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Rhagair
A ydym yn gallu sicrhau mai Cymru yw’r lle gorau yn y byd i ni heneiddio?

Fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, rydw i’n argymell y dylem gydweithio ar 
draws cymdeithas er mwyn sicrhau mai Cymru yw’r lle gorau yn y byd i bobl 
heneiddio.  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ble ry’n ni arni ar y siwrnai hon.

Mae hyn yn digwydd ar adeg dyngedfennol, ond amserol.  Mae’n gyfnod 
tyngedfennol o ran yr ansefydlogrwydd gwleidyddol ac economaidd yr ydym yn 
ei wynebu a’r peryglon – i ni gyd – sy’n codi o ganlyniad i’r rhai sy’n ceisio gosod 
cenedlaethau yn erbyn ei gilydd.  Ond mae’n digwydd ar adeg amserol hefyd.  
Cyn bo hir, bydd Llywodraeth Cymru yn lansio ymgynghoriad am strategaeth 
newydd ar gyfer cymdeithas sy’n heneiddio.  Mae hyn yn gyfle i anelu am genedl 
gynhwysol sy’n ystyriol o bobl hŷn;  lle’r ydym yn gweithredu i ddeall a bodloni’r 
sialensiau sy’n deillio o’r ffaith bod ein poblogaeth yn heneiddio, ond sydd ar yr 
un pryd yn cydnabod ac yn manteisio ar y cyfleoedd y mae hyn yn ei gynnig i ni, 
yn unigol ac ar y cyd.

Fel Comisiynydd, rydw i’n canolbwyntio ar dair blaenoriaeth a fydd yn ein helpu 
wrth i ni geisio bod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio.  Rydw i’n gweithredu 
i roi terfyn ar ragfarn ar sail oedran a gwahaniaethu ar sail oed;  i atal pobl hŷn 
rhag cael eu cam-drin;  a galluogi pawb i heneiddio’n dda.

Er mwyn sicrhau cynnydd, mae angen i ni ddeall ein man cychwyn.  Beth yw 
amgylchiadau pobl hŷn heddiw?  Beth yw’r tueddiadau?  Ble’r ydym yn llwyddo 
fel cymdeithas sy’n heneiddio a ble y gwelir y problemau y mae angen mynd i’r 
afael â nhw?  A ydym yn casglu’r data a’r dystiolaeth y mae ei hangen arnom 
er mwyn gweithredu’r polisïau a’r camau gweithredu cywir?  Beth ydym yn ei 
wybod am brofiadau o ragfarn ar sail oedran, camdriniaeth a’r gallu i heneiddio’n 
dda, ynghyd â graddau’r rhain?

Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod gennym rai sylfeini da er mwyn datblygu’r 
gwaith hwn.  Mae’r rhan fwyaf o bobl hŷn yn teimlo eu bod yn rheoli eu bywydau 
ac maent yn teimlo y gallant wneud y pethau sy’n bwysig iddynt.  Mae pobl hŷn 
yn gwneud cyfraniad sylweddol i gymdeithas mewn sawl gwahanol ffordd, trwy 
wirfoddoli, gofalu a gweithio, ac mae’r rhan fwyaf yn gallu cyrraedd cyfleusterau 
a gwasanaethau lleol.  Mae henaint yn brofiad cadarnhaol i nifer – ac mae’n 
bwysig bod hyn yn cael ei gydnabod a’i ddathlu.

Mae’r adroddiad yn dangos hefyd, fodd bynnag, yr anghydraddoldebau amlwg 
sy’n bodoli o fewn y boblogaeth hŷn yng Nghymru, ynghyd â’r meysydd lle y 
mae pethau’n gwaethygu ar gyfer pobl hŷn.  Yn dilyn gostyngiad mewn lefelau 
tlodi, gwelir cynnydd ynddynt bellach;  mae disgwyliad oes iach rhwng yr 
ardaloedd lleiaf difreintiedig a’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn 
amrywio gymaint â 18 mlynedd.  Nid oes niferoedd sylweddol o bobl hŷn yn 
gallu manteisio ar y gwasanaethau lleol y mae eu hangen arnynt;  nid ydynt yn 
gwybod eu hawliau;  ac nid ydynt yn gallu heneiddio’n dda.  Efallai y byddem 
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wedi credu y byddai’r gwelliannau i fywydau pobl hŷn a sicrhawyd yn ddiweddar 
yn para, ond ni ellir bod yn siŵr o hyn.

Mewn meysydd eraill, rydym yn wynebu problem diffyg gwybodaeth ynghylch 
profiadau pobl hŷn.  Mae hyn yn arbennig o amlwg mewn perthynas â 
chamdriniaeth, lle nad oes llawer o’r data sydd ar gael yn cael ei ddosbarthu yn 
ôl oedran, a lle y mae lefelau tanadrodd camdriniaeth yn gwaethygu’r broblem.  
Dan yr amgylchiadau hyn, gall pobl hŷn a’u profiadau fod yn anweledig.

Mae’r adroddiad hwn am Gyflwr y Genedl yn rhoi sylw i’r meysydd hynny y 
mae angen i ni wneud gwelliannau ynddynt, a lle y mae angen i ni ddatblygu’r 
dystiolaeth.  Yn gyffredinol, mae’n dangos i ni y gall Cymru fod y lle gorau yn y 
byd i heneiddio, a bod gennym rai o’r sylfeini yn eu lle.  Mae gennym oll rôl i’w 
gyflawni wrth geisio gwireddu hyn, a byddwn oll yn cael budd o hynny.

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
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Cyflwyniad
Mae’r adroddiad hwn yn nodi amrediad o ddata a thystiolaeth am y boblogaeth hŷn yng Nghymru.  
Rydym wedi defnyddio gwaith ymchwil a thystiolaeth sy’n bodoli eisoes am Gymru a gwledydd eraill, 
ac rydym wedi cynnal ein gwaith ymchwil ein hunain am rai o’r materion hefyd.  Mae Atodiad 1 yn 
cynnig manylion pellach am y dulliau a’r ffynonellau data.  Oni bai y dynodir fel arall, mae’r data yn 
cyfeirio at bobl dros 60 oed sy’n byw yng Nghymru.  Byddwn yn cychwyn trwy fwrw golwg ar y ffordd 
y mae cymdeithas wedi newid dros y 75 mlynedd ddiwethaf – gan bod Cymru heddiw yn wahanol 
iawn i’r hyn ydoedd pan oedd nifer o bobl hŷn yn tyfu i fyny.  Yn y bennod gyntaf, rydym yn nodi’r 
tueddiadau demograffig a’r hyn sy’n hysbys am yr amgylchiadau wrth heneiddio yng Nghymru.

Yna, byddwn yn bwrw golwg manwl ar dair blaenoriaeth y Comisiynydd, a’r canlyniadau yr ydym yn 
dymuno eu sicrhau.  Mae hyn yn pennu’r gwaelodlin er mwyn mesur cynnydd yn y dyfodol.  Amlygir 
meysydd i’w newid a gweithredu ynddynt, ac fe’u hadolygir bob blwyddyn.

Ceir bylchau yn y data a’r dystiolaeth, ac nid yw’r adroddiad hwn yn ceisio bod yn awdurdod ar 
gyflwr heneiddio yng Nghymru.  Yr hyn y mae’n ei wneud yw dwyn ynghyd y data sydd ar gael, 
gan ddarparu dehongliad a dadansoddiad er mwyn ymestyn ein dealltwriaeth o’r hyn y mae angen 
i ni ei wneud i sicrhau mai Cymru yw’r lle gorau yn y byd i bobl heneiddio.  Gobeithiwn y bydd yn 
ysgogi cwestiynau, trafodaeth a dadl, ac rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau ar gyfer 
adroddiadau’r dyfodol.
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Cymru:  Cymdeithas sy’n newid
Mae Cymru heddiw yn wlad wahanol iawn i’r wlad y bydd nifer o bobl hŷn wedi cael eu geni neu 
eu magu ynddi.  Dros y 75 mlynedd ddiwethaf, gwelwyd lefel eithriadol o newid cymdeithasol 
a diwylliannol yng Nghymru a gweddill y DU, a gwelwyd cynnydd sylweddol o ran y derbyniad 
cymdeithasol a’r diogelwch cyfreithiol ar gyfer gwahanol grwpiau mewn cymdeithas.

Mae pobl hŷn yng Nghymru wedi byw bywydau hirach ac iachach na’u cyndeidiau, ac mae sefydlu’r 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol ym 1948 wedi gwneud cyfraniad mawr i’r sefyllfa hon.  Ar sail syniadau 
arloesol a weithredwyd yn Nhredegar, roedd GIG yn darparu gofal iechyd cynhwysfawr i bawb, yn 
rhad ac am ddim wrth y pwynt defnyddio.

Nid oedd nifer o bobl hŷn yng Nghymru heddiw wedi gallu manteisio ar y diwygiadau i sefydlu 
addysg orfodol nes 14 oed (16 oed yn ddiweddarach) ac roedd 34% wedi gadael yr ysgol heb 
unrhyw gymwysterau ffurfiol.1 Roedd y cyfleoedd i fanteisio ar addysg uwch yn arbennig o 
gyfyngedig i genhedlaeth ein pobl hŷn heddiw, a dim ond 12% o’r rhai dros 60 oed a sicrhaodd radd 
israddedig o’i chymharu â 22% o’r rhai sy’n 25-39 oed ar hyn o bryd.2 

Mae’r diffyg cyfle hwn i fanteisio ar addysg bellach ac uwch wedi cael effaith economaidd ar 
fywydau nifer o bobl hŷn yng Nghymru.  Mae dibyniaeth hanesyddol Cymru ar y diwydiannau 
gweithgynhyrchu a glo a dur wedi gadael ei hôl ar nifer o bobl hŷn, o ran y pensiynau sydd ar gael 
iddynt, ond hefyd, o ran eu hiechyd yn ystod eu henaint.

Mae’n cymunedau wedi newid yn sylweddol hefyd trwy gydol bywydau pobl hŷn.  Yn dilyn yr Ail 
Rhyfel Byd, gwelwyd ymdrech i annog pobl a oedd yn byw yng ngwledydd eraill y Gymanwlad i 
symud i’r DU i weithio ac ailadeiladu yn dilyn y rhyfel.  Mae mewnfudo mwy diweddar o’r Undeb 
Ewropeaidd wedi amrywio ein poblogaeth hefyd, gan ddwyn hunaniaethau a diwylliannau newydd 
i Gymru.  Bydd nifer o’r bobl hŷn hyn wedi profi hiliaeth fel rhan o’u bywydau dyddiol ac mae’r 
sgandal a effeithiodd ar ‘genhedlaeth Windrush’, yn ogystal â’r cynnydd a welwyd yn ddiweddar 
mewn troseddau casineb,3 yn dangos bod hiliaeth yn bodoli o hyd yn ein cymdeithas heddiw.

Mae pobl hŷn wedi gweld datblygiad sylweddol yn hawliau unigolion a mynd i’r afael â sawl math 
o wahaniaethu drwy gydol eu bywydau. Bellach mae gennym ddeddfau i wahardd gwahaniaethu 
ar sail hil, oed, rhyw, anabledd, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, priodas 
a phartneriaeth sifil a beichiogrwydd a mamolaeth. Mae diwygiadau erthylu ac ysgaru hefyd wedi 
helpu i gryfhau hawliau menywod. Yn ystod y 60 mlynedd ddiwethaf, mae hawliau pobl hoyw wedi’u 
trawsnewid yn dilyn dad-droseddoli yn 1967 i sefydlu Partneriaethau Sifil yn 2004 a Phriodasau o’r 
Un Rhyw yn 2013.

Cyflwynwyd darnau allweddol yn diogelu hawliau ar lefel ryngwladol, gan gynnwys y Datganiad 
Cyffredinol o Hawliau Dynol, y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac Egwyddorion y 
Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn.  Mae’r 18 Egwyddor hyn yn darparu fframwaith er mwyn 
diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn ac maent wrth wraidd y ddeddfwriaeth a sefydlodd swyddfa’r 
Comisiynydd.

Wrth ystyried cyflwr y genedl heddiw, rhaid i ni ystyried profiadau bywyd pobl hŷn ar draws Cymru, 
yn ogystal ag amrywiaeth gynyddol ein poblogaeth hŷn.  Mae Cymru fel ag yr oedd pan y cawsant 
eu geni yn wahanol iawn i Gymru heddiw.  Pobl hŷn oedd arloeswyr nifer o’r newidiadau hyn, gan 
baratoi’r ffordd i’r cenedlaethau a oedd yn dilyn i fwynhau ac ymestyn eu hawliau.
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Llinell Amser:  Newidiadau 
deddfwriaethol ym mywydau pobl hŷn
Deddf Addysg 1944
Sefydlodd hawl i gael addysg uwchradd nes 14 oed (a gynyddwyd yn raddol i 16 oed)

Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol 1946
Sefydlodd GIG – gofal iechyd i bawb, am ddim wrth y pwynt defnyddio

Deddf Cenedligrwydd Prydeinig 1948
Estynnodd Genedligrwydd Prydeinig i breswylwyr trefedigaethau Prydeinig er mwyn annog pobl i 
fewnfudo i’r DU

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (1950)
Mae’n datblygu’r Datganiad Cyffredinol ar Hawliau Dynol er mwyn sicrhau hawliau dynol sylfaenol i 
bawb, y gellir eu gorfodi gan y gyfraith

Deddfau Mewnfudwyr y Gymanwlad 1962 a 1968
Roeddent yn tynhau trefniadau rheoli mewnfudo i ddinasyddion y Gymanwlad heb gysylltiad â’r DU 
– gan gyfyngu ar y mynediad yn y pen draw i’r rhai yr oedd eu tad neu neu tad-cu wedi cael ei eni 
yn y DU 

Deddf Cysylltiadau Hiliol 1965
Roedd yn gwahardd gwahaniaethu hiliol mewn mannau cyhoeddus penodol.  Yn nes ymlaen, fe’i 
hestynnwyd ym 1968 a 1975 i gynnwys cyflogaeth, darparu nwyddau a gwasanaethau, addysg a 
swyddogaethau cyhoeddus

Deddf Troseddau Rhywiol 1967
Roedd yn dad-droseddoli cyfunrhywiaeth ymhlith oedolion dros 12 oed.  Yn ddiweddarach, 
gostyngwyd hyn i 18 ym 1994 ac i 16 yn 2000

Deddf Erthyliadau 1967
Roedd yn cyfreithloni erthyliadau dan amodau penodol tan 28 wythnos yn ystod beichiogrwydd.  
Newidiwyd hyn i 24 wythnos yn ddiweddarach, ym 1990

Deddf Diwygio Ysgariad 1969
Roedd yn caniatáu i’r naill bartner neu’r llall mewn priodas i ganlyn ysgariad heb iddynt orfod profi 
bod eu partner ar fai

Deddf Cyflog Cyfartal 1970
Roedd yn gwahardd gwahaniaethu yn erbyn menywod o ran eu cyflog a’u hamodau cyflogaeth

Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975 
Roedd yn gwahardd gwahaniaethu ar sail rhyw rhywun ym maes cyflogaeth, addysg a darparu 
nwyddau a gwasanaethau
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Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn (1991)
Set o egwyddorion a fabwysiadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol y Cenhedloedd Unedig ynghylch 
hawliau pobl hŷn ar draws y byd. 

Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995
Roedd yn gwahardd gwahaniaethu yn erbyn unigolion anabl ym maes cyflogaeth, addysg, nwyddau 
a gwasanaethau, safleoedd a thrafnidiaeth.

Deddf Llywodraeth Cymru 1998
Roedd yn darparu ar gyfer creu llywodraeth ddatganoledig a sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Deddf Hawliau Dynol 1998
Roedd yn ymgorffori’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol mewn cyfraith ddomestig – gan 
ganiatáu i achosion gael eu clywed yn Llysoedd y DU.

Deddf Partneriaethau Sifil 2004
Roedd yn darparu ar gyfer cyplau o’r un rhyw i ymrwymo i “bartneriaeth sifil” gyda hawliau cyfreithiol 
tebyg ag y mae gan gyplau priod

Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Oedran) 2006
Roedd yn gwahardd gwahaniaethu yn y gweithle ar sail oedran rhywun

Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006
Roedd yn sefydlu’r Comisiynydd Pobl Hŷn cyntaf yn y byd.

Deddf Cydraddoldeb 2010
Roedd yn dwyn ynghyd trefniadau diogelu yn erbyn gwahaniaethu mewn un darn o ddeddfwriaeth, 
gan gynnwys ar sail oedran

Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011
Roedd yn rhoi statws swyddogol i’r iaith Gymraeg yng Nghymru a thriniaeth heb fod yn llai ffafriol 
na’r Saesneg

Deddf Priodas (Cyplau o’r un Rhyw) 2013
Roedd yn cyfreithloni priodas rhwng dau o’r un rhyw

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015
Roedd yn gwella’r trefniadau er mwyn atal trais wedi’i seilio ar ryw, gan sefydlu Cynghorydd 
Cenedlaethol yng Nghymru.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Rhoi llesiant wrth wraidd y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, gan ganolbwyntio ar 
effaith penderfyniadau yn y tymor hir
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Ein cymdeithas sy’n heneiddio
Yn 2017/18, amcangyfrifwyd mai maint poblogaeth Cymru oedd 3,125,000, y mae 830,000 (27%) yn 
60 oed neu’n hŷn.4 Erbyn 2030, rhagwelir y bydd dros 1,008,000 o bobl hŷn yng Nghymru – 33% o 
gyfanswm y boblogaeth.5 

Dros y degawdau diwethaf, mae proffil poblogaeth Cymru wedi newid, i ffwrdd o fod yn strwythur 
pyramid – lle’r oedd trwch y boblogaeth yn y grwpiau oedran iau – i fod yn strwythur mwy hirsgwar 
sy’n dangos ein poblogaeth sy’n heneiddio ac amseroedd lle y bu ‘codiadau’ ym maint y boblogaeth.

Nid newid dros dro yw hyn, ac mae’n cynrychioli newid arwyddocaol yn nemograffeg y boblogaeth 
sy’n effeithio ar bob un ohonom.

Ar draws y boblogaeth hŷn, 
mae 53% yn fenywod a 47% 
yn ddynion.  

Rhwng 60 a 69 oed, mae’r 
rhaniad bron yn gyfartal, ond 
mae hyn yn newid ar gyfer 
grwpiau hŷn.  

Mae grwpiau oedran 85-89 a 
90+ yn cynnwys 61% a 70% o 
fenywod.6 

Ffig. 1: Pyramid o amcangyfrif o 
boblogaeth y DU yn 1966 yn seiliedig 
ar amcangyfrifon y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol

Ffig. 2: Pyramid o amcangyfrif o 
boblogaeth y DU yn 2016 yn seiliedig 
ar amcangyfrifon y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol

Ffig. 3: Pyramid o amcangyfrif o 
boblogaeth y DU yn 2066 yn seiliedig 
ar amcangyfrifon y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol

Ffig. 4: Canran y dynion a menywod hŷn yng Nghymru mewn bandiau oedran pum 
mlynedd rhwng 60-64 i 90+ yn seiliedig ar amcangyfrifon poblogaeth y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 2017/18 
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Ychydig iawn o amrywiaeth ethnig a geir 
yn y boblogaeth hŷn, ac mae 97.8% o 
bobl hŷn yng Nghymru yn nodi eu bod 
yn perthyn i grŵp Gwyn Prydeinig. Mae’r 
amcanestyniadau yn nodi y bydd hyn yn 
newid gydag amser – mae 98.8% o’r rhai 
dros 75 oed yn nodi eu bod yn perthyn 
i grŵp Gwyn Prydeinig, o’u cymharu â 
97.2% o’r rhai 60-74 oed.7 

Mae’n anodd amcangyfrif dadansoddiad 
ethnig llawn pobl hŷn yng Nghymru 
oherwydd y bu diffyg cynrychiolaeth ddigonol pobl hŷn sy’n nodi nad ydynt yn wyn mewn arolygon 
poblogaeth. Felly, mae angen gwneud mwy o waith ymgysylltu ac ymchwil ymhlith pobl hŷn BAME 
(Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) er mwyn cael dealltwriaeth well o’r amrywiaeth o 
fewn y cymunedau hyn.

Yr Iaith Gymraeg
Amcangyfrifir bod 219,000 o bobl hŷn yng Nghymru (26%) yn siarad rhywfaint o Gymraeg. Mae 
88,000 o bobl hŷn yn rhugl yn y Gymraeg ac mae 34,000 arall yn siarad ‘cryn dipyn’ o Gymraeg. 
Mae hyn yn golygu bod tua 15% o’r bobl hŷn yng Nghymru yn siarad ‘mwy nag ychydig’ Gymraeg.8 

Mae tua un o bob tri (30%) o’r siaradwr Cymraeg rhugl dros 65 oed – 21,000 o bobl hŷn yn ôl 
amcangyfrifon – yn teimlo’n fwy cyffyrddus yn siarad Cymraeg na Saesneg.9 Dylid ystyried hyn wrth 
gynllunio gwasanaethau, yn enwedig gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn sicrhau 
y gall pobl ddefnyddio eu dewis iaith. Gall hyn fod yn arbennig o bwysig i bobl hŷn sy’n byw gyda 
dementia, y gallent golli eu sgiliau ail iaith (Saesneg) wrth i’w dementia ddatblygu, ac y maent yn 
gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn unig.10

Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd
Mae’r data cyfyngedig sydd ar gael yng Nghymru yn dangos bod ychydig yn llai o bobl 65 oed 
neu’n hŷn yn nodi eu bod yn hoyw/lesbiaidd/deurywiol/arall o’i gymharu â phoblogaeth gyffredinol yr 
oedolion.11 

Mae’n ddiddorol bod nifer y bobl hŷn sy’n nodi eu bod yn heterorywiol bron yr un fath â’r niferoedd 
ym mhoblogaeth gyffredinol yr oedolion, sef tua 95%, ond mae canran uwch o’r rhai dros 65 oed yn 
nodi ‘dim syniad’ neu’n gwrthod ateb pan ofynnir iddynt nodi eu cyfeiriadedd rhywiol. Efallai bod pobl 
hŷn yn celu eu cyfeiriadedd rhywiol am sawl rheswm, nid y lleiaf oherwydd eu bod wedi cael eu geni 
ar adeg pan oedd bod yn hoyw yn rhywbeth anghyfreithlon yn y DU.12 

Ar draws y DU, ond yn arbennig yng Nghymru, mae’r data ynghylch niferoedd y bobl trawsryweddol 
ac unigolion sy’n nodi eu bod y tu allan i gategorïau rhyw deuaidd traddodiadol (unigolion di-
ddeuaidd) o bob oed, yn wael iawn – mae hyn yn rhywbeth a amlygwyd gan ystod eang o gyrff 
cyhoeddus, ymchwilwyr a sefydliadau eraill.13 

Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Ganolfan Hirhoedledd Ryngwladol yn dangos 
yr anghydraddoldebau y bydd dynion a menywod LGBT+ 50 oed a throsodd yn ei brofi ar draws 
iechyd corfforol a meddyliol, arwahanrwydd, unigrwydd a phrofiadau o drais. Mae’r adroddiad yn 
amlygu’r angen i wella cynwysoldeb gwasanaethau iechyd a gofal, a hefyd, yr angen i wella’r data a 
gesglir am bobl LGBT+ hŷn.14 

Gwyn Prydeinig 812,400

Ethnigrwydd Gwyn Arall (Gwyddelig, 
Teithiwr/Sipsi, Pwylaidd, Gwyn Arall)

9,600

Ddim yn Wyn (Indiaidd, Pacistanaidd, 
Bangladeshaidd, Tsieineaidd, Du 
Caribïaidd, Du Affricanaidd, Du Arall, 
Arabaidd, Pob Grŵp Ethnig Arall)

9,000

Tabl 1: Amcangyfrif o nifer y bobl hŷn yng Nghymru o wahanol ethnigrwydd
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Disgwyliad Oes
Y disgwyliad oes cyfartalog ar enedigaeth yng Nghymru yw 78.3 mlynedd ar gyfer dynion ac 82.2 
mlynedd ar gyfer menywod, sy’n is na’r gyfartaledd ar gyfer y DU gymaint â 0.9 blynedd a 0.7 
blynedd.15 

Ma effaith amddifadedd ar 
ddisgwyliad oes yn sylweddol. 
Disgwylir i ddynion sy’n byw yn yr 
ardaloedd mwyaf difreintiedig yng 
Nghymru fyw am 73.6 mlynedd, ond 
mae disgwyliad oes y rhai sy’n byw yn 
yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yn 82.4 
mlynedd. Mae disgwyliad oes dynion 
sy’n byw yn yr ardaloedd difreintiedig 
4.7 blynedd yn is na’r disgwyliad oes 
cyfartalog ymhlith dynion.16 

I fenywod sy’n byw yn yr ardaloedd 
mwyaf difreintiedig, y disgwyliad oes 
yw 78.2 mlynedd, o’i gymharu ag 
85.8 mlynedd ar gyfer y rhai sy’n byw 
yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig. Mae 
disgwyliad oes menywod sy’n byw 
yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig 4 
blynedd yn is na’r disgwyliad oes cyfartalog ymhlith menywod.17 

Mae disgwyliad oes wedi bod yn codi ers sawl blynedd, ond nid yw 
hyn yn digwydd mwyach. Rhwng 2001 a 2010, roedd disgwyliad 
oes gwrywod wedi codi 2 flynedd ar gyfartaledd. Rhwng 2010 a 
2017, roedd y codiad mewn disgwyliad oes dynion yng Nghymru 
wedi arafu’n sylweddol, a dim ond codiad cyfartalog o 0.5 blynedd 
a gofnodwyd yn ystod y cyfnod hwn. Gwelir patrwm tebyg gyda 
menywod. Rhwng 2001 a 2010, roedd eu disgwyliad oes wedi codi 
1.5 blynedd. Rhwng 2010 a 2017 fodd bynnag, roedd disgwyliad oes 
cyfartalog menywod yng Nghymru wedi codi 0.2 blynedd yn unig.18 
Mae adroddiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn awgrymu nad yw 
disgwyliad oes wedi codi am y tro cyntaf ers y 1980au.19 

Mae’n bwysig ystyried gwahaniaethau rhwng disgwyliad oes cyffredinol a disgwyliad oes iach hefyd 
(nifer y blynyddoedd y disgwylir i unigolyn fyw yn iach), ac effaith hyn ar ansawdd bywyd unigolyn. 
I ddynion, 61.4 mlynedd yn unig yw eu disgwyliad oes iach, ac mae’n 62 mlynedd i fenywod. 
Mae hyn yn golygu bod iechyd dynion a menywod yng Nghymru yn wael am 16.9 blynedd ac 20.2 
mlynedd ar gyfartaledd – neu tua un rhan o bump o’u bywyd.20 

Yn ôl y disgwyl, mae amddifadedd yn cael effaith arwyddocaol ar ddisgwyliad oes iach hefyd, 
a disgwylir i ddynion o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig fyw 50.6 mlynedd yn unig pan fydd eu 
hiechyd yn dda (11.1 blynedd yn llai na’r cyfartaledd ac 18.2 mlynedd yn llai na dynion sy’n byw yn 
yr ardaloedd lleiaf difreintiedig), sy’n golygu y gallant ddisgwyl byw 23 mlynedd pan fydd eu hiechyd 
yn wael.21 

Ffig. 5: Disgwyliad oes a disgwyliad oes iach (mewn blynyddoedd) o’r dynion 
a’r menywod mwyaf a lleiaf difreintiedig yng Nghymru

Gall hyd at 
8.8 mlynedd o 

wahaniaeth fod 
rhwng disgwyliad 

oes pobl yn yr 
ardaloedd mwyaf a 
lleiaf difreintiedig
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Disgwylir i fenywod sy’n byw yn yr 
ardaloedd mwyaf difreintiedig fyw 
50.3 mlynedd pan fydd eu hiechyd 
yn dda (11.7 blynedd yn llai na’r 
cyfartaledd ac 18.4 mlynedd yn llai na 
menywod sy’n byw yn yr ardaloedd 
lleiaf difreintiedig). Mae hyn yn 
golygu y gall menywod o’r ardaloedd 
mwyaf difreintiedig ddisgwyl byw 
27.9 mlynedd pan fydd eu hiechyd yn 
wael.22

Fel y mae’r data yn yr adran hon yn 
dangos, nid yw’r prif ffigurau ynghylch 
disgwyliad oes – sef 78.3 ar gyfer 
dynion ac 82.2 ar gyfer menywod – yn 
portreadu’r sefyllfa go iawn o ran profiadau nifer o bobl hŷn yng Nghymru. Mae’r realiti o ran ffigurau 
disgwyliad oes, yn enwedig pan ystyrir amddifadedd gyda hyn 
hefyd, yn llawer mwy arlliwiol ac mae’n amlygu anghydraddoldebau 
sylweddol ar draws Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei bwriad i gefnogi pobl i aros yn 
iach yn ‘Dyfodol Iachach i Gymru’.23 Mae’r data ar ddisgwyliad oes 
iach yn nodi maint yr her a’r angen i weithredu drwy gydol llwybr 
bywyd.

Lle y mae Pobl Hŷn yn Byw
Fel y rhan fwyaf o boblogaeth Cymru, mae rhan fwyaf y boblogaeth hŷn yn byw mewn ardaloedd 
trefol. Mae ychydig dros 60% o bobl hŷn yn byw mewn ardaloedd sy’n cynnwys poblogaeth o dros 
10,000.24 Yn ogystal â dinasoedd fel Caerdydd ac Abertawe, mae hyn yn cynnwys trefi o faint Yr 
Wyddgrug neu Abertyleri hefyd. Ond mae’n bwysig nodi hefyd bod pobl hŷn yn fwy tebygol nag 
unrhyw grŵp oedran arall i fyw mewn pentref neu bentref bach, neu mewn annedd ynysig.25 Mae 
Conwy yn cynnwys canran uchaf y bobl hŷn 65+ oed, sef 27.2%, ac mae Caerdydd yn cynnwys y 
ganran isaf, sef 14%.26 

Mae pobl hŷn yn fwy tebygol o fod yn berchen-feddianwyr na grwpiau oedran eraill, ac mae 83% o 
bobl dros 60 oed yn byw mewn cartref y maent yn berchen arno, neu y mae rhywun arall sy’n byw 
yn yr eiddo yn berchen arno.27 Er bod pobl hŷn yn llai tebygol o fod yn byw mewn llety rhent preifat, 
mae’r rhai dros 65 oed sydd mewn perygl o fyw mewn sefyllfa o dlodi incwm cymharol yn fwy 
tebygol o fod yn byw yn y sector rhent preifat (37%) nag mewn llety perchen-feddiannydd (15%) neu 
dai cymdeithasol (30%).28 

Er bod rhan fwyaf y bobl dros 60 oed yng Nghymru yn byw mewn eiddo perchen-feddiannydd ar hyn 
o bryd, mae’r tueddiadau o ran y ddarpariaeth tai yn golygu y bydd cynnydd yn nifer y bobl hŷn sy’n 
byw yn y sector rhent preifat yn ystod y blynyddoedd i ddod.29 

Ffig. 6: Disgwyliad oes cyfartalog a disgwyliad oes iach i ddynion a menywod 
yng Nghymru

Dim ond tan 50 oed 
y gall pobl sy’n byw 
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ddisgwyl byw 
mewn iechyd da
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Bydd effeithiau hyn yn eang a bydd yn effeithio ar ddiogelwch aelwydydd a diogelwch ariannol pobl 
hŷn. Bydd yn rhaid i bobl hŷn barhau i fodloni galwadau rhent pan fydd ganddynt lai o incwm ar ôl 
ymddeol efallai, ac ni fydd ganddynt glustog ariannol ecwiti yr aelwyd y gallant ddibynnu arno mewn 
argyfwng ariannol, ac mae hyn rhywbeth a allai achosi cynnydd o ran tlodi cymharol pobl hŷn.

Mae cartrefi rhent preifat yn llai tebygol o fodloni’r Safon Tai Gweddus hefyd, a allai arwain at fwy o 
bobl hŷn yn byw mewn tai o ansawdd isel, a fyddai’n cael effaith negyddol ar eu hiechyd a’u lles.30 

Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio hefyd nad yw perchen-feddiannaeth yn golygu bod pobl hŷn yn 
byw mewn tai o ansawdd da – mae pobl hŷn yn fwy tebygol o fod yn ‘gyfoethog o ran eu tŷ ac yn 
dlawd o ran eu harian’.

Mae Cymru yn cynnwys y stoc tai hynaf yn y DU hefyd, a rhai o’r tai lleiaf effeithlon o ran eu defnydd 
o ynni ac, yn ôl cyfran, mae’n cynnwys y costau trin uchaf yn Ewrop am ofal iechyd sy’n gysylltiedig 
â thai gwael. Mae canfyddiadau’r Arolwg Cyflwr Tai Cymru diweddaraf yn amcangyfrif hefyd bod 
bron i un rhan o bump o’n stoc tai yn cynnwys problemau sy’n peri risg i iechyd a diogelwch y bobl 
sy’n byw yno.31 

Mae’n bwysig ystyried yr effaith y gall byw ar eich pen eich hun ei gael ar iechyd a lles hefyd, o 
ystyried y ffaith bod pobl hŷn yn fwy 
tebygol o fod yn byw ar eu pen eu 
hunain na grwpiau oedran eraill, a 
bod y tebygolrwydd o fyw ar eich pen 
eich hun yn codi yr henach y byddwch 
yn mynd. Mae data yn dangos bod 
21% o bobl 60-64 oed yn byw ar eu 
pen eu hunain, ac mae hwn yn codi 
i 60% o bobl dros 85 oed. Mewn 
cyferbyniad, mae 9% o bobl 25-39 oed 
yn byw ar eu pen eu hunain, a’r ffigwr 
ar gyfer yr rhai 40-59 oed yw 14%.32 

Ni fyddai hi’n iawn barnu yn awtomatig 
bod rhywun sy’n byw ar eu pen eu 
hunain yn dioddef arwahanrwydd 
cymdeithasol neu bod arwahanrwydd yn golygu y bydd rhywun yn unig. Fodd bynnag, mae 
niferoedd cynyddol y 
bobl hŷn sy’n byw ar eu 
pen eu hunain yn ffactor 
pwysig i’w ystyried 
wrth archwilio sut i atal 
unigrwydd a sicrhau 
bod dulliau gweithredu 
i’w leddfu yn briodol ac yn effeithiol i bobl o bob oed.

Ffig. 7: Canran yr oedolion sy’n byw ar eu pennau eu hunain.

Mae 21% o bobl 60-64 oed yn byw ar eu pennau eu 
hunain. Mae’r ffigur hwn yn codi i 60% ar gyfer pobl 

dros 85 oed
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Cartrefi Gofal
Er bod nifer o bobl hŷn bellach yn cael gofal a chymorth yn eu cartref eu hunain, mae cartrefi gofal 
yn rhan hollbwysig o’r system iechyd a gofal cymdeithasol o hyd ac maent yn hanfodol er mwyn 
bodloni anghenion cymorth miloedd o bobl hŷn ledled Cymru.

Yn 2017-18, roedd 15,371 o bobl 65 oed neu’n hŷn 
yn byw mewn cartref gofal (10,171 mewn cartref 
heb ddarpariaeth nyrsio; 5,200 mewn cartref gyda 
gofal nyrsio). Mae hyn yn cynrychioli 2.4% o bobl 
dros 65 oed.33 

Yng Nghymru, yr oedran cyfartalog pan fydd 
unigolyn hŷn yn symud i gartref gofal yw bron 83 
oed, a bydd pobl yn aros mewn cartrefi gofal am 
ychydig dros 2 flynedd a 4 mis ar gyfartaledd.34 
O ystyried y ffaith bod gan 80% o bobl hŷn mewn 
cartrefi gofal ddementia o ryw fath neu amhariad 
gwybyddol, mae angen bod gwasanaethau 
gofal a chymorth yn gallu cynorthwyo pobl sydd 
ag anghenion cymhleth, gan gynnwys lle y ceir 
cydafiachedd (presenoldeb a/neu effaith cyflyrau 
lluosog.35 

Tai Gwarchod
Tai Gwarchod - byw’n annibynnol o fewn cymuned o bobl hŷn â lefelau amrywiol o ardaloedd 
cymunedol a/neu gymorth yw un o’r opsiynau tai sydd ar gael i bobl hŷn.

Yn ôl Age UK, mae tua 550,000 o unedau o dai gwarchod (rhent cymdeithasol) a thai ymddeol 
(sector preifat) yn y DU, mewn tua 18,000 o gynlluniau ledled y DU, gyda 450,000 o’r unedau hyn 
yn Lloegr.36 Yng Nghymru, mae cyfanswm o 25,027 o unedau o dai gwarchod.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu diddordeb cynyddol hefyd mewn tai ‘gofal ychwanegol’ neu 
dai â gofal a chymorth. Amcangyfrifir bod 2,655 o unigolion yn byw mewn tai gofal ychwanegol yng 
Nghymru ar hyn o bryd, gyda 95% yn y sector tai cymdeithasol.

Ffig. 8: Cyfanswm nifer y preswylwyr cartrefi gofal 65+ yng 
Nghymru

Dim ond 2.4% o bobl dros 65 
oed yng Nghymru sy’n byw 

mewn cartref gofal
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Cyllid
Mae data yn dangos bod incymau pobl hŷn yn 
tueddu i fod yn is nag incymau’r rhai dan 60 oed, 
a bod menywod yn debygol o fod yn dlotach na 
dynion.37 

Er bod naratif wedi dod i’r amlwg dros y 
blynyddoedd diwethaf sy’n cyflwyno pobl hŷn 
fel unigolion mwy cefnog nag unigolion mewn 
grwpiau oedran eraill, mae incwm tua 1 o bob 3 
o bobl 60-74 oed yng Nghymru yn llai na £200 yr 
wythnos, neu £10,400 y flwyddyn. Yn aml, bydd 
menywod yn dlotach, a bydd incwm personol 
bron i hanner y menywod hŷn yn llai na £10,400 y 
flwyddyn, o’i gymharu â llai na chwarter y dynion.38 

Mae hyn yn golygu bod incwm personol nifer 
amcangyfrifedig o 209,000 o fenywod hŷn yng 
Nghymru yn llai na £10,400 y flwyddyn. Mewn 
cyferbyniad, mae incwm personol bron i 4 o bob 
10 (37%) o ddynion hŷn yn £20,800 y flwyddyn 
neu fwy, o’i gymharu â llai na 15% o fenywod 
hŷn.39 

Tlodi Incwm Cymharol
Ystyr Tlodi Incwm Cymharol yw pan fydd incwm aelwyd yn llai na 60% o incwm canolrifol aelwydydd 
yn y DU; gellir ei gyfrifo cyn (BHC) neu ar ôl (AHC) costau tai.

Ym 1994, roedd 27% o bobl dros oedran pensiwn y wladwriaeth yn byw mewn tlodi incwm cymharol 
cyn yr ystyriwyd costau tai (BHC), ac roedd 26% yn byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl ystyried 
costau tai (AHC).40 

Yn ystod y blynyddoedd dilynol, gwelwyd tlodi incwm cymharol yn gostwng yn raddol, gan gyrraedd 
lefel isel o 17% (BHC) rhwng 2009 a 2013, a 14% (AHC) rhwng 2009 a 2012.41 

Fodd bynnag, rhwng 2013 a 2017, gwelwyd tlodi incwm cymharol yn codi i 22% (BHC) ac 20% 
(AHC).42 

Ffig. 9: Incwm personol blynyddol dynion a menywod 60+ 
oed yng Nghymru fel yr adroddwyd 

Mae gan 1 o bob 3 o bobl 60-
74 oed incwm o lai na 

£200 yr wythnos

Ffig. 10: Canran y bobl hŷn 
sy’n byw mewn tlodi incwm 
cymharol yng Nghymru rhwng 
1994 a 2017
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Iechyd a lles
Mae iechyd da a lles yn cyflawni rôl hanfodol yn ansawdd bywyd 
unigolyn, felly mae’n gadarnhaol bod mwyafrif y bobl 60-74 oed 
(55%) yng Nghymru yn nodi nad ydynt yn cael eu cyfyngu gan gyflwr 
hirdymor, salwch neu anabledd, ac nad oes gan un o bob tri o’r grŵp 
oedran hwn (34%) unrhyw salwch, cyflwr nac anabledd o gwbl.43 

Ar gyfer y rhai dros 75 oed, mae 41% yn nodi nad ydynt yn cael eu 
cyfyngu gan gyflwr hirdymor, salwch neu anabledd, ac mae bron i 
chwarter (23%) yn nodi nad ydynt yn cael eu heffeithio gan y materion 
hyn.44 

Fodd bynnag, caiff tua chwarter (24%) y bobl 60-74 oed eu cyfyngu 
gan nifer fawr o faterion iechyd, sy’n codi i tua un o bob tri (35%) o’r 
rhai dros 75 oed.45 

O ran iechyd meddwl, mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn nodi 
“nad yw pobl hŷn yn llai tebygol o ddioddef problemau iechyd meddwl 
nag oedolion iau, er bod anawsterau o’r fath yn aml yn amlygu eu 
hunain mewn ffordd wahanol pan fydd rhywun yn hŷn.” Maent yn nodi 
problemau sylweddol gyda gwahaniaethu ar sail oed o ran iechyd 
meddwl ymhlith pobl hŷn, a rhoddir ychydig sylw i hyn yn nes ymlaen 
yn yr adroddiad hwn.46 

Mae teimlo fel pe baem wrth y llyw a’n bod yn gallu gwneud y pethau 
sy’n bwysig i ni yn rhan allweddol o les. Felly, mae’n gadarnhaol iawn, 
yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, bod 90% o bobl hŷn yng Nghymru 
yn teimlo eu bod yn rheoli eu bywyd a bod 80% yn teimlo y gallant 
wneud yr hyn sy’n bwysig iddynt.47 

Unigrwydd
Mae dros hanner y bobl 60-74 oed (54%), ac ychydig dan hanner y bobl dros 75 oed (49%) 
yn adrodd eu bod yn teimlo’n unig weithiau, ac mae 11% o’r holl bobl hŷn – 91,000 o bobl yn ôl 
amcangyfrifon – yn teimlo’n unig yn gyson.48 

Mae hyn yn peri pryder, o ystyried corff cynyddol y dystiolaeth sydd 
wedi nodi’r effaith y gall unigrwydd ei gael ar iechyd a lles pobl.49 

Roedd Cymru mewn perygl o fod y tu ôl i rannau eraill o’r DU o 
ran ei gwaith ar lefel genedlaethol i fynd i’r afael ag unigrwydd – 
cyflwynodd Llywodraeth y DU swydd ‘Gweinidog dros Unigrwydd’ 
ym mis Ionawr 18, a lansiodd yr Alban ei strategaeth unigrwydd ym 
mis Rhagfyr 2018. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru bellach 
wedi cynnal ymgynghoriad ynghylch mynd i’r afael ag unigrwydd 
ac arwahanrwydd er mwyn cyfrannu at ddatblygiad ei strategaeth 
‘Clymu Cymunedau – Mynd i’r Afael ag Unigrwydd ac Unigedd 
Cymdeithasol’, a gyhoeddir yn ystod yr Hydref 2019.

Ffig. 11: Canran y bobl 60-74 oed 
a thros 75 oed sy’n profi cyflwr, 
salwch neu anabledd cyfyngus 
hirdymor a’r graddau y mae’n eu 
cyfyngu

Mae 90% o bobl hŷn 
yng Nghymru yn 

teimlo bod ganddyn 
nhw reolaeth o’u 

bywydau, tra bod 80% 
yn teimlo y gallan nhw 

wneud yr hyn sy’n 
bwysig iddyn nhw
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Dementia
Mae dementia yn salwch dinistriol sy’n fwy na cholli’r cof yn unig: mae’n glefyd ar yr ymennydd sy’n 
ddirywiol ac sy’n cyfyngu ar fywyd rhywun, gan effeithio ar bob lefel o ran gallu corfforol, gwybyddol, 
emosiynol a chymdeithasol unigolyn. Nid yn unig y mae dementia yn cael effaith arwyddocaol ar 
unigolion, ond hefyd, mae’n cael effaith ar y rhai sy’n gofalu amdanynt ac sy’n ymboeni amdanynt.

Er gwaethaf y tybiaethau a wneir yn aml, nid yw dementia yn rhan anochel o fynd yn hŷn – dim ond 
1 o bob 20 unigolyn hŷn sy’n 65 oed neu throsodd sy’n cael eu heffeithio, er bod y ffigwr hwn yn 
codi i 1 o bob 5 unigolyn dros 80 oed.50 

Ar hyn o bryd yng Nghymru, mae bron i 22,000 
o bobl wedi cael diagnosis dementia, ond 
amcangyfrifir bod dementia gan yr un nifer, ond 
nad ydynt wedi cael diagnosis. Mae hyn yn 
golygu y gallai 41,300 o bobl yng Nghymru fod 
yn byw gyda dementia.51

Mae’r gyfradd isel o ran sicrhau diagnosis ffurfiol 
yn golygu nad ydym yn gwybod gwir gyfanswm 
y cymorth a’r gwasanaethau sy’n ofynnol er 
mwyn cynorthwyo pobl sy’n byw gyda dementia 
a’r rhai sy’n gofalu amdanynt, ac efallai nad oes 
nifer o bobl hŷn sy’n byw gyda dementia yn gallu 
manteisio ar y gwasanaethau a’r cymorth sydd 
ar gael i’r rhai y rhoddwyd diagnosis iddynt yn 
unig.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei 
Chynllun Gweithredu ar gyfer Dementia 2018-
2022, sy’n ceisio gwella’r cymorth sydd ar gael i bobl sy’n cael eu heffeithio gan dementia. Mae’r 
cynllun yn nodi amrediad o gamau gweithredu, gan gynnwys cynyddu’r lefel o ran diagnosis, 
cynyddu nifer y gweithwyr cymorth dementia, cryfhau’r trefniadau cydweithio rhwng gofal 
cymdeithasol a thai, a gwella hyfforddiant ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phobl hŷn. O 2018-
19, mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £10 miliwn y flwyddyn er mwyn cynorthwyo’r gwaith o 
gyflawni’r cynllun gweithredu.52 

Gofal a Chymorth
Darparir rhan fwyaf y gofal i bobl hŷn, yn ddi-dâl, gan deulu a 
ffrindiau. Amcangyfrifir bod y gofal hwn yn werth hyd at £8.1bn 
y flwyddyn i economi Cymru.53 Yr oedran lle y byddwch fwyaf 
tebygol o gyflawni dyletswyddau gofal yw 50-64, a cheir dros 2 
filiwn o ofalwyr yn y DU yn y grŵp oedran hwn.54 Pobl hŷn 65 
oed a throsodd yw’r grŵp gofalwyr sy’n tyfu gyflymaf. Rhwng 
2001 a 2011, roedd cyfanswm y gofalwyr wedi codi 11% ac 
roedd nifer y gofalwyr hŷn (65+ oed) wedi codi 35%.55 

Ffig. 12: Amcangyfrif o’r nifer o bobl sy’n byw gyda dementia 
yng Nghymru

Amcangyfrifir bod 
gwerth y gofal a 

ddarperir gan ofalwyr 
di-dâl yng Nghymru 

werth £8.1bn y 
flwyddyn
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Mae Cyfrifiad 2011 yn dangos yr oedd 370,000 o ofalwyr yng Nghymru56 ond mae ymchwil a 
gynhaliwyd ar draws y DU yn 2019 yn awgrymu y gallai nifer y gofalwyr di-dâl yng Nghymru fod yn 
uwch. Canfu y gallai fod cymaint ag 8.8 miliwn o ofalwyr ar draws y DU, ac os byddwn yn cymryd 
bod poblogaeth y gofalwyr yn adlewyrchu cyfanswm y boblogaeth, gallai fod cymaint â 422,000 o 
bobl yn darparu gofal di-dâl yng Nghymru.57 

O ystyried ein poblogaeth sy’n heneiddio, mae cyfran y gofalwyr hŷn yn debygol o gynyddu 
ymhellach, yn yr un modd â nifer y bobl hŷn sy’n cael gofal a chymorth di-dâl gan un o’u hanwyliaid. 
Fodd bynnag, nid oes nifer o bobl hŷn yn gweld eu hunain fel gofalwyr nac yn ystyried eu hunain fel 
gofalwyr. Er enghraifft, roedd 55% o ofalwyr wedi cymryd dros flwyddyn i gydnabod eu rôl gofalu, ac 
roedd 24% wedi cymryd dros bum mlynedd i ystyried eu hunain fel gofalwr.58 

O blith y 422,000 o ofalwyr di-dâl posibl yng Nghymru, dim ond 
6,178 gafodd Asesiad Gofalwr yn 2017-18. O blith yr asesiadau 
hynny, dim ond 2,027 oedd wedi arwain at Gynllun Cymorth.59 
Mae lefel isel yr asesiadau gofalwyr yn destun pryder, ac 
oherwydd na ellir dosbarthu’r data yn ôl oedran, nid ydym yn 
gwybod effaith hyn ar ofalwyr hŷn.

Mae’n bwysig nodi hefyd y bu tuedd o weld gostyngiad yn y 
gwariant ar ofal cymdeithasol ar gyfer pobl dros 65 oed. Er 2007-
08, mae canran y gyllideb gofal cymdeithasol sy’n cael ei gwario 
ar bobl hŷn wedi gostwng o 36% i 32% o gyfanswm y gwariant.60 
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu’r Grŵp Rhyngweinidogol 
ar Dalu am Ofal Cymdeithasol i ystyried opsiynau’r dyfodol ar 
gyfer ariannu gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd angen 
iddo fynd i’r afael â’r gwariant cyflawn cymharol ar bobl hŷn, 
goblygiadau hynny, a sicrhau bod cyllid gofal cymdeithasol yn 
diwallu anghenion pobl hŷn yn y dyfodol.

Dros y degawd 
diwethaf, mae 

canran y gyllideb 
gofal cymdeithasol a 
wariwyd ar bobl hŷn 
wedi gostwng o 36% 
i 32% o gyfanswm y 

gwariant
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Terfynu Rhagfarn ar Sail Oedran a 
Gwahaniaethu ar Sail Oed
Ystyr Rhagfarn ar sail oedran – term a fathwyd gan Robert Neil Butler ym 1969 – yw stereoteipio, 
rhagfarn a gwahaniaethu yn erbyn pobl ar sail eu hoedran.61 

Gall rhagfarn ar sail oedran fod yn achlysurol neu’n systemig, ac mae’n arwain at stereoteipiau 
negyddol, pobl hŷn yn cael eu trin mewn ffordd annheg, a sefyllfa lle na chaiff eu hawliau eu parchu 
a’u hamddiffyn. Gall gael dylanwad negyddol ar y penderfyniadau a wneir gan gymdeithas hefyd, 
sy’n golygu y gall y gwasanaethau, y cymorth, y cyfleusterau a’r cyfleoedd y mae eu hangen ar bobl 
er mwyn eu helpu i heneiddio’n dda, fod yn annigonol.

Tan yn gymharol ddiweddar, roedd yr unig ddiogelwch rhag 
gwahaniaethu ar sail oed yn cael ei gyfyngu i arfer cyflogaeth 
a sefyllfaoedd yn y gweithle. Newidiodd hyn yn 2010 pan 
gyflwynwyd Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n darparu fframwaith 
cyfreithiol llawer ehangach a gynlluniwyd i ddiogelu hawliau 
unigolion a hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb. Dan y Ddeddf, mae’n 
anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn unigolyn oherwydd eu 
hoedran. Er gwaethaf y cam ymlaen pwysig hwn, fodd bynnag, 
mae rhagfarn ar sail oedran yn parhau i fod yn gyffredin ar 
draws cymdeithas. 

Mae’r Comisiynydd wedi nodi y bydd yn rhaid cyflawni’r canlyniadau canlynol er mwyn 
terfynu rhagfarn ar sail oedran a gwahaniaethu ar sail oed:

•  Deallir effaith rhagfarn ar sail oedran ar bobl hŷn a chymdeithas

•  Caiff pobl eu grymuso i herio rhagfarn ar sail oedran a gwahaniaethu ar sail oed

•  Gwrandawir ar leisiau pobl hŷn a gweithredir yn eu sgil, a chefnogir eu hawliau 
cyfreithiol

•  Gall pobl hŷn fanteisio ar hyfforddiant a chyflogaeth

•  Ni wahaniaethir yn erbyn pobl hŷn yn y gweithle

Mae’r dystiolaeth isod yn amlygu’r ffyrdd y gallai pobl hŷn gael eu heffeithio gan ragfarn ar sail 
oedran a gwahaniaethu ar sail oed ar draws amrediad o feysydd, ac effaith hyn ar unigolion ac ar 
gymdeithas.

 

O dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010, 

mae’n anghyfreithlon 
gwahaniaethu 

yn erbyn person 
oherwydd ei oedran



Cyflwr y Genedl 2019      21 

.....................................................................................................................................

Yr effaith ar bobl hŷn a chymdeithas
Mae bron i 1 o bob 8 unigolyn hŷn (12% o bobl 60+ oed yng Nghymru) yn teimlo fel pe baent wedi 
bod yn destun gwahaniaethu oherwydd eu hoedran, ac mae 1 o bob 5 unigolyn hŷn (21%) yn 
dweud na fyddent yn hyderus wrth nodi achosion o ragfarn ar sail oedran.62 

Yn y pen draw, bydd tybiaethau unigolyn o bobl hŷn, ynghyd â normau cymdeithasol a diwylliannol 
negyddol sy’n ymwneud â heneiddio y gallent fod wedi cael eu mewnoli gan unigolyn dros nifer o 
ddegawdau, yn dod yn hunan-berthnasol a byddant yn cael eu gosod arnyn nhw pan fyddant yn 
heneiddio. Mae ‘hunan-stereoteipio’ yn peri i bobl gyfyngu eu safbwynt o’r hyn yw unigolyn hŷn neu’r 
hyn y dylent fod, ac efallai na fyddant yn adnabod agweddau o ragfarn ar sail oedran yn hawdd pan 
fyddant yn dod ar eu traws.

Cefnogir hyn gan ddata sy’n ymwneud â 
chyffredinrwydd rhagfarn ar sail oedran, 
sy’n dangos, er bod 24% o bobl hŷn o’r 
farn bod rhagfarn ar sail oedran yn erbyn 
pobl hŷn yn gyffredin yng Nghymru, mae 
45% o bobl hŷn yn barnu nad yw hyn yn 
wir.63 Mae’n ddiddorol nodi, fodd bynnag, 
bod bron i un o bob tri unigolyn hŷn heb 
gytuno nac anghytuno, neu wedi ateb 
‘dim syniad’, i’r cwestiwn ynghylch a 
yw rhagfarn ar sail oedran yn gyffredin 
yng Nghymru. Unwaith eto, mae hyn yn 
awgrymu y gallai mewnoli rhagfarn ar 
sail oedran gan bobl hŷn ar draws eu 
bywydau dyddiol fod yn dylanwadu ar eu 
safbwyntiau ynghylch pa mor gyffredin yw 
rhagfarn ar sail oedran a’i effaith.

Er bod rhai pobl hŷn yn cael anhawster adnabod neu nodi rhagfarn ar sail oedran, mae corff o waith 
ymchwil sy’n cynyddu yn dangos yr effaith y gall y math hwn o ragfarn ei gael ar unigolion.  Mae 
stereoteipiau rhagfarn ar sail oedran, boed hynny trwy agweddau unigolyn64,65 eu hunain tuag at 
heneiddio neu thrwy wahaniaethu gan eraill, yn gallu cael effaith negyddol ar y broses o fynd yn 
hŷn, gan effeithio ar iechyd a lles, perfformiad mewn profion gwybyddol neu dasgau corfforol, a chan 
ddylanwadu ar benderfyniadau a wneir gan bobl hŷn am eu bywydau.

Ni chaiff effaith rhagfarn ar sail oedran ei chyfyngu i bobl hŷn 
yn unig: mae rhagfarn ar sail oedran yn cael effaith negyddol 
ar gymdeithas yn ehangach, gan effeithio ar y penderfyniadau 
a wneir a’r camau sy’n cael eu cymryd, boed hynny ar lefel 
genedlaethol neu leol. Gall rhagfarn ar sail oedran sydd 
wedi ymwreiddio’n ddwfn ar draws cymdeithas barhau 
stereoteipiau negyddol o bobl hŷn, gan gyfiawnhau a chynnal 
anghydraddoldebau mewn cymdeithas. Mae rhagfarn ar sail 
oedran yn cyfyngu’r cwestiynau y byddwn yn eu gofyn i’n hunain 
fel cymdeithas, gan fod yn rhwystr mawr wrth ddatblygu polisi 
cymdeithasol sy’n diwallu anghenion pob dinesydd.

Ffig. 13: Canrannau o’r rheini sy’n cytuno/anghytuno bod rhagfarn ar 
sail oed a gwahaniaethu ar sail oed yn erbyn pobl hŷn yn gyffredin yng 
Nghymru

Mae rhagfarn ar sail 
oed yn cael effaith 

negyddol ar unigolion 
ac ar gymdeithas yn 

ehangach
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Er gwaethaf effeithiau niweidiol rhagfarn ar sail 
oedran a welir mewn nifer o astudiaethau ymchwil, 
roedd llai na 2 o bob 3 unigolyn hŷn yn cytuno bod 
rhagfarn ar sail oedran yn niweidiol i bobl hŷn neu i 
gymdeithas gyfan.66 

O ystyried y ffaith bod tybiaethau pobl hŷn o ragfarn 
ar sail oedran yn is na rhai gweddill cymdeithas, 
mae angen i ni ystyried sut y gallwn rymuso pobl 
hŷn yn well i adnabod rhagfarn ar sail oedran a 
stereoteipiau oedraniaethol, er mwyn gwella eu 
tybiaethau o heneiddio a sicrhau na chaiff eu 
gallu i fyw bywydau iachach a mwy annibynnol ei 
danseilio.67 

Wrth ystyried pam y gallai hyn fod yn bwysig, mae’n 
ddefnyddiol edrych pam y gallai canfyddiadau o 
ragfarn ar sail oed a gwahaniaethu ar sail oed fod 
yn uwch ymhlith pobl iau (pobl 18-59 oed). Fel 
yr amlygwyd yn adran ‘Cymru: Cymdeithas sy’n 
newid’ uchod, gwelwyd newidiadau diwylliannol 
arwyddocaol dros y degawdau diwethaf, sydd 
wedi arwain at lawer yn fwy o ymwybyddiaeth 
a thrafodaeth amlach am effeithiau rhagfarn a 
gwahaniaethu o bob math. Gall hyn helpu i esbonio 
pam ei bod yn ymddangos bod oedolion dan 60 oed 
yn well wrth adnabod rhagfarn ar sail oedran, a’i 
effaith, nag y mae eu cyfoedion hŷn.

Fodd bynnag, gallai’r ffaith bod y rhagfarn ar sail 
oedran y bydd pobl iau yn ei brofi yn fwy aciwt, yn 
digwydd am gyfnod byrrach ac yn fwy penodol – gan 
ymwneud â materion megis cyflogaeth, diogelwch 
cymdeithasol (e.e. oedrannau cymhwyso am yr 
isafswm cyflog) a chyfranogiad (e.e. gofynion oedran 
pleidleisio) esbonio’r gwahaniaethau rhwng grwpiau 
oedran – felly mae’n cael effaith fwy pendant yn y tymor byr na’r rhagfarn ar sail oedran y bydd pobl 
hŷn yn ei brofi, sy’n cael effaith fwy hirdymor ar bethau fel iechyd a lles unigolyn, neu pa mor agored 
i niwed iddynt gan gamdriniaeth, y gallai fod yn anos i’w nodi.

Herio rhagfarn ar sail oedran a gwahaniaethu ar sail oed
Mae herio anghyfiawnderau a methiannau cymdeithasol yn elfen hanfodol o gyflawni newid 
diwylliannol. Mae hyn yn golygu amlygu enghreifftiau o ragfarn ar sail oedran a’i effaith, a’u herio 
pryd bynnag y bo modd. Mae gan bobl hŷn eu hunain rôl allweddol i’w gyflawni yn hyn, ac mae’n 
hanfodol eu bod yn teimlo’u bod yn cael eu grymuso i wneud hynny.

Mae’n gadarnhaol bod 79% o bobl hŷn yng Nghymru yn dweud y byddent yn teimlo’n hyderus i 
herio achosion penodol o ragfarn ar sail oedran y byddent yn dyst iddo, ac y byddai 74% o bobl hŷn 
yn teimlo’n hyderus wrth adrodd am ragfarn ar sail oedran.68 Fodd bynnag, gyda chydnabyddiaeth 

Ffig. 14 I ba raddau y mae pobl hŷn yn cytuno/anghytuno bod 
rhagfarn ar sail oed a gwahaniaethu ar sail oed yn niweidiol i 
unigolion/cymdeithas
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gymharol isel o ragfarn ar sail oedran ymhlith pobl hŷn, byddai gwaith i’w grymuso i adnabod 
rhagfarn ar sail oedran, ei gyffredinrwydd a’i effaith yn helpu i sicrhau eu bod mewn sefyllfa well i’w 
nodi a’i herio os byddant yn dod ar ei draws.

Ymhellach, byddai grymuso pobl hŷn trwy newid eu tybiaethau ynghylch mynd yn hŷn, trwy amlygu’r 
agweddau cadarnhaol ar heneiddio a herio eu disgwyliadau y gallent fod yn isel, yn gam pwysig 
tuag at fynd i’r afael â rhagfarn ar sail oedran wedi’i fewnoli a helpu i sicrhau eu bod yn gallu 
adnabod mathau o wahaniaethu ar sail oed pan fyddant yn digwydd.

Gallai pobl hŷn gael eu grymuso ymhellach trwy 
ymestyn eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’u hawliau, a 
fyddai’n eu helpu i nodi adegau pan fyddant yn destun 
gwahaniaethu. Mae data’n dangos bod dros 184,000 o 
bobl hŷn yng Nghymru (23%) yn nodi nad ydyn nhw’n 
gwybod am yr hawliau sydd ganddyn nhw, sy’n golygu 
eu bod nhw’n debygol o’i chael hi’n anodd cydnabod 
pan nad yw eu hawliau’n cael eu cynnal ac felly bydden 
nhw’n llai tebygol o herio gwahaniaethu ar sail oed.69

Yn ogystal, mae’n bwysig ystyried y ffyrdd y gellir cynorthwyo pobl hŷn, yn enwedig y rhai sy’n fwy 
agored i niwed oherwydd eu hamgylchiadau (megis pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal, neu’r 
rhai sy’n aros i gael eu rhyddhau o’r ysbyty) i sicrhau y cynhelir eu hawliau ac y clywir eu lleisiau. 
Mae gan eiriolaeth annibynnol rôl allweddol i’w gyflawni yn hyn o beth, boed hynny trwy ddarparu 
cymorth i’r rhai sy’n gallu siarad drostynt eu hunain, neu thrwy gyfrwng cynrychiolaeth fwy ffurfiol ar 
gyfer y rhai nad ydynt yn gallu mynegi eu safbwyntiau a’u hanghenion efallai.

Fodd bynnag, mae’r data ynghylch mynediad pobl hŷn 
i eiriolaeth yng Nghymru yn gyfyngedig. Felly, mae’n 
anodd cael gwir ddealltwriaeth o lefel y cymorth eiriolaeth 
sydd ar gael i bobl hŷn, y mae ganddynt hawl cyfreithiol 
iddo mewn rhai sefyllfaoedd. Er bod y data yn dangos 
bod cyfanswm o 656 o oedolion wedi cael gwasanaeth 
eiriolaeth fel rhan o gynllun Gofal a Chymorth yn ystod 
2017-18, a bod 312 o’r cyfeiriadau hyn ar gyfer pobl dros 
65 oed, nid oes data cenedlaethol ynghylch eiriolaeth 
ar unrhyw bwyntiau pwysig eraill yn y broses gofal 
cymdeithasol, megis yn ystod asesiad o anghenion gofal a chymorth.70 

Mynediad teg i wasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel
Mae tua 66,000 o bobl hŷn yng Nghymru (8%) yn adrodd bod rhywbeth wedi peri iddynt deimlo 
eu bod yn rhy hen i gael gwasanaethau iechyd.71 Mae hyn yn destun pryder ac mae angen cynnal 
gwaith ymchwil pellach er mwyn deall eu rhesymau dros deimlo fel hyn a’r materion y gallent fod 
wedi dod ar eu traws.

I bobl hŷn, gall manteisio ar wasanaethau iechyd gyflawni rôl allweddol wrth bennu eu hansawdd 
bywyd a’u cynorthwyo i heneiddio’n dda, ond mae diffyg data yn golygu ei bod yn anodd canfod a 
yw pobl hŷn yn gallu manteisio ar wasanaethau gofal iechyd hanfodol ar yr un lefel ag y gall pobl o 
oedrannau eraill.

Mae tua chwarter y bobl 
hŷn ddim yn gwybod am yr 
hawliau sydd ganddyn nhw
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Ceir diffyg data, er enghraifft, ynghylch nifer y bobl hŷn sy’n aros yn hirach na’r amser targed i 
gael clun newydd, pen-glin newydd a llawdriniaeth cataract, triniaethau sy’n sicrhau y gall pobl hŷn 
barhau i fod yn annibynnol.

Yn yr un modd, dim ond i ddau grŵp y 
gellir rhannu data ynghylch Oedi wrth 
Drosglwyddo Gofal, sy’n effeithio ar 
adferiad, adsefydlu ac annibyniaeth pobl 
hŷn – pobl 75 oed ac iau a phobl 75 oed a 
throsodd.72 Felly ni ellir deall yn llawn sut 
y caiff pobl hŷn eu trin yn wahanol neu sut 
y maent yn cael eu heffeithio mewn ffordd 
anghymesur gan unrhyw faterion penodol 
sy’n ymwneud ag Oedi wrth Drosglwyddo 
Gofal.

O ran gofal cymdeithasol, mae’n ddiddorol 
nodi bod 75%73 o’r bobl a gafodd ofal 
cymdeithasol gan awdurdodau lleol yng 
Nghymru yn 2017/18 yn 65 oed neu’n hŷn, 
ond dim ond un rhan o dair (32%) o’r 
gwariant a gawsant.74 

Yn yr un modd, er mai pobl hŷn yw 
defnyddwyr mwyaf gwasanaethau gofal 
cartref – 24,710 allan o 29,838 oedolion75 – y gwariant 
cyfartalog y flwyddyn fesul unigolyn i bobl 65+ oed yw £7,400, 
o’i gymharu â gwariant uwch o £13,100 fesul unigolyn 18-64 
oed.76 

Mae’r ffigurau hyn yn awgrymu na ddylai’r ddadl ynghylch y 
cyllid ar gyfer gofal cymdeithasol ganolbwyntio ar ddarpariaeth 
gofal ar gyfer pobl hŷn yn unig a bod yn rhaid iddi ystyried sut 
y gall lefelau cyllid gofal cymdeithasol fodloni anghenion yr holl 
oedolion y mae angen gofal a chymorth arnynt.

Yn ogystal, nid ydym yn gwybod faint o bobl hŷn sy’n cael asesiadau gofal a chymorth neu 
asesiadau gofalwyr yng Nghymru gan nad yw data cenedlaethol ynghylch gwasanaethau 
cymdeithasol yn cael ei ddosbarthu yn ôl oedran. Mae hyn yn golygu nad ydym yn gwybod a yw 
pobl hŷn yn gallu manteisio mewn ffordd deg ar wasanaethau gofal cymdeithasol allweddol neu a 
yw eu hawliau dan y gyfraith, megis hawl i gael asesiad gofalwr, yn cael eu cynnal.

Roedd ymatebion, gan gynnwys gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain a Chymdeithas 
Seicolegol Prydain, i ymgynghoriad y Comisiynydd am ei thair blaenoriaeth, yn amlygu mynediad 
annheg pobl hŷn i gymorth iechyd meddwl fel problem benodol.77 Nodwyd bod tanadrodd problemau 
iechyd meddwl yn aml gan bobl hŷn ac y gallai nifer o bobl hŷn fod yn byw gydag iselder, gofid a 
chyflyrau iechyd meddwl eraill nad ydynt yn cael eu cydnabod ac nad ydynt yn cael y cymorth y mae 
ei angen arnynt.

Ffig. 15: Rheswm a roddwyd dros Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

£7,400 yw’r gwariant 
cyfartalog ar ofal 

cartref i bobl 65+ o’i 
gymharu â £13,100 i 

bobl 18-64 oed
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Dylai egwyddorion cydraddoldeb i bob oed fod yn amlwg ar draws arfer iechyd a gofal 
cymdeithasol – yn y ffordd y pennir blaenoriaethau, y ffordd y gwneir penderfyniadau, y ffordd y 
caiff gwasanaethau eu strwythuro a’u darparu a’r ffordd y caiff adnoddau eu neilltuo. Felly, mae 
angen casglu ac adrodd am ddata sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol mewn ffordd sy’n 
caniatáu i ni nodi (ac yn dilyn hyn, rhoi sylw i) rhwystrau wrth sicrhau cydraddoldeb i bob oed a 
lleihau gwahaniaethu ar sail oed.

Gwahaniaethu yn y gweithle a mynediad i gyflogaeth a 
hyfforddiant 
Amcangyfrifir bod 136,000 o bobl hŷn (ychydig dros 16% o’r boblogaeth hŷn) – yn gyflogedig yng 
Nghymru ar hyn o bryd, sy’n cyfateb â tua 10% o’r gweithlu.78 Amcangyfrifir hefyd bod 16,600 o bobl 
hŷn (2% o’r boblogaeth hŷn) yn chwilio am gyflogaeth.79 

O blith y bobl hŷn sy’n gweithio, byddai bron i 1 o bob 3, neu 42,000 yn ôl amcangyfrifon, yn 
dymuno gweithio llai o oriau nag y maent yn eu gweithio ar hyn o bryd,80 a allai awgrymu angen 
ariannol i fod yn gyflogedig, neu eu bod yn ei chael hi’n anodd sicrhau cydbwysedd rhwng gwaith a 
chyfrifoldebau gofalu neu gyfrifoldebau eraill.

Ar gyfer y rhai sy’n dymuno gweithio ond nad ydynt yn gyflogedig, mae 38% yn nodi mai salwch neu 
gyflwr hirdymor, neu anabledd yw’r rheswm pam na allant weithio.81 

Ar adeg pan fydd yr economi yn mynd yn fwyfwy dibynnol ar gael mwy o weithwyr hŷn, bydd hi’n 
hanfodol annog mwy o bobl hŷn i aros mewn cyflogaeth neu ddychwelyd i gyflogaeth. Ond er mwyn 
gwneud hyn, bydd hi’n bwysig nodi a rhoi sylw i’r rhwystrau sy’n atal pobl hŷn rhag gweithio.

Mae diffyg hyfforddiant a chyfleoedd dysgu hefyd yn debygol 
o fod yn rhwystr sy’n atal pobl hŷn rhag sicrhau cyflogaeth, yn 
enwedig ar gyfer y rhai sy’n dymuno ail-hyfforddi neu ddysgu 
sgiliau newydd a fyddai’n caniatáu iddynt ailymuno â’r farchnad 
lafur. Er bod ymestyn meini prawf cymhwysedd Prentisiaethau 
a Chynlluniau Dysgu yn y Gweithle i bobl o bob oed yn gam 
pwysig ymlaen, dim ond 485 o bobl hŷn oedd wedi cymryd 
rhan mewn cynlluniau o’r fath yn ystod 2017-18 – llai nag 1% 
o gyfanswm y cyfranogwyr82 – felly mae gofyn gwneud gwaith 
pellach er mwyn hyrwyddo’r mathau hyn o gyfleoedd i bobl hŷn.

Yn aml, cyfeirir at faterion pellach megis cyfrifoldebau gofalu neu ddiffyg cyfleoedd i weithio mewn 
ffordd hyblyg fel rhwystrau sy’n atal pobl hŷn rhag sicrhau cyflogaeth.83 Fodd bynnag, ceir diffyg 
data a allai gynnig dirnadaeth o’r rhwystrau posibl hyn a’r ffyrdd y byddai modd mynd i’r afael â 

Mae 1 o bob 10 o weithlu Cymru yn 60+ oed

Mae llai nag 1% o’r 
rhai a gymerodd ran 
mewn prentisiaethau 
a chynlluniau dysgu 

yn y gweithle yng 
Nghymru yn bobl hŷn
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nhw. Ar hyn o bryd, nid oes data cenedlaethol ar gael, er enghraifft, am y graddau y mae cyflogwyr 
yng Nghymru yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, sy’n gallu helpu i sicrhau bod pobl sydd ag 
anableddau a chyfrifoldebau gofalu yn gallu aros yn y gweithle neu ddychwelyd i’r gweithle. Ar sail 
ein dadansoddiad o Arolwg Llafurlu 2017-18, amcangyfrifir bod 25,000 o bobl hŷn yn cyfeirio at 
gyfrifoldebau gofalu fel rhywbeth sy’n eu hatal rhag gweithio neu geisio gwaith.84 
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Terfynu Rhagfarn ar Sail Oedran a Gwahaniaethu ar 
Sail Oed: Beth sydd angen newid?
Mae angen gwneud llawer i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o oedraniaeth; i nodi lle mae’n 
bodoli a’i herio; ac i sicrhau ei fod yn cael ei drin mor ddifrifol â mathau eraill o wahaniaethau ac yn 
cael yr un faint o sylw. Mae gennym ni gyfle i arwain y ffordd yng Nghymru.

Bydd cyflawni’r camau gweithredu isod yn hanfodol er mwyn helpu i roi diwedd ar oedraniaeth a 
gwahaniaethu ar sail oedran:

Cynyddu ymwybyddiaeth o ragfarn ar sail oedran a gwahaniaethu ar sail oed, ei effaith a sut 
i’w herio

Gwella gweithgarwch casglu data fel bod darlun mwy clir o’r mynediad i wasanaethau 
cyhoeddus

Gwella dealltwriaeth pobl hŷn o’u hawliau a’r cymorth sydd ar gael iddynt er mwyn cynnal eu 
hawliau

Herio a lleihau’r arfer o stereoteipio pobl hŷn mewn ffordd negyddol

Gwella mynediad i hyfforddiant a chymorth, a threfniadau gweithio hyblyg er mwyn helpu 
gweithwyr hŷn
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Stopio’r arfer o gam-drin pobl hŷn
Mae miloedd o bobl hŷn yng Nghymru yn cael eu cam-drin – gweithred unigol neu weithred sy’n 
digwydd dro ar ôl tro, neu ddiffyg gweithredu priodol, sy’n peri niwed neu ofid. Gallai’r mathau o 
gamdriniaeth yn erbyn pobl hŷn gynnwys cam-drin corfforol; trais domestig; cam-drin rhywiol; cam-
drin seicolegol neu emosiynol; cam-drin ariannol neu faterol; cam-drin sefydliadol; esgeulustod neu 
anweithred; a rheolaeth drwy orfodaeth.

Er mwyn atal pobl hŷn rhag cael eu cam-drin, mae’r Comisiynydd wedi nodi y bydd angen 
cyflawni’r canlyniadau canlynol:

•  Mae gweithwyr proffesiynol a chymdeithas ehangach yn ymwybodol o’r ffaith bod pobl 
hŷn yn cael eu cam-drin

•  Gall pobl hŷn sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth neu y maent yn profi 
camdriniaeth fanteisio ar wasanaethau cymorth

•  Gall pobl hŷn sy’n profi camdriniaeth fanteisio ar gyfiawnder cyfreithiol gydag 
atebolrwydd ar gyfer y rhai sy’n cam-drin

•  Caiff achosion lle y mae pobl hŷn yn cael eu cam-drin, eu hatal

Ceir dau reswm allweddol pam mae diffyg data a thystiolaeth ynglŷn â cham-drin pobl hŷn: cesglir 
rhywfaint o wybodaeth ond ni chaiff ei ddosbarthu yn ôl oedran, felly nid oes modd nodi beth yw 
profiadau pobl hŷn; yn ogystal, gwelir tanadrodd camdriniaeth – efallai bod pobl hŷn (ac weithiau, eu 
teulu a’u ffrindiau) yn pryderu am wneud hynny oherwydd y posibilrwydd y byddant yn dioddef sgil-
effeithiau negyddol.

Er mwyn mynd i’r afael â chamdriniaeth mewn ffordd effeithiol, mae’n hanfodol bod ymarferwyr 
a llunwyr polisi yn deall graddfa, natur ac effaith camdriniaeth. Llwyddwyd i sicrhau cynnydd 
dros y blynyddoedd diwethaf, gyda mwy o ymwybyddiaeth o ganlyniad i ddyletswyddau newydd 
dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, a gwaith y Comisiynydd ei hun i 
godi ymwybyddiaeth o gam-drin trwy ddarparu seminarau hyfforddiant i weithwyr proffesiynol o’r 
gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

Isod, cyflwynir y data a gyhoeddir sydd ar gael, ynghyd â chanlyniadau gwaith arolygu a gynhaliwyd 
ar ran y Comisiynydd, a gynhaliwyd er mwyn dechrau creu darlun o’r ffordd y mae’r cyhoedd yn 
deall camdriniaeth.
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Cyffredinrwydd camdriniaeth
Roedd gwaith ymchwil a gynhaliwyd ar draws y DU yn 2017 gan yr Adran Iechyd yn Lloegr wedi 
holi pobl dros 65 oed a oedd yn byw yn eu cartrefi eu hunain am eu profiadau o gamdriniaeth. 
Dangosodd yr astudiaeth fod 2.6% o bobl hŷn sy’n byw yn y gymuned (amcangyfrifir bod 16,900 o 
bobl hŷn) wedi’u cam-drin gan deulu, ffrindiau neu weithwyr gofal.85

Wrth gynnwys ymatebion i’r arolwg gan ‘gymdogion a 
chydnabod’, gwelwyd y gyfradd yn codi o 2.6% i 4%. Mae’r 
gyfradd uwch hon yn awgrymu bod 26,000 o bobl dros 65 
oed yng Nghymru wedi profi camdriniaeth yn eu cartrefi. Fodd 
bynnag, nid oedd yr arolwg hwn wedi cynnwys pobl hŷn sy’n 
byw mewn cartrefi gofal, na’r rhai heb alluedd meddyliol.

Roedd astudiaeth ymchwil mwy diweddar a gynhaliwyd yn 
2017 wedi ystyried gwaith ymchwil rhyngwladol ynghylch 
lefelau camdriniaeth, gan ganfod ei bod yn ymddangos bod camdriniaeth yn effeithio ar tua 1 o 
bob 6 (16%) o oedolion hŷn ar draws y byd.86 Ceir rhai bylchau yn y gwaith ymchwil, yn enwedig o 
wledydd incwm isel a chanol, ond mae allosod y data hwn ar gyfer Cymru yn dynodi y gallai 138,000 
o bobl hŷn fod yn ddioddefwyr camdriniaeth.

Mae’n bwysig ystyried pam bod y ddwy astudiaeth hon wedi cynhyrchu ffigurau mor wahanol i 
Gymru. Mae gan y ffigwr is, sy’n seiliedig ar ganfyddiadau’r Adran Iechyd, y fantais o fod yn seiliedig 
ar waith ymchwil sy’n benodol i gyd-destun y DU. Fodd bynnag, cynhaliwyd yr arolwg dros ddegawd 
yn ôl ac mae’r hyn y byddem yn ei ystyried yn gamdriniaeth wedi ehangu’n sylweddol ers hynny. 
Mae’r ffigwr uwch yn seiliedig ar ddata mwy diweddar, ond efallai nad yw cwmpas byd-eang yr 
ymchwil yn adlewyrchu profiadau pobl hŷn sy’n byw yng Nghymru yn fanwl.

Ar hyn o bryd, nid oes un set ddata unigol sy’n cynnig darlun cyflawn o raddfa a math y 
gamdriniaeth y mae pobl hŷn yn ei phrofi. Mae’r ffynonellau a nodwyd fel a ganlyn:

•  Data diogelu awdurdodau lleol

•  Data yr heddlu a chyfiawnder troseddol ynghylch troseddau yn erbyn pobl hŷn

•  Data yr heddlu ynghylch trais domestig

Mae ychydig ddata cenedlaethol ar gael hefyd ynghylch nifer yr 
achosion a’r erlyniadau yn erbyn pobl a gyhuddwyd o gyflawni 
troseddau yn erbyn pobl hŷn.

Mae gofyn cael ymchwil sy’n benodol i’r cyd-destun yng 
Nghymru ac sy’n seiliedig ar y ddealltwriaeth ddiweddaraf o 
gamdriniaeth er mwyn cynnig darlun mwy clir o raddau llawn 
camdriniaeth pobl hŷn yng Nghymru.

Amcangyfrifir y 
gallai rhwng 16,900 

a 138,000 o bobl hŷn 
yng Nghymru fod yn 
profi camdriniaeth

Mae diffyg data yn ei 
gwneud hi’n anodd 

cael darlun clir o 
raddau llawn cam-drin 
pobl hŷn yng Nghymru
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Adroddiadau awdurdodau lleol

Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, rhaid i awdurdodau lleol gadw 
cofnod o adroddiadau diogelu a wneir am achosion lle y ceir amheuaeth bod unigolion yn destun 
camdriniaeth neu esgeulustod. Gall yr adroddiadau hyn gael eu paratoi gan ymarferwyr sy’n 
gweithio mewn awdurdodau lleol; gan bartneriaid perthnasol eraill, megis yr heddlu neu ddarparwyr 
gofal; neu gan y cyhoedd.

Yn 2017-18, adroddwyd 
cyfanswm o 25,360 achos 
lle y gwelwyd amheuaeth o 
gamdriniaeth neu esgeulustod 
i awdurdodau lleol, yr oedd 
12,855 (51%) ohonynt yn 
ymwneud â phobl dros 65 
oed.87 

Mae’r data hwn yn awgrymu 
bod menywod hŷn yn profi 
lefelau uwch o gam-drin na 
grwpiau eraill. Roedd 18% 
yn ymwneud â dynion 65 
oed neu drosodd ac roedd 
22% yn ymwneud â dynion 
18-64 oed. Fodd bynnag, 
oherwydd y cyfyngiadau 
gyda’r wybodaeth a gesglir, 
nid oes modd nodi ffactorau 
risg posibl eraill ar gyfer 
camdriniaeth gan ddefnyddio 
data yr awdurdod lleol.

Ceir gwahaniaethau mawr yn y data ar draws y 22 awdurdod lleol yng Nghymru hefyd, sy’n 
awgrymu diffyg cysondeb mewn gweithgarwch adrodd a’r broses sy’n arwain at ymchwiliad ar ôl 
cael adroddiad. Pan gymharir dau awdurdod lleol o faint tebyg, er enghraifft, gwelwn bod ‘awdurdod 
A’ wedi cael dros 5,000 adroddiad o gamdriniaeth, a arweiniodd at 469 o ymholiadau dilynol, ac 
roedd ‘awdurdod B’ wedi cael dros 1,300 o adroddiadau, a arweiniodd at 540 o ymholiadau dilynol.88 
Adleisir hyn gan asiantaethau sy’n gweithio gyda phobl agored i 
niwed sy’n adrodd am ymatebion anghyson ar draws gwahanol 
awdurdodau lleol pan fyddant yn gwneud cyfeiriadau diogelu.

Er bod y data a gesglir gan awdurdodau lleol yn cynnig rhywfaint 
o ddirnadaeth o raddfa a natur camdriniaeth yng Nghymru, 
mae’n parhau i fod yn gyfyngedig iawn. Felly, mae angen casglu 
gwybodaeth bellach am ddioddefwyr ar fyrder, yn enwedig 
eu hoedran a ffactorau y gallent gynyddu eu risg o ddioddef 
camdriniaeth. Yn ogystal â hyn, mae angen mwy o gysondeb o 
ran y gweithgarwch adrodd ar draws Cymru, yn ogystal â gwaith 
i nodi sut y caiff data diogelu ei ddefnyddio i wella dysgu, polisi 
ac arfer, gan ddarparu canlyniadau gwell i bobl hŷn.

Ffig. 16: Cyfanswm yr achosion o gam-drin a adroddwyd wrth Awdurdodau Lleol yn 
2017/18

Roedd traean o’r 
adroddiadau diogelu 

a gyflwynwyd i 
awdurdodau lleol yng 

Nghymru yn 2017-
18 yn ymwneud â 

menywod dros 65 oed
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Ffynonellau data eraill

O ystyried cyfyngiadau data cenedlaethol a data awdurdodau lleol ynghylch camdriniaeth, mae’n 
ddefnyddiol ystyried ffynonellau data ehangach, y gallent gynnig dirnadaeth bellach o raddfa a natur 
camdriniaeth.

Canfu arolygon a gynhaliwyd ar ran y Comisiynydd, er enghraifft, bod 21% o bobl hŷn yng Nghymru 
yn adnabod unigolyn hŷn a oedd wedi profi rhyw fath o gamdriniaeth,89 sy’n awgrymu y gallai’r ffigwr 
o 2.6% a adroddwyd gan yr Adran Iechyd fod yn amcangyfrif isel.

Yn yr un modd, er bod data awdurdodau lleol yn dynodi y bu 
1681 achos o gamdriniaeth ariannol yn erbyn pobl hŷn, nid yw’r 
ffigwr hwn yn cynnwys pobl hŷn sy’n ddioddefwyr sgamiau neu 
weithredoedd masnachwyr twyllodrus. Mae data gan Age UK yn 
dynodi bod 53% o bobl dros 65 oed o’r farn bod twyllwyr wedi 
eu targedu.90 Mae hyn yn awgrymu y gallai nifer y bobl hŷn sy’n 
cael eu cam-drin yn ariannol fod yn llawer uwch nag y mae data 
yr awdurdodau lleol yn awgrymu.

Mae ymchwil ynghylch y ffactorau risg posibl ar gyfer camdriniaeth wedi nodi hefyd y gallai pobl 
sy’n byw gyda dementia fod mewn mwy o berygl. Mewn adroddiad a gyhoeddwyd yn 2013, nododd 
y Ganolfan Genedlaethol er mwyn Diogelu Pobl Hŷn gyfraddau mynychder camdriniaeth o rhwng 
27.9% a 55% ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia.91 Mae hyn yn golygu y gallai rhwng 11,500 a 
22,700 o bobl sy’n byw gyda dementia yng Nghymru fod yn dioddef camdriniaeth.

Fel y mae’r enghreifftiau uchod yn dangos, dylid rhoi blaenoriaeth i’r ymdrech i wella ansawdd y 
data ynghylch camdriniaeth a diogelu, er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth well o niferoedd y bobl 
hŷn sy’n profi camdriniaeth ac yn arbennig, pa bobl hŷn allai fod yn y perygl mwyaf o ddioddef 
camdriniaeth.

Cymorth i bobl hŷn sydd mewn perygl o ddioddef 
camdriniaeth neu sy’n dioddef camdriniaeth

Mae’n hanfodol bod pobl hŷn sydd mewn 
perygl o ddioddef camdriniaeth 
neu sy’n dioddef camdriniaeth 
yn gallu manteisio ar y cymorth 
y mae ei angen arnynt er mwyn 
sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn 
cael eu diogelu. Fodd bynnag, 
canfu arolygon a gynhaliwyd ar ran 
y Comisiynydd na fyddai tua 1 o 
bob 5 o fenywod hŷn (21%) a thua 
1 o bob 3 o ddynion hŷn (35%) yn 
gwybod ble i gael cymorth pe baent 
yn cael eu cam-drin.92 

Dywed 21% o bobl hŷn 
yng Nghymru eu bod 
yn adnabod person 

hŷn sydd wedi cael eu 
cam-drin

Ffig. 17: Canran y dynion a menywod hŷn (60+ oed) sy’n nodi eu bod yn 
gwybod ble i fynd pe byddent mewn perygl o gael eu cam-drin neu’n ei 
brofi
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Nododd nifer sylweddol o bobl hŷn (61%) y byddent yn cysylltu â’r heddlu am help pe byddent 
mewn perygl o ddioddef camdriniaeth neu’n dioddef camdriniaeth,93 sy’n golygu ei bod yn hanfodol 
bod heddweision a staff yn gallu darparu’r cymorth y mae ei angen ar bobl. Mae heddluoedd yng 
Nghymru eisoes wedi dangos ymrwymiad i hyn trwy ddarparu hyfforddiant i staff, yn ogystal â 
gweithredu polisïau diogelu. 

Mae’r Comisiynydd 
yn gweithio gyda 
heddluoedd ledled Cymru 
i ddatblygu adnoddau 
hyfforddiant ymhellach, y 
byddant yn helpu i sicrhau 
bod staff yn meddu ar y 
wybodaeth a’r sgiliau y 
mae eu hangen arnynt er 
mwyn darparu cymorth 
effeithiol i bobl hŷn.

Yn ogystal, dywedodd 
37% o bobl hŷn y byddent 
yn troi at aelodau teuluol 
am gymorth,94 rhywbeth 
sy’n dangos pwysigrwydd 
sicrhau bod gwybodaeth 
a chyngor am yr hyn i’w 
wneud os bydd rhywun 
yn profi camdriniaeth a 
sut i gael help, ar gael 
yn hawdd i bawb, gan 
gynnwys gofalwyr, yn 
enwedig oherwydd y gallai 
fod angen y wybodaeth 
hon ar fyr rybudd yn ystod 
argyfwng.

Mae’n ddiddorol nodi, er 
gwaethaf eu rôl canolog 
ym maes diogelu, bod awdurdodau lleol yn eithaf isel ar restr y rhai y byddai pobl hŷn yn troi atynt 
am gymorth pe byddent mewn perygl o ddioddef camdriniaeth neu’n dioddef camdriniaeth. Mae hyn 
yn dynodi angen posibl i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o rôl awdurdodau lleol wrth ddiogelu pobl 
hŷn a darparu help a chymorth.

. 

Ffig. 18: Canran y bobl ifanc 18-59 oed a phobl 60+ oed a fyddai’n ymweld â gwahanol bobl neu 
gyrff cyhoeddus pe byddent mewn perygl o gael eu cam-drin neu’n ei brofi

Byddai canran gymharol isel o bobl hŷn yn 
cysylltu â’u hawdurdod lleol pe byddent 

mewn perygl o gael eu cam-drin neu’n 
profi camdriniaeth, er gwaethaf rôl ganolog 

awdurdodau lleol wrth ddiogelu
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Manteisio ar gyfiawnder
Mae’n hanfodol bod pobl hŷn yn cael eu cynorthwyo’n llawn gan y system cyfiawnder troseddol pan 
fyddant yn ddioddefwyr trosedd. Mae’r tabl isod yn dangos y cyfraddau euogfarnu am droseddau yn 
erbyn pobl hŷn ar draws y pedwar heddlu yng Nghymru:95 

Ardal Cyfanswm yr 
Erlyniadau a    
Ddygwyd

Euogfarnau Heb arwain at    
Euogfarn

% %
Dyfed 
Powys

23 17 73.9 6 26.1

Gwent 41 37 90.2 4 9.8

Gogledd 
Cymru

63 53 84.1 10 15.9

De    
Cymru

123 87.0 16 13.0

Cyfanswm 250 214 85.6 36 14.4

Er bod y cyfraddau erlyn hyn yn ymddangos yn gymharol uchel, yn enwedig pan fyddwch yn 
ystyried mai 83.6% yw canran yr erlyniadau llwyddiannus yn y DU ar gyfartaledd, mae cyfanswm 
yr achosion sy’n cael eu herlyn yn isel iawn. Roedd data a roddwyd gan dri o’r pedwar heddlu yng 
Nghymru (De Cymru, Dyfed Powys a Gwent) yn dangos bod 15,084 o droseddau yn erbyn pobl hŷn 
wedi cael eu cofnodi ar draws yr ardaloedd hyn yn ystod 2018-19. Ond, dim ond 377 o erlyniadau a 
fu am droseddau yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn.  

Yn flaenorol, mae’r Comisiynydd wedi amlygu’r ffaith bod 
y gyfradd euogfarnau am droseddau yn erbyn pobl hŷn yn 
anghymesur o isel o’i chymharu â’r boblogaeth gyffredinol. 
Mae data ar gyfer 2013-14, yn dangos y cofnodwyd 18,931 o 
droseddau yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru, ond dim ond 194 
o achosion a arweiniodd at euogfarn lwyddiannus, tua 1%.96 
Gan ystyried ffigurau troseddu y DU ar gyfer pobl o bob oed yn 
ystod 2013-14, gwelwn y cofnodwyd cyfanswm o 3,506,699 o 
droseddau, ac mai cyfanswm yr euogfarnau oedd 675,316 – tua 
19%.97

Roedd adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi ac 
Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron Ei Mawrhydi yn dynodi 
pam y gallai lefel yr erlyniadau/euogfarnau sy’n ymwneud â 
throseddau yn erbyn pobl hŷn fod mor isel, gan nodi nad oes 
gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) unrhyw 
strategaeth gydlynus ar y cyd i ddelio â dioddefwyr troseddau 
sy’n hŷn. Roedd yr adroddiad yn galw i wella’r ymchwiliadau 
i droseddau yn erbyn pobl hŷn, rhywbeth a fyddai’n gwella 
cyfraddau erlyn ac euogfarnu.98 

Mae cyfanswm 
y dedfrydau 

sy’n ymwneud â 
throseddau yn erbyn 
pobl hŷn ond yn 1% 
o gyfanswm y math 
yma o droseddau a 
gofnodir. Ar gyfer y 
boblogaeth gyfan, 

mae’r ffigur hwn tua 
19%

Tabl 2: Cyfraddau dedfrydu am droseddau yn erbyn pobl hŷn ar draws y pedwar heddlu yng Nghymru



34       Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

.....................................................................................................................................

Yn ogystal, efallai bod materion ynghylch gweithgarwch penderfynu yr heddlu a CPS sy’n effeithio 
ar ymchwiliadau a mynediad i gyfiawnder i bobl hŷn yn dilyn hyn, yn enwedig mewn achosion sy’n 
ymwneud â diogelu. Felly, mae’r Comisiynydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda heddluoedd 
a CPS i adolygu data, prosesau gwneud penderfyniadau a chanlyniadau sy’n ymwneud â 400 o 
achosion lle’r honnir bod camdriniaeth neu esgeulustod wedi digwydd mewn ysbyty neu gartref 
gofal, er mwyn nodi ffyrdd y byddai modd gwella ymchwiliadau a hyfforddiant diogelu a’r mynediad i 
gyfiawnder i bobl hŷn.99 

Ymestyn y diffiniad o droseddau casineb
Mae’r Comisiynydd wedi galw am gydnabod troseddau yn erbyn pobl hŷn yn droseddau casineb yn 
y gyfraith, mewn achosion lle y mae oedran y ddioddefwr wedi bod yn ffactor.

Dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003, mae gan y llysoedd y grym i ymestyn y ddedfryd am 
unrhyw drosedd waethygedig ar sail hil neu grefydd, neu waethygedig oherwydd anabledd, 
cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth o ran rhywedd. Fodd bynnag, er gwaethaf y ffaith bod oedran 
yn nodwedd warchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ni chaiff troseddau yn erbyn pobl hŷn lle 
y bu oedran y dioddefwr yn ffactor, eu cydnabod fel troseddau casineb ar hyn o bryd.

Mae canllawiau Gwasanaeth Erlyn y Goron am droseddau yn erbyn pobl hŷn yn argymell y dylai 
llysoedd ymestyn y ddedfryd am droseddau yn erbyn pobl hŷn ar y sail bod y dybiaeth eu bod yn 
rhywun agored i niwed yn ffactor waethygedig sy’n cynyddu difrifoldeb y drosedd.100 

Byddai cydnabod troseddau yn erbyn pobl hŷn fel troseddau casineb yn y gyfraith yn helpu i sicrhau 
bod y system cyfiawnder troseddol yn rhoi mwy o gydnabyddiaeth i’r mathau hyn o droseddau, a 
bod y cosbau a’r dedfrydau ar gyfer troseddwyr sy’n eu cyflawni yn adlewyrchu natur y drosedd a 
gyflawnwyd yn llawn.
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Stopio’r arfer o gam-drin pobl hŷn:                                       
Beth sydd angen newid?
Mae’n amser trawsnewid yr ymwybyddiaeth a’r ddealltwriaeth o gam-drin pobl hŷn a gweithredu 
yng nghyswllt hynny. Mae’r adroddiad hwn yn dangos y bylchau mewn data a thystiolaeth, a’r 
anghysondeb o ran sut mae rhywfaint ohoni yn cael ei chofnodi. Nid yw’n dderbyniol bod profiadau 
pobl hŷn yn mynd ar goll oherwydd y ffordd caiff gwybodaeth ei chasglu a’i chyflwyno. Gall hyn 
arwain at dybiaethau nad yw cam-drin yn effeithio ar bobl hŷn, sy’n golygu bod y polisïau, yr 
adnoddau a’r camau gweithredu sy’n angenrheidiol i atal cam-drin pobl hŷn ddim yn cael eu rhoi ar 
waith. 

Bydd cyflawni’r camau gweithredu isod yn hanfodol er mwyn helpu i roi diwedd ar gam-drin pobl 
hŷn:

Gwella’r wybodaeth ynghylch camdriniaeth pobl hŷn yng Nghymru trwy gasglu data 
a rannwyd fesul grŵp oedran; trwy nodi meysydd tystiolaeth a data newydd sy’n 
angenrheidiol; a thrwy wella’r cysondeb o ran y ffordd y caiff data ei gasglu a’i ddefnyddio.

Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o gamdriniaeth pobl hŷn, sut i adrodd 
amdano a ble i gael cymorth

Asesu digonolrwydd y gwasanaethau cymorth sydd ar gael er mwyn helpu pobl hŷn sydd 
mewn perygl o ddioddef camdriniaeth neu sy’n dioddef camdriniaeth, gan nodi lle y mae 
angen gwneud gwelliannau a sut y gellir eu gwneud

Sicrhau darpariaeth hyfforddiant priodol ynghylch camdriniaeth pobl hŷn

Newid y gyfraith er mwyn gwneud troseddau yn erbyn pobl hŷn, lle y mae oedran y dioddefwr 
yn ffactor, yn drosedd casineb

Gwella’r mynediad i gyfiawnder i ddioddefwyr camdriniaeth
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Galluogi pawb i heneiddio’n dda
Mae heneiddio’n dda – ‘ychwanegu bywyd i flynyddoedd, nid blynyddoedd i fywyd yn unig’ – yn 
bwysig i ni gyd, ac i’n gwlad gyfan. Mae’n rhywbeth y dylai pawb yng Nghymru fod yn gallu ei 
wneud. Dylid ystyried pobl hŷn fel rhan hanfodol o gymdeithas a dylent fod yn gallu cael rhagor o 
gyfleoedd i gymryd rhan yn ein heconomi a’n cymunedau, a chyfrannu atynt.

Ond mae nifer o bobl yn darganfod nad ydynt yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddynt wrth 
iddynt fynd yn hŷn. Mae problemau gyda thrafnidiaeth gyhoeddus, er enghraifft, yn golygu bod rhai 
pobl hŷn yn cael eu hatal rhag mynd o le i le – er mwyn gwirfoddoli, treulio amser gyda ffrindiau a 
theulu, gofalu am anwyliaid neu gyrraedd apwyntiadau meddygol.

Felly, mae’n bwysig ein bod yn gweithio tuag at Gymru lle y mae cymunedau yn sicrhau bod pobl 
hŷn yn teimlo fel pe baent yn cael eu gwerthfawrogi, eu cynnwys a’u parchu.

Er mwyn galluogi pawb i heneiddio’n dda, mae’r Comisiynydd wedi nodi y bydd angen 
cyflawni’r canlyniadau canlynol:

•  Sefydlu cymunedau sy’n ystyriol o bobl hŷn ar draws Cymru

•  Gall pobl fynd i’r mannau lle y maent yn dymuno mynd iddynt a gwneud y pethau sy’n 
bwysig iddynt

•  Gwellir y mynediad i gyngor a chymorth ynghylch heneiddio’n dda

•  Gwellir y mynediad i wasanaethau iechyd sy’n angenrheidiol er mwyn heneiddio’n dda

•  Gwellir y mynediad i’r cymorth ariannol sy’n angenrheidiol er mwyn heneiddio’n dda

•  Caiff mwy o bobl hŷn eu grymuso i sicrhau newid

Mae’r adran hon yn ystyried y cymorth sydd ar gael, a lle y mae angen gweithredu, er mwyn helpu 
pobl hŷn ledled Cymru i heneiddio’n dda.
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Datblygu cymunedau sy’n ystyriol o bobl hŷn
Mae cymuned sy’n ystyriol o bobl hŷn yn gymuned lle y gall pobl hŷn fyw bywyd gweithgar, iach ac 
annibynnol, a lle y gallant barhau i wneud y pethau sy’n bwysig iddynt, a theimlo fel pe baent yn cael 
eu gwerthfawrogi, eu cynnwys a’u parchu.

Sefydlwyd cysyniad cymunedau sy’n ystyriol o bobl hŷn fel rhan o fenter gan Sefydliad Iechyd y Byd 
(WHO), a gychwynnwyd yn 2006 er mwyn archwilio pa newidiadau oedd yn angenrheidiol er mwyn 
cynorthwyo poblogaethau yr oeddent yn heneiddio’n gyflym ar draws y byd.101

Fel rhan o’r gwaith hwn, nododd WHO wyth ‘parth’ neu nodwedd gymunedol y gall cymunedau roi 
sylw iddynt er mwyn addasu eu strwythurau a’u gwasanaeth yn well i anghenion pobl hŷn:

•  adeiladau cyhoeddus a mannau yn yr awyr agored sy’n ystyriol o bobl hŷn;

•  cyfranogiad cymdeithasol;

•  parch a chynhwysiant cymdeithasol;

•  cymorth cymunedol a gwasanaethau iechyd;

•  tai;

•  trafnidiaeth;

•  cyfathrebu a gwybodaeth; a

•  chyflogaeth a chyfranogiad dinesig.

Mae’r diddordeb mewn dulliau gweithredu sy’n ystyriol o bobl hŷn wedi tyfu’n gyflym. Yn 2010, 
lansiodd WHO Rwydwaith Byd-eang Dinasoedd a Chymunedau sy’n Ystyriol o Bobl Hŷn, gan 
gydnabod cymunedau sydd wedi ymrwymo i fod yn rhai ystyriol o bobl hŷn, ac mae dros 900 o 
gymunedau ar draws y byd wedi ymuno â’r rhwydwaith hyd yn hyn102.

Er nad yw’r Rhwydwaith Byd-eang yn cynnwys unrhyw aelodau o Gymru ar hyn o bryd, mae sawl 
awdurdod lleol eisoes wedi mynegi diddordeb mewn gwneud ymrwymiad i fod yn awdurdodau sy’n 
ystyriol o bobl hŷn a chael eu cydnabod gan WHO.

Mae nifer o bobl hŷn yng Nghymru eisoes yn byw mewn 
mannau sy’n eu cynorthwyo i heneiddio’n dda, lle y gallant 
gymryd rhan mewn bywyd cymunedol a chyfrannu ato. Fodd 
bynnag, mae nifer o bobl hŷn hefyd yn methu gwneud y pethau 
sy’n bwysig iddynt, ac maent yn wynebu rhwystrau wrth iddynt 
geisio manteisio ar wasanaethau a mwynderau lle y maent yn 
byw.

Mae gwneud Cymru yn genedl o gymunedau sy’n ystyriol o bobl 
hŷn yn hanfodol os ydym yn dymuno galluogi pawb i heneiddio’n 
dda.

Ar hyn o bryd nid oes 
unrhyw aelodau o 

Gymru ar Rwydwaith 
Byd-eang Dinasoedd 

a Chymunedau 
sy’n Gyfeillgar i 

Oed, ond mae gan 
sawl awdurdod 

lleol yng Nghymru 
ddiddordeb mewn 

cael eu cydnabod gan 
Sefydliad Iechyd y Byd
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Manteisio ar wasanaethau a gweithgareddau cymunedol
Mae data gan Arolwg Cenedlaethol Cymru yn dangos bod pobl dros 75 oed yn adrodd yn gyffredinol 
bod llai o wasanaethau ar gael yn eu hardal nag y mae’r rhai dan 60 oed103. Mae hyn yn wir ar 
draws pob gwasanaeth, o siopau i ganolfannau iechyd, i drafnidiaeth gyhoeddus.

Gellir esbonio hyn yn rhannol gan y ffaith bod cyfran uwch o bobl hŷn yn byw mewn ardaloedd nad 
ydynt yn rhai trefol o’u cymharu â grwpiau oedran eraill. Fodd bynnag, mae’n llawer mwy tebygol 
nad yw pobl hŷn yn gallu manteisio ar y gwasanaethau hyn.

Mae’r cwestiwn yn yr arolwg yn diffinio ‘ardal leol’ fel ‘yr ardal o fewn 15 i 20 munud ar droed o’ch 
cartref’. O ystyried y ffaith bod pobl hŷn yn fwy tebygol o dioddef problemau symudedd wrth iddynt 

Ffig. 19: Canran y bobl 18-59 oed, pobl 60-74 oed a thros 75 oed sydd â mynediad at wahanol wasanaethau yn eu ‘hardal leol’
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fynd yn hŷn – mae gan 59% o bobl dros 75 oed gyflwr neu broblem iechyd sy’n effeithio ar eu 
symudedd o’u cymharu â 24% o bobl dan 60 oed – mae ‘ardal leol’ yn debygol o fod yn llawer mwy 
cyfyngedig i rywun hŷn nag y mae i rywun iau, sy’n golygu yr effeithir ar y mynediad i wasanaethau 
penodol.104 

Er gwaethaf y problemau posibl hyn gyda symudedd, mae nifer o bobl hŷn yn parhau i fynd o le i le 
yn eu hardal leol ar droed, sy’n tanlinellu’r angen am balmentydd sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda 
a’u goleuo’n dda, ac y maent yn cynnwys croesfannau digonol fel y gall pobl hŷn groesi’r ffordd yn 
ddiogel.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Fodd bynnag, wrth i bobl fynd yn hŷn ac wrth i wasanaethau fynd yn fwy canoledig, gall eu cyrraedd 
fynd yn fwy o her, felly mae gallu manteisio ar drafnidiaeth gyfleus, dibynadwy, diogel a fforddiadwy 
yn hanfodol er mwyn sicrhau y gall pobl hŷn fanteisio ar wasanaethau, yn ogystal â pharhau i 
gymryd rhan mewn bywyd cymunedol a pharhau i gynnal cysylltiad gyda theulu a ffrindiau.

Yng Nghymru, mae’r pàs bws rhatach i bobl 60 oed a throsodd wedi helpu i ddatgloi mynediad i 
ystod eang o wasanaethau, gweithgareddau a mannau i bobl hŷn, ac mae’n arbennig o bwysig i 
bobl hŷn nad ydynt yn gyrru neu nad ydynt yn gallu manteisio ar gar.

Caiff dau o bob tri o’r 750,000 o basys bws a gyhoeddwyd i bobl hŷn eu defnyddio’n rheolaidd105 ac 
mae ymchwil a gynhaliwyd gan swyddfa’r Comisiynydd yn 2011 yn dangos faint y mae pobl hŷn yn 
gwerthfawrogi’r pàs bws, wrth i 92% o’r cyfranogwyr gytuno bod cael pàs bws yn caniatáu iddynt fod 
yn annibynnol ac 81% yn cytuno y byddai eu hansawdd bywyd yn dioddef heb y pàs bws.106 

Fodd bynnag, dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd toriadau’n cael eu gwneud i nifer o 
wasanaethau bws, a bydd pobl hŷn ar draws Cymru yn rhannu pryderon ynghylch manteisio ar 
drafnidiaeth gyda’r Comisiynydd yn gyson.

Gall methu manteisio ar wasanaethau lleol olygu bod yn rhaid i bobl hŷn ddibynnu ar eraill i’w 
cludo i wasanaethau, gan greu dibyniaeth, neu mae’n golygu na fydd pobl hŷn yn manteisio ar 
wasanaethau o gwbl. Mae hyn yn atal yn hytrach nag yn galluogi pobl hŷn ac mae’n broblem y gall 
datblygu cymunedau sy’n ystyriol o bobl hŷn wneud cryn dipyn i’w datrys.

Toiledau Cyhoeddus

Yn ogystal, mae toiledau cyhoeddus yn rhan hanfodol o gymuned sy’n ystyriol o bobl hŷn, ac maent 
yn asedau cymunedol y mae pobl o bob oed yn dibynnu arnynt, ac yn arbennig o bwysig er mwyn 
cynnal iechyd, annibyniaeth a lles pobl hŷn. Mae ymchwil yn 
dangos, fodd bynnag, bod dros 100 – 1 o bob 5 – o doiledau 
cyhoeddus wedi cael eu cau gan gynghorau ar draws Cymru er 
mis Mawrth 2013.107

Yn ôl data am y DU, mae 80% o bobl 65 oed neu’n hŷn yn 
dweud nad oes digon o doiledau cyhoeddus, ac mae 1 o bob 5 
(o bobl o bob oed) yn dweud na allant fynd allan mor aml ag y 
byddent yn dymuno oherwydd pryderon ynghylch diffyg toiledau 
cyhoeddus. Mae’r ffigwr hwn yn codi i fwy na 2 o bob 5 (43%) 
ymhlith pobl sydd â salwch neu gyflwr sy’n golygu eu bod yn 
gorfod defnyddio toiled yn amlach.108 

Dywed 80% o bobl 65 
oed neu drosodd nad 
oes digon o doiledau 

cyhoeddus
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Er nad yw’r data yn darparu dadansoddiad yn ôl oedran, o ystyried yr hyn yr ydym yn ei wybod am 
bobl hŷn a’r ffaith ei bod yn fwy tebygol bod ganddynt gyflwr cyfyngus, gallwn gymryd bod cyfran 
sylweddol o’r ganran hon yn bobl hŷn.

Roedd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng 
Nghymru i baratoi a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer ei ardal, gan gynnwys asesiad 
o angen y gymuned am doiledau cyhoeddus, erbyn mis Mai 2019. Ar yr adeg hon, fodd bynnag, 
mae’n rhy gynnar i asesu’r effaith y mae hyn yn ei chael ar ddarpariaeth toiledau at ddefnydd y 
cyhoedd.

Gweithgareddau Treftadaeth, 
Diwylliannol a Chelfyddydol

Yn ogystal â gallu manteisio ar 
wasanaethau yn y gymuned, mae manteisio 
ar y celfyddydau, gweithgareddau 
diwylliannol a threftadaeth yn rhan hanfodol 
o heneiddio’n dda hefyd. Fodd bynnag, 
mae pobl hŷn yn llai tebygol o fanteisio ar y 
mathau hyn o weithgareddau o’u cymharu 
â’r rhai dan 60 oed – mae 81% o bobl 60-
74 oed wedi manteisio ar ddigwyddiadau 
celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth, 
ac mae’r ganran hon yn gostwng i 69% 
o bobl dros 75 oed. Mewn cyferbyniad, 
roedd 88% o bobl 40-59 oed a 93% o bobl 16-39 oed wedi 
manteisio ar y gweithgareddau hyn.109 

Mae’r ffaith bod pobl hŷn yn cael llai o gyswllt gyda 
gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth 
yn codi cwestiynau ynghylch hygyrchedd a fforddiadwyedd 
y gweithgareddau hyn, gan amlygu’r angen i weithredu er 
mwyn sicrhau na chaiff pobl hŷn eu heithrio o weithgareddau 
y dangoswyd eu bod yn gwella iechyd a lles pobl.

Manteisio ar wasanaethau iechyd
Mae gallu manteisio ar wasanaethau iechyd o ansawdd uchel yn hanfodol i bobl hŷn er mwyn iddynt 
gadw’n iach a byw bywydau gweithgar ac annibynnol.

Fodd bynnag, mae 42% o bobl hŷn yn dweud eu bod yn ei chael hi’n anodd cael apwyntiad gyda 
meddyg teulu nawr, i fyny o 33% yn 2012-13.110 Er bod hyn yn cyd-fynd yn fras gyda grwpiau oedran 
eraill, gall mynediad i apwyntiadau gyda meddyg teulu fod yn arbennig o bwysig i bobl hŷn, y gallai 
fod ganddynt gyflyrau iechyd cronig neu hirdymor.

Mae’r anawsterau y bydd pobl hŷn yn adrodd amdanynt yn cynnwys gorfod aros amser hir am 
apwyntiadau, methu mynd trwyddo i’r feddygfa dros y ffôn a’r ffaith bod angen iddynt gysylltu â’r 
feddygfa yn gynnar yn y bore. Roedd canfyddiadau arolwg a ddefnyddiwyd fel sail ‘Gwasanaethau 
Meddygon Teulu yng Nghymru: Safbwynt Pobl Hŷn’, a gyhoeddwyd gan swyddfa’r Comisiynydd yn 

Ffig. 20: Canran y bobl mewn 4 band oedran (16-39, 40-59, 60-74 a 75+) 
sydd wedi cael mynediad at weithgareddau celfyddydol, diwylliannol 
neu dreftadaeth yn ystod y flwyddyn 2017/18
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2017, yn dangos hefyd bod tua chwarter y bobl hŷn o’r farn bod 
teithio i’w meddygfa yn rhwystr.111 

Ar nodyn cadarnhaol, pan fydd pobl hŷn yn manteisio ar 
wasanaeth meddygon teulu, mae lefelau eu bodlonrwydd 
gyda’r gwasanaethau yn gymharol uchel; mae 91% o bobl 
75 oed neu’n hŷn ac 88% o bobl 60-74 oed yn fodlon gyda’r 
gwasanaeth y maent yn ei gael gan y meddyg teulu, ac mae’r 
rhain yn lefelau bodlonrwydd uwch na’r hyn a welir ymhlith 
grwpiau oedran eraill.112 

Fodd bynnag, mae mynediad pobl hŷn i wasanaethau iechyd 
hanfodol eraill, megis gwasanaethau deintyddol ac optometreg, 
yn fwy cyfyngedig. Nid yw dros chwarter y bobl 
60-74 oed, a dros 40% y bobl dros 75 oed, 
wedi ymweld â’r deintydd yn ystod y 12 mis 
diwethaf.113 O ystyried y berthynas rhwng iechyd 
y geg da ac iechyd cyffredinol da, mae hyn yn 
destun pryder.

Yn yr un modd, nid yw tua un o bob tri 
unigolyn hŷn (62% o bobl 60-74 oed a 68% o 
bobl dros 75 oed) wedi defnyddio optegydd yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf.114 

Mae hyn yn destun pryder arbennig gan bod 
colli golwg yn cael effaith arwyddocaol ar 
annibyniaeth pobl hŷn, a gall arwain at anaf 
difrifol hefyd ar ôl cwympo.

Yn ystod 2017-18, cofnodwyd 12,336 achos o 
unigolion hŷn yn cwympo yng Nghymru, sef 35 
achos y dydd, a arweiniodd at gael eu gweld 
mewn ysbyty, fel y cofnodwyd gan Gronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru.115 Nid yw hyn yn 
cynnwys pob achos o gwympo sy’n cynnwys pobl hŷn, ond mae’n fesur defnyddiol oherwydd y gellir 
ei olrhain o flwyddyn i flwyddyn. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi bod 30% o bobl dros 65 
oed yn cwympo bob blwyddyn, sy’n codi i 50% o bobl dros 80 oed.116 

Mae cwympo yn arwain at bobl hŷn yn colli eu hyder a’u hannibyniaeth, sy’n golygu y gallant encilio 
o’u cymuned ac maent mewn mwy o berygl o fod yn unig ac ar wahân. Ar ôl cwympo, bydd gofyn i 
nifer o bobl hŷn gael gofal a chymorth ffurfiol hefyd, neu efallai y bydd yn rhaid iddynt symud allan 
o’u cartref.

Nid yw cwympo yn rhan anochel o fynd yn hŷn, ac mae atal cwympiadau yn ffordd hanfodol o 
gynorthwyo pobl i heneiddio’n dda. Fodd bynnag, mae angen mwy o weithredu a sicrhau mwy o 
gynnydd er mwyn gostwng nifer y bobl hŷn sy’n cwympo, gan atal y canlyniadau sy’n gallu dilyn hyn, 
y maent yn aml yn rhai dinistriol.
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Ffig. 21: Canran y bobl hŷn sydd heb ymweld â deintydd neu 
optegydd yn ystod y 12 mis diwethaf
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Manteisio ar wasanaethau, gwybodaeth a chymorth mewn 
byd digidol
Mae’r defnydd cynyddol a wneir o dechnoleg ddigidol yn golygu bod y ffordd yr ydym yn manteisio 
ar wasanaethau a gwybodaeth, a’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu, wedi newid yn sylweddol dros y 
blynyddoedd diwethaf.

Er bod y cyfleoedd a gynigir gan hyn 
yn aml yn cael eu cymryd yn ganiataol 
– megis bancio neu siopa ar-lein, neu 
siarad gyda ffrind neu berthynas ym mhen 
draw’r byd – ceir perygl y gallai nifer o 
bobl hŷn gael eu gadael ar ôl a’u heithrio 
o wybodaeth a gwasanaethau y gallent eu 
cynorthwyo i heneiddio’n dda.

Er bod defnydd o’r rhyngwyd ymhlith pobl 
hŷn wedi tyfu’n gyflym, mae’n bwysig 
cofio nad oes dros un o bob tri o bobl 
hŷn (37%) - tua chwarter miliwn o 
bobl – yn gwneud defnydd personol o’r 
rhyngrwyd.117 I bobl dros 75 oed, mae’r 
ffigur hwn yn 60%.

Mae pobl hŷn nad ydynt yn defnyddio 
technoleg ddigidol yn colli cyfle i fanteisio ar fuddion ac arbedion ariannol, ac mae ymchwil yn 
awgrymu bod aelwydydd all-lein yn methu manteisio ar arbedion o hyd at £560 y flwyddyn wrth 
siopa a thalu biliau ar-lein118.

Ymhellach, wrth i nifer gynyddol o wasanaethau a ffynonellau gwybodaeth fod ar gael ar-lein yn 
unig, mae pobl hŷn nad ydynt yn defnyddio’r rhyngrwyd mewn perygl o golli cyfle i fanteisio ar 
gyngor a chymorth a allai wneud gwahaniaeth gadarnhaol i’w bywydau.

Felly, mae’n hanfodol bod pobl hŷn yn cael eu cynorthwyo i fod 
yn gyffyrddus wrth ddefnyddio technoleg ddigidol fel rhan o’u 
bywydau dyddiol. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod hon yn 
flaenoriaeth, ac roedd ei fframwaith strategol yn 2016, ‘Cyflawni 
Cynhwysiant Digidol’, yn cynnwys y targed uchelgeisiol o 
sicrhau bod yr holl bobl hŷn (sy’n dymuno bod ar-lein) yn 
llwyddo i gyflawni hynny erbyn 2020.119

Fodd bynnag, ni fydd nifer arwyddocaol o bobl hŷn ar-lein 
cyn hir, neu efallai y byddant yn dewis, am ba reswm bynnag, 
peidio ymgysylltu â’r byd digidol. Mae hyn yn golygu ei bod yn 
hollbwysig bod ffyrdd ‘traddodiadol’ o droi at wybodaeth, cyngor, 
cymorth a gwasanaethau yn parhau.

Ffig. 22: Canran y bobl mewn 5 band oedran sy’n defnyddio’r rhyngrwyd 
gartref, yn y gwaith neu’n rhywle arall
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Grymuso pobl hŷn i sicrhau newid
Ar draws pob grŵp oedran, mae mwyafrif y bobl yn teimlo nad oes cyfle iddynt gymryd rhan mewn 
penderfyniadau am y ffyrdd y caiff gwasanaethau lleol eu rhedeg. Fodd bynnag, gwelir y mwyafrif 
mwyaf ymhlith pobl hŷn, wrth i 70% - 581,000 o bobl yn ôl amcangyfrifon – adrodd nad ydynt yn cael 
cyfle i gyfranogi yn y fath ffordd.120 

Mae cael cyfleoedd i rannu eu safbwyntiau a’u syniadau yn 
hanfodol er mwyn helpu pobl hŷn i ddylanwadu ar bolisïau a 
phenderfyniadau a gwneud eu cymunedau yn fannau gwell i 
fyw. Er hyn, mae nifer o bobl hŷn yn cael anhawster sicrhau 
bod eu llais yn cael ei glywed, neu nid ydynt yn llwyddo i wneud 
hynny, ac yn aml, byddant yn teimlo heb rym pan wneir cynigion 
a fydd yn effeithio ar eu bywydau.

Gall cymunedau sy’n cynorthwyo ac sy’n annog lefelau 
cyfranogi uchel fanteisio ar ganlyniadau cymdeithasol, iechyd 
a lles cadarnhaol, megis gwell cydlyniant a chynhwysiant 
cymdeithasol, gwell cydnerthedd cymunedol, gostyngiad yn 
achosion posibl unigrwydd ac arwahanrwydd, a gwell cyfleoedd 
a chysylltiadau cymdeithasol.

Roedd fforymau pobl hŷn, a sefydlwyd ledled Cymru dan Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn Llywodraeth 
Cymru, wedi cyflawni rôl hanfodol wrth sicrhau bod llunwyr polisi a phenderfynwyr yn clywed lleisiau 
pobl hŷn. Fodd bynnag, mae’r cymorth sydd ar gael ar gyfer y fforymau hyn – a oedd yn cynnwys 
cyllid wedi’i glustnodi a Chydlynydd y Strategaeth Pobl Hŷn lleol a gyflogwyd gan bob awdurdod 
lleol – wedi lleihau’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn wedi cyfyngu’r cyfleoedd 
i bobl hŷn gyfranogi mewn gweithgarwch ymgysylltu dinesig ac mae’n dangos pam bod angen 
gweithredu er mwyn grymuso pobl hŷn, fel y gallant sicrhau bod pobl yn clywed eu llais a’u bod yn 
dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau a’u cymunedau.

Cymorth ariannol
Er bod 80% o bobl 60-74 oed, ac 83% o 
bobl dros 75 oed yn nodi eu bod yn gallu 
talu eu biliau i gyd, mae bron i 1 o bob 5 
– dros 150,000 – o bobl hŷn yng Nghymru 
yn profi rhyw fath o anhawster ariannol.121 

Amcangyfrifir bod 27,500 o bobl hŷn yng 
Nghymru yn profi anawsterau ariannol 
parhaus (4% o bobl 60-74 oed a 2% o bobl 
dros 75 oed), ac mae 126,000 pellach o 
bobl hŷn (15% o bobl 60-74 oed a 12% o 
bobl dros 75 oed) yn ei chael hi’n anodd 
talu eu biliau ‘o bryd i’w gilydd’.122 

Mae cymorth ariannol ar gael i’r bobl 
hŷn tlotaf yng Nghymru ar ffurf y Credyd 
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Ffig. 23: Canran y bobl hŷn sy’n profi gwahanol lefelau o galedi ariannol
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Pensiwn, sy’n rhoi swm atodol i incwm wythnosol aelwydydd, gan sicrhau bod unigolyn sengl yn 
cael £167.25 a bod cyplau yn cael £255.25. Fodd bynnag, yn ôl yr Adran Gwaith a Phensiynau, nid 
oes 37% o bobl hŷn sengl cymwys a 50% o gyplau cymwys yn cael y Credyd Pensiwn.123 Mae hyn 
yn golygu yr amcangyfrifir na chaiff gwerth £214 miliwn o’r Credyd Pensiwn a’r Budd-dal Tai (a gaiff 
ei ddatgloi trwy wneud cais am Gredyd Pensiwn) ei hawlio bob blwyddyn.124 

Mae tlodi tanwydd – lle y mae aelwyd yn gwario 10% neu fwy o’i 
hincwm ar gostau ynni – yn cael effaith arwyddocaol ar sefyllfa 
ariannol pobl hŷn hefyd, ac amcangyfrifir yr oedd 56,000 o 
aelwydydd yng Nghymru yn ystod 2017-18 a oedd yn cynnwys 
unigolyn hŷn a oedd yn dioddef tlodi tanwydd.125

Yng Nghymru, caiff tlodi tanwydd ei waethygu gan stoc tai 
hen ac o ansawdd gwael, y mae’n anodd sicrhau eu bod yn 
defnyddio ynni mewn ffordd fwy effeithlon,126 a’r ffaith bod Cymru 
yn cynnwys llai o gartrefi sy’n gysylltiedig gyda’r prif gyflenwad 
nwy o’i chymharu â’r cyfartaledd ym Mhrydain,127 sy’n golygu 
bod yn rhaid i nifer o bobl hŷn ddibynnu ar ffurfiau tanwydd 
amgen sy’n llawer drytach.

Cyflwynwyd rhai mentrau sy’n ceisio lleddfu tlodi tanwydd, megis Cynllun Nyth Llywodraeth Cymru, 
ond mae angen gwneud mwy o waith o hyd er mwyn sicrhau bod y cymorth cywir ar gael i’r rhai y 
mae angen iddynt ei gael efallai. 
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Galluogi pawb i heneiddio’n dda:                                            
Beth sydd angen newid?
Mae darlun cymysg o brofiadau pobl o heneiddio’n dda yng Nghymru; mae llawer o bobl yn 
mwynhau bod yn hŷn ac yn cael profiadau cadarnhaol, ond mae rhai pobl hŷn dan anfantais. Mae’r 
problemau cysylltiedig â thlodi, iechyd gwael ac allgáu yn gwaethygu pan fydd y cymunedau mae 
pobl yn byw ynddynt yn eu hanalluogi yn hytrach na’u galluogi. Dyma pam mae mor bwysig sicrhau 
bod pob cymuned o blaid pobl hŷn.

Bydd cyflawni’r camau gweithredu isod yn hanfodol er mwyn galluogi pawb i heneiddio’n dda:

Datblygu cymunedau sy’n ystyriol o bobl hŷn ar draws Cymru

Cynyddu nifer y bobl hŷn sy’n manteisio ar gymorth ariannol y maent yn gymwys i’w gael

Darparu cymorth a chyfleoedd i bobl hŷn fynd ar-lein, a dewisiadau amgen i’r rhai nad ydynt 
ar-lein

Gwella trafnidiaeth a’r mynediad i wasanaethau iechyd

Sicrhau darpariaeth toiledau sy’n hygyrch i’r cyhoedd i bawb



46       Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

.....................................................................................................................................

Casgliad
Ers 2008, mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi bod yn ymgysylltu â phobl hŷn ac yn datblygu 
arbenigedd, gwybodaeth a sail tystiolaeth ynglŷn â bywydau, safbwyntiau a phrofiadau pobl hŷn.  
Mae’r adroddiad hwn sef, Cyflwr y Genedl, yn ychwanegu dimensiwn arall at y dystiolaeth hon, 
yn ogystal â thynnu sylw at lawer o’r meysydd lle mae bylchau yn yr hyn sy’n wybyddus a lle mae 
angen gwneud gwelliannau wrth gasglu data.

Gyda thystiolaeth a gwybodaeth y daw’r gallu a’r cyfrifoldeb i weithredu.  Ar gyfer pob un o dair 
blaenoriaeth y Comisiynydd – rhoi diwedd ar oedraniaeth; atal cam-drin pobl hŷn; a galluogi pawb i 
heneiddio’n dda – mae angen newid, a chamau y gellir eu cymryd nawr i wneud gwahaniaeth. Mae 
llawer o’r rhain o fewn ein gallu ni drwy weithio gyda’n gilydd, ac mae gan Gymru’r cyfle i arwain y 
ffordd.

Bydd angen gweithredu gan lywodraeth San Steffan gyda rhai materion, fel hawliau ariannol yn 
ystod henaint a’r ffordd y mae’r system gyfiawnder troseddol yn gweithio i bobl hŷn.  Mae angen 
inni weithio gyda’n gilydd yng Nghymru ar y materion hyn, er mwyn sicrhau bod gennym lais unedig 
i wneud achos grymus dros newid.  Ar gyfer materion eraill sy’n mynd y tu hwnt i ffiniau cenedl, fel 
herio a newid agweddau ac ymddygiadau sy’n seiliedig ar oedran, mae angen inni weithio gyda’n 
gilydd yn y gymuned ryngwladol ehangach er mwyn gwneud cynnydd.

Mae gennym i gyd rhan i’w chwarae er mwyn achosi newid, ac mae’r Comisiynydd yn ymrwymedig i 
weithio gyda phobl eraill i weithredu ar y cyd er mwyn cyflawni’r newid sydd ei angen.

Mae Cymru mewn man peryglus – os nad ydym yn gweithredu yn awr, y risg yw y bydd llawer o 
bobl hŷn, heddiw ac yn y dyfodol, yn wynebu dirywiad yn ansawdd eu bywydau.  Er hynny, gallwn ni 
barhau i wneud cynnydd a gwella bywydau pobl hŷn drwy’r wlad gyda’r gweithredu cywir, gyda’r nod 
o wneud Cymru’r lle gorau yn y byd i heneiddio ynddi.
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Atodiad 1: Data a Dulliau
Mae’r adroddiad hwn yn manteisio ar amrediad o ffynonellau data er mwyn creu trosolwg 
cynhwysfawr o’r profiad o fynd yn hŷn yng Nghymru.

Mae Ffynonellau Data yn cynnwys:

•  Data sylfaenol a gesglir ar ran y Comisiynydd trwy gyfrwng arolygon barn gan ICM Direct a 
data sefydliadol a ddarparir yn uniongyrchol i swyddfa’r Comisiynydd gan Heddluoedd Lleol 
yng Nghymru

•  Setiau data sydd ar gael i’r cyhoedd (e.e. Arolwg Cenedlaethol Cymru, Arolwg Llafurlu) a data 
gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru neu sydd ar gael trwy gyfrwng StatsCymru.com

•  Ystadegau Swyddogol a gesglir ac a gyhoeddir gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

•  Adroddiadau a llenyddiaeth a gyhoeddir gan amrediad o gyrff cyhoeddus, preifat, 
academaidd ac o’r trydydd sector.

O ganlyniad i amrywiaeth eang y ffynonellau, gwelwyd rhywfaint o amrywiaeth yn oedran y data. 
Casglwyd y data diweddaraf a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad yng nghanol 2019, ac mewn un achos, 
casglwyd y data hynaf a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad yn 2007, a chasglwyd rhan fwyaf y data 
rhwng 2017 a 2018. Ym mhob achos, ymdrechwyd i ddefnyddio’r data diweddaraf a oedd ar gael 
wrth ddadansoddi’r data. O’r herwydd, roeddem wedi osgoi defnyddio data Cyfrifiad 2011 y DU yn 
gyffredinol, gan ei fod bron yn ddeng mlwydd oed, ac er ei fod yn fanwl, nid oedd o fewn ein ‘ffenestr 
ddata’ yr oeddem yn ei ffafrio. Ym mhrif gorff yr adroddiad, darparir cyfeiriad (a phan fo hynny ar 
gael, gwe-ddolen uniongyrchol) i ffynhonnell yr holl ddata. Darparir rhestr lawn o’r ffynonellau ar 
ddiwedd yr adroddiad.

Lle’r oedd modd, rhannwyd y data er mwyn archwilio profiadau pobl hŷn 60+ oed, sef y diffiniad 
o oed a ddefnyddir yn Neddf y Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006. Rhannwyd yr holl waith 
dadansoddi ystadegol a gyflawnwyd gan swyddfa’r Comisiynydd o setiau data sydd ar gael i’r 
cyhoedd a data sylfaenol a gasglwyd gan ICM Direct ac a ddarparwyd gan Heddluoedd Cymru, yn 
y fath ffordd. Wrth ddadansoddi data eilaidd, defnyddiwyd gweithgarwch pwysoli er mwyn sicrhau 
bod data yn gynrychioliadol o boblogaeth yr oedolion yng Nghymru. Samplwyd a phwysolwyd data 
sylfaenol a gasglwyd gan ICM er mwyn sicrhau ei fod yn gynrychioliadol o boblogaeth yr oedolion 
yng Nghymru. Nid oedd data eilaidd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ac mewn adroddiadau a 
gyhoeddwyd yn flaenorol wastad yn darparu 60+ fel categori oed, ac yn fwy aml, roedd yn darparu 
data am oedolion 65+ oed. Nodir yn yr adroddiad pan ddarparwyd data yn y fath ffordd.

Pan fo hynny’n briodol, rydym wedi nodi yn yr adroddiad lle y nodwyd diffyg data neu fwlch o ran y 
data, naill ai mewn ystadegau gwladol swyddogol neu mewn setiau data sydd ar gael i’r cyhoedd. 
Mae amlygu’r bylchau hyn yn nod gan yr adroddiad hwn, er mwyn sicrhau y gall cyrff perthnasol 
gymryd camau i lenwi’r bylchau hyn, fel y gellir cynnig darlun mwy cyflawn o heneiddio yng Nghymru 
mewn iteriadau o’r adroddiad hwn yn y dyfodol.

Mae rhagor o fanylion am y data a’r dulliau a ddefnyddiwyd wrth lunio’r adroddiad hwn ar gael mewn 
Atodiad Data, sydd ar gael yma: 

http://www.olderpeoplewales.com/wl/reviews/SOTN/data.aspx
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