
 
 Cwestiynau Cyffredin Mapio’r ddarpariaeth addysg ariannol i blant a phobl ifanc  
 
Am beth mae’r prosiect?  
Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau ac UK Finance wedi dod at ei gilydd, gyda chefnogaeth 
Trysorlys Ei Mawrhydi, i lunio’r darlun mwyaf cynhwysfawr erioed o’r gwaith sy’n digwydd ar draws y 
wlad i wella sgiliau ariannol plant a phobl ifanc. Bydd yr ymchwil yn casglu’r wybodaeth ddiweddaraf 
am bob prosiect, ymyrraeth a gweithgaredd sy’n rhoi addysg ariannol i rai dan 18 oed sy’n tyfu yn y 
Deyrnas Unedig. 
 
Pa sefydliadau sy’n arwain y gwaith hwn? 
Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ac UK Finance sy’n arwain y gwaith ymchwil hwn, gyda 
chefnogaeth Trysorlys Ei Mawrhydi. Gwasanaeth hyd braich yw’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau a 
noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, gydag ymrwymiad ar y cyd i sicrhau bod pobl trwy’r 
Deyrnas Unedig yn cael cyfarwyddyd a mynediad at y wybodaeth y mae arnynt eu hangen i wneud 
penderfyniadau ariannol effeithiol yn ystod eu hoes. Bydd yn dwyn tri darparwr cyfarwyddyd 
ariannol at ei gilydd – y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise a’r Gwasanaeth Cynghori ar 
Bensiynau. UK Finance yw llais y diwydiant bancio ac ariannol ar y cyd. Mae’n cynrychioli mwy na 
250 o gwmnïau ar draws y diwydiant, mae’n gweithio i wella’r gallu i gystadlu, cefnogi cwsmeriaid a 
hwyluso blaengaredd.  
 
Pam eich bod chi’n cynnal y gwaith ymchwil hwn?  
Defnyddir y canfyddiadau o’r gwaith ymchwil i ddynodi bylchau yn y ddarpariaeth addysg ariannol a 
bod yn sail i bwyslais polisi, cyllid a chyflawni yn y dyfodol i wella gallu ariannol plant a phobl ifanc. 
Bydd y dystiolaeth a gesglir hefyd yn sail ar gyfer datblygu strategaeth genedlaethol newydd i wella’r 
ddarpariaeth addysg ariannol i blant a phobl ifanc, un o swyddogaethau statudol y Gwasanaeth 
Arian a Phensiynau newydd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc yn cael eu 
cefnogi i ddatblygu’r sgiliau, gwybodaeth ac agweddau sydd arnynt eu hangen i reoli eu harian yn 
dda.  
 
Ydych chi ddim wedi gwneud yr ymchwil hwn o’r blaen? 
Mae’r prosiect hwn yn adeiladu ar ymarfer tebyg dan arweiniad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn 
2017, y cyhoeddwyd y canlyniadau iddo yn Plant a Phobl Ifanc a Galluogrwydd Ariannol: 
Dadansoddiad o’r Ddarpariaeth (Medi 2018). Trwy weithio gyda’i gilydd mae’r Gwasanaeth Arian a 
Phensiynau, UK Finance a Thrysorlys EM am adeiladu darlun hyd yn oed yn fwy cyfredol a chywir o 
gyflwr y ddarpariaeth addysg ariannol i rai 0-18 mlwydd oed.  
 
Pa fathau o ymyraethau sy’n gymwys?  
Rydym yn chwilio am unrhyw ymyrraeth sydd ag agwedd addysg ariannol benodol iddi. Gall hyn fod 
yn ymyrraeth sy’n canolbwyntio yn benodol ar addysg ariannol, neu ymyrraeth ehangach sy’n 
cynnwys sgiliau bywyd ond y mae galluogrwydd ariannol yn elfen greiddiol ohoni. Os nad ydych yn 
sicr a yw’r ymyrraeth yn berthnasol, rydym yn fwy na bodlon i drafod hyn gyda chi yn gyntaf.  
 
Beth sy’n cyfrif fel ymyrraeth?  
Mae gennym ddiddordeb mewn cael gwybod am bob math o ymyraethau – rhaglenni, prosiectau, 
gwasanaethau, adnoddau/deunyddiau, cyfarwyddyd a hyfforddiant. Rydym am glywed am 
ymyraethau lleol, ar raddfa fach, yn ogystal â phrosiectau rhanbarthol neu genedlaethol mwy sy’n 
cael eu cyflawni. Os oes amheuaeth, cysylltwch hefo ni.  
 
A oes raid i mi lenwi’r ffurflen fwy nag unwaith?  
Os oes gennych fwy nag un ymyrraeth, llenwch yr arolwg ar gyfer pob un.  
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Sut fydd data fy sefydliad yn cael ei ddefnyddio?  
Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ac UK Finance sy’n cynnal yr arolwg hwn a bydd unrhyw 
wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn eich atebion yn cael ei rhoi i’r ddau barti.  Bydd y wybodaeth y 
byddwch yn ei rhoi (ac eithrio unrhyw ddata personol) yn cael ei rhannu â Thrysorlys EM 
hefyd.  Bydd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ac UK Finance yn cadw unrhyw wybodaeth y 
byddwch yn ei rhoi yn gyfrinachol.  Bydd yn cael ei defnyddio ar gyfer cynnal dadansoddiad o’r 
ddarpariaeth o addysg ariannol i blant a phobl ifanc a datblygu strategaeth i wella’r ddarpariaeth 
honno.  Ni fydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn cael ei rhannu ag unrhyw unigolyn arall oni bai 
ein bod yn cael caniatâd ysgrifenedig i wneud hynny.  Bydd canfyddiadau cyhoeddedig yr ymchwil 
hwn yn cael eu gwneud yn ddienw ac ni ellir eu tadogi ar eich sefydliad chi. Mae’r arolwg hefyd yn 
gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio ychydig o wybodaeth sylfaenol am eich ymyrraeth i ddiweddaru 
ein map o addysg ariannol (https://www.fincap.org.uk/en/articles/find-financial-education-near-
you), gan helpu ysgolion, rhieni ac eraill i ddod o hyd i wasanaethau a chefnogaeth a all eu helpu i 
ddatblygu sgiliau, gwybodaeth ac agweddau ariannol plentyn neu berson ifanc. Os oes gennych 
gwestiynau pellach am y ffordd y defnyddir gwybodaeth bersonol, cyfeiriwch at Bolisi Preifatrwydd y 
Gwasanaeth Arian a Phensiynau (https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/privacy) a 
Pholisi Preifatrwydd UK Finance (https://www.ukfinance.org.uk/privacy-policy).      
 
Nid oes gennyf yr holl wybodaeth y gofynnir amdani yn yr arolwg. Beth ddylwn i ei wneud?  
Os nad oes gennych yr holl wybodaeth y gofynnir amdani, efallai y byddai o werth siarad ag aelodau 
eraill o’ch sefydliad i weld a yw ganddynt hwy.  Rydym yn deall na fydd yr holl wybodaeth yn cael ei 
chasglu, felly rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, 
cysylltwch.  
 
Nid wyf am roi holl ddata fy sefydliad. Beth sy’n digwydd yn awr?  
Rydym yn gofyn am wybodaeth am amrywiaeth o agweddau ar ymyraethau, gan gynnwys cyllid. 
Rydym yn gwerthfawrogi sensitifrwydd y wybodaeth hon: bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw 
yn gyfrinachol ac i’w dadansoddi yn unig ac ni fydd yn cael ei rhannu tu allan i’n sefydliad heb eich 
caniatâd.  Mae’n ddefnyddiol i ni oherwydd rydym yn gallu dynodi ble mae bylchau o ran cyllido, ac 
ar ba raddfa. Ni fyddwn yn defnyddio eich data heb eich caniatâd, ond rydym yn eich annog i 
gyfrannu’n llawn, gan y bydd hyn yn ein galluogi i gael y darlun mwyaf cywir o’r dirwedd o ran 
darpariaeth.  
 
A allaf ofyn i ddata fy sefydliad gael eu tynnu allan yn ddiweddarach?  
Os nad ydych yn dymuno i ni gadw data am eich ymyrraeth, byddwn yn ei dynnu allan ar eich cais. 
Rydym hefyd yn cadw’r hawl i beidio â chynnwys data nad yw’n addas i’n gofynion ac ni fydd raid i ni 
roi adborth am y rhesymeg tu ôl i hyn. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, cysylltwch 
â Zoe Renton, Rheolwraig Polisi, Plant a Phobl Ifanc yn zoe.renton@moneyadviceservice.org.uk.    
 
A allaf ofyn i ddata fy sefydliad gael ei newid?  
Os bydd newid i’r data am eich ymyrraeth/ymyraethau, byddwn yn cywiro hyn ar eich cais.  
 
Beth yw’r egwyddorion IMPACT y cyfeirir atynt yn yr arolwg?  
Mae’r egwyddorion IMPACT yn nodi’r dull lefel uchel o ran casglu tystiolaeth a gwerthuso y 
dymuna’r Strategaeth Galluogrwydd Ariannol i’r Deyrnas Unedig ei ymwreiddio ym mhob sefydliad 
ar bob lefel. Maent wedi cael eu datblygu i annog sefydliadau ar draws y sector i ymrwymo yn 
gyhoeddus i gynyddu’r sylfaen dystiolaeth a sicrhau bod tystiolaeth gadarn yn ganolog i bopeth a 
wnânt. Bydd llofnodwyr yr egwyddorion IMPACT yn gweithredu fel hyrwyddwyr effaith a byddant yn 
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helpu i rannu a phlannu arferion gorau ymhlith y sector. Os oes gennych ddiddordeb mewn llofnodi, 
cysylltwch â whatworks@fincap.org.uk.  
 
Beth yw’r Nod Ansawdd Addysg Ariannol y sonnir amdano yn yr arolwg?  
System achredu ar gyfer adnoddau addysg sydd wedi cael eu creu i’w defnyddio gyda phlant a phobl 
ifanc, a ariannwyd gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ac a reolir gan Young Money yw y Nod 
Ansawdd Addysg Ariannol. Fe’i dyfernir i adnoddau sy’n cynnal dysgu ac addysgu am arian o safon 
uchel. Mae’r Nod Ansawdd Addysg Ariannol yn rhoi hyder i’r rhai sy’n cyflwyno addysg ariannol bod 
y deunyddiau y maent yn eu defnyddio yn cynnwys gwybodaeth gywir a chyfredol, o’r gwerth 
addysgol mwyaf, ac yn ddiddorol a pherthnasol i bobl ifanc.  
 
Beth yw’r Hwb Tystiolaeth?  
Mae’r Hwb Tystiolaeth yn offeryn i’ch helpu i ddylunio eich ymyraethau, rhaglenni cyllido a pholisïau 
- trwy wneud tystiolaeth, dealltwriaeth ac addysg yn haws dod o hyd iddynt a’u deall. Mae’n 
cynnwys dau faes. Mae Adolygiadau Thematig yn dwyn canfyddiadau at ei gilydd o nifer o weithiau 
ymchwil ac astudiaethau gwerthuso ar bynciau penodol, i amlygu dysg ymarferol i gyllidwyr, 
ymarferwyr ac ymchwilwyr. Mae Crynodebau Tystiolaeth yn cynnwys astudiaethau ymchwil, 
gwerthusiadau ac adolygiadau o dystiolaeth o’r Deyrnas Unedig ac ar draws y byd - gyda disgrifiadau 
o dystiolaeth, pwyntiau i’w hystyried a chanfyddiadau allweddol wedi eu hamlygu ym mhob 
Crynodeb o Dystiolaeth.  
 
Gyda phwy y gallaf siarad am y prosiect?  
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu fod arnoch angen help i ymateb i’n harolwg, cysylltwch â 
Zoe Renton yn zoe.renton@moneyadviceservice.org.uk.  
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