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Gweithio gyda’n gilydd i helpu
pobl gyda’u harian

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn gweithio gyda sefydliadau fel eich un chi i

helpu defnyddwyr, cleientiaid a chyflogeion i reoli eu harian. Mae hyn yn bwysicach

nac erioed. Wrth i fesurau cloi Coronafeirws lacio, maen nhw wedi cael effaith ar

fywydau ac arian miliynau o bobl. 

I sicrhau bod pawb yn cael y cymorth dibynadwy sydd eu hangen arnynt ar hyn o bryd, 

mae angen eich cymorth arnom mewn hyrwyddo’r ddau faes cyfarwyddyd canlynol. 

Mae hyn oll i’w ddefnyddio am ddim, felly gallwch chi ddewis y cymorth mwyaf

perthnasol ar gyfer eich cynulleidfaoedd. 

• Ein Teclyn Llywio Ariannol newydd ar-lein ar gyfer cyfarwyddyd wedi’i addasu ar

unwaith: y man galw cyntaf i bobl ddeall eu sefyllfa ariannol ac i ddechrau dod yn

ôl i drefn os ydynt wedi dioddef sioc incwm oherwydd Coronafeirws.

• Canolbwynt Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws, wedi’i gasglu mewn un man 

hwylus.
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Beth sy’n cael ei gynnwys?

1. Copi ar eich cyfer i gyflwyno’r Teclyn Llywio

Ariannol newydd ar-lein, mewn print ac ar draws 

sianelau cymdeithasol, gyda graffigau cefnogol. 
Tudalen 3

2. Copi ar ein canolbwynt Cyfarwyddyd Arian 

Coronafeirws, fel y gallwch chi hefyd gyfeirio eich
cynulleidfaoedd yma. Tudalen 13

3. Gwybodaeth amdanom ni. Tudalen 18

Defnyddio’r pecyn cymorth hwn

Rydych chi’n gallu defnyddio’r negeseuon parod

canlynol i ymateb i geisiadau, bod yn rhagweithiol ac 

arbed arian ac adnoddau. Copïwch a phastiwch beth

sy’n gweithio orau i chi i anfon cyfathrebiadau amserol

a chynorthwyol allan.. 

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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1. Cyflwyno’r Teclyn
Llywio Ariannol
Yn yr adran hon, byddwch chi’n cael:

• cefndir ar yr Teclyn Llywio Ariannol newydd
• pwy fydd yn cael budd o ddefnyddio’r offeryn
• disgrifiadau byr a hirach o’r offeryn, yn barod i chi eu defnyddio ar eich

gwefan, mewnrwyd, e-negeseuon, llythyrau, llythyrau newyddion a 
chyfathrebiadau printiedig

• graffigau cynorthwyol gweledol y gallwch chi eu defnyddio hefyd.  

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Cefndir ar yr Teclyn Llywio Ariannol
newydd

Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws 4

Datblygwyd mewn partneriaeth â:  
Rydym wedi datblygu offeryn syml, ar-lein gyda

phartneriaid i helpu pobl ddeall eu sefyllfa

ariannol a dechrau dod yn ôl i drefn os ydynt

wedi dioddef gyda sioc incwm oherwydd

Coronafeirws.

Mae’r Teclyn Llywio Ariannol yn adnabod y 

cyfarwyddyd arian cywir sydd ei angen yn gyflym, 

fel bod pob cwsmer yn gwybod beth i’w wneud

nesaf. Mae hyn yn cynnwys ble i fynd am gymorth

am ddim ar draws materion ariannol. 

Mae’r offeryn yn cael ei gynnig gan y Gwasanaeth

Cynghori Arian, rhan o’r Gwasanaeth Arian a 

Phensiynau, a sefydlwyd gan y llywodraeth i roi

cymorth diduedd am ddim, – gweler tudalen 18 

am ragor o wybodaeth. 

Sut mae’n gweithio

Mae’r Teclyn Llywio Ariannol yn gofyn cyfres o 

gwestiynau i’r defnyddiwr am ei amgylchiadau. 

Mae’r unigolyn wedyn yn cael tudalen o 

ganlyniadau wedi’u teilwra o gyfarwyddyd arian

yn seiliedig ar ei sefyllfa ei hun. Mae’r cynllun

gweithredu hwn yn cynnwys cysylltiadau

uniongyrchol â phartneriaid sy’n gallu datrys

unrhyw faterion. Mae cyfarwyddyd yn cael ei

ddarparu ar unwaith, gyda’r broses gyfan yn

cymryd tua 30 eiliad. 

Cyflwyno’r offeryn hwn i’ch cynulleidfaoedd

Mae’r ychydig dudalennau nesaf yn darparu

negeseuon o hyd gwahanol i weddu i’ch sianelau

cyfathrebu. Mae’r negeseuon yn pwysleisio

buddion yr offeryn: am ddim, cyflym ac yn hawdd

i’w ddefnyddio gyda chanlyniadau wedi’u teilwra.

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Gostyngiad
dwys mewn

incwm–
effaith tymor

hir

Gostyngiad
dros dro

mewn incwm
– pryderus am 

sicrwydd i’r
dyfodol

Gostyngiad
dros dro

mewn incwm
– bydd yn

dychwelyd i
normal

Cymorth i’r
hunangyfloge

dig

Arhosodd
incwm yr un 

peth neu
arbedwyd

arian

Bydd y teclyn hwn yn

galluogi’r defnyddiwr i

lywio’r meysydd

cyfarwyddyd sy’n fwyaf

perthnasol iddynt

I bwy mae’r teclyn wedi cael ei gynllunio?
Perthynol i goronafeirws

Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian CoronafeirwsGwasanaeth Arian a Phensiynau
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Dweud wrth eich cynulleidfaoedd am
y Teclyn Llywio Ariannol

Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws

Nodiadau pwysig: Copïwch a phastiwch y testun hwn i

mewn i’ch cyfathrebiadau digidol. Mae’r alwad i

weithredu yn cynnwys dolen i dudalen y teclyn ar wefan

y Gwasanaeth Cynghori Arian. Cliciwch ar y ddolen i’w

brofi cyn anfon eich cyfathrebiadau allan. 

6

Datganiad dewisol wedi’i dynnu allan ar gyfer eich cyfathrebiadau

Chwilio am gyfarwyddyd
arian, ond ddim yn gwybod
ble i ddechrau? Dechreuwch

gyda’r Teclyn Llywio Ariannol gan y 

Gwasanaeth Cynghori Arian. Byddwch

chi’n cael cymorth ar unwaith y gallwch chi 

ymddiried ynddo yn seiliedig ar eich

sefyllfa a llwybrau byr i gynorthwyo.

Mewn 50 gair
Dysgwch beth i’w wneud nesaf gyda’r

Teclyn Llywio Ariannol

Mae’n cymryd eiliadau i gael cyfarwyddyd am arian yn seiliedig

ar eich sefyllfa eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol

am ddim ar-lein. Byddwch yn siwr am beth i’w flaenoriaethu ac i

ble i fynd am gymorth. 

Dechreuwch yma [hyperddolen i:   

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclyn-llywio-

ariannol]   

Neu am  gyfathrebiadau printiedig/oddi ar-lein (e.e. 

Mewnrwyd, e-bost heb ei olrhain, taflen):

Dechreuwch yn: 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclynllywioariannol

Mewn 100 gair
Byddwch yn siwr am beth i’w wneud nesaf gyda’r Teclyn Llywio

Ariannol

Mae’n cymryd eiliadau i gael cyfarwyddyd am arian yn seiliedig

ar eich sefyllfa eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol

am ddim, ar-lein.

Mae’r offeryn hwn yn cwmpasu holl feysydd arian personol. 

Beth bynnag y bo eich sefyllfa, byddwch chi’n adnabod y 

materion arian i fynd i’r afael â hwy yn gyntaf ac i ble i fynd am 

gyngor am ddim gan bartneriaid dibynadwy. Cadwch drefn ar

eich biliau a thaliadau. Adolygwch eich cyllid. Ceisiwch gymorth

gyda chyllidebu. A chynlluniwch ymlaen, gan gynnwys manteisio

ar gynilion a diogelu eich pensiwn. 

Dechreuwch yma [hyperddolen i: 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclyn-llywio-

ariannol]   

Neu am gyfathrebiadau printiedig/oddi ar-lein (e.e. 

Mewnrwyd, e-bost heb ei olrhain, taflen):

Dechreuwch yn: 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclynllywioariannol

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Delweddau ar gyfer eich cyfathrebiadau Offeryn
Llywio Arian

Pecyn cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws 7

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’r

delweddau ar y dudalen hon i gynorthwyo eich

cyfathrebiadau ar yr Teclyn Llywio Ariannol. 

Gofynnwn yn unig i chi beidio â newid ffeiliau’r

gwaith celf mewn unrhyw ffordd.  

Lawrlwythwch ffeiliau’r gwaith celf ar gyfer

eich gwefan a meddalwedd marchnata e-bost

(e.e. Mailchimp) o’r ffolder Graffeg at 

ddefnydd gwe ac e-bost amgaeëdig yn y pecyn

cymorth sydd wedi cael ei rannu â chi

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Negeseuon cymdeithasol ar

gyfer y Teclyn Llywio Ariannol
Hyrwyddo’r teclyn i gynorthwyo cymaint o bobl â phosibl

Parod i chi bostio

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Negeseuon cyffredinol rydych chi’n gallu postio

Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws 9

Penawdau Teclyn Llywio Ariannol

Ceisiwch gymorth ar unwaith i gynllunio eich arian. 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am 
ddim.

Ar yr arwydd cyntaf o bryderon arian, 

dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am 

ddim.

Rhwystrwch bryderon arian rhag troi’n drafferthion. 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am 

ddim.

Ceisiwch gyngor ar unwaith i atal pryderon arian. 
Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am 

ddim.

Chwlio am y cyfarwyddyd arian cywir?
Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Awyddus i gynllunio’ch arian?

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Arwydd cyntaf pryderon arian?

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Copi i’r corff sy’n cynorthwyo

Mae’n cymryd eiliadau i gael cyfarwyddyd arian yn
seiliedig ar eich amgylchiadau, fel eich bod yn

gwybod beth i’w wneud nesaf.

Dechreuwch yn y Gwasanaeth Cynghori Arian:
https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclyn-

llywio-ariannol 

Nodiadau pwysig

Defnyddiwch y negeseuon hyn yn unig. Angen ymdrin â 

rhywbeth sydd ddim yma? Gofynnwch i’ch Rheolwr

Partneriaeth Cymru, fydd yn eich cynorthwyo gyda hyn. 

Peidiwch ag anghofio i:

• dagio’r Gwasanaeth Cynghori Arian

• defnyddio’r graffigau cymdeithasol a ddarparwyd

(gweler sleid 12)

• profi’r ddolen cyn i chi bostio, wedi’i chynnwys isod:

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclyn-

llywio-ariannol

Neu rhannwch ein cynnwys â’ch rhwydweithiau trwy:

• LinkedIn

• Twitter

• Facebook

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Negeseuon penodol rydych chi’n gallu

dewis i weddu i’ch cynulleidfaoedd

Coronavirus Money Guidance communications toolkit 10

Nodiadau pwysig

Defnyddiwch y negeseuon hyn yn unig. Angen ymdrin â 

rhywbeth sydd ddim yma? Gofynnwch i’ch Rheolwr

Partneriaeth Cymru, fydd yn eich cynorthwyo gyda hyn. 

Peidiwch ag anghofio i:

• dagio’r Gwasanaeth Cynghori Arian

• defnyddio’r graffigau cymdeithasol sy’n cael eu

ddarparu (gweler sleid 12)

• defnyddiwch y ddolen isod (a phrofwch hi cyn i chi 

bostio): 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclyn-

llywio-ariannol

Neu rhannwch ein cynnwys gyda’ch rhwydweithiau trwy:

• LinkedIn

• Twitter

• Facebook

Gwasanaeth Arian a Phensiynau Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws

Penawdau Teclyn Llywio Ariannol

Gwyliau taliad yn dod i ben?

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Arian am ddim

Pryderu am eich biliau? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Arian am ddim

Cael a chael i ymdopi? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Gwneud i’ch arian fynd ymhellach? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Byw oddi ar lai o incwm? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Meddwl am eich pensiwn?

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

yn hwyr yn talu’r rhent? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Gwylio eich gwariant? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Ansicr am incwm y dyfodol?

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Edrych ar dorri yn ôl? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Gwario mwy na chynilo? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Bwriadu dechrau cynilo? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Hunangyflogedig ac yn cael trafferth? 

Dechreuwch gyda’ch Teclyn Llywio Ariannol am ddim

Copi i’r corff sy’n cynorthwyo

Mae’n cymryd eiliadau i gael cyfarwyddyd arian yn

seiliedig ar eich amgylchiadau, fel eich bod yn gwybod

beth i’w wneud nesaf.

Dechreuwch yn y Gwasanaeth Cynghori Arian:

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclyn-llywio-

ariannol 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/teclyn-llywio-ariannol
https://www.linkedin.com/company/money-advice-service/
https://twitter.com/YourMoneyAdvice
https://www.facebook.com/MoneyAdviceService/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/moneynavigatortool
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Negeseuon cymdeithasol:  
delweddau cynorthwyol
Graffigau rydych chi’n gallu eu defnyddio I fynd gyda postiadau Teclyn
Llywio Ariannol

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Delweddau ar gyfer eich postiadau Teclyn Llywio
Ariannol

Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws 12

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’r

delweddau ar y dudalen hon i gynorthwyo

eich cyfathrebiadau ar yr Teclyn Llywio

Ariannol. Rydym yn gofyn yn unig i chi beidio

â newid ffeiliau’r gwaith celf mewn unrhyw

ffordd.  

Lawrlwythwch y ffeiliau gwaith celf ar gyfer

Facebook, LinkedIn a Twitter o’r ffolder

Graffeg at ddefnydd cymdeithasol

amgaeëdig yn y pecyn cymorth sydd wedi

cael ei rannu â chi

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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2. Cyfarwyddyd Arian 
Coronafeirws
Yn yr adran hon, byddwch chi’n cael:

• cefndir ar ein canolbwynt Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws
• disgrifiadau byr a hirach o’r canolbwynt, yn barod i chi eu

defnyddio ar eich gwefan, mewnrwyd, e-negeseuon, llythyrau, 
llythyrau newyddion a chyfathrebiadau printiedig

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Cefndir ar ein pecyn Cyfarwyddyd Arian
Coronafeirws

Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddydd Arian Coronafeirws 14

Yn ogystal â datblygu’r Teclyn Llywio Ariannol ar

gyfer cymorth wedi’i addasu, rydym hefyd wedi dod

â chyfarwyddyd arian dibynadwy ynghyd mewn un 

lle.

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn cwmpasu’r gwahanol

ffyrdd mae coronafeirws wedi cael effaith ar gyllid

pobl. Mae’n lle defnyddiol i fynd pan fo

cynulleidfaoedd yn gwybod pa gymorth sydd ei angen

arnynt. Fel arall, byddem yn argymell ein Teclyn Llywio

Ariannol yn gyntaf. 

Fel y teclyn newydd, mae cyfarwyddyd yn cael ei

gynnig gan y Gwasanaeth Cynghori Arian, rhan o’r

Gwasanaeth Arian a Phensiynau – mae rhagor i’w

ganfod amdanom ni ar dudalen 18.

Yn seiliedig ar anghenion pobl

Rydym wedi crynhoi ein Cyfarwyddyd Arian 

Coronafeirws yn seiliedig ar chwiliadau rhyngrwyd

cyffredin, adborth gan ein tîm canolfan alw ar brif

faterion, a phroblemau posibl, tymor hirach i

helpu atal y rhain rhag digwydd. 

Hyrwyddo’r cyfarwyddyd hwn

Mae’r ychydig dudalennau nesaf yn darparu

negeseuon o hydoedd gwahanol, fel eich bod yn

gallu cyfeirio’ch cynulleidfaoedd at yr holl

gyfarwyddyd am ddim sydd ar gael. 

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Dweud wrth eich cynulleidfaoedd am Gyfarwyddyd Arian

Coronafeirws

Important notes

• Copïwch a phastiwch y testun hwn i mewn
i’ch cyfathrebiadau digidol.

• Mae’r alwad i weithredu yn cynnwys
hyperddolen i dudalen y teclyn ar wefan y 
Gwasanaeth Cynghori Arian. 

• Cliciwch ar y ddolen i’w phrofi cyn anfon
eich cyfathrebiad allan. 

15

Datganiad dewisol wedi’i dynnu allan ar gyfer eich cyfathrebiadau

Canfyddwch eich ffordd ymlaen

gyda Chyfarwyddyd Arian 

Coronafeirws am ddim y gallwch chi 

ymddiried ynddo, a’r cwbl mewn un 

lle.

Mewn 50 gair

Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws ar gyfer eich ffordd ymlaen

Mae’r pandemig wedi cael effaith ar fywydau miliynau o bobl

a’u cyllid. Yn y Gwasanaeth Cynghori Arian, byddwch chi’n cael

cymorth dibynadwy, diduedd mewn un lle sydd i’w ddefnyddio

am ddim,  gyda dolenni at gymorth uniongyrchol. 

Ar gyfer eich ffordd ymlaen, cliciwch yma.  [hyperddolen i: 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/hub/arweiniad-

ariannol-coronafeirws]  

Ar gyfer cyfathrebiadau printiedig/oddi ar-lein (e.e. 

Mewnrwyd, e-bost heb ei olrhain, taflen) defnyddiwch y copi

a’r ddolen isod:

Ar gyfer eich ffordd ymlaen, ewch i

http://moneyadviceservice.org.uk/coronafeirws

Mewn 100 gair

Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws ar gyfer eich ffordd

ymlaen

Mae’r pandemig wedi cael effaith ar fywydau milynau o bobl a’u

cyllid. Gyda chymaint o wybodaeth o gwmpas, mae’n gallu bod yn

anodd i wybod ble i chwilio am y cyfarwyddyd cywir. 

Yn y Gwasanaeth Cynghori Arian, byddwch chi’n cael cymorth

dibynadwy, diduedd mewn un lle sydd i’w ddefnyddio am ddim. 

Mae hyn yn cynnwys canllawiau angen i wybod a dolenni at 

gymorth uniongyrchol. Ac offerynnau poblogaidd a chyfrifianellau

i’ch helpu i gyllidebu, cadw cofnod o wario a chynllunio ymlaen. O 

fenthyg a dyled i gostau tŷ a phensiynau, rhoddir sylw i bopeth

ariannol. 

Ar gyfer eich ffordd ymlaen, cliciwch yma [hyperddolen i: 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/hub/arweiniad-

ariannol-coronafeirws] neu chwiliwch ‘Cyfarwyddyd Arian 

Coronafeirws’.

Ar gyfer cyfathrebiadau printiedig/oddi ar-lein (e.e. Mewnrwyd, 

e-bost heb ei olrhain, taflen) defnyddiwch y copi a’r ddolen isod:

Ar gyfer eich ffordd ymlaen, ewch i

http://moneyadviceservice.org.uk/coronafeirws

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Nodiadau pwysig

https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/hub/arweiniad-ariannol-coronafeirws
http://moneyadviceservice.org.uk/coronafeirws
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Negeseuon cymdeithasol ar gyfer

Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws

Hyrwyddo’r canolbwynt ar gyfer cefnogaeth ehangach

Parod i chi bostio

Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Cyffredinol ac yn seiliedig ar amgylchiadau

Pecyn cymorth cyfathrebiadau Cyfarwyddyd Arian Coronafeirws 17

Gwneud i’ch arian fynd ymhellach?

Ceisiwch Gyfarwyddyd Arian Coronafeirws am 

ddim gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. 

#yourwayforward #moneyguidance 

Bwriadu benthyg arian?

Ceisiwch Gyfarwyddyd Arian Coronafeirws am 

ddim gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. 

#yourwayforward #moneyguidance 

Ar ei hôl hi gyda’ch biliau?

Ceisiwch Gyfarwyddyd Arian Coronafeirws am 

ddim gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. 

#yourwayforward #moneyguidance 

Yn hwyr yn talu rhent?

Ceisiwch Gyfarwyddyd Arian Coronafeirws am 

ddim gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. 

#yourwayforward #moneyguidance 

Gwyliau taliad yn dod i ben?

Ceisiwch Gyfarwyddyd Arian Coronafeirws am 

ddim gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. 

#yourwayforward #moneyguidance 

Pryderus am eich pensiwn?

Ceisiwch Gyfarwyddyd Arian Coronafeirws am 

ddim gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. 

#yourwayforward #moneyguidance

Nodiadau pwysig

Defnyddiwch y negeseuon hyn yn unig. Angen ymdrin â 

rhywbeth sydd ddim yma? Gofynnwch i’ch Rheolwr

Partneriaeth Cymru fydd yn eich cynorthwyo gyda hyn. 

Peidiwch ag anghofio i:

• dagio’r Gwasanaeth Cynghori Arian

• defnyddio’r logo Gwasanaeth Cynghori Arian (wedi’i

gynnwys yn y pecyn cymorth)

• profi’r ddolen cyn i chi bostio, wedi’i chynnwys isod:

http://moneyadviceservice.org.uk/coronafeirws

Neu rhannwch ein cynnwys gyda’ch rhwydweithiau

trwy:

• LinkedIn

• Twitter

• Facebook

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

http://moneyadviceservice.org.uk/coronafeirws
https://www.linkedin.com/company/money-advice-service/
https://twitter.com/YourMoneyAdvice
https://www.facebook.com/MoneyAdviceService/
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Ynglŷn â’r Gwasanaeth
Arian a Phensiynau
Gweledigaeth Gwasanaeth Arian 

a Phensiynau yw pawb yn gneud

y gorau o’u harian a’u pensiynau. 

Mae’r sefydliad newydd yn dod â’r

gwasanaethau am ddim a ddarperir gan y 

Gwasanaeth Cynghori Arian, y 

Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a 

Pension Wise. 

Mae’r sefydliad hyd braich yn cael ei noddi

gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, gydag

ymrwymiad ar y cyd i sicrhau bod pobl yn

cael mynediad at a chyfarwyddyd am y 

wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud

penderfyniadau ariannol effeithiol dros

gwrs eu bywyd. Mae’r sefydliad hefyd yn

ymgysylltu â Thrysorlys EM, sy’n gyfrifol

am bolisi ar allu ariannol a chyngor am 

ddyled.

Gan weithio law yn llaw â rhanddeiliaid

ledled y DU, mae’r Gwasanaeth Arian a 

Phensiynau yn sicrhau bod cyfarwyddyd

arian a phensiynau ar gael i’r rheiny sydd

â’i angen, gan addasu i anghenion newidiol

pobl trwy gydol eu bywydau, gan gynnig

gwasanaethau ac apwyntiadau dros y ffon, 

ar-lein ac wyneb yn wyneb lle’n briodol.

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau

hefyd yn gyfrifol am ddarparu ac arolygu

dangosfyrddau pensiwn, i helpu pobl i

gyrchu eu gwybodaeth am bensiynau ar-

lein, mewn partneriaeth â’r DWP. Bydd

grŵp darparu i ddiwydiant yn cael ei

ddwyn ynghyd gan y Gwasanaeth Arian a 

Phensiynau, ac yn ystod 2019 bydd yn

amlinellu amserlen glir a map ffordd i yrru

cynnydd tuag at ddangosfyrddau cwbl

weithredol. 
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Unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch a’ch Rheolwr Partneriaeth Cymru
yma i gynorthwyo eich sefydliad
ble bynnag yr ydych wedi’ch lleoli yn y DU.

Rhian.Hughes@maps.org.uk
maps.org.uk/employers

mailto:Rhian.Hughes@maps.org.uk

