: 
75% (DU: 59%)

Cyfartaledd

Prol:

Agweddau ac ymddygiadau:

Mwyaf tebygol o fod wedi ymddeol: 35% (DU: 23%)

Mae’r rheini o oed gweithio yn fwy tebygol o fod yn 
mewn cyflogaeth llawn amser

Incwm yr Aelwyd
(DU: £30K)

Canolrif Gwerth Cynilion

Cyfran isaf o ddefnyddwyr 
cerdyn credyd sy’n cylchdroi 
eu balans: 14% (DU:20%)

Mwy tebygol o dalu biliau heb 
dra�erthion: 69% (DU: 59%)

Yn fwy hyderus wrth reoli 
arian: 65% (DU: 58%)

Yn credu eu bod yn cyllidebu’n dda: 
69% (DU: 61%)

(DU: £1,000)

Y grŵp mwyaf gwydn yn ariannol â’r lefelau uchaf o incwm a chynilion a’r 
gyfran isaf o’r gorddyledus.  

Y nhw yw’r rhai sy’n fwy cysylltiedig â’u cyllid.

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol
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Ffigwr 1 - Canfyddiadau allweddol ynglŷn â’r rhai 16-17 oed o arolwg plant a phobl ifanc (a rhieni) y 
gwnaethom ei gynnal yn 2016:

Ffigwr 2 - Canfyddiadau allweddol am addysg ariannol mewn ysgolion o’r arolwg plant a phobl ifanc (a 
rhieni) y gwnaethom ei gynnal yn 2016:

Addysg ariannol mewn ysgolion

  

 
Deall a blaenoriaethu’r hyn mae’r farchnad yn ei ddarparu
Mae deall anghenion yn fan cychwyn, ond fel pob sefydliad cyhoeddus rydym yn cydnabod 
nad oes modd bodloni pob angen. Ac os yw sectorau preifat, gwirfoddol neu gyhoeddus 
eisoes yn darparu - neu y gallent ddechrau darparu - ateb effeithiol i angen, wrth gwrs ni 
ddylem fod yn dyblygu eu gwaith. Ar gyfer ein Strategaeth Gorfforaethol, fe wnaethom felly 
gynnal ymarfer i fapio darpariaeth ac adnabod bylchau y mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
mewn sefyllfa unigryw dda i’w llanw.

Fe wnaethom adnabod dau fath o fwlch: bylchau system, a bylchau cyflenwi. Mae ein 
Strategaeth Gorfforaethol yn nodi mai’r brif flaenoriaeth - ein prif nod - yw gwella’r system, 
ac yna sicrhau bod rhai bylchau pwysig iawn ble nad oes unrhyw un yn eu cyflenwi yn cael 
eu llanw.

 

32
yn dweud nad ydynt 
wedi profi rhoi arian 
mewn cyfrif banc

 

39
% heb 
gyfrif 
banc

59
% methu 
ddarllen slip 
cyflog yn gywir

 

29
% ddim yn gwybod beth fydd 
yn digwydd os na fyddant yn 
talu eu Treth Cyngor

dim ond 4 o bob 10
o blant 7-17 oed sy’n dweud 
eu bod wedi dysgu am reoli 
arian yn yr ysgol

dim ond 7%
sydd wedi siarad â’u hathrawon  
am arian

Yn gadarnhaol,
roedd 9 o bob 10 o bobl ifanc
a ddwedodd eu bod wedi dysgu am reoli arian yn yr 
ysgol yn dweud ei fod yn ddefnyddiol
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Bylchau system 
Mae ein barn bod bwlch yn y system yn adlewyrchu maint llwyr y broblem. Mae gan tua hanner 
poblogaeth y DU sgiliau ariannol gwael; mae ymron i 8 miliwn o bobl angen help gyda’u dyledion;  
ac nid yw’r clytwaith o ddarpariaeth addysg ariannol mewn ysgolion yn bodloni holl anghenion y 10 
miliwn o blant a phobl ifanc yn y DU.3 Mae hyd yn oed y degau o filiynau o bunnau o ariannu yr ydym 
yn gallu galw arnynt yn fychan o’u cymharu â maint yr her hon. 

Felly casgliad cyntaf ein Strategaeth Gorfforaethol oedd mai’r peth mwyaf gwerthfawr y gallwn ei 
wneud â’n harian yw helpu pawb arall sy’n gweithio ar y broblem i ddod yn fwy effeithiol. Oherwydd 
mae nifer o chwaraewyr. Mae’r banciau yn buddsoddi miliynau o bunnau mewn addysg ariannol.  
Mae miloedd o athrawon wedi’u hyfforddi. Mae degau ar filoedd o gynghorwyr ariannol o fewn 
sefydliadau gwirfoddol ar draws y wlad; ac (fel enghraifft) mae gan yr Adran Gwaith a Phensiynau 
ddiddordeb strategol yn gwella sgiliau cyllidebu llawer o’r 12 miliwn o bobl a fydd yn derbyn  
Credyd Cynhwysol. 

Er gwaethaf graddfa a chyrhaeddiad y gweithgaredd hwn, daethom i’r casgliad, a chytunodd y 
sefydliadau partner:

■■ Ni chafwyd cytundeb ar y cyd ar y problemau hanfodol. Cafodd gwahanol ffynonellau tystiolaeth 
eu dyfynnu o blaid gwahanol safbwyntiau.

■■ Cafwyd tystiolaeth cymhellol prin o’r hyn sy’n gweithio mewn gwirionedd i ddatrys y problemau 
- yn enwedig ble mae atal yw’r nod.

■■ Ni chafwyd un fforwm ble gellid trafod y materion hyn.

■■ Ni chafwyd cynllun gweithredu a oedd yn casglu’r holl chwaraewyr i gyd gyda’i gilydd, ac nid oedd 
ymdrechion y diwydiant gwasanaethau ariannol a’r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus bob amser 
wedi’u halinio.

■■ Ni chafwyd cytundeb ar y dull o fesur cynnydd.

■■ Ni chytunwyd cytundeb o gostau a buddion newid ar raddfa fawr.

Cyflenwi trwy eraill
Mewn ymateb i’r bylchau hyn ar lefel y system gyfan, yn 2015 fe wnaethom gyhoeddi Strategaeth 
Gallu Ariannol ar gyfer y DU (‘Strategaeth y DU’): dogfen, wedi’i chefnogi gan bobl a phrosesau, a 
oedd yn amlinellu sut y gallai’r bylchau yn y system gael eu llanw.4 Ac rydym yn falch cael dweud 15 
mis yn ddiweddarach, mae llawer ohonynt bellach yn cael eu llanw - a gyda gwelliannau mwy a mwy 
trawiadol yn yr arfaeth.

Nid dogfen yn unig yw Strategaeth y DU - mae’n ymdriniaeth wedi’i chynllunio i hwyluso a chyflawni 
effaith ar y cyd. Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi arwain yr ymdrech, ac wedi darparu 
cymorth, cyngor, a pheth adnoddau, ond bydd (a rhaid) i Strategaeth y DU fod yn ymdrech ar y cyd.

Gan hynny mae Strategaeth y DU yn ehangach na’r hyn y gall, ac y dylai, y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol ei wneud ar ei ben ei hun. Am y rheswm hwn, mae Strategaeth Gorfforaethol tair blynedd o 
hyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gyson â Strategaeth y DU, ond nid yw’n ceisio cyflenwi 
popeth o’i fewn. Nid oes gennym yr adnoddau na’r cyrhaeddiad ac nid ni bob amser yw’r negesydd 
gorau. Rydym yn gweld pedwar maes cyflenwi allweddol ble y mae adnoddau, cyrhaeddiad a 
negesydd yn cyfuno orau yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol (gweler bylchau cyflenwi ar y dudalen 
nesaf). Ymhellach i hyn, rydym yn ymroi adnoddau sylweddol i ddarparu’r seilwaith ar gyfer 
Strategaeth y DU, gan gynnwys ysgrifenyddiaeth, llywodraethu, cronfeydd ymchwil a rhaglen 
systematig o ymgysylltu a chyfathrebu ehangach. 

3.  Plant a phobl ifanc yn y DU rhwng 5 a 18 oed; Ystadegau ONS (crwn)
4.   Mae ‘gallu ariannol’ yn gryno am y gwahanol ffyrdd y gallwn wella galluoedd pobl i reoli eu harian o ddydd i 

ddydd, blaengynllunio, a delio’n dda gyda siociau ariannol.

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/fincap-two%252Fd176f87b-48f9-4344-9d26-afc4df5d86f5_uk+financial+capability+strategy.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/fincap-two%252Fd176f87b-48f9-4344-9d26-afc4df5d86f5_uk+financial+capability+strategy.pdf
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Strategaeth y DU a datganoli

Mae Strategaeth y DU yn ymdrin â phedair gwlad yn y Deyrnas Unedig, ond ceir strategaethau, 
grwpiau a phrosesau ychwanegol, sy’n ategu ati ym mhob un o’r gwledydd datganoledig. 

Yn 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Cynhwysiant Ariannol sydd wedi 
mewnosod Strategaeth Cymru – ac mae hyn yn cysylltu â pholisi a chanlyniadau cymdeithasol 
eraill sy’n bwysig i Lywodraeth Cymru.  

Mae Strategaeth yr Alban yn adnabod meysydd o bolisi a strategaethau Llywodraeth yr Alban 
sy’n berthnasol i’w chyflenwi. 

Yng Ngogledd Iwerddon mae gan Weithrediaeth Gogledd Iwerddon Strategaeth Gallu Ariannol 
sefydledig a Chynllun Gweithredu Adrannol.Mae Strategaeth y DU yn ategu at y gwaith y mae 
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon yn ei arwain ac mae’n cyfuno gwaith rhanddeiliaid yng 
Ngogledd Iwerddon er mwyn uchafu ar yr effaith ar y cyd.

 
 
Yn anad dim, rydym yn ceisio sicrhau bod y gymuned gallu ariannol yn gyffredinol yn cael effaith - fel 
bod unrhyw un mewn angen, pa bryd bynnag y maen nhw’n dod i gysylltiad â gwasanaethau ariannol, 
elusennau, llywodraeth neu addysg, yn gallu cael cymorth da ac effeithiol.

 u Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol gyda Strategaeth y DU yn 2015 a 2016 - ein nod cyntaf 
a phennaf (Nod 1). I weld sut y bwriadwn weithio gyda phartneriaid i ddatblygu Strategaeth y DU 
yn 2017/18, gweler Pennod 1 y cynllun hwn, tudalennau 22-30.

Bylchau cyflenwi
Mae bylchau cyflenwi yn bodoli ble y mae pobl angen help, a ble’r ydym wedi ein hargyhoeddi os na 
fyddwn yn darparu’r help hwnnw, ni fydd unrhyw arall yn gwneud hynny.

Mynediad cynt ac ehangach at gyngor ar ddyledion
Mae mwy na hanner ein cyllideb yn helpu pobl i reoli eu dyledion - rydym yn llanw bwlch ariannu 
sylweddol (sy’n cynyddu). Daw’r bobl hyn o’r segmentau ‘mewn trafferth’, ‘gwasgedig’ a 
‘chyfforddus’ a adnabuwyd uchod, ond gyda mwy ohonynt o’r ‘mewn trafferth’. 

 u Am ragor o wybodaeth ar ein cynlluniau manwl 2017/18 ar gyfer yr ail nod strategol hwn, gweler 
pennod 2 y cynllun hwn, tudalennau 31-34.

Mwy o bobl yn cyllidebu a chynilo
Adnabu ein Strategaeth Gorfforaethol fwlch yn y cymorth i bobl yn y segmentau ‘mewn trafferth’ a 
‘gwasgedig’ i gyllidebu a chynilo. Mae miliynau o bobl yn ffitio’r disgrifiadau hyn, felly mae ganddynt 
nifer o wahanol anghenion. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf dymunwn lanw bwlch y ddarpariaeth ar 
sail tystiolaeth a all helpu nifer sylweddol o bobl o fewn is-segmentau dethol. Bydd angen i ni 
adeiladu cynghrair newydd o bartneriaid y tu ôl i’n cynlluniau, wrth i’r diwydiant cynilo ac yswiriant 
yn ddealladwy uchafu ar eu negeseuon a’u hysbysebu tuag at bobl yn y segment ‘cyfforddus’ mwy 
proffidiol. Rydym yn cydnabod bod allgau ariannol, incymau is a thueddiadau strwythurol a 
chymdeithasol ehangach yn effeithio ar bobl yn y ddau segment, ac felly bwriadwn sicrhau bod y 
negeseuon hyn mor dargedig a phosibl, heb feirniadu, ac yn canolbwyntio ar faterion y credwn ni y 
gallwn wella arnynt o fewn ein cylch gwaith.

 u Am ragor ar ein cynlluniau manwl 2017/18 ar gyfer y trydydd nod hwn, gweler pennod 3 y 
cynllun hwn, tudalennau 35-40.

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/debt/?lang=en
https://www.fincap.org.uk/scotland_strategy
https://www.economy-ni.gov.uk/publications/financial-capability-northern-ireland-2014
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Gwella mynediad at arweiniad a chyngor
Gall pobl o bob oed, ac ym mhob segment, gael eu drysu gan gynnyrch ariannol, jargon 
ariannol a hyd yn oed labelu sylfaenol cyngor ariannol. Pan gawsom ein sefydlu, ein bwriad 
oedd mynd i’r afael â hyn trwy ddarparu gwybodaeth ddiduedd ar y rhan fwyaf o destunau 
ariannol trwy wasanaeth gwefan a ffôn, ac yn cynnig cymorth wyneb-yn-wyneb gyda 
thestunau arian megis cyllidebu, cynilo a budd-daliadau.

Fe wnaeth ein Strategaeth Gorfforaethol ein tywys tuag at ymdriniaeth lawer yn fwy dethol. 
Rydym yn y broses o newid ein sianeli uniongyrchol i adlewyrchu hyn. Nid ydym bellach yn 
cynnig arweiniad wyneb-yn-wyneb. Rydym wedi ail-weithio ein sianel ffôn yn ystod hanner 
cyntaf 2016/17, ac yn 2017/18 byddwn yn canolbwyntio gwaith ein gwefan ar ddau segment 
cwsmeriaid blaenoriaeth. Y bwlch pwysicaf yr ydym yn ei weld yw diffyg ymgysylltu rhwng 
miliynau o bobl yn y segment ‘gwasgedig’ a mwyafrif ffurfiau o arweiniad ariannol. Felly 
byddwn yn barnu ein sianeli uniongyrchol yn benodol ar eu gallu i gysylltu â phobl yn y 
segment hwn. A byddwn yn gweithio gyda sefydliadau eraill ar draws y sector i’w cefnogi i 
helpu’r segmentau ‘mewn trafferth’ a ‘gwasgedig’.

Rydym yn cynyddu ein buddsoddi yn arloesiad digidol, yn benodol trwy ariannu nifer 
sylweddol o brosiectau ‘Yr Hyn sy’n Gweithio’ digidol (gweler tudalen 42) ac yn cyfoethogi ac 
yn gwerthuso effaith ein gwefan ein hunain a sianeli digidol eraill. Eto i gyd rydym yn cydnabod 
na fydd darpariaethau digidol, waeth pa mor dda ydynt, yn cyflwyno fawr o newid os nad yw 
pobl yn ymgysylltu â hwy, ac felly rydym o’r farn bod her ymgysylltu ymhlith yr un pwysicaf i’w 
datrys. Mae gan gyflwyno Bancio Agored yn ystod 2017/18 a datblygu pensaernïaeth taliadau 
newydd gan y Fforwm Strategaeth Daliadau’r potensial i alluogi arloesedd sy’n gweddnewid y 
ffordd y mae defnyddwyr yn rheoli eu harian. Byddwn yn parhau i gefnogi’r mentrau hyn - 
gyda’r nod o sicrhau bod eu buddion yn cael eu gwireddu gan y defnyddwyr a allai elwa fwyaf.

 u Am ragor ar ein cynlluniau 2017/18 manwl ar gyfer y pedwerydd nod strategol hwn, gweler 
pennod 4 y cynllun hwn, tudalennau 41-47.

Ehangu a gwella addysg ariannol
Yn ein gwaith Strategaeth Gorfforaethol, fe wnaethom adnabod nifer o fylchau pwysig yn y 
cymorth i blant a phobl ifanc. Er gwaethaf lle ffurfiol yng nghwricwlwm ysgolion uwchradd, 
dim ond tua 40% o blant a phobl ifanc o unrhyw oed sy’n cofio derbyn addysg ariannol yn yr 
ysgol. Yn y cartref, dim ond 1 o bob 3 o rieni sy’n trafod cyllid y cartref gyda’u plant.

O fewn y ddwy flynedd nesaf byddwn yn gwybod pa fylchau y dylem fod yn eu llanw yn y tirlun 
eang hwn - sy’n debygol iawn o bwyso tuag at gefnogi rhieni i ddatblygu sgiliau rheoli arian eu 
plant. I’w gwrthwyneb, i ysgolion, rydym yn anelu at adeiladu a lledaenu’r dystiolaeth a fydd yn 
cymell athrawon i gyflenwi addysg ariannol. Bydd angen i ni ddarparu tystiolaeth y bydd hyn yn 
ategu at, yn hytrach nac yn cystadlu gyda, nodau eraill y cwricwlwm. 

 u Am ragor ar ein cynlluniau 2017/18 manwl ar gyfer y pumed nod strategol hwn, gweler 
pennod 5 y cynllun hwn, tudalennau 48-54.

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol
Ers i ni gyhoeddi ein Strategaeth Gorfforaethol yr amser hwn y llynedd, rydym wedi cymryd 
camau aruthrol tuag at ei weithredu. Yma rydym yn nodi’r penawdau pwysicaf. Ym mhenodau 
diweddarach y cynllun hwn ceir manylion pellach ynglŷn â’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni ym 
mhob un o’r pum nod.

Rydym wedi ymfyddino a chymell ystod eang o sefydliadau i gefnogi Strategaeth Gallu 
Ariannol ar gyfer y DU. Mae gennym Fwrdd Gallu Ariannol gweithredol a grwpiau llywio 
penodol i themâu. Mae pob grŵp llywio yn cytuno ar gynllun gweithredu ar y cyd a fydd yn 
cael ei gyhoeddi yn 2017, yn amlinellu agenda cyffredin ar gyfer pob thema, ac yn galluogi i 
fwy o sefydliadau alinio eu gwaith gyda blaenoriaethau’r grŵp. Mae llawer o’r sefydliadau hyn 

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol
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wedi llofnodi ‘Egwyddorion IMPACT’, sydd yn eu hymrwymo i feithrin a rhannu tystiolaeth o’r 
hyn sy’n gweithio. Rydym wedi cefnogi mwy na 50 o sefydliadau i ddatblygu eu sgiliau wrth 
werthuso. Fe wnaeth mwy na 300 o sefydliadau gefnogi Wythnos Gallu Ariannol gyntaf erioed 
y DU (14-20 Tachwedd 2016), a oedd yn arwydd ar y cyd o bwysigrwydd gallu ariannol i’r 
economi ac iechyd y genedl.

Rydym hefyd wedi sefydlu tri sefydliad hanfodol bwysig ar gyfer y rhaglen newid 10 mlynedd o 
hyd yn Strategaeth y DU:

■■ Rydym wedi datblygu, gyda chytundeb y Bwrdd Gallu Ariannol, damcaniaeth ynglŷn â 
‘blociau adeiladu’ o ran ymddygiad  a allai newid rheolaeth ariannol er gwell, gyda nodau 
clir ar gyfer gweithgareddau. Gellir defnyddio’r rhain yn y dyfodol i olrhain cynnydd 
Strategaeth y DU yn gyffredinol.

■■ Rydym wedi adeiladu model lefel poblogaeth cwbl newydd o’r buddion economaidd y 
gallai defnyddwyr eu gwireddu o allu ariannol gwell. Mae’r model yn nodi pe bai gwelliant 
bach yn sgiliau rheoli arian pob oedolyn yn y DU, ar y cyd fe allent fod £108 biliwn ar eu 
hennill dros gyfnod o 30 mlynedd. Disgwyliwn ddefnyddio hyn i feithrin achosion busnes 
gwell i gynyddu’r lefel ariannu cyffredinol sy’n mynd i waith gallu ariannol.

■■ Rydym wedi sefydlu ‘Yr Hyn sy’n Gweithio’ newydd i greu sylfaen dystiolaeth o ddulliau 
effeithiol i wella sgiliau ariannol pobl. Bydd pob prosiect yr ydym yn ei gefnogi yn ateb 
cwestiwn gallu ariannol blaenoriaeth, ar sail yr anghenion a adnabuwyd trwy Strategaeth y 
DU. Disgwyliwn ddefnyddio’r canlyniadau i wella cyflenwi ar draws y DU.

Ffigwr 2 - Bydd ein prosiectau’R Hyn sy’n Gweithio yn cyflenwi trwy gydol 2017/18, ac yn ymdrin ag ystod 
eang o leoliadau ac yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau (mae’r niferoedd yn fynegol, cipolwg o’r 
62 prosiect cyntaf sy’n mynd i ddatblygiad grant):

Grwpiau targed ar gyfer  

pob ymyrraeth

Plant a phobl ifanc

Oedolion ifanc

Oedolion oed gweithio

Pobl mewn anhawster ariannol

Pobl hŷn

Enghreifftiau o ymyraethau 

Gweithdai ysgolion

1:1 Cyngor ariannol gweithwyr ieuenctid

Datblygu offeryn cyllidebu ar-lein

Cynghorwyr ariannol o fewn 

canolfannau iechyd

Addysg cyfoedion gyda phobl hŷn

Mathau o ganlyniad sy’n cael ei ddiwallu

Canlyniadau disgwyliedig

Agweddau a ffordd o 
feddwl ynglŷn â 
rheoli arian

Sgiliau/dealltwriaeth am 
reoli arian

Mynediad at gynnyrch 
ariannol a  
gwasanaethau

Mathau o sefydliad

Elusennau a 
mentrau 
cymdeithasol

Cyrff 
proffesiynol

Cymdeithasau 
tai

Prifysgolion Awdurdodau 
lleol

Tanciau 
meddwl

https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/570/original/A4_MAS_Fincap_Measuring_Financial_Capability_Building_Blocks_Nov2016.pdf
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/570/original/A4_MAS_Fincap_Measuring_Financial_Capability_Building_Blocks_Nov2016.pdf
http://tinyurl.com/zednyhh
http://tinyurl.com/zednyhh
https://www.fincap.org.uk/what_works_funding
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Un maes ble nad ydym wedi gwneud y cynnydd yr oeddem yn gobeithio’i wneud ym mlwyddyn 
gyntaf ein Strategaeth Gorfforaethol yw cyd-drefnu sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a 
gwirfoddol yn y sector dyledion i uno y tu ôl i nodau strategol cyffredin. Fe wnaethom sefydlu 
Grŵp Llywio Cyngor ar Ddyledion, fel rhan o’r thema anawsterau ariannol Strategaeth y DU,  
i arwain ar faterion strategol. Cafodd hyn ei gysgodi gan Grŵp Gweithredol Cyngor ar 
Ddyledion, sydd wedi gweithio ar gydweithrediadau i wella ansawdd a chysondeb cyngor ar 
ddyledion. Rydym wedi ystyried gwaith y ddau grŵp. Er bod y grŵp gweithredu wedi’i ganmol 
am ddatblygu’n sylweddol ar ansawdd ein gwaith, rydym yn gweld angen yn 2017/18 i gael 
ffurfweddiad gwahanol (a thynnach) o sefydliadau dylanwadol i edrych ar rai o’r materion 
strategol mwyaf taer. Rhaid i ni edrych ar sut y mae cyngor ar ddyledion yn cael ei ariannu; sut y 
mae pobl orddyledus yn profi siwrneion cwsmeriaid; a pha un a yw portffolio cyfreithiol 
datrysiadau dyledion yn cyd-fynd â’u hanghenion (a’r gadwyn gyflenwi sy’n darparu’r cyngor). 
Byddwn yn cyfnerthu gwaith ar y rhain a themâu eraill mewn Strategaeth Sector ar gyfer 
Cyngor ar Ddyledion a Rheoli Dyledion yn 2017/18 y credwn ni fydd yn adleisio (ac yn ategu at) 
lwyddiant Strategaeth ehangach y DU.

Er hynny, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hon, rydym wedi cymryd camau mawr wrth symbylu 
ac ymfyddino sector gallu ariannol eang ac amrywiol; ac wrth greu offer a thystiolaeth gritigol a 
fydd yn cael eu defnyddio am flynyddoedd i ddod i helpu i wirio cynnydd. Ym mis Hydref 2015 
roedd nifer o sefydliadau gweithredol - ond ni chafwyd cytundeb ar sut i gynllunio a chyd-
drefnu. Bellach mae cannoedd yn cydweithio. Mae eu cydweithio yn rhychwantu sectorau 
cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat. I enwi ychydig, mae Money and Mental Health, Quaker Social 
Action, Experian, Lloyds Bank, Royal London, Ofsted a Starbucks bellach yn rhan o’r un 
rhwydwaith ar gyfer effaith ar y cyd, yn trafod yr un canlyniadau, ac yn mynychu gweithdai 
thematig i ddatrys materion cyffredin.

Y tirlun sefydliadol.
Mae’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud wedi bod yn erbyn cefndir o dirlun newidiol ac ansicr. Ers 
mis Mawrth 2015, mae tri datganiad o bwys wedi’u gwneud gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

■■ Ym mis Mawrth 2015, cyhoeddodd Trysorlys Ei Mawrhydi Adolygiad Annibynnol Christine 
Farnish o’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Dywedodd yr arolwg hwn bod y Gwasanaeth yn 
hanfodol, ond roedd yn cynnig symudiad tuag at weithio trwy’r sector ehangach yn hytrach 
na dibynnu ar sianeli uniongyrchol. Fe wnaeth ein hannog ni hefyd i ddod yn gorff mwy 
strategol a dylanwadol. Fe wnaethom sefydlu grŵp llywio uwch randdeiliaid allanol i’n helpu 
ni i dreulio argymhellion yr Adolygiad; gyda rhai mân addasiadau, a mewnwelediad 
ychwanegol gan gwsmeriaid, daethant yn sail i Strategaeth Gorfforaethol tair blynedd o 
hyd a amlinellir uchod.

■■ Yng nghanol 2015, cyhoeddodd Trysorlys Ei Mawrhydi ddogfen ymgynghori yn gofyn am 
farnau ar ddyfodol arweiniad ariannol cyhoeddus, ac ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd y 
Llywodraeth ei gamau nesaf. Cyhoeddodd y camau nesaf hyn y byddai’r Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol yn cael ei ddiddymu ym mis Ebrill 2018, ac yn cael ei ddisodli gan gorff 
arweiniad newydd yn canolbwyntio ar gomisiynu, heb sianeli uniongyrchol na brand 
defnyddwyr. Fe nododd hefyd y byddai swyddogaethau Pension Wise a’r Gwasanaeth 
Cynghori ar Bensiynau yn cael eu huno mewn corff arweiniad pensiynau newydd.

■■ Ar 19 Rhagfyr 2016, amlinellodd y Llywodraeth ymgynghoriad o’r newydd yn cynnig cynllun 
gwahanol i’r un a amlinellwyd ym mis Mawrth. Mae hwn yn cynnig y dylai swyddogaethau o’r 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau gael eu 
cyflenwi gan un corff arweiniad ariannol, ond ddim cyn hydref 2018. (Mae ymgynghoriad y 
Llywodraeth ar ei gynigion yn dod i ben ar 13 Chwefror 2017.)

Mae ymron i bawb yn cytuno ar raddfa’r her a’r angen am gorff cyhoeddus i fynd i’r afael ag ef. 
Ond nid yw’r ffaith bod bylchau yn bodoli yn datrys sut y dylid eu llanw. Mae’r cyhoeddiadau 
hyn felly yn adlewyrchu trafodaeth aflonydd am y ffordd orau y gall corff arweiniad ariannol 
helpu cwsmeriaid. 

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414812/PU1736_MAS_review_document_19_March.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414812/PU1736_MAS_review_document_19_March.pdf
https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy
https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/508153/PU1916_Public_Financial_Guidance_proposal_for_consultation_FINAL.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/508153/PU1916_Public_Financial_Guidance_proposal_for_consultation_FINAL.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/578876/financial_guidance_consultation_final_19_dec.pdf
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Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol

Yn ein cyflwyniad i ymgynghoriad y Trysorlys yn 2015, fe wnaethom gyflwyno achos am 
arweiniad am arian (gan gynnwys dyledion a phensiynau) i fod dan ymbarél un sefydliad. 
Credwn mai dyma’r ffordd orau i sicrhau cefnogaeth fwy effeithiol i ddefnyddwyr, 
rhyngweithiadau mwy effeithlon gyda rhanddeiliaid, a gwerth am arian i dalwyr trethi.

Gan hynny croesawn ymgynghoriad Rhagfyr 2016 y Llywodraeth. Rydym hefyd wedi 
pwysleisio pwysigrwydd cydweithio ar draws y sector ar Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer  
y DU, a chomisiynu sefydliadau eraill i wneud mwy o’r hyn y maen nhw’n ei wneud orau.  
Credwn fod y ffyrdd hyn o helpu pobl gyda’u harian yn hanfodol i gyflenwi sianeli unionyrchol i 
ddefnyddwyr a redir gan gyrff cyhoeddus. Mae’r gallu i gynnig sianeli cyflenwi digidol o 
ansawdd uchel ar draws pob mater arweiniad wedi bod yn rhan bwysig o’r ddadl dros greu  
un sefydliad arweiniad newydd. Credwn y bydd angen sy’n parhau i ddarparu arweiniad 
uniongyrchol ar draws ystod o faterion ble nad oes gan wybodaeth amlwg les gorau’r 
defnyddwyr wrth ei chalon, neu ble nad yw gwybodaeth dda yn syml yn eu cyrraedd hwy.  
Ond ar yr un pryd rhaid osgoi dyblygu arweiniad yn ddiangen, ac ni ddylai penderfyniadau ar 
gyflenwi unrhyw wasanaeth ddechrau gyda’r gred mai sianeli uniongyrchol neu sianeli eraill 
yw’r gorau o reidrwydd.

Rydym yn cytuno y dylid cael strategaeth, polisi, a mewnwelediad wrth galon y corff newydd, 
gan ddefnyddio ymchwil i ymddygiad defnyddwyr i benderfynu ar y ffyrdd gorau i fodloni 
anghenion di-oed a hirdymor pobl, ac adnabod y sianeli mwyaf cost effeithiol o’u cyflwyno.

Tuag at y corff newydd
Mae ymgynghoriad y Llywodraeth yn cynnig na fydd yr un corff arweiniad ariannol yn dod i 
fodolaeth cyn hydref 2018 ar y cynharaf. Felly rydym yn rhagweld y bydd Cynllun Busnes 
2018/19 yn dilyn y Cynllun Busnes 2017/18 hwn ar gyfer Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. 

Bwriadwn y bydd cynllun 2018/19 yn sicrhau cyfnod pontio llyfn i’r corff newydd. Yn y 
cyfamser, bwriadwn fodloni ein cylch gorchwyl statudol - wedi’i hysbysu gan anghenion 
cwsmeriaid, a byddwn yn llanw’r bylchau y mae ein Strategaethau Corfforaethol yn eu 
hadnabod. A byddwn yn uno’r gwaith hwn hyd yn oed yn agosach gyda’r Gwasanaeth 
Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise.

Bydd gweithredu ein Strategaeth Gorfforaethol tair blynedd o hyd yn llwyddiannus yn 
cefnogi’r corff newydd mewn sawl ffordd:

■■ datblygu set gyfoethog o berthnasau gyda’r sector ehangach, sefydlu’r rhwydweithiau y 
bydd eu hangen ar y corff newydd er mwyn cyfoethogi ei effaith gyffredinol;

■■ adeiladu dealltwriaeth ar y cyd o anghenion cwsmeriaid a chytundeb ar ba fylchau sydd 
angen eu llanw;

■■ cynhyrchu sylfaen dystiolaeth gref - yn enwedig trwy Gronfa’r Hyn sy’n Gweithio - yn 
ymwneud â’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddylanwadu ar sgiliau ac ymddygiadau pobl;

■■ cyfoethogi effeithiolrwydd ein sianeli uniongyrchol - yn enwedig mewn perthynas â’r 
segment ‘gwasgedig’ - fel eu bod yn bodloni anghenion arweiniad di-oed pobl mewn 
perthynas â phenderfyniadau ariannol penodol, a hefyd eu helpu i ymgysylltu â’u harian 
mewn ffordd fwy sylfaenol, i adeiladu eu gwydnwch ariannol a blaengynllunio;

■■ comisiynu ymyraethau ar raddfa fawr i bobl yn y segmentau ‘mewn trafferth’ a ‘gwasgedig’, 
ar sail tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio, fel y bydd model eisoes wedi’i sefydlu ar sut i 
weithredu ymdriniaeth gomisiynu o’r fath - ac ehangu ar yr ymdriniaeth fwy cyfannol honno 
i’r ffordd orau i ddatblygu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc;

■■ uno’r sector dyledion y tu ôl i strategaeth ar y cyd gyda dealltwriaeth gyffredin o - ac 
atebion i - faterion ariannu, siwrneion cwsmeriaid ac ystod y datrysiadau dyledion statudol 
sydd ar gael.

https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/301/original/Money_Advice_Service_Public_Financial_Guidance_Review_Response.pdf
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Er mwyn gwella sgiliau rheoli arian y DU bydd angen cefnogaeth 
ac addysg ataliol llawer yn fwy effeithiol, a defnydd llawer yn fwy 
o gymorth mewn cyfnodau o argyfwng. Bydd y ddau yn gofyn 
am gysylltiadau niferus â phobl o bob oed, a bydd llawer o 
sefydliadau angen cynlluniau clir, dulliau effeithiol, ac 
ymrwymiad i fesur a gwella canlyniadau. Mae hon yn swydd 
lawn amser.

Ym mlwyddyn lawn gyntaf ein Strategaeth Gorfforaethol, 
rydym wedi symud yn llawer nes i’r math o sefydliad y bwriadwn 
fod: yn bartner ffrwythlon i lawer o rai eraill, gan ddarparu’r 
mewnwelediad, yr offer a’r arweinyddiaeth i helpu pawb i ddod 
yn fwy effeithiol. Nid ydym wedi cyrraedd pen y siwrnai honno 
o bell ffordd, ond credwn os byddwn yn parhau ar y llwybr yr 
ydym wedi’i osod, bydd cyrhaeddiad, gallu a ffocws yr un corff 
arweiniad ariannol yn cael ei gyfoethogi yn fawr iawn gan yr hyn 
yr ydym wedi’i gyflawni, ei ddatblygu a’i gyflenwi.

Cynnydd yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol
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Chapter 1: delivering through others

Figure 3 – We support the Financial Capability Strategy for the UK with a governance structure that 

enables experts to focus on all the key life stages where money needs change, and the differences in 

people’s money needs across the UK

In 2017/18 we intend to build wider and deeper relationships with firms in the financial 

services sector. Their millions of daily touchpoints with consumers give them both 

influence and insight. We intend to harness both. 

For example, in November 2016 the Payments Strategy Forum published a Payments 

strategy for the 21st century, which included financial capability principles for payments 

design and delivery that will support all users of payment systems. These principles 

prompt providers to recognise the diversity of consumer experience, work alongside 

other organisations delivering the UK Strategy, and share insight and evidence – all in the 

service of helping consumers better manage their money. In 2017/18 we intend to 

continue this approach with other parts of the financial services industry, drawing on:

■■ our segmentation approach, which, because it can help identify less financially capable 

consumers, has caught the interest of seven major financial institutions and has been 

applied across their customer base by four of them;

■■ the work we completed in 2016 to identify the main ‘building blocks’ of 

financial behaviour; and

■■ the analysis we published in 2016 regarding the wider economic benefits of improved 

financial capability.

Fin Tech. 
Expertise
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Pennod 1: cyflenwi trwy eraill

Pennod 1: cyflenwi trwy eraill
Arwain wrth gyd-drefnu’r sefydliadau niferus a all gyfrannu 
at wella gallu ariannol trwy effaith ar y cyd - gan greu 
dealltwriaeth gyffredin o broblemau a ffyrdd o fynd i’r  
afael â hwy.

Mae Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU (Strategaeth y DU) yn gosod gweledigaeth 
deng mlynedd o hyd ar sut y gall cannoedd o sefydliadau ar draws y wlad - gan gynnwys 
gan lywodraeth, busnes a sector nid-er-elw - gydweithio i helpu miliynau o bobl i wneud y 
gorau o’u harian. Gan weithio tuag at nodau ar y cyd, credwn y gallwn gyflawni mwy na 
thrwy sefydliadau unigolyn yn gweithredu ar eu pennau eu hunain.

Mae Strategaeth y DU yn ymdrin â’r DU gyfan - mae strategaethau penodol i’r Alban a 
Chymru, ac rydym yn gweithio’n agos ochr yn ochr â Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon i 
alinio ein gwaith â’u Strategaeth Gallu Ariannol.

 
Arwain a gyrru ymgysylltiad
Ychydig dros flwyddyn ers ei lansio, mae momentwm aruthrol yn ymwneud â Strategaeth y 
DU yn barod, gyda phobl a sefydliadau o sectorau gwahanol iawn yn chwarae rhan lawn a 
gweithredol, ac elusennau yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau ariannol i helpu i gyflenwi. 
Nod pwysig ar ein gwaith yn 2017/18 fydd adeiladu ar y momentwm hwn.

Rydym yn cefnogi ac yn galluogi gwaith nifer o Grwpiau Llywio thematig, sy’n helpu i yrru 
gweithredu Strategaeth y DU. Yn 2016/17, mae’r Grwpiau Llywio wedi bod yn llunio cynlluniau 
gweithredu manwl. Yn 2017/18, trwy’r Grwpiau Llywio ac ystod o gynghreiriau eraill, byddwn 
yn helpu i ddwyn pobl a sefydliadau ynghyd mewn partneriaeth a phrosiectau sy’n datblygu’r 
cynlluniau hyn.

Gosod mesurau a thargedau ar gyfer gallu ariannol

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi bod yn cefnogi’r Bwrdd Gallu Ariannol wrth 
ystyried pa fesurau a thargedau y byddai’n briodol i’w mabwysiadu ar gyfer Strategaeth y 
DU. Gan weithio ar y cyd â nifer o arbenigwyr ymchwil annibynnol, rydym wedi cynnal 
dadansoddiad helaeth o ganlyniadau Arolwg Gallu Ariannol 2015 i archwilio’r potensial o 
greu set fechan o fesurau allweddol o allu ariannol ar lefel poblogaeth y DU. Arweiniodd y 
gwaith hwn at gyhoeddi ‘Measuring financial capability – identifying the building blocks’ (Y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Tachwedd 2016).

Mae’r FCB wedi trafod yn helaeth y potensial i ddefnyddio’r dadansoddiad hwn i osod 
targedau ar gyfer Strategaeth y DU ar sail y mesurau hyn. Mae wedi cytuno bod angen 
gwaith pellach i ddatblygu set gadarn a phriodol o fesurau a thargedau. Cynhelir yr Arolwg 
Gallu Ariannol am yr eildro yn 2018, yn cynnwys rhai addasiadau a adnabuwyd o 
ddadansoddiad o arolwg cychwynnol 2015, i sicrhau bod y data yn ddigon cadarn i’w 
ddefnyddio i ffurfio mesurau a thargedau. 

NOD

1

https://www.fincap.org.uk/uk_strategy


Cynllun Busnes 2017/18 Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 23

Ffigwr 3 – Rydym yn cefnogi Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU gyda strwythur llywodraethu sy’n 
galluogi i arbenigwyr ganolbwyntio ar bob cyfnod allweddol ar fywyd ble y mae anghenion arian yn 
newid, a’r gwahaniaethau yn anghenion arian pobl ar draws y DU

Yn 2017/18 bwriadwn adeiladu perthnasau ehangach a dyfnach gyda chwmnïau yn y sector 
gwasanaethau ariannol. Mae eu miliynau o gysylltiadau dyddiol â defnyddwyr yn rhoi 
dylanwad a mewnwelediad iddynt. Bwriadwn harneisio’r ddau. 

Er enghraifft, ym mis Tachwedd 2016 cyhoeddodd y Fforwm Strategaeth Daliadau a 
Strategaeth Daliadau ar gyfer yr 21ain ganrif, a oedd yn cynnwys egwyddorion gallu 
ariannol ar gyfer cynllunio a chyflenwi taliadau a fydd yn cefnogi pob defnyddiwr ar systemau 
talu. Mae’r egwyddorion hyn yn annog darparwyr i adnabod amrywiaeth o brofiad y 
defnyddiwr, yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau eraill wrth gyflenwi Strategaeth y DU, a 
rhannu mewnwelediad a thystiolaeth - y cyfan er mwyn helpu defnyddwyr i reoli eu harian 
yn well. Yn 2017/18 bwriadwn barhau â’r ymdriniaeth hon gyda rhannau eraill o’r diwydiant 
gwasanaethau ariannol, gan dynnu ar:

■■ ein hymdriniaeth segmentu, sydd, oherwydd y gall helpu i adnabod defnyddwyr llai galluog 
yn ariannol, sydd wedi dal diddordeb saith sefydliad ariannol mawr ac wedi’i gymhwyso ar 
draws eu sylfaen gwsmeriaid gan bedwar ohonynt;

■■ y gwaith a wnaed gennym yn 2016 i adnabod prif ‘flociau adeiladu’ ymddygiad ariannol; a’r

■■ dadansoddiad a gyhoeddwyd gennym yn 2016 yn ymwneud â buddion economaidd 
ehangach yn sgil gallu ariannol gwell.

FFRAMWAITH CYFLAWNI A LLYWODRAETHU STRATEGAETH 
GALLUOGRWYDD ARIANNOL

Bwrdd y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol

Grŵp 
Llywio 

Cyngor ar 
Ddyledion

Grŵp 
Cynghori 

Ymchwil a 
Gwerthuso

Grŵp 
Llywio 

Oedolion 
Ifanc

Grŵp 
Llywio 

Cynilion

Grŵp 
Llywio 
Pobl o 

Oedran 
Gweithio

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Sefydliadau sy'n 
Cyfranogi

Ysgrifenyddiaeth a Chydgysylltu, a Monitro a Gwerthuso

Grŵp 
Llywio 

Pobl Hŷn 
wedi 

Ymddeol

Grŵp 
Llywio 

Cynllunio at 
Ymddeoliad

Fforwm 
Gogledd 

Iwerddon

Fforwm  
Alban

Fforwm 
Cymru

Grŵp 
Llywio 
Plant a 

Phobl Ifanc

Llywodraethau 
DatganoledigBwrdd Galluogrwydd Ariannol

Arbenigedd
Fin Tech.

Pennod 1: cyflenwi trwy eraill

https://www.paymentsforum.uk/sites/default/files/documents/A%20Payments%20Strategy%20for%20the%2021st%20Century%20-%20Putting%20the%20needs%20of%20users%20first_0.pdf
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Pennod 1: cyflenwi trwy eraill

Tystiolaeth a gwerthusiad
Er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl ar les ariannol pobl, mae angen i ni gael syniad clir o’r Hyn 
sy’n Gweithio. Mae nifer o sefydliadau yn rhedeg prosiectau ac ymyraethau wedi’u hanelu at 
wella canlyniadau ariannol pobl ac yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder gydag arian 
- ond ar hyn o bryd nid oes digon o dystiolaeth gadarn ynglŷn â’r ffyrdd mwyaf effeithiol o 
gyflawni hynny. Gweledigaeth Strategaeth y DU yw am sector gallu ariannol hynod effeithiol, 
ble y mae rhaglenni yn cael eu gwerthuso yn ofalus, tystiolaeth yn cael ei chasglu sy’n caniatáu 
i sefydliadau ddysgu ohoni a rhannu’r hyn maen nhw’n ei ddysgu, ac adnoddau yn cael eu 
cyfeirio at ymyraethau y ceir tystiolaeth eu bod yn gweithio.

Fel rhan o gyfraniad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gyflawni hyn, rydym wedi sefydlu:

■■ set o egwyddorion IMPACT , sy’n annog sefydliadau i ymrwymo i arfer da a rhannu 
tystiolaeth a gwerthusiad;

■■  Pecyn Cymorth Gwerthuso – i helpu sefydliadau i gynhyrchu, defnyddio a rhannu 
tystiolaeth yn well;

■■  Canolfan Dystiolaeth – i ddarparu llwyfan ar gyfer trefnu a rhannu tystiolaeth gallu 
ariannol a mewnwelediad o’r DU a’r byd;

■■ Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio, i adeiladu corff sylweddol o dystiolaeth o fewn bylchau 
allweddol, a fydd wedyn yn cael eu cyhoeddi ar y Ganolfan.

Carfan Werthuso

Ym mis Ebrill, fe gychwynnom brosiect gyda’r Bartneriaeth Arloesi Cymdeithasol (TSIP) i 
weithio’n agos gyda deg sefydliad i’w helpu i fewnosod ymdriniaeth gadarn tuag at 
werthuso i’r gwaith y maen nhw’n ei wneud gyda phlant a phobl ifanc. Mabwysiadodd y 
prosiect ymdriniaeth ‘garfan’, gan alluogi i’r sefydliadau ddysgu gyda’i gilydd ac oddi wrth ei 
gilydd ynghyd â sicrhau cyngor arbenigol gan TSIP.

Hyd yma mae’r adborth gan y partneriaid sy’n gysylltiedig â’r prosiect wedi bod yn 
gadarnhaol iawn ac mae nifer o gamau yn cael eu cymryd a fydd yn helpu i yrru tystiolaeth 
ac asesiad gwell. 

Pecyn Cymorth Gwerthuso
Mae’r Pecyn Cymorth Gwerthuso yn helpu sefydliadau i gynllunio a chynnal gwerthusiad 
effeithiol o effaith eu prosiectau.

Mae’n cynnwys set o Fframweithiau Canlyniadau, i yrru cysondeb a chymaroldeb gwerthuso 
trwy ddarparu set o ganlyniadau posibl ac offer mesur y gall sefydliadau eu defnyddio i 
werthuso eu gwaith. Ar hyn o bryd ceir fframweithiau canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc, 
a rhieni; athrawon; oedolion o oed gweithio; a phobl hŷn.

Yn 2017/18 byddwn yn ceisio annog defnydd eang ar y fframweithiau canlyniadau ar draws 
ystod o brosiectau newydd a chyfredol. Byddwn hefyd yn datblygu fframwaith canlyniadau 
arfer ieuenctid ar gyfer ymarferwyr, cynghorwyr a gwirfoddolwyr sy’n cefnogi’r rhai rhwng 13 a 
25 oed.

https://www.fincap.org.uk/impact-principles
https://www.fincap.org.uk/evaluation-toolkit-homepage
https://www.fincap.org.uk/evidence_hub
https://www.fincap.org.uk/what_works_funding
https://www.fincap.org.uk/evaluation-toolkit-homepage
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Y Ganolfan Dystiolaeth 
Fe wnaethom lansio ein Canolfan Tystiolaeth Gallu Ariannol ym mis Mawrth 2015, er mwyn 
dwyn ynghyd fanylion tystiolaeth o brosiectau - yn y DU ac o amgylch y byd - wedi’i hanelu at 
helpu pobl i wella eu gallu ariannol.

Eleni, ar sail adborth gan ddefnyddwyr a rhanddeiliaid rydym wedi ailwampio’r Ganolfan yn 
sylweddol. Mae bellach yn cwmpasu ystod ehangach o dystiolaeth: nid yn unig detholiad 
ehangach o dystiolaeth gwerthuso ond hefyd mewnwelediad gallu ariannol. Mae’r gwaith hwn 
wedi’i gefnogi gan y Bartneriaeth Arloesi Cymdeithasol (TSIP) ac mae ei ansawdd wedi’i sicrhau 
gan Ganolfan Ymchwil Ariannol Personol ym Mhrifysgol Bryste.

Ar hyn o bryd mae 91 o astudiaethau yn cael eu casglu ar y Ganolfan. Yn 2017/18 byddwn yn 
edrych ar gynyddu hyn ymhellach - gan gynnwys cyflwyno gwerthusiad o brosiectau’r 
Gronfa’r Hyn sy’n Gweithio wrth iddynt gael eu cwblhau - a datblygu strategaethau i rannu’r 
dystiolaeth yn ehangach i hysbysu ariannu a chynllunio ar gyfer ymyraethau’r dyfodol.

Egwyddorion IMPACT Gallu Ariannol

Adeg ysgrifennu, mae 30 o sefydliadau (gweler logo ar yr ochr dde) wedi llofnodi 
Egwyddorion IMPACT, sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o arfer da o fewn tystiolaeth a 
gwerthuso, a chynnig arweiniad a chefnogaeth i unigolion a sefydliadau i fewnosod yr arfer 
da hwnnw yn eu gwaith. 

Yn 2017/18 byddwn yn ymgysylltu ag ystod eang o sefydliadau i annog mwy i gytuno â’r 
Egwyddorion, a byddwn yn eu cefnogi i wneud y mwyaf o’n hoffer gwerthuso.

 I    Eirioli’r Effaith 
Rydych chi’n ystyried tystiolaeth a gwerthuso yn ystod pob cam o gomisiynu a 
chyflwyno rhaglenni gallu ariannol, ac yn eirioli’r ymdriniaeth i eraill.

 M    Cadw llygad ar y bylchau  
Wrth wneud penderfyniadau am y rhaglen yr ydych chi’n ei hariannu, rydych chi’n 
ystyried y bylchau yn y ddarpariaeth a’r wybodaeth gyfredol ynglŷn â’r hyn sy’n effeithiol.

 P     Adnoddau Digonol ar ei Gyfer  
Rydych chi’n clustnodi adnoddau digonol i werthuso i sicrhau ei fod o ansawdd uchel ac 
yn ddibynadwy, a sicrhau bod y raddfa yn gymesur â’r rhaglen dan sylw.

A    Ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth ehangach  
Rydych chi’n ymrwymedig i rannu’r dysgu am yr hyn sydd wedi gweithio’n dda ac yn llai 
effeithiol o werthuso’ch rhaglenni, trwy’r Ganolfan Dystiolaeth, er mwyn i eraill elwa o’r 
hyn yr ydych chi wedi’i ddysgu.

C   Cysondeb wrth fesur canlyniadau  
Rydych chi’n defnyddio’r Fframweithiau Canlyniadau Gallu Ariannol wrth ddatblygu 
gwerthusiadau newydd (oni bai bod cyfiawnhad clir dros beidio â gwneud hynny). Bydd y 
rhain yn gwella’r ffordd y mae effaith yn cael ei mesur a galluogi llunio casgliadau cryfach 
am y dulliau mwyaf effeithiol o wella gallu ariannol pobl.

T    Gwneud amser i ddeall y canlyniadau a’u goblygiadau 
Rydych yn sicrhau bod y ddysg, a gweithredu ar y gwersi o’r gwerthusiad, yn flaenoriaeth 
- i sicrhau eich bod chi’n gwella’n barhaus ar y rhaglenni yr ydych chi’n eu hariannu, eu 
cynllunio a’u cyflenwi.

Pennod 1: cyflenwi trwy eraill

https://www.fincap.org.uk/evidence_hub
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Wythnos Gallu Ariannol, 13-19 Tachwedd 2017

Rhwng 14 a 20 Tachwedd 2016 fe wnaethom gynnal Wythnos Gallu Ariannol, gyntaf 
erioed y DU yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd 
gallu ariannol, pam ei fod o bwys, a’r cyfraniadau y mae ystod o wahanol sefydliadau yn eu 
gwneud. Rhwng 13 a 19 Tachwedd 2017 byddwn yn cynnal ail wythnos o’r fath.

Dechreuodd yr Wythnos Gallu Ariannol 2016 gyda digwyddiad i dynnu sylw at yr angen am 
addysg ariannol o ansawdd uchel, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Banc Lloegr ac yn cynnwys 
pobl ifanc ochr yn ochr â ‘Money Saving Expert’ Martin Lewis (llun isod). Ar ei ôl cafwyd 
derbynfa yn Westminster, a gynhaliwyd gan Suella Fernandes AS, a gadeiriodd ymchwiliad 
chwe mis o hyd diweddar y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Addysg Ariannol -  
a ariannwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol - i addysg ariannol mewn 
ysgolion. Defnyddiwyd y cyfle hwn i rannu canfyddiadau cychwynnol arolwg mewnol o 
blant a phobl ifanc, a’u rhieni (gweler pennod 5 am ragor o fanylion).

Denodd digwyddiadau 2016 sylw ar draws y DU, gyda mwy na 300 o sefydliadau yn cymryd 
rhan mewn amryw ffyrdd. Defnyddiwyd yr hashnod #FinCapWeek mwy na 2,000 gwaith yn 
ystod yr wythnos, ac fe wnaeth cyd-rannu (thunderclap) negeseuon drydar y diwrnod 
agoriadol o fwydo i ffrydiau Twitter 1.5 miliwn o bobl. Defnyddiodd Prif Weinidog Cymru, 
Carwyn Jones, yr achlysur i gyfeirio at ein partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i ariannu 
addysg ariannol mewn ysgolion a nododd Fforwm Gallu Ariannol Gorllewin Cymru yr 
wythnos gyda chyfarfod i ddathlu’r gwaith sy’n cael ei wneud i wella gallu ariannol mewn 
lleoliad gwledig. Fe ysbrydolodd hefyd wythnos o ddigwyddiadau yn canolbwyntio ar allu 
ariannol yn yr Alban ym mis Mawrth 2017.

Yn yr un modd â 2016, disgwyliwn y bydd digwyddiadau 2017 yn cynnig cyfle i sefydliadau 
sy’n cymryd rhan yn Strategaeth y DU i rwydweithio a rhannu syniadau; rhannu ymchwil a 
chynnydd, yn enwedig o’n Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio. Disgwyliwn iddo hefyd dod ag 
arweinwyr o agweddau eraill ar fywyd i’r trafodaethau, er mwyn i ni ddeall sut y gallai eu 
dylanwad wneud gwahaniaeth.

Mae’r cynlluniau ar gyfer Wythnos Gallu Ariannol 2017 eisoes yn cael eu llunio.  
Er mwyn cymryd rhan cysylltwch â’r tîm enquiries@fincap.org.uk neu ar  
Twitter @FinCapStrategy. 

https://twitter.com/hashtag/fincapweek?f=tweets&vertical=default
http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/qnr.aspx?meetingid=4004&assembly=5&c=Record%20of%20Proceedings&startDt=15/11/2016&endDt=18/11/2016&keyword=money%20advice%20service
http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/qnr.aspx?meetingid=4004&assembly=5&c=Record%20of%20Proceedings&startDt=15/11/2016&endDt=18/11/2016&keyword=money%20advice%20service
mailto:enquiries%40fincap.org.uk
https://twitter.com/fincapstrategy
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Arfer gorau a chyd-drefnu rhyngwladol

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gyfranogydd gweithredol yn Rhwydwaith 
Rhyngwladol ar Addysg Ariannol (INFE) OECD, sy’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr o fwy na 
100 gwlad a sefydliadau rhyngwladol perthnasol. Trwy’r fforwm hwn - ac ystod o 
berthnasau rhyngwladol eraill - byddwn yn parhau i fonitro datblygiadau mewn gwledydd 
eraill a rhannu mewnwelediadau a thystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio - wrth ddwyn i gof y 
gwahanol gyd-destunau a allai fod yn bresennol.

Mae’r cydweithio parhaus hwn yn tynnu sylw at nifer o themâu ar y cyd:

■u Cyd-drefnu: ffocws ar sefydliadau ar draws sectorau lluosog yn cydweithio i gyflawni 
effaith gynyddol ar y cyd.

■u Tystiolaeth: pwysigrwydd adeiladu sylfaen dystiolaeth ar y cyd i ddeall y rhwystrau a 
blociau adeiladu gallu ariannol

■u Gwerthuso effaith: angen am fesur cyson o sut y mae ymyraethau effeithiol yn gwella 
gallu ariannol pobl.

Ffigwr 4 - Mae ein partneriaid rhyngwladol yn gweld y Ganolfan Dystiolaeth wedi’i diweddaru fel un o 
wefannau arweiniol yn y byd ar gyfer adroddiadau cryno a phapurau sy’n adnabod Yr Hyn sy’n Gweithio 
wrth wella sgiliau rheoli arian pobl

Pennod 1: cyflenwi trwy eraill
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Cronfa’r Hyn Sy’n Gweithio
Ym mis Mehefin 2016 lansiwyd Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio – cronfa £7 miliwn newydd yn 
ymrwymedig i fynd i’r afael â bylchau mewn tystiolaeth a adnabuwyd gan Strategaeth Gallu 
Ariannol ar gyfer y DU, gan sefydlu’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ymgysylltu â gwahanol grwpiau 
a’u helpu i reoli eu harian. Mae’r Gronfa bellach wedi dyfarnu grantiau i gyfran gychwynnol o 
58 prosiect er mwyn iddynt allu cynnal gwerthusiad manwl o’r effaith y maen nhw’n ei chael. 
Bydd y prosiectau hyn yn dechrau cyflenwi yn chwarter cyntaf 2017 ac yn cwblhau erbyn mis 
Mawrth 2018. 
 
Ynghyd â darparu arian ar gyfer y mentrau hyn, byddwn yn gweithio’n agos gyda’r sefydliadau 
sydd yn eu cyflenwi yn ystod 2017/18 i sicrhau bod eu heffeithiau yn cael eu mesur yn glir ac 
yn gyson, ac yn cael eu rhannu yn eang. (Mae’r holl sefydliadau sydd wedi derbyn grantiau gan 
Gronfa’r Hyn sy’n Gweithio wedi cytuno i Egwyddorion IMPACT fel amod ar eu hariannu.) 
Bydd hyn yn galluogi i’w dysg gael ei chymhwyso gan lawer o sefydliadau eraill, ymhell y tu 
hwnt i’r derbynyddion grantiau eu hunain. Drwyddi draw’r cynllun hwn rydym yn cynnwys rhai 
enghreifftiau darluniadol o brosiectau’r Hyn sy’n Gweithio y byddwn yn eu cefnogi trwy gydol 
2017/18, ac mae Atodiad 2 yn rhoi crynodeb o bob un o’r 58 prosiect, gan gynnwys 12 yn cael 
eu cyflenwi yng Ngogledd Iwerddon.

Ariannu’r Hyn sy’n Gweithio ar draws y DU: profi rôl  
cynhwysiant digidol

Mae Good Things Foundation yn elusen sy’n cefnogi pobl sydd wedi’u heithrio yn ddigidol 
ac yn gymdeithasol i ymgysylltu â chyfryngau digidol a’u defnyddio i wella’u bywydau. Maen 
nhw’n gweithio gyda rhwydwaith o dros 5,000 o sefydliadau cymunedol ar draws y DU, gan 
gyflenwi cynhwysiant digidol trwy fodel yn cyfuno cymorth cymunedol wyneb-yn-wyneb a  
dysg ddigidol sy’n hawdd ei ddefnyddio.

Yn 2017/18, byddwn yn cefnogi’r Good Things Foundation, gan weithio gyda phartneriaid 
Toynbee Hall a Phrifysgol Sheffield, i fesur a all ymyraethau gallu ariannol gael eu gwneud 
yn fwy effeithiol wrth eu cyflenwi ochr yn ochr â chymorth cyffredinol y bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau digidol, ynghyd â chefnogaeth trafodion ariannol ‘byw’.

Bydd cyflenwi’r prosiect yn cael ei gynnal gan bartneriaid yn y gymuned yn rhwydwaith UK 
Online, a fydd yn gyfrifol am ymgysylltu â chyfranogwyr, eu cymell a’u hysbrydoli i gyfranogi a 
chwblhau’r prosiect. Er mwyn sicrhau arwyddocâd ystadegol yng nghanlyniadau’r prosiect, 
bydd 18 o Ganolfannau Ar-lein y DU yn cael eu hariannu i ymgysylltu â 40 o gyfranogwyr.

Ariannu’r Hyn sy’n Gweithio yng Nghymru: cymorth cyfoedion

Mae Youth Cymru yn elusen sy’n gweithio gyda chlybiau ieuenctid, darparwyr gwasanaeth, 
elusennau eraill, unigolion a llawer o gwmnïau yn y sector corfforaethol i helpu i ddarparu 
gwasanaethau ac amwynderau i bobl ifanc yng Nghymru. Yn 2017/18, byddwn yn cefnogi 
Youth Cymru i ddeall effeithlonrwydd rhaglenni hyfforddiant gallu ariannol rhwng 
cyfoedion o’u cymharu â hyfforddiant rhwng athrawon a chyfoedion.

Bydd pecyn cymorth gallu ariannol yn cael ei brofi gyda 60 o oedolion ifanc sy’n cael 
mynediad at hyfforddiant galwedigaethol gan ITEC yn Ne Cymru. Mae’r oedolion ifanc 
targed yn debyg o fod â sgiliau sylfaenol isel, ganddynt brofiadau negyddol ar ddysgu, ac o 
bosibl fe fyddant ar y cyrion ac yn fregus i siociau ariannol. Bydd y canlyniadau hyfforddi o’r 
grŵp cyfoedion hwn yn cael eu gwerthuso a’u cymharu gyda rhai grŵp rheoli o 60 o 
oedolion ifanc a fydd wedi derbyn hyfforddiant gallu ariannol athro i gyfoedion ITEC. 

https://www.fincap.org.uk/what_works_funding
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Ariannu’r Hyn sy’n Gweithio yn yr Alban: meithrin ymwybyddiaeth 
ariannol pobl ifanc

Mae’r elusen Young Scot yn elusen dinasyddiaeth a gwybodaeth ieuenctid cenedlaethol 
blaenllaw yn yr Alban sy’n cefnogi pobl ifanc, rhwng 11 a 26 oed i greu diben i’w bywyd, trwy 
benderfyniadau gwybodus, cael mynediad at gyfleoedd a’r gallu i lunio gwasanaethau, polisi 
a phenderfyniadau.

Dangosodd ymgysylltiad Young Scot ag oedolion ifanc i ddeall eu hagweddau tuag at 
gredyd a dyledion bod gan y rheini sy’n symud o ysgol i addysg bellach neu uwch ddiffyg 
dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddynt, a oedd wedyn 
yn effeithio ar eu gallu i gyllidebu a rheoli eu harian yn effeithiol yn y coleg neu’r brifysgol. 
Nid oeddynt chwaith yn ymwybodol o ffynonellau cymorth a oedd ar gael os oeddent 
angen cymorth ariannol.

Rydym yn ariannu Young Scot i edrych yn ddyfnach i’r materion hyn trwy sefydlu 
ymchwiliad wedi’i arwain gan fyfyrwyr. Byddant yn recriwtio grŵp craidd o 15 o bobl ifanc 
rhwng 16 a 25 oed o’r Alban gyfan ac sy’n mynychu addysg bellach neu uwch. Bydd y bobl 
ifanc hyn yn ffurfio Panel Ymchwiliad Myfyrwyr a byddant yn gweithio gyda’u cyfoedion a 
rhanddeiliaid eraill i ddeall pa gefnogaeth ac ymyraethau gallu ariannol sy’n bodoli ar hyn o 
bryd i fyfyrwyr ar draws yr Alban, pa fylchau sy’n bodoli yn y ddarpariaeth a sut y gellir mynd 
i’r afael â’r rhain, yn enwedig trwy uno gwaith sefydliadau cyfredol.

 
 
Yn 2017/18 byddwn hefyd yn agor Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio gwerth £3 miliwn newydd i 
ymgeiswyr i’n helpu ni i lanw bylchau mewn tystiolaeth a fydd yn parhau i fodoli pan fydd y 58 
prosiect yn cael eu hariannu; ac i brofi rhai o’r ymyraethau mwyaf addawol o’r 58 dros gyfnodau 
amser hwy neu raddfa ehangach i weld a fyddai modd eu cyflenwi mewn ffordd cost effeithiol ar 
draws y DU. Ar yr un pryd byddwn yn dechrau rhannu’r dystiolaeth o’r gronfa trwy sawl dull, gan 
gynnwys rhwydweithiau cynghorydd wyneb-yn-wyneb ar draws y DU.

Arian Yr Hyn sy’n Gweithio i wella sgiliau cynghorwyr  
wyneb yn wyneb

Mae sylfaen ymarferwyr effeithiol wrth galon cyflenwi. Bydd y ddysg o Gronfa’r Hyn sy’n 
Gweithio yn cael ei fabwysiadu yn ehangach ac yn cael ei gweithredu’n fwy effeithiol os oes 
dulliau mwy effeithiol ar gyfer rhannu a mabwysiadu’r dystiolaeth ddiweddaraf, a 
chysondeb cynyddol yng ngwaith ymarferwyr arweiniad ariannol.

Felly fel rhan o’n Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio yn 2016/17, rydym hefyd wedi lansio ffrwd o 
waith i gyfoethogi gallu ac arbenigedd ymarferwyr sy’n darparu arweiniad ariannol 
wyneb yn wyneb neu gymorth gallu ariannol i oedolion. 

Mae pedwar ar ddeg o sefydliadau blaenllaw o’r sectorau arweiniad ariannol, dysgu a sgiliau, 
ieuenctid a chymunedol wedi dod ynghyd i bennu ffyrdd o fodloni anghenion adnoddau a 
dysgu ymarferwyr rheng flaen sy’n cynnig arweiniad ariannol neu gymorth gallu ariannol i 
oedolion o bob oed ac o ystod o sefyllfaoedd. Dan gadeiryddiaeth Yvonne MacDermid, Prif 
Swyddog Gweithredol Money Advice Scotland, mae’r consortiwm yn edrych ar anghenion 
ymarferwyr y gallai darparu gallu ariannol fod yn un o nifer o elfennau o fewn eu harfer 
broffesiynol, hyd at anghenion ymarferwyr ble mai eu prif swydd yw darparu arweiniad 
ariannol i bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau.

Bwriada’r consortiwm greu fframwaith o anghenion galluoedd a dysgu/hyfforddi ymarferwyr 
erbyn diwedd mis Mawrth, ac o’r fan honno byddwn yn penderfynu ar y camau nesaf.

Rydym wedi paratoi yn ein cynlluniau ar gyfer 2017/18 i ariannu cyflenwi datrysiadau a all 
ddarparu canlyniadau da ar fuddsoddiad ar draws y sector cyfan.

Pennod 1: cyflenwi trwy eraill

https://www.fincap.org.uk/document/V6RQvisAAMAMdk0l/what-works-stream-b-update
https://www.fincap.org.uk/document/V6RQvisAAMAMdk0l/what-works-stream-b-update


30 Cynllun Busnes 2017/18 Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 

Pennod 1: cyflenwi trwy eraill

 Y Labordy Gallu Ariannol

Fel rhan o’n Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio, rydym yn gweithio gyda’r Tîm Mewnwelediadau 
Ymddygiadol (BIT) ac Ipsos MORI i greu proses o’r enw ‘Labordy Gallu Ariannol’. Mae gan y 
Labordy dri phrif nod:

■u cynhyrchu syniadau newydd a allai fynd i’r afael â rhai o’r heriau gallu ariannol mwyaf 
cymhleth ac anodd sy’n wynebu pobl ar draws y DU. Rydym wedi cynllunio’r Labordy i 
edrych yn benodol ar gwestiynau’r Hyn sy’n Gweithio hynny ble y disgwyliwn ariannu llai 
(neu ddim) prosiectau trwy Gronfa’r Hyn sy’n Gweithio mwy;

■u cynnal profion cyflym o syniadau newydd a allai wella gallu ariannol, gan ddefnyddio 
dulliau ansoddol a llwyfan arbrofi ar-lein newydd o’r enw Predictiv; a

■u chyflwyno argymhellion ar gyfer cynlluniau peilot yn ddiweddarach yn 2017/18, a allai 
brofi ar raddfa fwy’r syniadau Labordy sydd wedi dangos addewid sylweddol.

Er mwyn cyflenwi hyn, rydym wedi cynllunio gyda BIT a Ipsos MORI proses strwythuredig 
ble y gallwn gynnal arbrofion cyflym i wella sgiliau ariannol pobl, gan ddefnyddio 
amrywiaeth o leoliadau dyddiol. 

Dechreuodd Y Labordy ym mis Tachwedd 2016, yn canolbwyntio ar y cwestiwn yr Hyn sy’n 
Gweithio a ganlyn:

’Sut y gallwn annog pobl o oed gweithio sydd braidd yn ymdopi i feithrin byffer cynilo, i 
wrthsefyll siociau ariannol?’

Byddwn yn cynnal adolygiad porth ar ôl rownd gyntaf y profion o syniadau i fynd i’r afael â’r 
cwestiwn hwn, yna, yn amodol ar yr adolygiad hwnnw, bydd y Labordy yn mynd i’r afael â 
dau gwestiwn pellach Yr Hyn sy’n Gweithio, gan ddod i ben ym mis Hydref 2017.

Erbyn diwedd 2017/18 disgwyliwn weld mwy o sefydliadau yn 
alinio eu gwaith gyda Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU, 
yn eirioli Strategaeth y DU a chymryd camau i’w gyrru ymlaen. 
 
Bydd hyn yn golygu ymgysylltiad ehangach gyda thystiolaeth a 
mewnwelediad am allu ariannol - a defnyddio’r wybodaeth 
honno i hysbysu’r penderfyniadau a wneir gan gyllidwyr, 
ymarferwyr a llunwyr polisi ynglŷn â chynllun a chyflenwi eu 
gweithgaredd. 



Cynllun Busnes 2017/18 Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 31

Pennod 2: mynediad cynt ac ehangach 
tuag at gyngor ar ddyledion

Y nod strategol

I gefnogi swm sylweddol yn fwy o bobl orddyledus  
i gael mynediad at gyngor o ansawdd uchel am ddim, cyn 
gynted â phosibl, i ddatrys eu hargyfwng a meithrin eu  
gallu ariannol hirdymor.

Anelwn at helpu pobl i osgoi mynd i ddyledion nad oes modd eu rheoli ond, i’r rheini sydd 
yn profi hynny, rydym yn ariannu cyngor ar ddyledion o ansawdd uchel am ddim, a 
gyflenwir gan ein partneriaid ar draws y DU. Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yw’r un 
cyllidwr mwyaf ar gyngor ar ddyledion wyneb-yn-wyneb am ddim yn Lloegr, ac yn bartner 
ariannu sylweddol yn y gwledydd datganoledig.

Ein cylch gwaith statudol yw cynyddu mynediad, gyrru cyngor o ansawdd uchel a gwella 
cysondeb canlyniadau i bobl sy’n derbyn cyngor ar ddyledion ar draws y DU - gan gynnwys 
y rheini nad ydym yn eu hariannu yn uniongyrchol. Ein nod yw sicrhau bod pobl yn cael yr 
help sydd ei angen arnynt i ddelio gyda’u hanghenion di-oed, rheoli eu dyledion, ac i’w 
cefnogi i feithrin eu gwydnwch ariannol fel eu bod yn llai tebygol o fynd i drafferthion eto.

 
Ymateb i dirlun cyngor ar ddyledion newidiol
Mae’r angen am gyngor ar ddyledion o ansawdd uchel yn glir: mae tua 8 miliwn o bobl yn y DU 
yn wynebu anawsterau ariannol difrifol a ffocws pwysig ar ein cyfer ni eleni yw deall anghenion 
newidiol y grŵp mawr hwn o bobl. 

Mae ein hymchwil yn dangos bod cwymp bychan wedi bod yn lefelau cyffredinol gorddyled. 
Serch hynny, mae newid yn y math o ddyledion wedi rhoi pwysau ar fodelau ariannu rhai 
darparwyr cyngor ar ddyledion, ac mae pwysau ar ffynonellau ariannu cyngor ar ddyledion 
eraill yn golygu bod y cyflenwad wedi disgyn yn ystod y 12 mis diwethaf.

Rydym yn cydnabod cymhlethdod cynyddol achosion dyledion y mae asiantaethau cyngor yn 
delio â hwy, a’r pwysau cynyddol sy’n gysylltiedig â hynny. Byddwn yn gweithio gyda’n 
partneriaid a ariennir i liniaru ar beth o’r pwysau hynny.

Rydym hefyd yn ofalus o’r twf yn nifer y bobl sy’n hunangyflogedig ac sy’n cael trafferthion 
gyda dyledion personol, ac sydd angen mynediad at gyngor ar ddyledion am ddim o ansawdd 
uchel. Felly yn 2017/18 byddwn yn dyrannu ariannu i ddarparu gallu ychwanegol i ddarparu’r 
cyngor arbenigol hwnnw.

Rydym yn ymateb i’r heriau hyn trwy gynnig cynnydd yn ein hariannu cyngor ar ddyledion i 
£48m yn 2017/18 - cynnydd o £3 miliwn (7%) ar y flwyddyn gyfredol. Ar yr un pryd byddwn yn 
parhau i edrych am ffyrdd i wneud i’n hariannu fynd ymhellach.

Fel rhan o hyn byddwn yn cynnig cymorth i asiantaethau cyngor i wella eu darpariaeth cyngor 
digidol er mwyn i fwy o bobl gael mynediad at gyngor ar ddyledion o ansawdd uchel, am ddim 
trwy ystod o sianeli cyflenwi.

Disgwyliwn i’n hariannu yn 2017/18 gyflenwi cyngor ar ddyledion o ansawdd uchel, am ddim i 
43,000 yn fwy o bobl, gan fynd â chyfanswm nifer y sesiynau cyngor ar ddyledion am ddim a 
gyflenwir trwy ein partneriaid i 468,000.

NOD
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Rydym yn ymestyn ar ran fwyaf ein trefniadau grant cyfredol ar gyfer cyflenwi cyngor ar 
ddyledion wrth i ni ddechrau ar ein gwaith ar ymdriniaeth gomisiynu newydd. Rydym yn 
ymrwymedig i weithio gyda’r sector i lunio cynllun y gwasanaethau cyngor ar ddyledion a 
gomisiynir sy’n ymateb i’r tirlun ac yn bodloni angen pobl am gyngor ar ddyledion.

Ein gwasanaethau a ariennir ar draws y DU

Yn Lloegr rydym yn ariannu cyngor ar ddyledion o ansawdd uchel, am ddim trwy ystod o 
sefydliadau partner: Cyngor ar Bopeth, Capitalise, Money Advice West, East Midlands 
Money Advice a Greater Merseyside Money Advice Partnership. 

Yng Nghymru rydym yn ariannu gwasanaethau trwy Gyngor ar Bopeth ac yn gweithio’n 
agos gyda Llywodraeth Cymru. 

Daw ein cytundebau ariannu tair blynedd o hyd i ben ym mis Medi 2017. Byddwn yn 
ymestyn ar y gwasanaethau hynny wrth weithio gyda’r sector i gyd-gynllunio gwasanaethau 
newydd ar draws Lloegr ac yng Nghymru.

Yn Yr Alban mae gennym bartneriaeth lwyddiannus gyda Llywodraeth yr Alban, gan gyd-
ariannu cyfres o brosiectau cyngor ar ddyledion a weinyddir gan Fwrdd Cymorth Cyfreithiol 
yr Alban (SLAB). Mae’r prosiectau hyn yn gweithio gydag asiantaethau a all helpu i gyflenwi 
cyngor i grwpiau anodd eu cyrraedd - er enghraifft: sefydliadau sy’n delio â phobl anabl, y 
rheini sydd wedi dioddef cam-drin domestig, neu bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl.

Yng Ngogledd Iwerddon rydym wedi sefydlu cytundebau grant mewn dwy ffrwd, yn 
ymdrin â chyngor amlsianel ar draws yr 11 ardal awdurdod lleol; a phrosiectau cymunedol 
wedi’u hanelu at ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd gyda chyngor ar ddyledion.

Y Gronfa’r Hyn Sy’n Gweithio: Eiriolwyr Arian yn y Gymuned

Un pwynt allweddol ble mae ein gwaith cyngor ar ddyledion yn uno â gallu ariannol yw 
helpu pobl i wynebu eu materion ariannol yn ddigon cynnar fel nad oes angen iddynt gael 
mynediad at ddatrysiad dyledion ffurfiol. Felly yn ystod 2017/18, byddwn yn cefnogi Cyngor 
ar Bopeth yn Southwark i werthuso effeithiolrwydd ei ymdriniaeth i gyflenwi hyfforddiant i’r 
rheini sydd wedi’u heffeithio gan newidiadau mewn budd-daliadau neu’n dangos 
arwyddion o drallod ariannol. Bydd yn profi:

■u A yw pobl sydd eisoes ar y llwybr at allgau ariannol neu ddyledion problemus yn gallu 
deall a gweithredu ar negeseuon gallu ariannol, neu a yw eu problemau yn eu hatal rhag 
cymryd camau positif?

■u A yw eiriolwyr gallu ariannol yn y gymuned yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 
ymddygiadau a chamau gweithredu ariannol cadarnhaol?

Mae disgwyl i’r ymyrraeth wasanaethu pobl o segment ‘mewn trafferth’ yn bennaf. Bydd 
ddeuddeg o ddigwyddiadau yn gwasanaethu tua 45 o bobl ym mhob digwyddiad, gan fesur 
gwelliannau yn erbyn y fframwaith canlyniadau perthnasol. Ar yr un pryd, bydd 100 o 
Eiriolwyr Arian yn gweithio ar draws y gymuned i gefnogi mwy o bobl eto sydd wrth risg o 
allgau ariannol neu ddyledion problemus.

Bydd y gwerthusiad yn cynnwys arolygon cyn ac ar ôl, grwpiau ffocws a grŵp cymharu 
wedi’u dethol o’r gymuned nad ydynt wedi derbyn unrhyw fath o ymyrraeth. Bydd yr 
adroddiad gwerthuso terfynol yn cael ei gynhyrchu yn gynnar yn 2018.
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Strategaeth Sector newydd ar gyfer Cyngor ar Ddyledion a 
Rheoli Dyledion
Trwy gydweithio, gallwn wneud mwy i yrru arfer da ar draws y sector, hyrwyddo datrysiadau 
cyffredin a gwella a rhannu ffyrdd o weithio i sicrhau bod cleientiaid yn derbyn safon gyson uchel o 
wasanaeth ble bynnag a sut bynnag y maen nhw’n dewis cael mynediad at gyngor ar ddyledion.

Ers cymryd ein cyfrifoldebau statudol ar gyfer y sector cyngor ar ddyledion, rydym wedi ceisio 
ymdriniaeth ar y cyd yn gyson, gan weithio nid yn unig gyda’r partneriaid yr ydym yn eu hariannu yn 
uniongyrchol ond gydag eraill ar draws y sector. Mae ein Grŵp Llywio Cyngor ar Ddyledion (DASG), 
a sefydlwyd yn 2015, yn dwyn ynghyd uwch gynrychiolwyr o’r prif ddarparwyr cyngor a hefyd gan 
sefydliadau credydwyr.

Yn 2017/18 un o’n prif nodau yw llunio strategaeth newydd ar gyfer cyngor ar ddyledion, gyda’r 
sector yn gyffredinol yn arwain, yn berchen ac yn cytuno â’r weledigaeth amlinellol.

Bydd y Strategaeth Sector ar gyfer Cyngor ar Ddyledion a Rheoli Dyledion yn edrych ar y ddau fater 
mwyaf critigol sy’n effeithio ar y sector:

■■ ariannu effeithiol, effeithlon a thryloyw ar gyngor ar ddyledion; a

■■ siwrnai effeithiol gan y cwsmer o gredydwr i gynghorydd.

Byddaf hefyd yn ystyried:

■■ arfer credydwr mwy cyson;

■■ mewnosod pellach ar allu ariannol o fewn cyngor ar ddyledion;

■■ datrysiadau ac opsiynau dyledion; a

■■ chyd-drefnu ymchwil.

Mae’r ystod hon o destunau yn golygu y bydd angen i ni weithio’n agos iawn gyda Thrysorlys Ei 
Mawrhydi a’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol wrth reoli’r broses a chytuno ar gasgliadau ar y cyd. 
Disgwyliwn i’r Strategaeth Sector ar gyfer Cyngor ar Ddyledion a Rheoli Dyledion gynhyrchu rhai 
rhaglenni gwaith cydweithredol pwysig. Byddwn yn cynllunio ac yn darparu adnoddau i o leiaf tri 
fod yn gweithredu erbyn diwedd 2017/18.

Gwell ansawdd a chysondeb cyngor ar ddyledion
Ers cymryd cyfrifoldeb dros gyd-drefnu cyngor ar ddyledion, rydym wedi gweithio gyda’r sector i 
sefydlu ystod o fentrau wedi’u hanelu at wella ansawdd a chysondeb y gwasanaethau y mae 
cleientiaid yn eu derbyn. Rydym wedi rheoli llawer o hyd trwy Grŵp Gweithredol Cyngor ar 
Ddyledion sydd wedi cael croeso, sy’n tynnu ar sgiliau a brwdfrydedd arbenigwyr cyngor ar 
ddyledion o ystod eang o sefydliadau.

Y llynedd fe wnaethom lansio cynllun adolygu cyfoedion newydd, gyda chynghorwyr dyledion 
arbenigol yn asesu gwaith cynghorwyr eraill ac yn darparu cyngor ar wella a datblygu. Disgwyliwn 
ddefnyddio’r canfyddiadau i hysbysu ein gwaith - a gwaith y sector yn gyffredinol - yn 2017/18.

Rhoi Cyngor Da ar Ddyledion
Mae’r Fframwaith Ansawdd a gyflwynwyd gennym yn 2013 yn golygu bod y sefydliadau yr ydym yn 
eu hariannu, a’r cynghorwyr sy’n darparu gwasanaethau yn uniongyrchol i gleientiaid, oll yn 
gweithredu o dan safon achrededig.

Yn 2017/18 bydd y sefydliadau sy’n gweithredu’r safonau hyn yn dechrau archwilio a yw ymarferwyr 
wedi’u hyfforddi neu’n gymwys â’r wybodaeth berthnasol ar gyfer eu rôl benodol.

Rydym wedi gweithio gyda’r sector cyngor i ddatblygu llwyfan ar-lein er mwyn caniatáu i 
gynghorwyr gael mynediad at fodiwlau ac asesiadau e-ddysgu i ddangos bod ganddynt y 
wybodaeth dechnegol ofynnol i weithredu fel cynghorwyr, gweithwyr achos arbenigol,  
neu gynrychiolwyr llys.

Pennod 2: mynediad cynt ac ehangach at gyngor ar ddyledion

http://cms.moneyadviceservice.org.uk/system/comfy/cms/files/files/000/000/068/original/MAS_Debt_Advice_Quality_Framework_May_2015.pdf
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Datblygu’r sylfaen sgiliau
Gan adeiladu ar ganfyddiadau o’r cynllun adolygu cyfoedion ac archwilio safonau achrededig, 
blaenoriaeth ar gyfer 2017/18 yw adnabod bylchau yn y sgiliau ymhlith y gymuned cyngor ar 
ddyledion a datblygu cynllun ar draws y sector fel bod y gymysgedd sgiliau yn ddigonol i  
fodloni’r galw.

Datganiad Ariannol Safonol
Yn 2017/18, byddwn yn cwblhau cyflwyno Datganiad Ariannol Safonol (SFS), newydd sydd am y 
tro yn dwyn ynghyd yr holl wybodaeth angenrheidiol am incwm a gwariant cleientiaid ar ffurf 
gyffredin, ac yn cynnig un set o ganllawiau gwario.

Mae’r SFS wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth gyda darparwyr cyngor, credydwyr, cymdeithasau 
masnach a grwpiau eraill â diddordeb. Mae’n ddatblygiad tirnod ar gyfer cyngor ar ddyledion yn y 
DU, gan gyflwyno cysondeb cynyddol ar gyngor ar ddyledion a chynnig cyfnod pontio llyfnach 
trwy’r broses ar gyfer defnyddwyr, cynghorwyr a chredydwyr.

Helpu pobl gydag arian a dyledion ar draws Gogledd Iwerddon

’Rwy’n byw yn Belfast ac rwy’n gyfrifol am weithio gyda  
rhanddeiliaid allweddol ar draws pob sector gan gynnwys 
Llywodraeth, gwasanaethau cyngor ar ddyledion, sector 
gwirfoddol a chymunedol a gwasanaethau ariannol i sicrhau 
bod gwaith y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn bodloni 
anghenion pobl yng Ngogledd Iwerddon. Rwy’n rheoli’n 
uniongyrchol ein gwasanaethau dyledion a gomisiynir gyda 
Chanolfan Cyngor ar Bopeth Gogledd Iwerddon a Northern 
Ireland Association for the Care and Resettlement of Offenders. 
Rwyf hefyd yn hoffi clywed am weithgaredd gwasanaethau a 
sefydliadau eraill ar lawr gwlad yng Ngogledd Iwerddon, eu 
heriau a’u llwyddiannau - a dwyn y ddysg hon yn ôl i 
Wasanaethau Cynghori Ariannol. Teimlaf fod gwybodaeth a 
dealltwriaeth leol o gyflenwi gwasanaeth ynghyd â dwyn y 
ddysg o gyflenwi ym Mhrydain Fawr o fudd yn y  
pendraw i’r defnyddiwr. 

’Rwy’n aelod (neu gyfranogwr) mewn nifer o grwpiau rhanddeiliaid. Rwy’n cynrychioli 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol yng Ngogledd Iwerddon mewn grwpiau megis Grŵp Cyswllt 
Cyngor ar Arian, Fforwm Drafodaeth Gogledd Iwerddon, Grŵp Cyngor a Gwybodaeth 
Llywodraeth a Grŵp Materion Llywodraeth Gogledd Iwerddon. Credaf trwy ddarparu 
diweddariadau i grwpiau o’r fath a chadeirio Fforwm Gogledd Iwerddon y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol gallwn sicrhau bod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cael ei integreiddio’n llawn i’r 
tirlun gallu ariannol a dyledion yng Ngogledd Iwerddon, gan ddeall y materion sy’n unigryw i 
Ogledd Iwerddon sy’n effeithio ar bobl a darparwyr ac yn sicrhau bod hyn yn cael ei rannu ar 
draws y busnes i uchafu ar ein heffaith ar y cyd.’  
 
Janine Maher - Rheolwr Gogledd Iwerddon

Erbyn diwedd 2017/18 disgwyliwn y bydd ein hariannu wedi 
galluogi ein partneriaid i gyflenwi 468,000 o sesiynau cyngor ar 
ddyledion o ansawdd uchel, am ddim ar draws y DU.

Disgwyliwn hefyd sefydlu strategaeth newydd ar draws y sector; ac 
y byddwn wedi cymryd camau sylweddol tuag at wella sylfaen 
sgiliau ymhlith cynghorwyr ar ddyledion sy’n gweithredu.

https://sfs.moneyadviceservice.org.uk/en/what-is-the-standard-financial-statement
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Y nod strategol

 
Helpu’r bobl sydd fwyaf wrth risg o siociau ariannol i reoli eu 
harian yn dda o ddydd i ddydd a chynilo mwy. 

Ceir problem gronig gyda lefelau isel o gynilion yn y DU sy’n gadael miliynau o bobl yn 
agored i siociau ariannol a gorddyled. Rydym yn mynd i’r afael â’r broblem hon trwy: 

■■ feithrin a rhannu tystiolaeth am ymddygiad defnyddwyr i greu ymyraethau gwell sy’n 
adnabod yr angen am negeseuon realistig, targedig (yn hytrach na rhagdybiaethau 
cyffredinol am wella lefel y cyllidebu a chynilo); 

■■ dyfnhau ein dealltwriaeth o gyfaddawdau y mae defnyddwyr yn eu gwneud rhwng 
gwahanol flaenoriaethau ariannol, gan gynnwys cynilo ar gyfer y tymor hwy mewn 
pensiynau;

■■ profi a dysgu am Yr Hyn sy’n Gweithio ar gyfnodau perthnasol ar gyfer gwahanol 
segmentau - i ddarparu ymyraethau effeithiol ac arweiniad gweithredu, trwy ein sianeli 
ein hunain a thrwy eraill; 

■■ gweithio gyda sefydliadau arbenigol a all gyrraedd defnyddwyr pan fyddant yn cydbwyso 
penderfyniadau pwysig am wario, cynilo a defnyddio credyd ar bwyntiau gwahanol yn eu 
hoes weithio. 

 Cynllun comisiynu ar gyfer cefnogaeth gyllidebu a chynilo

Mae ein mewnwelediad a dadansoddiad yn dangos bod bylchau sylweddol mewn 
cefnogaeth i filiynau o bobl yn y segmentau ‘mewn trafferth’ a ‘gwasgedig’ i’w helpu i reoli 
eu harian yn well (gan gynnwys rheoli credyd yn well) a datblygu arferion cynilo ar gyfer y 
tymor byr a’r tymor hir.

Disgwyliwn y bydd y pryder hwn yn ganolog i’r un corff arweiniad newydd wrth iddo 
gefnogi pobl i reoli arian yn ystod eu hoes weithio ac at ymddeoliad.

Erbyn hydref 2018, bwriadwn amlinellu cynllun comisiynu sy’n amlinellu pa un yw’r ffordd 
orau yn ein barn ni o ddefnyddio’r ariannu sydd ar gael, gan gynnwys arian trethi, i gefnogi 
pobl yn y ddau segment hyn. Credwn y dylid gwneud hyn mewn ffordd sy’n ategu at 
ymdrechion partneriaid cyfredol, gan roi hwb i’w gallu a’u cyrhaeddiad ble bynnag fo 
hynny’n bosibl. (Gallai hyn olygu ariannu sefydliadau i gyflenwi; neu fe allai olygu rhoi 
mewnwelediad, tystiolaeth ac offer iddynt sy’n gwella’r cyflenwi a ariennir trwy ffynonellau 
eraill.) Disgwyliwn hefyd y bydd rôl ar gyfer y sianeli uniongyrchol yr ydym yn eu rhedeg i 
ategu at ymdrechion partneriaid; ac i’n partneriaid cyngor ar ddyledion, sydd eisoes yn 
cefnogi cannoedd ar filoedd o bobl gyda’r materion hyn.

Bydd y cynllun yn dibynnu ar dystiolaeth o angen defnyddwyr, a chanlyniadau o’r cynlluniau 
peilot ac arbrofion Yr Hyn sy’n Gweithio a fydd wedi’u cwblhau i raddau helaeth erbyn 
diwedd 2017/18. Yn 2017/18, gan hynny, byddwn yn cymryd cyfres o gamau hanfodol tuag 
at y cynllun uchelgeisiol hwnnw.

NOD
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Cyflenwi mewnwelediadau newydd i reoli arian
Bob blwyddyn, mae ymron i dri chwarter o gartrefi yn derbyn bil annisgwyl - ond nid oes gan 
chwarter o oedolion o oed gweithio unrhyw gynilion wrth gefn. Denodd ein hymchwil, a 
gyhoeddwyd ym mis Medi 2016, sylw eang yn y cyfryngau gyda’i ganfyddiad bod gan 17 miliwn 
o bobl lai na £100 wedi’i gynilo.

Ffigwr 5 - Fe wnaeth llawer o’r prif sefydliadau cyfryngau - gan gynnwys BBC News roi sylw i’r ymchwil 
cynilion y gwnaethom ei gyhoeddi ym mis Medi 2016. Dengys y graffig hwn mai hyder a chynllunio yw’r 
nodweddion diffiniol sy’n gwahaniaethu rhwng cynilwyr a’r rhai nad ydynt yn cynilo, ac sy’n cysylltu 
cynilwyr afreolaidd a rheolaidd: 

Mae incwm, oed, a defnydd ar gredyd oll yn yrwyr sylweddol ar ymddygiad cynilo. Yn benodol 
mae ein hymchwil i’r segment ‘gwasgedig’ wedi dangos sut y mae pobl yn y segment hwn yn 
ei chael hi’n anodd neilltuo arian yn syml oherwydd bod cyfran fawr o’u hincwm cartref yn cael 
ei defnyddio i dalu dyledion. Tynnodd ein hymchwil sylw hefyd at y rôl bwysig a chwaraeir gan 
y tri phrif rwystr ymddygiadol tuag at gynilo: 

■■ derbyniad o fenthyca, gan ystyried defnydd credyd yn anochel;

■■ ffocws ar fyw i heddiw a blaenoriaethu anghenion byr dymor di-oed; a

■■ chred nad yw’n bwysig cynilo at argyfwng.

Mae ein hymchwil i flociau adeiladu gallu ariannol yn awgrymu bod hyder yn ffactor 
sylweddol ym mha un a yw pobl yn cyllidebu neu’n cynilo. Yn 2017/18 byddwn yn edrych yn 
ofalus ar y canfyddiad hwn, ac ar ffyrdd o wella hyder ariannol. Byddwn yn defnyddio 
canfyddiadau’r ymchwil hwn yn ein gwaith ein hun ac yn eu rhannu’n eang er mwyn iddynt 
hysbysu’r hyn mae eraill yn ei wneud i helpu pobl i gadw trefn ar eu harian.

Sylfaen: Poblogaeth oed gweithio’r DUPa mor aml mae pobl yn cynilo
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https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/570/original/A4_MAS_Fincap_Measuring_Financial_Capability_Building_Blocks_Nov2016.pdf
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Prosiectau’r Hyn sy’n Gweithio ar gyfer cymorth cyllidebu a 
chynilo

Rydym yn ariannu 21 o gynlluniau peilot a phrosiectau a all fesur Yr Hyn sy’n Gweithio wrth 
wella gallu ariannol ar draws pedwar maes allweddol o oes oed gweithio. Mae pob un yn 
cyffwrdd ar gyllideb a chynilo ar ryw ffurf neu’i gilydd, ac mae rhai yn targedu:

■u cyllidebu a chynilo yn y gweithle;

■u ymyraethau yn y gymuned;

■u canolbwyntio ar bobl yn y segment ‘mewn trafferth’; a

■u dethol a defnyddio opsiynau credyd priodol. 

Gyda’i gilydd, mae’r cynlluniau peilot a phrosiectau ar y rhestr fer yn darparu gorchudd 
daearyddol cryf ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac yn cynnwys 
cymysgedd o ymdriniaethau a phrosiectau cenedlaethol a fydd yn canolbwyntio ar 
gymunedau neu grwpiau lleol gydag anghenion penodol. 

Mae’r prosiect hefyd yn defnyddio ystod o fethodoleg i ymgysylltu â’u cynulleidfa darged. 
Bydd hyn yn galluogi iddynt gynhyrchu tystiolaeth gref o ble y mae defnyddio (er enghraifft) 
cymorth wyneb yn wyneb, gweithdai, cymorth cyfoedion, neu apiau symudol yn gallu 
ymgysylltu pobl o oed gweithio orau a chael effaith ar eu cyllideb a’u cynilo. 

Y Gronfa’r Hyn Sy’n Gweithio: Cymorth gallu ariannol i denantiaid

Yn ystod 2017/18, byddwn yn cefnogi’r National Learning and Work Institute, mewn 
partneriaeth gyda Amicus Horizon, cymdeithas dai, i edrych ar sut y gall cymorth gallu 
ariannol gael ei wneud yn fwyaf effeithiol i denantiaid - yn bennaf yn y segmentau ‘mewn 
trafferth’ a ‘gwasgedig’ - sydd â hanes diweddar o ôl-ddyledion rhent. Bydd y prosiect yn 
gwerthuso effaith y cymorth gallu ariannol a roddir i denantiaid cymdeithasau tai. Bydd hyn 
yn cael ei gymharu hefyd â’r effaith pan oedd y cymorth gallu ariannol yn cael ei gyfuno 
gyda threfniant hyblygrwydd rhent â chymorth. 

Bydd y prosiect hefyd yn dadansoddi cost cyflenwi’r ymyraethau o’i gymharu â’r cynilion a 
wireddir ar gyfer y landlord.

Bydd 500 o denantiaid yn cael eu recriwtio i’r prosiect (250 yn y grŵp trin a 250 yn y grŵp 
rheoli), gyda’r nod o gael o leiaf 150 tenant ym mhob grŵp yn parhau wedi ymgysylltu yn y 
prosiect yn gyfan.

Y sylfaen ar gyfer y prosiect oedd adolygiad llenyddiaeth ac arfer, yn cynnwys cyfweliadau 
gyda mwy na 20 o brosiectau gallu ariannol, a oedd yn adnabod bod ymgysylltiad gyda 
chartrefi incwm isel yn fwy tebygol o fod yn effeithiol os ceir darpariaeth gadarn o 
gefnogaeth ymarferol i fodloni’r problemau y mae tenantiaid yn eu hwynebu.

Mae’r ddysg o’r prosiect hwn yn debyg o fod o ddiddordeb i nifer fawr o randdeiliaid sy’n 
derbyn taliadau rheolaidd gan gartrefi incwm isel. Mae cyflwyno diwygiadau taliadau lles 
Credyd Cynhwysol wedi cynyddu pwysigrwydd datblygu ymdriniaethau i helpu pobl incwm 
isel i gyllidebu yn fwy effeithiol.

Pennod 3: mwy o bobl yn cyllidebu ac yn cynilo
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Pennod 3: mwy o bobl yn cyllidebu ac yn cynilo

Cymorth effeithiol i ymgysylltu pobl â chyllidebu a chynilo
Mae mwy a mwy o bobl yn troi atom bob blwyddyn am arweiniad ar gyllidebu a chynilo.

Yn 2017/18 byddwn yn defnyddio’r mewnwelediadau yr ydym wedi’u cynhyrchu i’r rhwystrau 
a’r galluogwyr i gynilo i ddefnyddio nifer o brofion ar ein gwasanaethau gwe a ffôn i ddeall pa 
un yw’r ffordd orau i ddarparu arweiniad effeithiol sy’n cael effaith fesuradwy ar arferion cynilo.

Rydym hefyd eisiau gweithio gydag eraill fel bod cefnogaeth ar draws y tirlun arweiniad 
ariannol wedi’i gynllunio a’i dargedu i helpu pobl - yn y segmentau ‘mewn trafferth’ a 
‘gwasgedig’ yn benodol - i olrhain eu harian yn well. Yn gweithio gyda’r diwydiant technoleg 
ariannol (’fintech’), byddwn yn arbrofi gydag apiau a gwasanaethau sydd eisoes ar gael sy’n 
helpu pobl gyda’r heriau hyn.

Bydd ein dadansoddiad a mewnwelediad yn cael ei hysbysu ymhellach gan nifer o 
brosiectau mawr yr ydym yn eu cyflenwi, trwy ein gwasanaeth ein hunain ac mewn 
partneriaeth gydag eraill.

Cefnogi hawlwyr Credyd Cynhwysol

Mae un o’n prosiectau mawr yn helpu hawlwyr budd-daliadau gydag anghenion cyllidebu 
cymedrol, a allai ddisgyn rhwng ein segmentau ‘mewn trafferth’ a ‘gwasgedig’, i ddeall 
effaith bosibl o gyflwyno ac ehangu’r Credyd Cynhwysol.

I’r perwyl hwn, rydym wedi gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i ddatblygu a 
gweithredu offeryn i helpu pobl gyda’u cyllidebu personol wrth symud ymlaen i Gredyd 
Cynhwysol.

Mae’r Credyd Cynhwysol yn cyflwyno newidiadau sylweddol i sut y mae hawlwyr yn 
cyllidebu. I rai, bydd yn golygu rheoli trafodion trwy gyfrif banc am y tro cyntaf; i lawer, bydd 
yn golygu talu am gostau tai o’u taliadau yn hytrach na’r rhain yn cael eu talu yn 
uniongyrchol i landlordiaid; ac i’r rhan fwyaf, bydd yn golygu’r angen i addasu i gyllidebu 
misol (yn hytrach nac wythnosol).

Wrth i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno i fwy o hawlwyr, gydag amgylchiadau ac 
anghenion mwy cymhleth, byddwn yn parhau i fireinio a gwella ein cymorth yng 
ngoleuni’r profiad.

Her benodol fydd sefydlu pa un yw’r ffordd orau o fodloni anghenion arweiniad hawlwyr 
nad ydynt yn cael eu cyfeirio atom fel rhan o’r pecyn cymorth y maen nhw’n ei dderbyn gan 
yr Adran Gwaith a Phensiynau. Tra bod gan lawer o hawlwyr ‘hyfforddwyr gwaith’ a all eu 
cyfeirio at ein gwasanaeth, efallai na fydd pobl sy’n gweithio oriau amrywiol neu sy’n symud 
i mewn ac allan o gyflogaeth yn aml yn ymwybodol o’r help yr ydym ni neu eraill yn ei 
gynnig. Gallai pobl yn y sefyllfa hon fod ag anghenion cyllidebu mwy cymhleth, gan y bydd 
yr incwm y maen nhw’n ei dderbyn o’r gwaith a budd-daliadau yn codi a gostwng, a 
hwyrach y bydd ganddynt fwy nac un cyflogwr.

Byddwn yn gwerthuso effeithiolrwydd y gefnogaeth hon wrth gyrraedd a helpu hawlwyr - 
yn unol ag Egwyddorion IMPACT a amlinellir ar dudalen 25 uchod.
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Deall dewisiadau a phwysau ar ddefnyddwyr ar wahanol gyfnodau 
mewn bywyd 
Byddwn yn ymchwilio i sut y mae carfanau gwahanol o ddefnyddwyr yn dewis rhwng cynilo, 
gwario a thalu dyled ar wahanol gyfnodau yn eu bywydau. 

Mae sut y mae defnyddwyr yn rheoli blaenoriaethau ariannol a chyfaddawdau rhwng 
gwahanol nodau yn sylfaen hanfodol ar gyfer arweiniad credadwy, cyfannol. Bydd yn galluogi 
ymdriniaeth fwy soffistigedig a chyson i negeseuon arweiniad gennym ni ac eraill am gynilo 
byr dymor a hir dymor. 

Bydd y gwaith hwn yn cynnwys mapio anghenion defnyddwyr dros wahanol gyfnodau mewn 
bywyd, dadansoddi ffynonellau ymchwil cyfredol a chomisiynu ymchwil ychwanegol i lanw 
unrhyw fylchau yn y sylfaen dystiolaeth. 

Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau partner i ddeall y cyfaddawdau y mae defnyddwyr yn eu 
gwneud rhwng cynilo byr dymor a phensiynau. Trwy hyn, byddwn yn meithrin darlun clir o’r 
hyn y mae defnyddwyr mewn gwahanol segmentau eu hangen o fyffer cynilo, a fydd yn 
hysbysu ein gwasanaeth arweiniad ein hun a chynllunio ymyraethau eraill i hyrwyddo cynilon. 

Y rheolau cyffredinol ar gyfer cynilo, cyllidebu a llywio 
digwyddiadau bywyd 
Mae rheolau cyffredinol yn arweiniad syml, cofiadwy ar sut i reoli arian sy’n anelu at fod yn 
gyffredinol briodol yn hytrach nac wedi’i deilwra i amgylchiadau unigol. Ceir tystiolaeth i 
awgrymu y gall rheolau cyffredinol fod yn ffordd effeithiol o dorri trwy rai o gymhlethdodau 
penderfyniadau ariannol. Fel rhan o weithredu’r Adolygiad Marchnad Cyngor Ariannol, mae 
is-grŵp Awdurdod Ymddygiad Ariannol wedi bod yn datblygu ymdriniaeth i reolau cyffredinol 
cyllid personol a bydd yn adrodd ym mis Mawrth 2017. 

Yn 2017/18 byddwn yn parhau â’r gwaith hwn trwy brofi effaith y negeseuon hyn ar ymddygiad 
defnyddwyr trwy ein sianeli arweiniad ein hunain.

Gweithio gyda llywodraeth
Gyda chyrhaeddiad ISA Oes yn 2017, a ‘Helpu i Gynilo’ - menter cynilon cyfatebol wedi’i 
hanelu at bobl ar incymau isel - yn dod i’r farchnad ar gyfer mis Ebrill 2018, mae cyfle 
sylweddol i weithio gyda phartneriaid ar draws llywodraeth a helpu pobl sydd wrth risg o 
siociau ariannol i gynilo a chynyddu eu gwydnwch. Byddwn yn rhannu mewnwelediadau a 
dysg i fwydo i arweiniad effeithiol ar ISA Oes a chynllunio a chyflenwi a chyfathrebu ar y 
cynnyrch Helpu i Gynilo. 

Pennod 3: mwy o bobl yn cyllidebu ac yn cynilo
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Helpu pobl gyda chynilon, arian a dyledion ar draws yr Alban

’Fi yw arweinydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gyfer 
 strategaethau a pherthnasau yn yr Alban, ac rwyf wedi fy lleoli 
yma yn llawn amser. Rwy’n gwneud yn siŵr bod yr hyn mae’r 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn ei gyflenwi yn cyd-fynd ag 
anghenion pobl yn yr Alban gan ystyried polisi datganoledig. 
Rwy’n gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys 
llywodraeth ganolog a lleol, sefydliadau trydydd sector, sector 
gwirfoddol a gwasanaethau ariannol i sicrhau bod dysgu o’r 
Alban yn hysbysu’r hyn yr ydym yn ei wneud. 

’Rwy’n helpu i oruchwylio ein rhaglen ar y cyd o ariannu cyngor 
ar ddyledion gyda Llywodraeth yr Alban, a weinyddir gan Fwrdd 
Cymorth Cyfreithiol yr Alban, ac rwy’n rheoli ein prosiect ar y cyd 
gyda’r Gwasanaeth Gwella i gefnogi rhaglen ‘Gwella Canlyniadau yn y Cyngor Ariannol’ ar draws yr 
Alban. Rwyf hefyd yn aelod o Fforwm Addysg Ariannol yr Alban, sy’n hyrwyddo pwysigrwydd addysg 
ariannol mewn ysgolion ac ar draws y cwricwlwm.

’Rwy’n cyd-gadeirio Fforwm yr Alban ar Wasanaeth Cynghori Ariannol i sicrhau bod y weledigaeth 
sydd wedi’i chasglu yn y Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer yr Alban yn mwynhau cefnogaeth a 
gweithredu eang yng ngwaith llawer o wahanol sefydliadau, fel bod modd i ni gyd helpu pobl yn yr 
Alban i wella eu sgiliau rheoli arian. Rwyf hefyd yn gysylltiedig ag adolygiad Llywodraeth yr Alban o’r 
tirlun cyngor i gefnogi ymdriniaeth fwy cydlynol tuag at arweiniad ariannu a gwasanaethau cyngor.’ 
 
Allison Barnes - Rheolwr yr Alban

 
Erbyn diwedd 2017/18:

■u Byddwn yn mewnosod ein dysg ar gynilion yn ein sianeli ein hunain 
ac, ble y gallwn, mewn gwasanaethau wedi’u harwain gan eraill. 
Bydd prosiectau’r Hyn sy’n Gweithio yr ydym yn eu cefnogi i 
oedolion o oed gweithio yn archwilio sut y gall ymyraethau 
gwahanol gael eu teilwra i helpu mwy o bobl i wella eu gwydnwch 
ariannol trwy gymryd rheolaeth ar eu harian a dechrau cynilo.

■u Byddwn yn cyflenwi dysg newydd ar ymddygiadau cyllidebu ac 
ymdriniaethau effeithiol tuag at reolaeth ariannol, ac yn rhannu’r 
canfyddiadau hyn eang.

■u Byddwn yn datblygu ein hymdriniaeth i gefnogi gwahanol grwpiau 
hawlio sy’n symud i Gredyd Cynhwysol, yn ychwanegol at 
integreiddio offeryn cymorth cyllidebu ar-lein ar gyfer hawlwyr 
Credyd Cynhwysol gydag anghenion cyllidebu cymedrol i’n gwefan.

■u Byddwn yn datblygu partneriaethau gyda sefydliadau yn y sectorau 
cyhoeddus a gwirfoddol i wella’r datrysiadau sy’n cael eu cynnig i 
helpu defnyddwyr i ymgysylltu â chyllidebu a chynilo, ac i ystyried 
eu gallu a’u rôl yn y cynllun comisiynu.
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Pennod 4: gwella mynediad at 
arweiniad a chyngor

Y nod strategol

 
Llanw bylchau sydd wedi’u hadnabod yn glir yn y tirlun 
arweiniad a chyngor fel bod pobl yn derbyn y cymorth y mae 
ei angen arnynt wrth wneud penderfyniadau ariannol.

Ein nod yw ei gwneud yn haws i bobl gael yr arweiniad a’r cyngor ariannol o ansawdd uchel 
y mae ei angen arnynt. Mae hyn yn golygu edrych ar anghenion y cwsmer, deall ble y mae 
darpariaeth dda ar draws y tirlun arweiniad, a sicrhau bod ein sianeli uniongyrchol yn llanw 
bylchau strategol bwysig. 

Yn y blynyddoedd blaenorol, mae ein ffocws wedi bod ar wella ansawdd ac effaith ein 
gwasanaeth uniongyrchol ein hunain i ddefnyddwyr. Byddwn yn parhau i wneud y 
gwasanaethau hyn yn fwy targedig a chost effeithiol; ac ar yr un pryd byddwn yn dilyn 
ymdriniaeth ehangach, mwy strategol i gysylltu mwy o bobl ag ystod eang o ffynonellau 
arweiniad a all fodloni eu hanghenion orau.

 
Gweithio gydag eraill ar draws y tirlun arweiniad
Mae’r gwaith ‘blociau adeiladu’ yr ydym wedi gwneud yn 2016 (gweler tudalen 36) wedi rhoi 
gwybodaeth newydd i ni am yrwyr allweddol lles ariannol - yn benodol, mae hyder yn 
ymddangos fel ffactor pwysig, ochr yn ochr â’r gallu i reoli defnydd ar gredyd.

Mae ein dadansoddiad yn nodi oherwydd bod pobl yn y segmentau ‘gwasgedig’ a ‘mewn 
trafferth’ yn canolbwyntio mwy ar broblemau arian o ddydd i ddydd, fe allent elwa o gael 
mynediad at arweiniad o ansawdd uchel. Rhaid i’r arweiniad hwn adeiladu gwydnwch ariannol 
fel eu bod yn fwy hyderus wrth ddelio â siociau ariannol neu dreuliau annisgwyl ac yn gallu 
gwneud penderfyniadau ariannol hirdymor cadarn. 

Awgryma ein hymchwil hefyd, serch hynny, bod pobl yn y segmentau hyn yn llai tebygol o 
geisio gwybodaeth ac arweiniad. Tasg allweddol yn 2017/18 yw meithrin tystiolaeth o’r ffordd 
orau i ymgysylltu pobl o’r segmentau hyn gyda’u harian; hysbysu mwy ohonynt o’r ystod o 
gefnogaeth ac arweiniad sydd ar gael iddynt; a’u helpu i fod yn hyderus eu bod yn gallu’u 
defnyddio. (Gweler tudalen 46 am un o ddarnau allweddol o dystiolaeth yr ydym wedi’i 
chasglu o’r Arolwg Gallu Ariannol am bobl yn y segment ‘gwasgedig’.)

Un o’n dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer 2016/17 yw ymchwilio i restr o destunau 
ble y mae pobl mewn gwahanol segmentau yn teimlo eu bod yn methu cael mynediad at 
arweiniad fforddiadwy neu am ddim. Ar ôl cwblhau’r gwaith hwn, byddwn yn mynd ymlaen yn 
2017/18 i archwilio darpariaeth yn y meysydd testun hyn - i wirio a yw canfyddiadau pobl 
ynglŷn â rhwyddineb mynediad ac ansawdd yn cyd-fynd â’r hynny sydd ar gael. 

Byddwn hefyd yn gweithio gyda’r sector cyngor rheoledig er mwyn sicrhau ble y mae pobl 
angen argymhelliad personol - a’r amddiffyniadau defnyddwyr gwerthfawr sy’n rhan o gyngor 
rheoledig - bod ganddynt lwybr clir i mewn.

NOD

4
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Pennod 4: gwella mynediad at arweiniad a chyngor

Rhoi hwb i gyrhaeddiad y trydydd sector
Mae gan elusennau a grwpiau gwirfoddol gyswllt helaeth gyda phobl yn y segment ‘mewn 
trafferth’, sy’n aml yn anodd eu cyrraedd trwy ddulliau eraill. Rydym eisiau gweithio gyda’r 
sefydliadau hyn i ehangu ar gyrhaeddiad arweiniad ariannol i’r bobl y maen nhw’n gweithio â 
hwy. Ffocws yr ydym yn ei gynllunio ar gyfer 2017/18 yw gweithio gyda nifer o sefydliadau 
trydydd sector i’w helpu i ddatblygu cyrhaeddiad ac effeithiolrwydd eu harweiniad ariannol, yn 
benodol trwy gryfhau eu gallu ar-lein. Gallwn hefyd ddysgu am eu ffyrdd o ymgysylltu pobl a 
chymhwyso’r gwersi hynny i’n sianeli uniongyrchol ein hunain. 

Ariannu arloesi digidol i helpu pobl i reoli eu harian

Gan fod pobl yn defnyddio’u ffonau a dyfeisiau symudol eraill ar gyfer ystod cynyddol o 
weithgaredd ariannol, mae’n bwysig bod yr arweiniad a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt yn 
cadw ar yr un cyflymdra. Wedi’u cefnogi gan Gronfa’r Hyn sy’n Gweithio, mae nifer o 
sefydliadau yn gwerthuso ymdriniaethau newydd i helpu pobl i reoli eu harian, gydag 
ymyraethau digidol yn graidd iddynt:

Mae’r Affinity Sutton Community Foundation wedi sefydlu prosiect ‘Money Buddy’ - sy’n 
annog pobl i ddefnyddio llwyfan digidol rhyngweithiol.

Mae A2 Dominion Housing yn profi effeithiolrwydd cost cefnogaeth ddigidol ochr yn ochr 
â mentora un i un gydag oedolion ifanc a phobl oed gweithio. 

Mae’r elusen Rhifedd Cenedlaethol yn archwilio sut y gall offer digidol a gwefan 
ryngweithiol gyfrannu at wella sgiliau rhifedd.

Mae Prifysgol Queen Belfast – prifysgol ymchwil arweiniol yn gweithio gydag undebau 
credyd i beilota a gwerthuso pedwar ap symudol i wella gallu ariannol eu haelodau. 

Mae’r Brifysgol Agored yn addasu ac yn gwerthuso effeithlonrwydd ei gwrs ar-lein am ddim 
‘Rheoli fy arian’, sy’n anelu at gyrraedd pobl yn y segmentau ‘gwasgedig’ a ‘mewn trafferth’.

Mae’r Good Things Foundation yn archwilio ymdriniaeth wedi’i hanelu at helpu pobl fregus, 
ar sail cyfuniad o ddysgu digidol a chefnogaeth gymunedol wyneb-yn-wyneb.

 
Ein gwasanaethau uniongyrchol i ddefnyddwyr
Gall unrhyw un ddefnyddio’n gwasanaeth ac rydym yn darparu arweiniad ar draws ystod eang 
o faterion ariannol, gan gynnwys nifer o offer a chyfrifianellau i helpu pobl i reoli eu harian. 
Mae ein ffocws ar gefnogi pobl a all elwa fwyaf o’n help neu sy’n mynd trwy ddigwyddiadau 
bywyd arwyddocaol - megis cynilo am gartref, delio â methiant perthynas hirdymor, neu 
ddechrau teulu. 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/tools-and-calculators
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Arweiniadau print
Mae ein harweiniadau print – sy’n ymdrin ag amrywiaeth o faterion ariannol pwysig ac sy’n 
cael eu dosbarthu trwy ystod o bartneriaid - yn cael eu gwerthfawrogi’n benodol gan bobl nad 
ydynt yn defnyddio’r rhyngrwyd yn rheolaidd, neu sy’n byw mewn llefydd â mynediad 
cyfyngedig. Byddwn yn parhau i gynhyrchu arweiniadau print ble y mae’r galw, a ble maen 
nhw’n ofynnol trwy reoliad. Byddwn yn edrych o’r newydd yn 2017/18 ar sut y gallwn ddeall yn 
well yr angen am yr arweiniadau, a pha un yw’r ffordd orau o’u darparu, gan gynnwys 
dosbarthu trwy ddarparwyr eraill. 
 

Our Welsh Language Scheme            Ein Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg wedi’i gysylltu â Pholisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Ein hymrwymiad yw bod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn gweithio’n gynhwysol. Mae hyn yn galluogi inni fodloni 
ein nod craidd o helpu pobl i gymryd rheolaeth ar arian i gyfoethogi eu bywydau. Fel rhan 
o’r ymrwymiad hwn, y gwasanaethau allweddol yr ydym yn eu darparu yn Gymraeg yw:

■u ein gwefan, Rydym yn cyfieithu cannoedd o dudalennau o gynnwys, yr eithriadau a 
ganiateir trwy bolisi yw cynnwys fideo a’r holl gyfryngau digidol sy’n gweithio o fewn 
amgylchedd o gyfathrebu di-oed, megis cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Twitter, a 
hysbysebu ar-lein;

■u ein harweiniad ariannol ar y ffôn; a

■u  gwasanaethau cyngor ar ddyledion wyneb yn wyneb a ddarperir gan y sefydliadau 
arweiniol yr ydym yn eu hariannu.

Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gan Fwrdd yr Iaith 
Gymraeg ar 26 Mawrth 2012, ar rydym yn parhau i ystyried datblygiadau deddfwriaethol 
newydd yn ymwneud â’n defnydd ar y Gymraeg. Mae ein  Cynllun Iaith Gymraeg llawn ar 
gael ar ein gwefan.

Mae fersiwn iaith Gymraeg o’n gwefan yn: moneyadviceservice.org.uk/cy 

Rydym yn cyflwyno adroddiad monitro blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg. 

Bydd fersiwn terfynol y Cynllun Busnes hwn yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg.

 

Y llawlyfr 
colli swydd 

Eich hawliau

Gwneud y gorau o’ch arian

Symud ymlaen

Camau i’ch helpu i ymdopi â cholli 
eich swydd 

Backed by HM Government

Eich pensiwn:  
mae’n bryd i chi 
ddewis 

Yn gweithio trwy ymgynghori â:
 Ystyried ymddeol

  Penderfynu sut i gymryd 
eich incwm ymddeol

  Chwilio am yr incwm 
gorau

Gallwch 
fforddio'ch 
morgais nawr, 
ond beth os...?

  Cynllunio ar gyfer newid 
mewn amgylchiadau

  Deall gwahanol fathau  
o forgeisi

  Trefnu eich anghenion 
cynilo ac yswiriant

Cyfrifon banc 
sylfaenol di-dâl

 Sut maent yn gweithio

  Materion i’w hystyried 

 Pwy sy’n eu cynnig
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http://tinyurl.com/zex72ka
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Canolfan Gyswllt Uwch
Ym mis Awst 2016, fe wnaethom agor canolfan gyswllt newydd i gyfoethogi’r gwasanaeth 
sydd ar gael i gwsmeriaid. Gall cwsmeriaid gysylltu â ni chwe diwrnod yr wythnos ar y ffôn ar 
0800 138 777 (galwadau am ddim) neu we-sgwrs trwy’r wefan. Mae’r gwasanaeth uwch yn 
cynnig dewis i gwsmeriaid i gael sgyrsiau manylach am eu cyllid, gan alluogi inni roi arweiniad 
llawnach iddynt ac i’w cyfeirio at ffynonellau eraill ble y bydd hyn yn bodloni eu hanghenion 
unigol orau. Mae hefyd yn anfon ymholiadau pensiwn yn uniongyrchol at y Gwasanaeth 
Cynghori ar Bensiynau pan fydd hynny’n iawn ar gyfer y galwr.

Rydym eisoes yn cynnig gwasanaeth gwe-sgwrs fel rhan o’n canolfan gyswllt; yn 2017/18 
byddwn yn asesu a allai gwe-sgwrsio wasanaethu mwy o bobl yn effeithiol trwy gynnwys 
cymorth awtomataidd.

Ein gwefan
Mae niferoedd mawr o ddefnyddwyr yn parhau i ddefnyddio sianeli arweiniad y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol ei hun. Yn ystod 10 mis cyntaf 2016/17 fe dderbyniasom 23 o ymweliadau 
gan gwsmeriaid â’r moneyadviceservice.org.uk – er gwaethaf rhoi’r gorau i farchnata a 
phrynu geiriau allweddol mewn ymateb i adolygiad y Llywodraeth o’r Gwasanaeth. Bydd cost 
fesul ymweliad yn 2016/17 gan hynny yn tua 13 ceiniog. Disgwyliwn niferoedd ac 
effeithlonrwydd cost tebyg yn 2017/18. Byddwn yn parhau i fireinio a diweddaru ein cynnwys 
fel ei fod yn parhau yn gywir a gyda ffocws ar ddenu a gwasanaethu’r segmentu ‘gwasgedig’ a 
‘mewn trafferth’ yn benodol.

Noda’n hymchwil gyda chwsmeriaid bod bodlonrwydd yn parhau yn uchel, gyda 92% yn 
dweud y byddent yn defnyddio ein gwasanaeth eto neu’n ei argymell wrth eraill, yn unol â 
pherfformiad blynyddoedd blaenorol. Anelwn at gynnal y record hon yn 2017/18.

Yn ystod 2017/18, yn dilyn ymgynghoriad am gwmpas ar gyfer gwefan cymharu cyfrifon talu, 
byddwn yn gwneud cynnydd pellach tuag at fodloni ein rhwymedigaeth i’w ddarparu o dan y 
Rheoliadau Cyfrif Talu 2015.

Siwrneion cwsmeriaid gwell
Blaenoriaeth ar gyfer 2017/18 fydd gwella siwrneion cwsmeriaid fel bod pobl sy’n defnyddio’n 
gwasanaeth yn ffeindio’u ffordd at y cynnwys y mae ei angen arnynt ac yn gallu’i ddefnyddio 
yn effeithiol. Bydd hyn yn cael ei hysbysu gan ymwybyddiaeth bod pobl yn defnyddio ein 
gwasanaeth fel rhan o chwilio pellach am arweiniad a chefnogaeth, sydd fel arfer yn ystyried 
ystod o ffynonellau. Rhaid i ni hefyd sefydlu’r ffyrdd gorau o sicrhau bod pobl sy’n dod i’n 
gwasanaeth gyda chwestiwn neu benderfyniad penodol i’w wneud yn cael y cymorth di-oed 
sydd ei angen arnynt, a hefyd yn cael eu harwain yn effeithiol tuag at ffynonellau gwybodaeth 
a chymorth eraill sy’n mynd i’r afael â’u hanghenion tymor hwy.

https://www.moneyadviceservice.org.uk
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Ffigwr 7 - Mae olrhain panel o ddefnyddwyr ar-lein (y mae’n hysbys eu bod wedi ymweld â’n gwefan ac 
sydd â gwybodaeth o ble arall yr aethant cyn ac ar ôl hynny) wedi dangos i ni y testunau sydd yn aml yn 
gyfeirbwyntiau ar siwrneion ein cwsmeriaid, ac eraill yn aml iawn yn bwynt gorffen - yn fwy na dim yw 
cyllidebu a chynilo

Gwerthuso ein heffaith
Yn 2017/18, yn unol ag Egwyddorion IMPACT a amlinellir ar dudalen 25, ac yn gyson â’r 
ymdriniaeth yr ydym yn gofyn amdani gan y rheini yr ydym yn eu hariannu trwy Gronfa’r Hyn 
sy’n Gweithio, byddwn yn gwerthuso effeithiolrwydd agweddau allweddol ar ein gwasanaeth 
wrth gyflenwi canlyniadau cyllidebu a chynilo ar gyfer defnyddwyr - a chyhoeddi’r canlyniadau 
ar ein Canolfan Dystiolaeth. Bydd hyn yn dibynnu ar theori o newid yn amlinellu sut y gallwn 
fodloni anghenion di-oed sy’n denu pobl i’r wefan neu’r ganolfan gyswllt, ond hefyd yn 
ymgysylltu’n gadarnhaol â hwy wrth ystyried eu hanghenion a nodau tymor hwy.

Pennod 4: gwella mynediad at arweiniad a chyngor
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Arweiniad, cyngor a’r segment ‘gwasgedig’
Yn 2017/18, byddwn yn gweithio ar wneud ein gwasanaethau digidol a ffôn yn fwy 
perthnasol i’r bobl yn y segmentau ‘gwasgedig’ a ‘mewn trafferth’, ac yn eu targedu yn unol â 
hynny. I’n helpu ni i feddwl sut y gallwn dargedu ein gwasanaethau yn fwy effeithiol, aethom 
yn ôl i’r set data o’r Arolwg Gallu Ariannol 2015 i edrych ar eu lefel ymgysylltiad â 
gwasanaethau ariannol a chwestiynau arian. Mae gennym ddiddordeb penodol yn y 1.6m o 
bobl nad ydynt wedi defnyddio unrhyw gymorth ariannol yn y flwyddyn ddiwethaf, ac sy’n 
dangos arwyddion o straen ariannol. Ar hyn o bryd rydym yn datblygu’r un dadansoddiad ar 
gyfer y segment ‘mewn trafferth’.

Ffigwr 6 – Arweiniad a chyngor a ddefnyddiwyd gan yr 12m o bobl yn y segment ‘gwasgedig’

34% heb gael gwybodaeth na 
chyngor am arian yn ddiweddar 66% wedi cael gwybodaeth neu 

gyngor am arian yn ddiweddar

36% yn hyderus wrth reoli arian

25%  yn hyderus wrth ddewis cynhyrchion ariannol 

48% gyda nod ariannol 

44%  yn pryderu wrth feddwl  
am eu sefyllfa ariannol 

72%  fel arfer yn gwneud taliad 
isafswm neu’n cylchdroi 
balans cerdyn credyd

54% wedi defnyddio 
o leiaf un 

o'r ffynonellau canlynol: 
darparwyr arweiniad; 
chwiliadau ar y rhyngrwyd; 
Banc; cynghorwyr 
proffesiynol; llywodraeth; 
cwmni yswiriant; cyflogwr 
neu weithle

12% ond  wedi ceisio cymorth 
gan un neu fwy o'r canlynol: 

gwefannau cymharu prisiau; teulu; ffrindiau; 
y cyfryngau cymdeithasol; teledu/radio

66%  yn hyderus wrth reoli  
arian

57%  yn hyderus wrth ddewis  
gynhyrchion ariannol

43% gyda nod ariannol

15%  yn pryderu wrth 
feddwl am eu sefyllfa 
ariannol

56%  fel arfer, neu bob 
amser yn talu yn llawn  

1.6m 
yn cael trafferth 

gyda biliau ac 
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“ Ydych chi wedi defnyddio unrhyw ffynonellau gwybodaeth yn y flwyddyn ddiwethaf i gael 
gwybod unrhyw beth am arian? "  (Arolwg Gallu Ariannol 2015)

Arweiniad a chyngor a ddefnyddiwyd gan bobl yn y segment ‘Gwasgedig’ (12m)
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Erbyn diwedd 2017/18 byddwn yn meithrin sylfaen dystiolaeth 
gref i ddangos sut y gall arweiniad ariannol helpu i wella gallu 
ariannol pobl dros y tymor hwy, ynghyd â rhoi’r cymorth di-oed 
y mae ei angen arnynt gyda phenderfyniadau ariannol pwysig. 
Byddwn yn gwasanaethu 8.2 miliwn o bobl gydag arweiniad 
ariannol, ac o’u plith bydd 3.7 miliwn o’r segmentau ‘mewn 
trafferth’ a ‘gwasgedig’.

Trwy ein dadansoddiad parhaus o’r tirlun arweiniad, byddwn yn 
sefydlu ble y mae diffyg arweiniad o ansawdd uchel ar gael i 
fodloni anghenion pobl.

Byddwn hefyd yn cymryd camau pwysig tuag at helpu i feithrin 
gallu darparwyr eraill i lanw’r bylchau hynny, ac i hysbysu 
comisiynu pellach.

Pennod 4: gwella mynediad at arweiniad a chyngor
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Pennod 5: ehangu a gwella addysg 
ariannol

Y nod strategol

 
 Gwella gallu plant a phobl ifanc i reoli eu harian a gwneud 
penderfyniadau ariannol da. 

Mae’r hyn y mae pobl yn ei weld, yn ei ddysgu ac yn ei brofi yn ystod plentyndod a’u 
harddegau yn cael effaith ddwys ar sut y maen nhw’n rheoli eu harian fel oedolion. Ceir 
gwerthfawrogiad cynyddol o bwysigrwydd addysg ariannol - a bod yn rhaid iddo 
ddechrau’n gynnar.

Mae addysg ariannol bellach ar y cwricwlwm ar gyfer ysgolion uwchradd ar draws Lloegr, ac 
o fewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn y gwledydd datganoledig. Ond mae dealltwriaeth 
gyfyngedig yn parhau ar ba un yw’r ffordd orau i wella gallu pobl ifanc i reoli eu harian, a sut 
y mae’r hyn y mae plant yn ei ddysgu yn yr ysgol yn rhyngweithio gyda’r hyn sy’n digwydd 
adref ac yn eu bywydau cymdeithasol.

Y llynedd, fe wnaethom ddechrau ar siwrnai tair blynedd o hyd i newid y ffordd y mae 
addysg ariannol yn cael ei gyflenwi fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu wynebu eu 
dyfodol ariannol yn hyderus. Ein blaenoriaethau yw meithrin corff sylweddol o dystiolaeth 
am Yr Hyn sy’n Gweithio, i wella cyd-drefnu’r sector addysg ariannol, ac i rannu gyda 
chynulleidfa eang y dystiolaeth a’r mewnwelediadau yr ydym yn eu casglu. Bydd hyn yn 
helpu i yrru penderfyniadau comisiynu wedi’u hysbysu’n well yn y blynyddoedd i ddod.

Mae’n bwysig nodi bod cyfrifoldeb dros bolisi yn ymwneud â phlant a phobl ifanc wedi’i 
ddatganoli. Er y bydd rhai o’r prosiectau y cyfeirir atynt yn y bennod hon yn canolbwyntio ar 
rannau penodol o’r DU, rydym yn hyderus y bydd y ddysg o’r rhaglenni hyn yn ddefnyddiol 
ar draws y DU.

Cynllun comisiynu ar gyfer plant a phobl ifanc

Dengys ein mewnwelediad a dadansoddiad bod bylchau sylweddol yn y gefnogaeth ar 
gyfer plant a phobl ifanc - boed hynny yn y cartref neu yn yr ysgolion. Disgwyliwn y bydd yr 
un corff arweiniad newydd yn darparu cefnogaeth am oes, gyda phwyslais ar wella sgiliau 
arian mor gynnar â phosibl ym mywydau gwaith pobl, ac yn wir ymhell cyn iddynt fynd i’r 
man gwaith.

Erbyn yr hydref 2018, bwriadwn amlinellu cynllun comisiynu sy’n amlinellu pa ffordd yn ein 
barn ni y gall yr arian sydd ar gael, gan gynnwys arian o drethi, gefnogi addysg ariannol orau 
ar raddfa llawer mwy. Credwn y dylid gwneud hyn mewn ffordd sy’n ategu at ymdrechion 
partneriaid cyfredol, gan roi hwb i’w gallu a’u cyrhaeddiad ble bynnag fo hynny’n bosibl. 
(Gallai hyn gynnwys ariannu sefydliadau i gyflenwi; mewn sawl achos mae’n fwy tebygol o 
olygu rhoi mewnwelediad, tystiolaeth ac offer iddynt sy’n cyfoethogi cyflenwi a ariennir gan 
ffynonellau eraill.) O ystyried graddfa aruthrol yr her wrth gyflenwi addysg ariannol mewn 
ysgolion, disgwyliwn y bydd ein rôl yn ymwneud â llunio achos busnes hyd yn oed yn 
gryfach am sut y mae’n cyd-fynd â nodau addysgol ehangach, ac esbonio wrth arweinwyr 
yn y system addysgol pa un yw’r ffordd orau o weithredu ar yr achos hwnnw.

Bydd y cynllun yn dibynnu ar y dystiolaeth o’r hyn y mae plant a phobl ifanc ei angen, mapio 
ein darpariaeth, a chanlyniadau’r cynlluniau peilot ac arbrofion Yr Hyn sy’n Gweithio a fydd 
wedi’u cwblhau fwy neu lai erbyn diwedd 2017/18. Yn 2017/18, gan hynny, byddwn yn 
cymryd cyfres o gamau hanfodol tuag at y cynllun uchelgeisiol hwnnw.

NOD

5
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Cynnal dadansoddiad bylchau helaeth
Yn 2017/18 i gwblhau prif elfennau ein gwaith wrth ddeall anghenion gallu ariannol plant a phobl 
ifanc, gan gynnwys sut y mae hyn yn amrywio ar gyfer gwahanol grwpiau bregus. Ochr yn ochr â 
hyn, dymunwn adeiladu darlun clir o ba addysg ariannol sy’n cael ei gyflenwi, ble, pryd ac i bwy; 
ac i gasglu tystiolaeth gadarn i sefydlu pa ymdriniaethau yw’r rhai mwyaf effeithiol.

Bydd y prosiectau unigol a amlinellir isod yn creu dadansoddiad bylchau trylwyr, a all  
mewn blynyddoedd i ddod ein helpu ni i ddatblygu cynlluniau comisiynu i blant a  
phobl ifanc. 

Ymchwil manwl
Y llynedd fe wnaethom gomisiynu arolwg arloesol - y cyntaf o’i fath yn y DU - o allu ariannol 
plant a phobl ifanc o 4 oed hyd at 17, a hefyd eu rhieni a’u gofalwyr.

Yn 2017/18 byddwn yn adeiladu ar y gwaith hwn trwy gynnal nifer o ‘ymchwiliadau dwfn’ a 
fydd yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o effaith ymddygiad rhieni ar allu ariannol plant, a hefyd 
effaith ffactorau sy’n gysylltiedig â bod yn fregus. 

Byddwn hefyd yn anelu at gwblhau arolwg ysgolion i ddeall pa fathau o ysgolion sy’n cyflenwi 
addysg ariannol, ym mha wersi, ac archwilio ymhellach rwystrau ymgysylltiad ysgol. Bydd yr 
arolwg hwn yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar Loegr, ac os yw’n ddichonadwy bydd yn cael ei 
gyflenwi yn y gwledydd datganoledig yn ystod y blynyddoedd i ddod. Bydd hyn yn cynnig 
mewnwelediad sydd ei angen yn fawr i’r rhwystrau allweddol tuag at gyflenwi addysg ariannol 
o ansawdd uchel y tu allan i’r cartref.

Dadansoddiad data hydredol
Yn 2016/17 rydym wedi cynnal dadansoddiad helaeth o ddata o’r 1970 British Cohort Study 
(BCS70) – set data ar gyfer mwy na 17,000 o bobl a aned yn ystod wythnos gyntaf Ebrill 1970, 
sydd wedi’u holi yn gyson, ac yn fwyaf diweddar yn 42 oed. Rydym wedi canfod cydberthnasau 
annisgwyl a defnyddiol rhwng sgiliau ac ymddygiadau a fesurwyd pan oedd plant yn ifanc a’r 
hyn yr aethant ymlaen i’w wneud fel oedolion annibynnol yn ariannol. Cyhoeddir 
canfyddiadau’r ymchwil hwn yn yr haf 2017.

Ar sail dadansoddiad BCS70 hyd yma disgwyliwn allu cynhyrchu rhagdybiaethau profadwy am:

■■ ‘pwyntiau troi’: yr oedrannau a’r lleoliadau addysgiadol a fyddai’n fwyaf tebygol o gael effaith 
pe bai hwy’n ffocws ymyraethau; 

■■ sut y bydd gallu ariannol oedolion yn datblygu os ydynt yn arddangos agweddau, sgiliau ac 
ymddygiadau penodol yn gynt mewn bywyd (a fyddai â goblygiadau’r un mor ddefnyddiol ar 
gyfer targedu). 

Yn 2015 fe wnaethom hefyd ddechrau, trwy ein Harolwg Plant a Phobl Ifanc, olrhain carfan 
o’r rhai rhwng 15 i 17 oed i roi mewnwelediad i ni ar sut y mae gallu ariannol ar yr oed hwnnw 
yn trosi i ymddygiadau ariannol wrth i’r bobl ifanc hyn ddod yn oedolion annibynnol yn 
ariannol. Bydd trydedd don yr ymchwil hwn yn cael ei gynnal yn 2018, fel y bydd data ar gael 
ar gyfer dadansoddiad manwl yn 2019/20. Mantais hyn o’i gymharu â’r arolygon carfan 
gyfredol yw y gallwn addasu’n fanwl y cwestiynau i gydrannau allweddol gallu ariannol yn 
ein fframweithiau canlyniadau.

Mapio Darpariaeth
Rydym wedi dechrau gweithio ar ymarfer eang i fapio darpariaeth addysg ariannol ar draws 
pob cenedl yn y DU. Yn gynnar yn 2017/18 byddwn yn cwblhau’r gwaith hwn ac yn rhannu’r 
canfyddiadau yn gyhoeddus. Byddwn yn adeiladu ar hyn trwy adnabod y rhwydweithiau 
ariannu a chomisiynu ble y credwn ni fod gan addysg ariannol rôl i’w chwarae a sicrhau bod 
ein gwaith i gydlynu’n well y sector yn gwneud y defnydd gorau ar y rhain.

Pennod 5: ehangu a gwella addysg ariannol
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Maths in Context
Bydd 2017/18 yn gweld dechrau cyflenwi’r rhaglen ‘Maths in Context’ Menter yr Ifanc yn Lloegr 
mewn partneriaeth gyda’r Education Endowment Foundation. Mae’r prosiect hwn yn anelu at 
archwilio a yw addysgu’r rhai yn eu harddegau o fathemateg y ‘byd go iawn’ - megis 
amcangyfrif cost bil nwy neu gyfrifo’r llog ar gyfrif cynilo - yn gallu helpu i wella nid yn unig eu 
gallu ariannol ond hefyd eu canlyniad TGAU Mathemateg.

Rydym yn archwilio dichonolrwydd ymestyn hyn i’r rhai rhwng 16 a 18 oed mewn ysgolion a 
cholegau y mae gofyn iddynt ail-eistedd eu Mathemateg TGAU.

Prosiectau’r Hyn sy’n Gweithio i blant a phobl ifanc

Trwy Gronfa’r Hyn sy’n Gweithio (gweler tudalen 28 ac Atodiad 2) byddwn yn ariannu o 
leiaf 10 prosiect i werthuso eu heffaith ar wahanol agweddau ar allu ariannol plant a phobl 
ifanc. 

Ceir 10 prosiect Yr Hyn sy’n Gweithio pellach sy’n targedu oedolion ifanc rhwng 16 a 24 oed 
o ystod o gefndiroedd bregus, anodd eu cyrraedd a difreintiedig. 

Byddwn yn harneisio sylfaen dystiolaeth ar y cyd y mae’r holl brosiectau hyn yn ei greu.

Yn ychwanegol at ddarparu ariannu, byddwn yn gweithio gyda’r sefydliadau i gyflenwi’r 
prosiectau hyn i sicrhau eu bod yn defnyddio technegau gwerthuso cadarn ac yn cyflenwi’r 
dystiolaeth gadarn sy’n ofynnol gennym. Yng nghylch Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio newydd 
yn 2017/18, ble fo’n berthnasol byddwn yn cefnogi cyflenwi ymyraethau sy’n gweithio o 
fewn y flwyddyn ysgol, yn hytrach na’r flwyddyn ariannol.

Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio: plant a phobl ifanc sy’n anos eu cyrraedd

Yn ystod 2017/18, byddwn yn cefnogi’r Royal London Society for Blind People (RLSB) i 
gyflenwi arweiniad ariannol a hyfforddiant i blant a phobl ifanc dall a rhannol ddall rhwng 11 
a 25 oed yn Lloegr a de-ddwyrain Lloegr.

Bydd yn ceisio sicrhau bod modd i bobl ifanc dall a rhannol ddall gael mynediad at 
wybodaeth ac arweiniad ariannol, gan fynd i’r afael â materion penodol yr anawsterau y 
gallent ddod ar eu traws, a datblygu’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddatblygu eu gwybodaeth 
a’u sgiliau mewn perthynas â rheoli’u harian.

Bydd y dystiolaeth o’r prosiect yn cael ei rannu yn eang a bydd yn helpu i hysbysu pa un yw’r 
ffordd orau o fodloni anghenion gallu ariannol pobl ifanc ddall a rhannol dda a hefyd o 
bosibl y grwpiau anos eu cyrraedd.
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Cefnogi plant a phobl ifanc bregus
Ffocws pwysig ar ein gwaith yw pa un yw’r ffordd orau o fynd i’r afael ag anghenion arian penodol 
plant a phobl ifanc bregus. Rhaid i hyn gydnabod bod cysyniad ‘natur fregus’ yn cynnwys 
sbectrwm eang o wahanol grwpiau - a’r unigolion o’u mewn - a bod yn anghenion hynny yn 
amrywio.

Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon byddwn wedi gosod y sylfeini ar gyfer hyn gydag adolygiad 
llenyddiaeth o’r hyn y gall ymchwil cyfredol ei ddweud wrthym am y rhai mwyaf anghenus a pha 
ymdriniaethau sydd wedi profi’n effeithiol. Byddwn yn datblygu’r gwaith hwn yn 2017/18 trwy brofi 
hyfywdra offeryn blaenoriaethu risg, a fydd yn ceisio helpu adnabod pwy sydd angen y gefnogaeth 
fwyaf a helpu i hysbysu penderfyniadau gwell am dargedu a blaenoriaethu defnydd ar adnoddau i 
gyflenwi effaith ble y mae ei hangen fwyaf. Byddwn hefyd yn profi modelau cyflenwi newydd gan 
weithio gyda chomisiynwyr y sector cyhoeddus i archwilio dichonolrwydd integreiddio gallu 
ariannol i’w darpariaeth ehangach ar gyfer plant a phobl ifanc bregus.

Helpu oedolion ifanc i bontio i oedolaeth

Nid yw paratoi at fywyd fel oedolyn yn dod i ben yn 18 oed, a bydd oedolion ifanc, ac yn benodol 
y rheini rhwng 18 a 22 oed, yn parhau i angen cefnogaeth benodol wrth iddynt symud tuag at 
fyw yn annibynnol ac incymau cynaliadwy. Rydym yn meddwl am ein gwaith gydag oedolion 
ifanc fel rhan o’n hymdriniaeth ehangach i blant a phobl ifanc.

Rydym yn ceisio sicrhau bod gan oedolion ifanc fynediad at yr arweiniad a’r gefnogaeth sydd eu 
hangen arnynt trwy ddylanwadu ar y tri phrif sector:

■u addysg bellach ac uwch;

■u y man gwaith, gan gynnwys prentisiaethau; a

■u lles a cheisio gwaith.

I gefnogi hyn, byddwn yn edrych ar ddatblygu arfer da ar draws gwahanol sianeli a dulliau 
cyflenwi, y gellir eu hailadrodd y tu hwnt i sefydliadau unigol. Byddwn hefyd yn ceisio deall yn 
ddyfnach rôl hyder ar gyfer y rheini yn y segmentau ‘gwasgedig’ a ‘mewn trafferth’, yn enwedig 
sut y mae’n effeithio ar y penderfyniadau y maen nhw’n ei wneud ar gyllidebu, cynilo a chael 
mynediad at gredyd.

Byddwn yn parhau i gefnogi Grŵp Llywio Strategaeth DU Oedolion Ifanc wrth iddynt geisio 
adeiladu ar eu dylanwad a’u cyrhaeddiad, gan fynd i’r afael â materion allweddol megis rôl 
arweiniad ariannol a chefnogaeth mewn prentisiaethau, lles myfyrwyr a’r Youth Obligation.

 
Cefnogi teuluoedd
Ers mis Medi 2015 rydym wedi bod yn gweithio gyda’r Gronfa Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru ar 
brosiect ar y cyd, ‘Siarad, Dysgu, Gwneud’ i helpu rhieni i ddatblygu ymdriniaethau eu plant tuag at 
reoli arian. Daeth y cyflenwi i ben ym mis Mawrth 2017 ar ôl ei gynnal ym mhob ardal awdurdod 
lleol yng Nghymru a chyrraedd miloedd o rieni. Yn 2017/18 byddwn yn cwblhau’r gwaith maes 
gwerthuso effaith gyda disgwyl cyhoeddi canfyddiadau ar y Ganolfan Dystiolaeth yn 2018/19.

Gan ddefnyddio data o’r Arolwg ar Plant, Pobl Ifanc a Rhieni, byddwn yn cynnal dadansoddiad i 
ddeall effaith plant yn cael eu magu mewn teulu orddyledus, a byddwn yn defnyddio’r canfyddiadau 
i gefnogi’n gwaith cyngor ar ddyledion wrth i sefydliadau arweiniol ymgyslltu â rhieni orddyledus. 
Yn yr un modd, byddwn yn cynnal dadansoddiad i ddeall effaith plant yn cael eu magu mewn 
teuluoedd ‘gwasgedig’ a ‘mewn trafferth’ ac adnabod y mathau o deuluoedd sydd angen y 
gefnogaeth fwyaf i gymryd rheolaeth ar eu cyllid.

Pennod 5: ehangu a gwella addysg ariannol
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Pennod 5: ehangu a gwella addysg ariannol

Cyd-drefnu addysg ariannol
Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol rôl bwysig wrth arwain cyd-drefnu addysg ariannol, 
a bydd hyn yn parhau yn 2017/18. Mae ein hymdriniaeth gyda hyn yn golygu helpu’r sector 
ehangach i feithrin ei heffeithlonrwydd, trwy ddatblygu offer a dulliau ar y cyd sy’n cynyddu’r 
effaith ac yn osgoi dyblygu diangen.

Nod Ansawdd Addysg Ariannol
Ym mis Hydref 2016, fe wnaethom lansio’r Nod Ansawdd Addysg Ariannol diwygiedig mewn 
partneriaeth gyda Menter yr Ifanc. Am y tro cynaf, mae derbyn y nod ansawdd bellach yn 
dibynnu ar ddatblygu ‘theori newid’ sy’n amlinellu beth y mae’r adnodd yn bwriadu ei gyflawni, 
a chynllun gwerthuso clir gydag ymrwymiad i addasu’r adnoddau gan ddibynnu ar 
ganfyddiadau’r gwerthusiad.

Rhaid i’r holl ymgeiswyr newydd bellach lofnodi Egwyddorion IMACT (gweler tudalen 25 am 
ragor o fanylion), gan ddangos eu hymrwymiad i werthusiad o ansawdd uchel. Credwn y bydd 
hyn yn gwella ansawdd yr adnoddau y mae gan athrawon fynediad atynt, a hefyd yn sicrhau 
bod yr adnoddau hynny yn parhau yn ffres ac yn berthnasol. Byddwn yn parhau i weithio gyda 
Menter yr Ifanc yn 2017/18 i fewnosod y proses o amgylch y nod ansawdd, gwerthuso 
adnoddau a deunyddiau addysgol a gwella ymwybyddiaeth o sicrwydd ansawdd.

Cefnogi gwerthusiad effeithiol
Fel yr amlinellir ym Mhennod 1 uchod, rydym yn cefnogi sefydliadau wrth gymhwyso arfer da 
wrth werthuso. Rydym wedi datblygu Pecyn Cymorth Gwerthuso helaeth i gynorthwyo gyda 
hyn, gan gynnwys ystod o Fframweithiau Canlyniadau.

Yn 2017/18, byddwn yn datblygu arweiniad pellach ar sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth a 
diwygio’r fframweithiau ar gyfer prosiectau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rhieni, ac 
athrawon. Byddwn hefyd yn peilota Fframwaith Canlyniadau Youth Practice newydd Byddwn 
yn sicrhau bod y data o’r Arolwg Plant a Phobl Ifanc yn hygyrch, fel bod modd i sefydliadau sy’n 
defnyddio cwestiynau cymharol o’r Fframwaith Canlyniadau Plant a Phobl Ifanc feincnodi eu 
canfyddiadau yn erbyn data cenedlaethol. 

Mesur y sector addysg ariannol
Rydym yn ceisio newid anferth: i bob plentyn a pherson ifanc dderbyn addysg ariannol o 
ansawdd uchel erbyn 2025. Mae hyn yn galw am fwy o fuddsoddiad mewn gwerthuso; cyfran 
uwch o ymyraethau ar raddfa fawr yn cael eu gwerthuso yn gadarn; buddsoddiad cynyddol 
wedi’i dargedu at yr angen a adnabuwyd; a gostwng dyblygu. 

Ar hyn o bryd dim ond modd o fesur canlyniadau sydd gennym ni. Yn 2017/18 byddwn yn 
sefydlu systemau a dangosyddion er mwyn i ni allu mesur canlyniadau a chyfeiriad y teithio 
tuag at ein nod. Bydd hyn yn cynnwys archwilio dichonolrwydd datblygu mesurau cyfansawdd 
gallu ariannol ar gyfer plant a phobl ifanc. Bydd hyn yn helpu’r sector yn gyffredinol i ddeall sut 
y maen nhw’n perfformio, ble y mae angen i ni ganolbwyntio ein hymdrechion a pha un a yw’r 
prosiectau y mae’r sector wedi’u datblygu i fodloni’r nod hwnnw ar y cyd yn ein helpu ni i 
gyrraedd yno. 
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Codi ymwybyddiaeth a dylanwadu ar benderfynwyr
Nid at ein diben ein hunain y mae’r dystiolaeth yr ydym yn ei chasglu - rydym yn ymrwymedig i 
rannu tystiolaeth mor eang â phosibl i hysbysu gwaith ystod eang o sefydliadau sy’n 
gysylltiedig ag ariannu, cynllunio a chyflenwi addysg ariannol mewn ysgolion a chymunedau 
ar draws y DU gyfan.

Gall ein hymchwil hefyd chwarae rhan bwysig wrth ddylanwadu ar benderfyniadau llunwyr 
polisi. Byddwn yn parhau i fwydo ein mewnwelediad i drafodaethau polisi cyhoeddus megis yn 
Lloegr wrth ddatblygu Opportunity Areas, yr Youth Strategy newydd, esblygiad Troubled 
Families, a’r agenda teuluoedd, rhianta a ‘braidd yn ymdopi’ ehangach. Yng Nghymru byddwn 
yn cefnogi canfyddiadau o adolygiad thematig Estyn i addysg ariannol mewn ysgolion. Ar 
draws y DU byddwn yn parhau i ddangos perthnasedd addysg ariannol mewn trafodaethau ar 
ddysgu cymdeithasol ac emosiynol, addysg gyrfaoedd a menter, a chomisiynu ar sail 
canlyniadau ehangach a pholisi ar sail tystiolaeth. 

Sioeau ffordd ymchwil
Yn 2017/18 rydym yn cynllunio cyfres o ‘sioeau ffordd ymchwil’ i arddangos canfyddiadau ein 
hymchwil a dadansoddiad a mynd â hwy i’r fan ble y mae eu hangen. Bwriadwn gynnal 
digwyddiad ym mhob un o genhedloedd y DU, mewn partneriaeth â llywodraethau 
datganoledig i rannu canfyddiadau sy’n berthnasol i bob gwlad o’n Harolwg Plant, Pobl Ifanc a 
Rhieni ac ymchwil arall.

Helpu plant ac oedolion gydag arian ar draws Cymru

’Rwyf wedi fy lleoli yng Nghaerdydd ac rwy’n gweithio dros  
Gymru gyfan, ac yn gyfrifol am sicrhau bod gwaith y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cyd-fynd ag anghenion 
pobl yng Nghymru - ac i sicrhau bod dysg o Gymru yn 
hysbysu’r hyn yr ydym yn ei wneud. Rwy’n gweithio’n agos â 
chefnogi’r Peilot Rhianta, rhan allweddol o’n gwaith gyda 
phlant a phobl ifanc, sy’n cael ei gynnal ym mhob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru.

’Rwy’n aelod o Rwydwaith Cyngor Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru a Grŵp Llywio Strategaeth Cynhwysiant 
Ariannol. Mae hyn yn fy helpu i sicrhau bod ein 
mewnwelediadau a chynlluniau ar ddyledion a gallu ariannol 
yn cael eu cynnwys mewn cynlluniau penodol i Gymru. Rwyf hefyd yn gallu ystyried barnau 
a gwybodaeth fel aelod o’r Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol yng Nghymru a’r tri 
Fforwm Gallu Ariannol sy’n gorchuddio Cymru, i’w bwydo i waith y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol. 

’Rwy’n rhedeg Grŵp Llywio Cymru ar ran y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i sicrhau bod y 
weledigaeth a gesglir yn y Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer Cymru yn mwynhau 
cefnogaeth a chamau gweithredu eang yng ngwaith gwahanol sefydliadau, fel bod modd i 
ni oll helpu pobl yng Nghymru i wella eu sgiliau rheoli arian. Rwyf hefyd yn cadw golwg 
fanwl ar Gynllun Iaith Gymraeg y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i sicrhau ein bod yn 
gwireddu ein hymrwymiadau i sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn hygyrch yn 
Gymraeg.’  
 
Lee Phillips - Rheolwr Cymru
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Erbyn diwedd 2017/18 byddwn wedi cymryd nifer o gamau 
hanfodol sydd eu hangen i feithrin dealltwriaeth lawnach o’r 
anghenion addysg ariannol ar draws y DU, ac adnabod y ffyrdd 
gorau i fodloni anghenion gwahanol grwpiau.

Bydd yn rhoi darlun cliriach i ni o addysg ariannol cyfredol, pa 
mor effeithiol ydyw a’r rhwystrau sydd yn ei atal rhag bod yn 
fwy effeithiol.

A byddwn yn symud ymlaen ymhellach wrth adeiladu 
rhwydweithiau o wahanol bobl, grwpiau a sefydliadau y mae eu 
hangen arnom i’w dwyn ynghyd i wneud ein gweledigaeth o 
addysg ariannol o ansawdd uchel i bawb, yn realiti.
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Chapter 6: measuring our impacts

Aim No. Type KPI

Comments

Aim 2: earlier and 
wider 

access to 
debt 

advice

2.1 Q We will ensure that where clients agree with a MAS-funded debt adviser to take action, nine out of ten go on to do so.

This is the essential quality measure for our funded 

debt advice – checking whether people act on the 

advice they have received.
2.2 I We will commission debt advice for 468,000 people.

This represents a 10% increase on 2016/17 
sessions.

2.3 Q We will ensure that by the end of 2017/18, across the whole debt advice sector, 75% of clients receiving debt advice will access it through organisations that hold a MAS-accredited quality standard.

This will further ensure that consistency and quality 

improvements go much further than the debt 
advice directly funded by MAS.

2.4 S We will work with the sector to develop a new Sector Strategy for Debt Advice and Management, by the end of the year we will publish it in outline, and will ensure that at least three programmes of work it proposes are under way.

The Sector Strategy for Debt Advice and 
Management will consider funding; creditor 
practices; embedding of financial capability; 
customer journeys; debt solutions; and 
coordination of research. It will propose rationales 

and plans for change agreed with the sector.2.5 Q We will ensure that by the end of 2017/18, across the whole debt advice sector, 75% of clients receiving debt advice will access it through organisations that use the Standard Financial Statement.

This will ensure that consistency and quality 
improvements go much further than the debt 
advice directly funded by MAS.
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Pennod 6: mesur ein heffeithiau
Ein nod yn y pendraw yw effeithio ar allu ariannol miliynau ar filiynau o bobl ar draws 
poblogaeth y DU. Mae ein strategaeth newydd yn adeiladu ar dystiolaeth o’r Hyn sy’n 
Gweithio, i dechnegau lledaenu trwy bartneriaid sy’n cyffwrdd â bywydau dyddiol 
defnyddwyr. Gan hynny rydym wedi rhannu ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol ym 
mlwyddyn 2 o 3 ein Strategaeth Gorfforaethol yn dri math gwahanol: y rheini sydd eisoes yn 
mesur effaith ar ddefnyddwyr ar raddfa (I); y rheini sy’n cynrychioli camau (S) allweddol ar y 
llwybr tuag at effaith ar ddefnyddwyr ar raddfa; a mesurau dirprwy parhaus ar gyfer ansawdd 
neu ddylanwad (Q). 

Nod Rhif Math Dangosydd Perfformiad 
Allweddol

Sylwadau

Nod 1: 
cyflenwi 

trwy eraill

1.1 S Yn gynnar yn 2017/18 
byddwn yn cyhoeddi’r 
cynlluniau gweithredu y 
cytunodd y Grwpiau Llywio 
Strategaeth Gallu Ariannol 
arnynt ac yn:

■■ Cyflenwi camau y cytunwyd 
arnynt gan y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol yn 
2017/18;

■■ Arwain eraill i gyflenwi 
camau y cytunwyd arnynt i’w 
cwblhau yn 2017/18;

■■ Cyhoeddi asesiad o gynnwys 
erbyn yr Hydref 2017.

Yn 2016/17, fe wnaethom osod fel Dangosydd 
Perfformiad Allweddol ddatblygu’r cynlluniau hyn 
gydag atebolrwydd clir. Yn 2017/18, byddwn yn 
dilyn i fyny trwy yrru cyflenwi’r cynlluniau, ac yna 
cyhoeddi asesiad o gynnydd yn eu herbyn. Byddwn 
yn gweithio gyda nifer o sefydliadau ar draws y 
sector gallu ariannol i gyflawni’r cynlluniau hyn. 

1.2 S Byddwn yn ariannu cyflenwi a 
gwerthuso 58 prosiect a fydd 
yn gweddnewid ein 
dealltwriaeth ar y cyd o’r hyn 
sy’n effeithiol wrth wella gallu 
ariannol.

Mae manylion y prosiectau o’r Gronfa’r Hyn sy’n 
Gweithio yn Atodiad 2. Maen nhw’n ymdrin ag 
ystod eang iawn o anghenion gallu ariannol, a 
gyflenwir trwy wahanol sianeli i wahanol grwpiau.

1.3 S Byddwn yn adnabod pa rai o 
brosiectau Cronfa’r Hyn sy’n 
Gweithio sy’n fwyaf addawol i 
gael eu profi ar raddfa 
ehangach a/neu ar raddfa 
amser hwy yn 2018/19.

Mae llawer o brosiectau Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio 
yn brosiectau peilot llai. Pan fyddwn ni’n canfod 
tystiolaeth o’r Hyn sy’n Gweithio, byddwn yn 
ystyried sut y gallai prosiectau gael eu profi ar 
raddfa ehangach. Mewn rhai achosion hwyrach y 
byddwn yn ariannu prosiectau dilynol pellach i wirio 
gwelliannau tymor hwy mewn gallu ariannol.

1.4 S Bydd o leiaf 50 darn o 
dystiolaeth yn cael ei 
ychwanegu at y Ganolfan 
Dystiolaeth gan lofnodwyr 
Egwyddor IMPACT. 

Yn 2016/17, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
wedi cymryd prif gyfrifoldeb dros ychwanegu 
tystiolaeth i’r Ganolfan; yn 2017/18, rydym eisiau 
gweld newid o’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i’r 
sector ehangach.
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Nod Rhif Math Dangosydd Perfformiad 
Allweddol

Sylwadau

Nod 2: 
mynediad 

cynt ac 
ehangach 
at gyngor 

ar 
ddyledion

2.1 Q Byddwn yn sicrhau ble y mae 
cleientiaid yn cytuno gyda 
chynghorydd dyledion a 
ariennir gan y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol i gymryd 
camau, y bydd naw o bob deg 
yn mynd ymlaen i wneud 
hynny.

Mae hyn yn fesur ansawdd hanfodol ar gyfer ein 
cyngor ar ddyledion a ariennir - gwirio a yw pobl yn 
gweithredu ar y cyngor y maen nhw wedi’i dderbyn.

2.2 I Byddwn yn comisiynu cyngor 
ar ddyledion ar gyfer 468,000 
o bobl.

Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 10% ar sesiynau 
2016/17.

2.3 Q Byddwn yn sicrhau erbyn 
diwedd 2017/18, ar draws y 
sector cyngor ar ddyledion 
cyfan, y bydd 75% o 
gleientiaid sy’n derbyn 
cyngor ar ddyledion yn ei 
dderbyn trwy sefydliadau sy’n 
meddu ar nod ansawdd 
achrededig y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol.

Bydd hyn yn sicrhau ymhellach bod cysondeb a 
gwelliannau o ansawdd yn mynd llawer pellach na’r 
cyngor ar ddyledion a ariennir yn uniongyrchol gan 
y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

2.4 S Byddwn yn gweithio gyda’r 
sector i ddatblygu 
Strategaeth Sector newydd ar 
gyfer Cyngor ar Ddyledion a 
Rheoli Dyledion, ac erbyn 
diwedd y flwyddyn byddwn 
yn cyhoeddi amlinelliad, a 
byddwn yn sicrhau bod o leiaf 
tair rhaglen waith y mae’n ei 
chynnig ar droed.

Bydd y Strategaeth Sector ar gyfer Cyngor ar 
Ddyledion a Rheoli Dyledion yn canolbwyntio ar 
ddau fater hanfodol ariannu a siwrneion 
cwsmeriaid. Bydd yn ystyried arferion credydwyr, 
mewnosod gallu ariannol, datrysiadau dyledion, a 
chyd-drefnu ymchwil. Bydd yn cynnig rhesymwaith 
a chynlluniau newid y cytunwyd arnynt gyda’r 
sector.

2.5 Q Byddwn yn sicrhau erbyn 
diwedd 2017/18, ar draws y 
sector cyngor ar ddyledion 
cyfan, bydd 75% o gleientiaid 
sy’n derbyn cyngor ar 
ddyledion yn cael mynediad 
ato trwy sefydliadau sy’n 
defnyddio’r Datganiad 
Ariannol Safonol.

Bydd hyn yn sicrhau bod cysondeb a gwelliannau 
ansawdd yn mynd llawer pellach na’r cyngor ar 
ddyledion a ariennir yn uniongyrchol gan y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol.
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Enw’r bennod

Nod Rhif Math Dangosydd Perfformiad 
Allweddol

Sylwadau

Nod 3:  
mwy o 

bobl yn 
cyllidebu 

ac yn 
cynilo

3.1 S Byddwn yn cymryd y camau 
hanfodol sy’n ofynnol yn 
2017/18 i gwblhau cynllun 
comisiynu ar gyfer anghenion 
cynilo a chyllidebu pobl yn y 
segmentau ‘mewn trafferth’ a 
‘gwasgedig’ erbyn yr hydref 
2018.

Bydd cynllun comisiynu yn cynnwys argymhellion 
ar ble y gall ariannu’r Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol wneud y gwahaniaeth mwyaf trwy ariannu 
sefydliadau eraill, er mwyn ategu at weithgareddau 
cyfredol a sianeli uniongyrchol y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol.

3.2 S Byddwn yn sicrhau cyflenwi, 
dadansoddi a rhannu 
canlyniadau’r 17 prosiect a 
gwblhawyd trwy Gronfa’r Hyn 
sy’n Gweithio i gefnogi pobl o 
oed gweithio i gyllidebu a 
chynilo.

Mae’r prosiectau hyn yn ymdrin ag ystod o 
amgylchiadau a lleoliadau ac yn cynrychioli elfen 
graidd ar ein strategaeth i ddatblygu datrysiadau ar 
sail tystiolaeth. 

3.3 I Byddwn yn gwasanaethu 
3.8m o ymweliadau, 
galwadau a gwe-sgyrsiau gan 
helpu pobl gyda thestunau 
cyllidebu a chynilo.

Mae hyn yn cyfrif nifer y bobl sy’n cael mynediad at 
destunau cyllidebu a chynilo ar ein gwefan, neu’n 
trafod y testun hwnnw gyda chynghorydd yn ein 
canolfan gyswllt.

Nod 4: 
Gwella 

mynediad 
at 

arweiniad 
a chyngor

4.1 I Byddwn yn darparu arweiniad 
ariannol yn uniongyrchol i 
8.2m o bobl, ac o’u plith bydd 
3.7m ohonynt o’r segmentau 
‘mewn trafferth’ neu 
‘gwasgedig’.

Rydym eisiau i’n gwasanaeth ffôn a gwefan fod yn 
fwyaf deniadol ac addas i’r segmentau ‘mewn 
trafferth’ a ‘gwasgedig’. Ar hyn o bryd rydym yn 
darparu arweiniad ariannol i 3m o bobl y flwyddyn 
yn y segmentau hyn ac yn bwriadu, heb wario ar 
farchnata, codi hyn gan 0.7 o bobl.

4.2 I Byddwn yn cefnogi o leiaf 5 o 
sefydliadau’r trydydd sector i 
wella cyrhaeddiad ac 
effeithiolrwydd arweiniad 
ariannol digidol y maen 
nhw’n ei gynnig sy’n 
berthnasol i’r segment ‘mewn 
trafferth’.

Rhan o’r cymorth y byddwn yn ei ddarparu yw 
cysylltu â’r gwasanaethau hyn, a rhan ohono fydd 
helpu sefydliadau i dyfu eu holion traed digidol eu 
hunain.

4.3 Q Byddwn yn cynyddu canran y 
defnyddwyr sy’n dweud eu 
bod wedi derbyn y 
wybodaeth a oedd yn ofynnol 
arnynt ar ôl defnyddio ein 
gwasanaethau ffôn a digidol i 
85%. 

Mae hyn yn gyfartaledd pwysol sy’n ystyried canran 
defnyddwyr ym mhob sianel a fyddai’n cytuno â’r 
datganiad eu bod yn derbyn y wybodaeth a oedd yn 
ofynnol arnynt. Y cyfartaledd pwysol cyfredol yw 
72%. (O ystyried natur y gwasanaethau digidol a’r 
peiriannau chwilio, disgwyliwn y bydd rhai 
ymwelwyr bob amser sy’n ymweld â’n gwasanaeth 
digidol yn disgwyl gwybodaeth sydd y tu hwnt i’n 
cylch gwaith cyfreithiol i’w ddarparu.)

Pennod 6: mesur ein heffeithiau
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Nod Rhif Math Dangosydd Perfformiad 
Allweddol

Sylwadau

Nod 5: 
ehangu a 

gwella 
addysg 

ariannol

5.1 S Byddwn yn cymryd y camau 
hanfodol sy’n ofynnol yn 
2017/18 i gwblhau cynllun 
comisiynu ar gyfer gallu 
ariannol plant a phobl ifanc 
erbyn hydref 2018.

Bydd cynllun comisiynu yn cynnwys argymhellion 
ar ble y gall ariannu’r Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol wneud y gwahaniaeth mwyaf trwy ariannu 
sefydliadau eraill, i ategu at weithgareddau cyfredol.

5.2 S Byddwn yn pennu’r 
dangosyddion gwrthrychol a 
fydd yn mesur newid 
cadarnhaol yn y sector 
addysg ariannol.

Bydd hyn yn cysylltu â’n theori newid ac yn 
gorwedd ar ddangosyddion gwrthrychol sy’n mesur 
buddsoddiad mewn gwerthusiad, ariannu wedi’i 
gyfeirio at ddarpariaeth wedi’i hysbysu gan 
dystiolaeth, a gallu ymarferwr. 

5.3 S Byddwn yn sicrhau bod 
cyflenwi, dadansoddi a 
rhannu canlyniadau o’r 23 
prosiect a gwblhawyd trwy 
Gronfa’r Hyn sy’n Gweithio i 
gefnogi plant a phobl ifanc.

Mae’r prosiectau hyn yn ymdrin ag ystod o 
amgylchiadau a lleoliadau ac yn cynrychioli elfen 
graidd ar ein strategaeth i ddatblygu datrysiadau ar 
sail tystiolaeth. 

   

Pennod 6: mesur ein heffeithiau
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Pennod 7: crynodeb o adnoddau 
2017/18
Mae’r bennod hon yn rhoi dadansoddiad o gyfanswm cyllideb y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol ar gyfer 2017/18, a chymhariaeth yn erbyn cyllideb 2016/17. Ariennir arweiniad 
ariannol a chyngor ar ddyledion y Gwasanaeth gan drethi ar wahân ar y diwydiant 
gwasanaethau ariannol, gan hynny rydym yn paratoi cyllidebau ar wahân ar gyfer pob un.

Yng ngoleuni dogfen ymgynghori’r Llywodraeth a gyhoeddwyd ar 19 Rhagfyr 2016 rydym yn 
cydnabod y gallai fod angen rhai gweithgareddau pontio, a chan hynny costau, yn ystod y 
flwyddyn ariannol 2017/18 wrth baratoi ar gyfer yr Un Corff Arweiniad Ariannol arfaethedig. 
Pan fydd yr amserlen a’r broses bontio wedi’u hamlinellu yn fanylach byddwn yn gallu 
meintioli’r effeithiau hyn yn 2017/18. Ein rhagdybiaeth gyfredol yw y byddwn yn gallu bodloni 
unrhyw gostau o’r fath yn 2017/18 o arian wrth gefn. 

Yn ychwanegol at y gyllideb cyngor ar ddyledion o £48 miliwn, bydd ariannu i gefnogi 
cleientiaid sydd wedi’u heffeithio gan newidiadau wrth reoleiddio cwmnïau rheoli dyledion ar 
gael, yn ôl yr angen, o’n harian cyngor ar ddyledion wrth gefn. 

2016/17 2017/18 Symudiad

Cyfanswm Cyllideb Y 
Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol

£75m £75m -

Cyllideb arweiniad 
ariannol

£30m £27m (£3m)

Cyllideb cyngor ar 
ddyledion

£45m £48m £3m
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Pennod 7: crynodeb o adnoddau 2017/18

Cyllideb 
arweiniad 
ariannol

2016/17 
Cynllun 
Busnes  
(£000)

  
 

Amrywiant 
(£000)

2017/18 
Cyfanswm 

 Cyngor 
Ariannol 

(£000)

Costau (£000) 
Ar gyfer Nod 2, gweler y gyllideb cyngor ar 

ddyledion drosodd

Costau a 
gorbenion 

canolog

Nod 1 Nod 3 Nod 4 Nod 5

Strategaeth  

Arweinyddiaeth meddwl 1,725  (1 )  1,724  125 317  385  656 241

Cyfanswm: strategaeth  1,725   (1 )  1,724  125 317  385  656 241

Yr Hyn sy’n Gweithio 

Peilota ymyraethau 7,112  1,033 8,145  – 5,133  500  800 1,712

Tystiolaeth a gwerthuso  2,918 (368)  2,550  163  1,091  510  412  374 

Ê		Cyfanswm: Yr Hyn 
sy’n Gweithio

 10,030 665 10,695  163 6,224  1,010  1,212 2,086

Cyflenwi trwy eraill

Cyd-drefnu  1,950 (614)  1,336  –  801   –  515  20 

Comisiynu  355  (240)  115  –  –  50  65  – 

Ê		Cyfanswm: cyflenwi 
trwy eraill

 2,305 (854)  1,451  –  801  50  580 20

Ymgysylltiad cwsmeriaid 

Gwasanaethau oddi 
ar-lein

5,280 (3,899) 1,381  –  –  –  1,381  – 

Digidol a gwefan  3,202 668  3,870  24  –  60  3,786  – 

Arweiniadau print  400  100  500  –  –  –  500  – 

Ê		Cyfanswm: 
ymgysylltiad 
cwsmeriaid

 8,882 (3,131) 5,751  24  –  60  5,667 – 

Cyfanswm: cyfathrebu 
corfforaethol

 930  59  989  989  –  –  –  – 

Cyfanswm: 
gwasanaethau cymorth

 5,059  232  5,291  5,291  –  –  –  – 

Cyfanswm: bwrdd ac 
arweinyddiaeth 
weithredol

 1,069 30  1,099  1,099  –  –  –  – 

Ê		CYFANSWM 
CYFFREDINOL

30,000 (3,000)  27,000  7,691  7,342 1,505  8,115 2,347

 
Rydym wedi ailddatgan ffigurau cyllideb Arweiniad Ariannol 2016/17 (uchod) i adlewyrchu newidiadau gweithredol sydd 
wedi digwydd ers i ni gyhoeddi’r Cynllun Busnes ym mis Mai 2016. Mae cyfanswm y gyllideb yn parhau’r un peth, mae’r 
newidiadau yn perthyn i symudiadau rhwng gweithgareddau.
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Pennod 7: crynodeb o adnoddau 2017/18

Nod 2: Cyllideb cyngor ar ddyledion
Cynllun Busnes 

2016/17 
£000

 Cynllun Busnes 
2017/18  

£000 

 
 Amrywiant 

£000 

Cyflenwi rheng flaen 

Lloegr a Chymru 35,301 37,153 1,852 

Yr Alban 2,756 3,114 358

Gogledd Iwerddon 1,013 1,013 – 

Archwiliad ar gyfer prosiectau a ariennir 50 51 1 

Ê	 Cyfanswm: cyflenwi rheng flaen 39,120 41,331 2,211 

Cefnogaeth ail haen

 Cyfanswm: cefnogaeth ail haen 1,692 2,553 861 

Polisi ac ymchwil

Cyfanswm: polisi ac ymchwil 1,245 1,002 (243) 

Cyd-drefnu cyngor ar ddyledion 

Cyfanswm: cyd-drefnu 1,943 1,814 (129) 

Cyfanswm: Costau canolog a gorbenion 1,000 1,300 300 

Ê	 CYFANSWM CYFFREDINOL 45,000 48,000 3,000 
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Chapter nam
e

Organisation
Ages targeted Project in brief

How evidence of impact will be gathered 1

MyBnk 

16–24 years To scale up and evaluate a digital platform (‘Digital Money Works’) to 

improve the financial capability of young people transitioning to 

independent living.

Pre and post surveys with a control group.

Affinity Sutton Community Foundation
16–64 years To pilot and evaluate an interactive digital platform (‘Money Buddy’) to 

assist social housing tenants with financial capability.
Pre and post surveys. 

West Kent Housing 
Association 16–24 years To pilot and evaluate financial capability education for young people who 

have left school and are transitioning into independent living. Pre and post survey with additional qualitative data 

(case studies).

Youth Cymru
16–24 years To pilot and evaluate peer-to-peer financial capability education, 

comparing it with teacher-led activity, that supports young adults 

transitioning to independent living across South Wales. Pre and post questionnaires and web-based surveys, 

complemented by qualitative data (participatory 

methods, interviews, case studies and focus groups.

Youth Access
16–24 years Evaluation of the current Youth Information Advice & Counselling 

Services approach to improving financial capability in target age group.
Pre and post survey with additional qualitative data.

National Skills Academy for Financial Services 

16–24 years To scale and evaluate financial capability qualifications for youth 

practitioners, supporting young people in transition.
Pre and post surveys.

Community Links 16-24  years
To pilot and evaluate embedding financial capability across existing 

community services for young people not in education, employment or 

training and Working-age adults in Newham.
Pre, mid and post survey.

A2 Dominion Housing 16–24 years and working-age adults

To scale up and evaluate whether digital support, ‘therapeutic mentoring’, 

or a combination of both of these elements, improves financial capability.
Pre and post survey with some qualitative data (focus 

groups and interviews).

Community Housing Aid 16–25 years old and offenders

To pilot and evaluate outreach support for vulnerable and excluded 

young adults at risk of homelessness, helping them with debts, benefits 

and budgeting.

Pre and post surveys with qualitative data collection 

(interviews, longitudinal case studies, observations).

Royal Society for Blind Children 16–25 years To pilot and evaluate a face-to-face financial capability service for blind 

and partially sighted children.

Pre and post surveys with additional qualitative data.

Centrepoint Soho 16–25 years Evaluation of the impact of structured learning, through ‘Moneywise’ and 

one-to-one support, for young homeless people in London. 20 longitudinal case studies with additional 

qualitative data.

The Mix

16–25 years To scale up and evaluate an improved and expanded digital and telephone 

service providing financial capability support for young people. Pre and post questionnaires and web-based surveys, 

complemented by qualitative research.

Move On
16–29 years To scale up and evaluate training for homeless people, and those who 

have been in care, who will provide peer-to-peer training in schools in 

Glasgow and Edinburgh.

Pre and post survey with some qualitative data. 

Campaign for Learning Young parents To pilot and evaluate ‘Family Fortunes workshops’ to equip parents with 

skills to improve their children’s financial capability, targeting ethnic 

minority families with English as a second language in Birmingham. 

Pre and post survey with control group, 

complemented by qualitative data (focus groups and 

in-depth interviews).

Appendix 2: What Works Projects we are funding in  2017/18

The M
oney Advice Service’s 2017/18 Business Plan 
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Atodiad 1: ymatebion ymgynghori

Atodiad 1: ymgynghori ar ein cynllun

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn ymrwymedig i weithio gyda phartneriaid a 
thrwyddynt. 

Fe wnaethom gyhoeddi fersiwn ymgynghori o’r cynllun hwn ar 21 Rhagfyr 2016 a daeth yr 
ymgynghoriad i ben ar 6 Chwefror 2017. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r sefydliadau niferus a 
gynigiodd awgrymiadau, tystiolaeth a her adeiladol drwyddi draw’r broses o ddrafftio 
cynllun busnes. 

Ymgyngoreion Statudol 
Mae’r gyfraith yn gofyn i ni ymgynghori’n agos gyda’r Paneli Ymarferwyr a Phanel Defnyddwyr 
sy’n cefnogi ac yn cynghori FCA; Trysorlys Ei Mawrhydi; a’r Adran Busnes, Menter a Strategaeth 
Ddiwydiannol. Fe wnaethom fodloni’r rhwymedigaeth hon a derbyn mewnbwn sylweddol gan 
yr ymgyngoreion statudol.

Ymgynghori anffurfiol 
Yn ôl yr arfer, yn ystod hynt datblygu’r cynllun fe wnaethom ymgynghori gyda dros 20 o 
sefydliadau trwy gyfarfodydd unigol a fforymau allweddol.

Y broses ymgynghori ffurfiol 
Fe wnaethom dderbyn 27 o ymatebion. Roedd pedwar gan sefydliadau’r sector cyhoeddus, 10 
gan sefydliadau yn cynrychioli’r sector preifat, a 13 gan y sector gwirfoddol. 

Roeddem wrth ein bodd ag ystod a chryfder y sylwadau cadarnhaol a dderbyniwyd ar y 
cynllun. Dywedodd un ymatebydd: ‘Mae’r cynllun yn glir ac yn hawdd ei ddeall, wedi’i 
flaenoriaethu’n dda ac wedi’i seilio ar ddealltwriaeth drylwyr o anghenion y cwsmer. Mae’r 
raffeg a’r data sy’n dilysu yn golygu ei fod yn apelgar ac mae wedi’i osod er mwyn cael ei 
amsugno fel proses a dogfen weithio yn hytrach na dogfen bolisi y dylid yn syml cadw ati.’

Isod, rydym yn adrodd yn fanylach ar y sylwadau yr ydym wedi’u derbyn. Fe wnaethom 
dderbyn dros 90 o dudalennau A4 o ymatebion ymgynghori ac felly ymddiheurwn mai dim 
ond crynhoi themâu cyffredin, yn hytrach nac adlewyrchu manylion pob sylw neu awgrym 
gwerthfawr y gwnaethom eu derbyn y gallwn ei wneud. 

Cyflenwi ein Strategaeth Gorfforaethol
Mae’r cynlluniau ar gyfer ail flwyddyn ein Strategaeth Gorfforaethol wedi cael croeso cynnes a 
datganodd nifer o ymatebwyr eu bod yn gallu gweld cynnydd gweladwy yn eu herbyn. 

Cafwyd cefnogaeth eang ar gyfer y dadansoddiad sy’n tanategu ein strategaeth gorfforaethol. 
Nododd nifer o ymatebwyr yr eglurder a’r ffocws y mae’r model segmentu yn ei roi. Nododd 
rhai ymatebwyr beth pryder am y lledaeniad eang o segmentu, a pherygl defnyddio iaith a allai 
gael ei ddehongli yn feirniadol wrth drafod galluoedd ac anghenion gwahanol grwpiau. Rydym 
wedi addasu’r iaith ar sawl pwynt yn y cynllun busnes i adlewyrchu eu pryder, ac yn bwysicach 
rydym yn mynd i’r afael â’r pryderon hyn yng nghynllun gweithredol y gwasanaethau. Rydym 
yn adnabod o bell ffordd mai’r effaith fwyaf ar gyllid llawer o bobl yw faint o arian sydd 
ganddynt mewn gwirionedd. Nid oes unrhyw un o’n gweithgareddau wedi’u bwriadu i wneud i 
unrhyw un sydd ag ychydig o arian i deimlo’n waeth. Ond rydym yn credu’n gryf hefyd bod lle i 
helpu pobl i wella eu cymhelliant, eu sgiliau a’u dewisiadau gydag arian, ac y byddai llwyddiant 
yn gwella bywydau nifer o bobl. Gan hynny rydym yn anelu at daro’r cydbwysedd cywir, a 
chydnabod bob amser bod yn rhaid i’r negeseuon wrth gyflenwi gwasanaeth gael eu teilwra yn 
ofalus i anghenion ac amgylchiadau unigol pobl. 

Er bod cynlluniau’r Llywodraeth ar gyfer yr Un Corff Arweiniad Ariannol y tu hwnt i’n cylch 
gwaith, manteisiodd nifer o ymatebwyr ar y cyfle i gynnig sylwadau ar ddogfen ymgynghori’r 
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Llywodraeth a gyhoeddwyd ychydig ddyddiau cyn ein cynllun. Roedd yr holl ymatebwyr hyn yn 
cefnogi cynlluniau newydd y Llywodraeth ac yn cadarnhau eu bod yn gweld y gwaith yn 2017/18 
yn hynod berthnasol i anghenion a gweithgareddau’r corff newydd yn ôl eu dealltwriaeth.

Pennod 1: cyflenwi trwy eraill
Y thema lethol oedd un o gefnogaeth barhaus ar gyfer ein penderfyniad i alluogi a chydlynu 
gwaith y sector ehangach trwy Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU (Strategaeth y DU). Fe 
wnaeth ystod eang o ymatebwyr ganmol uchelgeisiau a chyflawniad Cronfa’r Hyn sy’n 
Gweithio a’r Labordy Gallu Ariannol.

Cwestiynodd rai ymatebwyr pam na chafwyd targedau lefel poblogaeth a Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol ar gyfer gwelliannau yng ngallu ariannol y DU o ganlyniad i’r flwyddyn 
gwaith gyntaf ar Strategaeth y DU. Rydym wedi ychwanegu gwybodaeth ym mhennod 1 i 
adlewyrchu ein huchelgeisiau a’n trafodaethau gyda’r Bwrdd Gallu Ariannol ar y pwynt hwn. 

Gofynnodd y Bwrdd Gallu Ariannol i ni bwysleisio’r gwaith yr ydym yn ei wneud wrth gadw’n 
gyfredol ag arfer gorau o fewn gwledydd OECD eraill. Tynnwyd sylw hefyd bod y gwaith sy’n 
cael ei gyflenwi o dan Ffrwd B Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio (i feithrin sgiliau a galluoedd 
ymarferwyr arweiniad ariannol rheng flaen) o bwys penodol o’u cymharu â gweithgaredd 
mewn gwledydd OECD blaenllaw eraill.

Pennod 2: mynediad cynt ac ehangach at gyngor ar ddyledion
Roedd ymatebion gan sefydliadau cyflenwi cyngor ar ddyledion yn gyson yn adlewyrchu 
heriau ariannol a dynol sy’n deillio o’r angen cynyddol am gyngor ar ddyledion a 
chymhlethdod cynyddol yr achosion cyngor ar ddyledion. Roedd y cyfan yn cefnogi’r llwybr a 
amlinellwyd gennym tuag at ymdriniaeth newydd tuag at gomisiynu. Ymhlith yr heriau y 
gwnaeth yr ymatebwyr eu codi oedd: a yw ein targedau cyflenwi yn gosod gormod o straen ar 
sefydliadau cyngor ar ddyledion; ac a yw ein gwaith ansawdd yn gosod disgwyliadau realistig 
o’u mesur yn erbyn realiti bob dydd o gynnig cyngor ar ddyledion. 

Rydym wedi trafod yn gryf yr ymatebion hyn ac wedi ystyried yn ofalus y cydbwysedd rhwng 
cyfaint ac ansawdd ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Allweddol yr ydym wedi’u gosod ar 
gyfer y cyngor ar ddyledion yn 2017/18. Disgwyliwn y bydd canlyniad diwedd blwyddyn 
2016/17 ar gyfer nifer y bobl sy’n gweithredu o ganlyniad i sesiynau cyngor ar ddyledion yr 
ydym yn eu hariannu yn 86%. Mae hyn o fewn ffin gwall mesur yn erbyn y 88% y flwyddyn cyn 
hynny felly rydym yn teimlo’i fod yn parhau i adlewyrchu gwasanaethau sydd er gwaethaf twf 
yn y niferoedd, yn cynnal lefelau uchel iawn o effeithiolrwydd - diolch i wydnwch, ymrwymiad 
a hyblygrwydd cynghorwyr dyledion rheng flaen. O ystyried y galw cynyddol am gyngor ar 
ddyledion, a’r ffaith ein bod wedi gallu creu achos ar gyfer £3m yn fwy o ariannu, rydym yn dal i 
gredu bod ein targedu yn Nangosydd Perfformiad Allweddol 2.2 yn gosod y cydbwysedd cywir 
rhwng uchelgais a realiti. Ymhellach, rydym wedi gweithredu ar y mewnbwn ymgynghori hwn 
trwy gychwyn ar drafodaeth gynhwysol a thrylwyr gyda darparwyr cyngor ar ddyledion ynglŷn 
â chynnwys a chwmpas ein model comisiynu yn y dyfodol. Rydym eisoes wedi cynnal nifer o 
weithdai o amgylch y bwrdd ac yn bwriadu parhau â’r broses hon ar gyfer hanner cyntaf 2017. 
Yn y sesiynau hyn byddwn yn sicr angen trafod y barnau gwahanol cryf iawn y gwnaethom eu 
derbyn yn yr ymgynghoriad ar y testun (nad yw wedi’i grybwyll yn y cynllun) ar p’un a ddylai 
arian y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gomisiynu gwaith gan gwmnïau cyngor ar ddyledion er 
elw yn ystod y blynyddoedd i ddod.

Dadleuodd rhai y dylai ariannu cyngor ar ddyledion gynyddu gan £6m, nid £3m, a dadleuodd 
eraill y byddai cynyddu ariannu cyngor ar ddyledion ar draul trethi arweiniad ariannol yn 
golygu ceisio gwellhad yn hytrach na buddion atal. Mae hon yn drafodaeth anodd rhwng 
honiadau croes ond sydd yr un mor ddilys. Yng ngoleuni’r anghenion trawiadol iawn yn y 
gofod cyngor ar ddyledion, credwn fod y cynnydd o £3m yn iawn ar gyfer 2017/18. Ond rydym 
hefyd yn derbyn y bydd cynyddu’n barhaus yr ariannu ar gyfer cyngor ar ddyledion yn 
anghynaladwy os yw’n parhau i ddod ar draul gwaith ataliol. Am y rheswm hwn rydym yn 
gosod pwysigrwydd sylweddol ar ffrwd gwaith ariannu’r Strategaeth Sector ar gyfer Cyngor ar 
Ddyledion a Rheoli - y bwriadwn fydd yn arwain at ailasesiad sylfaenol ar y mater.

Atodiad 1: ymatebion ymgynghori
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Atodiad 1: ymatebion ymgynghori

Tynnodd rhai ymatebwyr yn yr Alban sylw at y ffaith nad yw ein gweithgareddau ansawdd 
dyledion bob amser wedi’u teilwra i realiti cyfreithiol a chyfyngiadau yn y wlad honno; rydym 
yn nodi bod hon yn wers i’w dysgu ar gyfer yr holl wledydd datganoledig.

Pennod 3: mwy o bobl yn cyllidebu ac yn cynilo
Derbyniwyd llawer o sylwadau cadarnhaol ar y bennod hon. Nododd llawer o ymatebwyr yr 
heriau amgylcheddol ehangach tuag at gynilo, yr ydym yn eu cydnabod, megis cyfraddau 
llog isel; chwyddiant yn codi; incymau sy’n tyfu’n araf mewn amser gwirioneddol; a’r 
newidiadau i’r system fudd-daliadau. Mae llawer o’r prosiectau yng Nghronfa’r Hyn sy’n 
Gweithio yn gweithio’n adeiladol gyda’r bobl sydd wedi’u heffeithio fwyaf gan y newidiadau 
hyn a byddwn yn olrhain yn ofalus ble y gall prosiectau o’r fath wneud y gwahaniaeth mwyaf 
cadarnhaol i fywydau pobl.

Rydym yn cytuno â’r farn a fynegwyd gan ymatebwyr y dylai datblygu ein cynlluniau 
comisiynu fod yn broses ar y cyd gyda’r sector ehangach.

Pennod 4: gwella mynediad at arweiniad a chyngor
Derbyniwyd llawer o sylwadau cadarnhaol ar y bennod hon. Cafodd ymrwymiad i weithio 
gyda’r sector gwirfoddol i wella mynediad at arweiniad ei groesawu droeon, ynghyd â’r 
ymrwymiad i ddeall pa un yw’r ffordd orau o ymgysylltu pobl nad ydynt yn chwilio am 
gymorth.

Pennod 5: ehangu a gwella addysg ariannol
Derbyniwyd llawer o sylwadau cadarnhaol ar y bennod hon, a ddisgrifiwyd yn nodweddiadol 
fel rhaglen waith rhesymegol sydd wedi’i hystyried yn drylwyr iawn. 

Pennod 6: mesur ein heffeithiau
Canmolodd rai ymatebwyr ystod a chydbwysedd y Dangosyddion Perfformiad Allweddol. 
Roedd eraill yn eu beirniadu fel mesur prosesau wedi’u hanelu at gyflenwi canlyniadau tymor 
hwy, yn hytrach na mesur y canlyniadau hynny eu hunain (h.y., newidiadau ar lefel 
poblogaeth mewn gallu ariannol). Mae’r pwynt hwn yn cysylltu â’r sylwadau esboniadol 
ynglŷn â chyfeiriad y teithio a drafodwyd gyda’r Bwrdd Gallu Ariannol ac a nodwyd ym 
Mhennod 1. Rydym hefyd yn nodi ein bod yn parhau i gyrraedd ac effeithio miliynau o bobl 
trwy ein gwasanaethau uniongyrchol: byddwn yn cyflenwi 3.2m o sesiynau cymorth ar 
destunau cyllideb a chynilo (Dangosydd Perfformiad Allweddol 3.3) a byddwn yn cyflenwi 
arweiniad ariannol i 8.1m o bobl o’r segmentau ‘mewn trafferth’ a ‘gwasgedig’ (Dangosydd 
Perfformiad Allweddol 4.1). 

Pwyntiau eraill a godwyd
Derbyniwyd ymatebion da i’n hymdriniaeth i integreiddio disgrifiad a sylwadau am y gwaith 
yn y gweinyddiaethau datganoledig ym mhob pennod y cynllun. Derbyniwyd ymatebion gan 
Ogledd Iwerddon a oedd yn gofyn i’r cronfeydd trethi yr ydym yn eu casglu ar gyfer 
arweiniad ariannol a chyngor ar ddyledion gael eu hanfon yn uniongyrchol i awdurdodau 
datganoledig fel mwyn gallu cynnal comisiynu lleol. Rydym yn falch o weithio yn agos iawn 
gyda’r awdurdodau yng Ngogledd Iwerddon, ac mae ein rheolwr gwlad ar lawr gwlad 
(gweler tudalen 34) yn ein helpu ni i sicrhau bod ein gwasanaethau yn cyd-fynd yn agos ag 
anghenion lleol. Rydym yn nodi’r farn ar anfon ariannu i Lywodraeth y DU, gan yn ein bod yn 
gweld hyn y tu hwnt i’n hawdurdod i benderfynu.
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Atodiad 2: Prosiectau’r Hyn Sy’n 
Gweithio yr ydym yn eu hariannu yn 
2017/18
Credwn mai’r unig ffordd o sicrhau gwelliannau hirdymor yng ngallu ariannol pobl y DU yw 
trwy adeiladu ar sylfaen gadarn o dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio. Gan hynny rydym wedi 
ariannu 585 o brosiectau mewn amrywiaeth eang o leoliadau a fydd yn profi ymdriniaethau 
gwahanol iawn tuag at wella gallu ariannol, y cyfan â’r nod o gasglu tystiolaeth gadarn o’r hyn 
sy’n gweithio, i bwy y mae’n gweithio, ac ym mha leoliadau. Y prosiectau hyn yw’r gorau oll 
o’r 409 o geisiadau a dderbyniwyd. Fe’u detholwyd ar ôl proses sgorio drylwyr ac yna 
cynllunio gofalus gyda phob sefydliad i ddogfennu eu hymdriniaeth casglu tystiolaeth, 
cynlluniau prosiect a chostau. 

Rydym hefyd yn bwriadu ariannu hyd at wyth yn fwy o’r 409 o brosiectau yn gynnar yn 
2017/18, yn amodol ar yr un broses datblygu grant. 

Rydym wedi’n harwain gan esiampl a llwyddiant rhwydwaith y Llywodraeth o Ganolfannau’r 
Hyn sy’n Gweithio a hefyd yn arbennig o ddiolchgar am y gefnogaeth gynghori y mae’r 
Gronfa Loteri Fawr wedi’i rhoi i ni wrth sefydlu systemau, egwyddorion a phrosesau ar gyfer 
ein Cronfa’r Hyn sy’n Gweithio. 

Bydd ein tîm rheoli grant yn cefnogi’r prosiectau hyn ac yn monitro eu cynnydd trwy gydol 
2017/18.  Rydym yn cefnogi pob sefydliad wrth ddatblygu theori o newid, a chynllunio a 
chasglu tystiolaeth wrthrychol, trwy gynnig cymorth datblygu iddynt gan gonsortiwm o 
Ipsos MORI, Prifysgol Bryste ac Ecorys. 

Disgwyliwn ddechrau cyhoeddi tystiolaeth o’r prosiectau hyn ar y Ganolfan Tystiolaeth 
Gallu Ariannol o tua mis Chwefror 2018.

Disgwyliwn gyhoeddi gwahoddiad i ymgeisio am gylch ffres o Ariannu’r Hyn sy’n Gweithio yn 
ystod Tachwedd 2017. Os hoffech chi gael eich hysbysu pan fydd y gwahoddiad yn cael ei 
gyhoeddi, anfonwch e-bost at what.works@fincap.org.uk.

5. Mae nifer fechan o’r prosiectau hyn wedi’u cymeradwyo gan ein llywodraethu, ond mae eu gweithredu yn 
amodol ar lofnod cytundeb grant terfynol. Maen nhw wedi’u nodi gan ‡ yn y tabl a ganlyn.

Atodiad 2: Prosiectau’r Hyn Sy’n Gweithio yr ydym yn eu hariannu yn 2017/18

https://www.gov.uk/guidance/what-works-network
https://www.gov.uk/guidance/what-works-network
http://www.fincap.org.uk/evidence_hub
http://www.fincap.org.uk/evidence_hub
mailto:what.works%40fincap.org.uk?subject=
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Sefydliad Oedrannau 
targed

Prosiect yn gryno Sut y bydd tystiolaeth o effaith yn cael ei chasglu1

Cymdeithas Cynilion 
Cymhelliant Treth

7–11 oed Peilota a gwerthuso ymyrraeth ar gyfer plant ysgol gynradd a fydd yn cael ei 
gyflenwi trwy wasanaethau ysgol, gweithdai a heriau dysgu yn y cartref.

Bydd holiaduron yn cael eu llanw gan dderbynyddion 
yr ymyrraeth cyn ac ôl iddynt ei dderbyn. Bydd y ddau 
holiadur yn asesu eu gallu ariannol gan ddefnyddio 
fframwaith canlyniadau safonol sy’n briodol i’w grŵp 
oed. Er mwyn bod yn gryno, yn yr holl gofnodion 
eraill yn y golofn hon, mae’r ymdriniaeth hon yn cael 
ei byrhau i ‘arolygon cyn ac ar ôl’.

Setliad Birmingham 11–25 oed Peilota a gwerthuso ymdriniaeth tuag at addysg ariannol ar gyfer plant a 
phobl ifanc ymylol sydd wedi’u hallgau o gymorth prif ffrwd; ac i archwilio 
effeithiolrwydd dysgu ariannol byr dymor ac anffurfiol wrth ddylanwadu ar 
ffordd o feddwl, hunanganfyddiad a rhagolwg hirdymor.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol (cyfweliadau 
a holiaduron).

MyBnk 11–16 oed Graddio a gwerthuso dwy ymdriniaeth a ddefnyddir mewn ysgolion mewn 
amrywiaeth o leoliadau: ‘Money Twist’ a ‘Sporty Money Twist’.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda grŵp rheoli.

The Children’s 
Society

11–17 oed Peilota a gwerthuso hyfforddiant gallu ariannol a deunyddiau ar-lein i 
ofalwyr ifanc a grwpiau ymylol o bobl ifanc eraill ar draws de Lloegr.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol ychwanegol 
(astudiaethau achos a blogiau).

School of Hard 
Knocks

14–15 oed Peilota a gwerthuso cefnogaeth gallu ariannol a gyflenwir ochr yn ochr ag ar 
wahân i ymyrraeth chwaraeon (rygbi) a gyflenwir i ddynion ifanc wrth risg.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda grŵp rheoli, casglu data 
ansoddol, a gwerthuso proses.

1625 Independent 
People

14–18 oed Graddio i fyny a gwerthuso hyfforddiant sy’n galluogi i wirfoddolwyr ifanc 
gyflenwi prosiect addysg ariannol rhwng cyfoedion, wedi’i ddatblygu o 
hyfforddiant ariannol ‘Cash Pointers’ blaenorol.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda data ansoddol (cyfweliad a 
holiadur).

The Money Charity 14–19 oed Graddio i fyny a gwerthuso gweithdai arian i ysgolion a cholegau ar draws 
Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda’r grŵp rheoli gan ddefnyddio 
methodoleg Hap-dreial wedi’i Reoli (RCT)

Menter yr Ifanc‡ 16–18 oed Graddio i fyny a gwerthuso hyfforddiant addysg ariannol a ddarperir i 
athrawon a’r effaith ar bobl ifanc.

Hap-dreial wedi’i Reoli (RCT) gydag arolwg cyn ac ar ôl.

Asiantaeth 
Genedlaethol 
Ieuenctid

16–21 oed Gwerthuso’r prosiect ‘Money Skills’ wedi’i arwain gan gyfoedion a gyflenwyd 
i bobl ifanc sy’n cymryd eu camau cyntaf ar yr ysgol yrfaol yn rhai o 
ardaloedd awdurdod lleol mwyaf difreintiedig yn Lloegr. 

Arolygon cyn ac ar ôl, gyda grwpiau rheoli a chasglu 
data ansoddol.

Cyngor ar Bopeth 
Basingstoke

16- 24 oed Peilota a gwerthuso cefnogaeth ariannol ryngweithiol a digidol yn 
Basingstoke a Deane.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol ychwanegol.

Young Scot 16–24 oed Ymchwiliad gan bobl ifanc o’r Alban yn addysg bellach ac uwch o anghenion 
gallu ariannol cyfoedion, yn cynnig datrysiadau perthnasol.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol ychwanegol 
(cyfweliadau).

Academi Sgiliau 
Cenedlaethol ar 
gyfer Gwasanaethau 
Ariannol 

18–30 oed 
31–50 oed 
50+ oed 

Gwerthuso cynnyrch pensiwn gweithle ar-lein cyfredol ‘Get Ready Tool’ a’i 
effaith ar Allu Ariannol.

Arolygon cyn ac ar ôl ynghyd â data ansoddol 
(cyfweliadau ac astudiaethau achos).

Atodiad 2: Prosiectau’r Hyn Sy’n Gweithio yr ydym yn eu hariannu yn 2017/18

1.  Mae llawer o brosiectau hefyd yn ymgymryd â gwahanol fathau o werthuso - er enghraifft, yn archwilio eu proses gyflenwi a gweld sut i’w gwella, ac yn archwilio effeithlonrwydd cost yr ymyrraeth. Y cyfan 
mae’r wybodaeth yn y golofn hon yn ei wneud yw disgrifio ffocws craidd yr holl brosiectau, tystiolaeth o’r effaith ar y cyfranogwyr. Bydd yr holl werthuso ar effaith yn defnyddio fframweithiau canlyniadau 
cyson sy’n berthnasol i’r grŵp oed dan sylw (gweler tudalen 24 am fanylion pellach).
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Prosiect yn gryno Sut y bydd tystiolaeth o effaith yn cael ei chasglu1

MyBnk 16–24 oed Graddio i fyny a gwerthuso llwyfan digidol (’Digital Money Works’) i wella 
gallu ariannol pobl ifanc sy’n symud i fyw yn annibynnol.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda grŵp rheoli.

Affinity Sutton 
Community 
Foundation

16–64 oed Peilota a gwerthuso llwyfan digidol rhyngweithiol (’Money Buddy’) i 
gynorthwyo tenantiaid tai cymdeithasol gyda gallu ariannol.

Arolygon cyn ac ar ôl. 

West Kent Housing 
Association

16–24 oed Peilota a gwerthuso addysg gallu ariannol i bobl ifanc sydd wedi gadael yr 
ysgol ac yn symud i fyw yn annibynnol.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda data ansoddol ychwanegol 
(astudiaethau achos).

Youth Cymru 16–24 oed Peilota a gwerthuso addysg gallu ariannol rhwng cyfoedion, gan ei gymharu 
gyda gweithgaredd wedi’i arwain gan athrawon, sy’n cefnogi oedolion ifanc 
sy’n symud i fyw’n annibynnol ar draws De Cymru.

Holiaduron cyn ac ar ôl ac arolygon ar y we, yr ategir 
atynt gyda data ansoddol (dulliau cyfranogol, 
cyfweliadau, astudiaethau achos a grwpiau ffocws.

Mynediad Ieuenctid 16–24 oed Gwerthusiad o ymdriniaeth Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a 
Chwnsela Ieuenctid i wella gallu ariannol yn y grŵp oed targed.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda data ansoddol ychwanegol.

Academi Sgiliau 
Cenedlaethol ar 
gyfer Gwasanaethau 
Ariannol 

16–24 oed Graddio a gwerthuso cymwysterau gallu ariannol ar gyfer ymarferwyr 
ieuenctid, gan gefnogi pobl ifanc wrth bontio.

Arolygon cyn ac ar ôl.

Community Links 16-24 oed Peilota a gwerthuso mewnosod gallu ariannol ar draws gwasanaethau 
cymunedol cyfredol ar gyfer pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant ac oedolion o oed gweithio yn Newham.

Arolwg cyn, canol ac ar ôl.

A2 Dominion 
Housing

16-24 oed ac 
oedolion oed 
gweithio

Graddio i fyny a gwerthuso a yw cefnogaeth ddigidol, ‘mentora therapiwtig’, 
neu gyfuniad o’r ddwy elfen hyn, yn gwella gallu ariannol.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda pheth data ansoddol (grwpiau 
ffocws a chyfweliadau).

Community 
Housing Aid

16-25 oed a 
throseddwyr

Peilota a gwerthuso cymorth allgymorth i oedolion ifanc bregus ac wedi’u 
hallgau sydd wrth risg o ddigartrefedd, gan eu helpu hwy gyda dyledion, 
buddion a chyllidebu.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda chasgliad data ansoddol 
(cyfweliadau, astudiaethau achos hydredol, 
arsylwadau).

Royal Society for 
Blind Children

16–25 oed Peilota a gwerthuso gwasanaeth gallu ariannol wyneb yn wyneb i blant dall a 
rhannol ddall.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol ychwanegol.

Centrepoint Soho 16–25 oed Gwerthuso effaith dysgu strwythuredig, trwy ‘Moneywise’ a chymorth un i 
un, ar gyfer pobl ifanc ddigartref yn Llundain.

20 o astudiaethau achos hydredol gyda data ansoddol 
ychwanegol.

The Mix 16–25 oed Graddio i fyny a gwerthuso gwasanaeth gwell ac wedi’i ehangu yn ddigidol 
ac ar y ffôn sy’n darparu cymorth gallu ariannol ar gyfer pobl ifanc.

Holiaduron cyn ac ar ôl ac arolygon ar y we, wedi’u 
hategu gan ymchwil ansoddol.

Move On 16–29 oed Graddio i fyny a gwerthuso hyfforddiant ar gyfer pobl ddigartref, a’r rheini 
sydd wedi bod mewn gofal, a fydd yn darparu hyfforddiant rhwng cyfoedion 
mewn ysgolion yn Glasgow a Chaeredin.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda pheth data ansoddol. 

Campaign for 
Learning

Rhieni ifanc Peilota a gwerthuso ‘gweithdai Family Fortunes’ i gyfarparu rhieni â’r sgiliau i 
wella gallu ariannol eu plant, yn targedu teuluoedd lleiafrifoedd ethnig gyda 
Saesneg yn ail iaith iddynt yn Birmingham. 

Arolwg cyn ac ar ôl gyda grŵp rheoli, gyda data 
ansoddol (grwpiau ffocws a chyfweliadau trylwyr).

Atodiad 2: Prosiectau’r Hyn Sy’n Gweithio yr ydym yn eu hariannu yn 2017/18
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Sefydliad Oedrannau 
targed

Prosiect yn gryno Sut y bydd tystiolaeth o effaith yn cael ei chasglu1

Sefydliad 
Astudiaethau 
Cyflogaeth

16–65 oed Peilota a gwerthuso offeryn ac adnoddau i wella gallu ariannol gweithiwr ar 
draws tri chyflogwr.

Arolwg cyn ac ar ôl.

Advising London 16–65 oed Peilota a gwerthuso gwella gallu ariannol oedolion gyda lefelau isel o les a/
neu gyflyrau iechyd meddwl, trwy gyngor cyfreithiol un i un; cefnogaeth; a 
sesiynau hyfforddi grŵp bach.

Arolygon cyn ac ar ôl, gyda data ansoddol.

Rhaglen Rhifedd 
Genedlaethol

16–65 oed Peilota a gwerthuso gwella sgiliau ac agweddau rhifedd pobl trwy 
ddefnyddio safle ar-lein Her ryngweithiol Rhifedd Genedlaethol - trwy 
sefydliadau sy’n cefnogi hawlwyr Credyd Cynhwysol, a sianeli digidol sy’n 
cefnogi oedolion sy’n rheoli eu harian.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol (grwpiau 
ffocws ac astudiaethau achos).

Auriga Services Oedolion oed 
gweithio a  
65+ oed

Graddio i fyny a gwerthuso cyflenwi cymorth gallu ariannol un i un o fewn 
lleoliad gofal iechyd ar gyfer pobl gyda methiant rhent.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda grwpiau cymharu.

Advice NI Oed gweithio Datblygu a gwerthuso cyflenwi ymyraethau gallu ariannol trwy wasanaethau 
canolfan ddydd, i ddefnyddwyr sy’n profi cyflyrau iechyd meddwl aciwt neu 
gronig.

Arolygon cyn ac ar ôl, gyda chasglu data ansoddol 
ychwanegol (grwpiau ffocws, cyfweliadau ac 
astudiaethau achos).

Gingerbread Rhieni sengl 
oed gweithio

Trosi hyfforddiant ‘Mind Your Money’ cyfredol i rieni sengl yng Nghymru i 
gyflenwi ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Arolygon cyn, canol ac ar ôl, gyda chymharu 
effeithlonrwydd y ddau fodel cyflenwi gwahanol.

Cyngor ar Bopeth‡ 16–65 oed Graddio i fyny a gwerthuso ymyrraeth gyfredol ar draws Cymru i gefnogi 
cleientiaid sy’n profi digwyddiadau bywyd sylweddol trwy sesiynau un i un.

Arolygon cyn ac ar ôl, gyda chasglu data ansoddol, 
grŵp cymharu a gwerthuso proses.

Canolfan  
Cydweithredol 
Cymru

16–65 oed Graddio i fyny a gwerthuso addysg ariannol a chefnogaeth ‘Your Money, 
Your Home’ ar gyfer tenantiaid o oed gweithio yn y sector rhent preifat.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda dadansoddiad 
effeithlonrwydd cost a chasglu data ansoddol trwy 
gyfweliadau.

Learning and Work 
Institute

16–65 oed Peilota a gwerthuso effaith taliadau rhent hyblyg, cynilion a defnydd credyd, 
wedi’u cyflenwi gyda landlordiaid cymdeithasol

Hap-dreial wedi’i Reoli, gydag arolygon cyn ac ar ôl.

Church Urban Fund 16–65 oed Graddio i fyny a gwerthuso cyrsiau rhagarweiniol pedair awr o hyd ‘Cash 
Smart, Credit Savvy’ ar gyfer sgiliau cyllidebu a gallu ariannol yn Lerpwl, 
Newcastle, Plymouth, Caergaint a Stoke-on-Trent

Arolygon cyn ac ar ôl, gyda chyfweliadau ffôn ac 
ar-lein dilynol.

Prifysgol Queens, 
Belfast

16–65 oed Peilota a gwerthuso effeithiolrwydd apiau ffonau clyfar wrth wella gallu 
ariannol oedolion o oed gweithio. Wedi’i gyflenwi mewn partneriaeth gyda 
thri undeb credyd Gogledd Iwerddon.

Hap-dreial wedi’i Reoli, gydag arolygon a chyfweliadau 
cyn ac ar ôl

Cyngor ar Bopeth 
Merton & Lambeth‡

16–65 oed Peilota a gwerthuso ‘Mind over Money’, sy’n darparu cymorth ymarferol a 
seicolegol cyfun i bobl sy’n profi materion ariannol a/neu feddyliol ym 
Merton a Lambeth.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol. 

Y Brifysgol Agored‡ 16–65 oed Graddio i fyny a gwerthuso cyrsiau ar-lein wedi’u haddasu ar gyfer y grŵp 
targed, gyda ffocws ar y cwrs ‘Managing My Money’, a gyflenwir trwy 
amrywiaeth o sianeli i brofi gwahanol dechnegau ymgysylltu.

Hap-dreial wedi’i Reoli gydag arolygon ansoddol a 
meintiol cyn ac ar ôl, gweithdai a chyfweliadau.
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Sefydliad Oedrannau 
targed

Prosiect yn gryno Sut y bydd tystiolaeth o effaith yn cael ei chasglu1

Tenovus Cancer 
Care‡

16–65 oed Graddio i fyny a gwerthuso ymyrraeth i bobl sydd wedi’u heffeithio gan 
ganser i ostwng eu risg o fynd i anhawster ariannol a phroblemau dyledion 
oherwydd eu diagnosis.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol 
(cyfweliadau).

Shelter Yr Alban 16–65 oed Peilota a gwerthuso darpariaeth ar gyngor ar ddyledion a gwasanaeth gallu 
ariannol o fewn cyfres o gyd-destunau iechyd ar draws Dundee a Glasgow.

Arolygon cyn ac ar ôl.

Carers UK 18–65 oed Peilota a gwerthuso ‘Pecyn Cymorth Ariannol Digidol Gofalwyr’: un pwynt 
mynediad digidol at wybodaeth, arweiniad a chyfeirio sy’n helpu pobl o oed 
gweithio mewn cyflogaeth i wneud penderfyniadau gwell am sut y maen 
nhw’n cynllunio at ddigwyddiadau bywyd megis gofalu.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol (cyfweliadau 
rhannol strwythuredig).

Cyngor Fife, Falkirk & 
West Lothian

18–49 oed Profi a yw cynnig benthyciadau bychain ar gyfraddau cystadleuol, ochr yn 
ochr ag arweiniad ariannol ar y safle, trwy allfeydd siop stryd fawr 
ymrwymedig yn Fife, Falkirk ac West Lothian, yn gallu gwella dewisiadau 
gwybodus ynglŷn â defnydd credyd.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda data ansoddol, a data meintiol 
ar y benthyciadau a gynigiwyd.

Newid Bywydau Oedolion oed 
gweithio

Graddio i fyny a gwerthuso Tîm Gweithredu Budd-daliadau a Chyflogaeth 
sy’n helpu pobl sy’n ddigartref neu sydd wrth risg o ddigartrefedd i wella eu 
gallu ariannol a gwydnwch yn Northumberland a Tyne & Wear.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda data ansoddol (astudiaethau 
achos; grwpiau ffocws a chyfweliadau).

Cyngor ar Bopeth 
Southwark

Tai 
cymdeithasol a 
thenantiaid 
preifat dros 18 
oed

Gwerthuso ymdriniaeth gyfredol sy’n cyflenwi cymorth i’r rheini sydd wedi’u 
heffeithio gan newid i fudd-daliadau neu’n dangos arwyddion o drallod 
ariannol, ynghyd ag effaith cymorth a gyflenwir gan ‘Eiriolwyr Ariannol’ 
gwirfoddol.

Arolygon cyn ac ar ôl a chasglu data ansoddol arall 
(grwpiau ffocws).

Cyngor Wakefield ‡ Oed gweithio Peilota a gwerthuso cynllun benthyca ‘Mortgage Breathing Space’, yn 
darparu cyngor a chefnogaeth i berchnogion tai sy’n profi anawsterau wrth 
dalu eu morgeisiau ar draws Swydd Efrog/Humber.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol, cyfweliadau 
manwl ynghyd â chymharu effaith.

Anglia Care Trust Pobl dros 18 
oed sydd wedi 
profi cam-drin 
domestig

Graddio i fyny a gwerthuso darparu cyngor ariannol i ddioddefwyr cam-drin 
domestig ochr yn ochr â’u gweithwyr cymorth o fewn Suffolk.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda data ansoddol ychwanegol 
(astudiaethau achos).

Good Things 
Foundation

Oed gweithio 
ac yn agos at 
ymddeol

Peilota a gwerthuso ymdriniaeth newydd i wella gallu ariannol pobl fregus 
gan ddefnyddio cymorth wyneb yn wyneb yn y gymuned a dysg ddigidol.

Arolygon cyn ac ar ôl gyda data ansoddol (cyfweliadau) 
gyda data ar ymyraethau blaenorol.

Toynbee Hall 55+ oed Graddio i fyny a gwerthuso cynllun cymorth cyfoedion ‘Money Mentors’ ar 
ôl ei addasu i gyrraedd pobl hŷn sy’n byw mewn tlodi yn Tower Hamlets. 

Arolygon cyn ac ar ôl gyda grŵp cymharu a chasglu 
data ansoddol.

Cyngor ar Bopeth 
Gogledd Lerpwl

60+ oed Graddio i fyny a gwerthuso ymyrraeth gyfredol a fydd yn profi effaith cyfuno 
cymorth gallu ariannol a digidol ar allu ariannol pobl hŷn a’u gwydnwch 
ariannol cyffredinol.

Arolwg cyn ac ar ôl, gyda grwpiau ffocws.
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Sefydliad Oedrannau 
targed

Prosiect yn gryno Sut y bydd tystiolaeth o effaith yn cael ei chasglu1

The Royal 
Leicestershire, 
Rutland, Wycliffe 
Society for the Blind

60+ oed Peilota a gwerthuso gweithdai newydd yng Nghaerlŷr sy’n profi a yw targedu 
gyrwyr emosiynol, seicolegol ac ymddygiadol yn cael mwy o effaith nac 
ymyraethau gallu ariannol eraill.

Arolwg cyn ac ar ôl gyda grŵp rheoli a chasglu data 
ansoddol (grwpiau ffocws, cyfweliadau un i un).

Groundwork West 
Midlands

60+ oed Peilota a gwerthuso effeithiolrwydd defnyddio model ymyrraeth cyfoedion 
o’r enw ‘Eiriolwyr Ariannol’ sy’n cyflenwi cymorth gallu ariannol a 
chynhwysiant digidol i bobl hŷn yn Birmingham.

Holiaduron cyn ac ar ôl wedi’u hategu gan gasglu data 
ansoddol (cyfweliadau; astudiaethau achos a grwpiau 
ffocws).

Age Scotland 65+ oed Peilota a gwerthuso sioeau ffordd, gyda chymorth dilynol ar y ffôn, yn 
canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â digwyddiadau bywyd allweddol a 
sgamiau ariannol.

Arolygon cyn ac ar ôl, gan gynnwys cymharu â’r rheini 
a dderbyniodd cymorth dilynol ar y ffôn.

Age Cymru Bae 
Abertawe

65+ oed Peilota a gwerthuso cymorth ar gyfer pobl hŷn yn Abertawe, gan eu helpu i 
flaengynllunio a rheoli eu cyllid trwy ddigwyddiadau bywyd.

Arolygon cyn ac ar ôl a chasglu data ansoddol arall 
(cyfweliadau).

Cornwall Rural 
Community Charity

65+ oed Peilota a gwerthuso cwrs digidol newydd i helpu pobl sydd wedi ymddeol 
yng Nghernyw i wella eu sgiliau gallu ariannol trwy ddarparu mynediad at 
wybodaeth, offer a bargeinion ar-lein.

Arolygon cyn ac ar ôl.

Advice NI 64+ oed  Graddio i fyny a gwerthuso rhaglen hyfforddi ddigidol, gan dargedu pobl 
hŷn anodd eu cyrraedd ar draws Gogledd Iwerddon ar gyfnodau allweddol 
yn eu bywydau, i wella eu gallu ariannol.

Arolygon ar-lein cyn ac ar ôl gyda data ansoddol 
ychwanegol (grwpiau ffocws, cyfweliadau panel).

Age Concern 
Tyneside South 
(ACTS)

65+ oed Graddio i fyny a gwerthuso ymyrraeth sy’n cynnwys atgyfeiriad gan weithwyr 
proffesiynol iechyd i ACTS, a fydd wedyn yn darparu cyngor ariannol ynghyd 
â chyngor iechyd a lles cyffredinol dros nifer o fisoedd.

Gwerthuso effaith a gwerthuso proses.

Age UK‡ 65+ oed Peilota a gwerthuso offeryn cyllidebu papur wedi’i gynllunio ar y cyd gyda 
phobl hŷn, ar ôl ymddeol, i wella eu gallu i reoli eu harian trwy 
ddigwyddiadau bywyd allweddol a blaengynllunio at yn ddiweddarach 
mewn bywyd.

Data ansoddol trwy grwpiau ffocws a chyfweliadau 
manwl gyda chasglu data meintiol ychwanegol.
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*Galwadau am ddim. I’n helpu i gynnal a gwella ein gwasanaeth, 
hwyrach y byddwn yn recordio neu’n monitro galwadau. 
Gwybodaeth yn gywir pan aeth i brint (Ebrill 2017).
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