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Cydnabyddiaethau 
Hoffem ddiolch i Loteri Fawr Cymru, Plant yng 
Nghymru, Quaker Social Action a Llywodraeth Cymru 
am eu cefnogaeth wrth ddarparu Siarad, Dysgu, 
Gwneud. 

Hoffem ddiolch hefyd i Blynyddoedd Rhyfeddol a 
Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant am roi 
caniatâd i Siarad, Dysgu, Gwneud gael ei ymgorffori 
i’w rhaglenni rhianta ac i’r holl ymarferwyr rhianta a 
oedd ynghlwm a wnaeth y gwerthusiad yn bosib, gan 
gynnwys y rhai a gymerodd ran yn y gweithdai cyd-
ddylunio i helpu i lunio cynnwys y modiwl SDG (Melanie 
Huddleston-Murray, Mary Bate, Beverley Irvine, Jenni 
Rochfort, Paul Roberts, Kath Price, Hellen Taylor, Sharon 
Smith, Charlotte Jones, Buddig Meredith, Amanda 
Counsell, Sarah Lewis, Cath Owens, Julie Denton, 
Maggie Pledger, Emma Griffiths, Wendy Moss, Jane 
Quarterman, Janice Hughes, Kimberley Thomas). 

Diolch hefyd i bawb a helpodd i lywio, hyrwyddo a 
chefnogi SDG o’r cychwyn cyntaf hyd at ei roi ar waith. 

Rydym yn ddiolchgar hefyd i Helen Pitman, Shadi 
Ghezelayagh, Kirsty Bowman-Vaughan, Lee Phillips, 
Evelyn Omoike ac Ann Griffiths yn y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol am eu cefnogaeth drwy gydol y 
gwaith o gyflawni’r gwerthusiad hwn.

Yn olaf, hoffem ddiolch yn arbennig i’r teuluoedd a 
roddodd o’u hamser i gymryd rhan yn y gwerthusiad.
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Crynodeb gweithredol

•  Mae Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG) yn ymyrraeth rianta a ddyluniwyd ar y cyd ag ymarferwyr rhianta
a’i hintegreiddio i mewn i raglenni rhianta (Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant a’r Blynyddoedd
Rhyfeddol) gyda’r nod o helpu rhieni i wella galluogrwydd ariannol eu plant.

•  Bu i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol beilota hyn drwy Gymru rhwng Ionawr 2016 a Mai 2017, a fwydwyd
gan dystiolaeth yn dangos pwysigrwydd rhieni mewn datblygiad galluogrwydd ariannol plant, a cheisio
creu gwell sail dystiolaeth ar gyfer sut i gefnogi rhieni yn y rôl hon.

•  Ariannwyd y gwerthusiad ar y cyd gan Loteri Fawr Cymru. Roedd y gwerthusiad o SDG yn cynnwys
gwerthusiad o broses ac effaith.

•  Nod y gwerthusiad effaith oedd mesur effaith SDG ar agweddau ac ymddygiadau rhieni drwy arolygon â
rhieni ar wahanol gyfnodau. Cwblhawyd ymweliadau ansoddol hefyd i ddeall yr effeithiau hirdymor.

•  Chwe mis ar ôl cyflawni, o’r gwerthusiad effaith gwelwyd ei bod hi’n debygol bod SDG wedi cael effaith
gadarnhaol ar amryw o ddeilliannau.

•  Mae amryw o’r effeithiau hyn yn parhau hyd yn oed yn ystod y cyfarfod dilynol wedi 12 mis. Y deilliannau
ble gwelir effaith 12 mis ar ôl cyflawni yw;

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

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

• rhieni yn rhoi arian poced i’w plentyn,

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

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

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

• 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 pan maent yn ifancach

• siarad am bwysigrwydd cynilo,

• eu cynnwys mewn trafodaethau teuluol ar wario

• rheoli eu harian dydd 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
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• Roedd rhai meysydd lle nad oedd SDG yn cael effaith sylweddol. Roedd y deilliannau hyn yn cynnwys;  

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

•  gallu plant i esbonio dewisiadau a wnânt pan fyddant yn gwario arian 

•  yr oedran pryd y dylid - siarad am sut y defnyddir arian yn y cartref, egluro’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 am beth i’w wneud gyda’u harian 

•  y gyfran o rieni sydd â chytundebau teuluol am arian yn eu lle 

•  ymddygiad cynilo rhieni

•  Mae’r ymweliadau ansoddol estynedig gyda theuluoeodd SDG yn cynnig rhagor o dystiolaeth bod 
teuluoedd yn profi effaith hirdymor gan SDG ar nifer o ddeilliannau 12-18 mis ar ôl mynychu’r rhaglen 
rianta.

•  Nod y gwerthusiad o’r broses oedd ceisio deall sut yr oedd SDG yn cael ei gyflawni a sut ellid ei wella 
drwy gymysgedd o ddulliau ansoddol a meintiol. 

•  Dangosodd y gwerthusiad o’r broses bod SDG wedi cael derbyniad eithriadol o dda gan yr ymarferwyr 
a’r rheini. Byddai rhieni ac ymarferwyr yn argymell y sesiwn yn fawr gan ei bod yn addas iawn i’r 
rhaglen rianta bresennol ac yn berthnasol i’r gynulleidfa. Cafwyd canmoliaeth gan yr ymarferwyr am 
y deunyddiau gan ddweud ei fod yn rhwydd iawn i’w gyflwyno. Er bod yr ymarferwyr o’r farn bod pob 
gweithgaredd o fudd, wrth ystyried y ddarpariaeth i’r dyfodol nodwyd mai’r prif her fyddai hyd y sesiwn 
SDG ei hun a llwyddo i gynnwys y sesiwn ychwanegol hon yn y rhaglenni presennol.

•  Yn gyffredinol, mae’r canlyniadau o’r gwerthusiad hwn yn eithriadol o gadarnhaol gan ddangos i SDG 
fod yn effeithiol wrth fodloni ei amcanion. Bydd y canlyniadau cadarnhaol hyn yn ychwanegu gwerth 
sylweddol i’r sail dystiolaeth ar alluogrwydd ariannol gan helpu i lenwi nifer o’r bylchau presennol, yn 
enwedig i ymyriadau sy’n targedu teuluoedd.

•  Bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn defnyddio’r canlyniadau hyn i fwydo gwybodaeth i’w Cynllun 
Comisiynu Galluogrwydd Ariannol Plant a Phobl Ifanc i’r dyfodol ac i’w gweithgaredd sy’n dylanwadu ar 
bolisi, gan gynnwys chwilio am gyfleoedd i feithrin ‘Siarad, Dysgu, Gwneud’ fel cymorth ehangach i rieni 
a theuluoedd ledled y DU.
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Cefndir i Siarad, Dysgu, Gwneud 
(SDG)

Sefydlwyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn 2010 i 
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 mae’r Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol ac ystod eang o sefydliadau yn 
anelu at wella gallu pobl i reoli eu harian. Blaenoriaeth 
allweddol y Strategaeth yw sicrhau bod plant a phobl 
ifanc yn cael addysg ariannol sy’n cael ei gyflwyno’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. 

Amlygodd ymchwil a gynhaliwyd gan y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol ac eraill bwysigrwydd rôl rhieni 
yn natblygiad galluogrwydd ariannol plant. Rhestrir 
rhieni gan y mwyafrif helaeth o blant a phobl ifanc 
fel eu ffynhonnell allweddol o ran dysgu am arian a’r 
rhai y byddent yn eu holi i gael cyngor am arian. Mae 
beth mae rhieni yn ei wneud yn bwysig – mae eu 
hymddygiad eu hunain gydag arian a sut maent yn 
siarad â’u plant ac yn eu dysgu yn effeithio ar yr hyn y 
mae plant yn ei ddysgu a’i ddeall.

Ar hyn o bryd mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn 
datblygu Cynllun Comisiynu Plant a Phobl Ifanc i helpu 
i fodloni’r amcanion hyn. Bydd hyn yn egluro’r ffordd 
orau i ddefnyddio adnoddau i fodloni anghenion plant a 
phobl ifanc, gan sicrhau yn y pen draw bod pob plentyn 
a pherson ifanc yn cael addysg ariannol defnyddiol. 
Bydd yr hyn a ddysgir o’r gwerthusiad hwn yn bwydo’r 
Dadansoddiad Tystiolaeth, sef un o’r elfennau a 
ddefnyddir i lunio’r Cynllun Comisiynu arfaethedig. Bydd 
y canfyddiadau’n bwydo argymhellion ynglŷn â phrofi 
ymhellach y dulliau hynny sy’n canolbwyntio ar y rhieni 
a’r teulu, yn ogystal â gweithgarwch sy’n dylanwadu ar 
bolisi, gan annog yr ystyriaeth o ganfyddiadau o Siarad, 
Dysgu, Gwneud mewn gwaith cefnogi teuluoedd a 
rhianta ledled y DU.

Rhwng mis Ionawr 2016 a mis Mai 2017, bu i’r 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol beilota Siarad, Dysgu, 
Gwneud (SDG) yng Nghymru, sef ymyrraeth rianta 2 
awr gyda’r nod o annog rhieni plant 3-11 oed i siarad â’u 
plant am arian ac i greu cyfleoedd i’w plant roi cynnig ar 
reoli arian. Nod SDG yn gyffredinol oedd helpu rhieni i 
wella galluogrwydd ariannol plant er mwyn iddynt fod 
yn barod i reoli eu harian yn well i’r dyfodol. Ei ddiben 
oedd llenwi bwlch sylweddol yn y dystiolaeth ynghylch 
beth allai weithio i gefnogi rhieni wrth helpu plant i 
ddysgu am arian yn y cartref. 

1 Strategaeth Galluogrwydd Ariannol ar gyfer y DU
2 Cymerodd 21 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ran yn y gwerthusiad, roedd yr un awdurdod lleol na chymerodd ran (Gwynedd) a oedd i 
fod yn rhan o’r grŵp profi, yn methu gwneud hynny gan nad oeddynt yn medru cynnal y gwaith o fewn yr amserlen werthuso.
3 Ni fu i’r 7 awdurdod lleol sy’n weddill gynnal y sesiwn SDG a chawsant eu cynnwys yn y gwerthusiad fel rhan o’r grŵp profi (gweler Adran 1.1 
am fwy o wybodaeth). 

Dengys Ffigwr 0.1 isod y gyfres o effeithiau y ceisiodd 
SDG ei gyflawni, gan sbarduno’r Ddamcaniaeth o Newid 
yn sgil mynychu sesiwn SDG. Mae hyn yn dangos y tair 
elfen o ymyrraeth rhiant-plentyn y canolbwyntir arnynt 
gyda SDG.

Ffigwr 0.1: Cadwyn o effeithiau
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Ariannwyd y gwerthusiad SDG yn rhannol gan Loteri 
Fawr Cymru a’i ddarparu ledled Cymru2, gyda 14 
o awdurdodau lleol yn darparu cyfanswm o 154 o
sesiynau SDG yn ystod y cynllun peilot3. Darparwyd 
SDG yn bennaf drwy ddwy raglen rianta 10-wythnos: 
Y Blynyddoedd Rhyfeddol (BRh) a Rhaglen Cysylltiadau 
Teuluol: Magu Plant (FLNP). Dewiswyd y rhaglenni hyn 
gan fod eu hethos yn debyg iawn i SDG wrth anelu 
at wella deilliannau a chysylltiadau rhieni a phlant, yn 
canolbwyntio at ddatblygiad ymddygiadol ac yn targedu 
rhieni sydd â phlant o’r ystod oed perthnasol.

Mae’r adroddiad gwerthuso terfynol yn cyflwyno 
canlyniadau’r broses a’r gwerthusiad effaith a 
gwblhawyd gan IFF Research a Belmana Consulting, 
gyda’r gwerthusiad effaith yn cynnwys canlyniadau 
arolygon 6 a 12 mis yn ogystal ag ymweliadau ansoddol 
estynedig. 
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Methodoleg

Yn gyntaf, roedd y gwerthusiad o’r broses yn ceisio deall 
sut yr oedd SDG yn cael ei gyflwyno yn ymarferol a 
deall sut y gellid gwella’r ddarpariaeth i’r dyfodol. Roedd 
sawl elfen o’r rhan hon o’r gwerthusiad drwy gydol y 
cyfnodau cynnar o’r cynllun peilot:

•  Cynhaliwyd 10 o gyfweliadau trylwyr gyda
rhanddeiliaid a oedd ynghlwm â dylunio a
chyflwyno SDG;

•  15 o gyfweliadau trylwyr gydag ymarferwyr a oedd
yn cyflwyno sesiynau SDG;

•  20 o gyfweliadau trylwyr gyda rhieni a fynychodd
sesiynau yn ystod Hydref 2016;

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

•  Ffurflenni gwerthuso hyfforddiant a gwblhwyd gan
ymarferwyr a fynychodd sesiwn hyfforddi SDG;

• Arolwg adborth ymarferwyr;

•  Casglu barn ymarferwyr mewn dau ddigwyddiad
dathlu.

Cafodd y canlyniadau hyn eu bwydo i mewn i’r cynllun 
peilot i helpu gydag unrhyw ddarpariaeth i’r dyfodol.

Roedd y gwerthusiad effaith yn cynnwys mesur effaith y 
modiwl SDG ar agweddau ac ymddygiadau rhieni drwy 
gymharu unrhyw wahaniaethau yn y lefelau o newid 
ym marn rhieni a fynychodd y modiwl SDG (a elwir o 
hyn ymlaen yn ‘grŵp SDG’), gyda grŵp tebyg o rieni a 
fynychodd y rhaglen rianta ond na fynychodd 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 eu 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’).

Cwblhaodd cyfanswm o 238 o rieini’r rhag-arolwg a’r 
arolwg 12 mis: Cwblhawyd 138 o gyfweliadau gyda’r 
grŵp SDG, a 130 gyda’r grŵp rheoli. Mae cymharu 
ymatebion i’r arolwg yn dangos a oedd yna unrhyw 
wahaniaethau yn y lefelau o newid rhwng y ddau grŵp 
(dull gwahaniaeth mewn gwahaniaeth). Er enghraifft, 
petai barn y grŵp SDG wedi newid yn sylweddol rhwng 
y rhag-arolwg a’r arolwg 6 mis neu 12 mis, ond nid felly 
barn y grŵp rheoli, byddai hyn yn dynodi bod cynnwys 

y cwrs SDG wedi cael effaith gadarnhaol. Mae’r dull hwn 
yn egluro unrhyw newidiadau yn ymatebion un ai'r grŵp 
rheoli neu’r grŵp SDG dros gyfnod yr ymchwil a allasai 
fod am resymau eraill yn hytrach na rhai’n ymwneud â 
mynychu’r SDG. Er enghraifft, efallai y bydd rhieni wedi 
gwneud rhywbeth yn wahanol ar ôl mynychu’r rhaglen 
rianta ehangach, mewn ymateb wrth i’w plentyn fynd 
yn hŷn, neu o ganlyniad i’r ymgyrchoedd eraill yng 
Nghymru.

Anfonwyd arolwg ar-lein darluniol i rai 3-11 oed ei 
gwblhau, er ni chanfuwyd unrhyw wahaniaethau 
arwyddocaol rhwng y grwpiau. Y rheswm am hyn 
efallai oedd nad oedd digon o amser i unrhyw effaith 
amlygu ei hun neu efallai y bu maint y samplau yn 
gymharol fach. Yn ogystal, roedd yn rhaid i’r cwestiynau 
yn yr arolwg plant fod yn eithaf syml, felly efallai y bu’r 
cwestiynau hynny’n rhy arwynebol i amlygu unrhyw 
effeithiau cynnil.

Roedd cam olaf y gwerthusiad yn cynnwys 10 ymweliad 
estynedig ansoddol â theuluoedd 12 i 18 mis ar ôl iddynt 
fynychu SDG. Roedd hyn yn cynnwys: 

•  Cyfweliadau manwl gyda rhieni;

•  Gweithgareddau gyda’u plant i ddeall eu perthynas
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 
debygol yr oedd SDG wedi ei gael ar y plant yn y teulu 
yn dilyn tystiolaeth brin iawn o’r arolwg plant.

Roedd ychydig o heriau methodolegol yn gysylltiedig â’r 
gwerthusiad hwn. Mae’r rhain yn cynnwys; 

•  Efallai y bu i ffactorau ar wahân i SDG arwain at rai
newidiadau ymddygiadol a arsylwyd;

•  Gallai aelodau eraill o’r teulu neu oedolion hefyd
effeithio ar gymdeithasoli ariannol plant, yn hytrach
na dim ond y rhiant a fynychodd yr SDG;

•  Gallai athreuliad sampl hefyd fod wedi digwydd yn
sgil llawer iawn o arolygon dros gyfnod o amser.

Er mwyn goresgyn y rhain cymaint â phosibl, 
ychwanegwyd cwestiynau yn yr arolwg i ddeall a 
oedd pobl eraill ynghlwm â magwraeth y plentyn ac 
ysgogwyd ar yr ymatebion i amryw o arolygon er mwyn 
lleihau athreuliad. Mae rhagor o wybodaeth ar hyn ar 
gael ym Mhennod 1.
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Canfyddiadau allweddol

Darparu Siarad, Dysgu, Gwneud: 
Canlyniadau o’r gwerthusiad o’r broses 
(Pennod 2)
Nod y gwerthusiad o’r broses oedd deall barn yr 
ymarferwyr a’r rhieni ar gynnwys yr SDG. Roedd yr 
ymarferwyr ynghlwm â darparu’r SDG yn gadarnhaol 
iawn; teimlai’r rhan helaeth bod y rhan fwyaf o’r rhieni 
y gweithiant â hwy (98%) yn ei chael hi’n hawdd deall 
cynnwys y sesiwn a bod y sesiwn yn berthnasol i’r rhieni 
hynny (96%). Byddai mwyafrif helaeth yr ymarferwyr 
(92%) yn argymell y modiwl i ymarferwyr eraill a byddai 
88% yn ei argymell i rieini eraill y gweithiant â hwy. 

Roedd adborth y rhieni’n ategu’r canlyniadau hyn; 
byddai 99% yn argymell y cwrs i rieini eraill a ddymunai 
siarad â’u plant am arian, roedd 97% o’r farn bod y 
sesiwn yn ddefnyddiol a dywedodd 93% eu bod wedi 
dysgu rhywbeth (gan gyfuno ‘llawer’ neu ‘ychydig’). 

Dywedodd yr ymarferwyr a’r rhieni bod y sesiwn yn 
addas iawn i weddill y rhaglen rianta. Dywedodd bron 
i bob un o’r ymarferwyr (96%) ei bod yn addas iawn i 
weddill BRh a FNLP ac roedd hyn yn gyson â’r adborth a 
gafwyd o’r cyfweliadau ansoddol. 

“Yn fy marn roedd yn addas iawn fel petai wedi’i 
ddylunio i fod yn rhan ohono.”

Rhiant, De Cymru 

O'r adborth dywedodd yr ymarferwyr fod y modiwl SDG 
yn hawdd ei gyflwyno gyda'r deunyddiau a roddwyd a'i 
fod yn rhwydd iawn i'w baratoi.

"Roedd hi'n wych cael popeth yno wedi ei sgriptio yn y 
ffeil gyda'r dalenni a phopeth."  

Ymarferydd, De Cymru

Roedd yr ymarferwyr o'r farn hefyd bod y ddarpariaeth 
o'r SDG o fewn grŵp a oedd eisoes wedi meithrin 
cysylltiadau â'i gilydd a'r ymarferydd yn ystod yr 
wythnosau blaenorol, yn briodol ac yn gweithio'n dda ar 
gyfer y trafodaethau ynglŷn ag arian. 

Yr unig adborth negyddol oedd bod yr ymarferwyr 
ambell waith yn ei chael hi'n anodd cwblhau'r holl 
gynnwys mewn dwy awr. Er hynny, roedd yr ymarferwyr 
yn gyndyn o dorri unrhyw beth allan, ac yn hytrach 
bu iddynt ddefnyddio technegau fel lleihau'r nifer o 
ddatganiadau a drafodir mewn gweithgaredd yn hytrach 
na thynnu unrhyw weithgareddau neu gynnwys allan. 

Y rhieni a gymerodd ran yn y 
gwerthusiad (Pennod 3)
Prin iawn oedd y gwahaniaethau rhwng y grŵp rheoli 
a'r grwpiau SDG o rieni o ran nodweddion, gan ddynodi 
felly y gellid cymharu'n hyderus. 

Fodd bynnag, mae rhai arwyddion bod y ddau grŵp 
yma yn fwy difreintiedig na phoblogaeth Cymru'n 
gyffredinol. Nid yw hyn yn syndod gan fod ymarferwyr 
wedi amlygu eu bod yn gweithio gan amlaf â rhieni a 
brofai lefelau uwch o amddifadedd, megis goroeswyr 
trais domestig, y rhai ag anghenion addysgiadol 
arbennig neu anabledd, rhieni yn eu harddegau a'r 
rhai â phroblemau camddefnyddio sylweddau. Yn aml, 
caiff rhieni eu hatgyfeirio i'r rhaglen gan wasanaethau 
cymdeithasol neu ymwelwyr iechyd, sydd efallai'n 
egluro hefyd pam yr oeddynt yn fwy difreintiedig na'r 
boblogaeth yn gyffredinol.

"Mae'n heriol iawn gan ein bod yn gweithio ag amryw 
o deuluoedd bregus."

Ymarferydd, Gogledd Cymru

I danlinellu hyn, roedd rhieni a oedd yn mynychu'r 
rhaglenni rhianta yng Nghymru yn llai tebygol i fod 
mewn cyflogaeth llawn amser, yn cael llai o incwm 
ac yn deuluoedd rhieni sengl o'i gymharu â'r rhai o'r 
boblogaeth gyffredinol.

Ymwybyddiaeth y rhieni o’u rôl wrth 
gefnogi galluogrwydd ariannol eu plant 
(Pennod 4)
Nod y cynllun peilot SDG yw helpu rhieni i ddeall eu rôl 
hwythau wrth gefnogi galluogrwydd ariannol eu plant 
ac annog rhieni i fagu'r hyder i addysgu eu plant yn 
bwrpasol am arian.

O'r gwerthusiad, gwelwyd bod gwybodaeth rhieni 
am sut i siarad â’u plant am arian wedi cynyddu ar ôl 
mynychu'r sesiwn SDG. Yn yr arolwg 12 mis, ceir newid 
o 14 pwynt canran ychwanegol o'i gymharu â'r grŵp
rheoli, o ganlyniad i'r SDG mae'n debyg. 

Adlewyrchwyd y canfyddiadau hyn yn yr ymweliadau 
ansoddol. Prif neges y sesiwn SDG yn ôl y rhieni 
oedd 'nad yw hi fyth yn rhy gynnar' i siarad â'ch plant 
am arian. Disgrifiwyd y sesiwn fel agoriad llygaid 
gwirioneddol o ran pa bryd allwch chi siarad â'ch 
plant am arian. Cofiwyd yn aml am y gweithgaredd 
Trafodaethau am Arian fel y rhan benodol o'r sesiwn a 
gyfrannodd at y newid hwn mewn agwedd.

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

Rhiant, De Cymru 
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Ar y trothwy chwe mis, gwelwyd gwahaniaeth hefyd 
wrth i rieni gytuno eu bod yn gwybod ar ba oed y 
dylent siarad â'u plant am arian ac y gallant effeithio ar 
ymddygiad eu plant ynghylch arian wrth iddynt dyfu i 
fyny. Fodd bynnag, nid oedd y newid hwn yn amlwg 
mwyach ar y trothwy 12 mis.

Gallu plant i ddelio ag arian a’i reoli 
(Pennod 5)
Un o brif nodau'r sesiwn SDG yw annog rhieni i roi 
cyfleoedd i'w plant i ddelio ag arian, drwy roi arian 
poced iddynt er enghraifft. Nod y sesiwn hefyd oedd 
helpu rhieni i gynyddu dealltwriaeth eu plant am arian, 
yn benodol y chwantau a'r anghenion a pham bod 
rhieni'n dweud 'na' a gwrthod prynu pethau. 

O'r gwerthusiad gwelwyd bod SDG wedi cynyddu'r 
tuedd gan rieni i roi arian poced i'w plant. Ymysg 
y rhieni SDG, cafwyd cynnydd o 7 pwynt canran o'i 
gymharu â'r grŵp rheoli, o ganlyniad i'r SDG mae'n 
debyg.

Cafwyd ymateb cadarnhaol yn yr ymweliadau ansoddol 
i'r syniad o roi arian poced. Roedd pawb un ai wedi 
cychwyn rhoi arian poced i'w plant neu'n ystyried 
gwneud hynny yn y dyfodol. Cafwyd amryw o wahanol 
ddulliau o ran rhoi arian poced yn ddibynnol ar beth 
oedd fwyaf addas i'r teulu, gyda rhai yn cyfeirio'n 
benodol at y syniadau a gafwyd yn y SDG, fel cael arian 
poced yn gyfnewid am gwblhau tasgau a chael arian 
poced yn unol ag amserlen benodol. 

“Roedd yn wers i’r ddau ohonom a dyna pryd y 
gwnaethom ddechrau cyflwyno’r arian poced, a 
newidiodd pethau gyda’n harian yn ei sgil... oni bai 
amdano (SDG) dydw i ddim yn meddwl y byddem wedi 
dechrau arni efo'r arian poced.”

Rhiant, Gogledd Cymru

O'r gwerthusiad hwn, gwelwyd effaith gadarnhaol SDG 
ar allu plant i reoli eu harian neu eu lwfans eu hunain 
dydd i ddydd, a chydnabod y gwahaniaeth rhwng 
chwantau ac anghenion. Roedd cynnydd o 16 pwynt 
canran ychwanegol ar gyfer rhieni SDG o'i gymharu â'r 
grŵp rheoli yn y gyfran a ddywedodd fod eu plentyn yn 
gallu rheoli ei arian neu ei lwfans dydd i ddydd ei hun 
(weithiau neu ar bob cyfrif). Mae hyn yn debygol o fod 
yn sgil SDG.

Roedd cynnydd o 19 pwynt canran ychwanegol ar gyfer 
rhieni SDG o'i gymharu â'r grŵp rheoli a ddywedodd 
fod eu plant yn gallu gwahaniaethu rhwng rhywbeth 
a ddymunant (e.e. fferins), a rhywbeth sydd ei angen 
arnynt (e.e. bwyd), un ai weithiau neu ar bob cyfrif. Mae 
hyn yn debygol o fod yn sgil SDG.

Yn y gweithgaredd plant yn yr ymweliadau ansoddol, 
ble roedd yn rhaid iddynt ddychmygu anfon rhywun i'r 
lleuad, dangosodd y rhieni a fynychodd gyrsiau SDG 
ddealltwriaeth dda o chwantau ac anghenion. Gallai'r 
mwyafrif o blant nodi y dylai'r anghenion allweddol 
gynnwys bwyd, dŵr a lloches o'i gymharu â phethau 
nad ydynt yn angenrheidiol fel iPad a theledu. 

“Os ydych chi’n dlawd, ni fyddech angen trydan gan 
y byddai sied yn gwneud y tro, ni fyddech angen tŷ 
mawr, dim ond rhywle i gael lloches a storio bwyd a 
diod.”

Plentyn, Gogledd Cymru

O'r gwerthusiad, gwelwyd hefyd bod SDG wedi cael 
effaith gadarnhaol ar y rhai a deimlai bod eu plentyn 
yn deall yn sicr pam eu bod nhw yn dweud 'na' wrth 
fod eisiau prynu rhywbeth a bod y plentyn hefyd yn 
sicr yn medru cynilo dros gyfnod byr o amser i brynu 
rhywbeth a ddymuna. Mae hyn yn 14 pwynt canran 
ychwanegol yn y nifer o rieni SDG a deimlai fod eu 
plentyn yn deall yn sicr pam eu bod nhw yn dweud 'na' 
wrth fod eisiau prynu rhywbeth o'i gymharu â'r grŵp 
rheoli, o ganlyniad i'r SDG mae'n debyg. 

O'r ymweliadau ansoddol, cafwyd tystiolaeth fod gan 
rieni, ers y sesiwn, fwy o hyder wrth ddweud 'na' wrth 
fod eisiau prynu rhywbeth. Roedd hyn yn cynnwys 
defnyddio technegau o'r gweithgaredd Pŵer Plagio i 
wella profiadau ar deithiau siopa drwy gael eu plant i 
gymryd mwy o ran.

Gwelwyd cynnydd o 10 pwynt canran ychwanegol 
o'i gymharu â'r grŵp rheoli yn y gyfran o rieni SDG a 
ddywedodd y gallai eu plentyn ar bob cyfrif gynilo am 
gyfnod byr o amser i brynu rhywbeth a ddymuna. 

O'r gwaith ansoddol gwelwyd hefyd bod plant rhieni 
SDG yn medru cynilo dros gyfnod byr o amser i brynu 
rhywbeth a ddymunant, gan gynilo arian pen-blwydd 
neu arian poced.

“Byddwn i yn ei gynilo i gael rhywbeth gwell a mwy 
drud.”

Plentyn, De Cymru

Fodd bynnag, ni chafwyd unrhyw effaith ar allu plant i 
esbonio dewisiadau a wnânt wrth wario arian. 
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Cael sgyrsiau am arian yn ifancach 
(Pennod 6)
Nod arall allweddol o SDG yw annog rhieni i ddechrau 
siarad yn aml â'u plant am arian a'u hannog i ddechrau'r 
sgyrsiau hyn tra bydd y plant yn ifanc. Ym mhob 
arolwg, gofynnwyd i rieini beth yw'r oed priodol i 
ddechrau siarad â'u plant am rai pynciau penodol. Mae'r 
dadansoddiad yn canolbwyntio ar y gyfran o rieini a 
leihaodd yr oed i siarad am rai pynciau penodol gan eu 
bod o'r farn ei bod hi'n briodol gwneud hynny. 

O'r dystiolaeth, awgrymir i SDG gael effaith gadarnhaol 
o safbwynt barn rhieni ynglŷn â pha bryd y gallant
ddechrau dysgu eu plant am bwysigrwydd cynilo. 
Ymysg y rhieni SDG, mae hwn yn gynnydd o 14 pwynt 
yn y ganran o rieini sy'n adrodd oed ifancach o'i 
gymharu â'r grŵp rheoli, o ganlyniad i'r SDG mae'n 
debyg.

Yn yr un modd, mae'r argraff o ba bryd all plant 
ddechrau rheoli eu harian o ddydd i ddydd eu hunain 
heb oruchwyliaeth yn debygol o gael ei heffeithio'n 
gadarnhaol gan SDG. Ymysg y rhieni SDG, mae hwn 
yn gynnydd o 13 pwynt yn y ganran o rieini SDG sy'n 
adrodd oed ifancach o'i gymharu â'r grŵp rheoli, o 
ganlyniad i'r SDG mae'n debyg. 

Bu i'r cynnydd yn yr arfer o roi arian poced helpu 
i annog trafodaethau ynglŷn â rheoli arian a 
phwysigrwydd cynilo, gyda'r gwaith ansoddol yn 
dangos tystiolaeth o gynnydd yn y trafodaethau ynglŷn 
â'r agweddau amrywiol hyn wrth iddynt gydgysylltu.

Roedd rhieni SDG yn fwy tebygol hefyd o ostwng 
yr oed sy'n briodol yn eu barn nhw i gynnwys plant 
mewn trafodaethau teuluol syml am wariant. Mae hyn 
yn 12 pwynt canran ychwanegol yn y nifer o rieni SDG 
yn adrodd oed ifancach na'r grŵp rheoli, o ganlyniad i'r 
SDG mae'n debyg. Dywedodd y rhieni a gyfwelwyd yn 
ystod y cyfnod ansoddol eu bod bellach yn fwy agored 
hefyd wrth gynnwys eu plant mewn sgyrsiau teuluol am 
wariant. 

Ni chafodd SDG effaith ar yr oedran y dywedodd rhieni 
y dylent gychwyn:

•  Trafod gyda'u plant sut y defnyddir arian yn y cartref;

•  Egluro'r gwahaniaeth rhwng pris a gwerth pethau;

•  Cynnwys eu plentyn mewn penderfyniadau syml
gan y teulu am gynilo;

•  Rhoi cyfrifoldeb i'w plentyn i gynilo am rywbeth a
ddymuna;

•  Annog eu plentyn i feddwl am yr hyn a wna gyda'i
arian.

•  Rhoi arian neu lwfans personol i'w plentyn i'w wario;

Amlder sgyrsiau am arian (Pennod 7)
Nod SDG oedd cynyddu amlder y sgyrsiau ar bynciau 
ariannol gan deuluoedd er mwyn gwella dealltwriaeth 
plant. 

Mae amlder sgyrsiau gan deuluoedd ynglŷn â'r ffaith 
bod cwmniau yn ceisio gwerthu pethau iddynt drwy 
hysbysebion, wedi cynyddu ymysg rhieni SDG yn 
fwyfwy felly na gan rieni grwpiau rheoli. Mae hyn yn 14 
pwynt canran ychwanegol o'i gymharu â'r grŵp rheoli, 
o ganlyniad i'r SDG mae'n debyg.

O'r cyfweliadau ansoddol gwelir tystiolaeth bod SDG 
wedi arwain at fwy o sgyrsiau rheolaidd am arian. 
Rhoddodd teuluoedd enghreifftiau o sgyrsiau yn trafod 
o ble y daw arian y cartref a sut y gwneir penderfyniadau
am wariant. 

Canlyniad allweddol o'r cyfweliadau hyn hefyd oedd 
cynnydd yn y defnydd o arian parod yn hytrach na 
chardiau gan rieni, er mwyn i'r defnydd o arian gael ei 
ddeall yn well gan eu plant. Gall y cwrs gyflawni mwy o 
bosib i helpu rhieni ddysgu eu plant am y dulliau eraill o 
wario arian. 

Rhwng yr arolwg cyn 12 mis a'r un 12 mis, ni welwyd 
unrhyw effaith gan y SDG o safbwynt y gyfran o 
deuluoedd sydd â chytundebau mewn grym ynglŷn ag 
arian, amlder y sgyrsiau ynglŷn ag o ble y daw arian y 
cartref, y penderfyniadau a wnânt wrth wario arian a sut 
i gynilo ar gyfer rhywbeth a ddymunant. 

Agwedd rhieni tuag at arian (Pennod 8)
Nid yw SDG yn canolbwyntio'n bennaf ar agweddau 
y rhieni eu hunain tuag at arian. Serch hynny dengys 
canlyniadau o'r gwerthusiad bod SDG wedi cael effaith 
gadarnhaol yn hyn o beth hefyd.

Roedd 15 pwynt canran ychwanegol yn y gyfran o 
rieini SDG sydd mewn gorddyled o'i gymharu â'r newid 
yn y grŵp rheoli, o ganlyniad i'r SDG mae'n debyg.

"Dwi ddim yn meddwl ein bod wedi cael sgyrsiau am 
arian a’n sefyllfa ariannol cyn y sesiwn. Roeddem yn 
arfer talu am bopeth gyda cherdyn credyd. Mae'n rhy 
hawdd i dalu am wyliau gyda cherdyn credyd"

Rhiant, Gogledd Cymru

Rhoddir enghreifftiau o'r gwaith ansoddol yn dangos yr 
SDG yn annog rhieni i wynebu eu dyledion, newid eu 
harferion gwario eu hunain ac ymdrin yn fwy penodol 
â pha arian sy'n dod i mewn ac allan o gyfrif y cartref. 
Soniodd rhai rhieni hefyd sut maent yn awr yn trafod 
arian yn agored gydag aelodau eraill o'r cartref.

"Ychydig flynyddoedd yn ôl, byddwn yn cuddio 
llythyrau a biliau ac nid yw hynny'n helpu, nawr rwy'n 
rhannu mwy gyda ffrindiau a theulu." 

Rhiant, De Cymru
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Ni arsylwyd unrhyw effaith SDG ychwaith ar 
ymddygiadau cynilo rhieni.

Casgliadau a goblygiadau cyflwyno
Yn gyffredinol, mae'r gwerthusiad yn dangos bod y SDG 
wedi ei groesawu'n gadarnhaol iawn ac wedi bod yn 
effeithiol yn ei nodau. Mae'r ffigurau ar y dudalen nesaf 
yn crynhoi ei effaith. Ar gyfer unrhyw ddarpariaeth i'r 
dyfodol, mae rhai pwyntiau allweddol i'w hystyried: 

•  Mae SDG wedi cael derbyniad gwych gan
ymarferwyr ac mae eu cael nhw yn rhan o'r cynllun
yn allweddol i'w lwyddiant;

•  Gwelir bod SDG wedi bod yn effeithiol iawn wrth
gael ei ymsefydlu mewn rhaglenni rhianta penodol
ledled Cymru, gyda'r berthynas ymddiriededig
gyda'r ymarferydd a'r grŵp yn cael eu hamlygu fel
elfennau pwysig o'r ddarpariaeth. Mae'n bosib na
fydd yr un canlyniadau yn bodoli mewn sefyllfaoedd
eraill, ac felly mae angen ceisio profi hynny
ymhellach;

•  Fodd bynnag, ni welwyd unrhyw wahaniaethau
mewn canlyniadau rhwng y ddwy wahanol raglen
rianta, gan ddynodi felly y byddai'r un derbyniad
cadarnhaol petai darpariaeth i'r dyfodol yn cael
ei hanelu at gynulleidfa debyg mewn cyd-destun
tebyg o raglen ffurfiol;

•  Efallai y bydd rhai problemau wrth integreiddio SDG
i mewn i rai sefyllfaoedd oherwydd hyd y defnydd,
a bod wythnos ychwanegol wedi gorfod cael ei
hychwanegu at y rhaglenni rhianta aml-wythnos
ffurfiol.

•  Gallai cynnwys SDG gael ei gryfhau o bosib i ymdrin
â'r ychydig ganlyniadau lle na welwyd unrhyw
effaith ac i gyfarparu rhieni ar gyfer sgyrsiau di-arian
parod gyda'u plant.

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn ystyried 
goblygiadau polisi a chomisiynu'r gwerthusiad hwn 
o SDG, a byddant yn cyhoeddi papur i gyd-fynd
â'r adroddiad hwn gan nodi eu casgliadau. Bydd 
canlyniadau'r gwerthusiad hwn yn llywio Cynllun 
Comisiynu Galluogrwydd Ariannol Plant a Phobl Ifanc 
y Gwasanaeth Cyngor Ariannol i'r dyfodol, a fydd yn 
cynnwys ystyried y posibilrwydd o ddarparu neu brofi 
ymhellach i'r dyfodol y dulliau sy'n canolbwyntio ar rieni, 
a dylanwadu ar bolisi sy'n canolbwyntio ar gefnogaeth 
ehangach i rieni a theuluoedd.

Mae ffigwr 0.2 isod yn crynhoi'r effeithiau a oedd 
yn amlwg yn yr arolwg 6 mis, ymysg cyfranogwyr a 
gymerodd ran yn y rhag-arolwg a'r arolwg 6 mis. Yna, 
mae ffigurau 0.3 a 0.4 yn crynhoi effeithiau SDG ar ôl 
12 mis. 
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Ffigwr 0.2: Crynodeb o'r newidiadau a arsylwyd ymysg rhieni SDG ar ôl 6 mis yn gyffredinol 
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Ffigwr 0.3: Crynodeb o'r newidiadau a arsylwyd ymysg rhieni SDG ar ôl 12 mis yn gyffredinol rhan 1

Gwybodaeth 
ynghylch siarad â 
phlant am arian

Gallu plant yn 
sicr neu weithiau 

i...

Gallu plant yn sicr 
i...

Newid mewn 
agweddau rhieni tuag 

at arian

Yn anghytuno nad 
ydynt yn gwybod sut i 

siarad â’u plant am 
arian

Reoli eu harian neu 
eu lwfans dydd i 

ddydd

Ddeall pam bod eu 
rhieni yn dweud ‘na’ a 

gwrthod prynu 
rhywbeth

Y gyfran o'r rhai 
sy'n orddyledus

+4pp+14pp -15pp+16pp

Arian poced

Rhoi arian poced i'r 
plentyn sydd agosaf 

at 7 oed

E�aith SDG - gwahaniaeth yn y gwahaniaeth rhwng rhag-arolwg i arolwg 12 mis rhwng rhieni grwpiau SDG 
a rhieni grŵp rheoli

Gallu adnabod y 
gwahaniaeth 

rhwng eisiau ac 
angen

Cynilo am gyfnod byr i 
brynu rhywbeth a 

ddymuna

+10pp+7pp +19pp

Gwerthusiad Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG): ymyrraeth ar alluogrwydd ariannol i rieni 12



Ffigwr 0.4: Crynodeb o'r newidiadau a arsylwyd ymysg rhieni SDG ar ôl 12 mis yn gyffredinol rhan 2
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siarad â’u plant am y 
�aith bod cwmniau'n 

ceisio gwerthu 
pethau iddynt drwy 

hysbysebion

-14pp+14pp +13pp

Gostyngiad mewn oed yr ystyrir 
ei bod hi'n briodol cynnwys plant 
mewn trafodaethau syml gan y 

teulu ar wariant

E�aith SDG - gwahaniaeth yn y gwahaniaeth rhwng rhag-arolwg i arolwg 12 mis rhwng rhieni grwpiau SDG 
a rhieni grŵp rheoli

+12pp
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1. Cyflwyniad
Sefydlwyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn 2010 i 
helpu i wella gallu pobl i reoli eu harian, ac arweiniodd 
at ddatblygu Strategaeth Galluogrwydd Ariannol ar gyfer 
y DU sy’n nodi sut mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
ac ystod eang o sefydliadau yn anelu at wella gallu pobl 
i reoli eu harian4. Blaenoriaeth allweddol y Strategaeth 
yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael addysg 
ariannol sy’n cael ei gyflwyno’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 oedolion. 

Ar hyn o bryd mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn 
datblygu Cynllun Comisiynu Plant a Phobl Ifanc i helpu 
i fodloni’r amcanion hyn. Bydd hyn yn egluro’r ffordd 
orau i ddefnyddio adnoddau i fodloni anghenion plant a 
phobl ifanc, gan sicrhau yn y pen draw bod pob plentyn 
a pherson ifanc yn cael addysg ariannol defnyddiol. 
Bydd yr hyn a ddysgir o’r gwerthusiad hwn yn bwydo’r 
Dadansoddiad Tystiolaeth, sef un o’r elfennau a 
ddefnyddir i lunio’r Cynllun Comisiynu arfaethedig.  

Rhwng mis Ionawr 2016 a mis Mai 2017, bu i’r 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol beilota Siarad, Dysgu, 
Gwneud (SDG) yng Nghymru, sef ymyrraeth rianta 2 
awr gyda’r nod o annog rhieni plant 3-11 oed i siarad â’u 
plant am arian ac i greu cyfleoedd i’w plant roi cynnig ar 
reoli arian. Nod SDG yn gyffredinol oedd helpu rhieni i 
wella galluogrwydd ariannol plant er mwyn iddynt fod 
yn barod i reoli eu harian yn well i’r dyfodol. Dyluniwyd 
modiwl SDG mewn partneriaeth â Quaker Social Action 
(QSA), a chafwyd cymorth gan Blant yng Nghymru wrth 
ddarparu'r SDG drwy adnabod a recriwtio partneriaid 
rhaglen rianta addas i gymryd rhan yn y cynllun peilot. 

Cafodd y gwerthusiad o SDG ei ariannu'n rhannol gan 
Gronfa Loteri Fawr Cymru a'i gyflwyno ledled Cymru5, 
gyda 14 awdurdod lleol yn cyflwyno cyfanswm o 154 
o sesiynau SDG yn ystod y peilot6. Darparwyd SDG
yn bennaf drwy ddwy raglen rianta 10-wythnos: Y 
Blynyddoedd Rhyfeddol (BRh) a Rhaglen Cysylltiadau 
Teuluol: Magu Plant (FLNP).

Dewiswyd y ddwy raglen rianta hyn yn benodol am 
amryw o resymau: 

•  Cyflwynir y rhaglenni hyn yn eang ledled Cymru ac
felly nid ydynt wedi'u cyfyngu i ardaloedd neilltuol;

•  Mae ganddynt ethos tebyg i SDG gan eu bod wedi'u
hanelu at wella canlyniadau a pherthynas rhieni a
phlant;

4 Strategaeth Galluogrwydd Ariannol ar gyfer y DU
5 Cymerodd 21 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ran yn y gwerthusiad, roedd yr un awdurdod lleol na chymerodd ran (Gwynedd) a oedd i 
fod yn rhan o’r grŵp profi, yn methu gwneud hynny gan nad oeddynt yn medru cynnal y gwaith o fewn yr amserlen werthuso.
6 Ni fu i’r awdurdodau lleol sy’n weddill gynnal y sesiwn SDG a chawsant eu cynnwys yn y gwerthusiad fel rhan o’r grŵp rheoli (gweler Adran 1.1 
am fwy o wybodaeth). 

•  Maent, yn unol â'r bwriad gyda SDG, yn
canolbwyntio ar ddatblygiad sgiliau agweddol ac
anwybyddol;

•  Maent yn targedu rhieni sydd â phlant 3-7 oed, sef
yr oed cywir ar gyfer SDG (wedi'i anelu at rai 3-11
oed);

1.1 Cefndir i Siarad, Dysgu, 
Gwneud (SDG)

Nod SDG yw gwella galluogrwydd ariannol mewn plant 
drwy gyfarparu rhieni â'r sgiliau angenrheidiol i'w helpu 
i ddatblygu hyn. Mae ffigwr 1.1 yn cyflwyno crynodeb 
o'r Ddamcaniaeth Newid ac yn amlygu tair elfen o'r 
cysylltiad rhwng rhiant a phlentyn y canolbwyntir arnynt 
gan yr ymyrraeth: 

•  I wneud rhieni'n fwy hyderus yn eu gallu i siarad â’u
plant am arian.

•  I newid agweddau, herio unrhyw ragdybiaethau
ynglŷn â sut i drafod arian gyda phlant, neu herio'r
camsyniad bod plant yn rhy ifanc i ddeall pynciau
ariannol.

•  Ysgogi rhieni i newid eu hymddygiad, gan
ymgysylltu mwy â'u plant ynglŷn ag arian a gwneud
hynny pan fydd y plant yn ifancach.

Ffigwr 1.1: Cadwyn o effeithiau 

Mae rhieni 
yn fwy 
hyderus

Rhieni yn 
newid eu 
hagweddau am 
blant ac arian

Rhieni yn 
ymgysylltu 
mwy â’u plant 
am arian

Hy�orddiant 
SDG
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Dyluniwyd SDG mewn ymateb i'r corff cynyddol o 
dystiolaeth yn amlygu bod galluogrwydd ariannol mewn 
oedolion yn cael ei effeithio gan yr hyn a welwyd, a 
brofwyd ac a ddysgwyd drwy blentyndod: 

•  Mae'r datblygiad o agweddau ac ymddygiadau
ariannol yn cychwyn o oed ifanc iawn7, gan ategu
canfyddiadau astudiaethau'r Gwasanaeth Cynghori
Ariannol Habit formation;

•  Fel y dengys ymchwil gan y Gwasanaeth Cynghori
Ariannol o 2013, Habit formation and learning in
young children, mae rhieni a gofalwyr yn chwarae
rhan hanfodol yn natblygiad8 ymddygiad ariannol
plentyn a gellir llywio'r datblygiad hwnnw rhwng tair
a saith mlwydd oed;

•  Amlygodd dadansoddiad o Arolwg Galluogrwydd
Ariannol Plant a Phobl Ifanc y DU 20169, y
pwysigrwydd o gael rhieni i sgwrsio am arian gyda'u
plant, rhoi arian poced i'w plant, rhoi cyfrifoldeb i
blant am benderfyniadau gwariant a gosod rheolau
ynghylch arian. Gwelwyd bod y rhain ac agweddau
eraill o agweddau ac ymddygiadau rhieni gyda'u
plant, ynghlwm â galluogrwydd ariannol personol y
plentyn10;

•  Anelir y rôl sydd gan rieni a gofalwyr i ddatblygu
galluogrwydd ariannol plant - a elwir yn aml yn
gymdeithasoli ariannol – at "gaffael a datblygu
gwerthoedd, agweddau, safonau, normau,
gwybodaeth ac ymddygiadau sy'n cyfrannu at
hyfywedd ariannol a llesiant unigolyn"11;

•  Mae dull datblygiad ffurfiol wedi cysylltu
cymdeithasoli ariannol â'r math o alluoedd
(gwybyddol) a ddangosir gan blant wrth iddynt dyfu i
fyny12. Mae Friedline13 yn alinio'r oed pan allai plentyn
ddechrau cynilo drwy gyfrif cynilo gyda'u datblygiad
gwybyddol, cymdeithasol ac ieithyddol, gan ddod
i'r casgliad bod gan blant y gallu datblygol i gynilo
erbyn iddynt gyrraedd pum neu chwe blwydd oed;

7  OECD (2014) Financial Education for Youth: The Role of Schools, OECD Publishing.
8  Money Advice Service; Whitebread, D. and Bingham, S. (2013). Habit Formation and Learning in Young Children. Ar gael yn:  
www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/research
9  Money Advice Service (2017) Financial Capability of Children, Young People and their Parents in the UK 2016 Ar gael yn:  
www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/research
10  Money Advice Service; Griffiths, A. and Ghezelayagh, S. (2018) “Children and Young People and Financial Capability: Needs Analysis”   
Ar gael yn: www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/research
11  Danes, Sharon (1998) “Parental Perceptions of Children’s Financial Socialization”, Financial Counselling and Planning, 5: 127-149. 
12  Friedline, Terri (2015) “A Development Perspective on Children’s Economic Agency”, Journal of Consumer Affairs, 49(1): 39-68. 
13  Friedline, Terri (2015) “A Development Perspective on Children’s Economic Agency”, Journal of Consumer Affairs, 49(1): 39-68.
14  Drever, A., E. Odders-White, C. Kalish, N. Else-Quest, E. Hoagland and E. Nelms (2015) “Foundations of Financial Well-Being: Insights into 
the Role of Executive Function, Financial Socialization and Experience-Based Learning in Childhood and Youth”, Journal of Consumer Affairs, 
49(1): 13-36.
15  Beutler, I., and Dickson, L. (2008). Consumer economic socialization. In J. J. Xiao (Ed.), Handbook of consumer finance research (pp. 
83–102). New York: Springer; Lunt, P., and Furnham, A. (1996). Economic socialization: The economic beliefs and behaviours of young people. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar.
16  Pliner, P., Freedman, J., Abramovitch, R., and Drake, P. (1996). Children as consumers: In the laboratory and beyond. In P. Lunt, & A. 
Furnham (Eds.), Economic socialization (pp. 35-46). Cheltenham: Edward Elgar; Lewis, A., and Scott, A. (2000). The economic awareness, 
knowledge and pocket money practices of a sample of UK adolescents: A study of economic socialization and economic psychology. 
Children’s Social and Economics Education, vol. 4, pp. 34-46.
17 Gwasanaeth Cynghori Ariannol; Griffiths, A. and Ghezelayagh, S. (2018) “Children and Young People and Financial Capability: Needs 
Analysis” Ar gael yn: www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/research

•  Gwelodd Drever et al14, wrth adolygu seicoleg
ddatblygol, llenyddiaeth cyllid defnyddiwr ac
addysg, fod cymdeithasoli ariannol yn allweddol
ar gyfer ysgolion meithrin (3-5 oed) ac ysgolion
cynradd (6-12 oed), yn benodol yn yr oedran
meithrin ceir datblygiad cyflym yng ngallu'r plant i
reoli'r llif o wybodaeth yn eu bywydau beunyddiol,
gan gadw unrhyw beth a all amharu ar hynny, o'r
neilltu. Mae hyn felly'n effeithio'n anuniongyrchol ar
alluogrwydd ariannol;

•  Mae ffactorau cymdeithasoli'n ddylanwadau
allweddol ar wybodaeth a sgiliau ariannol15; mae
cael arian poced yn effeithiol mewn cymdeithasoli
ac mae cyd-destun y teulu'n bwysig. Gwelodd
Pliner et al (1996) a Lewis and Scott (2000) bod
y lefel o wybodaeth am werth cynnyrch yn uwch
ymysg y rhai a oedd yn cael arian poced16;

•  Mae rhieni sy'n darparu model o ymddygiadau
ariannol rhesymol a chynaliadwy yn darparu
effaith uniongyrchol a hirdymor o ymddygiadau
economaidd plant;

•  Mae parhad gydol oes mewn ymddygiad plant sy'n
medru rheoli hunanfoddhad pan maent yn bump
oed ac yna'n llwyddo i ddangos hunanreolaeth fel
plant yn eu harddegau.

Ers i SDG gychwyn, mae'r Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol wedi cynhyrchu dogfen grynhoi 'Dadansoddiad 
o'r Angen' sy'n crynhoi'r canlyniadau hyn a'r rhai 
ehangach ynglŷn â phwysigrwydd rhieni gyda 
galluogrwydd ariannol plant, gan amlygu, ymysg pethau 
eraill, y cysylltiad uniongyrchol cryf rhwng plant yn cael 
arian a'u hymddygiad ariannol, a phwysigrwydd rhieni'n 
dangos esiampl dda gan gynnwys siarad â phlant am 
arian17.
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Gyda'i gilydd, mae'r canlyniadau hyn yn cynnig 
awgrymiadau ynglŷn â'r ffordd fwyaf effeithiol i ddylunio 
ymyrraeth er mwyn gwella galluogrwydd ariannol:

•  Sicrhau bod yr ymyrraeth yn cyrraedd plant pan
maent yn ifanc, mor ifanc â phedair blwydd oed
neu iau18, er nad yw dealltwriaeth ariannol plant yn
soffistigedig, gallant ddeall y gwahanol gysyniadau
ariannol o oed ifanc iawn;

•  Datblygu ymyrraeth sy'n cynnwys rhieni fel
cyfryngwyr wrth ddatblygu galluogrwydd ariannol
eu plant;

•  Canolbwyntio elfennau o'r ymyrraeth ar; cael
sgyrsiau am arian, pwysigrwydd arian poced, rhoi
cyfrifoldeb i blant wrth ddelio ag arian a chael plant
yn rhan o wneud penderfyniadau ar wariant.

Nod Siarad, Dysgu, Gwneud oedd defnyddio'r dystiolaeth 
hon i fwydo ymyrraeth a fyddai'n helpu rhieni a phlant ac 
yn cefnogi'r datblygiad o sail dystiolaeth ehangach, gan 
gasglu mwy o wybodaeth am yr hyn sy'n effeithiol wrth 
gefnogi rhieni yn y maes hwn. 

18  Harrah, J., and Friedmann, M. (1990). Economic socialization in children in a midwestern American community. Journal of Economic 
Psychology, vol. 11, no. 4, pp. 495-513; Holden, K., Kalish, C., Scheinholtz, L., Dietrich, D., and Novak, B. (2009). Financial literacy programs 
targeted on pre-school children: Development and evaluation. Cyhoeddwyd gan Credit Union National Association; Lau, S. (1998). Money: 
What it means to children and adults. Social Behaviour and Personality, vol. 26, no. 3, pp. 297-306; Roos, V., Chiroro, P., van Coppenhagen, C., 
Smith, I., van Heerden, E., Abdoola, R. E., et al. (2005). Money adventures: Introducing economic concepts to preschool children in the South 
African context. Journal of Economic Psychology, vol. 5, pp. 243–254.

1.2 Cynnwys SDG

Mae SDG yn ceisio meithrin galluogrwydd ariannol plant 
drwy eu rhieni. Dyluniwyd SDG i feithrin gwybodaeth 
law yn llaw â chyfleoedd i ymarfer a datblygu 
ymddygiadau ariannol da, gan dargedu'r rhain ar gyfer 
rhieni plant ifanc. 

Cynnwys y cwrs oedd amryw o weithgareddau 
gwahanol gyda'r nod o fodloni amcanion yr ymyrraeth. 
Gosodir amlinelliad cynnwys y cwrs dros y dudalen, 
a thrwy'r adroddiad fe fanylir ar y gweithgareddau 
ymhellach mewn penodau canlyniadau perthnasol. 
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Ffigwr 1.3: Cynnwys cwrs SDG

1. Modelu Arian

Mae’r rhieni yn dychmygu bod estron wedi glanio ar y ddaear ac yn eu dilyn o gwmpas. 
Beth fyddan nhw'n ei ddysgu am arian a rôl arian yn ein cymdeithas? 

Mae'r gweithgaredd hwn yn annog rhieni i feddwl am yr hyn y mae plant yn ei ddysgu am 
arian ar ôl eu gwylio nhw, ac felly pam fod angen iddynt ddysgu eu plentyn am arian.  

2. Cyflwyniad

Cyflwynir nod y sesiwn ynghyd â'r prif bynciau trafod (addysgu plant am arian trwy 
brofiadau pob dydd, arian poced a strategaethau ar gyfer delio â heriau e.e. plagio).  

3. 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 
ynghylch sut y gallant ddysgu eu plant am arian trwy weithgaredd bob dydd, e.e. taith 
siopa.  

4. Pŵer plagio 

Cyflwynir gwahanol ffyrdd i rieni ymateb i blant yn plagio, mae yna arwyddion o gwmpas 
yr ystafell sy'n dweud 'Mi ro i gynnig ar hyn', 'Ni fyddaf yn rhoi cynnig ar hyn' a ‘Nid wyf yn 
siŵr', mae’r rhieni yn sefyll wrth ymyl yr arwydd sy'n cydfynd â’u barn. Mae'r gweithgaredd 
hwn yn rhoi syniadau i rieni wrth ddelio â phlant yn gofyn am bethau ('pŵer plagio'). 

5. Gêm Arian Poced

Mae'r rhieni'n trafod manteision ac anfanteision gwahanol opsiynau arian poced a osodwyd 
o'u blaenau i weld pa rai sydd orau iddynt yn eu barn nhw. Mae'r gweithgaredd hwn yn 
cyflwyno gwahanol opsiynau o ran arian poced.  

6. Canllaw Trafodaethau Ariannol

Mae rhieni'n trafod yr oedran y dylid cael trafodaethau penodol am arian gyda phlant yn 
eu barn nhw, yr oedrannau a roddir fel opsiynau yw 3-4, 5-6, 7-9, 10-11 neu efallai pan 
fyddant yn hŷn. Nod hyn yw helpu rhieni i feddwl am yr oedran gorau ac felly annog rhieni i 
ddechrau gwneud hyn.  

7. Beth nesaf? A Llyfryn

Anogir y rhieni i gwblhau taflen gyda 3 pheth y byddent yn hoffi i'w plant ddysgu am arian 
wrth iddynt fynd yn hŷn. Bwriad y gweithgaredd hwn yw dod â phopeth a drafodwyd yn y 
sesiwn at ei gilydd a chael y rhieni i feddwl am yr hyn y gallant ei roi ar waith yn y cartref.  
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1.3 Gwerthuso SDG

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau'r 
gwerthusiadau proses ac effaith a gwblhawyd gan IFF 
Research a Belmana Consulting. 

Cwblhawyd y gwerthusiad o'r broses er mwyn archwilio 
sut y darperir SDG ar lawr gwlad, beth weithiodd yn dda 
a pha welliannau a ellid eu gwneud petai SDG yn cael ei 
gyflwyno'n ehangach i'r dyfodol19. 

Roedd hyn yn cynnwys: 

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

•  15 o gyfweliadau trylwyr gydag ymarferwyr yn fuan
ar ôl iddynt gyflwyno'r sesiwn.

•  Gwahoddwyd ymarferwyr i roi adborth ar yr
hyfforddiant hefyd drwy ffurflen werthuso

•  Cafwyd rhagor o adborth gan ymarferwyr drwy
arolwg ar-lein.

I ddeall barn rhieni neu ofalwyr a brofodd SDG: 

•  Cynhaliwyd 20 o gyfweliadau manwl gyda'r rhai
a fynychodd sesiwn yn ystod tymor cyntaf y
ddarpariaeth (Hydref 2016).

•  Cwblhawyd gwaith arsylwi ar wyth o sesiynau SDG
yn cael eu cyflwyno, fel rhan o'r broses werthuso.

Nod y gwerthusiad effaith yn mesur effaith y modiwl 
SDG ar agweddau ac ymddygiadau rhieni drwy gymharu 
unrhyw wahaniaethau yn y lefelau o newid ym marn 
rhieni a fynychodd rhaglen rianta 10 wythnos lle roedd y 
modiwl SDG (a elwir o hyn ymlaen yn ‘grŵp SDG’) wedi 
cael ei integreiddio fel wythnos ychwanegol gyda grŵp 
tebyg o rieni, sef rhai na fynychodd fodiwl SDG (y 'grŵp 
rheoli'). Nodwedd allweddol y ddau grŵp oedd bod y 
ddau wedi mynychu'r un mathau o raglenni rhianta. 

Roedd cam olaf y gwerthusiad yn cynnwys deg ymweliad 
estynedig ansoddol â theuluoedd a fynychodd SDG 12 i 
18 mis cyn hynny. Nod hyn oedd asesu effaith SDG dros 
gyfnod hirach ac unrhyw newidiadau a wnaed gan y 
teuluoedd ers iddynt fynychu SDG. 

Roedd yr ymweliadau estynedig hyn yn cynnwys 
cyfweliadau trylwyr gyda rhieni, gweithgareddau 
gyda phlant iddynt fedru deall eu perthynas ag arian 
a gweithgaredd ethnograffig wedi ei arsylwi fel taith 
deuluol i siopa neu roi a derbyn arian poced.

Mae dadansoddiad budd cost wedi ei gwblhau hefyd 
i fesur manteision SDG ac i asesu'r gwerth am arian. 
Mae'r canlyniadau hyn yn cael eu trafod yn gryno 
ym mhennod 2.4 a chânt eu hystyried mewn mwy o 
fanylder wrth fwydo cynllun comisiynu'r Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol i'r dyfodol. 

19 Nid yw'r canlyniadau hyn wedi'u cynnwys yma ond maent ar gael mewn adroddiad gwerthuso proses ar wahân. 

1.3.1 Rhagdybio effaith SDG
Arolygwyd y grŵp SDG (y rhieni a fynychodd y modiwl 
SDG) a'r grŵp rheoli ar dri phwynt o'r gwerthusiad. Ar 
ddechrau eu rhaglen rianta, cawsant eu gwahodd i 
gwblhau arolwg ar bapur (y ‘rhag-arolwg’) a'u gwahodd 
wedyn i gymryd rhan mewn dau arolwg tebyg dros 
y ffôn. Cwblhawyd y cyntaf o'r rhain chwe mis ar 
ôl i’w rhaglen rianta ddod i ben (yr ‘arolwg 6 mis’) a 
chwblhawyd yr ail 12 mis ar ei ôl (yr ‘arolwg 12 mis). 

Mae cymharu ymatebion i’r arolwg yn dangos a yw barn 
ac ymddygiadau rhieni wedi newid dros amser ac yn 
ein galluogi i weld a oes yna unrhyw wahaniaethau yn 
y lefelau o newid rhwng y ddau grŵp (dull gwahaniaeth 
mewn gwahaniaeth). Mae'n bosibl y gellid arsylwi ar 
newidiadau yn yr ymatebion i'r arolwg o un ai'r grŵp 
rheoli neu'r grŵp SDG dros amser am resymau nad 
ydynt yn gysylltiedig â SDG. Er enghraifft, gallai rhieni 
newid eu hymddygiad yn sgil mynychu'r rhaglen rianta 
10 wythnos a chael eu cyfeirio at raglenni rhianta 
eraill neu ffynonellau o gymorth neu oherwydd 
ymgyrchoedd eraill yng Nghymru. 

Felly hefyd, gallai rhieni addasu eu dull o rianta ac 
ymgysylltu â'u plentyn yn fwyfwy wrth i'r plentyn fynd 
yn hŷn, neu efallai y bydd amrywiaethau tymhorol yn 
eu hagweddau ynglŷn â materion ariannol (e.e. yn 
ystod y Nadolig gallai unigolion fod yn fwy gwyliadwrus 
ynglŷn ag arian). O ganlyniad, mae'r dull gwahaniaeth 
mewn gwahaniaeth yn ceisio ynysu effaith SDG o'r 
holl effeithiau posib hyn drwy archwilio a fu mwy o 
newid barn a newid mewn ymddygiad ymhlith y grŵp 
SDG o'i gymharu â'r grŵp rheoli. Pan fydd barn y grŵp 
SDG wedi newid yn sylweddol rhwng y rhag-arolwg 
a’r arolwg 6 mis neu 12 mis, ond nid felly barn y grŵp 
rheoli, byddai hyn yn dynodi bod cynnwys y cwrs SDG 
wedi cael effaith gadarnhaol. 

Er mwyn deall a fu effaith neu beidio ar blant y rhieni a 
fynychodd y sesiwn, ar adeg yr arolwg 6 mis ac arolwg 
12 mis, gofynnwyd hefyd i'r rhieni a gymerodd ran am 
eu caniatâd i anfon dolen atynt a oedd yn cynnwys 
arolwg ar-lein yn llawn lluniau, i blant 3-11 oed ei 
gwblhau. Cwblhawyd yr arolwg ar-lein hwn gan 203 
o blant ar y pwynt 6 mis (116 o'r grŵp rheoli ac 87 o'r
grŵp SDG) a chymerodd 125 o blant ran ar y pwynt 
12 mis (52 o'r grŵp rheoli a 73 o'r grŵp SDG). Fodd 
bynnag, ni welwyd unrhyw wahaniaethau arwyddocaol 
rhwng y grwpiau. Yn wahanol i ganlyniadau arolygon 
y rhieni, nid oes gwaelodlin (neu 'rag-arolwg'), felly os 
oes gwahaniaeth rhwng yr ymyrraeth a'r grŵp rheoli 
ar yr un pwynt, yna byddai hyn oherwydd effaith y 
SDG mae'n debyg yn hytrach na'r dull wahaniaeth 
mewn gwahaniaeth a ddefnyddiwyd drwy weddill 
y dadansoddiad. Ni welwyd unrhyw wahaniaethau 
arwyddocaol yn y pwynt 6 mis na'r pwynt 12 mis.
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Y rheswm am hyn efallai oedd nad oedd digon o amser 
i unrhyw effaith amlygu ei hun (yn unol â'r arolygon 
ffôn, cwblhawyd yr arolygon ar-lein chwe a 12 mis 
ar ôl cwblhau rhaglenni rhianta'r rhieni), neu efallai 
y bu maint y samplau yn gymharol fach. Yn ogystal, 
oherwydd yr ystod oedran a dargedwyd gan yr arolwg 
plant, roedd yn rhaid i’r cwestiynau fod yn eithaf syml, 
felly efallai y bu’r cwestiynau hynny’n rhy arwynebol i 
amlygu unrhyw effeithiau cynnil.

Fodd bynnag, llwyddodd yr ymweliadau ansoddol 
estynedig 12 i 18 mis ar ôl y SDG i helpu i daflu goleuni 
ar yr effaith debygol yr oedd SDG wedi ei gael ar y plant 
yn y teulu yn dilyn tystiolaeth brin iawn o’r arolwg plant. 

1.3.2 Dehongli effaith SDG 
Mae'r arolwg hwn yn manylu ar yr ymatebion i'r arolwg 
ar gyfer yr holl rieni a ymatebodd i'r rhag-arolwg a'r 
arolwg 12 mis, gan gynnwys y canlyniadau o'r arolygon 
6 mis os ydynt yn berthnasol20. Cwblhaodd cyfanswm 
o 138 o rieni’r rhag-arolwg a’r arolwg 12 mis o fewn y
grŵp SDG, a 130 gyda'r grŵp rheoli. 

Mae'r effaith wedi ei briodoli i SDG ble mae'r 
newidiadau yn nata grŵp y SDG rhwng y ddau arolwg â 
gwahaniaeth arwyddocaol i'r newidiadau a arsylwyd yn 
y grŵp rheoli, gan felly mesur effeithiau y tu hwnt i'r hyn 
a fyddai wedi digwydd p'run bynnag. 

Drwy gydol yr adroddiad, adroddir y ffigurau hyn mewn 
siartiau fel a welir yn Ffigwr 1.1 isod. Mae'r bariau gwyrdd 
golau yn dangos y canrannau rhag-arolwg ar gyfer 
y grwpiau rheoli a'r rhai SDG ac mae'r bariau gwyrdd 
tywyll yn dangos y canrannau ar gyfer yr un cwestiwn 
wedi 12 mis. Mae'r cylchoedd oren yn amlygu'r 
gwahaniaeth (mewn pwyntiau canran) yn yr ymatebion 
rhwng y ddau arolwg ar gyfer y grwpiau rheoli a'r 
rhai SDG. Yna mae'r cylch gwyrdd tywyll yn dangos y 
gwahaniaeth yn y gyfradd o newid rhwng y grwpiau 
SDG a rheoli. 

20 Mae adroddiad effaith 6 mis ar gael hefyd ac adroddiad gwerthuso proses manylach. 

Ffigwr 1.1: Dadansoddiad o effaith – siart enghreifftiol 
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Nid yw maint y samplau yn yr arolwg 12 mis yn cefnogi'r 
dadansoddiad o'r gwahanol is-grwpiau o rieni yn ôl oed 
eu plentyn. Fodd bynnag, roedd y dadansoddiad hwn 
yn bosibl gyda data'r arolwg 6 mis ac mae'r adroddiad 
hwn yn archwilio'r gwahaniaethau hyn pan fo hynny'n 
berthnasol. 

1.3.3 Heriau Methodolegol 
Mae'r dull amcangyfrif yn ddadansoddiad ystadegol 
o ymatebion i gwestiynau arolwg ac mae problemau
rhagdybio o reidrwydd ynghlwm â hyn, er enghraifft, 
mae'n annhebygol bod pob newid ymddygiadol wedi ei 
gofnodi gan yr arolwg. Fodd bynnag, mae dwy broblem 
yn benodol i'r SDG.

Yn gyntaf, gallai effaith triniaeth ar ymddygiadau fod yn 
wahanol ar gyfer gwahanol grwpiau o rieni a phlant. 

•  Mae plant hŷn a'u rhieni'n fwy tebygol o fod eisoes
yn arddangos ymddygiadau y mae'r ymyrraeth yn
ceisio eu hannog.

•  Felly hefyd, efallai nad yw'r plant ieuengaf,
oherwydd eu hoed, yn barod ar gyfer rhai o'r
gweithgareddau a awgrymir.

I ryw raddau, mae SDG yn ceisio darparu hyfforddiant 
sy'n addas i rieni plant ifanc a hŷn. I dynnu'r data hwn a'i 
ddadansoddi, mae'r sampl wedi ei rannu ar gyfer rhieni 
plant o wahanol oedran (7 ac iau a'r rhai dros wyth oed). 
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Yn ail, bydd prosesau cymdeithasoli ariannol yn 
canolbwyntio ar riant, ond bydd unigolion eraill 
sydd ynghlwm â magwraeth plentyn hefyd yn dwyn 
sylw. Mae'r arolwg yn cofnodi rhan o hyn, megis 
a yw plentyn yn cael arian fel rhodd gan neiniau a 
theidiau neu oedolion eraill. Mae cael darlun llawn – 
mapio agweddau, ymddygiadau a chanlyniadau – yn 
anoddach pan mae'r broses cymdeithasoli ariannol yn 
cynnwys oedolion eraill (neu blant eraill). Golyga hyn 
bod mwy o hyder ynglŷn â'r canlyniadau o safbwynt 
rhieni'n siarad â'u plant am arian na phan effeithir ar 
ymddygiadau gan agweddau a gweithrediadau y rhai y 
tu hwnt i'r rhieni a'r plant, megis anrhegion pen-blwydd 
gan aelodau eraill o'r teulu.

Ymysg y pryderon cyffredin ynglŷn â dadansoddi data'r 
arolwg yw athreuliad dewisol dros donnau'r arolwg, a 
sut mae'r rhai sy'n ateb yr arolwg yn mynegi syniadau 
cymhleth mewn cwestiynau â graddfa neu gategori. I 
hybu'r nifer o ymatebion, rhoddwyd anogaeth i gymryd 
rhan yn yr arolwg cyntaf drwy roi'r cyfle i gymryd rhan 
mewn raffl, gyda thaleb o £10 yn daladwy ar ôl cwblhau 
pob arolwg ffôn cyn pen chwe a 12 mis ar ôl i'r rhaglen 
rianta ddod i ben. 

Wrth ddylunio'r holiadur, dilynwyd egwyddorion 
cadarn i sicrhau gwytnwch y data a bod yr ymatebwyr 
yn ei chael hi'n hawdd ei gwblhau. Roedd y rhain yn 
cynnwys: 

•  Gwneud codau cwestiynau ac atebion yn fyr ac yn
hawdd eu darllen,

• Defnyddio llwybrau arolwg cyfyngedig, a

•  Rhoi sicrwydd i ymatebwyr y bydd eu data'n cael ei
adrodd yn anhysbys.

Roedd cyfyngiadau hefyd i'r dull samplo yn sgil natur 
yr ymyrraeth a'r gwerthuso. Yn nhermau'r ymyrraeth, 
cyflwynwyd SDG ledled Cymru ymysg yr awdurdodau 
lleol a oedd yn rhan o'r rhaglen i'w chyflwyno ac yn 
medru ymgorffori'r wythnos ychwanegol hon i'w 
darpariaeth. Yn ogystal, roedd angen cydweithrediad 
yr ymarferwyr a'r rhieni er mwyn medru cwblhau'r 
gwerthusiad.

Felly:

•  Ni lwyddodd rhai ardaloedd i ddarparu SDG, ac o
ganlyniad roedd y rhain yn grwpiau rheoli yn unig;

•  O'r holl rieni a gafodd SDG, ni chymerodd bob
un ohonynt ran yn y gwerthusiad, er iddynt gael y
cynnwys, ac felly nid ydynt wedi eu cynnwys yn y
gwerthusiad.

Gallai'r ddau bwynt yma arwain at wahanol broffiliau 
ymysg y grŵp rheoli a'r rhieni SDG. Fodd bynnag, yn 
unol â'r hyn a welir ym mhennod 3, roedd proffil y ddau 
grŵp yn gyson â'i gilydd yn gyffredinol. 

Gwerthusiad Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG): ymyrraeth ar alluogrwydd ariannol i rieni 21



Darparu Siarad, Dysgu, 
Gwneud: Canlyniadau 
o’r gwerthusiad o’r 
broses

22Gwerthusiad Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG): ymyrraeth ar alluogrwydd ariannol i rieni



2. Darparu Siarad, Dysgu,
Gwneud: Canlyniadau o’r 
gwerthusiad o’r broses 

Crynodeb

•  O'r adborth ar y sesiwn SDG gan amryw
o ymarferwyr a rhieni, nodwyd ei bod hi'n
cydfynd yn dda â'r wythnosau cynharach o
raglen rianta a'u bod wedi mwynhau mynychu'r
sesiwn oherwydd ei natur ryngweithiol.

•  Dywedodd pob ymarferydd a 99% o rieni y
byddent yn argymell SDG i rieni eraill.

•  Adroddodd y rhan fwyaf o ymarferwyr fod
cynnwys y sesiwn SDG yn berthnasol i rieni y
gweithiant â nhw (96%) a dywedodd 97% o'r
rhieni a gwblhaodd yr arolwg hunan-gwblhau
eu bod wedi cael defnydd ohono.

•  Roedd yr ymarferwyr a'r rhieni yn gefnogol
iawn o'r syniad y dylid cyflwyno SDG yn
ehangach yn y dyfodol.

•  Y prif awgrym o welliant gan ymarferwyr oedd
bod rhai ohonynt wedi ei chael hi’n anodd ymdrin
â’r holl gynnwys SDG o fewn y sesiwn ddwy awr,
oherwydd y lefel o drafodaeth a ddatblygodd.
Fodd bynnag, roeddynt hefyd o'r farn na ddylid
cael gwared ar unrhyw un o'r gweithgareddau.

Mae'r bennod hon yn crynhoi canfyddiadau allweddol y 
gwerthusiad o'r broses. Mae'n dechrau gyda thrafodaeth 
ynglŷn â sut y dyluniwyd y modiwl SDG cyn manylu ar 
yr adborth gan ymarferwyr a oedd yn rhan o ddarparu'r 
SDG, a gan rieni a fynychodd y sesiwn. Daw'r bennod 
i ben gyda chrynodeb o'r heriau a wynebwyd yn ystod 
y gwaith darparu a'r pethau allweddol a ddysgwyd o'r 
cynllun peilot.  

Cafodd SDG ei beilota yng Nghymru gan fod y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi sefydlu cysylltiadau 
gydag ymarferwyr a chanolfannau plant yng Nghymru 
o waith blaenorol, a hefyd oherwydd bod gan yr
ymyrraeth nodau tebyg i strategaethau cynhwysiant 
ariannol a rhianta cadarnhaol Llywodraeth Cymru21 22. 

Nod agenda SDG a rhianta cadarnhaol yw:

•  Cryfhau dealltwriaeth rhieni o ddatblygiad plant,

• Gwella hyder rhieni gyda'u rhianta, a

•  Gwella eu sgiliau wrth ddarparu amgylchedd dysgu
cadarnhaol yn y cartref.

21  Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Cymru 2016
22  Cyhoeddi ymgyrch rhianta cadarnhaol

Wedi i'r cynlluniau i ddarparu'r ymyrraeth yng Nghymru 
gael eu datblygu, nododd Loteri Fawr Cymru ddiddordeb 
mewn sicrhau'r cyllid, gan gryfhau'r achos ynglŷn â 
lleoliad y ddarpariaeth.

Dewiswyd dwy raglen rianta i gymryd rhan yn y cynllun 
peilot: Y Blynyddoedd Rhyfeddol (BRh) a Rhaglen 
Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant (FLNP). Mae'r ddwy 
yn rhaglenni 10-wythnos a ddarperir yn eang ledled 
Cymru ac wedi'u hanelu at broffil tebyg o rieni i SDG – 
dyluniwyd yr ymyrraeth ar gyfer rhieni plant 3-11 oed tra 
roedd y rhaglenni rhianta'n targedu rhai 3-7 oed. 

Yn ogystal, roedd gan y ddwy raglen ethos tebyg i SDG 
gan eu bod wedi'u hanelu at: 

• Wella deilliannau rhieni a phlant

•  Canolbwyntio ar wella'r berthynas rhwng rhieni a
phlant,

•  Ac annog datblygiad mewn sgiliau cyfathrebu ac
anwybyddol.

Roedd hi'n angenrheidiol i'r rhaglenni rhianta a oedd 
yn rhan o'r cynllun peilot fod mor debyg i'w gilydd â 
phosib, i helpu i fesur unrhyw newidiadau a arsylwyd 
mewn barn, agweddau ac ymddygiadau rhieni o ran 
effeithiau SDG, yn hytrach nag unrhyw wahaniaethau yn 
sgil sut y darperir y rhaglenni. 

Ychwanegwyd y sesiwn SDG ddwy awr fel wythnos 
ychwanegol o'r rhaglen rianta, yn ystod yr wythnos olaf 
neu olaf ond un fel arfer, gyda'r nod o gysylltu'r sesiwn â'r 
wythnosau blaenorol. Nid oedd hi'n bosibl integreiddio 
cynnwys y SDG drwy gydol y 10 wythnos gyfan o'r 
rhaglenni oherwydd pryderon gan berchnogion y cwrs 
y byddai hynny'n effeithio ar gywirdeb y cyrsiau. Er na 
chafodd ei integreiddio drwy'r cwrs cyfan, dyluniwyd 
SDG yn y fath fodd a fyddai'n galluogi i sesiynau 
cynharach gyfeirio at arian er mwyn medru cyfeirio at 
hynny wrth baratoi'r gwaith o ddarparu SDG.  

Comisiynwyd Quaker Social Action (QSA) i ddylunio'r 
modiwl SDG gan eu bod wedi darparu eu rhaglen 
addysg ariannol eu hunain yn flaenorol ar gyfer rhieni 
a theuluoedd. Mynychwyd yr hyfforddiant ymarferwyr 
FLNP a'r Blynyddoedd Rhyfeddol gan y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol a'r QSA er mwyn iddynt gael gwell 
dealltwriaeth o sut mae'r rhaglen yn gweithio ac i 
sicrhau bod SDG yn defnyddio iaith debyg ac wedi 
ei strwythuro mewn ffordd debyg. Gwahoddwyd 
ymarferwyr hefyd i un o'r ddau weithdy cyd-ddylunio 
a gynhaliwyd gan QSA er mwyn iddynt fedru rhoi 
adborth ar y cynnwys arfaethedig. Gwerthfawrogwyd 
y cyfle hwn yn fawr iawn gan yr ymarferwyr oherwydd 
galluogodd hyn iddynt lunio dyluniad y modiwl a 
rhannu eu profiadau ynglŷn â'r hyn sy'n gweithio wrth 
ddarparu. Yn hanfodol, helpodd hefyd i sicrhau eu 
hymrwymiad ar gychwyn cyntaf y cynllun peilot. 
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"Roedd [y gweithdy cyd-ddylunio] yn ddefnyddiol 
iawn, ac roeddynt yn agored iawn i dderbyn adborth. 
Roedd yn eithriadol o ryngweithiol, bu i ni hyd yn oed 
gymryd rhan mewn rhai o'r gweithgareddau.... bu i ni roi 
adborth ar y pethau da, pethau nad oeddynt cystal, beth 
allai weithio a beth na fyddai'n gweithio yn ein barn ni."

Ymarferydd, Gogledd Cymru

Parhaodd ymarferwyr yn rhan o'r cynllun hyd at ei 
ddiwedd, hyd yn oed ar ôl iddynt gwblhau'r SDG. Ym 
mis Mawrth 2017, mynychodd dros 50 o ymarferwyr 
ddigwyddiadau 'Camau Nesaf' yng Ngogledd neu Dde 
Cymru i ddathlu eu cyfraniad i'r cynllun peilot ac i fyfyrio 
ar eu profiadau o ddefnyddio SDG a chael eu barn ar 
sut ellid ei roi ar waith i'r dyfodol. Roedd y digwyddiadau 
hyn yn gyfle hefyd i rannu canlyniadau graddol o'r 
gwerthusiad effaith wrth i'r gwaith maes fynd yn ei flaen.  

2.1 Cyflwyno a phresenoldeb 
rhaglenni rhianta

Canolbwyntio ar raglenni rhianta fel cyfanwaith a 
gosodiad eu darpariaeth, rhai wedi’u cynnal mewn 
canolfannau teuluol neu blant ac eraill mewn lleoliadau 
megis neuaddau eglwys neu ysgolion. Yn gyffredinol, 
lle mae rhaglenni yn cael eu darparu yn y dewis cyntaf, 
roedd y teuluoedd yn defnyddio’r lleoliadau ar gyfer 
gwasanaethau eraill. Ond yn aml gyda’r ail ddewis, ni 
wnaeth ymarferwyr gyfarfod â rheini y tu allan i hyn. 

Roedd nifer uchel o ailgyfeiriadau i raglenni rhianta a 
gynhaliwyd mewn canolfannau plant neu deuluoedd, 
tueddai’r rhain fod gan wasanaethau cymdeithasol neu 
weithwyr proffesiynol Dechrau’n Deg. Gwnaeth eraill 
hunangyfeirio eu hunain ond yn aml roedd y rhieni 
hyn wedi adeiladu perthynas gyda’r ganolfan drwy 
ddefnyddio gwasanaethau eraill. Mae’r nifer uchel o 
gyfeiriadau yn golygu bod ymarferwyr yn gweithio gyda 
theuluoedd sydd ag anghenion cymhleth. 

“Yn amlach na pheidio, dywedwch fod gennym saith 
neu wyth yn y dosbarth, byddai’r rhan fwyaf ohonynt 
wedi cael anogaeth i ddod gan y cyfeiriwr sef yr 
ymwelydd iechyd, neu nyrs iechyd yr ysgol os oedd 
yna angen gydag anhawsterau ymddygiad.”

Ymarferydd, De Cymru

I eraill a hunangyfeiriodd; roedd y rhesymau a roddwyd 
mewn sgyrsiau gyda’r ymarferwyr a’r rhieni eu hunain 
yn cynnwys eu bod angen cymorth gydag agwedd 
benodol o rianta a’u bod yn mwynhau’r agwedd 
gymdeithasol o gyfarfod â rhieni eraill. 

“Roeddwn i’n daer i gael ychydig o gymorth ar gyfer 
fy mhlant mewn gwirionedd, gan fod gennyf blant o 
wahanol grwpiau oedran a ddim yn gwybod lle i fynd 
oherwydd nad oes unrhyw deidiau a neiniau yma, felly 
rwyf ar ben fy hun yn hollol.”

Rhiant, De Cymru

Yr her fwyaf i’r ymarferwyr o ran presenoldeb oedd cael 
y rhieni i ddod i’r sesiwn cyntaf. Roedd dargadwedd yn 
dilyn mynychu un sesiwn yn dda i Raglen Cysylltiadau 
Teuluol: Magu Plant (FLNP) yn ogystal â’r rhaglen Y 
Blynyddoedd Rhyfeddol (BRh). 

Felly, roedd hyn yn golygu bod profiad yr ymarferydd o 
bresenoldeb yn y sesiwn SDG yn gadarnhaol, roedd yn 
unol â gweddill y cwrs. 

I archwilio effaith y modd y cafodd ei gyflwyno, 
cynhaliwyd rhagor o ddadansoddiad is-grŵp i wirio a 
oedd gwahaniaethau i’r lefel o newid a arsylwyd arno 
yn dibynnu ar os oedd y rhieni wedi mynychu naill ai’r 
rhaglen rhianta FLNP neu’r rhaglen BRh. Ni chanfuwyd 
unrhyw wahaniaethau a oedd yn awgrymu bod sesiynau 
SDG wedi cynhyrchu’r un lefel o effaith waeth beth 
oedd y rhaglen rhianta yr integreiddwyd ef ynddi. 
Awgryma hyn bod posibl y gellir cyflwyno’r rhaglen yn 
ehangach mewn unrhyw gyflwyniad yn y dyfodol.  

2.2. Cyflwyno SDG

Roedd yr adborth gan lawer o ymarferwyr a rhieni yn 
gadarnhaol, a gwnaethant fwynhau natur ryngweithiol y 
sesiwn SDG yn arbennig. 

•  Dywedodd bron holl rieni SDG (99%) y byddent yn
argymell SDG i rieni eraill sydd eisiau siarad gyda’u
plant am arian

•  Nododd bron yr holl rieni (97%) iddo fod yn
ddefnyddiol (teimlodd 78% ei fod yn hynod
ddefnyddiol)

•  Ymysg y rhieni SDG, dywedodd 93% eu bod wedi
dysgu rhywbeth yn y sesiwn SDG (gyda 57% yn
adrodd eu bod wedi dysgu llawer, gweler Ffigwr 2.2).
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Ffigwr 2.1: Safbwyntiau rhieni ynghylch SDG
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Ffigwr 2.2: Safbwyntiau ymarferwyr o SDG 

23 Yn ystod y gweithgaredd hwn, mae rhieni yn dewis llun o estron o set o gardiau dangos a gofynnir iddynt ddychmygu bod yr estron hwn yn 
eu dilyn am ychydig ddyddiau, nid yw’n gwybod dim am arian ac mae ganddo ddealltwriaeth brin o’r byd. Y nod yw sbarduno’r rhieni i feddwl 
ynghylch yr hyn mae eu plant yn ei ddysgu am arian a deall pam bod angen iddynt eu haddysgu yn weithredol ynghylch arian. 
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Adroddodd y rhan fwyaf o ymarferwyr a oedd yn 
cymryd rhan yn yr arolwg adborth: 

•  Bod cynnwys y sesiwn yn berthnasol i’r rhieni y
gweithiant gyda hwy (96%).

•  Bod y rhieni y gweithiant gyda hwy wedi’i ddeall yn
hawdd (98%).

•  Y byddent yn argymell SDG i rieni eraill, yn ogystal ag
ymarferwyr eraill (y ddau yn 100%, gweler Ffigwr 2.1).

Gwnaeth y mwyafrif llethol o’r ymarferwyr a arolygwyd 
(96%) adrodd bod y SDG yn cyd-fynd yn dda gyda 
gweddill rhaglenni’r BRh a’r FLNP, fel gwnaeth y rhieni a 
gymrodd ran mewn cyfweliadau manwl. Awgrymodd y 
ddau grŵp bod hyn oherwydd bod SDG yn cynrychioli 
cyfleoedd i gysylltu’n ôl â phynciau a oedd wedi’u trafod 
yn yr wythnosau blaenorol. 

Adroddodd y rhieni bod y gweithgaredd Taith Siopa (sy’n 
tynnu sylw at y ffyrdd gwahanol all rieni addysgu eu 
plant ynghylch arian) wedi eu hatgoffa o dechnegau yr 
oeddynt eisoes wedi’u trafod ynglŷn â sut i reoli’r sefyllfa 
hwn, e.e. drwy amlinellu eu disgwyliadau ar y dechrau 

ac egluro sut y gwobrwyir y plentyn ar y diwedd. 
Awgrymwyd yn rheolaidd hefyd bod cynnwys y SDG yn 
cyd-fynd â’r sesiynau a oedd yn ymdrin â dewisiadau a 
chanlyniadau.  Ystyriwyd fformat y sesiwn SDG i fod yn 
gyffelyb i wythnosau cynharaf y rhaglen rhianta hefyd 
oherwydd y pwyslais ar drafod mewn grŵp yn ystod 
bob gweithgaredd. 

“Rwy’n credu ei fod wedi cydweddu fel petai wedi’i 
ddylunio i fod yno”

Rhiant, De Cymru 

“Ceisiwn gysylltu cymaint ag y gallwn gyda gweddill 
y cwrs... credaf mai’r un Pŵer Plagio oedd yr un, 
roeddem yn medru cysylltu hwnnw â llawer o’r 
canlyniadau, canmoliaeth, gwobrau.” 

Ymarferydd, Gogledd Cymru

Roedd y gweithgaredd Modelu Arian23 yn ‘foment o 
wirionedd’ allweddol i’r rhan fwyaf o rieni oherwydd 
ei fod yn tynnu sylw at sut oedd eu plant yn deall eu 
rheolaeth o arian, gan amlaf am y tro cyntaf. 
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Felly hefyd, roedd y gweithgaredd Trafod Arian24 yn aml 
yr un yr oeddynt yn galw i gof yn ddigymell oherwydd 
bod y neges gyffredinol (ei bod yn bosibl dechrau cael 
sgyrsiau ynghylch arian gyda phlant o oedran ifanc) yn 
rhywbeth nad oedd llawer o rieni wedi’i ystyried o’r blaen. 

Gwnaeth y ddau weithgaredd annog trafodaethau 
defnyddiol rhwng rhieni ynghylch sut allent godi’r pwnc 
o arian gyda’u plant a chlywed yr hyn oedd rhieni eraill
wedi’i ganfod yn llwyddiannus. 

“Mewn gwirionedd, ni feddyliais i erioed am arian, 
ynghylch sut gall y ffordd yr wyf yn gwario fy arian 
effeithio ar fy mhlant, feddyliais i erioed bod hynny’n 
bosibl. Feddyliais i erioed eu bod yn fy ngwylio i pan 
fyddaf yn gwario fy arian na sut yr wyf yn ei wario.”

Rhiant, De Cymru

Wrth drafod effeithiau gyda rhieni, roedd y rhan fwyaf 
o’r rhieni yn teimlo bod llawer o’r gwersi a gymerwyd 
ganddynt o’r SDG, ac felly'r newidiadau a wnaed 
ganddynt, yn canolbwyntio ar ddefnyddio arian parod yn 
hytrach na cherdyn wrth drafod arian â phlant. Roedd hyn 
gan amlaf oherwydd mai’r gweithgaredd Modelu Arian 
oedd y mwyaf cofiadwy i rieni ac roedd yn eu hannog 
i gynyddu gweledigaeth arian parod pan roeddynt yn 
ceisio addysgu eu plant ynghylch gwerth arian. 

Fodd bynnag, fel canlyniad roedd rhai rhieni yn teimlo 
nad oeddynt wedi’u cyfarparu i drafod rhyngweithiau 
di-arian gyda’u plant ac yn teimlo bod hon yn ardal gall 
y SDG ddatblygu ymhellach. Trafodir hyn mewn mwy o 
fanylder ym Mhennod 7. 

Y prif adborth gan yr ymarferwyr ynghylch y sesiwn 
SDG oedd: 

•  Roedd rhai ymarferwyr yn ei chael hi’n anodd
ymdrin â’r holl gynnwys o fewn y sesiwn dwy
awr, gan amlaf oherwydd y lefel o drafodaeth a
gynhyrchiwyd.

•  Fodd bynnag, teimlasant bod yr holl weithgareddau
yn bwysig ac na ddylid dileu dim un.

•  Roedd rhai wedi gwneud newidiadau bach i arbed
amser, e.e. hepgor nifer fechan o ddatganiadau yn
ystod gweithgaredd y drafodaeth.

Awgrymodd rhai rhieni: 

•  Dylai SDG gael ei rannu dros y pythefnos o’r rhaglen
rhianta fel bod ganddynt gyfle yn yr ail wythnos i
drafod unrhyw beth yr oeddynt yn cael trafferth ei
roi ar waith a chael mwy o gyngor.

24 Mae’r ymarferwyr yn gosod cardiau gyda dosbarthiadau oedran gwahanol arnynt ac yna’n gofyn i rieni ddarllen cyfres o gardiau dangos 
sy’n rhestru’r gwahanol sgyrsiau y gallent eu cael ynghylch arian. Yna gofynnir i’r rhieni roi’r cardiau dan yr oedran ieuengaf y byddent yn cael y 
drafodaeth gyda’u plant. 

•  Roedd rhai yn teimlo y dylent fod wedi cael mwy o
ddeunyddiau addas i blant i fynd gyda nhw megis
taflenni gwaith neu lyfr a fyddai’n helpu ysgogi
sgyrsiau ynghylch arian.

Roedd adborth cymysg ynglŷn ag i ba raddau oedd y 
rhieni wedi’u cyfeirio at y llawlyfr a oedd wedi’i ddosbarthu 
ar ddiwedd y sesiynau hyn, neu wedi’i ddefnyddio. 

“Rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi’u dosbarthu ar y 
diwedd. Maent wedi edrych arnynt, ond efallai y gwnaf 
drio yn y sesiwn olaf i’w cyfeirio nhw atynt i weld os 
ydynt wedi edrych arnynt neu os oes unrhyw ran 
ohono wedi helpu.” 

Ymarferydd, Gogledd Cymru

O ran unrhyw ddarpariaeth yn y dyfodol, roedd yr 
ymarferwyr yn ogystal â’r rhieni yn frwdfrydig ynghylch 
y SDG yn cael ei gyflwyno’n ehangach yn y dyfodol. 
Roedd yr ymarferwyr yn awyddus i integreiddio SDG 
i ystod o raglenni rhianta, neu ei wehyddu i sesiynau 
rhianta mwy anffurfiol megis grwpiau Rhieni a Phlant 
Bach neu Aros a Chwarae drwy ymdrin â gwahanol 
weithgaredd bob wythnos. Awgrymodd nifer ohonynt y 
byddai cynnig SDG fel sesiwn annibynnol yn ei gwneud 
hi’n haws i’w gyflwyno, fodd bynnag yr adborth gan 
nifer o ymarferwyr a rhieni oedd ei bod yn fanteisiol 
gosod SDG ar ddiwedd cwrs rhianta pan oedd 
perthynas y gellid ymddiried yno wedi’i ffurfio rhwng y 
rhieni a’r ymarferydd, gan ei gwneud hi’n haws i drafod 
y pwnc o arian.  

“Yn bersonol, credaf y dylid ei gyflwyno i gymaint o 
rieni ag y gallwn.”

Ymarferydd, De Cymru

Mae’r sefyllfa grŵp yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan y 
rhieni a gymerodd ran yn y SDG. Roedd y rhieni yn ogystal 
â’r ymarferwyr yn dwyn i gof ei bod yn hynod fuddiol 
iddynt glywed safbwyntiau rhieni eraill ar y rhaglen. Er, fel 
y sonnir yn fras uchod, mae’n gymorth fod y grŵp wedi 
adeiladu perthynas gyda’i gilydd felly maent yn gyfforddus 
â’r pwnc arian, fel arall efallai na fyddai mor ddefnyddiol.

“Efallai fy mod i wedi meddwl ‘O na, rwy’n credu eu bod 
ychydig yn ifanc i gael gwybod hynny, yn yr oed yna’ ac 
yna bydd rhywun arall yn siarad am eu barn nhw. Felly, 
roedd o’n wych, roedd o’n hynod ddiddorol.”

Cyfranogwr, De Cymru

“Yn bersonol, dydw i ddim yn credu yr hoffwn fynd 
i ystafell sy’n llawn o bobl a siarad am fy mhlant a’m 
hincwm a phethau gyda phobl nad wyf yn eu hadnabod.”

Rhiant, De Cymru
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Sylwodd yr holl ymarferwyr bod y pecyn a roddwyd 
iddynt i gyflwyno’r sesiwn SDG, a oedd yn manylu ynglŷn 
â sut i gyflwyno bob gweithgaredd, yn gwneud y sesiwn 
yn hawdd i baratoi tuag ato a’i fod yn syml i’w gyflwyno. 
Awgryma cyfweliadau gydag ymarferwyr ac arsylwadau 
o’r SDG bod yr ymarferwyr yn tueddu i gael eu ffeil gyda 
nhw yn ystod sesiynau ac yn cyfeirio at y ‘taflenni twyllo’ 
a ddarparwyd. Mae’n bosibl bod hyn wedi cyfrannu at 
gywirdeb cyffredinol y cyflwyniad. Yn sicr, ni arsylwyd ar 
unrhyw newidiadau mawr yn sut y cyflwynwyd y modiwl 
rhwng yr FLNP a'r Blynyddoedd Rhyfeddol.   

 “Roedd y ffaith bod y cwbl yno yn y ffeil wedi’i sgriptio 
gyda’r taflenni a phopeth, roedd hynny’n wych.”  

Ymarferydd, De Cymru

“Mae’r pecyn mor hunanesboniadol, ni chymerodd 
lawer o amser i mi baratoi, meddyliais o rwy’n cofio 
hynny, ni chymerodd lawer o amser i mi gychwyn 
arni eto.”

Ymarferydd, Canolbarth Cymru

2.3 Heriau a ddaethpwyd ar eu 
traws wrth gyflwyno 

Y prif anhawster a ddaethpwyd ar ei draws yn ystod y 
peilot oedd nad oedd rhai partneriaid yn gallu ffitio yr 
wythnos ychwanegol ar gyfer y sesiwn SDG yn y rhaglen 
rianta.  Roedd hyn yn arbennig o broblemus yn ystod 
tymor yr Hydref a’r Gwanwyn a oedd weithiau yn fyrrach.

•  Roedd newidiadau bach yn y cyflwyniad o ran
cynnwys y SDG yn sgil ymarferwyr yn addasu
gweithgareddau os oedd yr amser yn mynd yn brin.

•  Cofnodwyd newidiadau hefyd ynglŷn ag i ba raddau
yr oedd yr ymarferwyr yn egluro i’r rhieni gynnwys y
llawlyfr a dderbyniwyd ganddynt ar ddiwedd y sesiwn.

Fodd bynnag, ar ôl adolygu’r adborth gan yr ymarferwyr, 
rhieni a’r canfyddiadau o’r arsylwadau, ymddengys bod 
y SDG ar y cyfan yn cael ei gyflwyno fel y cynlluniwyd.

Awgrymodd rhai rhanddeiliaid y byddai’r peilot wedi 
cael mwy o fudd o fwy o amser rhagarweiniol i 
adnabod rhaglenni rhianta addas, gan nad oedd yn 
bosibl gwneud ymarfer mapio o’r holl ddarpariaeth 
rhianta yng Nghymru nes oedd y peilot wedi dechrau 
rhedeg eisoes. Mae’r nifer o sefydliadau cyflwyno yng 
Nghymru yn golygu bod darpariaeth rhianta yn y wlad 
yn gymhleth iawn, a byddai gwybod pa ardaloedd 
a chyrsiau i’w targedu o flaen llaw wedi helpu i gael 
mwy o bartneriaid i gofrestru i’r peilot yn gynt. Bydd 
angen ystyried hyn yng nghyflwyniadau’r dyfodol, gan 
fod mapio darpariaeth rhianta yn rhywle arall yn y DU 

hefyd yn debygol o fod yn broblem felly byddai mwy o 
amser rhagarweiniol yn caniatáu digon o amser i gyrsiau 
penodol gael eu targedu a’u cofrestru i gyflwyno SDG. 

Roedd yn arbennig o anodd annog rhaglenni rhianta i 
gymryd rhan fel grwpiau rheoli oherwydd brwdfrydedd 
yr ymarferwyr tuag at y modiwl SDG, ac erbyn diwedd 
y peilot roedd y rhestr o raglenni rhianta a oedd yn 
gymwys i gymryd rhan fel grwpiau rheoli wedi’i ehangu. 
Roedd cyfraddau ymateb i’r arolwg hunangyflawniadol 
cyntaf a’r gyfran o’r rhieni hyn a gytunodd i gael eu 
gwahodd i gymryd rhan mewn arolygon dilynol yn 
is nag a ddisgwyliwyd. Mae’r gyfradd ymateb isel yn 
debygol o fod oherwydd logisteg y gwerthusiad. 
Nododd adborth gan yr ymarferwyr yn ogystal â’r rhieni 
mai prin oedd yr amser, os oedd amser o gwbl, ar ôl 
ar ddiwedd y sesiwn i gwblhau’r arolwg, yn hytrach na 
diffyg brwdfrydedd o ran y SDG ei hun.

2.4 Dysgu allweddol

Dau fater sydd wedi’u hadnabod all effeithio ar unrhyw 
gyflwyniad o’r SDG yn y dyfodol. 

•  Nid oedd rhai partneriaid cyflwyno wedi gallu
cymryd rhan yn y peilot oherwydd nad oedd yr
amser ar gael i ychwanegu at y SDG fel wythnos
ychwanegol (yn arbennig yn ystod tymhorau’r
Hydref a’r Gwanwyn).

•  Bu rhaid i rai partneriaid dynnu’n ôl o’r peilot ar ôl
profi toriadau yn y cyllid a olygai stopio neu leihau’r
nifer o raglenni rhianta yr oeddynt yn eu cyflwyno.

Cymhlethwyd hyn gan y ffaith bod rhai ymarferwyr yn 
cael trafferth ffitio’r holl gynnwys o fewn y sesiwn dwy 
awr, ond eu bod yn anfodlon dileu unrhyw elfen o’r cwrs. 

Roedd yr ymarferwyr a’r rhieni yn gadarnhaol ynghylch 
y SDG yn cael ei integreiddio i’r rhaglenni rhianta 
presennol oherwydd bod hynny’n golygu bod perthynas 
y gellid ymddiried ynddo wedi’i ffurfio eisoes o fewn 
y grŵp, fodd bynnag gall y materion hyn gyfyngu ar 
y nifer o raglenni rhianta fydd yn gallu integreiddio’r 
wythnos SDG yn y dyfodol. 

Roedd y ddau weithdy a oedd wedi’u cynllunio ar y cyd 
yn arbennig o lwyddiannus wrth sicrhau bod cynnwys 
y SDG yn effeithiol gan helpu i sicrhau cefnogaeth gan 
ymarferwyr yn gynnar. Roedd yr ymarferwyr hefyd yn 
amhrisiadwy wrth gasglu’r data a oedd eu hangen ar 
gyfer y gwerthusiad effaith, fodd bynnag roedd maint 
eu baich achosion yn golygu nad oedd yn bosibl casglu 
gwybodaeth treuliau gan bawb a oedd yn ymglymedig 
â’r peilot. I geisio lleddfu peth o’r baich o gymryd rhan 
mewn unrhyw waith gwerthuso yn y dyfodol, gall fod yn 
ddefnyddiol cyflogi staff i gymryd ychydig o gyfrifoldeb 
dros gasglu data i ganiatáu ymarferwyr i ganolbwyntio 
ar y cyflwyno.
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Yn ogystal, fel rhan o’r gwaith gwerthuso mae rhagor 
o ddadansoddi wedi’i gwblhau i geisio deall costau
a budd-daliadau’r ymyrraeth. Mae hyn yn awgrymu 
bod, yn gyffredinol, y SDG yn eithaf isel o ran cost, yn 
arbennig pan ystyrir y canlyniadau a gyflwynwyd ac a 
gynhaliwyd, gall rhai ohonynt gael effeithiau cadarnhaol 
hir dymor.25 

Mewn unrhyw ddarpariaeth yn y dyfodol, dylid 
ystyried bod y dysgu allweddol hyn yn dod o gyd-
destun darparu penodol mewn rhaglenni rhianta 
ledled Cymru. Felly, petai ein darpariaeth yn cyrraedd 
ardaloedd eraill y DU, er defnyddiol yw ystyried y 
pwyntiau hyn, gall y sefyllfa wahanol olygu gall y 
ddarpariaeth SDG weithio’n wahanol ac efallai byddai 
angen ffordd o weithredu gwahanol i gyrraedd plant y 
tu hwnt i Gymru yn llwyddiannus. 

25 Bydd y Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn ystyried y gwaith ar fuddiannau-cost mewn mwy o ddyfnder drwy gyfarwyddo eu cynllun 
comisiynu yn y dyfodol.
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Y rhieni yn  
cymryd rhan yn y 
gwerthusiad
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3. Y rheini yn cymryd rhan yn
y gwerthusiad

Crynodeb

•   Mae’r grwpiau rhieni rheoli a SDG yn dangos
ychydig o wahaniaethau yn nodweddion
y rhieni, gan ddangos y gellir gwneud
cymariaethau rhwng y ddau grŵp yn hyderus.

•  Fodd bynnag, mae arwyddion bod y ddau
grŵp o rieni yn fwy tebygol o gael nodweddion
sy’n aml yn cael eu cysylltu ag anfantais na
phoblogaeth gyffredinol Cymru.

•  Roedd rhieni yn y grŵp SDG ychydig yn llai
tebygol o fod mewn cyflogaeth llawn amser na
rhieni yn y grŵp rheoli.

•  Roedd rhieni a oedd yn mynychu’r sesiynau
SDG ychydig yn fwy tebygol o fod wedi ateb
yr arolwg yng nghyswllt plentyn ieuengach;
atebodd 15% o rieni’r grŵp rheoli’r arolwg ar
sail plentyn a oedd yn 11 oed neu’n hŷn o’u
cymharu â 6% o’r rhieni SDG.

Mae’r bennod hon yn amlinellu demograffeg y rhieni 
a oedd wedi cymryd rhan yn yr arolwg 12 mis, ac 
mae’n tynnu sylw at unrhyw wahaniaethau rhwng y 
boblogaeth gyffredinol yng Nghymru. Yn gyffredinol, 
prin yw’r gwahaniaethau rhwng rhieni’r grŵp rheoli a 
SDG, sy’n arwydd y gellir gwneud cymariaethau rhwng y 
ddau grŵp yn hyderus.

Yn y ddau grŵp SDG a’r rheoli, mae tystiolaeth i 
awgrymu bod y rhieni hyn yn fwy tebygol o arddangos 
nodweddion a gysylltir ag anfantais na phoblogaeth 
gyffredinol Cymru. Fel y trafodir trwy gydol pennod 
2, yn gyffredinol mae lefelau uchel o gyfeiriadau gan 
ymwelwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol sydd, 
felly, yn cynyddu’r debygoliaeth eu bod o gefndiroedd 
mwy difreintiedig na phoblogaeth gyffredinol Cymru. 

26 Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2017): Crynodeb o weithgaredd economaidd, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

3.1 Amgylchiadau ariannol y rhieni

Yn gyffredinol, roedd y rhieni a fynychodd y sesiynau 
SDG yn llai tebygol o fod mewn cyflogaeth llawn amser 
na rheini yn y grwpiau rheoli. Yn yr arolwg 12 mis, 7% 
o rieni SDG oedd mewn cyflogaeth llawn amser o
gymharu â 15% o’r rhieni yn y grŵp rheoli. 

Roedd y rhieni a fynychodd y rhaglen rhianta (y SDG yn 
ogystal â’r grŵp rheoli) yn fwy tebygol o fod yn ddi-
waith na phoblogaeth gyffredinol Cymru. Dangosodd yr 
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth26 bod 24% o bobl 16-
64 oed yng Nghymru ddim mewn gwaith, o gymharu â 
56% o rieni SDG a 50% o rieni’r grŵp rheoli.

Tabl 3.1: Statws cyflogaeth rhieni yn yr arolwg 12 mis 

Grŵp 
rheoli (130) 

(%)

Grŵp SDG 
(138)

(%)

Cyflogaeth llawn 
amser

15 7

Cyflogaeth rhan 
amser

25 33

Hunangyflogedig 9 5

Ddim mewn gwaith 
cyflogedig

50 56

Roedd proffil incwm y grŵp SDG a’r grŵp rheoli yn 
gyffelyb fel y dengys yn y tabl isod. 

Tabl 3.2: Cyfartaledd incwm aelwyd y rhieni yn yr 
arolwg 12 mis 

Grŵp 
rheoli (112 
ac eithrio’r 
rhai ar goll) 

(%)

Grŵp SDG 
(114 ac 
eithrio’r rhai 
ar goll)

(%)

Llai na £10,000 30 38

£10,000 y flwyddyn 
hyd at £20,000

36 30

Mwy na £20,000 
hyd at £30,000

16 14

Mwy na £30,000 
hyd at £50,000

13 13

Mwy na £50,000 5 4
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3.2 Manylion teuluol 

Fel y dengys yn nhabl 3.3, nid oedd gwahaniaethau 
sylweddol rhwng rhieni SDG a’r grŵp rheoli o ran os yw 
rhieni yn rhannu dyletswyddau rhianta. 

Tabl 3.3: Pa un ai a yw rhieni yn rhannu dyletswyddau 
rhianta  

Grŵp 
rheoli (130) 

(%)

Grŵp SDG 
(138)

(%)

Rhieni sengl 25 30

Rhannu 
dyletswyddau ag 
oedolyn arall sy’n 
byw yn eu cartref

66 59

Rhannu 
dyletswyddau ag 
oedolyn arall nad 
yw’n byw yn eu 
cartref

8 12

Er nad oedd gwahaniaethau amlwg rhwng y grŵp 
SDG a’r grŵp rheoli o ran cyfansoddiad cartref, 
roedd rhieni sengl yn fwy cyffredin yn y ddau grŵp 
nag ym mhoblogaeth Cymru ar y cyfan. Yn Arolwg 
Cenedlaethol Cymru 2014/1527, darganfuwyd bod 19% 
o rieni yn rhieni sengl o’u cymharu â 30% o rieni SDG a
25% o rieni grŵp rheoli. 

Roedd y rheini a fynychodd SDG yn fwy tebygol o ateb 
yr arolwg ynghylch plentyn ieuengach na’r grŵp rheoli: 
atebodd 15% o rieni yn y grŵp rheoli ar sail plentyn 
11 oed neu hŷn, o gymharu â 6% o rieni SDG. Wedi 
rhagor o ddadansoddi’r gwahaniaethau mewn oedran, 
nid yw hyn yn effeithio ar y canfyddiadau cyffredinol a 
adroddwyd trwy gydol yr arolwg o ran effaith y SDG.

Tabl 3.4: Oedran y plentyn y dewisodd y rhieni ateb yr 
arolwg yn eu cylch28  

Grŵp 
rheoli (130) 

(%)

Grŵp SDG 
(138)

(%)

3 ac ieuengach 12 12

4-7 mlwydd oed 47 51

8-10 mlwydd oed 27 32

11+ 15 6

27 Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014-15 (ONS)
28 Gofynnwyd i rieni mwy nag un plentyn i ateb rhai cwestiynau ar sail eu plentyn a oedd agosaf at fod yn saith mlwydd oed. 
29 Cyfrifiad 2011 (ONS). Dyma’r gyfran o holl grwpiau oedran ym mhoblogaeth Cymru, yn hytrach na phlentyn yn unig.

3.3 Manylion demograffig eraill 

Nid oedd gwahaniaethau sylweddol pan gymharwyd 
sgiliau darllen a rhifedd hunan-gofnodedig rhieni lle 
cofnododd y rhan fwyaf o’r rhieni y ddau o’r rhain i fod 
yn ‘dda’. 

Hefyd, nid oedd gwahaniaethau yn y gyfran o rieni a 
atebodd yr arolwg ar sail plentyn anabl. Roedd gan 
chwarter rhieni y ddau grŵp rheoli (24%) a SDG (26%) 
blentyn anabl, o’u cymharu â 23% o boblogaeth Cymru 
yn ôl data Cyfrifiad 2011 ONS29.

Pwysleisiodd yr ymarferwyr bod y rhieni yr oeddynt yn 
nodweddiadol wedi gweithio gyda hwy yn wynebu lefel 
uwch o anfantais na rhieni yn gyffredinol. 

•  Cofnododd hanner yr ymarferwyr eu bod wedi
cyflwyno’r modiwl SDG i rieni ag anghenion dysgu
ychwanegol ac anableddau neu a oedd yn oroeswyr
trais yn y cartref (52% a 50% yn ôl eu trefn).

•  Roedd mwy na chwarter wedi gweithio gyda rhieni
yn eu harddegau (28%).

•  Roedd un mewn pump wedi gweithio gyda rhieni â
phroblemau camddefnyddio sylweddau (20%).

Yn gyffredinol, pwysleisiodd yr ymarferwyr bod hyn 
wedi cael effaith benodol wrth iddynt geisio annog 
rhieni i gofrestru i’r rhaglen rianta gyfan unwaith y 
cawsant eu cyfeirio. 

"Mae'n dipyn o her gan ein bod yn gweithio ag amryw 
o deuluoedd bregus, a gall fod yn dipyn o her cael
teuluoedd i gofrestru. Er unwaith yr ydym wedi’u cael i 
ddod i’r sesiwn cyntaf, gan amlaf mae’n iawn...dim ond 
eu cael nhw yma sy’n broblem.”

Ymarferydd, Gogledd Cymru
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4. Ymwybyddiaeth rhieni o’u
rôl yn cefnogi galluogrwydd 
ariannol eu plant

Crynodeb

•  Mae tystiolaeth i awgrymu bod y SDG wedi bod
yn llwyddiannus wrth roi gwybodaeth well i rieni
o ran sut i siarad â’u plant ynghylch arian. Rhwng
y cyn-arolwg a’r arolwg 12 mis, bu cynnydd
o 14 pwynt canran ychwanegol yn y gyfran o
rieni’r grŵp SDG yn anghytuno nad oeddynt yn
gwybod sut i siarad â’u plant ynghylch arian pan
gymharwyd hwy â’r grŵp rheoli.

•  Mae tystiolaeth o’r ymweliadau ansoddol yn
dangos bod rhieni SDG wedi cymryd y neges
ynghylch siarad â’u plant yn gynt ynghylch
arian. Soniodd sawl un mai’r brif neges a
ddeuai i'r cof o’r sesiwn SDG oedd ‘nad yw hi
fyth yn rhy gynnar’ i siarad â’ch plant am arian.

Mae’r bennod hon yn crynhoi’r ymwybyddiaeth sydd 
gan rieni o’u rôl eu hunain wrth gefnogi galluogrwydd 
ariannol eu plant. Yn ogystal, mae’r bennod hon yn 
archwilio effaith y SDG ar ddealltwriaethau rhieni o 
ba bryd y teimlasant ei bod yn addas dechrau cael 
trafodaethau yn gysylltiedig ag arian â’u plant a pha mor 
gyfforddus y teimlasant wrth drafod agweddau ar arian 
gyda’u plant. 

Prif nod SDG yw helpu rhieni i ddeall pam bod angen 
iddynt addysgu eu plant am arian yn weithredol a gweld 
hyn fel rhan o’u rôl fel rhiant. Pwysleisiwyd hyn yn 
benodol yn ystod y gweithgaredd Trafodaethau Arian. 

Gweithgaredd Trafod Arian

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 ystyried cael y drafodaeth gyda’u plant. 

4.1 Gwybodaeth ynghylch siarad â 
phlant am arian

Gofynnwyd i’r rhieni i ba raddau yr oeddynt yn cytuno 
eu bod yn gwybod sut i siarad â’u plant am arian. 

•  Roedd cynnydd o 10 pwynt canran yn y gyfran o
rieni’r grŵp rheoli a oedd yn anghytuno nad ydynt
yn gwybod sut i siarad â’u plant am arian rhwng y
cyn-arolwg a’r arolwg 12 mis.

•  Fodd bynnag, roedd y cynnydd yn sylweddol uwch
ymysg rhieni SDG ar 24 pwynt canran (o 55% cyn SDG
i 79% 12 mis yn ddiweddarach, gweler Ffigur 4.1).

•  Awgryma hyn bod y SDG yn debygol o fod wedi
arwain at newid o 14 pwynt canran ychwanegol.
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Ffigur 4.1: Y newid yn y gyfran yn anghytuno â’r datganiad “Wn i ddim sut i siarad â fy mhlentyn / mhlant am 
arian”
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4.2 Pryd i ddechrau siarad â phlant 
am arian

Roedd yn amlwg o’r ymweliadau ansoddol mai’r wers 
fwyaf a ddysgodd rhieni o’r sesiwn SDG oedd ‘nad yw hi 
fyth yn rhy gynnar’ i siarad â’u plant am arian. Dywedodd 
sawl rhiant eu bod yn y gorffennol wedi cysgodi eu plant 
yn fwriadol rhag trafodaethau ynghylch arian er mwyn 
osgoi difetha eu plentyndod. Roedd y rhieni yn teimlo 
bod y sesiwn SDG yn agoriad llygad gwirioneddol i’r ffaith 
y gallent fod yn gwneud drwg i’w plant drwy fethu â’u 
cynnwys nhw mewn penderfyniadau ariannol. 

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

Rhiant, De Cymru 

“Gall plentyn pump oed ddysgu cymaint â phlentyn 
13 mlwydd oed, drwy ei egluro’n ifancach maent yn 
dysgu.”

Rhiant, De Cymru

Roedd nifer o rieni wedi teimlo yn y gorffennol na 
ddylid rhoi baich arian i blant. Fodd bynnag, helpodd y 
SDG i wneud i rieni sylweddoli y gellir cael trafodaethau 
am arian yn adeiladol. Ymddangosodd y SDG i newid 
safbwyntiau rhieni ynglŷn â thrafodaethau am arian a’u 
helpu nhw i ddeall bod gwneud plant yn ymwybodol o 
oedran ieuengach yn fuddiol. 

“Yn sicr rwyf wedi bod yn siarad amdano yn amlach, 
yn hytrach na meddwl nad yw hi’n ddigon hen neu 
nad yw’n berthnasol, y mwyaf yr ydych yn adeiladu 
ar rywbeth, y mwyaf y gwnaiff aros. Nid oes pwynt 
dweud wrthi yn 17 neu 18 mlwydd oed wrth iddi 
symud allan, ‘gyda llaw bydd angen i ti wneud hyn, 
hyn, hyn’, rydych yn dechrau gydag ychydig ac 
adeiladu arno tan iddo ddod yn ymddygiad.”

Rhiant, Gogledd Cymru

Ymysg rhieni, roedd lefel uchel ohonynt yn dwyn i gof 
y gweithgaredd Trafodaethau Arian. Pan ofynnwyd 
iddynt beth oeddynt yn ei gofio ynghylch y sesiwn, yn 
aml dyma’r gweithgaredd cyntaf y byddai sôn amdano. 
Roedd y gweithgaredd hwn yn un o’r rhannau allweddol 
o’r sesiwn SDG a oedd yn agor llygaid rhieni ynghylch yr 
oedran y gallwch siarad â 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, De Cymru 

Arsylwyd gwahaniaeth ym mhwynt 6 mis un o’r 
mesurau hyn; rhieni yn cytuno eu bod yn gwybod pa 
oedran y dylent ddechrau siarad â’u plant am arian. 
Roedd cynnydd o 23 pwynt canran yn y gyfran o’r 
grŵp rheoli a oedd yn cytuno, ond yn y grŵp SDG 

cynnyddodd y gyfran a oedd yn cytuno o 31 pwynt 
canran (o 48% cyn mynychu’r SDG i 79% chwe mis yn 
ddiweddarach ar ôl SDG). Awgryma hyn bod y SDG 
yn debygol o fod wedi arwain at gynnydd wyth pwynt 
canran ychwanegol ar y pwynt 6 mis. 

Fodd bynnag, deuddeng mis ar ôl mynychu SDG, 
ni chynhaliwyd y gwahaniaeth. Nid oedd unrhyw 
wahaniaethau yn y gyfran o rieni’r grŵp rheoli a’r grŵp 
SDG a oedd yn cytuno eu bod yn gwybod ar ba oedran 
y dylent ddechrau siarad â’u plant ynghylch sut mae 
arian yn gweithio.

Yn ogystal, ni arsylwyd ar unrhyw effaith yn y pwynt 12 
mis o ran rhieni yn dweud y gallent effeithio ar sut mae eu 
plant yn ymddwyn ynghylch arian wrth iddynt dyfu i fyny. 

ASTUDIAETH ACHOS: MAE’N FUDDIOL 
TRAFOD ARIAN GYDA PHLANT O 

OEDRAN IFANC

Fel rhiant sengl i bedwar o blant, roedd dau 
ohonynt wedi gadael y cartref, roedd un yn ei 
arddegau a’r ieuengaf yn 6 blwydd oed, nododd 
mai’r prif beth y dysgodd hi o fynychu SDG oedd 
pa mor bwysig yw trafod arian gyda phlant o 
oedran ifanc. 

Roedd yn syndod iddi y gallwch, neu y dylech, 
ddechrau cyflwyno cysyniadau ariannol o oedran 
ifanc. Ers mynychu’r sesiwn SDG, mae hi wedi bod 
yn trafod arian yn amlach gyda’i mab chwe blwydd 
oed. Yn benodol, bod arian yn brin ac na allwch 
gael popeth nes bod arian ar gael. Mae trafod 
pethau fel hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr i 
ddealltwriaeth ei mab o arian, yn arbennig yr angen 
i gyllido a chynilo.

“Os oes gan Mam arian fe gawn ni ddiwrnod allan 
mawr, os yw Mami mewn trafferthion mae'n cael 
tôst yn lle uwd...”     

Rhiant

Yn ogystal â siarad am arian yn amlach â’i mab, 
mae hi wedi trafod hyn gydag oedolion eraill yn 
y teulu a sut gallent hwy siarad ag ef am arian i’w 
annog i ymgysylltu mwy â gwario, gwerth arian a 
chynilo. Nawr, mae ei mab yn cael ei arian ei hun 
ac yn cael y cyfle i’w gynilo neu ei wario. 

“Rwyf wedi bod yn egluro y bydd yn cael 
rhywbeth bach neu rywbeth mawr os yw’n cynilo, 
a chefais hyn o’r sesiwn arian.”      

Rhiant

Ni fyddai wedi trafod yr agweddau hyn o oedran 
mor ifanc oni bai am y SDG. Byddai wedi bod wrth 
ei bodd petai’n gwybod hyn gyda’i phlant hŷn fel 
y gallai fod wedi addysgu mwy iddynt ynglŷn â 
gwerth arian ac arbed yn gynt.  
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5. Gallu plant i ddelio ag arian
a’i reoli 

Crynodeb

•  Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y gyfran
o rieni SDG sy’n rhoi arian poced i’w plant.
Ymhlith rhieni SDG roedd cynnydd ychwanegol
o 7 pwynt canran o’i gymharu â’r grŵp rheoli.

•  Roedd y canfyddiadau ansoddol yn cefnogi
hyn, gyda nifer o rieni yn rhoi arian poced
rheolaidd dros flwyddyn ar ôl SDG ac eraill o
leiaf yn ystyried dechrau rhoi arian poced yn y
dyfodol agos. Roedd y rhieni wedi defnyddio
amrywiaeth eang o ddulliau, sy’n dangos bod
SDG yn amlygu'r gwahanol dechnegau iddynt
sy’n addas i wahanol sefyllfaoedd teuluol.

•  Ymddengys bod SDG wedi cael effaith
gadarnhaol ar allu plant i reoli arian. Dywedodd
y rhieni a fynychodd y sesiwn SDG fod
cynnydd sylweddol wedi bod yng ngallu eu
plant i:

•  reoli eu lwfans dydd i ddydd eu hunain (yn
enwedig ymhlith rhieni plant wyth oed neu
hŷn)

•  adnabod y gwahaniaeth rhwng rhywbeth
a ddymunant a rhywbeth sydd ei angen
arnynt

•  deall eu rheswm dros ddweud “na” a
gwrthod prynu rhywbeth

•  cynilo am gyfnod byr o amser i brynu
rhywbeth a ddymunant.

Mae’r bennod hon yn ystyried i ba raddau y rhoddir arian 
poced rheolaidd i blant a sut y mae hyn wedi newid 
ymhlith rhieni SDG, yn ogystal â sut mae dealltwriaeth 
plant o rai materion ariannol wedi newid.

Yn ystod y sesiwn SDG, anogir rhieni i ystyried rhoi 
cyfleoedd i’w plant ddelio ag arian. Mae’r Gweithgaredd 
Trafod Arian Poced yn benodol, wedi ei anelu at 
gael rhieni i ddeall pam y mae rhoi arian poced yn 
ddefnyddiol ac edrych ar ffyrdd o roi profiadau i’w plant 
reoli eu harian eu hunain. 

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 manteision ac anfanteision 
pob un.

Nod y sesiwn hefyd oedd helpu rhieni i gynyddu 
dealltwriaeth eu plant am chwantau ac anghenion a 
pham bod rhieni'n dweud 'na' a gwrthod prynu pethau. 
Mae’r gweithgaredd Pŵer Plagio wedi ei anelu at roi 
strategaethau i rieni ddelio â theithiau siopa. 

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 roddaf gynnig ar 
hynny” neu “Fydda i ddim yn rhoi cynnig ar hynny” 
ac yn gofyn i rieni symud at y datganiad y maent 
yn cytuno ag ef wrth iddynt drafod rhai dulliau o 
ymdrin â phlant yn gofyn am bethau. 

5.1 Arian poced 

Dengys tystiolaeth bod SDG wedi cael effaith ar y nifer o 
rieni sy’n rhoi arian poced i’w plant. 

• Mae cynnydd o 12 pwynt canran wedi bod yn y
gyfran o rieni’r grŵp rheoli sy’n rhoi arian poced 
rheolaidd i’w plant.

•  Fodd bynnag, roedd y cynnydd yn y gyfran o rieni
SDG sy’n rhoi arian poced rheolaidd i’w plant yn
uwch ar 19 pwynt canran (o 25% cyn SDG i 44%
12 mis yn ddiweddarach, gweler Ffigwr 5.1).

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 7.30
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Ffigwr 5.1: Y gyfran o rieni sy’n rhoi arian poced 
rheolaidd i’w plant31
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Daeth y cynnydd hwn yn y gyfran o rieni sy’n rhoi arian 
poced i’r amlwg 6 mis ar ôl cychwyn ac mae’r cynnydd 
hwn wedi parhau. 

Drwy gydol yr ymweliadau ansoddol, roedd hi’n amlwg 
bod rhieni wedi deall y neges ynglyn â chaniatáu i blant 
ddelio â’u harian eu hunain ac roedd y rhan fwyaf yn rhoi 
arian poced neu o leiaf wedi ystyried gwneud hynny. 

Roedd y rhieni wedi defnyddio amrywiaeth eang o 
ddulliau i gyflwyno arian poced, yn dibynnu ar eu 
sefyllfa ariannol ac oedran eu plant. Roedd rhai yn rhoi 
arian poced yn amodol ar fodloni amodau penodol 
(e.e. cwblhau tasgau amrywiol) tra roedd eraill yn nodi 
ar beth y gellid gwario’r arian. Fodd bynnag, ym mhob 
achos roedd y rhieni wedi deall ac yn dilyn y canllawiau 
ynglŷn â sicrhau bod y swm o arian a roddir yn swm 
cyson o arian a roddir yn rheolaidd. 

31 Fel y dengys y siart, mae gwahaniaethau yn y tebygolrwydd o’r grwpiau SDG a’r grwpiau rheoli i gynnig arian poced cyn mynychu’r cwrs. Yn 
rhannol, gall hyn fod oherwydd proffiliau ychydig yn wahanol y ddau grŵp o ran oedran y plentyn dan sylw. Mae dadansoddiad pellach wedi 
cael ei gynnal yn benodol ar oedran y plentyn ac mae hyn yn parhau i ddangos bod SDG yn cael effaith gadarnhaol. 

Gwelir cynnydd sylweddol ymhlith rhieni’r grwpiau rheoli ac ymhlith rhieni SDG ar y mesur hwn hefyd. Gall hyn fod oherwydd bod arian poced 
yn cael ei gysylltu ag oedran plentyn. Er gwaethaf hyn, mae effaith SDG ar y nifer o rieni sy’n rhoi arian poced i’w plant yn amlwg, gan fod y 
cynnydd yn uwch ymhlith rhieni SDG. Mae’r gwahaniaethau o ran y dulliau gwahanol a ddefnyddir drwy gydol yr adroddiad yn helpu i reoli ar 
gyfer newidiadau fel hyn ymhlith y grŵp rheoli

“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 yn gyfnewid...Maen nhw’n gwybod bod rhaid 
iddyn nhw wneud rhai pethau drwy gydol yr wythnos 
er mwyn cael eu harian poced ar brynhawniau 
Sadwrn.”

Rhiant, Gogledd Cymru
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ASTUDIAETH ACHOS: RHOI ARIAN 
POCED RHEOLAIDD

Roedd teulu o bump, cwpl priod gyda thri o blant; 
pump, wyth ac 11 oed newydd ddechrau rhoi 
arian poced rheolaidd i’r ddau blentyn hynaf ers 
mynychu SDG. 

Cyn hynny, byddent yn rhoi arian poced i’w plant 
yn achlysurol ac ar hap yn unig ond bellach mae 
ganddynt system yn ei lle. Mae’r plant yn derbyn 
50c yr wythnos am bob blwyddyn o’u hoedran, 
ond mae rhaid iddynt gwblhau tasgau o amgylch y 
tŷ i’w dderbyn, er hyd yn hyn, maent wedi cwblhau 
pob tasg. 

“Roedd yn wers i’r ddau ohonom a dyna pryd y 
gwnaethom ddechrau cyflwyno’r arian poced, a 
newidiodd pethau gyda’n harian  
yn ei sgil... oni bai amdano (SDG)  
dydw i ddim yn meddwl y byddem wedi dechrau 
arni efo'r arian poced.”

Rhiant

Maent eisiau sicrhau bod eu plant yn ymwybodol 
o arian ac mae rhoi arian poced iddynt yn helpu
i’w haddysgu am werth arian. Ers dechrau rhoi 
arian poced iddynt, mae’r rhieni yn credu bod 
dealltwriaeth y plant o arian wedi gwella.

“Os gwnewch chi rywbeth da rydych chi’n cael 
rhywbeth da yn ôl. Weithiau rhaid i Mam a Dad 
feddwl am y peth.”

Plentyn

Roedd y plant yn gadarnhaol ynglŷn â’r ffaith eu 
bod bellach yn cael arian poced, maent yn hoff o 
gael eu harian eu hunain y gallant benderfynu beth 
i’w wneud ag ef. 

“Mae’n gwneud i mi deimlo’n hapus bod gennyf 
arian fy hun ac mai fi piau fo.”

Plentyn

Wrth gael arian eu hunain maent wedi dysgu bod 
rhaid i chi ennill arian ac maent wedi dysgu beth 
yw ei werth, ac mae eu rhieni'n gobeithio y bydd 
hyn yn cael effaith gadarnhaol yn ddiweddarach 
mewn bywyd. 

Roedd rhieni eraill ar y cam lle roeddynt newydd 
ddechrau rhoi arian poced neu’n treialu ffyrdd gwahanol 
o wneud hyn.

Roedd rhai rhieni yn teimlo bod eu plant braidd yn rhy 
ifanc i gael arian poced, ond roeddynt am gyflwyno hyn 
yn y dyfodol. 

“Nid yw’n cael arian poced o reidrwydd...Efallai y 
byddaf yn dechrau rhoi £2 yr wythnos iddo neu 
rywbeth, hyd yn oed os yw hynny am gadw teganau.”

Rhiant, De Cymru

Yn y cyfamser, roedd un rhiant yn rhoi arian i’w mab 
chwech oed i brynu ffrwyth yn yr ysgol bob wythnos, yn 
hytrach na rhoi arian poced iddo wneud fel y mynnai. 

Golygai amgylchiadau ariannol mai’n anaml iawn yr 
oedd rhai teuluoedd yn rhoi arian poced i’w plant, ond 
roeddynt yn dal i weld gwerth rhoi eu harian eu hunain 
i’w plant.

“Dechreuwch roi arian iddynt o oedran ifanc iawn, 
gofynnwch iddyn nhw gyflawni tasgau ac mae hyn yn 
eu dysgu nad yw arian yn tyfu ar goed a bod yn rhaid i 
chi ei ennill.”

Rhiant, De Cymru

Drwy gydol y trafodaethau gyda rhieni ynghylch arian 
poced, y gred yn gyffredinol oedd ei bod hi’n bwysig 
rhoi’r arian iddynt ar ffurf arian parod i’w helpu i ddeall 
ei werth. Yn ychwanegol, dywedodd y rhai hynny na 
allai fforddio rhoi arian poced rheolaidd i’w plant neu 
a deimlai eu bod braidd yn rhy ifanc, eu bod wedi 
cynyddu’r cyfleoedd i’w plant ddelio ag arian. 

“Gorau po fwyaf o gyfleoedd a gânt i ddelio ag arian 
parod. Dim ond i fod yn ymwybodol o arian.”

Rhiant, Gogledd Cymru
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5.2 Dealltwriaeth plant 
o arian

Ymddengys bod SDG wedi cael effaith ar allu plant 
i ddelio â’u harian eu hunain a’i reoli, yn ogystal â’u 
dealltwriaeth o’r gwahaniaethau rhwng dymuniadau 
ac anghenion a rheswm rhieni dros ddweud “na” a 
gwrthod prynu pethau (gweler Ffigyrau 5.2-5.4). 

•  Roedd cynnydd o bum pwynt canran yn y nifer o
rieni’r grŵp rheoli a ddywedodd fod eu plentyn yn
gallu rheoli eu harian neu eu lwfans dydd i ddydd eu
hunain.

•  Fodd bynnag, roedd cynnydd llawer uwch o 21
pwynt canran (o 32% cyn SDG i 47% 12 mis yn
ddiweddarach) ymhlith rhieni SDG.

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 16.

Ffigwr 5.2: Y gyfran o rieni a oedd yn teimlo y gallai eu plant ar bob cyfrif neu weithiau reoli eu harian neu eu 
lwfans dydd i ddydd eu hunain
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Sylfaen: Rhieni SDG (138), Grŵp rheoli (130)
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Pan gynhaliwyd yr arolwg chwe mis, nid oedd effaith 
gyffredinol i’w gweld ar aelodau’r grŵp SDG yn 
nhermau’r mesur hwn - dros gyfnod ychydig yn hirach 
y gwelwyd effaith. Efallai felly fod hyn yn dangos mai ar 
ôl 12 mis y mae plant yn datblygu’r gallu i reoli eu harian 
eu hunain, yn hytrach nag ymddygiad sy’n datblygu’n 
gynharach. 

Roedd tystiolaeth hefyd o effaith SDG ar allu plant i 
adnabod y gwahaniaeth rhwng rhywbeth a ddymunant 
a rhywbeth sydd ei angen arnynt. 

•  Roedd gostyngiad o dri phwynt canran yn y nifer o
rieni’r grŵp rheoli a ddyweddodd fod eu plant yn
gallu gwahaniaethu rhwng rhywbeth a ddymunant
(e.e. fferins), a rhywbeth sydd ei angen arnynt (e.e.
bwyd), naill ai weithiau neu ar bob cyfrif.

•  Fodd bynnag, ymhlith rhieni SDG, roedd cynnydd o
16 pwynt canran.

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 19.

Ffigwr 5.3: Y ganran o rieni a ddywedodd fod eu plant yn gallu gwahaniaethau rhwng dymuniad ac angen
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Sylfaen: Rhieni SDG (138), Grŵp rheoli (130)
Siart yn dangos y gyfran o rieni a nododd y gallai eu plentyn nodi'r gwahaniaeth rhwng 
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Adlewyrchwyd y canfyddiadau hyn yn yr ymweliadau 
ansoddol. Roedd plant a gwblhaodd y gweithgaredd 
i blant yn gyffredinol yn gallu adnabod beth fyddai ei 
angen arnynt pe baent yn mynd i’r lleuad a beth sy’n 
‘neisiach i’w gael’ neu sy'n ddymuniad. Yn y rhan fwyaf 
o’r ymweliadau, dewiswyd bwyd, lloches a thrydan dros 
deledu neu iPad, fel pethau y byddant eu hangen i fynd 
gyda nhw.

“Os ydych chi’n dlawd, ni fyddech angen trydan gan 
y byddai sied yn gwneud y tro, ni fyddech angen tŷ 
mawr, dim ond rhywle i gael lloches a storio bwyd a 
diod.”

Plentyn, Gogledd Cymru

Gofynnwyd rhagor o gwestiynau i asesu dealltwriaeth 
plant yn nhermau gwario arian. 

•  Gwelwyd cynnydd o 11 pwynt canran yn y gyfran o
rieni’r grŵp rheoli a ddywedodd y gallai eu plentyn
ddeall ar bob cyfrif eu rheswm dros ddweud “na” a
gwrthod prynu rhywbeth.

•  Fodd bynnag, ymhlith rhieni SDG, roedd cynnydd o
25 pwynt canran.

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 14.

Ffigwr 5.4: Y ganran o rieni a ddywedodd y gallai eu plentyn ddeall ar bob cyfrif eu rheswm dros ddweud “na” a 
gwrthod prynu rhywbeth.
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Yn ystod yr ymweliadau ansoddol y gwelwyd y cynnydd 
yn y nifer o rieni yn mynegi bod eu plant yn deall eu 
rheswm dros ddweud “na” a gwrthod prynu rhywbeth. 
Yn aml, mynegodd rhieni fod teithiau siopa yn fwy 
pleserus a’u bod yn teimlo’n fwy cyfforddus yn egluro 
eu rheswm dros ddweud “na” a gwrthod prynu pethau. 
Mae rhieni bellach yn teimlo ei bod hi’n fwy derbyniol i 
egluro hyn wrth eu plant. 

Soniodd rhieni am y technegau gwahanol y maent 
wedi dechrau eu defnyddio i wella eu profiadau siopa 
gyda’u plant a’u helpu i reoli ymddygiad eu plant a 
lleihau plagio. Ymhlith enghreifftiau o dechnegau yr 
oedd rhieni wedi eu dysgu yn y sesiwn ac wedi mynd 
ati i’w defnyddio eu hunain oedd rheoli disgwyliadau, 
ysgrifennu rhestrau ac egluro a chymharu’r 
gwahaniaethau rhwng brandiau gwahanol. 

“Mae hyn yn golygu esbonio popeth nad ydym yn 
mynd i’w cael a phethau yr ydym yn mynd i’w cael...” 
Mae’n gwybod os ydw i’n dweud na, dydw i ddim am 
newid fy meddwl.” Rwy’n teimlo bod pethau’n well yn 
awr, nid oes cymaint o strancio.”  

Rhiant, Canolbarth Cymru

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

Rhiant, De Cymru

Roedd tystiolaeth hefyd o effaith SDG ar allu plentyn 
i gynilo am gyfnod byr o amser i brynu rhywbeth a 
ddymuna. 

•  Gwelwyd cynnydd o 13 pwynt canran yn y gyfran o
rieni’r grŵp rheoli a ddywedodd y gallai eu plentyn
ar bob cyfrif gynilo am gyfnod byr o amser i brynu
rhywbeth a ddymunai.

•  Fodd bynnag, roedd cynnydd uwch ymhlith rhieni
SDG o 23 pwynt canran (gweler Ffigwr 5.5).

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 10.

Ffigwr 5.5: Y ganran o rieni a ddywedodd y gallai eu plentyn ar bob cyfrif gynilo am gyfnod byr o amser i brynu 
rhywbeth a ddymunai.
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ASTUDIAETH ACHOS: CYNILO AM 
RYWBETH Y DYMUNANT EI BRYNU

Dywedodd mam i ddau o blant, pump a saith oed, 
ei bod wedi dysgu llawer o’r sesiwn arian. Mae hi’n 
siarad mwy â’r plant am faterion ariannol ac mae hi 
wedi eu dysgu am werth cynilo arian. 

Nid yw’r plant yn cael arian poced rheolaidd ond 
maent yn cael eu harian eu hunain adeg y Nadolig 
ac ar ben-blwyddi gan aelodau teulu. Yn ogystal â 
hyn, pan fo’n bosibl, maent yn cael arian poced o 
dro i dro. 

Maent wedi symud tŷ yn ddiweddar, a dymuna’r 
plant brynu teganau ac addurniadau ar gyfer eu 
hystafelloedd newydd, ac felly maent yn cynilo 
i brynu’r pethau hyn a ddymunant. Yn ystod yr 
ymweliad ansoddol, cafodd y plant arian poced 
ac fe roesant yr arian hwn yn eu cadw-mi-gei i’w 
gynilo. 

Yn ystod teithiau i siopau, mae plant yn cael y cyfle 
i wario’r arian maent wedi ei gynilo i brynu yr hyn a 
ddymunant. Mae’r plant yn hoff o gynilo ac yn deall 
unwaith y maent wedi gwario’r arian, ei fod wedi 
mynd, ac y bydd yn rhaid iddynt gynilo unwaith 
eto. 

“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.”

Plentyn

Roedd y plentyn yn difaru’r penderfyniad hwn i 
wario a dywedodd ei fod wedi dysgu, ar ôl cynilo 
arian, y dylech feddwl yn fwy gofalus ar beth 
rydych yn ei wario. O ganlyniad, bydd yn fwy 
gofalus yn y dyfodol.

Cyflwynodd yr ymweliadau ansoddol dystiolaeth bellach 
o effaith SDG ar allu plant i gynilo, yn benodol eu gallu
i gynilo yn y tymor byr i gynilo ar gyfer rhywbeth a 
ddymunant. Pa un ai a oedd hynny’n gynilo eu harian 
poced eu hunain neu arian pen-blwydd neu Nadolig, 
roedd sawl enghraifft o blant gyda rhieni a fynychodd y 
sesiwn SDG yn cynilo i brynu rhywbeth a ddymunant. 

Crybwyllodd nifer o’r rhieni a oedd yn cymryd rhan 
yn yr ymchwil ansoddol eu bod nawr wedi siarad â’u 
plant am gynilo. Fel hyn, pwysleisiodd rhieni’r ffaith y 
gallwch brynu rhywbeth gwell wrth gynilo, yn hytrach 
na gwario’r arian ar unwaith. 

 “Rwy’n egluro y gall gael rhywbeth bach neu rywbeth 
mawr os yw e’n cynilo, cefais hyn o’r sesiwn arian.”    

Rhiant, De Cymru

“Byddwn i yn ei gynilo i gael rhywbeth gwell a mwy 
drud.”

Plentyn, De Cymru
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Nid oedd gwahaniaeth rhwng rhieni’r grŵp rheoli a’r 
rhieni SDG mewn perthynas ag a oedd eu plentyn yn 
gallu egluro’r penderfyniadau a wna wrth wario arian, 
cyn SDG a 12 mis yn ddiweddarach. Pan gynhaliwyd 
yr arolwg chwe mis, nid oedd gwahaniaeth cyffredinol 
rhwng y grŵp rheoli a’r rhieni SDG mewn perthynas â’r 
ffactor hwn. 

Fodd bynnag, ar ôl chwe mis roedd gwahaniaeth wrth 
ganolbwyntio’n unig ar rieni plant o dan bump oed. 

•  Cynyddodd y gyfran o rieni’r grŵp rheoli gyda
phlant o dan bump oed a adroddai fod eu plentyn
yn gallu egluro’r penderfyniadau a wna wrth
wario, o un pwynt canran i 38%, chwe mis yn
ddiweddarach.

•  Fodd bynnag, roedd y gyfradd newid ymhlith rhieni
SDG sydd â phlant dan bump oed yn llawer uwch ar
19 pwynt canran (o 28% cyn SDG i 47% chwe mis ar
ôl mynychu SDG).

•  Mae SDG yn debygol o fod wedi arwain at gynnydd
pwynt canran ychwanegol o 18 ar rieni plant o dan
bump oed, 6 mis ar ôl mynychu’r cwrs.

Fodd bynnag, nid oedd y gwahaniaeth hwn i’w weld 
mwyach ar ôl 12 mis. Gallai hyn fod oherwydd bod 
rhieni yn sylwi ar newid cyflym yn nhermau’r mesur 
hwn, wrth i blant fynd yn hŷn beth bynnag, ac o 
ganlyniad mae’r budd tymor byr hwn y mae rhieni SDG 
yn sylwi arno, yn rhywbeth y mae’r grŵp rheoli yn sylwi 
arno’n gyflym hefyd. 

ASTUDIAETH ACHOS: CYNILO AM 
RYWBETH A DDYMUNANT (2)

Eglurodd rhiant plentyn tair oed, ar ôl mynychu 
SDG, ei bod wedi rhoi £1 bob wythnos i’w phlentyn 
brynu fferins, ond ar un achlysur, roedd y plentyn 
hwnnw eisiau pêl gwerth £2. Yna, rhoddodd y 
rhiant yr opsiwn i’r plentyn gynlio punt yr wythnos 
honno i brynu’r bêl yr wythnos ganlynol, neu 
brynu’r fferins arferol a pheidio â chael y bêl.

Penderfynodd y plentyn tair oed gynilo a phrynu’r 
bêl yr wythnos ganlynol. Roedd hyn oherwydd bod 
y rhiant wedi egluro wrth y plentyn na allai brynu 
rhywbeth nad oes ganddo’r arian ar ei gyfer. 

“Cyn hyn, byddwn wedi dweud “o dim ond punt 
ychwanegol yw e” ond rwy’n awr wedi dysgu fy 
mod eisiau iddo ddysgu beth yw gwerth arian 
a deall os yw ef eisiau rhywbeth yna rhaid iddo 
gynlio amdano.”

Rhiant

Pwysleisiodd y rhiant hon yn benodol fod SDG 
wedi ei dysgu i fod yn fwy llym gydag arian i helpu 
ei phlentyn i ddeall ei werth. 
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6. Cael sgyrsiau am arian yn
ifancach

Crynodeb

•  Ers mynychu SDG, gostyngodd y grŵp SDG
yr oedran y dylai rhieni, ym marn y grŵp,
ddechrau cael sgyrsiau am arian gyda’u plant.

•  Roedd y rhieni a fynychodd SDG yn fwy
tebygol na’r grŵp rheoli o fod wedi gostwng yr
oedran y teimlant y dylai:

•  rhieni ddechrau ddysgu plant am
bwysigrwydd cynilo

•  plant ddechrau rheoli eu harian dydd i
ddydd eu hunain heb oruchwyliaeth

•  rhieni ddechrau cynnwys plant mewn
trafodaethau sylfaenol am wariant teuluol,
e.e. cost dyddiau allan.

Mae’r cynllun peilot SDG wedi ei anelu at annog rhieni 
i ddechrau siarad yn rheolaidd â’u plant am arian 
yn ogystal â’u helpu i ddeall y dylai’r trafodaethau 
hyn ddigwydd pan mae’r plant yn ifanc iawn. Mae’r 
gweithgareddau yn y sesiwn yn annog rhieni i feddwl 
am arian o safbwynt plentyn a’r sefyllfaoedd posibl y 
gallant eu defnyddio i egluro wrthynt sut mae arian yn 
gweithio, er enghraifft y gweithgaredd Trafod Arian.  

Gweithgaredd Trafod Arian

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 ystyried cael y drafodaeth gyda’u plant. 

Mae’r bennod hon yn manylu ar safbwyntiau rhieni 
ynghylch pa oedran sy’n briodol i ddechrau cael 
sgyrsiau am arian ac enghreifftiau lle mae rhieni wedi 
dechrau gwneud hynny. 

Mae tystiolaeth i awgrymu bod SDG wedi annog rhieni 
i ddechrau cael sgyrsiau am arian â’u plant. Ym mhob 
arolwg, gofynnwyd i rieni pa oedran sy’n briodol, yn eu 
barn nhw, i rieni ddechrau cael sgyrsiau gwahanol am 
arian â’u plant ac mae’n bosibl cymharu eu hymatebion 
i archwilio sut y newidiodd eu hymatebion.  

ASTUDIAETH ACHOS: Rheoli arian o oedran ifanc 
iawn

Dywedodd un rhiant ei bod wedi creu mwy 
o gyfleoedd i’w phlentyn pedair blwydd oed
ddelio ag arian ar ôl mynychu SDG.  Mae hi wedi 
penderfynu rhoi £3 i’w merch. O ystyried oedran 
ifanc y plentyn, aeth hi â’i merch i siop bunt i wario 
ei harian fel bod y plentyn yn gwybod y gallai brynu 
tri pheth a thrwy hynny gwneud y penderfyniadau 
prynu ei hun (heb orfod cael help oedolyn i 
gyfrifo’r prisiau). 

“Mae hi yn hoffi cael mwy am ei harian yn awr, 
mae’n deall y rhifau a beth mae pethau’n ei 
gostio, rwyf wedi ei chynnwys yn amlach ac 
mae’n fwy ymwybodol.”

Rhiant

Teimlai cyfran sylweddol o rieni SDG y gellid cynnal tri 
math gwahanol o sgwrs gyda phlant ifancach, 12 mis ar 
ôl mynychu sesiwn SDG: 

•  pryd y dylid dysgu plant am bwysigrwydd cynilo

•  pryd y dylai plant ddechrau rheoli eu harian dydd i
ddydd eu hunain heb oruchwyliaeth

• pryd i gynnwys plant mewn trafodaethau sylfaenol
am wariant teuluol (e.e. cost dyddiau allan) (gweler
Ffigwr 6.1).

Yn y grŵp SDG a’r grŵp rheoli dechreuodd rai rhieni 
ostwng yr oedran y dylai rhieni, yn eu barn nhw, 
ddechrau dysgu eu plant am bwysigrwydd cynilo 
rhwng y ddau arolwg. 

•  Ymhlith y grŵp rheoli, pan gynhaliwyd yr arolwg 12
mis, nododd 28% o rieni oed ifancach na'r hyn a
nodwyd ganddynt yn y rhag-arolwg.

•  Gellir cymharu hyn â 42% o’r grŵp SDG, sef cyfran
sylweddol uwch

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 14.
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Yn yr un modd:

•  Pan gynhaliwyd yr arolwg 12 mis, dywedodd 25% o’r
grŵp rheoli y dylai plant ddechrau rheoli eu harian
dydd i ddydd eu hunain heb oruchwyliaeth ar oed
ifancach na'r hyn a nodwyd ganddynt yn y rhag-
arolwg.

•  Ar 38%, gostyngodd cyfran sylweddol uwch o
rieni SDG yr oedran, yn eu barn nhw, y dylai rhieni
ddechrau gwneud hyn

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 13.

Mae’r cynnydd yn y nifer o blant sy’n cael arian poced 
hefyd wedi creu cyfleoedd ar gyfer trafod cynilo a rheoli 
arian o ddydd i ddydd. Roedd gan rai plant gadw-mi-gei 
a jariau cynilo, ac fe’u hanogwyd i ddefnyddio’r rhain 
er mwyn cynilo eu holl arian poced, neu gyfran ohono. 
Roedd enghreifftiau o hyn yn bennaf mewn perthynas â 
chynilo yn y tymor byr (e.e. am degan neu eitem o ddillad 
a ddymunant), er roedd un plentyn wyth mlwydd oed yn 
bwriadu cynilo cyfran o’i arian poced blwyddyn gyfan i 
brynu teledu newydd yn ystod bargeinion mis Ionawr. 

Mae hyn hefyd wedi annog trafodaethau rhwng 
teuluoedd am werth arian ac ar beth y dylid ei 
ddefnyddio. Roedd rhai rhieni wedi dechrau gosod 
ffiniau clir gyda’r plant i ddangos yn glir, os oeddynt 
eisiau rhywbeth e.e. treinyrs newydd, yna roedd disgwyl 
iddynt ddefnyddio eu harian poced i’w prynu.

ASTUDIAETH ACHOS: Siarad am werth arian 

Roedd SDG wedi annog un teulu i ddechrau 
rhoi arian poced a dechrau trafod gwerth arian 
gyda’u mab wyth mlwydd oed. Ei brif ddiddordeb 
oedd chwarae gemau fideo ac roedd ei rieni yn 
ymwybodol ei fod yn awyddus i wario unrhyw 
arian a oedd ganddo ar brynu ychwanegiadau i'r 
gemau hyn. 

Defnyddiodd y rhieni’r gweithgaredd trafod i godi 
eu pryderon a gofyn a oedd y rhain yn werth 
am arian ac annog eu mab i ddeall nad oedd 
yr ychwanegiadau yn angenrheidiol ar gyfer 
mwynhau’r gêm. Daeth y teulu hefyd i gytundeb na 
allai ddefnyddio dim o’i arian poced i’r diben hwn, 
ac y byddai angen eu caniatâd i ddefnyddio peth 
o’i arian Pen-blwydd.  

Ers SDG, mae rhieni wedi ceisio rhoi mwy o 
brofiadau i’w plant ddelio ag arian er mwyn iddynt 
ddeall ei werth. 

“Yn y pen draw rydym eisiau iddynt fod yn 
ymwybodol o arian ac i fod yn ofalus gydag ef a 
pheidio â’i wastraffu, ac i allu rheoli eu harian eu 
hunain a phethau eraill.”

Rhiant

Cyn mynychu SDG, nid oedd rhieni yn cael 
sgyrsiau rheolaidd am arian gyda’u plant.
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Ffigwr 6.1: Y gyfran o rieni yn adrodd oed ifancach yn yr arolwg 12 mis o'i gymharu â'r cyn-arolwg

Dysgu am bwysigrwydd cynilo

Sylfaen: Rhieni SDG (138), Grŵp rheoli (130) 
Yn eich barn chi, ym mha grŵp oedran y dylai rhieni a gofalwyr gychwyn gwneud y canlynol...?

Gadael i blant ddechrau rheoli eu 
harian dydd i ddydd

Cynnwys plant mewn sgyrsiau 
sylfaenol gan y teulu ar wariant

72%

72%

25%

38%

26%

38%

Grŵp ymyrraeth

Grŵp rheoli

•  Gostyngodd oddeutu chwarter (26%) o’r grŵp rheoli
yr oedran, y dylai plant, yn eu barn nhw, gael eu
cynnwys mewn trafodaethau sylfaenol am wariant
teuluol, e.e. cost dyddiau allan, yn yr arolwg 12 mis
o'i gymharu â'r cyn-arolwg.

•  Tra, ar 38%, gwnaeth cyfran sylweddol uwch o’r
grŵp SDG hynny.

•  Awgryma hyn fod SDG yn debygol o fod wedi
arwain at gynnydd pwynt canran ychwanegol o 12.

Yn yr ymweliadau ansoddol, dywedoddd rhieni eu bod 
yn fwy agored i gynnwys eu plant mewn trafodaethau 
am wario. 

Er enghraifft, anogodd SDG un teulu i ganiatáu eu plant 
wyth ac un ar ddeg oed i benderfynu sut y dylid treulio 
diwrnod allan. Rhoddwyd yr opsiwn iddynt ymweld 
â pharlwr hufen iâ neu ddefnyddio’r un swm o arian i 
brynu aelodaeth blwyddyn i amrywiaeth o atyniadau, a 
dewisodd y plant yr ail opsiwn, gan gydnabod eu bod yn 
cael gwell gwerth am arian.  

Nid oedd gwahaniaethau yn y gyfran o rieni’r grŵp 
rheoli a’r rhieni SDG, rhwng yr arolygon, a ostyngodd 
yr oed y dylai rhieni, yn eu barn nhw, ddechrau cael 
mathau eraill o sgyrsiau. 

Roedd hyn yn cynnwys: 

•  Siarad am sut y defnyddir arian yn y teulu (e.e. talu
am wresogi);

•  Egluro’r gwahaniaeth rhwng pris a gwerth pethau;

•  A rhoi eu lwfans/arian gwario eu hunain i’r plant.

Roedd hyn hefyd yn cynnwys: 

•  Eu cynnwys mewn trafodaethau sylfaenol am
wariant teuluol (e.e. siopa am fwyd);

•  Rhoi cyfrifoldeb i blant gynilo am rywbeth a
ddymunant ac annog plant i feddwl am bethau i’w
wneud gyda’u harian.
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Nid oedd tystiolaeth o effaith ar y meysydd hyn pan 
gynhaliwyd yr arolwg 6 mis ychwaith. 

Fodd bynnag, roedd nifer o enghreifftiau o’r 
ymchwil ansoddol o rieni yn cynnwys eu plant mewn 
penderfyniadau am wariant teulu yn ystod siopa 
wythnosol a’u haddysgu nad yw prisiau o reidrwydd yr 
un fath ym mhob siop. Mewn rhai achosion, roedd SDG 
wedi ysgogi rhieni i annog eu plant i chwilio am werth 
am arian drwy gymharu’r gost fesul uned, neu drwy 
adnabod bargeinion ‘dau am bris un’. 

“Rwy’n meddwl ei bod hi’n eithaf gwyliadwrus pan 
awn i siopa a phan mae bargeinion yno. 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, ac os 
rwy’n rhoi arian iddi bydd hi’n mynd am yr un rhataf yn 
awtomatig.” 

Rhiant, Gogledd Cymru
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7. Amlder sgyrsiau am arian

Crynodeb

•  Yn gyffredinol, mae SDG wedi cael effaith
gadarnhaol ar ba mor aml y mae rhieni yn
trafod arian gyda’u plant.

•  Roedd gostyngiad uwch yn y gyfran o rieni
SDG sy’n anaml iawn neu fyth yn siarad â’u
plant am werthu drwy hysbysebu o’i gymharu
â’r grŵp rheoli, gan ddangos bod SDG yn
debygol o fod wedi arwain at newid pwynt
canran ychwanegol o 14.

•  Yn yr achosion lle mae cynnydd wedi bod yn y
nifer o sgyrsiau y mae rhieni yn eu cael gyda’u
plant am arian, mae’r sgyrsiau hyn bron bob
amser yn canolbwyntio ar wario arian parod
neu ddiriaethol yn hytrach na sgyrsiau am
gardiau credyd neu ffurfiau digidol o wario a
delio ag arian.

Mae’r bennod hon yn trafod effaith SDG ar ba mor aml 
y mae rhieni yn cael sgyrsiau am arian gyda’u plant. Un 
o amcanion SDG oedd galluogi rhieni i gyflwyno addysg
ariannol i’w plant, er mwyn cau’r bwlch gwybodaeth 
a fodolai ar gyfer plant ifancach o ganlyniad i amseru 
ymyriadau presennol, sy’n cael eu cyflwyno’n bennaf i 
blant oed ysgol uwchradd.

Yn gyffredinol, ymddengys bod SDG wedi cael effaith 
gadarnhaol, yn enwedig o ran canolbwyntio ar 
ddefnyddio arian parod a dangos mwy o barodrwydd i 
ddelio ag arian a’i drafod a sut y caiff ei ddefnyddio. 

Mae SDG yn annog rhieni i siarad â’u plant am arian, er 
mwyn cynyddu eu dealltwriaeth, o ganlyniad, mae rhieni 
wedi dechrau cael sgyrsiau am arian gyda’u plant yn 
amlach, erni ddangosodd y gwerthusiad effaith unrhyw 
wahaniaethau rhwng rhieni’r grŵp rheoli a’r rhieni SDG 
o safbwynt a oedd gan deuluoedd gytundebau am arian
yn eu lle. 

7.1 Sgyrsiau am hysbysebion 

Mae SDG wedi cael effaith benodol ar y trafodaethau 
rhwng rhieni â’u plant am y ffaith bod cwmnïau yn 
ceisio gwerthu pethau iddynt mewn hysbysebion a rhai 
rhaglenni teledu. 

•  Yn gyffredinol, roedd gostyngiad o un pwynt
canran yn y gyfran o rieni’r grŵp rheoli sy’n anaml
iawn neu fyth yn siarad â’u plant am werthu mewn
hysbysebion.

•  Fodd bynnag, roedd y gostyngiad yn llawer iawn
mwy ymhlith rhieni SDG ar 15 pwynt canran (o 48%
cyn SDG i 33% 12 mis yn ddiweddarach).

•  Mae hyn yn dangos bod SDG yn debygol o arwain
at newid pwynt canran ychwanegol o 14.

Mewn cyfweliad, dywedodd un ymatebydd ei bod, ers 
SDG, yn ceisio addysgu ei phlant i gynilo ac na allwch 
gael popeth yr ydych yn ei ddymuno, sydd ar y cyfan 
yn llwyddiant - fodd bynnag mae hi’n gweld y cynnydd 
mewn hysbysebion ar y teledu adeg y Nadolig yn 
gyfnod anodd. 

Ar wahân i hysbysebion ar y teledu, dywedodd rhai 
rhieni bod eu plant wedi datblygu ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o werth arian a oedd yn amlwg wrth fynd 
i siopa gyda’r teulu. Ar yr ymweliadau hyn roeddynt yn 
gallu adnabod cynigion arbennig a gwerth am arian. 
Er enghraifft, roedd un plentyn wrth siopa yn chwilio’n 
benodol am far grawnfwyd y mae hi’n ei brynu pan fydd 
cynnig arbennig yn unig ac felly’n werth am arian, os 
nad oes cynnig arbennig ni fydd yn ei brynu gan ei fod 
yn ‘rhy ddrud’. 
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Ffigwr 7.1: Newid yn y gyfran o rieni sy’n cytuno â’r datganiad eu bod yn ‘anaml iawn’ / ‘byth’ yn siarad â’u plant 
am y ffaith bod cwmnïau yn ceisio gwerthu pethau iddynt mewn hysbysebion a rhai rhaglenni teledu

Gwahaniaeth 
rhwng 

arolygon cyn 
12 mis a rhai 
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Sylfaen: Rhieni SDG (138), Grŵp rheoli (130) 
Pa mor aml fyddwch chi’n siarad â’r plentyn am y �aith bod cwmniau'n ceisio gwerthu 

pethau iddynt mewn hysbysebion a rhai rhaglenni teledu 'anaml'/'byth'
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7.2 Siarad â phlant am 
benderfyniadau gwariant

Ni chanfu’r arolwg wahaniaethau sylweddol yn y 
tebygolrwydd o rieni SDG yn trafod eu penderfyniadau 
prynu gyda’u plant o’i gymharu â’r grŵp rheoli. 

Yn yr ymchwil ansoddol, teimlai un teulu bod SDG wedi 
eu deffro ac o ganlyniad eu bod wedi dechrau trafod 
arian gyda’u plant, i’r graddau bod y teulu wedi cyflwyno 
arian poced i’w plant a’i ddefnyddio fel arf i reoli eu 
gwario eu hunain, felly roedd pob aelod o’r teulu yn 
cael ‘arian poced’, fel arian ar gael i’w wario a dim mwy 
na hynny. 

7.3 Amlder sgyrsiau am gynilo

Nid oedd unrhyw wahaniaethau sylweddol 
ychwaith o ran pa mor aml yr oedd rhieni yn trafod 
eu penderfyniadau ar wariant neu sut i gynlio ar 
gyfer rhywbeth a ddymunant gyda’u plant rhwng 
canlyniadau’r grŵp SDG a’r grŵp rheoli. 

Yn yr ymchwil ansoddol, dywedodd un rhiant bod 
sgyrsiau am gynilo yn cael eu cynnal yn ysgol y plentyn 
hefyd, lle maent yn rhedeg ‘grŵp cynilion’. Yn yr achos 
hwn, mae’r plentyn yn mynd ag arian i’r ysgol bob dydd 
Mercher sy’n mynd i gyfrif cynilion. Adroddwyd bod y 
dull cyfannol hwn o reoli arian, sy’n cael ei annog yn yr 
ysgol a gartref, yn llwyddiant gan fod y negeseuon yn 
cael eu hatgyfnerthu y tu allan i’r cartref.  
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7.4 Siarad am darddiad arian

Er ni adroddwyd am unrhyw wahaniaethau rhwng y 
grwpiau SDG a’r grwpiau rheoli yn yr arolygon meintiol 
o ran pa mor aml yr oeddynt yn trafod o ble mae’r arian
yn eu cartref yn dod, roedd rhai enghreifftiau o hyn yn y 
cyfweliadau ansoddol gyda’r rhieni SDG. 

Er enghraifft, mae un rhiant, a oedd eisoes yn siarad â’i 
phlentyn am arian, bellach yn gwneud yn siŵr ei bod yn 
defnyddio gweithgareddau o ddydd i ddydd syml, megis 
defnyddio’r gawod i ddangos o ble mae arian yn dod 
ac egluro y defnyddir ef i brynu pethau a ddymunant 
ond hefyd pethau sydd eu hangen arnynt. Mae hi hefyd 
yn defnyddio’r dechneg hon i gysylltu arian a gwario 
â’r angen i weithio er mwyn ennill arian, i atgyfnerthu’r 
cysyniad nad yw arian yn ‘tyfu ar goed’.

“Dwi wastad wedi siarad efo hi am arian beth bynnag 
ond erbyn hyn dwi’n bwrpasol yn sicrhau ei bod yn 
gwybod o ble mae arian yn dod ac yn y tŷ yma erbyn 
hyn, os bydd hi 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 mae’n rhaid i chi 
weithio’n galed i ennill yr arian.”

Rhiant, Gogledd Cymru

7.5 Canolbwyntio ar sgyrsiau am 
ddefnyddio arian

Mae’r sgyrsiau am arian y mae rhieni yn eu cael gyda’u 
plant bron bob amser yn seiliedig ar ddefnyddio arian 
parod yn hytrach na chardiau. 

Pan ofynnwyd i rieni, dywedasant yn aml fod SDG wedi 
eu hannog i ddefnyddio arian parod fwy wrth wario 
o ddydd i ddydd, lle’r oeddynt cyn hynny'n defnyddio
cerdyn debyd neu gredyd i brynu bob dim. Prif reswm 
dros hyn yw bod rhieni yn aml yn cofio’r gweithgaredd 
“Modelu Arian” yn y sesiwn SDG ac maent yn awyddus 
i wella gwelededd ac elfen 'go iawn' arian ar gyfer 
eu plant i’w hannog i gysylltu arian â gwerth ac mae 
defnyddio darnau arian neu bapurau arian wedi bod yn 
ffordd effeithiol o wneud hynny. Dysgodd SDG nifer o 
rieni ei bod hi’n bwysig i blant brynu pethau ag arian ‘go 
iawn’. 

Ymddengys bod rhieni'n teimlo’n fwy bodlon trafod 
arian gyda’u plant pan sonnir am arian parod yn hytrach 
na defnyddio cardiau neu’r dull di-gyswllt. Gallai hyn 
fod oherwydd eu bod yn teimlo’n fwy hyderus yn 
egluro arian fel hyn. Mae hyn yn dangos y potensial i 
ymyriadau’r dyfodol gynnwys cymorth ac argymhellion 
am sut i siarad â phlant am arian pan mae'r arian hwnnw 
mewn cyfrif banc a bod angen defnyddio cerdyn neu 
ddull ar-lein i gael gafael arno, yn hytrach na defnyddio 
arian parod yn unig. 

“Y prif beth a eglurwyd ganddynt oedd pwysigrwydd 
y weithred ffisegol o roi arian yn hytrach na phrynu 
pethau ar gerdyn yn unig. Nid yw plant yn amgyffred 
ein bod ni’n talu am rywbeth ar ein cerdyn. Ni 
wnaethant erioed gyffwrdd na theimlo’r arian na ei roi 
i mewn na phrofi colli arian wrth i chi ei roi i mewn.”

Rhiant, Gogledd Cymru

Un thema gyffredin drwy’r ymweliadau  
ansoddol oedd bod plant yn ei chael hi’n anodd deall, 
a bod rhieni’n ei chael hi’n anodd egluro’r cysyniad o 
gardiau credyd a debyd a deall o ble mae’r arian hwn  
yn dod. 

“Mae peiriannau arian parod a’r dull di-gyswllt o 
dalu yn ei drysu, gan ei fod yn gwneud iddi feddwl 
bod mwy o arian o gwmpas na sydd yna mewn 
gwirionedd.”

Rhiant, De Cymru

Fel y dangosir drwy gydol yr adroddiad hwn, mae 
cynnydd wedi bod yn y nifer o rieni sy’n egluro sut mae 
arian yn gweithio ac sy'n rhoi profiadau i’w plant ddelio 
ag arian eu hunain i gynyddu eu dealltwriaeth. Fodd 
bynnag, dywedodd rhieni bod egluro cardiau credyd a 
debyd, ynghyd â phethau haniaethol eraill yn parhau'n 
anodd. 

“Nid yw egluro cyfrif banc yn hawdd o gwbl. “Maen 
nhw’n meddwl ein bod ni’n byw mewn tŷ ac nad oes 
angen arian ar gyfer hynny. Mae ceisio esbonio beth 
yw gwir bris rhent yn anodd iawn.”

Rhiant, Canolbarth Cymru

Gallai hyn felly fod yn faes i’w ddatblygu o fewn SDG, i 
roi mwy o gyngor i rieni ar sut i gynyddu dealltwriaeth 
eu plant am hyn a’u hannog i ddangos dulliau eraill o 
dalu i'w plant, yn ogystal ag arian parod.  

Gwerthusiad Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG): ymyrraeth ar alluogrwydd ariannol i rieni 55



7.6 Cytundebau teuluol ynghylch 
arian

Ni wnaeth yr arolwg ganfod unrhyw wahaniaethau 
arwyddocaol rhwng y grŵp rheoli a rhieni SDG o ran 
a oes ganddynt gytundebau teuluol mewn perthynas 
ag arian. Fodd bynnag, mae tystiolaeth o'r cyfweliadau 
ansoddol yn dangos bod rhai newidiadau wedi bod yn y 
maes hwn. 

Un enghraifft allweddol o gytundebau sy'n ymwneud 
ag arian yw arian poced. Fel y trafodwyd yn flaenorol, 
roedd yna dystiolaeth glir bod rhieni yn rhoi arian poced 
yn fwy rheolaidd ac roedd hyn yn aml yn seiliedig ar 
gytundebau roedd gan rieni gyda'u plant. Er enghraifft, 
roedd un teulu wedi dechrau system siart sticer lle'r 
oedd ymddygiad da a gwneud gwaith tŷ yn ennill sticeri. 
Unwaith yr oeddynt wedi casglu nifer penodol o sticeri, 
byddai ganddynt hawl i'w harian poced. 

Roedd canfyddiadau pellach o'r ymweliadau ansoddol 
yn cynnwys rhai rhieni yn datgan, ers cymryd rhan 
yn SDG, bod ganddynt gytundebau yn eu lle gydag 
aelodau eraill o'r teulu mewn perthynas ag arian a'u 
plentyn. Er enghraifft, gofynnodd un rhiant i neiniau 
a theidiau ei plentyn i newid eu hagwedd at brynu 
pethau i'w plentyn i'w gwneud yn fwy cyson, megis yn 
wythnosol, yn hytrach na bob tro y byddai’r plentyn yn 
gofyn am rywbeth. 

Rhoddodd rhiant arall enghraifft debyg o ran 
cynbartner, lle roeddynt wedi annog cael system arian 
poced fwy rheolaidd wrth roi arian i'r plentyn. 
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8. Agwedd rhieni tuag at arian

Crynodeb

•  Er nad hynny oedd prif ganolbwynt SDG,
mae tystiolaeth bod SDG wedi cael effaith
gadarnhaol ar agweddau rhai rhieni tuag at
arian.

•  Mae hyn yn bennaf ar ffurf rhieni sydd wedi
cael trafferth â dyled yn y gorffennol yn cael
eu hannog gan SDG i gymryd camau i wella eu
sefyllfa ariannol eu hunain, ar ôl dod o'r sesiwn
SDG yn teimlo eu bod wedi ‘wynebu realiti’.

•  At ei gilydd, mae rhieni SDG wedi gweld
gostyngiad o 15 pwynt canran ychwanegol
yn eu lefelau o orddyled o'i gymharu â’r grŵp
rheoli 12 mis ar ôl bod i’r sesiwn SDG.

Er nad yw'r sesiwn SDG wedi'i hanelu'n uniongyrchol 
at newid galluogrwydd ariannol rhieni, mesurwyd 
amrywiol agweddau tuag at arian i weld a newidiodd y 
rhain dros amser. 

Datgelodd cyfnod ansoddol yr ymchwil bod bron pob 
un o'r rhieni yn teimlo bod eu harferion gwario a'u 
hagweddau tuag at arian yn deillio o'u canfyddiad o'u 
rhieni a'u magwraeth. Mae hyn yn wir yn achos y rhieni 
hynny sy'n teimlo eu bod eisoes yn hyderus wrth wneud 
penderfyniadau ariannol a'r rheini a oedd yn teimlo’n llai 
hyderus.

Pan ofynnwyd i rieni a oes yna unrhyw beth y maent 
yn gobeithio y bydd eu plentyn yn ei wneud yn 
wahanol yn y dyfodol, roedd yr adborth hwn yn tueddu 
i ganolbwyntio ar gynilo a pharatoi'n dda ar gyfer y 
dyfodol ac osgoi dyled fel oedolyn - nodau hirdymor. 

 "Dwi ddim yn meddwl ein bod wedi cael sgyrsiau am 
arian a’n sefyllfa ariannol cyn y sesiwn. Roeddem yn 
arfer talu am bopeth gyda cherdyn credyd. Mae'n rhy 
hawdd i dalu am wyliau gyda cherdyn credyd"

Rhiant, Gogledd Cymru

32  Mesur galluogrwydd ariannol – adnabod y conglfeini (Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, 2016)

8.1 Cydnabod problemau ariannol 

Dywedodd rhai rhieni eu bod yn teimlo iddynt fod yn 
'claddu eu pennau yn y tywod' yn achos gwariant y 
cartref a dyled cyn iddynt fynd i’r sesiwn SDG. Roedd 
hyn ar ffurf gwariant ar gardiau credyd a methiant i 
gydnabod dyledion a biliau cynyddol.

Cafodd SDG gymaint o effaith ar rai rhieni a'u 
sefyllfaoedd ariannol eu hunain maent wedi mynd 
ymlaen i wneud gwelliannau sylweddol i'w hymddygiad 
gwario eu hunain ac o ganlyniad mae hyn wedi arwain 
at y teulu yn well ei fyd neu gyda llai o ddyled cerdyn 
credyd. Disgrifiodd un rhiant SDG fel 'wynebu realiti' o 
ran gwariant cerdyn credyd eu cartref gydag un arall yn 
ei alw'n ‘ysgytwad'. 

"Rydych chi'n dal i fenthyca a byth yn ei dalu'n ôl ac 
yna mae’r problemau dyled go iawn yn dechrau. Mae'n 
mynd yn waeth ac yna nid oes gennych ddim ar ôl ar 
gyfer y plant - sylweddolais na allaf gael popeth rwyf ei 
eisiau pryd bynnag rwyf ei eisiau." 

Rhiant, Gogledd Cymru

Ers cymryd rhan yn SDG, mae yna dystiolaeth bod rhai 
rhieni yn llawer mwy rhagweithiol ac ymarferol wrth 
reoli cyllid eu cartref ac erbyn hyn maent yn llawer mwy 
effro i faint yn union sy'n dod i mewn ac yn mynd allan 
o'r cyfrif tŷ, o'i gymharu â chyn hynny. 

8.2 Newidiadau mewn arferion 
gwario a chynilo

Dangosodd yr ymweliadau ansoddol nifer o ffyrdd y 
mae’r rhieni wedi mabwysiadu ymddygiadau newydd 
er mwyn rheoli eu harian yn well. Mae'r rhain i raddau 
helaeth yn canolbwyntio ar leihau gwariant ar gardiau 
credyd a rhoi cyllideb ar waith, yn enwedig pan ddaw 
i siopa bwyd. Yn flaenorol, nid oedd rhai rhieni yn 
cynllunio eu siopa bwyd wythnosol, yn lle hynny 
roeddynt yn gwario'n ddiangen a oedd yn arwain 
at wastraffu arian a bwyd. Ers cymryd rhan yn SDG, 
maent yn cynllunio prydau bwyd ac yn seilio eu siopa 
wythnosol o gwmpas hyn er mwyn sicrhau nad ydynt 
yn gwastraffu arian. Ystyrir bod arferion cyllidebu gwell 
yn arwain at well ymddygiad cynilo gan fod y ddau yn 
ddangosyddion allweddol o fod yn alluog yn ariannol. 
Yn benodol, dangoswyd mai datblygu gwydnwch yw 
un o'r elfennau pwysicaf i wella diogelwch ariannol 
hirdymor a bod cyllidebu a chynilo yn cyfrannu at hyn.32 
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"Mae gennym gyllideb wythnosol nawr ar gyfer bwyd a 
phethau eraill sydd eu hangen arnom. O’r blaen roedd 
yn achos o fynd i'r archfarchnad a rhoi beth bynnag 
yn y troli. Prynu pethau ar hap dim ond er mwyn 
gwneud."

Rhiant, Gogledd Cymru

Rhoddodd un rhiant yr enghraifft, ers cymryd rhan 
yn SDG, maen nhw wedi addasu'r ffordd y maent 
yn gwneud pryniadau mwy fel eu soffa. Mae hyn yn 
dangos sut mae eu hagwedd wedi newid gan eu bod 
nhw bellach yn amharod i fynd i unrhyw ddyled ac yn 
edrych yn rhagweithiol am atebion er mwyn lleihau hyn 
a chadw ar ben y gwariant sy'n mynd allan. 

"Fe wnaethom gyfrifo ein bod yn talu £60 y mis am 
soffa. Fe wnaethom roi’r soffa yn ôl a chael benthyciad 
o £200 gan mam i brynu soffa newydd a thalu’r arian
yn ôl mewn pedwar mis." 

Rhiant, Gogledd Cymru

Gofynnwyd i rieni i ba raddau y maen nhw'n teimlo 
bod cadw i fynd â biliau a datganiadau cerdyn credyd 
yn faich ac a oeddynt wedi mynd ar ei hôl hi, neu golli, 
unrhyw ad-daliadau credyd yn ystod y 6 mis blaenorol. 

Wedi'u cymryd ar wahân, nid oedd yna unrhyw 
wahaniaethau rhwng rhieni'r grŵp rheoli a’r rhieni SDG. 
Fodd bynnag, defnyddir y cwestiynau hyn i gynhyrchu 
mesur gorddyled y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, gyda 
rhieni a ddywedodd eu bod naill ai'n teimlo bod cadw 
i fyny â biliau/ymrwymiadau credyd yn faich trwm neu 
eu bod wedi mynd ar ei hôl hi/golli unrhyw daliadau yn 
cael eu hystyried fel bod mewn gorddyled. 

 "Fe wnaeth i mi wneud ffurflen gwariant incwm a bod 
yn fwy gonest am fy nyled. Rwyf wedi cysylltu â'm 
credydwyr i drefnu taliadau"

Rhiant, De Cymru

Fel y dengys yn Ffigur 8.1, ar y cyfan, roedd yna 
ostyngiad o naw pwynt canran yng nghyfran y rhieni 
grŵp rheoli y gellid eu hystyried fel bod mewn 
gorddyled. Fodd bynnag, roedd y gostyngiad yn 
sylweddol fwy ymhlith rhieni SDG ar 24 pwynt canran 
(o 38% cyn SDG i 14% 12 mis yn ddiweddarach). Mae 
hyn yn dangos bod SDG yn debygol o arwain at newid 
pwynt canran ychwanegol o 15.

Ffigur 8.1: Cyfran y rhieni y gellid eu hystyried yn orddyledus
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Ni welwyd bod SDG yn cael effaith sylweddol ar 
ymddygiad cynilo rhieni pan ofynnwyd iddynt pa mor 
aml maent yn cynilo arian cyn y rhag-arolwg ac yn 
yr arolwg 12 mis. Er bod tystiolaeth a gyflwynwyd 
o'r ymweliadau ansoddol yn y bennod hon, mewn 
perthynas â chyllidebu, yn awgrymu bod rhai teuluoedd 
efallai wedi gwella eu harferion cynilo. 

8.3 Mwy o gyfathrebu â ffrindiau a 
theulu

Cyn SDG, dywedodd rhai rhieni nad oeddynt yn ei chael 
hi’n hawdd trafod arian gyda'u teulu a'u ffrindiau a'i fod 
yn bwnc anodd ei grybwyll ac felly roedden nhw’n osgoi 
trafod y broblem. 

"Ychydig flynyddoedd yn ôl, byddwn yn cuddio 
llythyrau a biliau ac nid yw hynny'n helpu, nawr rwy'n 
rhannu mwy gyda ffrindiau a theulu." 

Rhiant, De Cymru

Mewn rhai achosion, nid oedd rhieni'n siarad yn 
rheolaidd am arian neu eu sefyllfa ariannol gan ei bod 
yn arwain at anghytundebau neu straen a’i fod yn haws 
i’w osgoi yn llwyr. 

Mae yna dystiolaeth hefyd bod rhai rhieni wedi trafod 
arian a rhoi arian poced i'w plentyn yn rhagweithiol 
gydag aelodau estynedig o'r teulu megis neiniau 
a theidiau er mwyn ceisio cyflwyno cysondeb yn 
nealltwriaeth plant o arian a phryd y maen nhw'n ei gael. 

"Maen nhw [neiniau a theidiau] yn gyfforddus yn 
ariannol ac maen nhw'n hoffi ei sbwylio hi, ond 
gofynnais iddynt newid ychydig gan ei fod yn achosi 
rhywfaint o broblemau fel strancio pan nad oeddwn 
yn prynu'r pethau y mae hi eisiau. Angen agwedd fwy 
cydlynol gan bawb."

Rhiant, De Cymru

8.4 Ceisio cymorth pellach

Er nad oedd unrhyw wahaniaethau rhwng y grŵp rheoli 
a'r rhieni SDG pan ofynnwyd iddynt a oeddent wedi 
gofyn am amrywiol fathau o gymorth pellach gydag 
arian yn y 12 mis diwethaf, mewn rhai achosion pan 
siaradom â rhieni mewn cyfweliadau ansoddol, roedd 
mynd i sesiwn SDG wedi annog rhieni i geisio cymorth 
pellach er mwyn mynd i'r afael â phryderon neu straen 
yr oeddent yn teimlo am arian. Aeth un rhiant ymlaen 
i ofyn am gymorth gan Gyngor ar Bopeth ar ôl bod i 
sesiwn SDG gyda'r bwriad o roi cynllun ar waith i leihau 
ei ddyled. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus, ac mae’r 
unigolyn bellach wedi lleihau'r arian sy'n ddyledus i 
gredydwyr yn sylweddol ac wedi gallu rhoi'r gorau i 
fenthyca. 

Mae hyn felly yn amlygu pwysigrwydd cyfeirio at 
gymorth ehangach ac mae'n rhywbeth y gallai SDG wir 

gyfrannu ato drwy gynnig y cyfeirio hwn i'r rhai sy'n 
mynd i’r sesiynau a'u teulu ehangach. 

Ynghyd â'r wybodaeth a roddwyd yn y sesiynau 
SDG a'r rhaglen magu plant, roedd un rhiant o'r farn 
bod y gefnogaeth a roddwyd yn bwysig iawn ac ers 
iddi fod i’r sesiwn, mae hi wedi mynd ymlaen i godi 
ymwybyddiaeth o raglenni magu plant a rhwydweithiau 
cymorth i rieni. Roedd y rhiant hwn eisoes yn hyderus 
gydag arian a gwneud penderfyniadau ariannol, ac felly 
i ddechrau roedd ganddi amheuon am werth y sesiwn. 
Fodd bynnag, ar ôl cwblhau SDG, roedd hi'n teimlo y 
gallai fod o fudd i bob rhiant.

"Rwy'n credu bod yna lawer iawn o rieni sy'n fy 
sefyllfa i nad ydyn nhw'n gwybod ble i droi, ac rwy’n 
sylweddoli nawr, fy mod i’n freintiedig oherwydd fy 
mod wedi bod ar y cwrs magu plant hwnnw ond mae 
yna lawer iawn o bobl sydd heb gael cyfle i fynd ar y 
cwrs ac sydd angen rhyw fath o gymorth"

Rhiant, Gogledd Cymru

ASTUDIAETH ACHOS: SDG YN YSGOGI 
NEWID MEWN RHEOLAETH ARIANNOL Y 

CARTREF

Ar gyfer un teulu, fe wnaeth mynd i sesiwn SDG 
annog cwpl i siarad am eu sefyllfa ariannol am y 
tro cyntaf mewn nifer o flynyddoedd. Roedd rhai 
blynyddoedd o dalu am wyliau a dyddiau allan ar 
gardiau credyd wedi gwneud iddynt anwybyddu 
lefel eu dyled a oedd ganddynt ac felly gwnaethant 
benderfyniad i adolygu eu harian a faint yr oeddent 
wedi bod yn gwario'n unigol. 

O ganlyniad, fe benderfynon nhw dorri'n ôl ar 
wyliau a chael prydau tecawe, egluro i'w dau 
blentyn hynaf (11 a 9 oed) y rheswm am hyn, a 
chyflwyno system arian poced fel bod pawb yn 
y tŷ yn deall yn glir faint o arian poced y byddant 
yn ei gael a phryd y byddant yn ei gael. Gwnaeth 
gwneud y newidiadau hyn, a bod yn gliriach y 
disgwyliwyd i’r plant brynu'r hyn y maen nhw ei 
eisiau gyda'u harian poced, olygu bod y rhieni wedi 
lleihau eu dyledion cerdyn credyd yn sylweddol 
flwyddyn ar ôl bod i’r sesiwn SDG.  

"Roedd yn agoriad llygad mawr i ni o ran sut yr 
oeddem yn cael arian, yn trin arian, ac yn edrych 
ar ôl arian. Roeddem yn anobeithiol gydag arian 
a chawsom ein synnu'n fawr. Roedd yn wers 
fawr i’r ddau ohonom. Dyna pryd y gwnaethom 
ddechrau cyflwyno'r arian poced a newidiodd 
pethau llawer gyda'n sefyllfa ariannol a’r rheswm 
am hynny oedd oherwydd [SDG]. Heb hynny, ni 
fyddem wedi cyflwyno'r arian poced a’r ffordd yr 
ydym yn rheoli arian nawr"

Rhiant
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9. Casgliadau a goblygiadau
cyflwyno
Blwyddyn ar ôl ei gyflwyno’r mae Siarad, Dysgu wedi 
dangos effaith ar nifer o ganlyniadau pwysig.

Mae un sesiwn dwy awr o SDG, wedi llwyddo i newid 
agweddau rhieni. Cwblhaodd y rhieni'r cwrs yn teimlo 
y dylent gynnwys eu plant mewn arian (siarad am 
bwysigrwydd cynilo, eu cynnwys mewn trafodaethau 
am wariant teuluol a rhoi cyfle iddynt reoli eu harian 
eu hunain o ddydd i ddydd) o oedran iau, o'i gymharu 
â chyn cymryd rhan mewn SDG pan oedd llawer yn 
credu bod rhianta da yn golygu cysgodi plant rhag 
trafodaethau am arian. Mae'r newidiadau hyn wedi 
parhau yn hir ar ôl y cwrs. 

Rhoddodd y cwrs SDG hefyd syniadau ac adnoddau i 
rieni ddechrau'r mathau hyn o sgyrsiau. Roedd rhieni 
SDG yn fwy tebygol o adrodd am fwy o wybodaeth am 
siarad â'u plant am arian na'r rheiny yn y grŵp rheoli. 

Mae tystiolaeth hefyd bod rhieni yn fwy tebygol o 
roi cyfle i'w plant drin eu harian eu hunain ar ôl bod 
ar y cwrs. Yn fwyaf nodedig, roedd yna gynnydd mwy 
yn y rhieni SDG yn rhoi arian poced rheolaidd i'w 
plentyn o’i gymharu â'r grŵp rheoli. Roedd cael arian 
poced yn rhoi cyfle i'w plant i wneud penderfyniadau 
(a chamgymeriadau) wrth ddefnyddio arian mewn 
amgylchedd diogel.

Adroddodd rhieni a oedd wedi bod i sesiwn SDG 
fod eu plant yn dangos galluogrwydd gwell o ran 
dealltwriaeth o drin eu harian eu hunain a gallu cynilo 
na'r rhai yn y grŵp rheoli. 

Er nad oedd yn un o nodau allweddol SDG, mae'n 
debyg bod cymryd rhan mewn sesiwn wedi cael 
effaith gadarnhaol ar agweddau ac ymddygiad rhieni 
o gwmpas eu rheolaeth ariannol eu hunain. Roedd y
grŵp SDG yn fwy tebygol o ddangos gostyngiad yn y 
gyfran o rieni a oedd yn cael eu hystyried yn orddyledus 
o’i gymharu â'r grŵp rheoli. 

Yn ogystal, mae'r gwerthusiad wedi dangos bod y 
broses a ddefnyddiwyd i gyflwyno SDG wedi bod yn 
hynod effeithiol. Golygodd gosod y modiwl SDG ar 
ddiwedd rhaglen a oedd eisoes yn bodoli bod y pwnc 
sensitif o arian ddim ond yn cael ei grybwyll pan oedd 
y cyfranogwyr wedi cael cyfle i adeiladu perthynas 
ymddiriedus gyda'r ymarferwr a gyda'i gilydd. Tynnodd 
y cyfranogwr ac ymarferwyr sylw at bwysigrwydd 
bod yn ddigon cyfforddus i drafod pynciau ariannol, 
clywed barn pobl eraill, a rhannu barn o fewn grŵp fel 
elfennau amhrisiadwy o'r cwrs. 

Mae'n werth cofio bod y rhain wedi'u harsylwi yng 
nghyd-destun rhaglenni magu plant penodol a 
ddefnyddir yng Nghymru sydd â phroffiliau demograffig 
a llwybrau cyfeirio penodol. Mae hyn yn golygu na 
fyddai'r un canlyniadau o reidrwydd yn cael eu gweld 
mewn cyd-destunau eraill ledled y DU. Fodd bynnag, 
mae'n debyg y gellid cyflawni canfyddiadau tebyg pe 
bai’r cwrs SDG yn cael ei ymgorffori mewn rhaglenni 
tebyg eraill mewn lleoliadau tebyg.

Ni welwyd unrhyw wahaniaethau rhwng y gwahanol 
fformatau o raglenni magu plant a oedd yn cael eu 
defnyddio i gyflwyno SDG. Roedd SDG yr un mor 
effeithiol yn y ddau leoliad ac felly gallai fod yn 
effeithiol mewn lleoliadau tebyg eraill. Teimlwyd bod 
negeseuon y modiwl SDG yn ategu negeseuon y ddwy 
raglen magu plant yn dda. 

Roedd yr ymarferwyr yn gweld y deunyddiau'n 
ddefnyddiol, a rhoddwyd adborth cadarnhaol dros 
ben ynglŷn â'r sesiwn. Roedd yr ymarferwyr yn rhan o 
ddylunio’r sesiynau SDG a chyfrannodd yr ymgysylltiad 
hwn at lwyddiant y fenter. 

Un o heriau cyflwyno SDG oedd dod o hyd i ddigon 
o amser o fewn y tymor i wneud y cyrsiau presennol
wythnos yn hirach ac roedd rhai o’r ymarferwyr wedi 
cael trafferth i drafod yr holl gynnwys yn y sesiwn dwy 
awr. Bydd sicrhau bod SDG yn cyd-fynd â strwythurau 
rhaglenni sydd eisoes yn bodoli yn ystyriaeth 
allweddol wrth symud ymlaen. 

Gwnaeth y rhieni hefyd adrodd bod y gweithgaredd 
Modelu Arian wedi’u hannog i ddefnyddio arian 
parod i gynyddu amlygrwydd 'arian go iawn' er mwyn 
addysgu plant am werth pethau. Mae yna botensial yn 
y dyfodol i addasu cynnwys SDG i roi syniadau i rieni 
ar sut i drafod opsiynau gwario eraill gyda'u plant 
megis talu trwy ddulliau di-gyffwrdd neu gyda cherdyn 
a gwneud pryniadau ar-lein gan fod rhieni'n ei chael 
hi'n anodd cyflwyno neu esbonio arian mewn ffurfiau 
anghyffyrddadwy neu ddigidol.

Roedd rhai meysydd hefyd lle nad oedd SDG i weld 
yn cael effaith, gan gynnwys gallu'r plant i egluro'r 
dewisiadau maent yn eu gwneud pan fyddant yn gwario 
arian, agwedd rhieni tuag at ba oedran y dylid cael 
trafodaethau a phrofiadau penodol mewn cysylltiad 
ag arian a faint o rieni sydd â chytundebau teuluol 
yn ymwneud ag arian. Mae yna le o bosib i gryfhau 
negeseuon yn y cwrs o amgylch y canlyniadau hyn lle 
na welwyd effaith. 
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At ei gilydd, mae SDG wedi cael derbyniad da gan 
yr ymarferwyr a'r rhieni ac mae wedi cael effaith 
gadarnhaol mewn nifer o feysydd allweddol. Mae 
hyn wedi adeiladu sylfaen gref ar gyfer unrhyw 
ddarpariaeth yn y dyfodol ac mae wedi tynnu sylw 
at nifer fach o feysydd y gellid eu hystyried i wella'r 
cyflwyniad ac ehangu’r effaith bosibl. 

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn ystyried y 
goblygiadau cyflwyno hyn, a goblygiadau polisi a 
chomisiynu ehangach y gwerthusiad hwn o SDG. 
Byddant yn cyhoeddi papur i gyd-fynd â'r adroddiad 
hwn gan nodi eu casgliadau. Bydd canfyddiadau'r 
gwerthusiad hwn yn llywio Cynllun Comisiynu 
Galluogrwydd Ariannol Plant a Phobl Ifanc y 
Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn y dyfodol, a fydd 
yn cynnwys ystyried y posibilrwydd o gyflwyno SDG 
yn llawn yn y dyfodol neu brofi ymhellach ddulliau 
sy'n canolbwyntio ar rieni, a dylanwadu ar bolisi 
sy'n canolbwyntio ar gefnogaeth ehangach i rieni a 
theuluoedd.
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10. Atodiad Methodolegol

10.1 Cefndir

Rhwng mis Ionawr 2016 a mis Mai 2017, fe wnaeth y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol (MAS) beilota Siarad, 
Dysgu Gwneud (SDG) yng Nghymru, ymyrraeth rhianta 
2 awr a fwriadwyd i annog rhieni plant 3-11 oed i siarad 
â'u plant am arian a chreu cyfleoedd i'w plant brofi 
rheoli arian. Nod SDG yn gyffredinol oedd helpu rhieni 
i wella galluogrwydd ariannol plant er mwyn iddynt fod 
yn barod i reoli eu harian yn well i’r dyfodol.

Cafodd y gwerthusiad o SDG ei ariannu'n rhannol gan 
Gronfa Loteri Fawr Cymru a'i gyflwyno ledled Cymru33, 
gyda 14 awdurdod lleol yn cyflwyno cyfanswm o 154 
o sesiynau SDG yn ystod y peilot33. Darparwyd SDG
yn bennaf drwy ddwy raglen rianta 10-wythnos: Y 
Blynyddoedd Rhyfeddol (BRh) a Rhaglen Cysylltiadau 
Teuluol: Magu Plant (FLNP).

10.2 Sefydlu'r peilot

Dewiswyd Cymru gan fod gan MAS eisoes gysylltiadau 
gydag ymarferwyr a chanolfannau plant yng Nghymru 
yn dilyn gwaith blaenorol ac roedd gan y Gronfa Loteri 
Fawr yng Nghymru hefyd ddiddordeb mewn darparu 
cyllid. Ffactor ychwanegol oedd bod cynhwysiant 
ariannol yn un o amcanion allweddol y llywodraeth yng 
Nghymru ac mae eisoes yn ariannu gwasanaethau sy'n 
cynnig rhaglenni rhianta. 

Dewiswyd Cysylltiadau Teuluol a’r Blynyddoedd 
Rhyfeddol gan fod y ddwy yn rhaglenni strwythuredig 
10 wythnos sy’n cael eu cyflwyno’n eang ledled Cymru. 
Mae ganddynt ethos tebyg i SDG gan eu bod wedi'u 
hanelu at wella perthynas rhieni a phlant ac maent 
yn canolbwyntio ar ddatblygiad sgiliau agweddol ac 
anwybyddol. Mae Cysylltiadau Teuluol a'r Blynyddoedd 
Rhyfeddol hefyd wedi'u targedu at rieni plant 3-7 oed 
sef yr oedran iawn ar gyfer y prosiect SDG (sydd wedi'i 
anelu at rieni plant 3-11 oed). 

Comisiynwyd Plant yng Nghymru i adnabod a recriwtio 
rhaglenni rhianta addas oherwydd bod gan y sefydliad 
berthynas weithio agos â sefydliadau partner ac 
awdurdodau lleol yng Nghymru. Cyflwynwyd SDG mewn 
14 awdurdod lleol trwy gyfanswm o 154 o sesiynau. 
Gwahoddwyd pob un o'r 22 awdurdod i gymryd rhan yn 
y gwerthusiad, a gwnaeth 21 ohonynt gymryd rhan. Mae'r 
rhestr yn nhabl 10.1 yn cynnwys rhestr o’r partneriaid a’r 
awdurdodau lleol a gyflwynodd SDG. 

33 Cymerodd 21 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ran yn y gwerthusiad, roedd yr un awdurdod lleol na chymerodd ran (Gwynedd) a oedd i 
fod yn rhan o’r grŵp profi, yn methu gwneud hynny gan nad oeddynt yn medru cynnal y gwaith o fewn yr amserlen werthuso.
33 Ni fu i’r 7 awdurdod lleol sy’n weddill gynnal y sesiwn SDG a chawsant eu cynnwys yn y gwerthusiad fel rhan o’r grŵp profi (gweler Adran 1.1 
am fwy o wybodaeth). 

Tabl 10.1 Y sefydliadau a oedd yn rhan o’r grŵp 
ymyrraeth yn ôl awdurdod lleol

Awdurdod lleol Sefydliad cyflawni

Ynys Môn Dechrau'n Deg

Caerffili Gweithredu dros Blant

Caerdydd Gweithredu dros Blant

Barnardo's

Dechrau'n Deg 

Women Connect First

Prosiect SHINE / 
Cymdeithas Tai Taf

Sir Gaerfyrddin Dechrau'n Deg

Ceredigion Canolfan Blant Jig-so

Dechrau'n Deg

Canolfan Deulu Penparcau

Canolfan Deulu Llandysul 

Canolfan Deulu Llanbedr 
Pont Steffan

Conwy a Sir 
Ddinbych

Gwasanaeth Cefnogi 
Teuluoedd

Conwy Gweithredu dros Blant 

Bwrdd Iechyd Betsi 
Cadwaladr

Dechrau'n Deg

Canolfan Deulu Llanrwst

Sir Ddinbych Gweithredu dros Blant 

Sir y Fflint Dechrau'n Deg

Ysgol Gwynedd

Sir Fynwy Dechrau'n Deg

Casnewydd Barnardo's

Tîm Cymorth i Deuluoedd

Dechrau'n Deg

Powys Gweithredu dros Blant

Ysgol Maesyrhandir

Rhondda Cynon 
Taf

Dechrau'n Deg

Bro Morgannwg Dechrau'n Deg

Wrecsam Teuluoedd yn Gyntaf
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Tabl 10.2 Y Sefydliadau a oedd yn rhan o’r grŵp rheoli 
yn ôl awdurdod lleol

Awdurdod lleol Sefydliad cyflawni

Blaenau Gwent Dechrau'n Deg

Pen-y-bont ar 
Ogwr

Gweithredu Dros Blant 
(Dechrau’n Deg)

Gweithredu Dros Blant 
(Teuluoedd yn Gyntaf)

Caerdydd Cymunedau yn Gyntaf / 
Gweithredu yng Nghaerau 
a Threlái (ACE)

Cymunedau yn Gyntaf 
Ardal STAR

Ysgol Gynradd Danescourt

Sir y Fflint Ysgol Caer Nant

Merthyr Tudful Tîm Rhianta

Gwasanaethau 
Cymdeithasol

Castell-nedd Port 
Talbot

Dechrau'n Deg

SGO

Sir Benfro Ysgol Gymunedol Doc 
Penfro

Rhondda Cynon 
Taf

Homestart

Abertawe

Torfaen Dechrau'n Deg

Cymunedau yn Gyntaf

Bro Morgannwg

Wrecsam Dechrau'n Deg

Roedd yr ardaloedd naill ai'n grŵp rheoli neu grŵp 
ymyrraeth yn dibynnu ar ffactorau lluosog. Cynigiwyd y 
rhan fwyaf o gyrsiau i fod yn grŵp rheoli cyn bod yn grŵp 
ymyrraeth, fodd bynnag recriwtiwyd rhai awdurdodau 
lleol fel grŵp rheoli yn unig er mwyn sicrhau bod yna 
ddigon o awdurdodau lleol yn cymryd rhan fel grŵp 
rheoli gan fod rhai problemau wedi codi wrth sicrhau 
bod yna nifer digon uchel o gyfranogwyr yn y grŵp 
rheoli. Roedd y ffactorau eraill a oedd yn dylanwadu ar 
a oedd grŵp yn grŵp rheoli neu’n grŵp ymyrraeth yn 
cynnwys pa un a oedd ymarferwyr wedi cael hyfforddiant 
SDG ai peidio, er bod yr hyfforddiant ar gael yn helaeth, 
ac a oedd y rhaglen magu plant y cafodd SDG ei 
ychwanegu ati yn gallu cynnig wythnos ychwanegol 
naill ai ar y diwedd neu fel wythnos olaf ond un y cwrs. 
Roedd y grwpiau rheoli a’r grwpiau ymyrraeth hefyd yn 
cwmpasu ystod o ddemograffeg ledled Cymru.

10.3 Dylunio Cynnwys SDG 

Dyluniwyd cynnwys y sesiwn SDG dros sawl cam er 
mwyn sicrhau ei bod yn gweddu cystal ag y bo modd 
gyda’r rhaglenni rhianta BRh a FLNP. 

Comisiynwyd Quaker Social Action (QSA) i ddylunio 
SDG, gan fod yr elusen wedi cyflwyno rhaglen addysg 
ariannol ei hun o'r blaen (Made of Money). 

Mynychodd cynrychiolwyr y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol a QSA gwrs hyfforddi FLNP i ddeall sut mae'n 
gweithio ac i sicrhau bod dyluniad SDG yn debyg. O 
ganlyniad i hyn, mae SDG yn defnyddio iaith debyg 
megis 'dewisiadau a chanlyniadau'. Dyluniwyd y 
gweithgareddau yn SDG i fodloni'r canlyniadau a 
nodwyd yn y model rhesymeg ac yn unol â'r rhaglenni 
rhianta presennol. 

Roedd rhai heriau ynghlwm wrth y broses ddylunio 
gan na roddodd perchnogion FLNP a BRh ganiatâd 
i ychwanegu cynnwys at bob wythnos o'r rhaglen 
gan y byddai hynny’n effeithio ar ddidwylledd y cwrs. 
Felly, ychwanegwyd SDG fel sesiwn 2 awr ychwanegol 
yn wythnos olaf ond un neu wythnos olaf y cwrs a'i 
chynllunio i gysylltu yn ôl â’r wythnosau blaenorol. 

Roedd her ddylunio arall yn deillio o’r drafferth i ail-
gysylltu â’r cyfranogwyr i gael adborth dilynol. Yn 
lle hynny, rhoddwyd llyfryn gwybodaeth Cymraeg a 
Saesneg i rieni ar ddiwedd y sesiwn, yn amlinellu ffyrdd 
eraill y gallant ddysgu eu plant am arian. 

10.4 Proffil o’r rhai a oedd yn 
cymryd rhan yn y rhaglen rianta

Mae lleoliad cyflwyno’r rhaglen yn dueddol o 
ddylanwadu ar sut mae’r cyfranogwyr yn dechrau 
cymryd rhan yn y rhaglen a demograffeg y bobl 
sy'n cymryd rhan. Yn gyffredinol, mae'r rheini mewn 
canolfan deuluol yn cael mwy o atgyfeiriadau gan y 
gwasanaethau cymdeithasol, gweithwyr proffesiynol 
Dechrau'n Deg neu asiantaethau eraill (mewn un 
lleoliad roedd hyn yn cyfrif am 70% o'r rhai a oedd yn 
bresennol yn y rhaglen), er roedd hunanatgyfeiriadau 
gan rieni a oedd eisoes yn mynd i’r ganolfan ac wedi 
creu perthynas gyda'r ymarferwyr, hefyd yn gyffredin. 
Os oedd y rhaglen rianta yn cael ei chynnal mewn 
lleoliad allanol, roedd yn cael ei hysbysebu’n ehangach 
yn y gymuned trwy daflenni a phosteri mewn ysgolion 
cynradd, a gan feddygon ac ymwelwyr iechyd ac roedd 
argymhellion personol hefyd yn ffactor dylanwadol. 
O ganlyniad, roedd yna ystod ehangach o rieni yn 
cymryd rhan - roedd un rhaglen rianta a oedd yn cael ei 
chyflwyno trwy ysgol yn derbyn unrhyw riant â phlentyn 
dan 25 oed.  
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10.5 Gwerthusiad Proses

Nod y Gwerthuso Proses yw deall sut mae unigolion yn 
ymuno â Rhaglen Y Blynyddoedd Rhyfeddol (BRh) a’r 
Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant (FLNP) ac felly 
pa mor gynrychiadol y maent o rieni yn fwy cyffredinol. 
Mae hefyd yn ceisio deall a oes yna wahaniaethau yn 
y modd y mae'r modiwl SDG yn cael ei ymgorffori 
yn BRh a FLNP ac felly i ba raddau y mae'n ddilys i 
drin y gwerthusiad fel gwerthusiad o un rhaglen. Yn 
olaf, mae'r gwerthuso proses yn canolbwyntio ar ba 
mor gyfforddus oedd yr ymarferwyr yn teimlo wrth 
gyflwyno'r modiwl SDG a sut yr oedd y rhieni a oedd yn 
cymryd rhan yn y sesiynau'n ymgysylltu â'r cynnwys. 

Roedd y gwerthuso proses yn cynnwys nifer o elfennau 
ansoddol a meintiol gyda rhanddeiliaid, ymarferwyr a 
rhieni:

•  10 cyfweliad manwl gyda rhanddeiliaid allweddol a
oedd yn rhan o ddylunio a chyflwyno SDG.

•  15 cyfweliad manwl gydag ymarferwyr

•  20 cyfweliad manwl gyda rhieni (10 cyfweliad
wyneb yn wyneb a 10 cyfweliad dros y ffôn)

•  8 arsylwad o sesiwn SDG yn cael ei chyflwyno

•  132 o ffurflenni gwerthuso hyfforddiant gan
ymarferwyr a oedd wedi bod i sesiwn hyfforddi SDG

•  Cwblhawyd 50 o gyfweliadau ar-lein o’r arolwg
adborth ymarferwyr

•  Barn gymaredig ymarferwyr yn cymryd rhan mewn
gweithdai mewn dau ddigwyddiad dathlu yng
Nghymru ar ôl gorffen cyflwyno SDG

 Mae dadansoddiad o’r cyfweliadau a’r arsylwadau a 
gynhaliwyd fel rhan o’r gwerthuso proses i’w weld yn 
nhabl 10.2 isod. 

Tabl 10.2 Cyfweliadau ac arsylwadau a gynhaliwyd yn 
ôl ardal

Cyfweliadau 
ag ymarfer-
wyr

Cyfweli-
adau gyda 
rhieni

Arsyl-
wadau

Gogledd 
Cymru 

8 0 1

Canolbarth 
Cymru 

1 6 3

 De Cymru 6 14 4

Cyfanswm 15 20 8

10.6 Gwerthusiad o Effaith

Roedd y gwerthusiad effaith yn cynnwys mesur effaith 
y modiwl SDG ar agweddau ac ymddygiadau rhieni 
drwy gymharu unrhyw wahaniaethau yn y lefelau o 
newid ym marn rhieni a fynychodd y modiwl SDG (a 
elwir o hyn ymlaen yn ‘grŵp SDG’), gyda grŵp tebyg o 
rieni a fynychodd y rhaglen rianta ond na fynychodd 
fodiwl SDG, gan nad oedd wedi ei ymgorffori yn y 
cwrs y buont hwy arno (y ‘grŵp rheoli’). Cafodd arolwg 
o’r rhieni ei gynnal ar bedwar pwynt allweddol o'r 
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’).

•  Cyfweliadau ansoddol estynedig gyda 10 teulu
yn cynnwys cyfweliadau gyda'r rhieni a'u plant ac
arsylwi ethnograffig.

10.6.1 Dull

Cynhaliwyd arolwg gyda’r grŵp SDG a'r grŵp rheoli 
ar dri phwynt yn ystod y gwerthusiad. Ar ddechrau eu 
rhaglen rianta, cawsant wahoddiad i gwblhau arolwg 
papur ('rhag-arolwg') ac yna'u gwahodd i gymryd 
rhan mewn arolwg tebyg dros y ffôn chwe mis ar ôl i'r 
rhaglen rianta ddod i ben (yr 'arolwg 6 mis ') ac yna 12 
mis ar ôl cwblhau'r rhaglen rianta (yr ' arolwg 12 mis’). 
Mae cymharu ymatebion yr arolwg yn nodi a oes yna 
unrhyw wahaniaethau yn y lefelau newid ymhlith y 
ddau grŵp (dull gwahaniaeth-mewn-gwahaniaeth). 
Er enghraifft, os yw barn y grŵp SDG wedi newid yn 
sylweddol rhwng y ddau arolwg, ac nid yw barn y grŵp 
rheoli wedi newid, mae hyn yn dangos bod cynnwys y 
cwrs SDG wedi cael effaith gadarnhaol.

Ystyriwyd y dull hwn wrth ymdrin ag unrhyw newidiadau 
yn ymatebion y grŵp rheoli neu'r grŵp SDG dros y 
cyfnod ymchwil a allai fod wedi bod o ganlyniad i 
resymau heblaw cymryd rhan yn y sesiwn SDG. Er 
enghraifft, efallai y bydd rhieni wedi gwneud rhywbeth 
yn wahanol ar ôl mynychu’r rhaglen rianta ehangach, 
mewn ymateb wrth i’w plentyn fynd yn hŷn, neu o 
ganlyniad i’r ymgyrchoedd eraill yng Nghymru.
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10.6.2 Cyfraddau Ymateb

Cyflwynwyd SDG i oddeutu 1,000 o rieni35. 

Yr arolwg cyntaf oedd y rhag-arolwg, gofynnwyd i'r 
rhieni gwblhau arolwg cyn y sesiwn SDG, roedd y rhai a 
gwblhaodd yr arolwg yn: 

•  760 o rieni wedi cymryd rhan mewn sesiwn SDG
(76% o'r rhai a oedd yn bresennol);

•   754 o rieni grŵp rheoli.

Gofynnwyd i rieni SDG gwblhau arolwg papur yn dilyn 
cymryd rhan yn SDG, yr ôl-arolwg: 

•  Cymerodd 617 o rieni ran (62% o'r rhai a oedd wedi
cymryd rhan; 81% o'r rhai a gymerodd ran yn y
rhag-arolwg).

Yn y rhag-arolwg a’r ôl-arolwg, gofynnwyd i'r rhieni roi 
caniatâd dilynol ac i ddarparu manylion cyswllt dilys er 
mwyn ail-gysylltu â nhw i gymryd rhan mewn cyfweliad 
dilynol.

Ar ôl 6 mis: 

•  Roedd 411 o rieni SDG yn y sampl gychwynnol, gan
eu bod wedi cytuno i gymryd rhan yn y cam hwn o'r
ymchwil (41% o'r rhai a oedd wedi cymryd rhan yn
SDG; 54% o'r rhai a gwblhaodd y rhag-arolwg);

•  Roedd 380 o rieni’r grŵp rheoli yn y sampl
gychwynnol, gan eu bod wedi cytuno i gymryd rhan
yn y cam hwn o'r ymchwil (50% o'r rhai a oedd wedi
cwblhau’r rhag-arolwg)36;

•  Cwblhaodd cyfanswm o 228 o rieni SDG yr arolwg
6 mis, a 201 o rieni'r grŵp rheoli.

35 Mae'r ffigwr hwn yn frasgywir oherwydd bod presenoldeb nifer o’r grwpiau ymyrraeth wedi cael ei amcangyfrif. Cyfrifwyd y ffigwr hwn trwy 
ddefnyddio nifer y rhieni a ddaeth i bob sesiwn a ddarparwyd gan Blant yng Nghymru (yng Ngwanwyn 2016 a Haf 2016) a gan ymarferwyr a 
gyflwynodd y sesiwn (yn Hydref 2016 a Gwanwyn 2017). Lle'r oedd yna fylchau yn y ffigyrau presenoldeb gwirioneddol, defnyddiwyd y nifer 
rhagamcanol o rieni a ddisgwyliwyd i gymryd rhan yn y sesiynau hyn. Mae defnyddio'r ffigurau hyn yn awgrymu cyfanswm presenoldeb SDG o 
1,003 o rieni. 
Gan fod rhywfaint o ddata ar goll, gwnaed cyfrifiadau i gynhyrchu nifer isaf a nifer uchaf o rieni a gymerodd ran yn SDG: 
•  Nifer isaf o rieni - defnyddiwyd y nifer isaf o bobl yn cymryd rhan ym mhob cwrs (tri rhiant) ar gyfer y cyrsiau heb ffigwr, ac ychwanegu'r rhain

at y ffigyrau presenoldeb hysbys, mae 793 o rieni yn debygol o fod wedi cymryd rhan yn SDG.

•  Nifer uchaf o rieni - mae defnyddio nifer y rhieni y rhagwelwyd eu bod wedi cymryd rhan mewn sesiynau SDG, yn rhoi 1,295 o rieni fel terfyn
uchaf ar gyfer y nifer o rieni sy'n debygol o fod wedi cymryd rhan yn SDG.

36 Roedd y sampl gychwynnol ar gyfer yr arolwg 6 mis yn is nag a ragwelwyd oherwydd y gyfran is o rieni yn cytuno i gymryd rhan yn yr 
ymchwil ddilynol. Gallai anogaeth bellach gan yr ymarferwyr wrth i rieni gwblhau'r rhag-arolwg fod wedi cynyddu hyn. Tynnwyd sylw at hyn yn 
ystod gwaith maes ac o ganlyniad rhoddwyd rhagor o wybodaeth i ymarferwyr a chynyddodd y gyfradd ganiatâd wrth i'r gwaith maes barhau.

 Dangosir hyn yn ffigwr 10.3 isod, ynghyd â'r cyfraddau 
ymateb.

Tabl 10.3 Cyfraddau ymateb i’r arolwg 6 mis

Nifer y 
cyfweliadau a 
gyflawnwyd ar 
y pwynt 6 mis

Cyfradd ymateb 
ar y pwynt 6 
mis (%)

Grŵp rheoli 
(380)

201 53%

Grŵp SDG 
(411)

228 55%

Cyfradd 
ymateb 
cyffredinol 
(791)

429 54%

Ar ôl cymryd rhan yn yr arolwg 6 mis, roedd yn rhaid i 
rieni roi caniatâd eto i ail-gysylltu â nhw i gymryd rhan 
yn yr arolwg 12 mis. Yn ogystal â hyn, roedd y rheiny a 
oedd yn cytuno i gymryd rhan mewn ymchwil ddilynol 
yn y rhag-arolwg neu’r ôl-arolwg a oedd heb gwblhau’r 
arolwg 6 mis wedi'u cynnwys yn y sampl gychwynnol ar 
gyfer yr arolwg 12 mis.  

•  Cytunodd cyfanswm o 529 o rieni i gymryd rhan ac
roedd yna fanylion cyswllt dilys i gysylltu â nhw yn
yr arolwg 12 mis (284 o rieni SDG a 245 o rieni grŵp
rheoli);

•  Cymerodd cyfanswm o 268 o rieni ran yn yr arolwg
12 mis (138 o rieni SDG a 130 o rieni grŵp rheoli).

 Dangosir hyn yn ffigwr 10.4 isod, ynghyd â'r cyfraddau 
ymateb.
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Tabl 10.4 Cyfraddau ymateb i’r arolwg 12 mis

Nifer y 
cyfweliadau a 
gyflawnwyd yn 
yr arolwg 12 mis

Cyfradd 
ymateb yr 
arolwg 12 mis 
(%)

Grŵp rheoli 
(245)

130 53%

Grŵp SDG 
(284)

138 49%

Cyfradd 
ymateb 
cyffredinol 
(529)

268 51%

Felly, o ystyried y gyfradd ymateb derfynol ymhlith 
rhieni SDG, roedd yna gyfradd ymateb gyffredinol 
amcangyfrifedig o 23% ar gyfer y gwerthusiad effaith 
6 mis, gyda 228 o'r tua 1,000 o rieni a gafodd sesiwn 
SDG yn cwblhau'r arolwg 6 mis. Y gyfradd ymateb 
gyffredinol ar gyfer yr arolwg 12 mis oedd 14%, gyda 138 
o'r tua 1,000 o rieni SDG a dderbyniodd yr ymyrraeth yn 
cwblhau'r arolwg 12 mis.

Mae'n werth nodi bod y rhieni yn aml yn amharod i 
ateb y ffôn i rifau anhysbys, a gyfrannodd at y cyfraddau 
ymateb a oedd ychydig yn is na’r disgwyl yn yr arolwg 6 
mis a’r arolwg 12 mis.

10.6.3 Arolygon Plant

Ochr yn ochr â'r cyfweliadau dilynol gyda rhieni, bu i ni 
hefyd wahodd plentyn y rhieni a gymerodd ran (a oedd 
agosaf at 7 oed os oedd yna fwy nag un plentyn yn y 
teulu) i gymryd rhan mewn arolwg byr 6 mis a 12 mis ar 
ôl i'r rhieni gymryd rhan yn y sesiwn SDG.

Roedd yr arolwg yn cynnwys cwestiynau i fesur 
ymwybyddiaeth ac ymddygiad y plentyn ynglŷn ag arian 
megis a ydynt yn gallu gwahaniaethu rhwng y pethau 
a ddymunant a’r pethau sydd eu hangen arnynt, o ble 
maen nhw'n credu y daw arian ac a ydynt yn ymwneud 
ag unrhyw benderfyniadau gwario (naill ai mewn 
perthynas â’u harian eu hunain neu benderfyniadau 
teuluol). 

Gan mai dim ond ar ôl SDG y cwblhawyd yr arolwg 
hwn, ni chafodd y canlyniadau eu cynnwys yn yr 
adroddiad hwn gan nad oedd yna waelodlin ar gyfer 
mesur effeithiau ac ni welwyd unrhyw wahaniaeth 
rhwng y canfyddiadau rheoli a’r canfyddiadau 
ymyrraeth. 

Dangosir y cyfraddau ymateb yn y tablau isod, a roddir 
fel cyfran o’r nifer o rieni sy'n cwblhau yn ystod pob ton.

Tabl 10.5 cyfraddau ymateb arolwg plant 6 mis ar ôl SDG

Nifer yr 
arolygon a 
gwblhawyd 
6 mis ar ôl 
SDG

Cyfradd ymateb 
ar y pwynt 6 
mis (%)

Grŵp rheoli 
(201)

87 43%

Grŵp 
Ymyrraeth 
(228)

116 51%

Cyfanswm 
(429)

203 47%

Tabl 10.6 Cyfraddau ymateb arolwg plant 12 mis ar ôl SDG

Nifer yr 
arolygon a 
gwblhawyd 
12 mis ar ôl 
SDG

Cyfradd 
ymateb yr 
arolwg 12 mis 
(%)

Grŵp rheoli 
(130)

52 40%

Grŵp 
Ymyrraeth 
(138)

73 53%

Arolygon plant 
(268)

125 47%

10.6.4 Profi Arwyddocâd

Gan fod y data a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn yn 
deillio o arolwg sampl, mae felly’n destun camgymeriad 
ystadegol. Felly mae gan y ffigyrau yn yr adroddiad 
lwfans o ansicrwydd.

I roi enghraifft weithredol, os yw'r arolwg yn awgrymu 
bod gan 50% (y gwerth lle’r mae’r lwfans o ansicrwydd 
ar ei uchaf) o’r holl rieni farn benodol, y gwall safonol 
ar lefel hyder o 95% yw ± 6.35% y cant. Felly, gallwn 
ddweud ein bod ni'n 95% yn sicr bod y gyfran o rieni 
sy'n dal y farn honno rhwng 43.65% a 56.35%.

Trwy gydol yr adroddiad, dim ond os yw'r 
gwahaniaethau rhwng yr is-grwpiau a rhwng y rhag-
arolwg a’r arolwg 12 mis yn sylweddol, y rhoddwyd sylw 
i'r gwahaniaethau hynny.
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Mae holl ganfyddiadau’r adroddiad hwn yn 
arwyddocaol ac ar lefel hyder o 95% ar wahân i’r 
ffigyrau arian poced a oedd â lefel hyder o 90%.37

37 Yn fersiwn wreiddiol yr adroddiad hwn adroddwyd bod canfyddiadau ynglŷn ag arian poced yn arwyddocaol ar lefel o 95%. O’r gwaith 
dadansoddol pellach a wnaed gan IFF Research ar ôl cyhoeddi, gwelwyd gwall wrth gyfrifo’r ffigwr hwn sydd wedi ei gywiro erbyn hyn.



10.7 Heriau Methodolegol

Anghysondebau wrth gyflwyno

Cafodd y cysondeb ei fonitro wrth gyflwyno cynnwys 
SDG cyn belled â phosib trwy arsylwi rhai sesiynau SDG.

Mewn nifer fach o achosion, nid oedd yr ymarferwyr 
yn gallu treulio’r holl amser a ddyrannwyd ar y 
gweithgareddau terfynol (yn enwedig Trafodaethau am 
Arian Poced a Thrafodaethau Ariannol) i osgoi gor-
redeg y sesiwn. Adroddwyd am wahaniaethau hefyd yn 
y graddau y bu'r ymarferwyr yn mynd â’r cyfranogwyr 
drwy'r llyfrynnau a roddwyd iddynt i fynd adref, gyda 
rhai yn awgrymu na ddigwyddodd hyn neu ei fod wedi 
cael ei ruthro. 

Gall amrywiadau yn lefel y gefnogaeth ddilynol a 
ddarperir gan wahanol raglenni rhianta hefyd olygu 
bod SDG yn cael mwy o effaith ar rai cyfranogwyr nag 
eraill. Ceisiodd rhai ymarferwyr gynnal y berthynas 
â chyfranogwyr ar ôl i'r cwrs orffen drwy gynnig 
cyfarfodydd wyneb yn wyneb dilynol (44%) neu 
alwadau ffôn dilynol (36%) gyda chyfranogwyr ar 
ôl i'r cwrs orffen i wirio a oedd ganddynt unrhyw 
ymholiadau neu a oeddynt angen cymorth pellach. Er 
nad oedd yr ymarferwyr wedi cael cyfarwyddyd i ddilyn 
i fyny ar yr wythnos SDG yn benodol, mae'r sgyrsiau 
hyn yn cynnig cyfle ychwanegol i drafod hyn neu o 
bosibl i gyfeirio cyfranogwyr at wybodaeth a chyngor 
pellach os oes angen. 

Ar ôl adolygu'r adborth gan ymarferwyr, cyfranogwyr 
a chanfyddiadau'r arsylwadau, ymddengys bod SDG 
yn cael ei gyflawni fel y cynlluniwyd, ac felly ni ddylai 
byrhau'r gweithgareddau gael effaith fawr ar y data. 

Casglu Data

O ran logisteg cynnal y gwerthusiad, un o'r prif 
bryderon oedd sicrhau bod data o safon uchel yn 
cael ei gasglu, o ran data’r arolwg gan gyfranogwyr ac 
ymarferwyr. 

Dyluniwyd SDG ar gyfer cynulleidfa gyffredinol, ond 
mae ei integreiddio i BRh a FLNP wedi arwain at arolwg 
o gyfranogwyr sydd yn aml ag anghenion uwch (h.y. 
rhieni/gofalwyr a neiniau a theidiau) nag a ragwelwyd 
oherwydd natur y rhieni sy’n gweithio gyda nhw. Mae 
hyn wedi cael rhywfaint o oblygiadau o ran casglu data, 
yn gyntaf nid oedd gan rai rhieni'r sgiliau llythrennedd 
angenrheidiol (o ran oedran darllen neu oherwydd nid 
Saesneg oedd iaith gyntaf y cyfranogwr) i gwblhau'r 
arolwg a oedd yn golygu yn aml bod yn rhaid i'r 
ymarferwyr dreulio llawer o amser yn cynorthwyo gyda 
chwblhau neu gynnig cymorth un i un. Yn ail, mae 
hyn yn golygu bod angen cyflwyno canfyddiadau’r 

gwerthusiad fel effeithiau SDG ar y boblogaeth benodol 
o rieni a oedd wedi cymryd rhan yn y rhaglen rianta. 
O gofio ei bod yn debygol y bydd cyflwyno SDG yn y 
dyfodol yn debygol o fod o fewn rhaglen rianta, nid 
yw hyn yn effeithio ar ganfyddiadau'r gwerthusiad 
ond mae'n ei gwneud hi'n anoddach i gyffredinoli'r 
canlyniadau i'r boblogaeth o rieni/gofalwyr yn ei 
chyfanrwydd.  

Mater arall a wynebwyd trwy gydol y peilot oedd 
pwysigrwydd cadw'r grwpiau rheoli a’r grwpiau 
ymyrraeth ar wahân, h.y. sicrhau nad oedd unrhyw un 
o'r cyfranogwyr yn y sampl rheoli yn mynd i sesiwn 
SDG yn ddiweddarach. O gyfweliadau manwl gyda 
chyfranogwyr, rydym yn gwybod ei fod yn gyffredin 
iddynt gymryd rhan mewn mwy nag un rhaglen rianta, 
ond mae'r risg o hyn wedi'i leihau trwy wirio'r sampl 
yn drylwyr er mwyn sicrhau nad yw cyfranogwyr 
yn ymddangos ddwywaith, a dileu’r data yn llwyr ar 
gyfer unrhyw gyfranogwyr sy'n ymddangos yn y grŵp 
rheoli a’r grŵp ymyrraeth. Fel rhagofal ychwanegol, 
ar ddechrau'r arolygon 6 a 12 mis, gofynnir i'r holl 
gyfranogwyr a ydynt wedi cymryd rhan mewn unrhyw 
raglenni rhianta eraill, ac os felly, gofynnir cwestiynau 
dilynol i weld a oedd yn cynnwys unrhyw beth am arian 
i gael gwybod a ddylid tynnu’r cyfranogwr o'r data. 

Yr unig risg arall i'r data gwerthuso effaith yw gwahanu 
effaith SDG o unrhyw brofiadau eraill a allai effeithio 
ar agweddau unigolyn tuag at arian neu drafod arian 
gyda’u plant. Er enghraifft, gallai mynd i sesiwn SDG, 
neu hyd yn oed gwblhau'r holiadur hunan-gwblhau sy'n 
gofyn cwestiynau am gyllid personol, fod wedi annog 
cyfranogwyr i ofyn am gyngor neu arweiniad ar arian. 
Caiff hyn ei fesur yn yr arolwg 12 mis ar gyfer y grŵp 
rheoli a’r grŵp ymyrraeth er mwyn monitro hyn.   

Mae'n werth nodi hefyd na wnaeth pob rhiant a 
gymerodd ran mewn sesiwn SDG, gymryd rhan yn y 
gwerthusiad. Roedd yna nifer o ffactorau'n dylanwadu 
ar hyn gan gynnwys rhieni ddim yn bresennol bob 
wythnos o'r cwrs ac felly'n colli'r rhag-arolwg neu’r 
ôl-arolwg oedd yn cael eu dosbarthu. Os na lwyddodd 
rhieni i gofnodi eu manylion cyswllt yn fanwl gywir neu 
roi caniatâd dilynol, nid oeddem yn gallu ail-gysylltu â 
nhw ar gyfer yr arolwg 6 mis na'r arolwg 12 mis.

Cynhaliwyd dadansoddiad is-grŵp i wirio a oedd yna 
unrhyw wahaniaethau yn y lefel o newid a arsylwyd 
yn dibynnu ar a oedd y rhieni yn bresennol naill ai ar 
y rhaglen rianta FLNP neu BRh. Ni chanfuwyd unrhyw 
wahaniaethau sy’n golygu bod y sesiynau SDG wedi 
cynhyrchu'r un lefel o effaith waeth pa raglen rianta y 
cafodd y sesiwn SDG ei hintegreiddio i mewn iddi.
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