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Pam ddylen ni 
siarad am arian? 

Nid oes angen teimlo'n euog am fod eisiau diogelwch ariannol - mae'n angen dynol 

sylfaenol. Po fwyaf y byddwch chi'n agored ac yn siarad am arian - hyd yn oed y sgyrsiau 
anodd iawn. yg oraufyd d e  ich bywyda'rperth nasoe dd. 

Yn og)'Stal a gwy io rhyWun rydych chi'n poeni Gall peid o a s arad am ar an gydag ae odaul i i i l 
amdano yn de io a mater on ariannol, os ydych era ill o ·r teu u hefyd achosi problemau. Gyda l i l
chi wedi'ch cydb ethu a nhW' n ariannol o gwbl. phob hyn. os nad ydym wedi sia rad am eul l 
fe allai eu prob emau ddechrau effeith o ar dyfodoI ar annol, gall materion brys god 'nl i i i
eich wa ed - a'r f 'ordd rydych chi'n byw eich hawdd ac efalla na fyddW eh yn gwybod beth l i
bywyd. yw eu dymun adau na sutyrhof'ent ichi dde ioi l 

a 'r sefy1Ifa. Gall peid io a chyfath rebu am ar an br fo'r rhaii i 
o'ch cwmpas. Er enghraifft, os oes gennych Weithiau gall fad yn haws o I awer drefnu 
chi a'eh partner gyfr fon ar y cyd neu os yw·r pethau a·u cae mewn persbectif os o es i l 
ddau enw a r f liau cartref. gall a eich gennych ychyd g o he p. p'un a gydagi i i l i 
camgymer adau ar annol effeith o ar eu statws arben gwr, neu·r bob sy'n agosaf atoch ch .i i i i l i 
credyd a'u dyfodol ar annol ac i'r gwrthwyneb. i 
M ae·n hanfodol gwybod b e rydych ch ' n s efy1I l i
OS ydych Chi am am dd ffyn e ch cy1 iid yn ys bJd i i 
perthynas ac wrth ddod a Ian o un l 

r 

Pamnadydyn ni'n hoffi 
siarad am arian? 

Mae miliwn o resymau pam nad ydym yn hoffi siarad am arian. I lawer ohonom, mae'n bwnc 

tabw! Yn aml m ae·n cael eiystyried yn bwnc anghwrtais i'w godi. 

Dyma rai o·r pr f resyma u y ma e pob yn eu moi i l
dros be dio a siarad am ar an. Os ydych chi'n i i
adnabod eich hun yma. efallai ei bod h ' n bryd i 
ed rych o·r newydd ar pam rydych chi'n teimlo' r 
ffordd rydych ch 'n gwneud: i 
• "Rwy'n an obeithiol gydag arian, ac mae 

paw b yn gwybod hynny" - N id yw'r ffaith 
e ch bod ch wedi cae un ym agwedd tuag i i l
at arian yn y gorffennol yn go ygu mai dyna l 
SUi y byddWCh Chi yn y dyfodol. Wrth ichi 
dyfu fe person. mae blaenor aethau·nl i 
new id a bydd y rhai o'ch cwm pas yn de all 
hynny. Y cam cyntaf tuag at ddod yn graf' 
ag ar an. ac yn rhyWun sy'n gwybod yn i
union am beth m aen nhW'n siarad. yw rhoi 
trefn ar eich cy1 ii deb. Gallwch ddefnyddio 
e n Cynllun wrCy1 ii deb 'ch he pu chi. i i i l 

• "Mae bywyd yn rhy fyr. telly p am delio ag 
ef? Bydd yn g ofakl amdan o 'i hun" . e. mael
bywyd yn fyr ac mae·n bWy.,ig e fwynhau -i
gan gynnwys pan fyddwch chi wedi
ymddeol. Y gwiryw, n d yw·n mynd i ofalu i
amdano'i hun - mae hynnyn wir. Ond n di
oes angen i ro ychydig i ffwrdd nawr fad yn i 
boenus. M ewn gwir onedd. does dim rha d i i i
ch sy wi amo hyd yn oed . yn arbenn g osi l i 
yw·ch cyf  ogwyr yn rho ar an tua g ato l i i 
hefyd. Gwe er ein hadran ar bens ynau acl i
ymddeol. 

• "Rwy'n gwybod y dylwn siarad am fy  
s efyllfa ariann ol, ond does gen i d dim 
syniad at bwy i droi". Gall deimlo fel maes 
ffrwydron. yn s icr. A yw pobl alla n i 'eh 
twyllo. neu a oes ganddynt gym hell ion 
am heus? Gall gwybod b e i ddechrau l
ymddangos yn I lethal. Dim problem. Rydym 
yma i chi. S ara dwch a ni. R yd }m yn rha d aci 
am dd m a c yn ddiduedd ac os oes an gen i 
mwy o help arnoch gallwn e ch trosg wyddoi l
i sefydliadau era l I y g allwch ymddiried i 
yndctynt. 

Os ydych chi'n cael trafferth gyda dyl ed. 
defnydd wch ein tec yn lleo i cyngor ar i l l 
ddy ed on i ddod o hyd i gyngor dy edl i l
cyfr nachol am dd m.i i 
• "Byd daf yn edryeh yn dwp" . lawn. fe 

allech chi. Rydyn n i gyd yn ei wneud ar i
brydiau. F Odd bynnag OS ydych Ch wedii' gw neu d llan ast, gorau po gyntaf y byddW eh 
chi'n delio ag ef. Nid yw te mlo'n dwp yn i
waeth na choll i e ch cartref neu boen 'ni i 
gyson am sut i ro bwyd ar y bwrdd. i 
Si aradwch a ni a rho cychwyn arni. Os i
ydych ch ' n poeni nad ydych chi'n gwybod i 
am bwnc. defnydd wch un o'r cannoedd oi
ganllawia u defnyddiol yn 
W.Wf::l!JJ�
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• "Bydd pobl yn meddwl yn wael amdanaf i'' 
- Y chydig iawn ohonom sy'n caru·r syn adoi
rannu eu harfer on gwar o gydag eraill, aci i 
weith au mae pobl eraill yn feirn adol. O nd i i 
pe d wch a gadael iddyn nhW eich atal chi i i 
rhag sym ud ym la en gyda'ch cylli d. Gallai 
hon fad yn brob em gyfathrebu gyda l
rhyWun rydych ch 'n e garu.i i 

• "Yn ffodus, mae fy mhartner yn dda ag 
arian, telly does dim rhaid i mi ddelio ag er· 
- Mae gan bob un ohonom gryfderau 
gwahanol. and m ae bod yn dda ag ar an yni 
dad gydag ymarfer. felly mae caniatau i 
rywun arall ofalu am bopeth sy'n ymwneud 
ag ar an yn go ygu na fyddwch chi yn y i l
sefy1 lfa orau os byddWch chi'n cae eich hun l
ar eich pen eich hun a bod rhaid i chi wneud 
hynny. 

• "Nid yw fy mhartner yn caniatau imi ddelio 
ag atian" - u n petn yw can atau i rywun i 
ofa u am y cy1 iid yn ymwybodo oherwyddl l 
m ae·n wa I gennych ch ' r f 'ordd honno and i 
os �w rh�w un wed dileu e ch ann byn aethi i i i
ariannol yn erbyn eich dym un adau. fe allai i 
o ygu'ch bod yn cael e ch cam-dr n ynl i i 
ariannol. M ae·n bWysig gwybod bod pethau 
y gallwch eu gwneud i ata hyn (gwe ert11 ). l l 
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• "Nidwyf am boeni fy nheulu" -Mae pobl y 
gallwch siarad a nhw yn gyntaf cyn trafod y 
mater a'ch teulu, a fydd yn gallu eich 
cynghori areich sefyllfa benodol. Mewn rhai 
achosion, gall cael eich teulu i helpu fod yn 
gam positif iawn oherwydd gallwch chi 

weithio gyda'ch gilydd i ddatrys y broblem. 

• "Mae bob amser yn arwain at ddadl, felly 
mae'n well peidio a mynd yno" - Fe allwn ni 
fynd yn emosiynol iawn wrth siarad am 
arian, telly cael cynllun gem gyda'n gilydd 
pan fydd angen i chi sgwrsio yw'r ffordd 
hawsaf i'w gadw'n ffeithiol, yn hytrach na 
gadael iddo fynd mor emosiynol mae'n 
troi'n ddadl. Bydd y canllaw hwn yn eich 
helpu i baratoi ar gyfer sgyrsiau an odd am 
arian ac yn dangos sut y gallwch ei gwneud 
yn haws i bawb sy'n cymryd rhan. 

• "Mae'r sefyllfa'n rhy ddrwg. Nid oes modd 
troi hyno gwmpas" - INid yw'n rhy ddrwg. 
Nid yw'n amhosibl. Ymddiriedwch ynom. 
Mae'r holl gynghorwyr dyled yr ydym yn eu 
hargymell wedi siarad a phobl sydd wedi 
bod mewn sefyllfaoedd heriol, ac mae rhai 

wedi teimlo'n well ar unwaith dim ond trwy 
siarad. Yna maen nhwwedi gallu cael help. 

Siarad yw'r cam cyntaf tuag at newid eich 
amgylchiadau ariannol. 

Sut i siarad am arian 

• "Ni thrafododd fy rhieni arian erioed, felly 
pam ddylwn i?" - Byddai siarad am arian 
wedi bod hyd yn oed yn fwy o ardal 
waharddedig nag y mae heddiw. Yn y 
gorffennol, roedd llawer o gywilydd am 
anawsterau ariannol ac roeddent yn aml yn 
cael eu cadw'n dawel iawn. Rydyn ni i gyd yn 
codi arferion gan ein rhieni. Efallai y 

gwelwch eich bod wedi dilyn 61 troed eich 
rhieni trwy gronni llawer o ddyled Neu, 
efallai bod eich partner yn eich galw chi'n 
Scrooge oherwydd bod cymaint o ofn 
arnoch chi o ddyled a sut yr effeithiodd ar 
eich plentyndod. Beth bynnag fydd yn wir, 
mae angen siarad am gyllid - ni waeth a 
wnaeth eich rhieni ai peidio 

• "Ni allaf fforddio cyngor proffesiynol" -
Mae lawer o leoedd y gallwch chi gael 
arweiniad am ddim gan weithwyr 

proffesiynol. Os ydych chi am gael cyngor 
ar ddyledion am ddim, edrychwch ar ein 
lleolwr cvngor ar ddyledion. Chwilio am 
ganllawiau pensiwn am ddim? P'un a ydych 
chi newydd ddechrau meddwl am ymddeol, 
ar fin ymddeol, neu wedi ymddeol ers cryn 

amser, fe welwch wybodaeth a chanllawiau 
arein qwefan. 

Beth bynnag yw'r rheswm rydych chi wedi bod 
yn oedi cyn siarad am arian, y man anoddaf am 

fynd i'r afael a sgwrs anodd yn aml yw dod o 
hyd i ffordd i'w chychwyn. Mae'n dod yn haws 
oddiyno. 
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Awgrymiadau ar sut i 
ddechrau sgwrs 

Weithiau mae'n helpu i ddechrau'r sgwrs mewn ffordd llai uniongyrchol yn hytrach na 
gofyn iddynteis tedd a chodi'rpwnc. 

Dyma rai awgrymiadau i gychwyn sgwrs: 

• Os yw ffrind i chi yn profi rhywbeth tebyg, 
efallai trafodwch beth sy'n digwydd iddyn 
nhw iroi cychwyn arni. 

• Efallai bod eich sefyllfa neu rywbeth tebyg 
wedi ymddangos mewn rhaglen rydych 

chi'n ei gwylio, llyfr rydych chi'n ei darllen 
neu yn y newyddion. Soniwch am sut mae 
hyn yn debyg i'rhyn rydych chi'n ei brofi. 

• Defnyddiwch beth bynnag sydd o'ch 
cwmpas i ysgogi'r sgwrs - biliau, eitem 
newydd o ddodrefn rydych chi'n dal i dalu 
amdani, neu rywbeth rydych chi'n ei wylio 
ar y teledu. 

Fodd bynnag, mae adegau y bydd angen i chi 
drafod y pwnc yn fwy uniongyrchol, yn 
arbennig os yw'n fater brys ac na allwch aros 
am y cyfle perffaith i godi'r sgwrs. 

Weithiau, gall gwybod beth fydd eich 
brawddeg gyntaf wneud ichi deimlo'n fwy 
hyderus. Gallai agorwyrposib fod: 

• 'Mae gen i rywbeth yr hoffwn siarad a chi 
amdano y credaf y byddai'n ein helpu i 
gyrraedd ein nodau yn fwy effeithiol' 

• 'Hoffwn siarad a chi am [wag], ond yn 
gyntaf hoffwn gael eich safbwynt chi.' 

• 'Mae an gen eich help arnaf gyda'r hyn sy'n 
newydd ddigwydd. Oes gennych chi 
ychydig funudau i siarad?' 

• 'Rwy'n credu bod gennym ni syniadau 
gwahanol am [wag], hoffwn glywed eich 
meddwl ar hyn.' 

Cofiwch, mae sgwrs yn ddwy-ffordd, felly 
gwnewch yn siwr bod y person arall yn cym ryd 

an ac n ad yw' n wrand awr yn un ig. 





Sut i ddelio ag ymatebion 
negyddol 

Nid yw popeth yn mynd yn 61 y cynllun, felly os byddwch chi'n cael ymateb negyddol yn 61, rhowch gynnig a r yr 

ymatebion hyn: 

Os... Rhowch gynnig ar ... 

Nid yw'r person yn cytuno a'r Gofynnwch beth yw eu rhesymau a gwrandewch gyda meddwl 
ffeithiau rydych chi'n eu agored. Os ydych chi'n teimlo bod ganddyn nhw bwynt, dywedwch 
hawgrymu hynny. Os ydych chi'n anghytunoa nhw, awgrymwch sut y gallwch 

chi symud ymlaen. 

Mae'rpersonyn eich beio Gwrandewch gyda meddwl agored, penderfynwch beth sy'n eu 
gwneud yn rhwystredig heb fynd yn amddiffynnol a'u beio yn 61. A 
oes modd cyfiawnhau eu sylwadau? Os felly, sut y byddwch chi'n 
mynd i'r afael a'r sylwadau hyn? Ayw eu sylwadau ond yn newid bai? 
Os felly, gofynnwch iddyn nhw beth maen nhw'n teimlo y gallwch chi 
ei wneud i ddatrys yproblemau. 

Mae'rperson yn ddiamynedd Eglurwch nod y sgwrs a gadewch iddyn nhw wybod pa ddewisiadau 
neu'n ceisionewidy pwnc sydd ganddyn nhw. Gwrandewch a nodwch yr hyn maen nhw'n ei 

ddweud i fynd i'r afael ag ef yn nes ymlaen. Mynegwch eich 

dealltwriaeth ei bod yn sgwrs anodd, tra hefyd yn amlygu y bydd yn 
haws ei chael nawr nagymhellach ymlaen. 

Mae'rperson yn siarad llawer Gwnewch yn siwr eich bod chi'n gadael digon o amser ar gyfer y 

sgwrs, ond cadwch nhw ar y pwnc trwy gyfeirio at yr hyn maen nhw 

wedi'i ddweud a gofyn cwestiynau perthnasol. 

Mae'r person yn cytuno'n oddefol Gadewch ychydig o amser i ddatblygu awyrgylch hamddenol. 
i bopeth rydych chi'n ei ddweud Ceisiwch yn galed ofyn eu barn a phan fyddwch chi'n ei chael, 
neu'n ei benderfynu dywedwch hi yn 61 wrthyn nhw. Peidiwch a bod ofn distawrwydd a 

rh owch d di gon o amse r i ddyn n hw fed dwl. 

A oes unrhyw senarios posibl eraill a allai ddigwydd yn eich barn chi? Os felly, ysgrifennwch nhw yn y blwch 
uchod, ynghyd a datrysiad. 





Rhannu nodau ac 
agweddautuag at arian 

Un o'r rhesymau mwyaf y gallech chi a rhywun arall ffraeo am arian, yw os nad ydych chi ar 

yr un du dale n a 'eh nod au. 

Os yw un ohonoch chi am fynd ar wyliau mawr 
bob blwyddyn, tra body llall am gynilo am dy 
- mae hynny'n mynd i achosi problemau. Efallai 
bod un ohonoch yn hynod falch ac nad oes 
ganddo ddiddordeb mewn siarad am 
broblemau, tra bod y llall wiryn teimlo'r angen i 
siarad a datrys y broblem. 

Profwyd bod rhannu'ch nodau a'ch 
gwerthoedd am arian a'ch gilydd yn gwella 
boddhad ariannol. Felly, sut allwch chi ddeall 
eich nodau a'ch agwedd at arian yn well? Dyna 
fe - siaradwch a'ch gilydd. 

I sod mae rhai nodau ac agweddau am arian sy'n 
werth eu trafod. Os ydych chi'n gwybod nad 
ydych chi, na'rperson arall yn hyderusam reoli 
eu harian, er enghraifft, bydd yn helpu i 
gyfrannu at sut rydych chi'n codi'r sgwrs .. 

Beth yw eich agwedd at arian? 

• A yw'n well gennych fyw am heddiw? A 
phamyw hyn? 

• Ydych chi'n hyderus yn rheoli arian? A pham 
ywhyn? 

• Ydych chi'n credu ei bod yn bwysig cadw 
golwg ar incwm a gwariant? Pam/pam lai? 

• Ydych chi'n hoffi edrych o gwmpas i wneud 
i arian fynd ymhellach neu a ydych chi'n 
prynu arfympwy? 

• Ydych chi'n agored i drafodaethau am 
arian? 

• Ydych chi'nteimlo ei bodyn bwysig addasu 
pethau nad ydynt yn hanfodol pan fydd 
bywyd yn newid? 

• Ydych chi'n gofyn am help gyda'ch arian? 

• Bethyw eich agweddau at wario, cynilo a 
benthyca arian? 

• Sut cafodd arian ei reoli gan eich teulu wrth 
dyfu i fyny? 

Sut i siarad am arian 

Beth yw eich nodau arian? 

• Beth yw eich nodau a'ch dyheadau tymor 
hir neu dymor byr? 

• Beth sy'n eich atal rhag eu cyflawni? 

A oes unrhyw broblemau uniongyrchol y 
dylech wir fynd i'r afael a nhw? Meg is dyledion 
neu ofn mynd i ddyled, pryderon neu 
orbryderon am eich swydd neu iechyd? 

Hyd yn oed os yw nodau tymor hwy yn 
ymddangos yn amhosibl eu cyflawni, beth yw'r 
camau bach cyntaf i chi allai gymryd tuag at eu 
cyflawni? e.e. gwneud cvllideb, edrych ar 
ffyrdd o dorri'n 61 neu gynilo arian, gan roi 
ychydig o arian ychwanegol tuag at eich 
pensiwn. 

Efallai y byddai'n werth cadw'r cwestiynau hyn 
ar gyfer eich trafodaeth ddilynol er mwyn rhoi 
rhywfaint o ffocws i chi a'ch helpu i symud 
ymlaen gyda'ch nodau ariannol. Maent yn 
ffordd wych o ganfod tebygrwyddau a 
gwahaniaethau rhwng pobl, a lle mae'r 
tebygrwyddau a'r gwahaniaethau hynny'n 
gweithio neu'n achosi problem au. Fe allech chi 
hyd yn oed ychwanegu ychydig mwy o 
gwestiynau sy'n bwysig i chi. 

Beth yw cam-drin 
ariannol? 

Maegan bawb yr hawl i an nibyniaeth ariannol, 

telly os yw rhywun yn rheoli'ch arian, 
cynyddwch ddyledion yn eich e nw chi, eich 
atal rhag bod yn annibynnol yn ariannol neu 

ennill eich arian eich hun, mae'n gam-drin 

ariannol. 

M ae'n fwy cyffredin nag yr ydych chi'n 
meddwl. Mae un o bob pump o oedolion y DU 
yn dioddef cam-drin ariannol mewn perthynas 
ac mae bron bob amser yn gorgyffwrdd a'r 
cam-drin corfforol neu emosiynol hwn, er ei 
bod hi'n bosibl ei brofi ar ei ben ei hun. 0s 
ydych chi yn y sefyllfa hon, gallai siarad am 
arian beri i'ch partner neu aelod o'r 1eulu 
wneud neu ddweud pethau sy'n eich rhoi 
mewn per�I o niwed meddyliol neu gorfforol. 
Mae'n bwysig gwybod nad oes angen i chi 
brofi trafferthion are ich hunan. 

I ddysgu rhagor am beth sy'n cyfrif fel cam
drin ariannol, a'r hyn y gallwch chi ei wneud 
amdano, darllenwch ein canllaw amddiffyn yn 
erbyn cam-drin ariannol. 
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