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Crynodeb Gweithredol
Cefndir i’r cynllun peilot a’r
gwerthusiad
Sefydlwyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn 2010
gyda’r nod o helpu i wella gallu pobl i reoli eu harian,
ac arweiniodd at ddatblygu Strategaeth Galluogrwydd
Ariannol ar gyfer y Deyrnas Unedig sy’n nodi sut y
gellir gwella rheoli arian. Amlygodd ymchwil a
gynhaliwyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ac
eraill bwysigrwydd cyflwyno addysg ariannol yn ifanc a
rôl allweddol rhieni o ran galluogrwydd ariannol plant.

Cydariannwyd y gwerthusiad o SDG gan Loteri Fawr
Cymru, a chyflwynwyd y rhaglen ar draws 14 o
awdurdodau lleol, gyda saith awdurdod arall yn
cymryd rhan yn y gwerthusiad. Roedd yn cynnwys
gwerthusiad o broses ac effaith;

• Roedd y gwerthusiad o’r broses yn ceisio deall sut
yr oedd SDG yn cael ei gyflwyno yn ymarferol a
dynodi meysydd y gellid eu gwella wrth ei gyflwyno
yn y dyfodol;

• Nod y gwerthusiad effaith oedd mesur effaith SDG
ar agweddau rhieni a’u hymddygiad.

Methodoleg gwerthuso

Felly, un o flaenoriaethau allweddol y Strategaeth yw
sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael addysg ariannol
sy’n cael ei chyflwyno’n dda fel eu bod yn cael y sgiliau
i reoli eu harian yn dda ac ymdopi â chyfnodau o
anhawster ariannol pan fyddant yn oedolion1.

Cynhaliwyd y gwerthusiad proses yng nghyfnod
cynnar y cynllun peilot ac roedd yn cynnwys
agweddau amrywiol:

Fel rhan o hyn datblygwyd Siarad, Dysgu Gwneud
(SDG) a’i dreialu fel ymyrraeth i rieni â’r nod o helpu
rhieni i wella galluogrwydd ariannol eu plant.
Plethwyd hyn â rhaglenni rhianta oedd yn bodoli
(Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant a’r
Blynyddoedd Rhyfeddol) ac fe’u cyd-gynlluniwyd
gydag ymarferwyr ym maes rhianta.

• 15 o gyfweliadau trylwyr gydag ymarferwyr oedd

Cynhaliwyd cynllun peilot ar y rhaglen SDG trwy
Gymru rhwng Ionawr 2016 a Mai 2017. Mae’n
ymyrraeth 2 awr, sy’n cael ei hychwanegu fel wythnos
ychwanegol i raglenni rhianta sy’n bodoli, ac mae’n
annog rhieni plant rhwng 3 ac 11 oed i siarad gyda’u
plant am arian. Felly, nod cyffredinol SDG oedd helpu
rhieni i wella galluogrwydd ariannol eu plant fel eu
bod yn gallu rheoli eu harian yn dda yn y dyfodol.
Dengys Ffigwr 0.1 isod y Ddamcaniaeth Newid sydd tu
ôl i SDG.
Ffigwr 0.1: Y gadwyn effaith

• 10 o gyfweliadau trylwyr gyda rhanddeiliaid oedd
yn ymwneud â dylunio a chyflwyno SDG;
yn cyflwyno sesiynau SDG;

• 20 o gyfweliadau trylwyr gyda rhieni oedd wedi
bod mewn sesiynau yn ystod hydref 2016;

• Arsylwi ar wyth o sesiynau SDG yn cael eu
cyflwyno;

• Ffurflenni gwerthuso hyfforddiant a lenwyd gan
ymarferwyr a ddaeth i sesiwn hyfforddi SDG;

• Arolwg adborth ymarferwyr;
• Casglu barn ymarferwyr mewn dau ddathliad.
Roedd y gwerthusiad effaith yn cynnwys cymharu
lefelau’r newid ym marn rhieni a ddaeth i fodiwl SDG,
gyda grŵp tebyg o rieni a ddaeth i’r rhaglen rianta ond
na wnaethant fynd i fodiwl SDG, gan nad oedd wedi ei
ymgorffori yn y cwrs y buont hwy arno (y ‘grŵp
rheoli’). Cawsant eu harolygu ar dri phwynt allweddol
yn y gwerthusiad:

• Arolwg ar bapur ar ddechrau’r rhaglen rianta (y
‘rhag-arolwg’);

• Arolwg ar y ffôn chwe mis ar ôl i’w rhaglen rianta
ddod i ben (yr ‘arolwg 6 mis’);

• Arolwg ar y ffôn 12 mis ar ôl i’w rhaglen rianta
ddod i ben (yr ‘arolwg 12 mis’).
Yn ychwanegol, roedd cam olaf y gwerthusiad yn
cynnwys 10 ymweliad estynedig ansoddol â
theuluoedd 12 i 18 mis ar ôl iddynt ddilyn SDG. Roedd
hyn yn cynnwys:
1
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• Cyfweliadau manwl gyda’r rhieni;
• Gweithgareddau gyda’r plant i ddeall eu perthynas
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ag arian a’u dealltwriaeth ohono;

• Gweithgaredd ethnograffig wedi ei arsylwi fel taith
deuluol i siopa neu roi a derbyn arian poced.
Nod hyn oedd deall effeithiau tymor hir a’r
newidiadau y mae teuluoedd wedi eu gwneud ers
dilyn SDG. Roeddent yn help hefyd i daflu goleuni ar yr
effaith tebygol yr oedd SDG wedi ei gael ar y plant yn y
teulu, yn ogystal â’r rhieni.
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion am y 10
ymweliad estynedig a gynhaliwyd wedi eu
hysgrifennu fel astudiaethau achos, gan gefnogi
tystiolaeth o gyfnod cynharach y gwerthusiad. Mae
hwn yn ategu at y prif adroddiad sy’n dwyn at ei
gilydd y canfyddiadau o holl gamau’r gwerthusiad2,
sy’n cael eu crynhoi isod.

Canfyddiadau allweddol y
gwerthusiad proses
Dangosodd y gwerthusiad proses bod SDG wedi cael
derbyniad eithriadol o dda gan yr ymarferwyr a’r
rheini. Teimlid ei fod yn addas iawn i’r rhaglen rianta
bresennol a byddai rhieni ac ymarferwyr yn argymell y
sesiwn yn fawr. Teimlai ymarferwyr ei fod yn hawdd ei
ddeall ac yn berthnasol i’r rhieni yr oeddent yn
gweithio gyda nhw.
Roedd yr ymarferwyr yn gadarnhaol am y deunyddiau
a ddefnyddid i gyflwyno SDG ac yn meddwl ei fod yn
syml i’w gyflwyno. Nodwyd ganddynt bod yr holl
weithgareddau yn werth eu gwneud ac yn ddefnyddiol
i’w cynulleidfa, ond mai’r her oedd cael digon o amser
i’w gwneud i gyd yn y sesiwn ei hun. Roedd cael
wythnos ychwanegol yn y rhaglenni rhianta presennol
hefyd yn her wrth gyflwyno, yn arbennig yn ystod y
tymhorau byrraf.
Canmolwyd y dull cyflwyno o fewn grŵp o rieni oedd
eisoes wedi llunio cysylltiadau gyda’r ymarferwr a
rhieni eraill fel dull addas ac roedd amgyffrediad ei fod
yn gweithio’n dda ar gyfer y pwnc arian.

Canfyddiadau allweddol o’r
gwerthusiad effaith
Dynododd y gwerthusiad effaith y meysydd allweddol
lle’r oedd SDG yn debygol o fod wedi cael effaith
cadarnhaol parhaus 12 mis ar ôl mynd i’r sesiwn:

• gwybodaeth rhieni am sut i siarad â’u plant am
arian

• rhieni yn nodi gallu eu plant i drin a rheoli arian
o

rhieni yn rhoi arian poced i’w plant,

o

gallu plant i reoli eu harian eu hunain o
ddydd i ddydd,

o

gallu plant i wybod y gwahaniaeth
rhwng ‘eisiau’ ac ‘angen’,

o

gallu plant i gynilo am gyfnod byr o
amser i brynu rhywbeth y mae arnynt ei
eisiau,

o

plant yn deall pam bod eu rhieni yn
dweud ‘na’ a gwrthod prynu rhywbeth

• rhieni yn credu y dylent gael sgyrsiau am arian a
rhoi profiad o arian i blant yn iau
o

siarad am bwysigrwydd cynilo

o

eu cynnwys mewn trafodaethau gwario
teuluol

o

rheoli eu harian o ddydd i ddydd eu
hunain

• trafodaethau rhieni â’u plant am y ffaith bod
cwmnïau yn ceisio gwerthu pethau iddynt mewn
hysbysebion a rhai rhaglenni teledu

• gorddyled rhieni
Roedd rhai meysydd lle nad oedd SDG yn cael effaith
sylweddol:

• gwybodaeth rhieni am ba oed y dylent siarad â’u
plant am arian

• gallu plant i esbonio dewisiadau y byddant yn eu
gwneud pan fyddant yn gwario arian

• yr oedran pryd y dylid - siarad am yr arian a

2

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, IFF Research, Belmana
Consulting (2018) Gwerthusiad Siarad, Dysgu, Gwneud:
ymyrraeth ar alluogrwydd ariannol i rieni: Canfyddiadau
gwerthusiad effaith a gwerthusiad proses 6 a 12 mis

ddefnyddir ar yr aelwyd, esbonio’r gwahaniaeth
rhwng pris a gwerth pethau, rhoi arian gwario neu
lwfans i’r plentyn ei hun, cynnwys y plant mewn
penderfyniadau sylfaenol am wariant y teulu, rhoi
cyfrifoldeb iddynt gynilo am rywbeth y mae arnynt
ei eisiau a’u hannog i feddwl beth i’w wneud gyda’u
harian

Ar gael yn:
www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/research
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• y gyfran o rieni sydd â chytundebau teuluol am
arian yn eu lle

• ymddygiad cynilo rhieni.

Mae’r ymweliadau ansoddol estynedig, sydd yn
ganolbwynt i’r adroddiad hwn, yn rhoi rhagor o
dystiolaeth am effeithiau tymor hwy mynd i’r sesiynau
SDG. Roedd y negeseuon allweddol a gymerwyd o’r
sesiwn yn cynnwys; mwy o sgyrsiau pan oedd y plant
yn iau, bod gwerth mewn trafod penderfyniadau
ariannol teuluol gyda phlant, mae plant yn cael budd o
drin eu harian eu hunain (fel arian poced) a gall peidio
â dysgu sgiliau rheoli arian i blant gael canlyniadau
tymor hir. Mae’r rheini hefyd wedi gweithredu ar yr
hyn y maent wedi ei ddysgu; rhoi rhyw fath o arian
poced, mynd ati i siopa mewn modd gwahanol i
wrthweithio ‘pŵer plagio’ a chael mwy o sgyrsiau
gyda’u plant.
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Cyflwyniad
1.1 Nod a chefndir
Roedd y gwerthusiad SDG yn cynnwys nifer o edefau;
y gwerthusiad proses a’r gwerthusiad effaith, a oedd
yn cynnwys set derfynol o ymweliadau ansoddol
estynedig.
Cynhaliwyd yr ymweliadau ansoddol estynedig yma
gyda theuluoedd 12 i 18 mis ar ôl iddynt fynychu’r
sesiwn SDG a’r nod oedd deall effeithiau tymor hwy a
pha newidiadau yr oedd teuluoedd wedi eu gwneud
ers mynychu SDG.
Mae’r adroddiad astudiaeth achos hwn yn crynhoi
pob un o’r 10 ymweliad estynedig, maent yn amlygu’r
newidiadau a wnaeth teuluoedd ar ôl bod mewn
sesiwn SDG a’r negeseuon allweddol a gymerwyd
ganddynt o’r sesiwn. Rhoddir adroddiadau am yr
ymweliadau ansoddol estynedig yma hefyd yn yr
adroddiad 12 mis sy’n trafod y gwerthusiad
ehangach3.

1.2 Methodoleg
Cynhaliwyd cyfanswm o 10 o ymweliadau ansoddol
estynedig gyda theuluoedd ar draws Cymru rhwng
Hydref 2017 ac Ebrill 2018. Roedd y teuluoedd a
gymerodd ran i gyd wedi cymryd rhan yn y
gwerthusiad effaith ehangach ac wedi cytuno yn yr
arolwg 12 mis y gellid ailgysylltu â nhw i gymryd rhan
mewn ymchwil wyneb yn wyneb dilynol.

1.3 Proffil o’r Ymatebwyr
Cynhaliwyd ymweliadau ar draws Cymru, rhoddir y
manylion yn nhabl 1.1. isod.
Tabl 1.1 Manylion yr ymweliadau yn ôl rhanbarth
Nifer o ymweliadau
a gwblhawyd
Gogledd Cymru

2

Canolbarth Cymru

1

De Cymru

7

Cyfanswm

10

O ran yr arsylwi roedd saith yn cynnwys ymweliad â’r
siopau a thri yn cynnwys arsylwi ar arian poced yn cael
ei roi.
Newidiwyd enwau’r rhai a gymerodd ran yn yr
adroddiad hwn.

Roedd yr ymweliad yn cynnwys y canlynol:

• Cyfweliad trylwyr gyda’r rhieni;
• Gweithgareddau gyda’r plant i ddeall eu perthynas
ag arian;

• Arsylwi mewn arddull ethnograffig ar weithgaredd;
naill ai taith i’r siop neu roi a derbyn arian poced.
Pan oedd y rhai a gymerodd ran yn cytuno, roedd yr
ymweliadau yn cynnwys cwestiynau cyfweliad wedi
eu ffilmio ac roedd y plant yn defnyddio camera fideo
cludadwy i ffilmio’r ymweliad â’r siopau. Roedd saith
o’r ymweliadau yn cynnwys rhywfaint o ffilmio.

3

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, IFF Research, Belmana
Consulting (2018) Gwerthusiad Siarad, Dysgu, Gwneud:
ymyrraeth ar alluogrwydd ariannol i rieni: Canfyddiadau
gwerthusiad effaith a gwerthusiad proses 6 a 12 mis
Ar gael yn:
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Trosolwg
Mae’r astudiaethau achos yma yn cefnogi rhai o’r
themâu allweddol a welwyd trwy’r asesiad effaith
meintiol, ac yn cadarnhau ymhellach effaith SDG fel y
rhoddwyd adroddiad arno yn yr adroddiad 12 mis.
Mae’n glir o’r astudiaethau achos bod rhieni wedi
mynd i’r rhaglen rianta oherwydd eu bod yn barod i
ddatblygu eu sgiliau rhianta. Efallai bod hyn yn golygu
nad ydynt yn gynrychioliadol o bob rhiant. Mae’n
amlwg hefyd bod gan lawer ohonynt fywydau anodd a
heriol gartref.
Roedd yr holl rieni a gymerodd ran yn y trafodaethau
ansoddol wedi dysgu rhywbeth ‘newydd’ o’r sesiwn
SDG.
Y negeseuon allweddol a gymerodd y rhieni a
gymerodd ran yn yr ymchwil ansoddol o’r sesiwn SDG
mae’n ymddangos oedd:

Roedd nifer o deuluoedd hefyd yn ymdrin â theithiau
siopa yn wahanol iawn gyda rhieni yn rhoi mwy o
amser i osod terfynau ar y teithiau ymlaen llaw ac yna
gweithio i gynnwys eu plant yn y penderfyniadau am
beth i’w brynu. Roedd y cyngor yn y sesiwn SDG am
fanteision hyn o ran ei fod yn helpu i ddatblygu sgiliau
rheoli arian, yn ffitio yn daclus gyda’r cyngor cyfatebol
mewn rhan arall o’r rhaglenni rhianta am dechnegau
tynnu sylw i’w defnyddio mewn siopau i wrthweithio
‘pŵer plagio’.
Roedd y rhieni yn yr astudiaethau achos wedi sylwi ar
newidiadau positif ym mherthynas y plant ag arian.
Roeddent yn teimlo bod y plant yn dangos arwyddion
eu bod yn deall gwerth arian a manteision cynilo.
Roedd yn glir o rai o’r astudiaethau achos bod mynd i’r
sesiwn SDG wedi gwneud i rieni ailfeddwl am eu
perthynas hwy eu hunain ag arian ac mewn rhai
achosion wedi gweithredu fel catalydd i ymdrin â’u
sefyllfa ariannol eu hunain.

• Ei bod yn bosibl dechrau siarad â phlant am arian
yn llawer iau nag yr oeddent wedi tybio cyn hynny;

• Y gall fod yn werth trafod y penderfyniadau
ariannol y mae oedolion yn eu gwneud am arian yr
aelwyd a pham gyda phlant;

• Bod plant yn cael budd o gael cyfleoedd i drin arian
yn uniongyrchol;

• Y gall peidio â gadael i blant ddysgu sgiliau rheoli
arian da arwain at ganlyniadau tymor hir.
Y prif gam ymarferol yr oedd rhieni wedi ei gymryd ar
ôl mynd i sesiwn SDG oedd cyflwyno rhyw ffurf ar
arian poced i’w plant. Roedd y rhieni yn gwneud hyn
mewn ffyrdd gwahanol ond roeddent i gyd wedi ceisio
trefnu system gyson i sicrhau bod eu plant yn cael
cyfle i drin ychydig o arian a gwneud penderfyniadau
amdano. Yn gyffredinol roedd y rhieni wedi llwyddo i
gynnal hyn dros y cyfnod ers y sesiwn SDG.
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Astudiaeth Achos 1:
Debbie, De Cymru

gynilo. Ers y cwrs mae wedi trafod o ble mae arian
yn dod gyda’i merch, a sut i brynu pethau mewn
siopau.

Crynodeb

Gweithgaredd Trafod Arian

•

Roedd Debbie wedi gweld y cwrs SDG yn
ddefnyddiol iawn ac yn teimlo ei fod wedi
rhoi’r hwb ymlaen iddi ddechrau trafod arian
gyda’i phlant.

•

Yn benodol, roedd wedi gweld y syniadau
ymarferol ar gyfer cyflwyno arian poced a
mynd i’r siopau yn ddefnyddiol iawn ac mae
wedi gwneud y ddau beth yma ers mynd i’r
sesiwn SDG.

Mae ymarferwyr yn gosod cardiau gydag ystod
oedran gwahanol arnynt ac yn gofyn i’r rhai sy’n
cymryd rhan ddarllen cyfres o gardiau eraill am
wahanol bethau y gallent eu trafod gyda’u plant
(e.e. o ble y mae arian yn dod neu sut i gynilo
arian). Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan wedyn
osod y cardiau dan yr oedran ieuengaf y byddent
yn meddwl y byddent yn cael y drafodaeth
gyda’u plant.

•

Ers bod yn y sesiwn SDG, mae Debbie hefyd
wedi trafod yr hyn y mae wedi ei ddysgu
gyda’i theulu ehangach ac wedi gofyn i’r
teidiau a’r neiniau addasu’r modd y maent yn
rhoi arian i’r plant er mwyn iddynt ddysgu
ymddygiad cyson.

Mae Debbie yn fam sengl ac mae’n byw gyda’i dau
blentyn; merch chwech oed a phlentyn arall oedd
yn ddwy. Mae’n gweithio yn rhan amser fel
gweithwraig gymdeithasol ac mae’r gofal yn cael ei
rannu gyda gwarchodwr plant a’i chynbartner. Mae
ei mam hefyd yn byw yn y ddinas ac mae’n gallu
helpu i ofalu am y plant. Mae’n disgrifio amserlen
brysur o geisio cael cydbwysedd rhwng ei
chyfrifoldebau gwaith a mynd â’i phlant i’r ysgol ac i
weithgareddau allgyrsiol fel gymnasteg a nofio.
Cysylltodd Debbie â’r cwrs gan fod gan un o’i phlant
awtistiaeth a’i bod yn gweld ei ymddygiad yn heriol.
Roedd hi’n ei chael hi’n anodd magu dau o blant ac
fe’i cyfeiriwyd at y cwrs trwy ymwelydd iechyd oedd
yn teimlo y byddai o gymorth. Dywedodd Debbie ei
bod wedi gweld yr wythnos SDG o’r cwrs yn
ddefnyddiol iawn. Teimlai yn neilltuol bod y cwrs
arian wedi rhoi hwb iddi ddechrau cael sgwrs gyda’i
phlant am arian.

“Cawsom sgwrs am ba oedran oedd fwyaf
addas i drafod arian, ac fe wnaethon nhw
ddweud y dylem ddechrau trafod hefo
nhw mor gynnar â phosibl.”
Rhiant
Teimlai bod y cwrs wedi rhoi syniadau ymarferol iddi
am sut i fynd ati i drafod arian gyda’i phlant, sut i
ddysgu gwerth arian iddynt a sut i’w hannog i

Roedd wedi dechrau gweld effaith y dull newydd
hwn gan fod ei merch yn cymryd mwy o
berchenogaeth ar ei harian ei hun ac yn dechrau
cynilo mwy ohono. Un enghraifft a roddodd oedd
bod ei merch yn ddiweddar wedi derbyn arian ar ei
phen-blwydd a dim ond wedi gwario ei hanner (ac
yn y gorffennol byddai wedi disgwyl iddi ei wario i
gyd ar unwaith).

“Roeddwn yn ceisio dod mas o’r arfer o roi
pethau iddi hi, ac roeddwn am gael gwared
o’r syniad nad oedd arian yn broblem”
Rhiant

Mae Debbie wedi dechrau rhoi arian poced i’w
merch yn gyson yn hytrach na dim ond rhoi arian
bob hyn a hyn, ac mae wedi dechrau rhoi arian
mewn cyfrif banc iddi hi. Roedd hyn i gyd wedi ei
fwriadu i greu’r meddylfryd iawn yn ei merch i
gynilo.
Ers SDG, roedd Debbie yn teimlo hefyd ei bod yn
gallu siarad â’i phlentyn am gysyniadau ychydig yn
fwy cymhleth fel y gwahaniaeth rhwng anghenion
(fel rhent) ac eisiau (fel moethau a theganau). Rhan
allweddol o hyn oedd bargeinio ar gyfer pryniannau
drud. Enghraifft dda o hyn oedd y trefniadau ar
gyfer gwyliau yn ddiweddar. Gofynnwyd i’w merch
ddewis rhwng cael parti drud neu far gymnasteg i
ymarfer gydag o (gan ddweud wrthi na fedrai gael y
ddau). Ar ôl i’r ferch ddewis y bar gymnasteg
gofynnwyd iddi roi ychydig o’i harian pen-blwydd
tuag ato. Teimlai Debbie bod hwn yn ymarfer da gan
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ei fod wedi dysgu i’w merch na allwch chi gael
popeth ac weithiau bod angen cynilo i gael pethau.
Mae Debbie hefyd wedi cymryd camau i gynnwys y
teulu ehangach yn ei dull o ymdrin ag arian. Cafodd
sgwrs gyda rhieni ei chynbartner am addasu’r modd
y maent yn mynd ati i brynu pethau i’w hwyrion.
Gofynnodd iddynt ddechrau prynu rhywbeth iddynt
yn wythnosol, yn hytrach na phob tro yr oedd hi
eisiau rhywbeth.

“Mae ganddyn nhw ddigon o arian ac maen
nhw’n hoffi sbwylio, ond fe wnes i ofyn
iddyn nhw newid pethau gan ei fod yn
achosi problemau am dantryms pan nad
oeddwn i’n prynu’r pethau y mae arni eu
heisiau. Roedd angen dull mwy rhesymegol
gan bawb.”

“Pan fydd hi’n gweld rhywbeth y mae hi
wirioneddol ei eisiau, mae pob
amgyffrediad o’r hyn y gallwch chi ei gael
a’r hyn na allwch chi ei gael yn mynd
trwy’r ffenest.”
Rhiant
Teimlai bod hyn yn cael ei waethygu gan
hysbysebion oedd yn tanseilio’r negeseuon yr oedd
yn ceisio eu meithrin am beidio â gallu cael popeth
yn syth.
Ond, ar deithiau siopa cyson, teimlai Debbie ei bod
yn gweld gwelliant parhaus yng ngallu ei merch i
wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth. Roedd y
dewisiadau yma yn tanlinellu dealltwriaeth dda o
werth a’r hyn yr oedd Debbie yn ei ddisgrifio fel
‘meddylfryd cynilo’.

Rhiant
Roedd
Debbie yn dal i gael trafferth gyda
disgwyliadau ei merch a’i hangen i gael ei bodloni ar
unwaith.
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Astudiaeth Achos 2: Linda a
Matt, Gogledd Cymru
Crynodeb
•

Roedd y sesiwn SDG yn agoriad llygad i Linda a
Matt, a oedd â dyledion cardiau credyd
sylweddol cyn mynd i’r SDG.

•

Ers mynd i’r SDG, maent wedi torri i lawr ar eu
gwariant ac maent yn ceisio talu eu dyledion
cardiau credyd er enghraifft trwy beidio â
chael gwyliau teuluol eleni oherwydd nad
ydyn nhw wedi cynilo ar ei gyfer, ond yn y
gorffennol fe fydden nhw wedi mynd ati i’w
archebu ar gerdyn credyd.

•

Maent hefyd wedi cyflwyno arian poced cyson
i’w dau blentyn hynaf, sy’n wyth ac 11 mlwydd
oed sydd wedi annog y ddau blentyn i gynilo
am bethau y mae arnynt eu heisiau.

Mae gan Linda a Matt blant 11 mlwydd oed, wyth
mlwydd oed a phum mlwydd oed. Aeth y ddau riant
i’r Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant i helpu i
reoli ymddygiad anodd eu plentyn ieuengaf.
Cyfaddefodd y ddau eu bod yn teimlo’n gyndyn ar
ddechrau’r modiwl SDG oherwydd eu bod wedi bod
yn osgoi trafod eu sefyllfa ariannol gyda’i gilydd, yn
arbennig y ddyled cardiau credyd oedd yn cynyddu,
oedd yn y degau o filoedd. Disgrifiodd Linda’r
sesiwn fel “agoriad llygad” i’r cwpl.

“Dwi ddim yn meddwl ein bod ni yn cael
sgyrsiau am arian am gyllid cyn y sesiwn.
Dwi’n meddwl ein bod ni’n syml yn rhoi
popeth ar y cerdyn credyd. Mae hi mor
hawdd rhoi gwyliau ar gerdyn credyd.”
Rhiant

Gweithgaredd Modelu Arian
Roedd ymarferwyr yn gofyn i’r rhai oedd yn
cymryd rhan ddewis llun o estron o’r gofod o
set o gardiau a gofyn iddynt ddychmygu bod
hwn yn eu dilyn o gwmpas am rai dyddiau, yn
gwybod dim byd am arian ac mai cyfyngedig yw
ei ddealltwriaeth o’r byd.
Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan feddwl beth

Teimlent bod y gweithgaredd ‘Modelu Arian’ yn
arbennig o gofiadwy gan ei fod yn tanlinellu eu bod
yn dueddol o ddefnyddio cardiau debyd/credyd ar
gyfer eu holl wariant yn hytrach nag arian parod. Ers
hynny maent wedi dechrau prynu popeth i’r tŷ
mewn arian parod, ac roedd hynny yn rhywbeth y
gwnaeth y plant 11 oed ac wyth oed sôn eu bod
wedi sylwi arno.
Cyn SDG yn anaml y byddai’r plant yn derbyn arian
poced, ond erbyn hyn mae gan y teulu broses yn ei
lle fel bod y plant yn gwybod y byddant yn derbyn
swm penodol o arian poced bob prynhawn Sadwrn,
sef 50c am bob blwyddyn o’u bywyd. Maent yn
gwybod hefyd beth sydd angen iddynt ei wneud er
mwyn cael yr arian, mae hyn yn cynnwys ymddwyn
yn dda, sicrhau bod eu hystafelloedd yn cael eu
tacluso a bod eu gwaith cartref yn cael ei orffen cyn
amser cinio ar ddydd Sadwrn.

“Roedd hi’n arfer bod ar hap a damwain,
yma ac acw. Ond oherwydd y sesiwn [SDG],
fe wnaethon ni gynllunio strwythur yn
amlinellu pa dasgau oedd angen eu gwneud
a pha arian poced y bydden nhw yn ei gael
amdanyn nhw...Maen nhw’n gwybod bod
rhaid iddyn nhw wneud rhai pethau trwy
gydol yr wythnos er mwyn cael eu harian
poced ar brynhawniau Sadwrn.”
Rhiant

Soniodd y ddau blentyn hynaf bod y system hon yn
gliriach a’u bod yn mwynhau’r rhyddid o fod â’u
harian eu hunain i’w wario. Roedd y plentyn 11 oed
yn wariwr tra roedd yr un wyth mlwydd oed yn
cynilo y rhan fwyaf o’i £4.00 yr wythnos tuag at
brynu teledu i’w ystafell. Dywedodd Lisa na fyddai’r
rhieni wedi meddwl am gyflwyno arian poced oni
bai eu bod wedi mynd i’r sesiwn SDG.

“Mae’n gwneud i mi deimlo yn hapus bod
gennyf arian fy hun ac mai fi piau fo. Os
gwnewch chi rywbeth da rydech chi’n cael
rhywbeth da yn ôl.”
Plentyn
Mae’r rhieni hefyd wedi dechrau rhoi mwy o
gyfrifoldeb i’r plant am benderfyniadau gwario.
Ychydig wythnosau cyn y cyfweliad gofynnwyd
iddynt a oeddent am fynd i ganolfan weithgareddau
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hefo chwaraeon gwahanol, neu brynu aelodaeth
flynyddol i amrywiaeth o atyniadau. Roedd y plant
yn sylweddoli bod yr ail ddewis yn cynnig gwell
gwerth am arian felly dyna wnaethon nhw.
Soniodd Linda a Matt hefyd am SDG yn ysgogi
newid sylweddol yn y modd y maent hwy eu hunain
yn rheoli eu harian. Yn y gorffennol roeddent wedi
bod yn gwario arian yn bennaf ar gardiau credyd, yn
arbennig wrth archebu gwyliau teuluol. Maent
hefyd wedi ceisio torri yn ôl ar eu gwariant tra
byddant yn talu eu dyledion; er enghraifft, trwy
beidio â phrynu pryd mynd allan yn wythnosol a
pheidio â chael gwyliau teuluol eleni oherwydd nad
oeddent wedi cynilo amdano.
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Astudiaeth Achos 3: Lucy,
Gogledd Cymru
Crynodeb
•

Er bod Lucy eisoes yn hyderus gyda’i sgiliau
rheoli arian, cafodd ei synnu gan yr hyn a
ddysgodd trwy’r sesiwn SDG ac mae’n teimlo
y gallai pob rhiant gael budd o fynd ar gwrs.

•

Ers mynd i’r sesiwn SDG, mae Lucy yn awr yn
siarad yn fwy agored â’i merch 10 oed. Roedd
y gweithgaredd ‘Modelu Arian’ yn arbennig
wedi cael effaith arni ac mae yn awr yn
defnyddio enghreifftiau o ddydd i ddydd i
sicrhau bod ei merch yn gwybod o ble mae
arian yn dod.

•

Yn ystod taith siopa, gwelwyd ei merch yn bod
yn ymwybodol iawn o gyllideb a hefyd yn
dewis cynilo ei harian pen-blwydd yn hytrach
na’i wario i gyd mewn siop deganau.

“Dwi ddim yn meddwl fy mod yn y blwch o
fod yn cael trafferthion ariannol a dyna pryd
fel arfer y byddwn i’n meddwl y byddai
rhywun yn mynd at y Gwasanaeth Cynghori
Ariannol, pan fyddent yn cael anawsterau.
Felly roeddwn ychydig yn gyndyn o gymryd
rhan ond pan aethon ni trwy bopeth, roedd
un peth yn arbennig y gwnes i ei gymryd
ohono – [roedd gweithgaredd lle’r oeddem
yn dychmygu bod] estron o’r gofod yn dod ar
y blaned a [meddwl sut] y byddai yn gweld
neu wybod bod gennym arian oherwydd
llawer o bethau, mae gennyf oriawr Apple,
ac mae’r pethau yma i gyd yn ddigyswllt,
fyddech chi ddim hyd yn oed yn meddwl bod
unrhyw arian yn na fyddech.”
Rhiant

Mae Lucy yn byw gyda’i merch 10 oed yng
Ngogledd Cymru, mae wedi gwahanu oddi wrth dad
y plentyn nad yw’n cyfrannu at ei magu. Yn
wreiddiol roedd Lucy wedi mynd ar y rhaglen rianta
i ddysgu technegau i reoli ymddygiad ei merch yn
well a allai fod yn heriol iawn ar adegau.
Cyn mynd ar y rhaglen rianta, roedd Lucy eisoes yn
hyderus iawn wrth reoli arian ac roedd yn ofalus
dros ben o’i gwariant. Roedd ganddi hefyd gynilion a
phensiwn. Roedd yr agwedd ofalus yma at arian yn
deillio o adeg yn ei phlentyndod pan aeth ei thad yn
wael ac yr oedd hi yn ymwybodol bod ei theulu
mewn sefyllfa ariannol anodd; o hyn dysgodd ei bod
yn hawdd i amgylchiadau ariannol newid.
Cyn mynd i’r sesiwn SDG, teimlai Lucy nad hi
oedd y gynulleidfa darged oherwydd ei bod yn
hyderus yn ei sgiliau rheoli arian ac yn meddwl
bod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn rhywle
yr oeddech yn cael eich cyfeirio ato pan fyddech
yn ei chael yn anodd yn ariannol. Ond, roedd yn
gweld y gweithgaredd ‘Modelu Arian’ yn un
arbennig o gofiadwy oherwydd ei fod yn
tanlinellu nad yw arian neu drafodion ariannol
yn weladwy mewn bywyd bob dydd. O
ganlyniad, mae hyn wedi newid y modd y mae’n
cyfathrebu gyda’i merch am arian i sicrhau ei
bod yn gwybod o ble mae arian yn dod.

Mae Lucy erbyn hyn yn siarad yn llawer mwy agored
gyda’i merch am arian ac mae’n llawer mwy
rhagweithiol yn sicrhau ei bod yn gwybod o ble mae
arian yn dod. Rhoddodd yr enghraifft o esbonio i’w
merch, pan fydd yn y gawod, bod rhaid iddynt dalu
am y dŵr a bod rhaid i Lucy fynd i’w gwaith i ennill
arian i dalu. Bu’n trafod costau nwy a thrydan hefyd.
Mae’n ceisio sicrhau bod ei merch yn gwerthfawrogi
gwerth arian.

“Dwi wedi siarad hefo hi am arian bob
amser beth bynnag ond erbyn hyn dwi’n
weithredol yn sicrhau ei bod yn gwybod o
ble mae arian yn dod ac yn y tŷ yma erbyn
hyn, os bydd yn y gawod, mae’n gwybod
yn union beth ydyn ni’n ei ddefnyddio yn y
gawod, rydym yn talu am y dŵr, nwy a
thrydan felly mae’n rhaid iddi fod yn ofalus
beth mae hi’n ei wneud o ran hynny
oherwydd mae’n rhaid i Mam fynd allan
trwy’r dydd i ennill yr arian yna, nid tyfu ar
goed mae o a dydio ddim yn cael ei roi i chi
am ddim byd, mae’n rhaid i chi weithio’n
galed i ennill yr arian.”
Rhiant
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Gwerthusiad Siarad, Dysgu, Gwneud: Adroddiad Astudiaethau Achos Ansoddol

Soniodd Lucy a’i merch 10 oed bod yn well gan y
ferch 10 oed gynilo ei harian na’i wario. Roedd hyn
yn amlwg yn ystod ymweliad â siop deganau lle’r
oedd ganddi £50 o arian pen-blwydd i’w wario ond
roedd yn gyndyn o wneud hynny. Ar ôl edrych ar
nifer o ddewisiadau gwahanol a chymharu prisiau,
dim ond cyfran fechan o’i harian wnaeth hi ei wario.
Disgrifiodd Lucy ei merch fel un dda am lunio
cyllideb a dod o hyd i fargeinion wrth siopa. Pan
fyddan nhw yn yr archfarchnad er enghraifft, gall
merch 10 oed Lucy weld beth sy’n cynnig y gwerth
gorau am arian.

“Mae hi’n gallu gweld pa un yw’r un rhataf
i’w brynu felly yn hytrach na dewis y caniau
unigol fe fydd hi’n dweud, wel dweud y
gwir mae’n rhatach achos mae hi’n gwybod
y dylai edrych ar y pris am bob uned ar y
silffoedd.”
Rhiant
Roedd dealltwriaeth gadarn o lunio cyllideb yn
amlwg yn ystod taith arall yr arsylwyd arni i’r siopau
pan roddodd Lucy 50c i’w merch 10 oed i’w wario ar
felysion. Roedd y ferch eisiau melysion ychwanegol
a fyddai wedi ei gwthio dros ei chyllideb, ond roedd
yn deall na allai wario mwy o arian a wnaeth hi
ddim gofyn amdano.

“Fe fydd hi’n cael arian pan fydd hi’n
ymweld â’m rhieni, pen-blwyddi, y Nadolig,
fe fydd yn cael arian - ond fydd hi ddim yn
hoffi ei wario...mae hi’n gynilwraig yn
bendant”
Rhiant
Yn ychwanegol, wrth wneud y gweithgaredd oedd
yn cynnwys dynodi beth fyddai yn angenrheidiol i
fyw ar y lleuad, dangosodd ymwybyddiaeth dda o’r
gwahaniaethau rhwng angenrheidiau a dymuniadau
a dim ond yr hanfodion llwyr wnaeth hi eu dewis fel
pethau angenrheidiol.
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Astudiaeth Achos 4: Alice,
De Cymru
Crynodeb
•

Roedd Alice wedi gweld yr wythnos SDG yn
arbennig o ddefnyddiol ac mae wedi cyflwyno
trafodaethau am arian gyda’i dau fab ar ôl bod
yno gan iddi gael ei synnu gan ba mor ifanc yr
oedd yn cael ei argymell i drafod arian gyda
nhw.

•

Yn benodol mae Alice wedi gweld bod trafod
gwariant y teulu a’r gwahaniaeth rhwng
‘anghenion’ a ‘dymuniadau’ wedi gwneud
gwahaniaeth sylweddol i ddealltwriaeth y
bechgyn o arian ac mae wedi bod o help os
byddant yn plagio am rai pethau wrth siopa.

•

Mae Alice hefyd wedi dechrau annog y ddau
fachgen i wneud eu penderfyniadau eu
hunain am wario eu harian arnynt ac a ydynt
am wario neu gynilo, a oedd yn amlwg yn
ystod ymweliad yr arsylwyd arno i’r ffair leol.

Mae Alice yn byw gyda’i phartner a’i dau fab, sydd
yn saith a naw oed. Clywodd am y rhaglen rianta yn
gyntaf trwy Action for Children gan ei bod yn mynd
trwy’r broses o gael diagnosis o Anhwylder
Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) ar ei mab. Roedd yn
gweld yr wythnos SDG yn un arbennig o
ddefnyddiol.

“Roeddwn wastad yn meddwl fy mod yn
eithaf cytbwys fy meddwl ac yn dda hefo
arian, wel, dim yn dda ond ddim yn
ddrwg, ond doeddwn i ddim yn sylweddoli
pa mor ifanc y dylech chi fod yn siarad
hefo plant am arian, ac mae’n gwneud
synnwyr ac mae wedi gwneud bywyd yn
llawer haws oherwydd rŵan dwi’n gallu
dweud “Allith Mam ddim ei fforddio”, ac
maen nhw’n deall ac maen nhw’n eithaf
da yn y siopau rŵan.”
Rhiant
Yn ystod y 18 mis diwethaf mae Alice wedi cyflwyno
rhoi arian yn achlysurol i’r bechgyn am gyflawni
tasgau o gwmpas y tŷ ond mae’n gyndyn o gyflwyno

arian poced cyson ar hyn o bryd rhag ofn na fyddant
yn gallu fforddio rhoi arian poced ar rai misoedd a
allai fod yn ddryslyd i’r bechgyn. Yn wreiddiol roedd
wedi cyflwyno cardiau arian poced talu ymlaen llaw
i’r ddau fachgen ond wnaeth hyn ddim gweithio gan
ei bod yn well ganddynt gynilo, oedd yn golygu bod
ffioedd yn cynyddu ar y cardiau. Ond, mae’r ddau
erbyn hyn wedi dod yn fwy cyfforddus â’r syniad o
wneud dewisiadau pan ddaw yn fater o wario. Yn
ddiweddar roeddent wedi cael arian at y Pasg ac
roedd un plentyn wedi rhoi’r arian yn ei gadw-migei ac roedd y llall wedi prynu teganau.
Gweithgaredd Pŵer Plagio
Yn dilyn y sefyllfa taith siopa (lle gofynnir i’r rhai
sy’n cymryd rhan ddychmygu eu bod ar daith
siopa gyda thri phlentyn o wahanol oedrannau),
mae’r ymarferwyr yn annog y rhai sy’n cymryd
rhan i feddwl am sefyllfaoedd pan fydd plant yn
gofyn am bethau a sut i ymdrin â hyn.
Bydd yr ymarferwyr yn rhoi arwyddion i fyny o
gwmpas yr ystafell sy’n dweud “Fe fyddaf yn
rhoi tro ar hynny” neu “Fyddai ddim yn rhoi tro
ar hynny” ac yn gofyn i rieni symud at y
datganiad y maent yn cytuno ag o wrth iddynt
drafod rhai dulliau o ymdrin â phlant yn gofyn
am bethau.
.
Ers bod yn y SDG, dywedodd Alice ei bod yn
rhyfeddu at pa mor ifanc y gallai ddechrau siarad â’r
bechgyn am arian a gwario ac mae wedi cyflwyno
hyn pan ddaw’n fater o benderfyniadau gwario yn y
tŷ. Mae hi hefyd yn defnyddio’r trafodaethau yma i
helpu pan fydd y bechgyn yn ei phlagio am rai
pethau y mae arnynt eu heisiau i helpu i ymdopi â
‘phŵer plagio’’. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus
gan fod y ddau fachgen yn awr yn deall pam na
allant gael pethau y mae arnynt eu heisiau bob
amser ac wedyn mae pethau eraill y mae angen
iddynt gael blaenoriaeth, maent hefyd yn hapus
wrth gynilo am bethau eu hunain.

“Roeddwn i eisiau cael y bag dillad ond fe
ddywedodd Mam bod rhaid i ni dalu’r biliau
a’r petrol a’r goleuadau a bwyd a dŵr a’r
trydan ac na fydden ni’n gallu fforddio bod â
digon o arian ar ôl i gael hwnnw”
Plentyn
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Pan ofynnwyd i un plentyn beth yr oedd wedi ei
gynilo yn ddiweddar roedd wedi cynilo £50 o’i arian
pen-blwydd ac wedi mynd i siop deganau yn ystod
sêl i brynu gêm yr oedd o wirioneddol ei heisiau.
Roedd y gêm yn £50 ond pan ddaeth hi’n fater o
wario’r arian roedd yn gyndyn o wario’r arian i gyd
ac felly gofynnodd i’r siopwr a oedd y pris wedi ei
ostwng. Cadarnhaodd y siopwr bod y gêm yn
£29.99 erbyn hyn ac roedd y plentyn yn hapus i’w
phrynu o wybod y byddai ganddo arian ar ôl.
Yn ystod yr arsylwi aethom i’r ffair leol gydag Alice
a’i dau fab. Rhoddwyd £5 yr un i’r meibion i’w
gwario yno a dywedwyd wrthynt y gallent fynd ar
beth bynnag y dymunent. Yn ystod y cyfweliad yn
gynharach roedd Alice wedi sôn, ers mynd i’r sesiwn
SDG, ei bod wedi ceisio annog y bechgyn i gymryd
mwy o gyfrifoldeb am eu penderfyniadau gwario eu
hunain a oedd, er ei fod yn rhwystredig weithiau
pan oedd hi’n teimlo eu bod yn gwastraffu eu
harian, yn eu hannog i feddwl am werth am arian a
meddwl mwy am eu penderfyniadau. Yn y ffair
roedd y bechgyn wedi gwario £1.50 ar un reid ac
roedd arnynt eisiau mynd ar y trampolîn bungee
oedd yn weithgaredd drytach am £3.50. Ar ôl i Alice
esbonio y gallent fynd ar hwn os oeddent yn
dymuno ond na fyddai ganddynt arian ar ôl wedyn
i’w wario, penderfynodd y ddau beidio â mynd ar y
reid yma gan y byddai’n well ganddynt i’w harian
fynd ymhellach ac y gallent fynd ar ddwy neu dair
reid arall am yr un pris â’r trampolîn.

Mae Alice hefyd yn fwy hyderus wrth roi dewis i’w
phlant wneud eu penderfyniadau eu hunain pan
ddaw yn fater o wario arian. Ar gyfer pen-blwydd un
o’r bechgyn, roedd am gael mynd i Legoland ac aros
yng Ngwesty Legoland, ond roedden nhw am fynd
tua chwe mis ar ôl ei ben-blwydd ac roedd am
wneud rhywbeth yn nes at ei ben-blwydd hefyd.
Cafodd y dewis o aros yn rhywle llawer rhatach yn
Legoland a chael parti neu gallai aros yn y gwesty
drytach ond wedyn fydden nhw ddim yn gallu
fforddio iddo gael parti. Roedd yn deall hyn ac roedd
yn hapus i aros yn y gwesty llai drud er mwyn iddo
gael parti hefyd.

“Esboniais bod y gwesty Legoland yn
ddrud iawn ac nad oedd y gwesty arall
mor ddrud ac felly y byddai’n gallu cael y
ddau, y parti a mynd i Legoland os
bydden ni’n aros yn y gwesty heb fod mor
ddrud.”
Rhiant

“Fe fyddaf yn ei droi yn dipyn o gêm, pwy all
gael y potyn mwyaf am y pris gorau.”
Rhiant
Mae’r agwedd yma at wario hefyd yn cael ei hannog
gan y ffaith eu bod yn eithaf cystadleuol fel brodyr
ac nid oes yr un ohonynt am deimlo bod y llall yn
cael gwell bargen. Gwelodd Alice bod hon yn ffordd
effeithiol wrth siopa gyda’r ddau fachgen.
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Astudiaeth Achos 5: Karen,
De Cymru
Crynodeb
•

Yr elfen allweddol y gwnaeth Karen ei gael o’r
SDG oedd pwysigrwydd trafod arian gyda’r
plant a pha mor ifanc y dylai gyflwyno ei
phlant i gysyniadau fel cynilo.

•

O ganlyniad i SDG, mae Karen wedi dechrau
gwobrwyo ei mab ag arian am ymddygiad da
er mwyn ei annog i gynilo am bethau y mae
arno wirioneddol eu heisiau.

•

Mae Karen hefyd wedi dechrau rhoi mwy o
gyfle i’w phlant ymdrin ag arian ac mae wedi
gweld bod hyn wedi gwneud gwahaniaeth
sylweddol i’w hamgyffrediad o werth arian.

Mae gan Karen bedwar o blant, dau yn byw gyda hi,
mae un o’i phlant yn 16 mlwydd oed ac mae’r
plentyn ieuengaf yn chwe blwydd oed. Mae’n
brysur yn ystod yr wythnos, yn trefnu teithiau ysgol,
siopa ac yn gofalu am deidiau a neiniau. Aeth i’r
cwrs oherwydd bod ganddi lawer iawn yn mynd
ymlaen ar y pryd ac roedd yn bryderus am ei gallu i
ymdopi. Roedd newydd wahanu oddi wrth ei
phartner ac yn magu’r plant ar ei phen ei hun.
Roedd yn gobeithio y byddai’r rhaglen rianta yn rhoi
awgrymiadau iddi a chefnogaeth gyffredinol am
ymdopi â straen a phroblemau domestig.
Yn gyffredinol roedd yn gweld y cwrs yn ddefnyddiol
iawn. Gwnaeth ffrindiau da ac roedd hi’n hoffi’r
sgyrsiau. Yn neilltuol roedd yn hoffi’r wybodaeth am
gael gwared ar straen o’i bywyd a deall arian.
Teimlai bod y sesiwn SDG yn cyd-fynd yn dda â
gweddill y cwrs a’i bod wedi gwneud iddi sylweddoli
mwy beth yr oedd hi’n ei wario. Yr hyn wnaeth ei
synnu hi fwyaf oedd y gallech chi gyflwyno syniadau
am arian i blant pan fyddant yn ifanc iawn.

“Cefais fy magu gyda’r agwedd nad ydych
yn trafod arian o flaen y plant, felly roedd
hynny’n wahanol iawn i mi.”
Rhiant

Y prif beth a gymerodd hi o’r sesiwn SDG oedd
pwysigrwydd trafod arian a phwysigrwydd dysgu
plant am gynilo am bethau a gwneud
penderfyniadau ar sail gwybodaeth am yr hyn yr
oeddent am ei brynu. O ganlyniad i fynychu’r sesiwn
SDG, mae wedi mynd ati yn fwriadol i gynnwys ei
mab mewn mwy o drafodaethau am arian. Rhan
fawr o hyn oedd deall arian yng nghyd-destun
trafferthion ariannol a’r angen i lunio cyllideb.

“Os oes gen i arian fe gawn ni ddiwrnod
allan mawr, os dwi mewn trafferthion,
wedyn mae’n cael tost...”
Rhiant
O ganlyniad i’r sesiwn SDG roedd gan Karen
ddiddordeb mewn agor cyfrif banc i’w mab a’i gael
i’r arfer o gynilo. Roedd hi hefyd am ddysgu mwy
iddo am gyllid y tŷ a chyllidebu yn ogystal â rhoi
blaenoriaeth i’r pethau sylfaenol fel gwres a dŵr.
O ganlyniad i fynd ar y cwrs mae Karen wedi
dechrau rhoi arian i’w mab os bydd wedi bod yn
dda, a chodi ymwybyddiaeth o gynilo arian am
bethau y mae arno eu heisiau. Yn ychwanegol, mae
hi hefyd wedi siarad â’r brodyr a chwiorydd hŷn, y
teidiau a’r neiniau a’i chynbartner am annog ei mab
i gynilo. Roedd arian gan aelodau eraill o’r teulu,
oedd yn cael ei dderbyn ar ddigwyddiadau fel penblwydd a’r Nadolig, yn awr yn cael ei roi mewn
cadw-mi-gei iddo.
Gweithiodd Karen yn galed i ddysgu gwerth arian
i’w mab. Yn ogystal â derbyn arian gan aelodau o’r
teulu, mae Karen wedi bod yn creu cyfleoedd i’w
mab drin arian trwy dalu am bethau wrth y til mewn
siopau ac yn yr ysgol. Teimlai bod ei mab wedi
cynyddu ei ymwybyddiaeth o arian o ganlyniad i
hyn, er enghraifft gallai yn awr ddweud y
gwahaniaeth rhwng y darn £1 a’r darn £2. Yn
ddiweddar roedd hefyd wedi dechrau teimlo bod ei
mab yn dechrau deall cysyniadau fel yr angen i dalu
am yr hanfodion fel nwy a thrydan.

“Fydd o ddim yn cael arian poced fel y
cyfryw. Efallai y byddaf yn dechrau rhoi
£2 yr wythnos iddo neu rywbeth, hyd
yn oed os mai am ddim ond cadw
teganau.”
Rhiant
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Un maes yr oedd yn cael trafferth i ddysgu ei
phlentyn amdano oedd prynu mympwyol a gwario
yn gyfrifol. Teimlai bod hyn yn anodd am ei fod mor
ifanc. Teimlai hefyd ei fod yn anos oherwydd y ffaith
bod ei mab yn treulio peth amser dan ofal ei dad a
oedd ag incwm gwahanol ac felly ag agwedd
wahanol at arian.

“Fe fyddwn yn siarad gyda nhw ar y ffordd i’r
siop, ac yn rhoi gwybod iddyn nhw beth y
bydden ni’n ei wneud, yr hyn yr ydych yn
bwriadu ei brynu - eu cadw yn rhan o’r
peth.”
Rhiant

“Alli di ddim ei gael os nad oes gen ti’r
arian!”
Rhiant

Mae Karen yn bwriadu cyflwyno arian poced cyson
i’w mab yn y dyfodol agos.

Teimlai Karen bod ei mab yn araf yn dod i ddeall yr
angen i beidio prynu/mynnu ei bod hi’n prynu ar
fympwy. Roedd wedi sylwi bod ei ymddygiad wedi
gwella pan oeddent yn mynd allan i siopa. Teimlai ei
fod yn llai tebygol o fynnu pethau a’i phlagio am
bethau ac yn fwy tebygol o helpu i lunio rhestr
siopa, dewis eitemau a phrynu pethau wrth y til.
Roedd llawer o hyn o ganlyniad i ymgorffori
technegau yr oedd wedi eu dysgu yn y sesiwn SDG
fel ei gynnwys yn y trafodaethau a gweithgareddau
wrth siopa. Ond cyfaddefodd Karen y gallai ei
ymddygiad fod yn heriol ar adegau o hyd pan
fyddent yn siopa.
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Astudiaeth Achos 6: Josie,
Canolbarth Cymru
Crynodeb
•

Roedd Josie wedi gweld SDG fel un o’r
wythnosau mwyaf defnyddiol o’r rhaglen
rianta, yr aeth arni yn wreiddiol i gael help i
ymdopi ag ymddygiad ei mab.

•

Roedd wedi treialu arian poced gyda’i mab,
ond mae’n teimlo nad oedd yn deall gwerth
arian ac mae’n meddwl bod hynny oherwydd
ei oedran felly mae wedi stopio ar hyn o bryd
er y byddai’n hoffi ei gyflwyno eto yn y
dyfodol.

•

Ar ôl bod yn y sesiwn SDG, teimlai Josie bod
ganddi ddull mwy ceidwadol o drafod arian
gyda’i mab na rhieni eraill oedd yn y sesiwn,
ond mae yn rhoi ei arian ei hun iddo i brynu
ffrwythau yn yr ysgol er mwyn rhoi cyfrifoldeb
iddo am benderfynu sut a phryd y mae’n ei
wario.

Rhiant sengl yw Josie sy’n byw yng nghanolbarth
Cymru sydd ag un plentyn chwe blwydd oed wedi ei
fabwysiadu. Mae’n cael rhywfaint o help gyda gofal
plant gan ei rhieni sy’n byw gerllaw. Roedd wedi
mynd ar y rhaglen rianta gan ei bod angen help i
ymdopi ag ymddygiad ei mab. Roedd yn profi
sialensiau o ran ei ymddygiad y dywedwyd wrthi
oedd yn aml yn gysylltiedig â phlant wedi eu
mabwysiadu.
Wrth edrych yn ôl, pan fydd yn meddwl am y
rhaglen rianta wreiddiol, roedd yn teimlo ei bod yn
rhy gyffredinol ar gyfer ei hanghenion penodol hi.
Ers bod ar y rhaglen hon, mae wedi mynd ymlaen i
raglen a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer rhieni sydd
wedi mabwysiadu ac mae wedi gweld y rhaglen
honno yn llawer mwy perthnasol. Ond, roedd yn
gweld y sesiwn SDG a’r sesiwn chwareus o’r rhaglen
rianta fwy cyffredinol yn ddefnyddiol iawn.

Y wers allweddol a gymerodd hi o’r sesiwn SDG
oedd bod ganddi agwedd lawer mwy ceidwadol at
adael i’w phlentyn gael cysylltiad ag arian na rhieni
eraill. Y prif beth yr oedd mynd i’r sesiwn wedi ei
helpu i’w wneud oedd ymdopi â theithiau siopa.
Taith Siopa
Mae’r rhieni yn trafod sefyllfa taith siopa a’r
cyfleoedd gwahanol pan allent fod yn dysgu
plant o oedrannau gwahanol am arian. Nod y
gweithgaredd hwn yw rhoi syniadau i rieni am
sut y gallant ddysgu eu plant am arian trwy
weithgareddau bob dydd.

Roedd yn cofio dysgu technegau i gael plant i helpu
yn yr archfarchnad a chroesi pethau oddi ar restr. Y
peth allweddol y mae’n ei wneud yn awr ar deithiau
siopa yw rheoli disgwyliadau ei phlentyn o ran beth
y maent yn mynd i’w brynu, a thrwy gydol y daith
siopa, mae’n siarad gydag o am yr hyn y gallant ei
brynu am brisiau penodol i geisio cynyddu ei
ddealltwriaeth.

“Mae hyn yn golygu esbonio popeth nad
ydym yn mynd i’w cael a phethau yr ydym
yn mynd i’w cael...dwi’n gwneud hyn fel ein
bod yn cael y ffrae yn y car yn hytrach nag yn
y siop.”
Rhiant
Ers bod yn y sesiwn, mae wedi treialu rhoi arian
poced i’w mab, ond, teimlai ei fod yn ei chael yn
anodd deall gwerth arian oherwydd ei oed. Yn awr
mae’n rhoi arian iddo i fynd i’r ysgol i brynu
ffrwythau. Trwy hyn mae’n cychwyn trafodaeth
gydag o am werth yr arian a chynilo. Mae’n rhoi’r
dewis iddo o ran mynd â digon o arian am y
diwrnod neu am yr wythnos, felly gall ei wario yn
syth neu gynilo i brynu rhagor yn hwyrach yn yr
wythnos.

“Nid yw’n gwneud cymaint â hynny o
synnwyr iddo drafod a all fforddio
rhywbeth ac ati oherwydd nid yw’n
gwybod beth yw gwerth dim byd.”
Rhiant
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Mae Josie yn dal i fwriadu cyflwyno arian poced cyn
gynted ag y bydd yn teimlo bod gan ei mab well
dealltwriaeth o werth arian. Fe wnaeth SDG iddi
feddwl sut y gallai roi arian poced ac mae ei gysylltu
â thasgau yn ymddangos yn rhesymegol iddi hi.
Peth allweddol arall a gymerodd Josie o’r sesiwn
oedd pwysigrwydd trafod arian gyda’i mab. Mae
wedi ceisio cynyddu faint o drafodaethau y mae’n ei
gael ond mae ei mab yn dal i gael trafferth deall
gwerth arian a’r cysyniad o gynilo. Ond mae ei mab
yn deall sut yr ydych yn cael arian (trwy weithio) ac
na allwch chi gael popeth y mae arnoch chi ei eisiau
felly bod rhaid i chi gynilo weithiau i fforddio pethau
ac nad yw arian yn tyfu ar goed.

“Mae’n gwybod bod pethau allan yna y gall
fod arno eu hangen neu eu heisiau na all eu
cael oherwydd yn syml nad oes gennym yr
arian neu nad wyf wedi cael fy nghyflog
eto."

“Fe fyddwn yn hoffi iddo ddeall mwy am
arian nag yr oeddwn i.”
Rhiant
Er ei bod wedi dysgu rhai gwersi o’r sesiwn SDG a
rhoi adborth cadarnhaol, byddai’n well ganddi i’r
sesiwn fod wedi rhoi atebion mwy pendant am y
ffordd iawn i ymdrin â rheoli arian gyda phlant yn
hytrach na dim ond rhannu barn ar sut y gellid ei
wneud.

“Roeddwn yn teimlo nad oedd cymaint a
chymaint o wybodaeth yn cael ei rhoi, roedd
yn ymwneud mwy â’r hyn yr oedden ni’n ei
feddwl yn hytrach na dweud wrtha’i.”
Rhiant

Rhiant
Nid yw Josie yn teimlo yn arbennig o hyderus yn ei
sgiliau rheoli arian a’i gallu i gynilo. Mae’n gobeithio
y bydd ei mab yn well am wneud hyn yn y dyfodol
ac mae’n gweithio’n galed i bwysleisio pwysigrwydd
cynilo.
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Astudiaethau Achos 7:
Catherine, De Cymru
Crynodeb
•

Roedd y rhaglen rianta wedi cael ei hargymell i
Catherine i gychwyn gan weithiwr cefnogi ac
roedd yn ei gweld yn ddefnyddiol iawn, yn
arbennig y sesiwn SDG yr oedd yn ei disgrifio
fel ‘uchafbwynt’.

•

Un dull y mae Catherine wedi ei weld yn
arbennig o ddefnyddiol yw defnyddio teithiau
i’r siopau i gyflwyno trafodaethau am arian yn
ymwneud â gwerth a chynilo ac mae’n
cynnwys ei phlant yn y gwaith o ddod o hyd i
gynigion arbennig.

•

Cyflwynodd Catherine arian poced hefyd y
mae’n ei gysylltu â siart sêr ar sail tasgau ac
yna mae’n annog ei phlant i gynilo ar gyfer
rhywbeth y mae arnynt wirioneddol ei eisiau.

Mae Catherine yn fam sengl ac yn byw gyda’i dau
blentyn sy’n saith a phump oed ac yn agos at nifer o
berthnasau fel ei thaid a’i nain ac ewythr a modryb.
Mae gan Catherine anabledd ac mae hyn, ynghyd â
phwysau rheoli tŷ a gofalu am ddau o blant ifanc, yn
gallu gwneud iddi deimlo’n flinedig iawn.
Mae un o’i phlant yn dioddef o or-bryder ac roedd
Catherine yn gobeithio y byddai’r rhaglen rianta yn
helpu iddi ddysgu strategaethau i ymdopi â hyn.
Argymhellodd gweithiwr cefnogi’r rhaglen rianta.
Roedd yn meddwl bod y cwrs yn dda iawn, gan roi
sgôr o naw allan o 10 iddo. Roedd ei
huchafbwyntiau yn cynnwys y sesiwn SDG yn
ogystal â dysgu strategaethau newydd o gwmpas
patrymau amser gwely a rheoli ymddygiad gwael.

“Fe wnes i wirioneddol ei fwynhau ac
roeddwn yn drist nad oedd dim byd arall i’w
ddysgu.”
Rhiant
Y neges allweddol a ddysgwyd gan Catherine o’r
sesiwn SDG oedd nad yw hi byth yn rhy gynnar i
ddechrau dysgu am arian. Yn gysylltiedig â hyn, fe
ddysgodd hi dechnegau hefyd y gellid eu defnyddio i
ddysgu plant am arian.

“Gall plentyn pum mlwydd oed wybod
cymaint â phlentyn 13 oed os byddwch yn
dechrau esbonio iddyn nhw pan fyddan
nhw’n iau.”
Rhiant
Un o’r technegau hyn oedd, pan oedd yn siopa
hefo’r plant, y byddai’n esbonio popeth am werth
ac arbed arian. Teimlai bod y teithiau siopa yma yn
cael effaith gadarnhaol iawn ar ddealltwriaeth ei
phlant. Bydd yn cael y plant yn rhan o ddewis y
grawnfwyd gorau i’w brynu’r wythnos honno ar sail
y bargeinion a phrisiau’r gwahanol fathau.

“Rwy’n ei wneud yn awr gyda bwyd, rwy
ar lai o arian felly fe fyddaf yn dweud
‘mae’r pecyn yma o fisgedi yn rhatach, gad
i ni ddewis hwn’.”
Rhiant

Mae Catherine wedi cymryd camau i’w dysgu am
gynilo hefyd. Roedd yn ystyried dechrau rhoi
ychydig o arian mewn cyfrif banc ar eu cyfer. Yn
ychwanegol, ers bod yn y sesiwn SDG, roedd
Catherine wedi dechrau rhoi arian poced cyson
iddynt yr oedd – gydag arian pen-blwydd/Nadolig yn eu hannog i’w gynilo mewn cadw-mi-gei a/neu
brynu rhywbeth synhwyrol. Defnyddiwyd technegau
eraill o’r SDG hefyd, un ohonynt oedd defnyddio
siart sêr i gysylltu arian poced â thasgau. Gwelwyd
yn ystod yr ymweliad ei bod yn rhoi arian i wobrwyo
ymddygiad da, fel ystafell daclus neu wely wedi ei
wneud. Pan oedd y plant yn derbyn yr arian, byddai
Catherine yn ei gyfrif iddynt i helpu i’w dysgu am
werth y gwahanol ddarnau arian.

“Os byddan nhw yn gwneud nifer o bethau o
gwmpas y tŷ, tasgau syml - maen nhw’n cael
arian - iddyn nhw gael gwybod beth yw
arian. Dwi’n gofyn iddyn nhw gyflawni
tasgau ac mae hyn yn eu dysgu nad yw arian
yn dod o nunlle a bod yn rhaid i chi ei
ennill.”
Rhiant
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Roedd effaith y sesiwn SDG ar agwedd ei merch yn
glir. Yn ystod yr ymweliad, soniodd un o’i merched
am gynilo arian iddi allu cael anrhegion mwy a
phethau yr oedd hi wirioneddol eu heisiau. Soniodd
hefyd am beryglon ‘prynu mympwyol’ a’r hyn allai
ddigwydd os na fyddech yn dewis yr hyn yr oeddech
ei eisiau yn ofalus.

“Mae cynilo yn dda i chi gael pethau mawr
fel teganau Harry Potter. Fe brynais
rywbeth unwaith ac wedyn roedd
rhywbeth neisiach yn y siop arall ac fe
fyddai’n well gen i petawn i wedi prynu
hwnnw. Roeddwn yn teimlo ychydig yn
drist achos roedd yn wirioneddol neis.”

Teimlai Catherine bod ei merch yn deall arian ac yn
ei reoli yn dda. Yn gysylltiedig â hyn roedd y ffaith
bod y sesiwn SDG wedi helpu Catherine i ddeall
arian a sut i ddysgu ei phlant am arian, roedd yn
difaru na fyddai wedi dechrau yn iau fel eu bod yn
ymwybodol ynghynt.

“Mae’n ymddangos ei bod hi’n deall y
syniad o gynilo yn dda iawn! Mwyaf yn y
byd mae hi’n ei gynilo mwyaf yn y byd
yw’r anrhegion y gallith hi eu cael.”
Rhiant

Plentyn
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Astudiaeth Achos 8: Emma,
De Cymru
Crynodeb
•

Mae Emma wastad wedi bod yn hyderus yn ei
sgiliau rheoli arian, ond mae’n dal i deimlo
bod SDG yn sesiwn bwysig a defnyddiol i
annog rhieni i siarad â’u plant am arian.

•

Mae Emma wedi dechrau rhoi arian poced i’w
phlant yn gyson ac ar daith siopa yr arsylwyd
arni, mae’n amlwg bod ei phlant i gyd yn deall
y cysyniad o gyllideb gan fod ganddynt £3 i’w
gwario ac roeddent yn gwybod mai dim ond
eitemau oedd yn costio llai na hyn y gallent eu
prynu.

•

Mae ei thri phlentyn iau hefyd yn cymryd rhan
mewn ‘clwb cynilion’ yn yr ysgol ac roeddent
yn awyddus i gynilo cyfran o’u £3 fel y gallent
fynd ag o i’r ysgol.

Mam sengl yw Emma yn byw gyda’i phedwar
plentyn; ei mab 15 oed, mab chwe blwydd oed a
dwy ferch bum mlwydd oed sy’n efeilliaid. Aeth
Emma ar y rhaglen rianta oherwydd problemau
gydag ymddygiad ei hail fab, oedd yn bum mlwydd
oed ar y pryd. Roedd yn gweld y rhaglen rianta yn
ddefnyddiol iawn ac ers hynny mae wedi mynd
ymlaen i ddilyn dwy raglen rianta arall. Bu
newidiadau mawr yn y teulu a’r sefyllfa ariannol
dros y 12 mis diwethaf, ac felly ni allai Emma
ddweud bod y newidiadau yn ei hymddygiad
ariannol yn deillio yn llwyr o’r SDG, ond mae’n
teimlo’n gryf am yr hyn y mae SDG yn anelu at ei
ddysgu i bobl.

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae wedi dechrau rhoi
arian poced i’w phedwar plentyn yn gyson trwy
drosglwyddiad banc i’w cyfrif. Pan fydd yn rhoi arian
iddynt, mae’n dangos iddynt wrth iddi
drosglwyddo’r arian i mewn a gwirio eu cyfrifon
gyda nhw i ddangos faint sydd ganddynt ynddynt. Yn
y gorffennol roedd arian poced yn llai aml ac yn
anghyson. Yn ychwanegol at hyn, yn achlysurol
byddant yn cael arian poced ychwanegol mewn
arian parod i’w wario yn y siop leol. Yn ystod taith i’r
siop hefo’r tri phlentyn ieuengaf, pan oeddynt wedi
cael £3 yn ychwanegol yr un, roeddent yn cael
gwario cymaint neu cyn lleied o’u £3 ag yr oeddent
yn dymuno. Roedd y plant yn deall yn glir mai dim
ond rhywbeth oedd yn costio llai na hyn y gallent ei
brynu ac roeddent yn gofyn i’w mam faint fyddai
ganddynt ar ôl petaent yn prynu pethau penodol. Fe
wnaeth y tri phlentyn gynilo cyfran o leiaf o’r £3 y
gallent fynd â nhw i’r ‘clwb cynilion’ yn yr ysgol.
Mae Emma yn teimlo ei bod yn bwysig helpu ei
phlant i ddeall arian ac mae’n gobeithio y byddant
yn cofio ei neges am bwysigrwydd cynilo.

“Rwy’n gobeithio y byddant yn cynilo cyfran
o’u cyflog bob amser, dwi’n gobeithio na
fyddan nhw’n meddwl mai cardiau credyd a
benthyciadau yw’r ffordd ymlaen.”
Rhiant
Trwy drafodaethau gyda’r plentyn chwe blwydd oed
a’r ddwy bump oed, fe wnaethant i gyd sôn eu bod
wedi cynilo neu y byddent yn cynilo i brynu rhai
pethau.

Mae Emma wastad wedi bod yn wybodus o ran
arian, mae’n hyderus iawn yn ei sgiliau rheoli arian
ac mae wedi sicrhau ei bod yn dysgu ei phlant am
arian bob amser. Roedd yn syndod iddi hi, wrth
drafod arian yn y sesiwn SDG, nad oedd rhieni eraill
yn meddwl yn yr un ffordd.

“Fe wnaeth i mi sylweddoli ac allwn i
ddim credu bod llawer o’r rhieni eraill
ddim yn esbonio arian i’w plant, dyden
nhw ddim yn deall am lunio cyllideb na
dim byd felly. Ond dwi wedi gwneud
hynny trwy’r amser ers iddyn nhw fod yn
ifanc...felly roedd hynny yn dipyn o
agoriad llygad.”
Rhiant
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Astudiaeth Achos 9: Sarah,
De Cymru

“Doedd e ddim yn nawddoglyd, roedd yn
rhoi syniadau ac offer i mi fynd ati a chael
gwell dyfodol.”

Crynodeb

Rhiant

•

Cyn mynd i’r sesiwn SDG, teimlai Sarah ei bod
yn “claddu ei phen yn y tywod” pan oedd yn
fater o drafod arian a chyllid y teulu.

“Rydym wedi defnyddio ein cynilion i dalu’r
holl ddyledion ac rydym wedi gweld bod
gennym fwy o arian o ddydd i ddydd.”

•

Yn ystod y 18 mis ar ôl bod ar y cwrs, mae’n
awr yn teimlo bod y cwrs wedi cyfrannu at eu
gweld yn ddiddyled a chael mwy o arian ar
gael fel teulu.

•

Ers mynd i’r sesiwn SDG, mae hefyd wedi
cyflwyno arian poced cyson i’w merch bedair
oed sy’n mynd i gyfrif banc. Yn ystod taith i’r
siopau, dangosodd ei merch ddealltwriaeth
glir o gyllideb oherwydd roedd ganddi £3 i’w
gwario ac roedd hi’n gallu rhoi blaenoriaeth
i’w hanghenion dros yr hyn yr oedd hi ei
eisiau.

Mae Sarah yn briod gyda dau o blant; merch sy’n
bedair oed a mab sy’n saith mis. Mae hi’n brysur yn
magu dau blentyn ifanc. Mae ei merch yn mynd i
feithrinfa a chlwb brecwast yn ystod yr wythnos.
Cyn mynd i’r sesiwn SDG roedd yn teimlo ei bod yn
gyfrifol gydag arian a bod ganddi ddealltwriaeth
dda. Ar yr un pryd, roedd am gael gwybod sut i reoli
ei harian yn well a chynilo mwy.

“Fe wnes i feddwl, os bydd yn help i mi
arbed arian, pam ddim ei wneud? Rhywbeth
i’m helpu i feddwl ymlaen.”
Rhiant
Yn gyffredinol teimlai Sarah bod y sesiwn SDG yn
dda iawn, roedd wedi cynnig offer gwerthfawr iddi i
reoli arian yn well ac yn bwysig teimlai ei fod wedi ei
gyflwyno ar y lefel cywir. Yn dilyn y sesiwn SDG,
roedd wedi ei hannog i gysylltu â Chyngor ar Bopeth
a roddodd ragor o gyngor iddi am siarad â dyledwyr
er mwyn dechrau talu dyledion, rhywbeth na fyddai
wedi ei wneud fel arall. O ganlyniad, mae’n rhoi’r
clod i’r cwrs am helpu ei theulu i ddod allan o
ddyled, a gwella eu gallu i lunio cyllideb. Yn ystod y
18 mis ers iddi fynd ar y cwrs dywedodd bod
ganddynt fel teulu fwy o arian ar gael.

Rhiant
Yn ystod y 18 mis diwethaf mae wedi dechrau
cynnwys ei merch mewn trafodaethau am arian.
Mae wedi dechrau rhoi arian poced wythnosol
hefyd, sydd, gydag arian Pen-blwydd a Nadolig, yn
mynd i gyfrif banc.
Gweithgaredd Trafod Arian Poced
Mae’r ymarferwyr yn rhannu pedwar cerdyn yn
dangos dulliau gwahanol o roi arian poced i
blant a gofynnir i’r grŵp drafod yr hyn sydd o
blaid ac yn erbyn pob dull.

Trwy gynnwys y plant mewn penderfyniadau siopa a
rhoi arian poced cyson mae’n teimlo bod ei merch
yn awr yn fwy ymwybodol o werth arian ac yn deall
mwy beth all hi ei gael a beth na all ei gael wrth
siopa. Mae ei merch hefyd wedi dechrau cynilo
arian yn ei chadw-mi-gei, gan roi arian o’r neilltu ar
gyfer pryniannau mwy.

“Fyddai ddim yn siopa bob hyn a hyn – dwi’n
sicrhau fy mod yn cael y gwerth gorau o’r
holl siopau sydd ar gael.”
Rhiant
Roedd Sarah yn canmol y cwrs yn fawr a byddai’n ei
argymell i bob rhiant. Teimlai, cyn mynd ar y
rhaglen, ei bod yn ‘claddu ei phen yn y tywod’ a
ddim mewn gwirionedd yn wynebu problemau. Ers
mynd i’r sesiwn SDG, roedd y teulu wedi gallu stopio
benthyca a dechrau meddwl mwy am ganlyniadau
eu gwario. Mae Sarah hefyd wedi llwyddo i rannu ei
dealltwriaeth gyda’i phartner a’i mam ei hun.
Yn allweddol, mae Sarah yn teimlo ei bod yn deall
sut i reoli agwedd ei merch at arian yn well ac mae
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wedi gallu dysgu ymddygiad positif iddi am
ddewisiadau wrth siopa a chynilo. Roedd hynny yn
amlwg iawn ar daith siopa i siop leol. Rhoddwyd £3
i’r plentyn i’w gwario a dangosodd allu da i roi
blaenoriaeth i eitemau yr oedd arni eu hangen yn
hytrach na dim ond eu heisiau. Roedd hi hefyd yn
glir iawn am faint o arian oedd ganddi a faint o
eitemau y byddai’n gallu eu prynu gyda’r arian.
Edrychodd ar offer lliwio ond penderfynodd ei bod
am wario peth o’i harian ar felysion, gan wario £2 a
chynilo £1.

I grynhoi, roedd Sarah yn gadarnhaol am y dyfodol
ac yn teimlo bod ganddi yn awr agwedd dda at
arian. Mae’n trafod arian yn gyson gyda’i merch, yn
arbennig am gynilo. Mae’n rhagweithiol hefyd o ran
cynllunio ariannol a llunio cyllidebau. Mae’n teimlo
nad ydi’r rhan fwyaf o bobl yn gyffredinol yn ddigon
gofalus gyda’u harian a’u bod yn amharod i addasu.
Gwelodd y sesiwn SDG yn ddefnyddiol iawn o ran ei
fod yn ei chyfeirio at sefydliadau eraill lle’r oedd yn
gallu cael cyngor a chefnogaeth o’r math cywir.

“Fydd hi ddim yn plagio llawer am bethau,
mae ganddi ddealltwriaeth dda o arian ‘O,
mae hwnna yn £15, mae hynny yn ormod o
arian, dwi ddim isio hwnna.’ Mae hi’n frwd
am chwilio am fargeinion erbyn hyn!”
Rhiant
“Mae hi yn hoffi cael mwy am ei harian
nawr, mae’n deall y rhifau a beth mae
pethau’n ei gostio, rwyf wedi ei chynnwys
fwy ac mae’n fwy ymwybodol.”
Rhiant
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Astudiaeth Achos 10:
Helen, De Cymru
Crynodeb
•

Roedd Helen yn gweld y rhaglen rianta yn
gyffredinol a’r SDG yn ddefnyddiol iawn. Cyn
mynd i’r SDG, nid oedd yn teimlo ei bod yn
gallu cael sgyrsiau gyda’i phlant am arian.

•

Ar ôl bod yn y sesiwn SDG, cyflwynodd Helen
arian poced cyson i’w phlant a’u hannog i
wneud eu penderfyniadau gwario eu hunain
yn ystod teithiau siopa.

•

Gwelodd newid sylweddol yn eu dull o siopa a
gwario ers gwneud hyn ac maent yn awr yn
llawer mwy tebygol o gynilo i gael rhywbeth y
mae arnynt wirioneddol ei eisiau.

Mae Helen yn byw gyda’i phartner ac mae ganddi
bedwar o blant (ac un arall ar y ffordd). Gyda thri o
blant yn yr ysgol, mae cyfnod tymhorau ysgol yn
brysur iawn, mae’r plant yn mynd i glybiau brecwast
ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ar ôl yr
ysgol. Mae’n disgrifio byw mewn cymuned glos
gyda llawer o deulu estynedig a chefndryd a
chyfnitherod yn gymdogion. Mae’r penwythnosau
hefyd yn brysur iawn gyda theithiau i’r siopau,
parciau a’r traeth yn ogystal â threulio amser gydag
aelodau eraill o’r teulu.
Fe wnaeth Helen wirioneddol fwynhau cymryd rhan
yn y rhaglen rianta a’i gweld yn ddefnyddiol iawn.
Un o’r agweddau apelgar am y cwrs oedd ei fod yn
gyfleus iawn iddi hi, mewn canolfan deuluol gerllaw
gyda chyfleusterau yn cael eu cynnig i blant. Roedd
hyn hefyd yn rhoi cyfle iddi gyfarfod rhieni neis eraill
o’r ardal leol. Roedd yn gweld y wybodaeth am reoli
grwpiau oedran gwahanol a’r blaenoriaethau ar
gyfer arian yn ddefnyddiol a’i hunig gŵyn oedd y
gallai’r cwrs fod wedi bod yn hwy.

ymdrin â straen ariannol ac esbonio pwysigrwydd
blaenoriaethu a chynilo i’w phlant.
Mae Helen yn disgrifio mai ei nod tymor hir i’w
phlant yw eu paratoi ar gyfer y dyfodol a sicrhau eu
bod yn blaenoriaethu pethau fel rhent a biliau ac
osgoi dyled. Yn y ffordd hon roedd yn teimlo y
byddent yn barod pan fyddant yn cael eu plant eu
hunain. Fe wnaeth canlyniadau’r sesiwn SDG ei
synnu yn arbennig o ran trafod arian gyda’i phlant.
Yn benodol, mae hefyd wedi gallu dysgu ei phlant
am dreuliau fel rhent a chyfleustodau ac mae hyn
wedi ei gwneud yn haws esbonio pam bod rhai
costau yn cael blaenoriaeth dros y lleill.

“Gallaf ddweud yn awr bod arnaf
angen cael nwy yn hytrach na melysion
gan bod arnat ti angen bath, ac mi
allwn ni wneud swper ac mae’r nwy yn
helpu i wneud y tŷ yn braf a chynnes yn
y bore.”
Rhiant
Ar ôl mynd i’r sesiwn SDG, mae Helen wedi ceisio
meithrin y cysyniad o gynilo, gwneud eu dewisiadau
eu hunain a pheidio â gwario eu holl arian ar
unwaith yn ei phlant. Roedd yr enghreifftiau o sut yr
oedd yn gwneud hyn yn cynnwys eu hannog i geisio
cadw peth arian yn ôl pan fyddent yn mynd i siopa
neu gynilo arian ar gyfer rhywbeth mawr. Roedd
wedi dechrau sylwi ar newid sylweddol yn eu
hymddygiad a’u hagwedd at arian a siopa. Yn y
gorffennol roeddent yn dueddol o wario eu harian
yn syth ond erbyn hyn roeddent yn llawer mwy
tebygol o gynilo ar gyfer ‘rhywbeth arbennig’.

“Maen nhw’n deall na allwn ni fynd
allan lawer yn y cyfnod cyn pen-blwydd
Liam, gan fod arnom angen cynilo i
wneud rhywbeth gwirioneddol neis.”
Rhiant

“Maen nhw’n cynnig ’stafell i’r plant drws
nesaf ac mae’n braf cyfarfod rhieni eraill.”
Rhiant
Cyn mynd i’r sesiwn SDG, nid oedd yn teimlo ei bod
yn gallu cael sgyrsiau â’i phlant am arian. Trwy
gymryd rhan yn y cwrs mae Helen wedi cael help i

Teimlai Helen mai’r ffordd orau iddi ddysgu ei phlant
am werth arian oedd yn ymarferol. Mae’n rhoi arian
iddynt ar deithiau siopa ac mae’n rhoi dewisiadau
iddynt o ran beth y maent yn ei brynu. Mae hi hefyd
yn sicrhau y bydd unrhyw arian y byddant yn ei
dderbyn yn mynd yn syth i gadw-mi-gei lle mae’n eu
hannog i gynilo a gwario ar y pethau y mae arnynt
wirioneddol eu heisiau. Yn nodweddiadol, mae’r
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plant yn cael arian poced cyson, gyda’i phlentyn
pedair oed yn cael 50c, sy’n mynd yn syth i’r cadwmi-gei.

“Un diwrnod fe wnaethon ni ofyn oedden
nhw am siopa go iawn ac roedden nhw wrth
eu bodd hefo’r syniad a’r cyfrifoldeb o fod
mewn siop go iawn.”
Rhiant

Un maes y byddai Helen yn hoffi cael rhagor o
gyfarwyddyd amdano yw sut i ddysgu’r
gwahaniaeth rhwng gwerth gwahanol ddarnau o
arian i’w phlant. Ar hyn o bryd mae’n treulio amser
yn cyfrif arian gyda’i phlant i geisio helpu gyda hyn.
Mae wedi cael trafferth hefyd yn esbonio
cysyniadau mwy haniaethol fel talu digyswllt a
chyfrifon banc. Yn yr un modd mae wedi ei chael yn
anodd cael ei phlant i sylweddoli’r costau sy’n
gysylltiedig â thalu rhent nad ydyw mewn arian
parod.

“Maen nhw’n meddwl ein bod ni’n byw
mewn tŷ ac nad oes angen arian ar gyfer
hynny. Mae ceisio esbonio faint ydi’r
rhent mewn gwirionedd yn anodd iawn.”
Rhiant
Teimlai Helen bod blaenoriaethau cynilo ei phlant
yn rhai tymor byr ar hyn o bryd a’u bod yn cael
trafferth gyda’r cysyniad o gynilo at y dyfodol.
Ar yr un pryd, mae wedi cael ei chalonogi gan eu
hymwybyddiaeth gynyddol o gost a gwerth ar
deithiau siopa. Roedd yn teimlo eu bod yn dechrau
dangos gallu i ystyried y cydbwysedd rhwng maint
ac ansawdd wrth wneud penderfyniadau prynu ac
yn llai tebygol o ‘wario popeth ar unwaith’.
Yn sylfaenol, teimlai Helen bod ei phlant yn dysgu
sut i fod yn synhwyrol gyda’u blaenoriaethau a
gwneud y penderfyniadau cywir pan ddaw yn fater
o wario arian. Disgrifiodd ei cham nesaf fel cysylltu
arian poced â thasgau yr oedd yn gobeithio y byddai
hynny yn dysgu iddynt bod rhaid ennill arian.
Teimlai Helen y byddai sgiliau rheoli arian ei phlant
yn cynyddu yn sylweddol dros amser ond rhoddai’r
clod i’r sesiwn SDG am roi gwybod iddi am
fanteision rhoi mwy o gyswllt i’r plant ag arian a rhoi
cyfarwyddyd cychwynnol i’w helpu i ddechrau dysgu
ei phlant am arian.
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