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Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, 
gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n 
darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n 
gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch.

Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag 
adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol pan fo angen.

Mae’r Comisiynydd am weld Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae 
hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl. 

Sut i gysylltu â’r Comisiynydd:

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

Ffôn:   03442 640670
E-bost:  gofyn@olderpeoplewales.com
Gwefan:  www.olderpeoplewales.com
Trydar:  @comisiwnphcymru

Fformatau Hygyrch
Os hoffech dderbyn y cyhoeddiad hwn mewn fformat arall ac/neu iaith arall,
cysylltwch â ni. Mae pob un o’n cyhoeddiadau hefyd ar gael i’w lawrlwytho a’u
harchebu mewn nifer o fformatau gwahanol oddi ar ein gwefan. 

mailto:gofyn@olderpeoplewales.com
http://www.olderpeoplewales.com
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Cyflwyniad
Roedd adroddiad Gadael Neb ar Ôl y Comisiynydd, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020, yn tynnu 
sylw at y pwysigrwydd penodol o allu pobl hŷn i gael gafael ar wasanaethau a chymorth yn 
ystod misoedd y gaeaf, ochr yn ochr â phwysau posibl eraill sy’n wynebu pobl hŷn, fel cadw’n 
gynnes ac yn iach yn ystod misoedd y gaeaf a gwresogi eu cartrefi. 

I gefnogi ei gwaith i ddylanwadu ar bolisïau a phenderfyniadau, roedd y Comisiynydd yn 
awyddus i glywed yn uniongyrchol gan bobl hŷn am eu profiadau yn ystod misoedd y gaeaf – 
am y materion a’r heriau roeddent yn eu hwynebu, yn ogystal â’r pethau a wnaeth wahaniaeth 
cadarnhaol. 

Gan weithio ar ran y Comisiynydd, roedd ymchwilydd o’r Ganolfan dros Ymchwil i Heneiddio a 
Dementia (CADR) – Dr. Amy Murray – wedi gweithio gyda phobl hŷn o bob cwr o Gymru rhwng 
mis Medi 2020 a mis Mawrth 2021 i gofnodi eu straeon dros y gaeaf, sy’n cael eu cynnwys yn yr 
adroddiad hwn.

Er bod rhai o’r cyfranogwyr wedi defnyddio eu profiadau arferol o’r gaeaf, yn ôl y disgwyl roedd 
pandemig Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar brofiadau llawer o bobl, rhywbeth sy’n cael ei 
adlewyrchu yn y canfyddiadau isod. 
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Methodoleg
Mae’r adran ganlynol yn amlinellu’r dulliau a ddefnyddiwyd i wneud yr ymchwil hwn. 
Defnyddiwyd is-benawdau i amlinellu’n glir y camau penodol a gymerwyd i gwblhau’r 
astudiaeth. 

Cyfranogwyr
At ei gilydd, cymerodd 21 o bobl hŷn ran yn yr astudiaeth bresennol, gan gynnwys cyfraniad 
ar y cyd gan gwpl priod. Mae Tabl 1 yn rhoi trosolwg o wybodaeth ddemograffig sylfaenol y 
cyfranogwyr. 

Enw Oed Math o ardal 
breswyl

Statws 
priodasol

Statws 
Iechyd

Statws 
cyflogaeth

Elizabeth 74 Lled-drefol Sengl Da iawn Wedi 
Ymddeol

Carol B 74 Trefol Wedi ysgaru Da Wedi 
Ymddeol

Pat 70 Lled-wledig Wedi priodi Da Wedi 
Ymddeol

Clive 67 Trefol Sengl Gwael Di-waith
Peter 80 Gwledig Sengl Da iawn Cyflogedig
Caryl 79 Trefol Gweddw Da Wedi 

Ymddeol
Dawn 60 Lled-wledig Wedi ysgaru – 

â phartner
Da iawn Wedi 

Ymddeol
Michael 76 Lled-wledig Wedi priodi Da iawn Wedi 

Ymddeol
Sheila 79 Lled-drefol Wedi ysgaru Da Wedi 

Ymddeol
Carol 73 Lled-wledig Wedi priodi Digonol Wedi 

Ymddeol a 
Gwirfoddoli

Rafi 68 Lled-drefol Wedi priodi Da iawn Wedi 
Ymddeol

Ray C 81 Lled-wledig Yn weddw Da iawn Wedi 
Ymddeol

Ceri 60 Trefol Wedi priodi Da iawn Cyflogedig 
(rhan amser)
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Sarah 61 Gwledig Wedi priodi Digonol Wedi 
Ymddeol
Myfyriwr llawn 
amser 

Jan & Phil 78 & 79 Trefol Wedi priodi Da iawn – 
mae gan Phil 
ddementia 

Y ddau wedi 
ymddeol 

Mary 69 Trefol Wedi priodi - y 
priod yn byw 
mewn cartref 
gofal 

Da iawn Wedi 
Ymddeol

Frances 74 Gwledig iawn Wedi priodi Da Wedi 
Ymddeol a 
Gwirfoddoli

Vic 69 Gwledig Yn weddw Gwael Wedi 
Ymddeol

Ray H 71 Lled-drefol Wedi priodi Digonol i wael Wedi 
Ymddeol

Marilyn 86 Trefol Widowed Da iawn Wedi 
Ymddeol

Roedd oedran y cyfranogwyr yn amrywio o 60 i 86, gydag oedran cyfartalog o 73, a 
chymysgedd o bobl yn byw mewn ardaloedd trefol a gwledig. Ar y cyfan, dywedodd y 
cyfranogwyr fod eu statws iechyd yn dda, neu’n dda iawn, er bod rhai yn dweud bod eu hiechyd 
goddrychol yn wael. Roedd statws priodasol hefyd yn amrywio, gyda hyn yn amrywio o briodi, 
ysgaru, gweddw a sengl. Roedd y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr wedi ymddeol, er bod rhai yn 
gweithio’n rhan-amser, gan gyfuno cyflogaeth â chyfrifoldebau gofalu. Roedd llawer o bobl eraill 
yn wirfoddolwyr ac mae’r adran canfyddiadau isod yn tynnu sylw at sut mae misoedd y gaeaf, 
ac yn benodol Covid-19, wedi effeithio ar brofiadau pobl hŷn o wirfoddoli. 

Casglu Data
Ymgymerwyd â nifer o ddulliau o gasglu data i gwblhau’r prosiect. Dewiswyd pob dull o gasglu 
data gan gyfranogwyr unigol, yn dibynnu ar eu dewis personol, gyda rhai cyfranogwyr yn dewis 
mwy nag un sesiwn cyswllt. 

Roedd y dulliau’n cynnwys llwyfannau rhithwir fel Zoom, yn ogystal â sgyrsiau ffôn traddodiadol. 
Roedd cyfranogwyr eraill wedi cwblhau cofnodion ysgrifenedig o’u profiadau dros y gaeaf, a’u 
hanfon yn electronig drwy e-bost yn bennaf, er bod rhai llythyrau wedi’u derbyn drwy’r post 
hefyd. Yn olaf, roedd rhai pobl hŷn wedi penderfynu cyfuno cyfrifon ysgrifenedig â sgyrsiau dros 
y ffôn, a drwy Zoom.

Er bod rhai cyfranogwyr wedi cadw dyddiadur dros ychydig wythnosau neu fisoedd, a oedd yn 
rhoi cofnod hydredol o’u profiadau byw yn ystod y gaeaf, dewisodd cyfranogwyr eraill siarad 
â’r ymchwilydd unwaith, ac eraill ddwy neu dair gwaith ar wahanol achlysuron. Arweiniodd hyn 
at wahaniaethau o ran faint o ddata a gasglwyd, gan fod rhai yn drawstoriadol, lle’r oedd y 
cyfranogwyr yn cyfeirio at straeon y gaeaf ar hyn o bryd, tra bod cyfrifon eraill yn fwy cyfannol, 
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gan gofnodi digwyddiadau a phrofiadau bywyd dyddiol.  At ddibenion yr ymchwil hwn, pennwyd 
bod pob math o gofnodion a ddarparwyd gan bobl hŷn yn addas, gan mai’r nod cyffredinol oedd 
cynhyrchu dadansoddiad thematig, a phenderfyniad pob person hŷn oedd faint yr oeddent am 
ei gyfrannu. Gwneir rhai argymhellion gan gyfeirio at y pwynt hwn yn yr adran canlyniadau ac 
argymhellion. 

Dadansoddiad
Cynhaliwyd dadansoddiad thematig ar gyfer y prosiect hwn. Mae’r dull hwn yn cynnwys dod o 
hyd i themâu/codau cyffredin ym mhob set ddata (cofnod cyfranogwr), ac amlygu canfyddiadau 
a rennir. Mae’r dull hwn hefyd yn helpu i nodi themâu neu ganfyddiadau nad ydynt yn cael 
eu rhannu rhwng y set ddata gyffredinol, ond sy’n benodol i bob cyfranogwr. Mae defnyddio 
dadansoddiad thematig yn fuddiol gan ei fod yn caniatáu i’r ymchwilydd gyfuno corff mawr o 
wybodaeth mewn crynodeb a fformat darllenadwy. 

Ystyriaethau moesegol
Cafodd ffurflenni cydsyniad ar sail penderfyniad cytbwys eu llenwi gan bob cyfranogwr, gyda 
phob person hŷn yn cael dewis aros yn ddienw, neu i ddatgelu pwy ydyn nhw. Mae cyfeiriadau a 
lleoliadau penodol wedi cael eu newid i ddiogelu gwybodaeth bersonol pob cyfranogwr. 

Camau a gymerwyd ar ôl casglu data
Gofynnodd nifer o’r cyfranogwyr am grynodeb o’u gwybodaeth, ar ôl gorffen casglu’r data. Yn 
yr achosion hyn, roedd y cyfranogwyr yn darllen drafftiau cyntaf eu cofnodion, a hynny yn rhoi 
cyfle iddynt wneud sylwadau a newid unrhyw fanylion angenrheidiol. Mae hyn wedi sicrhau bod 
y data a ddarperir yn gywir, gan wella dilysrwydd yr astudiaeth. 

Anfonwyd ffurflen adborth at bob cyfranogwr hŷn hefyd, ynghyd â dogfen yn amlinellu manylion 
cyswllt ar gyfer cefnogaeth ac arweiniad dros fisoedd y gaeaf. Roedd opsiwn hefyd o gael eu 
cyfeirio at dîm gwaith achos y Comisiynydd Pobl Hŷn, os oedd angen unrhyw gymorth neu 
gefnogaeth benodol. 

Yn olaf, anfonir ffurflen werthuso at bob cyfranogwr ar ôl cwblhau’r astudiaeth, gan roi adborth 
gwerthfawr i dîm y Comisiynydd Pobl Hŷn. 

Cafodd nifer o gyfleoedd eu cyflwyno hefyd i’r holl gyfranogwyr a gymerodd ran, gan gynnwys 
yr opsiwn i gofrestru ar gyfer cronfa ddata’r Comisiynydd, yn ogystal ag i’r rhwydwaith CADR 
ym Mhrifysgol Abertawe. Hefyd, cymerodd nifer o gyfranogwyr Straeon y Gaeaf ran yn y 
gynhadledd CADR flynyddol, a oedd yn canolbwyntio’n benodol ar brofiadau pobl hŷn o 
bandemig Covid-19. Roedd hyn yn golygu darparu cofnod ar wahân, naill ai drwy sgwrs fyw neu 
wedi’i recordio ymlaen llaw.  
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Canfyddiadau
Mae’r adran ganlynol yn amlinellu prif ganfyddiadau’r gwaith casglu data a wnaed gyda 21 o 
bobl hŷn. Mae prif themâu ac is-themâu wedi cael eu defnyddio i strwythuro’r canfyddiadau 
hyn, sy’n deillio o’r dadansoddiad thematig sydd wedi cael ei gynnal. Yn ogystal, defnyddiwyd 
dyfyniadau uniongyrchol ac astudiaethau achos unigol i ddarlunio profiadau bywyd go iawn y 
cyfranogwyr. Mae pwyntiau trafod wedi cael eu cynnwys hefyd ochr yn ochr â’r canfyddiadau, 
sy’n amlinellu perthnasedd materion allweddol.  

Prif thema Is-themâu
Profiadau’r Nadolig a’r 
Flwyddyn Newydd 

• Nadolig gwahanol (cadarnhaol a negyddol)

• Dod o hyd i ddewisiadau eraill 

•  Persbectif ar y Flwyddyn Newydd

Heriau amgylcheddol dros 
y gaeaf 

•  Tywydd y gaeaf a llai o oriau golau dydd 

•  Gwresogi

•  Tymor newydd o obaith

Newidiadau i ffordd o fyw a 
threfn       

•  Hobïau a diddordebau  

•  Creadigrwydd 

•  Ystyr cartref 

•  Effeithiau negyddol ar iechyd 

•  Gofal personol 

•  Gwirfoddoli 

•  Rôl technoleg

Yr amgylchedd 
cymdeithasol ac adeiledig

•  Perthynas â lle 

•  Perthynas gymdeithasol ag eraill

Meddyliau a chanfyddiadau 
yn y dyfodol – symud 
ymlaen o Covid-19

•  Brechlyn Covid-19:

•  Meddyliau a chanfyddiadau am y dyfodol
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Profiadau’r Nadolig a’r Flwyddyn 
Newydd 
Nadolig gwahanol
Un o’r agweddau mwyaf ingol, ac a siaradwyd amdano fwyaf ynghylch y gaeaf hwn ymhlith y 
rhai a gymerodd ran oedd cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Cafodd pob oedolyn hŷn 
dymor arbennig o wahanol yn ystod yr ŵyl, o’i gymharu â’u traddodiadau arferol. Amlinellwyd 
nifer o heriau, yn ogystal â rhai agweddau cadarnhaol annisgwyl. Soniodd pobl hefyd am y 
strategaethau amgen yr oeddent yn eu defnyddio i fynd drwy’r Nadolig. I rai, roedd y Nadolig 
yn rhywbeth nad oedd yn wahanol iawn iddynt, gan ei fod yn gyfnod heriol o’r flwyddyn beth 
bynnag, oherwydd amgylchiadau personol:

“Ymwelais â’m merch a’m ŵyr ar fore Nadolig, wedyn rhoi pryd microdon i mewn, 
a mynd i’r gwely, a dyna’r cyfan. Mae wedi bod yn debyg i’r blynyddoedd diwethaf 
ers colli fy ngwraig, felly wnaeth y firws ddim effeithio ar y Nadolig eleni.” ( Vic)

Roedd eraill yn edrych ymlaen at gael cyfle o’r diwedd i weld anwyliaid dros y Nadolig, rhywbeth 
y tynnwyd sylw ato gan Pat:

“Roedd cynlluniau’r Nadolig yn mynd rhagddynt yn dda – rhai synhwyrol ac 
ystyriol a fyddai’n dilyn canllawiau ond yn rhoi llygedyn o obaith ar gyfer amser 
teulu. Roedd y twrci a’r addurniadau yn barod, roedd yr anrhegion wedi’u lapio ac 
roedd popeth wedi’u gosod mor dda â phosibl ar gyfer Nadolig 2020.” (Pat)

Fodd bynnag, roedd y newid yn y canllawiau’n golygu bod yr holl gynlluniau hyn wedi cael eu 
chwalu, olygodd na chafodd nifer unrhyw fath o Nadolig. Roedd hyn oherwydd mai ar fyr rybudd 
y daeth y newid, heb adael dim lle i addasu cynlluniau na rhoi cefnogaeth ar waith:

“Roedd gennym ni barseli o hyd o dan y goeden ar ôl y Nadolig a’r flwyddyn 
newydd, yn dal heb eu hagor, digwyddodd popeth yn ddi-drefn, gan gynnwys 
blwyddyn newydd.” (Pat)

Cafwyd persbectif gwahanol gan gyfranogwyr eraill, gan eu bod wedi arfer treulio’r Nadolig 
gartref yn unig, ac roedd hyn yn rhywbeth yr oeddent yn ei fwynhau mewn gwirionedd:

“Mae’n well gen i fod gartref dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Rwy’n meddwl 
ei fod yn amser da i bwyso a mesur yr amser sydd wedi mynd heibio ac edrych 
ymlaen at y cyfnod sydd i ddod.” (Clive)

Siaradodd yr un cyfranogwr hefyd am ganlyniadau cadarnhaol annisgwyl eraill o gael Nadolig 
yn ystod y cyfnod clo:

 “Mae’r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar fy mhrofiad fy hun o’r Nadolig a’r 
Flwyddyn Newydd. Un newid amlwg yw nad oes rhaid i mi ddioddef meddwon 
swnllyd yn mynd heibio fy nhŷ yn oriau mân y bore. Nid ydym wedi gorfod mynd 
â’r torch Nadolig i mewn bob nos rhag ofn y bydd rhai meddw yn ceisio’i dwyn.” 
(Clive) 
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Mewn perthynas â’r profiad o dreulio’r Nadolig ar ei ben ei hun eleni, roedd Elizabeth hefyd yn 
gadarnhaol am hyn, gan fod y canllawiau’n golygu y byddai llawer o bobl yn rhannu Nadolig 
cyffelyb. Felly, roedd ymdeimlad o undod yn bodoli o’i safbwynt hi:

“Eleni, fe wnes i goginio cinio Nadolig iawn i mi fy hun, ac fe wnes i fwynhau mwy 
na phan fydda i’n mynd allan. Doedd y profiad Nadolig cyffredinol eleni ddim yn 
rhy wael, gan fy mod yn teimlo nad fi oedd yr unig un oedd yn bwyta ar ei ben ei 
hun – roedd yn brofiad a rennir gan lawer eleni.” 

Dywedodd Elizabeth ei bod yn aml yn teimlo dan bwysau i dreulio’r diwrnod gyda’i chymdogion, 
sy’n ei gwahodd i ginio dros y Nadolig. Fodd bynnag, nid yw’n rhywbeth y mae hi bob amser 
eisiau ei wneud, er ei bod wedi mynd weithiau yn y gorffennol er mwyn bod yn gwrtais:

“Mae rhai o’m cymdogion (oherwydd fy mod ar fy mhen fy hun) yn teimlo y dylen 
nhw fy ngwahodd i ginio Nadolig, ac rwy’n teimlo dan bwysau i fynd. Ond eleni, 
doedd dim o hynny, roedd yn llawer mwy hamddenol.” (Elizabeth)

Mae’r canfyddiad hwn yn cyfeirio at ymdeimlad o unigrwydd, nid oherwydd diffyg cwmni gydag 
eraill, ond diffyg agosatrwydd a chysylltiad â’r bobl o’ch cwmpas. Mae corff ymchwil yn bodoli 
eisoes (Cohen-Mansfield ac Eisner, 2020) sy’n cefnogi’r canfyddiad hwn, gan dynnu sylw at y 
ffaith, er eich bod o bosibl yng nghwmni pobl eraill, bod diffyg perthynas bersonol â’r unigolion 
hynny yn gallu golygu bod teimladau o unigrwydd yn dal i fodoli. Adlewyrchwyd hyn gan Carol 
a ddywedodd, yn ei barn hi, nad yw ymyriadau presennol i fynd i’r afael ag unigrwydd – fel 
gwasanaethau cyfeillio gwirfoddol a ddarperir dros y ffôn neu wyneb yn wyneb – yn ateb addas 
oherwydd diffyg perthynas dda a pherthynas sy’n bodoli’n barod gyda’r gwirfoddolwyr. 

I Vic, a ddywedodd fod y pandemig wedi gwneud ei deimladau a’i brofiadau presennol o 
unigrwydd “nid yn ddwy waith, nid yn dair gwaith, ond yn bedair gwaith gwaeth”, yr unig ateb 
oedd cyswllt wyneb yn wyneb â phobl eraill, rhywbeth nad oedd yn bodoli yn ei achos ef ers 
misoedd lawer.  

Gan gyfeirio’n ôl at brofiadau’r cyfranogwyr o’r Nadolig yn ystod Covid-19, mae’n bwysig nodi 
bod y rheini a ddywedodd fod y profiadau mwyaf cadarnhaol o’r Nadolig yn byw ar eu pen eu 
hunain, ac wedi bod yn byw ar eu pen eu hunain am gryn amser. Roedd hyn yn golygu bod 
ganddynt yr amser i ymgyfarwyddo â’u hamgylchiadau, o’u cymharu ag eraill a oedd yn arfer 
cael eu hamgylchynu gan bobl eraill ar yr adeg hon o’r flwyddyn.

Tynnwyd sylw hefyd at ganlyniadau annisgwyl eraill y Nadolig llawer llai, tawelach gan Mike, a 
siaradodd am deimlo’n fwy hamddenol o’i gymharu â’r diwrnod di-drefn arferol y mae’n ei gael:

“Fe gawson ni Nadolig hyfryd i’r teulu gartref, ond wrth gwrs heb y mynd a dod 
arferol, a wnaeth y Nadolig yn fwy hamddenol nag arfer mewn rhai ffyrdd.” (Mike)

Fodd bynnag, i eraill, roedd y Nadolig yn wahanol iawn eleni, a theimlwyd hynny yn fawr, fel y 
crynhoir isod gan Frances. 

“I ni fel teulu, mae’r Nadolig bob amser wedi golygu cyfnewid anrhegion a chyfle 
i gael o leiaf cwpl o bartïon teuluol lle mae pob un ohonom yn dod at ein gilydd. 
Eleni, er fy mod wedi llwyddo i anfon cardiau Nadolig, nid oeddwn wedi llwyddo i 
gael anrhegion i’w rhoi, ac nid oedd mynd allan i Gaer a gwneud diwrnod cyfan o 
siopa Nadolig, a chinio hyfryd, yn bosibl. Defod flynyddol a thrît a gollais yn fawr 
– rhywbeth arall sy’n cael ei ddifethwyd gan y feirws.” (Frances)
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Mae Marilyn, sy’n weddw ac yn byw ar ei phen ei hun, wedi ehangu ar hyn, drwy sôn am yr 
anhawster o allu dewis un teulu yn unig i rannu diwrnod Nadolig gydag ef, a oedd yn anodd gan 
fod ei mab a’i merch yn byw o fewn pellter cerdded:

“Dyna beth rydw i wedi’i golli fwyaf y gaeaf hwn – teulu agos.” (Marilyn)

Yn ogystal â’r amgylchiadau trasig yr oedd Carol eisoes yn eu profi tra’n ysgrifennu ei chofnod, 
oherwydd ei bod wedi colli ei mab i ganser ym mis Awst, roedd y canllawiau Nadolig llym olygai 
mai ychydig iawn o gyswllt a gafwyd â’r teulu, wedi bod yn ‘ergyd ddwbl’ iddi. O ganlyniad, 
dywedodd Carol: “Dyma’r Nadolig gwaethaf i mi ei gael erioed”. Mae ei chofnod canlynol yn 
dangos pa mor anodd oedd y tymor hwn iddi hi:

“Mae’n ddydd Nadolig 2020, yn oer y tu allan, ac yn oer y tu mewn i lawer o 
bobl eraill. Ar hyn o bryd, does gen i ddim ysbryd y Nadolig, bu farw fy mab o 
ganser ym mis Awst yn 43 oed, daeth triniaeth canser i ben yn greulon iddo ef 
a channoedd o bobl eraill, gan arwain at farwolaeth gynnar oherwydd hynny. 
Roedd ysgrifennu’n anodd oherwydd rwy’n gwybod na fydd fy mywyd byth yr un 
fath hebddo. Roedd yn ergyd ddwbl, dim Marc – a dim dod at ei gilydd. Wylodd 
Cerys a minnau gyda’n gilydd hefyd, tra’n treulio dim ond 10 munud yn agor ein 
anrhegion i’n gilydd, yna aeth hi’n ôl adref at ei mam.” (Carol)

Mae’r cofnod hwn yn tynnu sylw’n uniongyrchol at effaith Covid-19 ar fynediad at wasanaethau. 
Fel y cyfeirir ato yma, mae gwasanaethau canser, er enghraifft, wedi cael eu heffeithio’n fawr, 
sydd wedi arwain at amgylchiadau trasig ac effeithiau di-droi’n-ôl i lawer, gan gynnwys Carol. 
Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Macmillan (Hydref, 2020) yn amlinellu enghreifftiau penodol 
o sut mae gofal canser wedi newid ers i’r pandemig daro. Mae hyn yn cynnwys oedi o ran 
sganiau pwysig, cyfraddau diagnosis, cemotherapi a radiotherapi. Mae straeon bywyd go iawn 
a ddarperir yn y ddogfen hefyd yn tynnu sylw at bryderon cleifion canser ynghylch sut byddai’r 
gaeaf yn effeithio ar yr heriau anodd hyn sydd eisoes yn bodoli. 

Hyd yn oed pan oedd rhai teuluoedd yn gallu dod at ei gilydd ar ddydd Nadolig, oherwydd 
canllawiau Covid, roedd y cynhesrwydd ffisegol sy’n cael ei fwynhau fel arfer drwy gyswllt ag 
anwyliaid yn rhywbeth a gollwyd yn fawr:

“Oherwydd y cyfyngiadau symud, daeth fy rhieni ar Ddiwrnod Nadolig, a fy mab, 
fel un aelwyd, gan fwynhau’r amser a gawson ni gyda’n gilydd oherwydd ein bod 
ni wedi gweld cyn lleied ar ein gilydd ers mis Mawrth eleni. Wnaethon ni ddim 
cwtshio, a chadw cymaint o bellter â phosib. Fel arfer, rydw i wrth fy modd yn cael 
cwtsh ac rydw i wrth fy modd yn eu derbyn. Rwyf wedi awchu am hynny yn fwy 
na dim. Mae fy mhartner yn gariadus iawn ond rydw i’n colli cofleidio’r holl bobl 
sydd yn fy mywyd.” (Dawn)

Mae’r cofnod hwn yn codi mater pwysig y mae pobl hŷn wedi bod yn delio ag ef drwy gydol y 12 
mis diwethaf, sef cyswllt corfforol â phobl eraill. Mae ymchwil yn dangos bod cyffwrdd yn bwysig 
iawn i bobl, ac i oedolion hŷn yn benodol, a allai fod yn byw ar eu pen eu hunain neu sydd â 
rhwydwaith cefnogi cyfyngedig, gan ei fod yn rhoi ymdeimlad o gynhesrwydd a sicrwydd. 

Ymhelaethodd cyfranogwr arall ymhellach ar bwysigrwydd cyffwrdd ag anwyliaid yn ystod y 
12 mis diwethaf. I Mary, y mae ei gŵr yn byw mewn cartref gofal oherwydd ei gyflwr dementia 
datblygedig, mae’r pandemig wedi golygu nad yw hi prin wedi gweld ei gŵr, ar wahân i 3 gwaith 
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yn ystod ymweliadau ‘mwgwd-i-sgrin’. Rhoddodd Mary yr adroddiad canlynol, gan grynhoi pa 
mor anodd y mae’r profiad hwn wedi bod iddi hi ei hun, a’i gŵr:

“Doedd Mike ddim yn ymdopi’n dda â’r ymweliadau, doedd o ddim yn gallu deall 
pam nad oedd o’n cael eistedd wrth fy ymyl, cofleidio fi, dod adref gyda fi. Sawl 
gwaith roeddwn i’n gadael yr ardd neu’r adeilad, ddim yn edrych yn ôl, dagrau 
yn fy llygaid ac yn crio ar fy ffordd adref (45 munud mewn car). Doeddwn i ddim 
yn gallu cael gwared â’r syniad ei fod yn meddwl fy mod wedi ei adael, ddim yn 
poeni, oherwydd pam arall fyddwn i’n ymddwyn fel hyn?” (Mary)

Mae’r dyfyniad pellach o gyfrif Mary isod yn rhoi enghraifft o ba mor allweddol yw cyffwrdd â 
phobl sy’n byw gyda dementia:

“Y tro diwethaf i mi ei weld oedd wythnos cyn y Nadolig. Roedd y cartref yn 
dechrau cynnal profion cyflym i berthnasau ac felly cefais fy mhrofi, eisteddais yn 
y car am hanner awr ac yna mi ges i fynd i’r ardal ymweld yn y dderbynfa. Cefais 
gyfle i eistedd wrth ei ymyl, gafael yn ei law, ei gofleidio a’i gusanu ar ei foch. 
Cymerodd sbel iddo sylweddoli y gallai wneud hyn a bu’n rhaid i mi ddangos 
iddo sut i gofleidio eto! Mike – y dywedodd pawb mai ef oedd y cwtshiwr gorau 
roedden nhw’n ei adnabod! Pan oedd yn teimlo ei freichiau o’m cwmpas, roedd 
yn cofio beth i’w wneud, yn rhoi cwtsh i mi ac yn patio fy mhen ôl yn y ffordd yr 
oedd wedi arfer gwneud erioed! Does dim rhaid dweud, unwaith eto, roedd yn 
brofiad emosiynol iawn i mi – doeddwn i ddim wedi ei gyffwrdd ers mis Chwefror 
2020, ac roedd y dagrau’n llifo.” (Mary)

Mae ymchwil blaenorol yn dangos pa mor bwysig yw cyffwrdd pobl sy’n byw gyda dementia. 
Mae’r manteision yn cynnwys lefelau is o aflonyddwch, ymosodedd a straen, gan arwain at well 
lefelau o lesiant (Hansen et al, 2006). 

Rhoddodd Mary grynodeb arall o’i phrofiadau, a oedd unwaith eto wedi gwaethygu dros fisoedd 
y gaeaf, oherwydd cynnydd mewn achosion Covid-19, a chyfnod clo pellach yn dilyn hynny. 
Yma, mae pwynt hynod bwysig yn cael ei godi, gan gyfeirio at faint o golled mae’r pandemig 
wedi’i greu, gan arwain at golli amser gydag anwyliaid na fydd pobl byth yn ei gael yn ôl:

“Beth yw cost hyn i gyd? Mae’r amser hwn ym mywyd Mike yn werthfawr, ac mae 
methu â gweld ein gilydd yn golled enfawr. Rwyf wedi gwneud pob ymdrech i 
helpu Mike i gofio pwy ydw i drwy fy ymweliadau, galwadau ffôn, cardiau ac ati, 
ond mae mor anodd cynnal y gefnogaeth emosiynol a chorfforol, a’r wybodaeth 
yn fyw pan na allwn gwrdd yn iawn...” (Mary)

Dod o hyd i ddewisiadau eraill dros y Nadolig

Roedd technoleg rithwir yn allweddol i lawer o gyfranogwyr dros gyfnod y Nadolig yn benodol. 
Er y cydnabuwyd nad oedd y llwyfannau rhithiol hyn yr un fath â gweld anwyliaid wyneb yn 
wyneb, roedd dal yn golygu llawer o gyswllt â’r rheini nad oeddent yn bresennol ar ddydd 
Nadolig. Siaradodd rhai o’r cyfranogwyr hyd yn oed am sut roedden nhw wedi defnyddio Zoom, 
Skype a FaceTime i agor anrhegion gyda’u teuluoedd ar yr un pryd:

“Wrth gwrs, doedd pethau ddim yr un fath, ond diolch i’r nefoedd am Zoom, gan 
fy mod i o leiaf yn gallu gwylio pawb yn agor eu anrhegion.” (Dawn)
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Bu’r cyfranogwyr eraill yn siarad am sut roedden nhw hefyd yn defnyddio Zoom dros gyfnod y 
Nadolig i gael cwisiau Nadolig gyda theulu a ffrindiau, gan sicrhau bod rhywbeth yn digwydd er 
mwyn iddyn nhw gael rhyw fath o gyswllt â’u hanwyliaid.   

Fodd bynnag, i rai cyfranogwyr, nid oedd modd cymharu technoleg rithwir: 

“Cynnull ar ZOOM – er ei fod yn gyfle hyfryd i weld ein gilydd, roedd mor 
amhersonol a doedd hynny ddim yn fy argyhoeddi i. Roedd Dydd Nadolig a Dydd 
San Steffan yn ddiwrnodau eithaf cyffredin ac unig i’m gŵr ac i mi – yn pwysleisio 
cymaint roedden ni wedi colli ein teulu, ond hefyd yn ein hatgoffa pa mor 
ddiolchgar oedden ni eu bod nhw, fel ni, yn ddiogel ac yn iach.” (Frances)

O ran mynd i siopau a phrynu anrhegion Nadolig i’w hanwyliaid, penderfynodd Frances ymatal 
yn llwyr rhag gwneud hynny y llynedd. Yn hytrach, rhoddodd arian i holl aelodau ei theulu gan 
nad oedd siopa ar-lein yn rhywbeth a oedd yn ei siwtio hi i brynu anrhegion:

“Roedd prynu anrhegion ar-lein bob amser yn opsiwn, wrth gwrs, ond roedd yn 
teimlo’n amhersonol iawn i mi, felly, penderfynais anfon arian at ein plant a’n 
hwyrion i’w galluogi i ddewis a phrynu’r hyn roedd arnynt ei eisiau, a chytuno 
gyda pherthnasau eraill – a chytunwyd y byddem yn cyfnewid anrhegion yn y 
Flwyddyn Newydd pan fyddai amgylchiadau yn caniatáu hynny, ond roedd hyn i 
gyd yn siomedig wrth gwrs.” (Frances) 

Roedd strategaeth ddigolledu arall a ddefnyddiwyd gan un cyfranogwr yn ymwneud ag anfon 
cardiau Nadolig. Er bod Elizabeth yn cydnabod nad oedd y Nadolig arbennig hwn yn debyg i rai 
eraill, teimlai ei bod yn bwysig iawn anfon cardiau Nadolig at bawb yr arferai wneud, sydd hefyd 
yn aelodau o’i chlwb bowlio lleol. Trefnodd Elizabeth hyn gydag ysgrifennydd y grŵp bowlio, 
drwy system o gyd-ddarparu rhwng dau bentref gwahanol:

“Roeddwn i’n meddwl bod anfon cardiau Nadolig yn bwysicach nag arfer eleni, 
dim ond i ddangos nad yw pobl wedi cael eu hanghofio os nad ydych chi wedi 
bod mewn cysylltiad â nhw drwy’r flwyddyn.” (Elizabeth)  

Persbectif ar Nos Galan
Rhoddodd nifer o’r cyfranogwyr bersbectif ar Nos Galan. Nid oedd hyn yn ymwneud cymaint 
â phrofiadau, gan fod cynlluniau cyfyngedig iawn wedi eu gwneud oherwydd rheolau’r 
cyfyngiadau symud, a dywedodd llawer nad ydynt fel arfer yn dathlu’r digwyddiad hwn beth 
bynnag. Yn bwysig iawn, roedd Nos Galan eleni yn amser i fyfyrio a meddwl am y dyfodol. 
Cyfeiriodd Carol at yr holl bobl sydd wedi colli eu bywydau dros y 12 mis diwethaf, a wnaeth iddi 
deimlo rhyddhad o weld blwyddyn newydd yn dechrau:

“Mae’n Nos Galan. Byddaf yn falch o weld diwedd ar y flwyddyn hon, cymaint o 
farwolaethau oherwydd y Coronafeirws, a llawer mwy oherwydd clefydau eraill 
sydd ddim yn cael eu trin.” (Carol).

Siaradodd Dawn hefyd am anwyliaid y mae hi wedi’u colli, a oedd yn anodd iddi, yn enwedig yn 
ystod y Flwyddyn Newydd:
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“Cefais ychydig ddyddiau’n hwyr ym mis Rhagfyr a oedd yn anodd i mi. Doeddwn 
i erioed wedi hoffi Blwyddyn Newydd beth bynnag - fe gollais i ffrind i ganser 
yn ystod y cyfnod clo, ac roedd yn rhaid i mi wylio ei angladd ar sgrin gartref. 
Yn ddiweddar, bu farw fy nhad o niwmonia. Yn anffodus. Roedd Nos Galan yn 
anodd – rydw i bob amser yn fyfyriol, yn enwedig eleni ar ôl colli pobl, a heb weld 
unrhyw ddiwedd iddo.” (Dawn)

Aeth Dawn ymlaen hefyd i egluro bod cefnogaeth gan ei phartner yn hanfodol i’w helpu i symud 
ymlaen a meddwl am y flwyddyn i ddod:

“Fe wnes i ddeffro ar y 1af o Ionawr gan deimlo fy mod yn cael fy llethu gan y 
cyfyngiadau symud ac yn gwybod na fyddwn i’n gweld fy nheulu a fy ffrindiau am 
fisoedd. Roeddwn yn isel fy ysbryd am ychydig ddyddiau, yna cefais sgwrs dda 
gyda mi fy hun, a gyda chefnogaeth wych gan fy mhartner, symudais ymlaen.” 
(Dawn)

Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw cael rhywbeth i edrych ymlaen ato yn nes ymlaen 
mewn bywyd. Fodd bynnag, mae’r elfen o ‘ansicrwydd’ y mae’r pandemig wedi’i chreu, gan 
gynnwys dros 12 mis o gynlluniau wedi’u canslo neu eu newid yn ddramatig, wedi golygu bod 
gweithgareddau neu ddigwyddiadau yn y dyfodol yn rhywbeth nad oes modd eu cynnal ar hyn o 
bryd.

Er nad yw Frances yn dathlu’r Flwyddyn Newydd, arhosodd ar ei thraed eleni gyda gobaith y 
bydd diwrnodau gwell i ddod:

“Os na fyddwn ni’n mynd i weld ffrindiau ffermio i hel atgofion am y flwyddyn 
wrth iddi ddirwyn i ben, rydyn ni fel arfer yn y gwely cyn hanner nos! Y tro hwn, 
fe wnaethon ni lwyddo i aros i weld y Flwyddyn Newydd yn ein cartref, dim ond 
y ddau ohonom ni - gan obeithio y byddai 2021 yn dod â gwell pethau i bawb!” 
(Frances)
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Heriau amgylcheddol dros y gaeaf
Tywydd y gaeaf a llai o oriau golau dydd
I lawer, roedd y tywydd yn effeithio’n sylweddol ar y profiad a gawsant dros y gaeaf. Er ei bod yn 
bwysig nodi bod tywydd gwael a llai o oriau golau dydd yn creu heriau a rhwystrau i fynd allan 
bob gaeaf, mae’n ymddangos bod pwysau ychwanegol y cyfyngiadau symud cenedlaethol wedi 
effeithio’n fawr ar brofiadau pobl yn ystod y gaeaf. 

Soniodd nifer o’r cyfranogwyr am y modd yr oedd tywydd oer a gwlyb yn cyfyngu ar ba mor aml 
yr oeddent yn mynd allan, gan effeithio ar lefelau cyswllt cymdeithasol. Mae’r pandemig hefyd 
wedi lleihau’n sylweddol nifer y bobl sydd yn crwydro, oherwydd y negeseuon ‘aros gartref’ 
cyson sydd wedi bod yn amlwg yn ystod y 12 mis diwethaf. 

O ran y canllawiau hyn, sydd hefyd wedi cynnwys neges ‘aros yn lleol’, effeithiwyd ar fynediad 
at wasanaethau, gan arwain at ganolfannau cymunedol, campfeydd a chanolfannau chwaraeon 
yn cau – cyfleusterau sy’n cael eu defnyddio’n aml gan bobl hŷn mewn cyfnodau arferol. O 
ganlyniad, anogwyd pobl i fynd i gerdded unwaith y dydd i sicrhau eu bod yn mynd allan yn yr 
awyr iach. Fodd bynnag, nid oedd hyn yn bosibl i bawb, fel Elizabeth, sy’n dioddef o arthritis 
poenus:

“Alla i ddim cerdded yn bell oherwydd arthritis, yn enwedig yn y gaeaf, ac nid wyf 
yn dda iawn ar fryniau.” (Elizabeth)

Mae’r tywydd oer yn gwneud yr amodau iechyd isorweddol hyn yn waeth, gan ei hatal rhag 
mynd i gerdded fel hyn, sef yr unig fath rhesymol o ymarfer yr oedd hi’n cael ei wneud. Fel arfer, 
i gadw’i hun yn ffit, mae Elizabeth yn mynychu clybiau bowlio dan do, a grŵp dawnsio hefyd, 
sy’n llai o straen ar ei phengliniau. Mae hwn yn amlinellu pwysigrwydd cymunedau buddiant, 
sy’n dod â phobl o’r un anian at ei gilydd, nid dim ond pobl sy’n cael eu cyfyngu gan oedran neu 
sy’n digwydd bod yn agos at ei gilydd. 

Ar ben hynny, rhwystr arall i Elizabeth wneud ymarfer corff gartref yw bod ei thŷ yn rhy fach, 
ac nad oes lle i wneud hyn. Mae hyn yn codi’r cwestiwn a yw anghenion pobl hŷn o ran 
gweithgarwch corfforol wedi cael eu hystyried o gwbl yn ystod y pandemig, yn enwedig yn ystod 
misoedd y gaeaf lle mae amodau tywydd gwael yn aml yn achosi problemau. 

Fodd bynnag, mae cynllun diweddar a phrosiect newydd gan Gyfeillion Cerdded Cymru/
Living Streets wedi dechrau cyflwyno strategaethau amgen ar gyfer cerdded yn yr amgylchedd 
lleol oherwydd y pandemig, sydd hefyd yn cydnabod yr angen i gadw pobl hŷn yn gorfforol 
egnïol, gan ystyried gofod cyfyngedig y cartref. Felly, maen nhw wedi cyflwyno ‘Yoga Cadair’, 
y gall pobl hŷn ei wneud o gadair yn eu cartref, drwy lwyfannau rhithiol (Living Streets, 2020). 
Fel yr amlinellir gan nifer o gyfranogwyr, fodd bynnag, mae’r gallu i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau o’r fath yn dibynnu’n llwyr ar argaeledd technoleg ddigidol a mynediad ati. Ar 
ben hynny, fel yr archwilir isod, ni all dulliau rhithwir efelychu’r elfen gorfforol, gymdeithasol a 
geir mewn gweithgaredd grŵp. 

Roedd y tywydd yn effeithio ar weithgareddau awyr agored llawer mwy o’r cyfranogwyr, er 
bod cael ci i fynd ag ef i gerdded yn golygu bod yn rhaid i chi godi ar eich traed a mynd allan i 
sicrhau bod eich anifail anwes yn cael ymarfer corff:
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“Roedd bywyd yn llawer caletach gyda thywydd y gaeaf yn cyfyngu ar 
weithgareddau awyr agored, ond mae gennym ddau gi yn y cartref a rydym yn 
dal i fynd allan gan amlaf ddwywaith y dydd i roi ymarfer corff rheolaidd iddynt.” 
(Mike)

I rai cyfranogwyr, mae profiadau blaenorol o gwympo wedi lleihau eu hyder wrth fynd allan, ac 
wedi golygu eu bod yn aml wedi’u cyfyngu i’w cartrefi yn ystod misoedd y gaeaf, sy’n arwain at 
deimlad o dristwch o beidio â bod yn yr awyr agored, ac o deimlo’n rhan o’r byd cymdeithasol 
ehangach:

“Rwy’n cofio, fel plentyn, yr hen ddywediad “February fill-dyke” sy’n golygu 
bod llawer o law yn y mis hwn fel arfer. Hyd yma, mae mis Chwefror wedi bod yn 
union fel yna – ac mae hyn wedi golygu ein bod wedi cael ein cadw i mewn fwy 
nag arfer. Pryder arall wrth i rywun fynd yn hŷn yw gorfod bod yn ofalus iawn er 
mwyn osgoi cwympo mewn tywydd rhewllyd. Nid oes neb eisiau gorfod mynd 
i’r ysbyty.. yn enwedig felly yn ystod y Pandemig hwn. O ganlyniad i gwymp 
blaenorol, rwyf wedi cyfyngu fy hun i’r tŷ yn ystod y cyfnod hwn, sy’n gwneud i 
mi deimlo’n eithaf trist. Fel bod dynol, rydw i’n anifail cymdeithasol ac rydw i’n 
dibynnu ar gyswllt ag eraill i gyfoethogi fy mywyd. Mae’r cyfoeth hwnnw wedi 
cael ei erydu’n araf dros fisoedd y gaeaf ac rwy’n ei golli’n enbyd!” (Frances)

Soniodd dyn arall am sut mae’r gweithgarwch corfforol y mae’n ei wneud wedi lleihau’n 
sylweddol dros fisoedd diwethaf y gaeaf, oherwydd y tywydd oer sy’n arwain at angina, sy’n 
cael effaith ddramatig ar ei hwyliau, gan ei fod yn dioddef o iselder ac ymosodiadau o orbryder. 
Mae’r diwrnodau byrrach a thywyll yn y gaeaf hefyd yn effeithio ar ei iechyd meddwl, gan fod 
cyswllt cymdeithasol â chymdogion yn yr awyr agored hefyd yn cael ei leihau. 

Tynnodd dyn arall sylw at effaith llai o oriau golau dydd yn ystod y gaeaf:

“Mae’r gaeaf yn emosiynol i mi yn fwy nag unrhyw beth, pan fydda i’n codi yn y 
bore, mae’n eithaf dymunol pan fydd haul i’w weld drwy’r ffenest, ond yn y gaeaf 
nawr pan fydd y nosweithiau’n hirach a byddaf yn tynnu’r llenni, mae fy meddwl 
yn llithro’n ôl i flynyddoedd yn ôl. Ac rydw i’n cofio Betty, mae fel pe baech chi’n 
cau’r byd i ffwrdd pan fydda i’n tynnu’r llenni, ond dyw hynny ddim yn para’n hir 
ac yna rydw i’n codi fy nghalon.” (Ray)

Ar y cyfan, roedd Clive yn gadarnhaol am y gaeaf, gan ddweud:

“Mewn sawl ffordd mae’r tywydd oerach yn gwneud aros i mewn yn haws ymdopi 
ag ef yn hytrach na gorfod aros i mewn oherwydd y cyfyngiadau symud.” (Clive)

Ac roedd hefyd yn gallu mynd drwy fisoedd y gaeaf drwy gyfrwng technoleg, a defnyddio 
strategaethau eraill i wneud iawn am y llai o oriau golau dydd yn y gaeaf, a’r cyfyngiadau symud 
ychwanegol eleni:

 “Un o fanteision bod yn fedrus ym maes technoleg yw fy mod yn gallu gwylio 
pethau o bob cwr o’r byd ar sgrin fy nghyfrifiadur. Rwy’n mwynhau gwylio’r 
auroras dros fisoedd y gaeaf.” (Clive)
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Disgrifiodd Clive hefyd sut mae’n goresgyn y cyfnod hwn o ‘chwe wythnos dywyll’ dros y gaeaf, 
drwy sicrhau ei fod yn cael cymaint o olau haul â phosibl yn ystod golau dydd:

“Mae diwrnodau byrrach yn rhan naturiol o’r gaeaf ac nid yw’n effeithio’n ormodol 
arnaf. Rydw i’n hoffi defnyddio goleuadau bach gyda’r nos dros y cyfnod a elwir 
yn aml yn ‘chwe wythnos dywyll’ ac rydw i’n gwneud y gorau o unrhyw heulwen 
yn ystod y dydd drwy eistedd wrth ffenestr sy’n wynebu’r de.” (Clive)

Serch hynny, mae tywydd gwlyb yn dal i achosi problemau iddo, sy’n fwy amlwg yn ystod 
misoedd y gaeaf. Yn benodol, mae hyn oherwydd ei fod yn defnyddio cadair olwyn a sgwter, ac 
nid yw’n ddiogel mynd allan yn y glaw:

 “Fel defnyddiwr cadair olwyn a sgwter, mae’r cyfyngiadau mwyaf o ran mentro 
yn yr awyr agored ai peidio. Mewn glaw trwm mae perygl i sgwteri fod yn fath 
‘anghywir’ o gadair drydan ac mae cadeiriau olwyn yn llwyddo i godi’r dŵr i’ fyny 
eich breichiau, i lawr eich cefn ac yn eich esgidiau chi (os oes gennych rai).” 
(Clive)

Hefyd o ran tywydd garw ac oriau golau dydd byrrach yn ystod y gaeaf, siaradodd dau o’r 
cyfranogwyr am Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD). Er enghraifft, siaradodd Ray yn agored 
am gael mwy o drafferth yn ystod misoedd y gaeaf gyda’i iselder a’i bryder, o’i gymharu â 
misoedd yr haf lle mae’n mwynhau ymlacio yn yr awyr agored. Dywedodd hefyd ei fod yn 
edrych ymlaen at y gwanwyn i ddechrau gwneud hyn eto.

Cyfeiriodd cyfranogwr arall at Anhwylder Affeithiol Tymhorol mewn ffordd wahanol:

“Dydw i ddim yn credu fy mod i wedi dioddef Anhwylder Affeithiol Tymhorol o 
gwbl – ond mae’r gaeaf hwn yn teimlo fel ei fod wedi bod yn arbennig o hir a 
thywyll. Roedd y diwrnod byrraf – Heuldro’r Gaeaf ar ddydd Llun, 21 Rhagfyr – yn 
rhoi rhywbeth cadarnhaol i edrych ymlaen ato gan ei fod yn arwydd o ddyfodiad, 
er yn araf, o ddiwrnodau hirach gyda boreau a nosweithiau mwy golau, ac roedd 
hyn yn sicr yn helpu i godi’r ysbryd. Er bod fy ngŵr wedi fy atgoffa na fyddwn ni’n 
sylwi ar unrhyw wahaniaeth tan fis Mawrth!” (Frances)

Cyfeiriwyd at yr ardd hefyd gan lawer o’r cyfranogwyr a rannodd eu straeon gaeaf, er bod y 
tywydd a’r tymhorau’n effeithio ar arddio wrth gwrs. Mae’r gaeaf wedi golygu nad yw pawb a 
oedd â diddordeb yn yr ardd yn gwneud defnydd ohoni dros fisoedd y gaeaf:

“Rwy’n meddwl bod y cyfyngiadau symud ym mis Ionawr yn sicr yn her. Dywedaf 
hynny gan nad oes llawer i’w wneud yn yr ardd, ac nid yw’r tywydd ar ei orau 
ar gyfer cerdded bob amser. Rydyn ni wedi mynd i’r arfer o aros ar ein traed yn 
hwyrach ac aros yn y gwely yn hirach. Fel arfer rydym wedi codi erbyn 8:30 ar yr 
hwyraf, ac yn y gwely erbyn 23:00, ond rydym yn mynd i’r gwely am 12:30 a deffro 
tua 10:00 a chael paned a gwylio’r teledu tan 11:00.” (Dawn)

Mae’r dyfyniad hwn hefyd yn dangos bod cael cyfyngiadau symud yn ystod misoedd y gaeaf 
wedi golygu bod effaith sylweddol wedi bod ar arferion bob dydd, gyda Dawn yn newid 
amseroedd deffro a mynd i’r gwely yn llwyr. Roedd y cyfranogwr hwn hefyd wedi ystyried faint 
yn haws oedd bywyd yn ystod misoedd cynharach yr haf yn ystod y pandemig, oherwydd ei bod 
wedi gallu mynd i’r awyr agored i weithio ar ei gardd a’i mwynhau.
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Roedd Vic, cyfranogwr sy’n byw ar ei ben ei hun, yn rhannu atgofion tebyg:

“Rwy’n gweld fy mod i’n mynd i’r gwely yn gynharach yn y nos, sy’n golygu nad 
ydw i’n cysgu’n dda. Rydw i fel arfer yn codi am 5/6am yn y bore, ac erbyn 10am 
fe fydda i’n teimlo fy mod i’n cael fy llethu eto.” (Vic)

Roedd y cyfranogwyr wedi parhau i siarad yn helaeth am yr ardd, a sut mae hyn wedi dod yn 
fan pwysicach byth iddyn nhw yn ystod 12 mis olaf y cyfyngiadau symud. I lawer, disgrifiwyd 
yr ardd fel math o noddfa, yn ogystal â lle sy’n siŵr o’u cadw’n brysur bob amser, gan greu 
ymdeimlad parhaus o bwrpas. Hyd yn oed i’r rhai a nododd nad ydynt yn arddwyr brwd, 
siaradasant am werth gallu eistedd yn yr awyr agored yn yr ardd, yn enwedig pan fydd yr haul 
allan:

“Mae’r ardd yn achubiaeth i lawer o bobl, ac mae fy ngŵr a minnau wedi treulio 
llawer o amser allan yn ystod y pandemig, ond yn amlwg nid ar hyn o bryd 
oherwydd ei bod yn aeaf.” (Sarah)

“Rydyn ni’n ddigon ffodus bod gennym ni ardd fawr, felly mae yna wastad 
brosiect i’w wneud yno, bob amser rhywbeth i’n cadw ni’n brysur – rydw i wedi 
bod yn gwneud pethau fel symud perlysiau o gwmpas, ail-gynllunio fy ngardd 
berlysiau.” (Carol M)

“Yn yr haf, rydw i’n gallu eistedd allan yn yr ardd am ychydig, darllen llyfr, cael 
coffi yn y bore, beth bynnag... ceisio cael lliw haul ar fy nghroen... ond does 
gennych chi ddim cyfle yn y tywydd yma, rydw i’n gaeth dan do. Ond cyn gynted 
ag y bydd yr haul yn tywynnu, mae’n dy godi di... dyna pam rydw i wastad wedi 
dweud pe bawn i’n cael y cyfle a’r arian i wneud hynny, byddwn i yn Sbaen fory.” 
(Vic)

Tynnodd Sheila sylw hefyd at bwysigrwydd ei gardd, ac er nad yw hi’n ystyried ei hun yn 
‘arddwr’, oherwydd diffyg diddordeb mawr, roedd yr ardd yn dal i gael ei chydnabod fel gofod 
awyr agored sylfaenol, a oedd yn caniatáu iddi weld ffrindiau yn ystod misoedd yr haf, rhywbeth 
nad oedd hyd yn oed wedi bod yn bosibl o gwbl oherwydd y cyfyngiadau symud dros y gaeaf:

“Dydw i ddim yn arddwr, mae dyn yn torri’r glaswellt ac yn tyfu bylbiau, ond 
rydw i wrth fy modd yn eistedd yn yr ardd. Pan nad oedd pethau’n llym yn yr haf, 
byddai ffrindiau’n eistedd yn yr ardd gyda phellter priodol, ond allwn ni ddim 
hyd yn oed gwneud hynny ar hyn o bryd...byddai un ffrind yn dod â hufen iâ, ond 
allwn ni ddim gwneud hynny nawr.” (Sheila)

Tynnodd Ceri, sy’n weithiwr hŷn, sylw at bwysigrwydd gallu eistedd yn yr awyr agored yn yr 
ardd pan fyddwch yn gweithio gartref ar liniadur, yn enwedig gan fod ganddi nifer cyfyngedig o 
fannau addas i weithio dan do, oherwydd bod adeiladwyr yn gwneud sŵn a phartner hefyd yn 
gweithio gartref. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cael awyr iach, gan fod y ffiniau rhwng y cartref 
a’r gwaith wedi mynd yn aneglur dros y 12 mis diwethaf. Fodd bynnag, mae’r tywydd gwael dros 
y gaeaf yn golygu nad yw hyn yn opsiwn ymarferol:
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“Roedd hi’n braf yn yr haf yn eistedd yn yr ardd ac yn gweithio... ond dydw i 
ddim wedi setlo yn y gaeaf i ddod o hyd i le cyfforddus i weithio gartref... mae 
fy mhartner yn gweithio o’r swyddfa gartref... ond rydw i wedi teimlo’n grwydrol 
dros y 2/3 mis diwethaf, gan symud o gwmpas y tŷ am wahanol resymau, dod o 
hyd i’r lle iawn i weithio oherwydd mae gennym adeiladwyr yno hefyd.” (Ceri)

Cyfeiriodd llawer o’r cyfranogwyr at y broblem o ganolfannau garddio’n cael eu cau am gyfnod 
mor hir, a’r effaith a gafodd hyn ar eu cynlluniau. Mae hwn yn bwynt pwysig i’w nodi, gan fod 
angen inni fod yn ymwybodol bod canolfannau garddio yn cael eu hystyried yn fannau hanfodol 
i lawer o bobl hŷn. Gyda’r llywodraeth yn gwahardd teithio heb fod yn hanfodol i gadw pobl yn 
eu hardaloedd eu hunain, ynghyd â mantra ‘aros gartref’ am ran fawr o’r flwyddyn ddiwethaf, 
mae angen cydnabod bod llawer o bobl hŷn yn ceisio gwneud y defnydd gorau posibl o’u cartref 
a’u gardd, er mwyn sicrhau eu bod yn glynu wrth y rheolau, gan ddarparu gweithgareddau 
ystyrlon iddynt eu hunain. Mae hon yn agwedd arbennig o bwysig i’w hystyried, oherwydd 
y posibilrwydd y bydd rheolau a rheoliadau o’r fath yn cael eu rhoi ar waith eto rywbryd yn y 
dyfodol. Fel yr amlinellir isod, mae cael mynediad i ganolfannau garddio yn hynod o ystyrlon i 
nifer fawr o bobl hŷn:

“Rwy’n teimlo’n gwbl ddiogel mewn canolfannau garddio, ac mae angen i mi gael 
pethau yno er mwyn i mi allu gwneud yr ardd – dyna fy hobi! Mae’n llawer mwy 
diogel yno yn yr awyr agored nag mewn archfarchnadoedd caeedig. Mae hyn yn 
fwy rhwystredig byth i mi gan fy mod yn byw reit ar y ffin, ac mae’r canolfannau 
garddio ar agor yn Lloegr, ond byddwn yn cael dirwy am deithio yno, y tu allan i’r 
sir.” (Elizabeth)

Mae’r adroddiad hwn gan Elizabeth hefyd yn tynnu sylw at y mathau o bryderon a allai fod gan 
rai pobl hŷn ynghylch ail-integreiddio i’w cymunedau, a sut y gallent bwyso a mesur manteision 
ac anfanteision cael mynediad at fannau er mwyn penderfynu lle mae’r ‘llefydd diogel’ yn mynd i 
fod yn rheolaidd. 

O safbwynt gwahanol, roedd eraill yn teimlo bod y gaeaf hwn yn gadarnhaol o ran bod eu 
hardaloedd lleol yn llawer tawelach ac yn fwy heddychlon. Fodd bynnag, fel y dywedodd 
Frances, roedd y distawrwydd hwn yn effeithio ar faint o bobl iau a phlant sydd fel arfer yn mynd 
heibio’r ffenestr, gan adael iddi deimlo’n chwilfrydig am sut mae’r byd ehangach yn ymdopi 
drwy’r pandemig:

“Yn wahanol i’r seibiant rhy fyr a gawsom yn ystod misoedd yr haf, mae’r 
pandemig, ynghyd â misoedd oerach y gaeaf, wedi golygu mai ychydig iawn o 
bobl sydd allan yn crwydro yma yn y pentref. Mae’n dawel iawn ac yn heddychlon 
– ac rwy’n mwynhau hynny’n fawr iawn. Pan fydda i’n edrych allan o’r ffenestr ac 
yn gweld pobl yn cerdded o gwmpas – mae’r rhan fwyaf o’r cenedlaethau hŷn. 
Rwy’n drist nad wyf yn gweld pobl iau a phlant o gwmpas ac mae hyn yn gwneud 
i mi feddwl sut maen nhw i gyd yn ymdopi.” (Frances)

Mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at bwysigrwydd amlygrwydd aml-genhedlaeth yng 
nghymunedau pobl hŷn. I Frances, roedd gweld y genhedlaeth hŷn yn unig yn erydu ymdeimlad 
bod y gymuned yn cynnwys pawb o bob oed, gan greu ymdeimlad o dristwch. 
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Gwresogi
Wrth drafod y tywydd oer dros fisoedd y gaeaf, cyfeiriodd nifer o’r cyfranogwyr at gynhesu eu 
cartrefi. Roedden nhw’n siarad am sut mae treulio mwy o amser gartref oherwydd y pandemig 
wedi golygu mwy o wariant ar wres, rhywbeth gafodd hefyd sylw yn adroddiad ‘Gadael neb ar 
ôl’ y Comisiynydd. Tynnodd yr adroddiad sylw at y dewis anodd y mae’n rhaid i lawer o bobl hŷn 
ei wneud dros fisoedd y gaeaf, sef gwresogi neu fwyta, oherwydd cyfyngiadau ariannol. 

Er nad oedd yr un o’r cyfranogwyr yn yr astudiaeth hon yn dweud eu bod wedi cyrraedd y pwynt 
hwnnw, roedd llawer yn dal i weld biliau tanwydd yn broblemus:

“Mae hi mor oer, a’r gwres ymlaen drwy’r dydd, dwi’n gwaredu gweld fy mil nesaf, 
hyd yn oed gyda’r £200 gan y Llywodraeth a thaliad cynnes o £140 dwi jyst yn 
llwyddo i beidio â phoeni gormod pan ddaw’r biliau i mewn. Dydych chi ddim yn 
sylweddoli sut mae aros i mewn bob diwrnod yn costio arian i chi, yn enwedig yn 
y gaeaf, o leiaf yn yr haf gallwch chi eistedd y tu allan yn yr haul.” (Carol B)

Darparodd Frances gofnod gwahanol, a siaradodd am sut y gall hi a’i gŵr “fforddio prynu olew 
ar gyfer gwresogi, ac maen nhw’n ailgyflenwi’r coed tân ar gyfer y llosgwr coed pan fydd ei 
angen arnynt, heb boeni sut y byddwn yn talu amdanynt”. Fodd bynnag, cyfeiriodd y cyfranogwr 
hwn hefyd at “y taliad Tanwydd Gaeaf sydd yn gymorth i’w groesawu tuag at hyn”. 

Dywedodd Ray H hefyd ei fod yn ddiolchgar am y Taliad Tanwydd Gaeaf, gan ei ddisgrifio fel 
“cyfraniad hanfodol at fy lles, ac mae’n rhoi’r hyder i droi’r gwres ymlaen”. Ychwanegodd ei bod 
yn hollbwysig cadw’n iach ac yn gynnes dros fisoedd y gaeaf.

Yn yr un modd â chyfranogwyr eraill, soniodd Frances hefyd am y nifer fawr o bobl hŷn sydd 
“ddim mor lwcus”, ac sy’n gorfod poeni sut maen nhw’n mynd i gadw’n gynnes. Yn dilyn hyn, 
ysgrifennodd Frances am bryder mewn cyhoeddiad diweddar bod cost trydan yn debygol o 
godi eleni, a’r hyn y byddai hynny’n ei olygu i bobl hŷn sydd eisoes yn cael trafferth gwresogi yn 
ystod misoedd oer y gaeaf. 

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan y Big Issue ym mis Hydref (2020) hefyd yn tynnu sylw at y 
mater hwn, gan ganolbwyntio ar bobl hŷn a allai fod mewn perygl economaidd o dlodi tanwydd 
oherwydd bod llawer o fannau cyhoeddus wedi cau yn ystod y pandemig; er enghraifft, siopau 
coffi, bwytai, canolfannau cymunedol a champfeydd, y mae llawer o gyfranogwyr hŷn yn yr 
astudiaeth hon yn eu mynychu yn aml. Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithleoedd, gan gydnabod 
bod rhai oedolion hŷn yn dal i weithio. Yn ogystal â bod mannau cyhoeddus yn cael eu cau, 
mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y posibilrwydd y gallai incwm a buddion presennol 
pobl hŷn gael eu lleihau, yn ogystal â’r bygythiad y bydd gweithwyr hŷn yn colli eu swyddi drwy 
ddileu swyddi, o ganlyniad hefyd i’r pandemig. 

Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu canfyddiadau arolwg a gynhaliwyd gan y Cynghrair Dileu 
Tlodi Tanwydd (2020), a ganfu fod un o bob tri aelwyd ym Mhrydain eisoes yn poeni am 
effeithiau byw mewn cartref oer y gaeaf hwn ar iechyd, ac y gallai ton o Covid-19 yn ystod 
tywydd oer fod yn drychinebus i unigolion a gwasanaethau iechyd. Mae’r materion hyn yn codi 
cwestiynau pwysig ynghylch sut y cyfrifwyd biliau gwres a thrydan cyffredinol pobl hŷn yn ystod 
gaeaf 2020/21, yn ogystal â sut beth fydd y ddarpariaeth yn yr ardaloedd hyn yn ystod y gaeaf 
nesaf, a thu hwnt. 
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Ychwanegodd Ray C enghraifft o’i ymwybyddiaeth o bobl hŷn sy’n ei chael yn anodd cadw’n 
gynnes y gaeaf hwn, gan ddweud:

“Dydw i ddim yn poeni am y peth, mae gwresogi i mi yr un mor bwysig â bwyta, 
rydw i’n ddigon lwcus fy mod i’n gallu gwneud y ddau, ond mae digon o bobl yma 
a fydd yn teimlo’r oerfel yn ofnadwy y gaeaf hwn.”

Soniodd cyfranogwyr eraill nad oeddent yn gyfoethog iawn am ddefnyddio strategaethau amgen 
i gadw’n gynnes yn ystod misoedd oer y gaeaf, gan y byddai’n rhy ddrud cadw eu gwres ymlaen 
bob amser:

 “Yn gyffredinol, nid yw bwyta ac aros yn gynnes yn broblem, ac mae gen i ddillad 
gaeaf priodol fel siwmperi Norwyaidd a dillad cwilt cynnes heb sôn am ddillad 
isaf thermol. Mae gennyf wres canolog ond nid wyf yn ei ddefnyddio i’r graddau 
y mae pobl eraill yn ei ddefnyddio. Allwn i ddim fforddio chwaith; rydw i’n dod o 
hyd i botel ddŵr poeth wedi’i hinswleiddio sy’n gweithio cystal.” (Clive)

Siaradodd eraill am y ffaith eu bod wedi sylwi ar wahaniaeth sylweddol yn y biliau oherwydd 
y cynnydd yn yr amser sy’n cael ei dreulio gartref, er nad oedd cynhesu eu cartrefi yn achosi 
problemau. Mae hyn wedi arwain at newid cyflenwyr ynni i rai:

“Ar y llaw arall, oherwydd ein bod ni gartref, mae ein biliau trydan a nwy yn uchel. 
I geisio mynd i’r afael â hyn, rydym wedi newid i gyflenwr newydd yn ddiweddar 
sy’n cynnig tariff is a thaliadau mwy hyblyg ar draws y flwyddyn.” (Mike)

Ynghylch cyflenwyr ynni, cyfeiriodd Carol B ar ei phrofiadau negyddol o ddelio â’r darparwyr hyn 
dros fisoedd y gaeaf:

“Doedd y cwmnïau ynni yn poeni dim, rydw i’n talu £65 y mis am nwy a thrydan 
ac rydw i’n ofalus gyda’r ddau. Roedd fy nghyn gyflenwr ynni, Shell Energy, 
eisiau codi’r swm i £121 y mis oherwydd ...... arhoswch am hyn .... “efallai y 
byddwch chi’n defnyddio mwy yn y gaeaf a dydyn ni ddim eisiau i chi fod mewn 
dyled”, pa mor ofalgar yw hynny? Roeddwn gen i eisoes £102 o gredyd, a’r peth 
gwaethaf yw na allwn ni wneud dim am hynny.” (Carol B)

Eglurodd Elizabeth sut mae hi’n teimlo’r oerfel yn ddrwg iawn ac y byddai’n gwbl druenus pe 
bai hi’n oer drwy’r amser. I hi, nid oedd y ffaith bod mwy o amser yn cael ei dreulio gartref yn 
cael ei ystyried yn broblemus, gan ei bod fel arfer yn gadael y gwres ymlaen ‘drwy’r amser’ ym 
misoedd y gaeaf beth bynnag. Fodd bynnag, dywedodd Elizabeth, er ei bod yn ddigon ffodus 
i allu talu am y biliau gwresogi, ei bod yn poeni am y bwyler yn torri , a’i bod hefyd yn ceisio 
cadw’r thermostat yn eithaf isel, tra’n gwisgo haenau ychwanegol o ddillad pan fydd yn y tŷ yn 
ystod misoedd y gaeaf. Amlinellodd Elizabeth bwynt pwysig arall, gan ddweud bod y cynnydd 
mewn swyddi eisteddog gartref yn ystod cyfyngiadau symud y gaeaf, fel gwylio’r teledu neu fynd 
ar y cyfrifiadur, yn gwneud i chi deimlo’n oerach. 

Mae ymchwil feddygol eang wedi canfod peryglon oerni i bobl hŷn. Mae pobl hŷn mewn perygl 
o hypothermia os bydd tymheredd eu corff yn mynd yn isel iawn, sy’n gallu achosi trawiad 
ar y galon, problemau gyda’r arennau, niwed i’r iau, neu farwolaeth hyd yn oed (Y Sefydliad 
Cenedlaethol ar Heneiddio, 2018). Roedd profiadau’r cyfranogwyr hefyd yn tynnu sylw at yr 
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effaith y mae tywydd y gaeaf yn ei chael ar eu hiechyd eu hunain, gan siarad am sut y gall eu 
salwch presennol – fel angina ac arthritis – gael ei waethygu gan yr oerfel. 

Er i’r feirws ddechrau ym mis Mawrth 2020, a rhagwelwyd y byddai ‘sbigynnau’ yn digwydd dros 
fisoedd y gaeaf, ymddengys nad oedd llawer o ystyriaeth wedi bod i sut y byddai pobl hŷn yn 
ymdopi’n ariannol dros fisoedd y gaeaf, tymor sy’n heriol i lawer o bobl. Mae hyn yn frawychus, 
yn enwedig wrth ystyried pa mor gyflym yr oedd Covid-19 yn lledaenu dros fisoedd y gaeaf yn y 
DU, gyda gwres a chynhesrwydd yn rhan allweddol o gadw’n ddiogel ac yn iach er mwyn cadw’r 
clefyd i ffwrdd. Serch hynny, ni chyflwynodd y DU daliadau ychwanegol na lwfansau tanwydd 
estynedig i unrhyw bobl hŷn. Roedd hyn er gwaethaf dadleuon ac ymgyrchoedd cyhoeddus gan 
Hywel Williams, AS Plaid Cymru, i ymestyn y Taliad Tanwydd Gaeaf (BBC News, 2020), sy’n 
cael ei dalu ar hyn o bryd i bawb yn y DU sy’n cael Pensiwn y Wladwriaeth, ar gyfradd o £200 
os ydych chi dan 80 oed, a £300 os ydych chi dros 80 oed (Gov.UK, 2020). Yr unig wlad i fynd 
i’r afael â’r mater hwn mewn gwirionedd oedd Gogledd Iwerddon, lle dosbarthwyd £42.3 miliwn 
o Daliadau Gwresogi Covid-19 i bobl hŷn a’r rheini sy’n derbyn rhai budd-daliadau anabledd ar 
y cyfraddau uchaf. Yn ymarferol, cafodd pobl hŷn daliad untro o £200, gan gydnabod yr angen i 
gadw’n gynnes yn ystod misoedd y gaeaf, pan fu sbigyn yn y feirws ar draws y DU. 

Mater arall ynglŷn â hyn yw’r dybiaeth sylfaenol, yn wahanol i weithwyr, sy’n gallu hawlio 
rhyddhad treth ar ddefnyddio’r cartref fel swyddfa, fod pobl hŷn gartref drwy’r dydd beth bynnag, 
gan wneud yr un pethau ag o’r blaen, felly nid oes unrhyw effaith arnynt. Mae hyn yn anghywir 
iawn, gan fod pobl hŷn bellach yn fwy ffit ac egnïol nag erioed o’r blaen. Adlewyrchwyd hyn gan 
yr holl gyfranogwyr a gymerodd ran, a oedd i gyd yn byw bywydau cyfoethog a chyflawn ac yn 
mwynhau amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys gwirfoddoli, gofalu am wyrion, gweithio, 
cymdeithasu, siopa a gwneud gweithgareddau hamdden. 

Tymor newydd o obaith
Tra’n darparu eu cofnodion o sut beth fu’r gaeaf, soniodd pawb am y gwanwyn, a’r rhagolygon 
ar gyfer yr hyn y mae’r tymor newydd hwn yn ei olygu. Roedd hwn yn rhywbeth a oedd yn 
cynnig agwedd fwy cadarnhaol, gyda thywydd gwell yn golygu bod cael mynd allan i’r awyr 
agored yn gyfle mwy realistig:

“O’r diwedd, mae’r haul allan, a finnau hefyd, ymweliad sydyn â’r cigydd, dim 
ond 5 o’m blaen yn y ciw, yna am dro o amgylch y parc. Mor dda i fod allan o’r 
tŷ, siaradais â phawb a welais, hyd yn oed y cŵn. Yna .......... gartref, dim ond awr 
oedd hi, ond fe wnaeth i mi deimlo’n well o lawer. Deled yr haf.” (Carol B)

“Wrth i ni ddod i ddiwedd mis Ionawr, mae’r nosweithiau’n dechrau bod yn 
oleuach ac mae’r adar yn canu’n gynharach yn y bore. Gallaf weld y blagur ar 
goed a phlanhigion a’r bylbiau blodau a blannais ar gyfer y gwanwyn yn dod 
drwodd. Rwy’n teimlo’n obeithiol ac wrth i fwy o’r boblogaeth gael y brechlyn, 
rydym yn symud ymlaen at lacio rhai cyfyngiadau. Rwy’n teimlo’n fwy cadarnhaol 
wrth fynd i fis Chwefror.” (Dawn)

“Ar y 4ydd o Ionawr, diwrnod heulog a sych, mentrais ar  ben fy hun i fynd am 
dro drwy’r fynwent ac i lawr i’r afon – a oedd yn llifo’n eithaf ffyrnig ar ôl glaw 
diweddar ac roedd y rhaeadr ar y lan gyferbyn yn rhuo! Pa mor ogoneddus oedd 
hynny! Roedd yn bleser gweld yr eirlysiau cyntaf yn blaguro – golygfa hyfryd i’w 
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chroesawu wrth iddynt ymledu’n gyflym o dan y coed Yw, ar draws y gwair ac o 
amgylch y beddau – ac roedd y bylbiau mewn cynwysyddion ar ein teras newydd 
ddechrau ymddangos hefyd! Eleni, penderfynais beidio â thocio a thacluso’r 
potiau ar ddiwedd yr haf, ond i’w gadael yn eithaf blêr ac wedi gordyfu fel ffordd 
o annog pryfed a chreaduriaid bach eraill i oroesi’r gaeaf – hynny yw, os byddant 
yn goroesi’r adar, gan gynnwys y Dryw bach, sydd unwaith eto wedi dod â 
phleser mawr!” (Frances)
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Newidiadau i ffordd o fyw a threfn 
Hobïau a diddordebau
Soniodd nifer o’r cyfranogwyr am sut roedd ymarfer corff a gweithgarwch corfforol yn rhan 
bwysig o’u ffordd o fyw, cyn ac yn ystod y pandemig. 

I un cyfranogwr, mae ei gariad at redeg yn rheolaidd gyda ffrindiau, a chanllawiau’r cyfyngiadau 
symud wedi golygu bod ei arferion wedi newid yn llwyr dros y 12 mis diwethaf. Mae hyn wedi 
newid ei drefn yn llwyr, yn ogystal ag effeithio ar ei berthynas â’i gymuned fuddiant benodol, ac 
o ganlyniad i hynny mae wedi colli ei gymhelliant i fynd allan ac ymarfer corff. 

“Am rai blynyddoedd rwyf wedi bod yn rhedeg yn rheolaidd gyda dau ffrind agos. 
Ar ddechrau 2020, roedden ni’n rhedeg gyda’n gilydd dair gwaith yr wythnos, 
fel arfer ddydd Mawrth, dydd Iau a dydd Sul. Mae fy ffrindiau’n byw yn Wrecsam 
felly byddwn i’n ceisio cwrdd â nhw. Mae’r cytundeb i gwrdd â nhw yn rhoi’r 
cymhelliant i mi godi’n gynnar a gwneud ymarfer corff ac yna cael gweddill y 
diwrnod i fi fy hun neu gyda’r teulu.” (Mike)

Mae Mike hefyd yn cyfeirio at y datgysylltu cymdeithasol a achoswyd fel canlyniad i beidio â 
rhedeg neu feicio gyda chwmni mwyach, rhywbeth y mae’n ei golli go iawn. Fodd bynnag, roedd 
rhai canlyniadau cadarnhaol o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud y gwnaeth y gorau ohonynt, 
fel prif ffyrdd heb draffig i raddau helaeth, gan ei gwneud yn fwy diogel rhedeg a beicio. Roedd 
hefyd yn gallu archwilio mwy o ardaloedd lleol wrth yrru beic modur ar ei ben ei hun yn ystod y 
pandemig:

“Er fy mod i’n mynd allan i redeg yn yr ardal leol ar ben fy hun, dydw i ddim wedi 
gallu nofio mwyach, oherwydd bu’n rhaid i’r clwb ffitrwydd gau. Yn ffodus, un 
o fanteision y cyfyngiadau symud cychwynnol oedd bod y prif ffyrdd yn ddi-
draffig ar y cyfan, felly roedd yn llawer mwy diogel ac yn fwy pleserus beicio a 
rhedeg ar y ffyrdd. Hoffwn sôn fy mod yn reidio beic ffordd, a beic mynydd, a’r 
olaf wedi cael ei reidio’n wreiddiol mewn Canolfan Lwybrau gyfagos (One Planet 
Adventure, Coed Llandegla). Yr wyf wedi bod yn reidio beic yn y ganolfan hon 
ers tair blynedd ar ddeg, felly yr wyf yn adnabod cryn dipyn o bobl yn y gymuned 
beicio mynydd, ac oherwydd bod caffi yn y ganolfan, byddwn hefyd yn mwynhau 
coffi a chellwair cyfeillgar gyda ffrindiau a welais yn rheolaidd yn y ganolfan. 
Yn amlwg, bu’n rhaid i’r Ganolfan Lwybrau hefyd gau, felly roedd teithiau beicio 
mynydd wedyn yn golygu teithiau ar ben eu hunain yn y bryniau a’r cymoedd o 
amgylch fy nghartref, gan golli rhyngweithio â beicwyr eraill. Fodd bynnag, fe 
wnes i archwilio’r bryniau a’r dyffrynnoedd o amgylch fy nghartref yn llawer mwy 
helaeth a mentro ymhellach ar reidiau.” (Mike)

Fodd bynnag, i eraill, roedd cyfyngiadau oherwydd Covid-19 yn golygu eu bod wedi’u cyfyngu 
i’w hardaloedd lleol i wneud ymarfer corff, a oedd yn cyflwyno cyfres newydd o heriau. Er 
enghraifft, siaradodd Carol M am fethu gyrru y tu hwnt i 5 milltir i fynd ar yr arfordir i gerdded, 
fel un o’r heriau mwyaf yn ystod y 12 mis diwethaf. Yn hytrach, nid yw hi a’i gŵr wedi cael 
dim dewis arall heblaw cerdded yn eu hardal leol gyfagos, sy’n llawer llai diogel, oherwydd 
palmentydd cul a thraffig:
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“Mae’r harbwr sydd gennym yn hyfryd ac mae ganddo lwybr eang iawn, felly 
gallwch gadw pellter cymdeithasol wrth gerdded. Nid yw’n debyg i’r palmentydd 
yma lle mai dim ond un person sydd arno, ac os ydych chi eisiau eu pasio, mae’n 
rhaid i chi fynd ar y ffordd a mentro cael eich taro gan gerbyd!” (Carol M)

Parhaodd Carol i ymhelaethu ar ei phrofiadau o fynd i’r awyr agored yn ei hardal leol ar gyfer 
ymarfer corff, a sut brofiad oedd hyn:

“Y daith gerdded sydd gennym yma ar hyd y lonydd, wel mae pobl yn ei 
defnyddio fel trac rasio, felly mae’n rhaid i chi neidio i mewn i’r gwrych i osgoi’r 
traffig! Ond pe baem yn mynd yn ein car ein hunain ac yn gyrru 5 milltir, gallem 
fod ar y traeth mewn mannau agored eang, a neb o gwmpas – felly nid yw’n 
gwneud synnwyr, rwy’n gwybod pe bai pawb yn gwneud hynny, ni fyddai yna 
fannau agored eang... ond eto!” (Carol M)

Ar wahân i’r materion uchod sydd yn tynnu ar bwysigrwydd pa mor ddiogel yw amgylcheddau 
adeiledig lleol ar gyfer ymarfer corff, yw mater cyd-destunau golygfaol, o’u cymharu â rhai llai 
trawiadol. Fel yr amlinellwyd gan Carol, petai’r cyfyngiadau symud yn golygu y gallech yrru 
ychydig dros 5 milltir, byddai hyn yn darparu mynediad at fannau hardd agored sy’n ddeniadol 
i’r llygad. Mae bod yn yr awyr agored, a chael mynediad at fannau gwyrdd a naturiol yn bwysig 
iawn yn nes ymlaen mewn bywyd, ac mae’r term ‘bioffilia’ yn disgrifio’r angen hwn, term a 
fathwyd gan Metz (2000). Mae’r manteision yn cynnwys gwell iechyd meddwl a gweithredu, 
a dangoswyd hefyd bod cyswllt â natur yn lleihau blinder ymysg oedolion hŷn. Gan gyfeirio’n 
benodol ar fod yn agos at ddŵr, fel yr amlinellwyd gan Carol, canfuwyd bod sŵn y dŵr a’r 
tonnau hefyd yn cael effaith ffafriol ar iechyd a lles (Curl, 2016; Sia et al, 2020).

Gan ymhelaethu ar yr effaith sylweddol ar ei drefn ymarfer corff arferol, soniodd Mike am sut 
mae hyn wedi arwain at deimladau o fod yn bigog, iselder ac euogrwydd, yr holl ganlyniadau 
negyddol o aros gartref am gyfnodau hir, a diffyg cymhelliant difrifol yn dilyn hynny. Fodd 
bynnag, yn ddiweddar mae wedi ceisio mynd i’r afael â’r teimladau hyn drwy wthio ei hun i fynd 
allan ac ymarfer corff, er nad oedd yr oerfel a’r eira’n gwneud y penderfyniad hwn yn hawdd yn 
ystod misoedd y gaeaf:

“Rydw i wedi bod yn ei chael hi’n anodd iawn gwneud fy ymarfer rhedeg 
rheolaidd ac mae hyn yn tueddu i wneud i mi deimlo’n bigog, yn isel ac yn euog 
hyd yn oed am nad ydw i wedi bod yn fwy ymroddedig. Felly, y bore yma, fe wnes 
i godi’n gynnar, rhoi fy offer ymlaen, gwneud fy ymarferion ymestyn a mynd allan 
o’r drws i redeg tair milltir. Roeddwn i’n teimlo’n llawer gwell am fod wedi gwneud 
hyn a wynebu’r oerni a’r eira, er fy mod i wedi meddwl ddwywaith am y peth.” 
(Mike)

Mewn perthynas â strwythurau trefn a ffordd o fyw, soniodd Dawn hefyd am bwysigrwydd 
defnyddio ei cholur a gwneud ei gwallt wrth godi bob dydd, sy’n darparu elfen o fod yn 
gadarnhaol a ‘normalrwydd’, gan fod hyn yn rhywbeth sy’n gwneud iddi deimlo’n well. Mae hyn 
hefyd yn gysylltiedig â hunaniaeth a hunanddelwedd y cyfranogwyr:

“Roeddwn i’n gwybod pan gawson ni ein cloi, roedd yn rhaid i mi gael strategaeth 
i ymdopi. Yn gyntaf, penderfynais bob diwrnod y byddwn i’n gwneud fy ngwallt 
ac yn rhoi fy ngholur fel y gwnes i cyn y cyfyngiadau symud. Rydw i fel arfer yn 
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mynd i gael trin fy ewinedd yn y salon, felly ges i’r hyn oedd ei angen arnaf ar-
lein ac fe wnes i nhw fy hun. Rydw i’n meddwl ei fod yn bwysig i mi yn feddyliol.” 
(Dawn)

Mae’r rheini sydd â chŵn hefyd wedi dweud bod hyn wedi caniatáu iddynt barhau â rhywbeth 
cyfarwydd yn eu bywydau yn ystod y pandemig, ac er nad yw’r gaeaf bob amser yn cynnig yr 
amodau cerdded gorau, nid oes ganddynt ddewis arall heblaw mynd â’u ci allan:

Dywedodd Ray fod mynd â’i gi am dro wedi ‘ei gadw i fynd’, ac mae Mike hefyd yn mwynhau’r 
elfennau cymdeithasol y mae’r gweithgaredd hwn yn eu cynnig, gan fod cynifer o gysylltiadau 
cymdeithasol wedi cael eu colli yn ystod y pandemig:

“Mae gen i arferiad rheolaidd o fynd â’n ci am dro, Oscar, y Cavalier Brenin 
Charles, bob bore o amgylch gerddi lleol o’r enw Plas Newydd, cartref merched 
enwog Llangollen. Mae hwn yn lle heddychlon iawn, sy’n dda i’r meddwl a’r enaid 
ac yn gymdeithasol pan fyddwch yn sgwrsio â phobl eraill sy’n mynd â’u cŵn am 
dro.” (Mike)

Gan gyfeirio hefyd at thema’r drefn arferol, ac anifeiliaid anwes yn benodol, soniodd un arall am 
sut mae ei chath yn chwarae rhan sylfaenol o roi strwythur i’w diwrnod:

“Mae fy nghath, Kiki, yn fy helpu i’n fawr. Mae cael anifail anwes yn deimlad 
gwych, a hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n isel, mae’n rhaid i chi godi a’u 
bwydo. Mae’n mynd â chi allan o’r gwely, mae angen brecwast arnyn nhw y peth 
cyntaf, yna amser cinio, ac amser te.” (Sheila)

Yn ddiddorol, soniodd cyfranogwyr eraill am sut roedden nhw hefyd wedi ystyried cael anifail 
anwes yn ystod y pandemig, er mwyn rhoi ffocws a strwythur iddyn nhw, oherwydd bod eu 
bywydau bob dydd a’u gweithgareddau’n newid yn sylweddol, ac mae ymchwil gan Brifysgol 
Michigan yn dweud bod 10% o bobl rhwng 50 ac 80 oed wedi cael anifail anwes newydd rhwng 
mis Mawrth 2020 a mis Ionawr 2021 (Prifysgol Michigan, 2021). 

Roedd Jan a Phil yn gwpl a oedd wedi meddwl am hynny, er y penderfynwyd yn erbyn hyn yn 
y pen draw oherwydd lefel y cyfrifoldeb sy’n ofynnol ar gyfer cael anifail anwes, rhywbeth a 
fyddai’n anoddach oherwydd dementia Phil. 

Mae’r enghreifftiau uchod yn dangos pa mor bwysig yw dilyniant, trefn a diddordebau cyffredin 
ym mywydau oedolion hŷn, yn enwedig ar ôl i newidiadau mawr ddigwydd yn ddiweddarach 
mewn bywyd, fel ymddeol neu brofedigaeth. Mae hyn wedi’i gofnodi ers nifer o flynyddoedd 
mewn ymchwil sydd wedi tynnu sylw at yr effaith gadarnhaol y mae trefn arferol yn ei chael ar 
les ac ansawdd bywyd (Ludwig, 1997/2006; Davies et al, 2006). 

Tra’n siarad am eu ffordd o fyw, soniwyd yn eang am y cynnydd yn yr amser a dreulir yn gwylio’r 
teledu, ond nid oedd hyn yn rhywbeth a groesawyd. Yn hytrach, roedd teimladau o euogrwydd 
yn amlwg, er bod llawer yn realistig am y dewisiadau cyfyngedig eraill a oedd ganddynt 
oherwydd y cyfyngiadau symud:

“Rwy’n gwylio llawer mwy o deledu sy’n sicr, ond beth arall sydd i’w wneud?!” 
(Carol B)
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Cyfeiriodd eraill hefyd at gynnydd mewn gweithgareddau eistedd fel gwylio’r teledu, neu 
ddarllen, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. 

“Fy unig ffynhonnell ar ddiwedd y dydd, mewn termau real, os ydw i’n onest yw’r 
teledu.” (Vic)

Hefyd yn gynwysedig yn y set o’r mathau mwy ‘cyffredin’ o weithgareddau y cyfeiriwyd atynt gan 
gyfranogwyr, roedd y defnydd o gemau ar-lein. Roedd hyn hefyd yn cael ei weld mewn goleuni 
mwy negyddol, wrth feddwl am les personol a chyflawni arferion: 

“Ar ôl blynyddoedd o ddweud wrth blant, peidiwch â chwarae cymaint ar gemau 
ar-lein a sut nad yw’n dda i chi... Wel fe ddigwyddodd hynny a dechreuais 
chwarae gemau a jig-sos a chael hwyl a helpodd hynny gyda diflastod.” (Dawn)

Er bod y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr yn siarad am y cynnydd yn yr amser ar gyfer gwylio’r 
teledu fel rhywbeth negyddol ar y cyfan, cydnabuwyd bod teledu yn rhan bwysig o’u harferion 
yn ystod y pandemig, ac yn enwedig dros fisoedd y gaeaf. Cyfeiriodd rhai ato fel ffynhonnell 
cwmni, tra bod eraill yn manteisio i’r eithaf ar y cyfnod hwn i wylio setiau bocs a rhaglenni nad 
oes ganddynt, fel arfer, yr amser i’w gwylio. Mae adroddiad gan Age UK (Mehefin, 2020) yn 
adlewyrchu hyn, gan amlinellu pa mor bwysig mae’r teledu wedi bod yn ystod y pandemig, gan 
fod pobl hŷn wedi bod yn dibynnu arno i gael newyddion, yr wybodaeth ddiweddaraf am gadw’n 
ddiogel, ac am adloniant i dynnu eu sylw oddi ar y pryder a’r tristwch sydd gan gynifer o bobl.

Yn ogystal â hobïau a diddordebau, a sut mae’r rhain wedi newid, soniodd Carol M am sut y bu 
iddi sefydlu grŵp gemau cardiau rai blynyddoedd yn ôl, gan nad oedd gan y grŵp U3A yr oedd 
hi’n rhan ohono un, er bod ganddynt tua 50 o fathau eraill o grwpiau:

“Felly, fe wnes i ddechrau un, ac yn sydyn mae gen i’r grŵp yma o ffrindiau sy’n 
dod yma bob prynhawn Mercher i chwarae Canasta, roeddem yn cael paned o de 
a darn o gacen hanner ffordd drwy’r gêm, ac aeth dwy o’r merched a oedd ar eu 
pen eu hunain ar fordaith gyda’i gilydd, felly fe wnaethon nhw ffrindiau da drwy’r 
grŵp Canasta.  Fodd bynnag, oherwydd na allwch chi chwarae’r gêm hon ar-lein, 
mae popeth wedi mynd nawr.” (Carol M)

Yn ogystal â thynnu sylw at y rôl annibynnol a gweithredol y mae pobl hŷn yn aml yn ei chwarae 
yn eu cymunedau buddiant, mae’r adroddiad hwn yn rhoi enghraifft o ba mor bwysig yw dod â 
phobl sydd â diddordeb cyffredin at ei gilydd. Nid yw’r cyfleoedd i gwrdd â phobl eraill wyneb 
yn wyneb, a dod i adnabod pobl eraill yn gymdeithasol wedi bod yn bosibl yn ystod Covid-19, a 
bydd hynny yn sicr wedi cael goblygiadau difrifol i bobl hŷn sy’n dymuno cael cwmni. 

Wrth wneud mwy o ddefnydd o’i ffordd o fyw, a’i harferion bob dydd arferol, soniodd Carol M 
hefyd am sut mae’r cyfyngiadau i’w rhyddid i fynd allan ar hap wedi bod yn her sylweddol iddi. 
Er enghraifft:

“Y syniad... ‘o, dwi wedi anghofio rhywbeth ... felly mi wna i alw i mewn i’r siop i 
gael rhywbeth. Rydw i wrth fy modd yn coginio, ac efallai y byddaf yn dod o hyd 
i rysáit a byddaf yn meddwl nad oes gen i’r cynhwysyn hwnnw, felly mi wna i alw 
i Tesco a’i gael, ond alla i ddim gwneud hynny, mae’n rhaid i mi gynllunio popeth 
ymlaen llaw, rhaid cynllunio!” (Carol M)
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Mae’r cyfrif hwn yn cyfeirio nifer o faterion. Yn benodol, colli dewis, rheolaeth a rhyddid, yn 
ogystal â gorfod cynllunio sydd wedi cael ei orfodi ar bobl hŷn yn ystod y pandemig. Canfuwyd 
bod yr holl bethau hyn yn negyddol o ran ansawdd bywyd a lles yn gyffredinol. 

Creadigrwydd 
Er bod llawer o gyfranogwyr yn siarad am eu bywydau’n arafu, ac yn mynd yn ailadroddus ac 
ychydig yn ddiflas dros fisoedd y gaeaf yn benodol, soniodd rhai ymatebwyr am sut maen nhw 
wedi mabwysiadu’r ffordd newydd hon o fyw, drwy ddefnyddio’r amser hwn i fod yn greadigol. 
Mae hyn wedi cynnwys gweithgareddau fel ysgrifennu barddoniaeth, creu celf a thapestrïau, 
ysgrifennu a chreu cerddoriaeth. 

“Un o’m pleserau mwyaf yw ailgysylltu â’m hangerdd am gelf. Mae sgwrs gyda fy 
mrawd ar Messenger – sy’n artist – wedi fy arwain i ddatblygu fy sgiliau darlunio 
ac rwyf wedi llwyddo i ddenu a chwblhau nifer fach o gomisiynau. Sy’n gyffrous 
iawn!” (Frances)

Dyma enghraifft o un o’r cerddi a ysgrifennwyd gan fenyw hŷn sydd yn gyfranogwr:

 “........ A short poem .......
 I wake up early in the morning,
 It’s still dark but day is dawning,
 Nothing to do, nowhere to go,
 I’m not going out, it looks like snow,
 The news on the telly sounds really glum,
 COVID is spreading, with bad news for some,
 Nothing seems normal, nothing’s the same,
 Families are suffering, that’s such a shame,
 If we are careful it may go away,
 But if we are not it’s here to stay.
 Roll on the day we don’t wear a mask,
 Can we survive this you’ll hear us all ask.
 Vaccines are welcome when it comes from the lab,
 We’re getting excited to have the jab,
 We expect to have it without a delay,
 It hasn’t arrived some doctors say,
 Most of us expect it in early spring,
 But most of us cynical and expect ....... nothing”
         (Carol B)

Mae cyfranogwyr eraill, fel Sarah, wedi bod yn greadigol yn ystod y pandemig, ac wedi dod o 
hyd i ffyrdd o gynnal hyn yn ystod misoedd y gaeaf, drwy greu celf, a thynnu lluniau o ddarnau 
o’r fath. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod Sarah yn dilyn cwrs celf yn y coleg ar hyn o bryd, 
felly mae ganddi eisoes angerdd, a chyswllt uniongyrchol ar gyfer creu darnau newydd. 

Mae hyn yn tynnu sylw at addysg ddiweddarach mewn bywyd, a’r rôl bwysig mae hyn yn 
ei chwarae, yn enwedig yn ystod y pandemig. Roedd Sarah yn cydnabod hyn, ac yn teimlo 
y byddai llawer o bobl hŷn yn elwa o addysg ac astudio parhaus ar ôl ymddeol, yn bennaf 
oherwydd yr ymdeimlad o bwrpas y mae’n ei ddarparu. Mae’r manteision cadarnhaol sy’n deillio 
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o ddysgu gydol oes wedi cael eu cofnodi’n helaeth mewn ymchwil (Merriam a Kee, 2013). 
Siaradodd Ray H yn helaeth hefyd am hyn, a thynnodd sylw at gyllid fel y brif broblem o ran 
cael gafael ar addysg yn ddiweddarach mewn bywyd. Er enghraifft, hoffai Ray ddilyn cwrs 
Meistr mewn ffotograffiaeth, er nad oes arian grant ar gael i wneud hyn. Mae hyn yn bwysicach 
fyth i’r cyfranogwr hwn, gan ei fod yn dioddef o iselder a gorbryder, ac mae ymgolli mewn 
ffotograffiaeth yn rhywbeth y mae’n ei weld yn therapiwtig. Mae cael prosiect ac astudiaeth 
wrth law i ganolbwyntio arno yn ystod cyfyngiadau Covid-19 yn rhywbeth a fyddai wedi bod yn 
ddefnyddiol iawn i iechyd a lles Ray yn gyffredinol. Serch hynny, mae cost ymgymryd â’r cwrs 
yn rhywbeth nad yw’n ariannol hyfyw iddo. 

Ystyr cartref 
Mae rhai o’r cyfranogwyr wedi mwynhau bod gartref, ail-ymgysylltu a chysylltu â’u hamgylchedd 
cyfagos. Mae hyn oherwydd bod bywyd wedi arafu drwy gydol y pandemig:

“I mi mae’r llif dilyniant rhythmig rhwng dyddiau – yn ddi-dor gan larymau, 
clociau amseru a bylchau dros y penwythnos – yn fendith arall o weithio ar fy 
nghyflymder fy hun yn fy hafan gartref.” (Peter)

Soniodd eraill hefyd am sut mae misoedd y gaeaf yn benodol wedi golygu eu bod wedi gwneud 
tasgau y maent wedi bod yn eu gohirio, fel golchi llenni, glanhau’n drylwyr, a rhoi trefn ar eu 
wardrobau. Y rheswm am hyn yw eu bod yn llai tebygol o fynd allan a threulio amser yn yr 
amgylchedd awyr agored, fel eu gerddi, pan fydd y tywydd yn oerach. Er bod mwy o amser wedi 
cael ei ddefnyddio mewn ffordd ymarferol a defnyddiol, roedd yn ymddangos nad oedd y tasgau 
hyn yn cael eu gwneud o ddewis, ond, yn hytrach fel ffordd o lenwi rhywfaint o’r amser yn ystod 
y dydd.

Wrth rannu eu profiadau dros y 12 mis diwethaf, ac yn enwedig yn ystod y gaeaf, roedd 
cyfranogwyr eraill yn credu bod eu hamgylchedd cartref yn llefydd sydd yn caethiwo. Disgrifiodd 
un cyfranogwr sut mae’n teimlo fel “carcharor yn ei gartref ei hun” ( Vic). Roedd hyn oherwydd ei 
fod yn gweld ei bedair wal ei hun bob dydd, ac nid oedd yn mentro y tu allan. Rhan o’r rheswm 
dros hyn, ar wahân i’r neges aros gartref sydd wedi bodoli, ac sydd wedi’i hanelu’n bennaf at y 
genhedlaeth hŷn, yw’r ofn y mae wedi’i ddatblygu erbyn hyn o ddal y feirws. Disgrifiodd Vic sut 
mae gwylio’r newyddion a chlywed am wahanol fathau o’r feirws wedi gwneud iddo deimlo’n 
nerfus ac yn ofalus ynghylch mynd allan i’r gymdeithas. 

Effeithiau negyddol ar iechyd a lles
Soniodd cyfranogwyr hŷn hefyd am eu harferion bwyta ac yfed dros y 12 mis diwethaf. Tynnodd 
Mike sylw at y ffaith bod yfed mwy o alcohol – o ganlyniad i drefn ddi-fudd a newid enfawr i’w 
fywyd prysur a threfnus fel arfer – wedi cael effaith negyddol ar ei ffordd o feddwl:

“Un o anfanteision bod yn gaeth i’n cartref yw fy mod, a bod yn onest, yn tueddu 
i yfed diodydd alcoholig yn amlach. Roedden ni’n arfer cyfyngu ar y defnydd i 
benwythnos ac yn gyffredinol yn osgoi diod yn ystod yr wythnos. Yn ystod y 
cyfyngiadau symud, mae hyn wedi tueddu i gael ei lacio. Rydym yn ymwybodol 
o hyn ac rydym yn ymdrechu i beidio â mynd i’r arfer hwn, ond nid yw bob amser 
yn hawdd pan fydd pob diwrnod yr un fath, o un diwrnod i’r llall.” (Mike)
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Crybwyllodd Elizabeth ei bod yn llawer llai egnïol, yn enwedig dros fisoedd y gaeaf pan nad yw 
garddio’n bosibilrwydd mewn gwirionedd, ac arweiniodd hyn at fwy o bobi. O ganlyniad, mae 
hi wedi rhoi pwysau, ac mae hwn yn fater sydd hefyd yn cael ei ymchwilio ar raddfa ehangach. 
Canfu astudiaeth o’r Iseldiroedd a gynhaliwyd ym mis Tachwedd (2020), er enghraifft, fod 
cyfranogwyr hŷn wedi nodi maeth gwaelach, fel mwy o fyrbrydau, a llai o weithgarwch 
corfforol, a effeithiodd yn ei dro ar eu lefelau goddrychol eu hunain o les (Visser et al, 2020). 
Mae’r canfyddiadau hyn yn cynnwys negeseuon pwysig ar gyfer Iechyd y Cyhoedd: gall 
anweithgarwch corfforol leihau mas cyhyrau, cynyddu braster y corff, a chyfrannu at ansawdd 
cwsg gwael. Mae anweithgarwch corfforol hefyd yn cyfrannu’n helaeth at iechyd meddwl 
gwael ac arwahanrwydd cymdeithasol, sy’n gallu bod yn arbennig o broblemus i oedolion hŷn 
(The Conversation, 2020). Oherwydd y straen y mae’r pandemig wedi’i roi ar ein systemau 
iechyd a gofal cymdeithasol, byddai pwysau ychwanegol salwch a chlefydau o ganlyniad i 
anweithgarwch corfforol a maeth gwael ymysg oedolion hŷn yn creu rhagor o broblemau i 
systemau sydd eisoes dan bwysau mawr. Bydd hyn, yn ei dro, yn effeithio ar y gwasanaeth a 
ddarperir, a’r ansawdd. 

Gofal personol 
Soniodd nifer o’r cyfranogwyr am ofal personol wrth ddarparu eu straeon am y gaeaf. Yn 
benodol, cyfeiriwyd at hyn fel rhywbeth y mae’r pandemig wedi effeithio’n fawr arno. I Frances, 
roedd peidio â gwneud ei gwallt yn gwneud iddi deimlo’n negyddol amdani hi ei hun, ac mae ei 
chofnod yn amlinellu pa mor bwysig yw hyn iddi hi, gan ei fod yn gysylltiedig â’i lefelau cynhenid 
o gymhelliant a gwytnwch:

“Rhywbeth rydw i wedi’i golli yw fy ymweliad rheolaidd â’r siop Trin Gwallt. Rydw 
i wedi casáu fy ngwallt dros y flwyddyn ddiwethaf, yn enwedig dros y misoedd 
gaeaf hyn – heb gael dim apwyntiadau yn ystod y cyfnod hwn oherwydd bod y 
salon wedi gorfod cau oherwydd ei fod yn cydymffurfio â Rheoliadau COVID. Ar 
adegau “normal” roedd tripiau o’r fath yn gyfleoedd hwyliog, sgwrsio gyda hen 
ffrindiau, mwynhau paned o goffi neis iawn neu wydraid o swigod a mins pei adeg 
y Nadolig, o, a dod oddi yno gyda fy ngwallt wedi ei ddofi ac yn barod i wynebu’r 
byd eto!” (Frances)

O ran gofal personol, soniodd llawer o gyfranogwyr, yn enwedig menywod, am yr anhawster 
o beidio â gwneud eu gwallt yn ystod y pandemig, oherwydd bod nifer o salonau trin gwallt yn 
cau’n aml. Unwaith eto, mae gwneud eich gwallt, yn enwedig yn nes ymlaen mewn bywyd, 
fel yr amlinellwyd gan gyfranogwyr, yn rhan bwysig o drefn arferol pobl hŷn, ac mae hefyd yn 
cynnig cyfle ar gyfer cyswllt cymdeithasol ac ymgysylltu. Hefyd, mae gwneud eich gwallt yn 
fanteisiol i’ch hunanhyder a’ch hunaniaeth. Cyfeirir at hyn mewn erthygl ar-lein gan Generations 
Healthcare (2020). 

Soniodd cyfranogwyr eraill am ofal personol wrth rannu eu profiadau, a chafodd hyn ei brofi’n 
wahanol gan eraill. Er enghraifft, siaradodd Vic am sut mae diffyg pwrpas, sy’n golygu nad oes 
ganddo unrhyw reswm dros godi o’r gwely yn y bore, wedi gwneud iddo gael cawod yn llai aml, 
gan nad “yw’n ymddangos bod unrhyw beth i baratoi ar ei gyfer” (Vic). Mae’r enghraifft hon yn 
cyfeirio’n amlwg at ymdeimlad y cyfranogwr ohono’i hun, a sut mae’r pandemig wedi amharu’n 
fawr ar hyn. Oherwydd y diffyg pwrpas, rolau a chyfrifoldebau roedd Vic yn eu profi, roedd 
diffyg cymhelliant yn dilyn hynny i gael cawod y peth cyntaf bob bore, i baratoi ei hun ar gyfer y 
diwrnod i ddod. 



Straeon y Gaeaf      31 

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

Rhoddodd Frances bersbectif gwahanol ar hyn, a soniodd am y ffaith nad oedd hi’n gwisgo 
unrhyw ddillad arferol, gan nad yw ei gweithgareddau y tu allan i’r cartref wedi digwydd o gwbl. 
Yn hytrach, roedd hi’n gwisgo legins ac yn thopiau-trac bob dydd, a oedd yn gwneud iddi 
deimlo’n swrth a diysgog. 

Gwirfoddoli
Soniodd nifer o’r cyfranogwyr am y rôl bwysig mae gwirfoddoli yn ei chwarae yn eu bywydau, 
er bod hyn yn rhywbeth yr oedd pandemig Covid-19 wedi effeithio’n fawr arno. Mae’n bwysig 
nodi na chafodd tymor y gaeaf unrhyw effaith ar hyn, dim ond rheoliadau a chyfyngiadau’r 
llywodraeth yn unig. Roedd y cyfranogwyr yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau gwirfoddol, 
gan gynnwys dysgu dosbarthiadau ieithoedd tramor, rhedeg Men’s Sheds lleol, cadeirio 
byrddau iechyd lleol, eistedd ar baneli ymgysylltu â chleifion meddygon teulu, helpu mewn 
hosbis, a gyrru ceir ysbyty. 

Fodd bynnag, pan ddaeth y pandemig i ben, daeth yr holl rolau gwirfoddol hyn i 
ben, gan fod yr holl rolau hyn yn cael eu cyflawni wyneb yn wyneb. Cafwyd rhai 
enghreifftiau o sut y cafodd y gweithgareddau hyn eu haddasu a’u gwneud ar-
lein, er bod y profiad gwirfoddoli llawn wedi’i danseilio i raddau helaeth drwy 
ddefnyddio dulliau rhithwir. “Rydyn ni wedi dewis gwneud y dosbarthiadau ar-lein 
gan ddefnyddio Zoom, ond dydy hynny ddim yr un fath â bod wyneb yn wyneb.” 
(Sheila)

Serch hynny, nid oedd y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr a oedd yn wirfoddolwyr yn ymgymryd â’r 
rolau hyn o gwbl mwyach oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Mae rôl gwirfoddoli yn ddiweddarach 
mewn bywyd wedi’i chofnodi’n dda, gyda llawer o bobl hŷn yn yr astudiaeth hon yn siarad am 
yr agweddau cadarnhaol y mae’n eu cyfrannu at eu bywydau, yn enwedig ar ôl ymddeol. Mae 
hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar roi ymdeimlad o bwrpas, strwythur a threfn i bobl hŷn, sy’n 
eithriadol o bwysig yn nes ymlaen mewn bywyd. Mae adran ar wahân yn yr adroddiad hwn sy’n 
amlinellu’r effaith ar arferion a ffyrdd o fyw a achosir gan Covid-19.

Rhoddodd Vic enghraifft arall o sut mae’r pandemig wedi effeithio ar ei rôl wirfoddol fel 
cadeirydd grŵp Men’s Shed yn ei ardal leol. Yn yr achos hwn, fel gyda llawer o gyfranogwyr 
eraill, cafodd yr adeilad a’r holl weithgarwch gwirfoddol eu canslo. I Vic, mae hyn wedi golygu 
ynysu yn ei gartref ei hun, a gostyngiad enfawr yn yr ymdeimlad o bwrpas yn ystod y pandemig. 
Esboniodd y rôl hanfodol y mae Men’s Shed yn ei chwarae yn ei fywyd, yn enwedig ar ôl colli ei 
wraig a phrofi unigrwydd eithafol. Mae Men’s Sheds yn lle cymdeithasol cadarnhaol iawn i lawer 
o ddynion hŷn eraill sy’n byw mewn cymunedau lleol hefyd, gan fod llawer wedi ymddeol ac yn 
chwilio am ffyrdd o dreulio eu hamser gyda phobl o’r un anian. Mae canlyniadau cadarnhaol 
cymryd rhan yn y mentrau hyn wedi’u cofnodi’n dda mewn ymchwil (Crabtree et al, 2017; Nurmi 
et al, 2018) ac maent yn cynnwys lefelau is o hunan-adrodd am unigrwydd a theimladau o 
iselder, yn ogystal ag agwedd fwy optimistaidd at fywyd. 

Sefydlwyd Men’s Sheds i ddechrau i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd ymysg 
dynion hŷn, gan fod ymchwil wedi canfod bod dynion fel arfer yn llai tebygol o ffurfio cysylltiadau 
cymdeithasol newydd yn nes ymlaen mewn bywyd o’i gymharu â menywod. Mae hyn yn 
arbennig o wir yn dilyn ysgariad neu weddwdod. Mae rhai o’r rhesymau am hyn oherwydd bod 
dynion yn fwy amharod i estyn allan a gofyn am, neu dderbyn, cefnogaeth. Mae rhesymau eraill 
yn cynnwys gweithgareddau a digwyddiadau arferol cwrs bywyd sydd wedi digwydd, sydd yn 
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draddodiadol wedi bod yn wahanol iawn rhwng dynion a menywod. Er enghraifft, mae menywod 
yn aml yn gwneud ffrindiau neu rwydweithiau cefnogi newydd wrth gael plant, drwy fynd â 
nhw i’r ysgol neu ddosbarthiadau gweithgareddau, lle maen nhw’n cael cwrdd â mamau eraill, 
tra bo dynion yn draddodiadol wedi bod yn ennill cyflog, yn mynd allan i weithio, yn hytrach 
na chymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol o’r fath. Yn ogystal â’r siediau sydd o 
fudd uniongyrchol i’r aelodau, maent hefyd yn darparu nodweddion cadarnhaol ehangach i’w 
cymunedau lleol. Er enghraifft, mae llawer o siediau’n cymryd rhan mewn prosiectau cymunedol 
hefyd, fel adfer nodweddion pentref, helpu i gynnal parciau a mannau gwyrdd, ac adeiladu 
pethau ar gyfer ysgolion, llyfrgelloedd ac unigolion mewn angen (Cymdeithas Men’s Sheds, 
2020). 

Mae ymchwil wedi dechrau mynd i’r afael ag effaith cyfyngiadau Covid-19 ar ‘ddefnyddwyr 
siediau’. Canfu McGrath et al (2020) fod defnyddwyr siediau sy’n profi cyfyngiadau COVID-19 
mewn mwy o berygl o waeth llesiant a lefelau uwch o unigrwydd. Roedd yr astudiaeth yn 
crynhoi bod angen cymorth ac arweiniad i annog y garfan hon yn ddiogel yn ôl i Men’s Sheds, 
fel lleoliadau sy’n amddiffyn rhag unigrwydd ac sy’n hyrwyddo iechyd a lles yn gadarnhaol. 

Gan ymhelaethu ymhellach ar sut mae’r pandemig wedi effeithio ar ei rôl fel cadeirydd ac 
aelod o’i grŵp siediau dynion lleol, soniodd Vic am y modd y mae ond wedi gallu cadw mewn 
cysylltiad â rhai o’i gyd-aelodau drwy Zoom, gan nad oes gan lawer fynediad at y math hwn o 
dechnoleg. Dywedodd Vic hefyd nad yw defnyddio’r llwyfan rhithiol hwn “yn amnewidyn o gwbl 
mewn gwirionedd”, a siaradodd yn helaeth am sut mae’n colli’r ymgysylltiad wyneb yn wyneb, 
cymdeithasol a chorfforol a chyswllt ag eraill. Rhagdybiaeth Men’s Sheds yw cael dynion hŷn 
i gymryd rhan mewn rhywbeth, sy’n annog sgwrs ac yn meithrin perthynas gymdeithasol ag 
eraill sy’n gysylltiedig. Nid yw’r defnydd o Zoom, fel yr amlinellwyd, wedi gallu diwallu’r mathau 
hyn o anghenion, ac felly prin yw’r galwadau a’r cyswllt ag eraill mewn perthynas â’r enghraifft 
benodol hon. 

Gan gyfeirio’n ôl at yr effaith ehangach ar wirfoddoli o ganlyniad i’r pandemig, soniodd Sarah 
am y ffaith nad yw ei rôl wirfoddol o ymweld â phobl mewn hosbis wedi bod yn bodoli yn ystod 
y 12 mis diwethaf. Un mater allweddol i’w godi yma yw’r effaith a gaiff hyn, nid yn unig ar y 
gwirfoddolwr, ond ar y rhai sy’n cael y gefnogaeth, megis cleifion hosbis. Mae ymchwil wedi 
dangos rôl amhrisiadwy gwirfoddolwyr mewn lleoliadau hosbis, sy’n cynnwys agweddau fel 
darparu cefnogaeth gymdeithasol ac emosiynol i’r claf gofal lliniarol. Mae’r rôl hon hefyd yn 
cynnwys gwirfoddolwyr sy’n ymgymryd â rolau cysylltiadau teuluol benthyg dros dro, yn ogystal 
ag ymgorffori rhai o nodweddion gweithwyr proffesiynol cyflogedig yn y maes hwn (Burbeck et 
al, 2014). Felly, mae’r effaith ar gleifion yr hosbis yn ddifrifol. 

Ar nodyn mwy cyffredinol, neges bwysig arall wrth asesu effaith y diwedd ar wirfoddoli ymysg 
oedolion hŷn o ganlyniad i gyfyngiadau’r pandemig, yw sut mae’r cyfyngiadau hyn yn cyfrannu 
at y naratif sydd wedi bod yn gyson yn ystod y 12 mis diwethaf, sy’n ymwneud â phobl hŷn 
yn ‘agored i niwed’, yn ‘ddibynnol’ ar gymdeithas. Er enghraifft, wrth wirfoddoli, mae pobl hŷn 
yn gwneud cyfraniad gweithredol i gymdeithas, ac maent yn ffynhonnell enfawr o gefnogaeth 
mewn nifer o sectorau, fel y nodir gan yr enghreifftiau  o wirfoddoli yn yr astudiaeth hon yn unig. 

Ar hyn o bryd, mae effaith lawn y pandemig ar rolau gwirfoddoli yn dal yn aneglur, ond mae 
ymchwil wedi dechrau archwilio sut allai dyfodol gwirfoddoli edrych. Er enghraifft, agorodd 
papur diweddar a gyhoeddwyd gan Lachance (2020) y drafodaeth ynghylch a allai defnyddio 
technoleg ddigidol fod yn ddewis ymarferol yn lle gwirfoddoli wyneb yn wyneb. Fel y nodir isod, 
er bod technoleg ddigidol yn cynnig llawer o gyfleoedd, mae hefyd yn bwysig ystyried sut gallai 
allgáu digidol effeithio ar y cyfleoedd sydd ar gael i bobl hŷn wrth i ni symud ymlaen. 
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Rôl technoleg
Mae’r testun arferion yn tynnu ein sylw at rôl technoleg yn ystod y pandemig. Roedd rhai 
cyfranogwyr yn gallu cynnal rhywfaint o ymdeimlad o drefn, drwy ymgymryd â rhai o’u 
gweithgareddau ar-lein, yn hytrach nag yn wyneb yn wyneb. Er enghraifft, roedd Carol M yn 
gallu defnyddio Zoom i fynd i rai o’i dosbarthiadau yr oedd hi’n eu mynychu’n rheolaidd cyn y 
pandemig. Roedd cwisiau ar-lein hefyd yn rhywbeth a ddaeth yn gyffredin, ac yn rhan o’i threfn 
ers y llynedd, er bod ei gweithgareddau wythnosol blaenorol wedi dod i ben i raddau helaeth:

“Rydw i wedi bod yn gwneud dosbarth ymarfer corff ar Zoom, oherwydd roeddwn 
i’n mynd i’r ganolfan hamdden ar fore Mawrth ar gyfer cylchedau ysgafn, ond 
nawr rydyn ni’n gwneud hynny ar ddydd Mawrth a dydd Iau drwy Zoom. Ond 
mae’r dawnsio llinell a’r cwisiau tafarn i gyd wedi mynd, a’r grŵp cardiau. Rydyn 
ni’n gwneud cwisiau drwy Zoom hefyd. Dechreuodd U3A wneud cwis, a ffrindiau i 
ni o ble roedden ni’n arfer byw.. Mae gennym ni noson gyda nhw lle mae pawb yn 
cynnal rownd cwis, felly rydyn ni’n eistedd yma gyda gwydraid o win a dal i fyny.” 
(Carol M)

Fodd bynnag, gan ymhelaethu ymhellach ar y ffordd y mae rôl technoleg wedi disodli’r weithred 
ffisegol o fynd i’r dafarn leol yn wythnosol i gymryd rhan mewn cwis tafarn, dywedodd Carol 
“nad yw hynny yr un peth”. Mae’n bwysig iawn bod pobl hŷn yn mynd allan yn rheolaidd, fel eu 
bod nhw’n cael seibiant o’u hamgylchedd cartref, yn enwedig gan fod llawer wedi ymddeol, ac 
fel arfer yn treulio mwy o amser gartref, o’i gymharu â phan oedden nhw’n gweithio. Mae hyn yn 
rhoi mwy o bwyslais ar bwysigrwydd sicrhau bod y pethau iawn yn eu lle fel bod pobl yn teimlo’n 
ddiogel ac yn gyfforddus yn mynd allan eto. 

Cyfeiriodd Carol M hefyd at sut mae technoleg wedi ‘pontio’r bwlch’ o ran ei helpu hi a’i gŵr 
gadw mewn cysylltiad â’i merch a’i hwyrion, sy’n byw i ffwrdd:

“Fe fydden ni’n mynd i Surrey i weld ein teulu ar gyfer pen-blwyddi a phethau, wel 
roedd George yn 3 ar ddechrau mis Chwefror, sef ein gor-ŵyr. Roedd ein merch 
iau yn 42 ddoe, felly bydden ni wedi bod yno, neu bydden nhw wedi bod yma, 
felly methu â gweld pobl sy’n anodd. Fodd bynnag, yr wyf yn ffodus oherwydd 
nid wyf mor fedrus â hynny’n dechnegol, ond mae fy ngŵr. Felly dyna pam rydw 
i wedi dysgu sut mae ymdopi â Zoom a’r holl grwpiau WhatsApp ar y ffôn. Rydyn 
ni’n siarad â’n merched a’n hwyrion yn llawer mwy rheolaidd nawr drwy Skype 
nag erioed o’r blaen!” (Carol M)

Mae’r cofnod uchod a ddarparwyd gan Carol M yn dangos pa mor bwysig yw cael rhywun sy’n 
gallu defnyddio technoleg. Mae hyn yn hybu hyder y rheini sy’n llai abl i ddefnyddio dulliau ar-
lein. Ymhelaethwyd ar hyn ymhellach, gyda Carol yn cydnabod pa mor anodd yw hi i’r rhai sydd 
wedi’u heithrio’n ddigidol gymryd rhan mewn gweithgareddau ar-lein, neu hyd yn oed ddechrau 
defnyddio technoleg:

“Dwi’n teimlo trueni dros gymaint o aelodau U3A, oherwydd ein bod ni’n bobl 
hŷn, 60 yw’r ieuengaf, hyd at bron i 90, felly dwi’n teimlo drostynt am nad ydyn 
nhw’n gallu deall technoleg fodern.” (Carol M)
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Roedd cyfranogwyr eraill yn fwy hyderus wrth ddefnyddio technoleg, ac mae wedi bod o fudd 
mawr iddynt yn ystod y flwyddyn ddiwethaf:

 “Rydw i’n gweld eisiau’r farchnad a’r cymdeithasu, ond mae gen i lawer o 
ffrindiau ac rydw i’n elwa’n fawr o dechnoleg newydd fel Zoom.” (Clive)

Soniodd Ceri hefyd am sut mae hi a’i phartner wedi defnyddio Zoom i geisio gwneud iawn am y 
datgysylltu corfforol rhwng anwyliaid:

“Mae llawer o ffrindiau’n byw i ffwrdd. Mae un yn byw’n lleol, bydden ni’n cwrdd 
unwaith y mis yng Nghaerdydd yn mynd am fwyd a diod, rydw i’n berson parti... 
ond rydw i’n ei chyfarfod hi heno drwy Zoom... mae gennym gemau wedi’u trefnu, 
ac yn mynd â phecyn o gardiau”

Yn ogystal â meddwl am yr effaith y mae byd digidol yn ei chael ar bobl hŷn nad ydynt wedi’u 
cysylltu’n dechnolegol, defnyddiodd Carol rai o’r problemau y mae pobl hŷn yn eu hwynebu 
hefyd, a sut y gall y rhain fod yn rhwystrau rhag defnyddio’r math hwn o gyfathrebu:

“Ond rydw i’n mynd i banig weithiau pan fyddwn ni’n cael negeseuon e-bost 
sgam, ond rydw i’n meddwl fy mod i’n eithaf cyfarwydd â hynny erbyn hyn, ond 
rydych chi’n clywed bod cynifer o bobl eraill yn cael eu sgamio am nad ydyn 
nhw’n deall beth sy’n digwydd. Gall ychydig o wybodaeth fod yn beth peryglus!” 
(Carol M)

Dangosodd Carol B hefyd ymwybyddiaeth o’r problemau a achosir i bobl hŷn nad ydynt yn gallu 
defnyddio technoleg, ac roedd hyn yn ymwneud yn bennaf â sefydliadau sy’n rhoi pob math 
o wybodaeth am gymorth ar-lein, sy’n eithrio’r rheini nad oes ganddynt fynediad at y sianeli 
cyfathrebu hyn:

“Sut mae’r bobl hŷn sy’n goroesi’r pandemig hwn, mae cymaint allan yno.  Bydd 
sefydliadau’n dweud eu bod wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu, yn 
cymeradwyo eu hunain, ie, i’r rheini ar-lein, ymarfer corff gartref, Zoom, Facetime, 
Facebook, clicio a chasglu nwyddau, lle i fynd am help, beth sydd yn eich ardal 
chi, ffonio’r rhif hwn am ddim i gael eich pigiad neu apwyntiad meddyg (os ydych 
chi’n lwcus) i gyd wedi’i wneud ar-lein. Rydw i’n derbyn bod y gwirfoddolwyr a’r 
sefydliadau hyn yn gwneud gwaith gwych, ond i bawb sydd ar-lein, ond beth am y 
rheini sydd ddim ar-lein, at bwy maen nhw’n troi.” (Carol B)

Yn achos Pat, roedd yna ymdeimlad cryf o amharodrwydd i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, 
a mathau eraill o dechnoleg, gan nad oedd y rhain yn cael eu hystyried yn unrhyw fath o 
amnewidynnau o’i gymharu â dulliau corfforol, neu wyneb yn wyneb o ymgysylltu a chyfathrebu 
cymdeithasol:

“Cyfryngau cymdeithasol – dyna’r benbleth. Cefais wybodaeth ddibynadwy – 
dyma’r unig ffordd o gyfathrebu’n effeithiol.  Wel, ni fydd fyth yn addas i mi! 
Mae llawer sy’n arddel y diwylliant gwag hwn ar y cyfryngau cymdeithasol, ble 
mae nifer y bobl sydd yn hoffi yn diffinio eich statws neu lle mae eich statws yn 
cael ei ddiffinio gan sgrin. Mae gormod o unigolion yn ymffrostio, yn dangos eu 
hunain ar y sgrin ac yn eistedd yn ôl ac yn cyfri eu dilynwyr neu nifer y anrhegion 
pen-blwydd! Ni fyddaf yn cael fy niffinio gan gyfrifiadur. Fi yw fi ac ni fyddaf yn 
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cuddio y tu ôl i fysellfwrdd ond byddaf yn lleisio fy meddyliau’n agored er mwyn 
ysbrydoli trafodaeth a cheisio gwneud gwahaniaeth. Pa broblemau sydd i ddod 
i’n plant lle mae sgiliau cyfathrebu sylfaenol mor wan.” (Pat)

Roedd gan Vic safbwynt tebyg, a dywedodd:

“Er mor hyfryd yw hi i ymddangos a siarad â chi yma (Zoom) ac rwy’n wir yn 
golygu hynny... dydy hyn ddim yr un fath â’ch gweld chi’n bersonol, ysgwyd eich 
llaw, rhoi cwtsh i chi neu beth bynnag.” (Vic)

Mae’r ddau gofnod yn dangos pa mor bwysig yw cyswllt corfforol a chyfathrebu i bobl hŷn. 
Tynnwyd sylw at hyn uchod hefyd wrth edrych ar sut mae cyffwrdd yn synnwyr mor bwysig i 
bobl hŷn. 

Gan feddwl am symud ymlaen, a sut gallai pobl hŷn ddod yn fwy tueddol o ddefnyddio 
technoleg, cafodd y datganiad canlynol ei ddarparu gan Marilyn, a roddodd ei stori gaeaf mewn 
llythyr â llawysgrifen, am nad oedd hi ar-lein:

“Efallai hyfforddiant o ran defnyddio gliniadur a phethau felly. Mae’n ymddangos 
bod Zoom yn chwarae rhan mor fawr ym mywydau’r rheini sy’n gweithio gartref 
fel bod person hŷn yn tueddu i deimlo diffyg cysylltiad â chynnydd ac addysg 
bellach.” ( Marilyn)
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Yr amgylchedd cymdeithasol ac 
adeiledig
Perthynas â lle
Soniodd cyfranogwyr hŷn am eu perthynas â lle, a sut mae hyn wedi newid yn ystod y 
pandemig. I rai, mae’r gostyngiad yn nifer y gweithgareddau y tu allan i’r cartref a achosir gan 
ofn dal Covid-19 wedi golygu nad ydynt yn bwriadu ymgysylltu yng nghanol eu trefi lleol nes 
bydd gwelliannau o ran y gyfradd drosglwyddo a’r risg i iechyd:

 “Wna i ddim mynd i’r dref eto nes bod pethau’n gwella llawer – ond pan oeddwn 
i’n mynd yno, roedd yn drist faint o fusnesau sydd wedi cau. Mae Debenhams yn 
lle mawr i’w golli, yr unig siop neis oedd ar ôl!” (Sheila B)

Mae’r dyfyniad hwn hefyd yn tynnu sylw at effaith y feirws ar fusnesau, gyda llawer o leoedd 
cyfarwydd i bobl hŷn wedi cau o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud. Mae cau gorfodol wedi 
effeithio’n fawr ar ganol dinasoedd, gyda siopau mawr sydd wedi hen ennill eu plwyf yn cau 
o ganlyniad. Mae’n bwysig nodi bod llawer o fusnesau wedi bod dan bwysau ers peth amser, 
gyda ‘marwolaeth y stryd fawr’ yn rhywbeth sydd wedi dod yn realiti mewn sawl man. Mae 
siopa ar-lein yn gyfrifol am y newid hwn yn rhannol, er bod ffactorau eraill i’w hystyried. Wrth 
ystyried canol trefi yn benodol, mae gan y rhain yn aml ystyron pwysig i bobl hŷn. Er enghraifft, 
mae llawer yn aml yn siarad am atgofion sydd ganddyn nhw am eu trefi neu ganol dinasoedd 
lleol, ac maen nhw’n aml yn symbol o ymlyniad i le (Phillips et al, 2021). Maent hefyd yn ffurfio 
rhan o’r heneiddio mewn tirlun i bobl hŷn, ynghanol strwythurau cyfarwydd sydd wedi bod yn eu 
hardaloedd am y rhan fwyaf o’u bywydau, mewn llawer o achosion. Mae ymlyniad at le yn rhan 
hanfodol o hunaniaeth pobl hŷn, ac mae llawer yn teimlo eu bod yn perthyn i le maent yn byw 
(Wiles et al, 2009). Mae effaith y feirws ar fusnesau yng nghanol dinasoedd a threfi cyfarwydd 
i bobl hŷn yn codi cwestiynau ynghylch sut bydd y meysydd hyn yn edrych yn y dyfodol, a sut 
bydd hyn yn effeithio ar ganfyddiadau a phrofiadau oedolion hŷn sydd wedi arfer ymweld â’r 
llefydd hyn drwy gydol eu bywyd. Gan ystyried sut gallai ein cymunedau newid o ganlyniad i’r 
pandemig a’i effaith, mae potensial i bobl hŷn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o wneud canol 
trefi a dinasoedd yn llefydd mwy ystyriol o oedran. Fodd bynnag, gallai colli lleoedd cyfarwydd 
greu rhwystr sylweddol i bobl hŷn rhag parhau i ymweld â’u stryd fawr wrth i ni symud ymlaen. 
Ar ben hynny, gan fod perchnogion busnes a staff yn aml hefyd yn aelodau o’r gymuned sydd 
â pherthynas gymdeithasol â’u cwsmeriaid (a vice versa), gall newid cymunedau greu effaith 
ehangach: mae pobl yn colli mwy na mynediad at wasanaeth yn unig, oherwydd gallent hefyd 
golli cysylltiadau cymdeithasol, yn ogystal â’u hymdeimlad o le/hunaniaeth.  

Roedd cymdogaethau ac ardaloedd lleol yn dod yn fwyfwy pwysig ym mywydau pobl hŷn yn 
ystod y pandemig. Defnyddiodd llawer eu gwasanaethau a’u mwynderau lleol lawer mwy, o’i 
gymharu â chyn i’r feirws ledaenu:

“Fe wnaethon ni addasu ein bywyd teuluol drwy gael ein siopa wythnosol 
wedi ei danfon i’r cartref, ond roedden ni’n dal i allu siopa’n lleol am gig ffres, 
bara a llysiau, gan fod yn ffodus o gael cynnyrch o’r fath ar gael gan fusnesau 
annibynnol lleol, yng nghanol ein tref gyfagos. Cyn y cyfyngiadau symud, 
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roeddem wedi cael pryd o fwyd yn achlysurol mewn tafarndai gastro lleol, ond 
cafodd hyn ei ddisodli gan siopau tecawê fel arfer ar ddydd Gwener neu ddydd 
Sadwrn.” (Mike)

Mae’r cofnod hwn gan Mike hefyd yn tynnu sylw at y cyfraniad hanfodol y mae pobl hŷn yn ei 
wneud i’w heconomïau lleol, rhywbeth sydd wedi bod yn arbennig o wir yn ystod y pandemig 
gan nad yw llawer o bobl hŷn wedi teithio i archfarchnadoedd neu wedi cyfyngu ar eu 
hymweliadau, gan ddibynnu’n hytrach ar siopau lleol am gynnyrch ffres. 

Cefnogaeth yn y gymdogaeth a’r gymuned leol
Trafodwyd cefnogaeth i’r gymdogaeth gan y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr yn yr astudiaeth hon, 
gyda rhai yn sôn am gael help gan gymdogion (naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol), ac 
eraill yn siarad am ddarparu cymorth i gymdogion. 

Tynnodd Sarah sylw at oblygiadau byw mewn ardal wledig yn ystod pandemig, a sut mae 
canslo cynlluniau trafnidiaeth bysiau cymunedol lleol wedi effeithio ar bobl hŷn:

“Byddai’r bws yn aros yn Morrisons am awr, yn gadael i’r bobl hŷn adael a 
gwneud eu siopa, cael coffi a rhywbeth i’w fwyta, yna mynd yn ôl ar y bws.” 
(Sarah)

Mae hon yn enghraifft dda o sut yr oedd rhai o’u hanghenion cymdeithasol yn cael eu diwallu 
ochr yn ochr â’u hanghenion ymarferol. Mae’n sicr y bydd canslo systemau trafnidiaeth o’r fath 
wedi gwneud i lawer o oedolion hŷn deimlo eu bod wedi’u hynysu a’u gwahanu, yn enwedig 
os nad ydynt yn gyrru mwyach “Rwy’n meddwl i mi fy hun, ‘Tybed sut mae’r bobl hŷn hynny’n 
ymdopi nawr?’” (Sarah). Fodd bynnag, er bod gweithgareddau y tu allan i’r cartref wedi cael eu 
cyfyngu’n fawr dros y 12 mis diwethaf, defnyddiodd Sarah y math o gefnogaeth a roddwyd i bobl 
hŷn yn ei chymuned wledig leol:

“Mae yna rwydwaith yma gyda’r capel, ac undeb y ffermwyr, nid ydw i’n aelod, 
ond mae’r ffermwyr ifanc yn rhoi cardiau Nadolig drwy ein drysau os oedden ni 
eisiau help, ac mae’r garej lleol yn cynnig help, ac mae’n rhaid cael rhyw fath o 
grŵp cymunedol, a roeddent yn galw draw ac yn gofyn sut roedden ni, ac mae’r 
person sy’n galw yn hŷn na fi.” (Sarah)

Mae’r cofnod hwn yn tynnu sylw at y math o ymateb a welwyd mewn llawer o gymunedau 
gwledig i gefnogi pobl hŷn, lle defnyddiwyd dulliau cyfathrebu mwy traddodiadol oherwydd 
materion sy’n ymwneud ag allgáu digidol yn yr ardaloedd hyn. 

Ar ben hynny, soniodd Sarah am sut mae’r gymuned leol wedi addasu ynghyd â’r canllawiau a 
osodwyd gan y pandemig, gan ystyried anghenion cymdeithasol ac ariannol y poblogaethau hŷn 
yn yr ardal honno o hyd:

“Y llynedd, anfonodd aelodau o’r clwb dros 60 oed a oedd yn gysylltiedig â’r 
capel lleol yma neges i mi fod gen i hawl i gael cinio Nadolig am ddim, ac y gallai 
fy ngŵr ddod hefyd, ond oherwydd ei fod yn iau, bu’n rhaid iddo dalu. Felly fe 
aethon ni. Ond eleni, wrth gwrs, doedden nhw ddim yn gallu gwneud y cinio, felly 
cefais lythyr bach gyda phapur 5 punt ynddo drwy’r drws gan y cyngor cymuned, 
yn dweud eu bod yn gresynu nad oedd pryd am ddim i mi eleni, ond dyma £5! A 
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does dim angen y £5 arna i, ond roedd yn hynod o garedig ac roeddwn i’n teimlo 
bron yn ddagreuol, ond roeddwn i’n meddwl bod pobl o gwmpas yma a fyddai 
ei angen yn fwy na fi, felly fe wnes i brynu bag o raean o’r garej gyda fy 5 punt, 
felly o leiaf bod hynny’n aros yn y gymuned, ac fel y digwyddodd, roedd angen y 
graean ar fy nghymydog, felly fe wnes i ei roi iddo, ac roeddwn i’n meddwl fy mod 
i wedi pasio’r 5 punt ymlaen mewn gwirionedd!” (Sarah)

Mae’r canfyddiad hwn yn bwysig iawn gan fod ymchwil wedi dangos bod pobl hŷn sy’n byw 
mewn ardaloedd gwledig yn fwy dibynnol ar adnoddau yn eu cymunedau penodol, o’u cymharu 
â phobl sy’n byw mewn ardaloedd trefol. Mae hyn yn bennaf oherwydd y pellter hir sydd ei 
angen i deithio i gyrraedd y gwasanaethau a’r amwynderau agosaf. Mae hyn hefyd oherwydd 
cysylltiadau cludiant llai rheolaidd, gyda’r broblem o filltiroedd marw yn aml yn bygwth y 
ddarpariaeth sydd ar gael. Ar ben hynny, mae ardaloedd gwledig yn tueddu i gael mynediad 
gwaeth at fand eang, sydd yn effeithio ar hyfywedd gwasanaethau ar y rhyngrwyd, fel siopa ar-
lein (Henning-Smith, 2021).

Yn yr un modd, soniodd Jan a Phil am sut mae aelodau o’u gwasanaethau a’u mwynderau lleol 
hefyd wedi bod yn allweddol iddynt hwy, a’u cymuned ehangach, sydd yn enghraifft arall o sut 
mae aelodau allweddol o gymunedau wedi dod ynghyd i ddiwallu anghenion cyfranogwyr hŷn, 
yn ogystal ag unrhyw un arall a allai fod angen cefnogaeth. 

“Mae’r garej sydd gennym yn y pentref yn ddefnyddiol iawn – gyda’r gwasanaeth 
y mae’r 2 fachgen yn ei ddarparu, byddai’n fwy anodd pe na bai yno – a dydych 
chi ddim yn meddwl am y garej nes bod rhywbeth yn mynd o’i le, ac yna 
mae’r garej ei hun yn wasanaeth gwych – ac ym, mae gennym hefyd y clwb 
cymdeithasol – ac mae’n darparu gwasanaeth gwych hefyd, o ran math o le 
cymdeithasol eang.” (Jan a Phil)

Yn yr achos hwn, roedd yn ymddangos nad oedd gwerth a phwysigrwydd gwasanaethau lleol 
yn cael ei gydnabod yn llawn nes bod cyfnod o angen yn bodoli. 

Hefyd, siaradodd Jan a Phil am sut y rhoddwyd system gyfeillio ar waith yn eu hardal leol, er 
mwyn i chi allu ffonio clerc y cyngor, ac fe fydden nhw’n rhoi rhywun mewn cysylltiad i’ch helpu 
chi:

“Roedd angen i ffrind i mi fynd i’r feddygfa, doedd hi ddim yn ddigon siarad â’r 
meddyg ar y ffôn, a doedd hi ddim yn gallu gyrru ei hun oherwydd mai ei choes 
oedd y broblem, a chanfuwyd rhywun i’w gyrru yno – fel system cyfeillio bychan, 
yn cael ei rhedeg gan ac ar gyfer pobl leol.” (Jan a Phil)

Roedd enghreifftiau ehangach hefyd o sut mae cymdogion ac aelodau o’r cymunedau lleol wedi 
helpu cyfranogwyr hŷn yn ystod y pandemig. Er enghraifft:

“Roedd cymdogion hefyd yn garedig ac yn ystyriol ac roedd yn deimlad gwael 
gwrthod eu cynigion i siopa, ond bwyd oedd y peth olaf roedden ni eisiau ei gael 
wrth i Covid bylu ein chwant bwyd.” (Pat)

Rhoddwyd cefnogaeth i’r gymdogaeth hefyd wrth i bobl hŷn helpu eu cymdogion, sy’n tynnu 
sylw at y rôl weithredol y mae llawer o bobl hŷn wedi’i chwarae o hyd, er gwaethaf cyfyngiadau’r 
llywodraeth a chategoreiddio’r genhedlaeth hŷn fel grŵp agored i niwed:
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“Mae’r ferch drws nesaf yn neis iawn, ac mae hi’n fam sengl gyda bachgen bach.. 
Felly rydw i a fy ngwraig bob amser yn siarad â hi, ac yn gofyn a oes angen 
unrhyw beth arni os ydyn ni’n mynd i siopa, i drio helpu.” (Ray H)

Perthynas gymdeithasol ag eraill
Roedd canllawiau’r pandemig yn golygu bod yr holl gyfranogwyr yn teimlo eu bod wedi’u 
datgysylltu’n sylweddol oddi wrth y rheini maen nhw’n eu trysori yn eu bywydau, yn ogystal â 
phobl yn eu cymuned ehangach. Cafodd hyn effaith ddofn ar brofiadau pobl o unigrwydd ac 
unigedd, sydd eisoes yn faterion o bwys mewn cymdeithas, fel yr amlinellwyd uchod. 

 “Byddai’n gymaint o bleser petai modd i ni gwrdd â ffrindiau am goffi fel roedden 
ni’n arfer ei wneud – nid oedd pleser mor syml ar gael i ni. Ond fel yr adleisiodd y 
frenhines yn gofiadwy... ‘Fe wnawn ni gwrdd eto’.” (Marilyn)

“Ddiwrnod arall o law ac oerfel, roedd hi’n iawn ddoe, mi es i am dro i’r parc, yr 
ymarfer corff cyntaf mewn dyddiau. Y bore yma, fe wnes i siarad â’r dyn wnaeth 
ddanfon fy siopa ar-lein, y person cyntaf rydw i wedi’i weld mewn 3 diwrnod.” 
(Carol B)

I Caryl, arweiniodd hyn at deimlad dyfnach o hiraeth am gwmni ei merch pan fydd hi’n ei gweld 
hi:

“Mae hi wedi bod yn wirioneddol wych i mi. Mewn rhai ffyrdd, mae hynny’n 
gwneud bywyd yn anoddach byth rai dyddiau. Rydyn ni mewn swigen – felly mae 
hi’n gallu dod i’m gweld, ond pan fydd hi’n mynd, dwi’n teimlo’n eithaf fflat, ti’n 
gwybod. Dydw i ddim eisiau iddi fynd, sy’n hurt, ond mae’n rhaid iddi fynd, mae 
ganddi ei bywyd ei hun, a’i phartner, mae’n rhaid iddi fynd adref, ond rydw i’n 
teimlo ‘o dyna ni, does neb yma nawr’, ac ni fyddaf yn gweld neb am wythnos 
arall.” (Caryl)

Mae’r neges ‘aros gartref’ wedi bod yn nodwedd amlwg o’r pandemig ac roedd yn golygu nad 
oedd modd i Caryl fynd allan rhyw lawer o gwbl, rhywbeth a fyddai wedi ei gwneud yn haws 
pan fydd ei merch yn ymweld ac yn gorfod gadael. Mae goblygiadau yma hefyd o ran sut mae’r 
ymweliadau hyn yn gwneud i ferch Caryl deimlo pan fydd yn gadael. Mae ymchwil wedi dangos 
bod lles y bobl hŷn maen nhw’n eu cefnogi yn aml yn effeithio ar aelodau o rwydweithiau 
cymorth anffurfiol, yn enwedig aelodau o’r teulu (Murray, 2019).

Roedd y datgysylltiad cymdeithasol a brofodd Carol B yn ganlyniad yn bennaf i’w hymwneud 
â grŵp theatr amatur a oedd yn gorfod rhoi’r gorau i ymarferion wyneb yn wyneb a chyswllt. 
Roedd Carol B yn aelod gweithgar o’r grŵp, yn aml yn trefnu digwyddiadau a chludiant ar gyfer 
aelodau ehangach y grŵp:

“Roedd fy mywyd cyn COVID yn weddol brysur, rwy’n ymwneud â Theatr Realiti, 
wedi perfformio mewn 2 bantomeim, dirgelwch llofruddiaeth a pherfformiad yng 
Nghynulliad Cymru yn gysylltiedig â phobl hŷn yn  teimlo’n ynysig ac yn unig. 
Cawsom gyfarfodydd misol gyda thrigolion o gymunedau eraill, lluniaeth, tacsis 
a sioe, a’r cyfan yn cael eu darparu gan Theatr Realiti. Roeddwn i’n gyfrifol am roi 
cymhelliant i breswylwyr a threfnu tacsis, ac roeddwn i wrth fy modd â hynny gan 
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ei fod yn fy nghadw i’n brysur yn ogystal â chwrdd â phobl. Fe wnes i fwynhau’r 
profiad yn fawr. Mae hyn i gyd wedi mynd, mae pawb rydw i’n siarad â nhw yn 
colli hynny hefyd” (Carol B)

Er bod datgysylltu cymdeithasol yn un o brif elfennau cofnod Carol B, mae hefyd yn datgelu 
llawer mwy am bwysigrwydd ymreolaeth, hunaniaeth, rolau a chyfrifoldebau, pob peth y profwyd 
eu fod yn gwneud gwahaniaeth i lefelau llesiant ac ansawdd bywyd pobl hŷn. 

Roedd y cyfranogwyr eraill yn rhannu cofnodion tebyg, ac roeddent hefyd yn cyfeirio at y 
mannau cymdeithasol a gollwyd, lle’r oedd pobl hŷn yn aml yn dod at ei gilydd i gwrdd â’i gilydd:

“Dydw i ddim yn teimlo’n unig, ond rydw i’n colli cwmni ffrindiau a’r pleser syml o 
fywyd caffi.” (Ray H)

 “Fy mhersonoliaeth yw fy mod i wrth fy modd â phobl o’m cwmpas!” (Dawn)

Cafwyd nifer o gofnodion tebyg i hyn yn ystod y 12 mis diwethaf, sy’n adlewyrchu’r angen sydd 
gan bob un ohonom am ryngweithio cymdeithasol. 

Gan fyfyrio ar ei brofiadau o beidio â gallu gweld y rhai sydd yn ei rwydwaith cymdeithasol dros 
y 12 mis diwethaf, tynnodd Mike sylw at y ffaith bod hyn yn golygu colli digwyddiadau carreg 
filltir pwysig, fel camau cynnar ŵyr/wyres, rhywbeth na allwch ei gael yn ôl wrth i amser fynd 
heibio. Yn ei adroddiad, sonnir eto am rôl technoleg, o ran sut mai dyma fu’r unig gyfaddawd o 
ran peidio â gweld aelodau o’r teulu’n gorfforol:

“Ond nid ydym wedi gweld ein meibion a’u teuluoedd ac eithrio drwy Facetime 
neu alwadau ffôn, ac mae hynny yn anodd. Mae fy mab ieuengaf yn dad i un o 
fy wyrion eraill sydd tua’r un oed â’n ŵyr sy’n byw gyda ni. Y tro diwethaf i ni eu 
gweld nhw oedd â Phellter Cymdeithasol ar Noswyl Nadolig, felly rydyn ni wedi 
colli hynny, ac yn arbennig ŵyr nad oedd yn cerdded pan wnaethon ni gwrdd â 
nhw ddiwethaf, ond sydd bellach yn cerdded o gwmpas. Roeddwn i hefyd yn arfer 
mynd draw at fy mab yn Gresffordd ger Wrecsam unwaith neu ddwy yr wythnos 
a mynd â’u ci am dro... Rydym wedi goresgyn y diffyg cyswllt wyneb yn wyneb 
gyda galwadau ffôn rheolaidd  a FaceTime neu alwadau fideo Google Meet.” 
(Mike)

Mae rhan olaf y dyfyniad hwn gan Mike hefyd yn cyfeirio at bwynt pwysig arall, sy’n ymwneud 
â sut mae’r pandemig wedi atal pobl hŷn rhag cefnogi pobl eraill i raddau, h.y. helpu plant sy’n 
oedolion, fel mynd â’u ci am dro tra maent yn brysur yn y gwaith. Mae llu o ymchwil ar gael sy’n 
tynnu sylw at bwysigrwydd rhoi ymdeimlad o bwrpas i bobl hŷn, rhywbeth sy’n aml yn deillio o 
ddarparu cymorth i eraill. 

Fodd bynnag, mae adroddiad Mary yn tynnu sylw at brofiad gwahanol, gan ei bod yn helpu ei 
merch drwy chwarae rhan weithredol yn y gwaith o addysgu ei hwyrion a’i hwyresau, sy’n byw 
yn Lloegr, drwy Zoom. Yn ei hachos hi, mae Mary wedi gallu parhau i gefnogi ei theulu, er ei 
bod mewn ffordd rithwir. Yn yr un modd, dywedodd Rafi ei fod wedi chwarae rhan allweddol yn 
y gwaith o addysgu ei wyrion a’i wyresau gartref dros y 12 mis diwethaf. Fodd bynnag, roedd 
y profiad hwn yn wahanol oherwydd bod hyn yn digwydd wyneb yn wyneb, gan fod ei wyrion 
a’i wyresau yn byw gydag ef. Siaradodd y ddau a gymerodd ran am sut mae ymgymryd â rôl 
newydd, annisgwyl o roi addysg gartref wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas iddynt, a daeth yn rhan 
o’u harferion:
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“Felly, fel y gallech ddychmygu, mae ein bywydau bob dydd yn eithaf prysur gyda 
3 o wyrion a wyresau 7, 5 a 19 mis oed.” (Rafi)

Mae’r ddau adroddiad yma yn rhoi enghraifft o ba mor bwysig y mae llawer o bobl hŷn wedi 
bod o ran cefnogi eraill yn ystod y pandemig. Mae hyn yn herio’r stereoteip mai pobl hŷn sy’n 
agored i niwed ac y mae angen gofalu amdanynt, oherwydd eu bod yn fwy tebygol o fynd yn 
ddifrifol wael gyda Covid-19. Yn hytrach, mae’r enghreifftiau hyn o weithio rhwng cenedlaethau 
yn dangos sut y gall pobl hŷn ddefnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau i helpu’r rheini sydd angen 
cymorth, a thynnu sylw at y rôl hanfodol y gall pobl hŷn ei chwarae fel cyfranwyr gweithredol i’r 
sector addysg, a chymdeithas yn gyffredinol.

Pwynt pwysig iawn i’w wneud yma yw bod profiadau’r cyfranogwyr o gysylltiadau cymdeithasol 
ag eraill yn ymwneud yn bennaf â’u hamgylchiadau personol a’u trefniadau byw cyn ac yn 
ystod y pandemig. Er enghraifft, roedd gan rai eu plant sy’n oedolion, a’u hwyrion yn byw 
gyda nhw. Felly, er bod y cyfyngiadau symud wedi cael effaith sylweddol mewn sawl maes o 
fywyd y cyfranogwyr hyn, roedd adegau o lawenydd yng nghanol yr heriau hefyd. Er enghraifft, 
dywedodd Mike:

“Yn amlwg, yn 2020, roeddem wedi treulio llawer mwy o amser gyda’n gilydd 
fel teulu agos. Roedden ni’n gallu mwynhau mynd â’n ŵyr am deithiau cerdded 
cyfagos yn ei goets am ei fod ef a’m merch yn byw gyda ni erbyn hyn. Yn ystod 
y cyfnod hwn, dysgodd gerdded a mynd am dro, felly roedd hynny’n brofiad 
cyfoethog i weld ei ddatblygiad ac yn llawer o hwyl i’w helpu a’i annog.”

Gan gyfeirio hefyd at drefniadau byw, dywedodd Dawn:

“Rydw i’n meddwl ei fod wedi helpu cymaint yn ystod y cyfnod clo drwy gael 
fy mhartner gyda mi ac rydyn ni’n cyd-dynnu cymaint ac yn chwerthin cymaint. 
Roedden ni’n gwybod y bydden ni ar ôl bod gyda’n gilydd am 5 mlynedd 
ac roedden ni’n treulio llawer o amser gyda’n gilydd cyn hynny. Alla i ddim 
dychmygu sut byddwn i wedi ymdopi pe bawn i ar fy mhen fy hun am gymaint o 
fisoedd. Rwy’n meddwl y byddai wedi effeithio ar fy iechyd meddwl. Felly rwy’n 
ddiolchgar iawn ein bod eisoes wedi penderfynu ar y penderfyniad cyn i Covid 
gyrraedd.” (Dawn)

Mae gan gysylltiadau cymdeithasol negeseuon pwysig iawn, gan fod canllawiau’r llywodraeth 
ar ‘swigod’ cymdeithasol yn ystod y pandemig wedi cael effaith sylweddol ar brofiadau pobl 
hŷn. Roedd pobl hŷn yn cael eu hynysu oddi wrth eu teulu, ffrindiau a grwpiau cymdeithasol a 
pherthnasoedd ehangach yn golygu bod cynifer wedi treulio’r 12 mis diwethaf, fwy neu lai, yn 
gwbl unig. Nid oes gan bob person hŷn rywun arall y gallan nhw ffurfio ‘swigen’ â nhw ac, fel 
y nodwyd uchod, mae unigrwydd a’i effaith wedi bod yn broblem benodol i lawer o bobl hŷn. 
Cafodd hyn ei archwilio mewn adroddiad diweddar gan Age UK (2020) – ‘Tackling loneliness 
among older people this COVID wines’ – a oedd yn seiliedig ar ymchwil a gynhaliwyd gydag 
oedolion hŷn yn ystod y pandemig. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r effaith niweidiol mae’r 
pandemig wedi’i chael, gan nodi ‘mae pobl hŷn wedi profi mwy o amser ar eu pen eu hunain 
a mwy o ymdeimlad o unigrwydd, gan effeithio ar eu hwyliau, eu hiechyd a’u gwytnwch 
emosiynol’. 

Gan gefnogi’r neges allweddol hon, i gyfranogwyr yn yr astudiaeth a oedd yn byw ar eu pen eu 
hunain, yn enwedig o ganlyniad i weddwdod, mae misoedd y gaeaf wedi creu gwagle arall yn 
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eu bywydau, o ran rhoi amser ychwanegol iddynt fyfyrio a meddwl am y rheini maent wedi’u 
colli, gyda’r teimlad o unigrwydd, galar a thristwch yn flaenllaw yn eu meddyliau:

 “Mae wedi rhoi mwy o amser i mi feddwl am bethau, ac mae rhywbeth am fisoedd 
y gaeaf sy’n gwneud pethau’n waeth. Pan fyddwch chi’n cau’r llenni, rydych chi’n 
gwybod eich bod chi ar eich pen eich hun bryd hynny, gan roi amser i chi feddwl 
am y pethau rydych chi wedi’u caru a’u colli. Mae gen i lun o fy nheulu yn fy lobi, 
mae fy ngwraig, fy mhlant a’m hwyrion ynddo, ac rwy’n dweud nos da wrthyn 
nhw bob nos cyn i mi fynd i’r gwely.” (Ray C)

Helpu eraill
Roedd profiadau pobl hŷn o berthnasoedd cymdeithasol yn ystod y pandemig hefyd yn cynnwys 
helpu eraill. Er enghraifft, disgrifiodd un cyfranogwr ymdeimlad o gyfrifoldeb dros y rhai y mae 
hi a’i gŵr yn eu hadnabod drwy’r grwpiau gwirfoddol y maent yn rhan ohonynt. Mae hyn yn 
cynnwys cerdded, hanes a grwpiau gemau cardiau. Yn benodol, soniodd y cyfranogwr am 
wneud pwynt o gysylltu â’r rhai y mae’n eu hadnabod drwy ymwneud â’r grwpiau hyn, sy’n byw 
ar eu pen eu hunain, yn ogystal â’r rhai nad ydynt yn ‘fedrus ar gyfrifiadur’.

“Dim ond gwneud yn siŵr bod y bobl hynny’n clywed llais ar ben arall y ffôn, yn 
enwedig os ydyn nhw ar eu pen eu hunain.” (Carol M)

Soniodd cyfranogwyr eraill hefyd am eu rôl yn cefnogi pobl hŷn eraill yn ystod y pandemig. Mae 
hyn yn herio’r syniad bod pobl hŷn yn agored i niwed ac yn ddibynnol, ac yn tynnu sylw at y 
cyfraniad pwysig y maent yn ei wneud i gymdeithas: 

“Rydw i hefyd yn tueddu i alw ar fy ffordd allan neu’n ôl ar gwpl o gymdogion 
oedrannus, sydd â phroblemau iechyd i wneud yn siŵr eu bod yn ymdopi – 
gan gadw pellter cymdeithasol wrth gwrs. Rydyn ni’n byw mewn cul-de-sac 
gyda chymdogion da, ond mae cyswllt â nhw wedi tueddu i fod yn gyfyngedig i 
gyfarchion yn yr ardd. Rydyn ni’n dal i gadw llygad am ein gilydd ac yn rhannu 
dyddiau da a drwg bywyd.” (Mike)

Soniodd cyfranogwyr eraill am wneud pethau tebyg i gadw mewn cysylltiad a chysylltu â 
chymdogion hŷn yn ystod y pandemig, ac mae ymchwil a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol rhwng mis Ebrill a mis Mai 2020 yn dangos bod pobl yn eu 60au a’u 70au yn fwy 
tebygol o fod wedi cadw golwg ar gymdogion a allai fod angen cymorth dair gwaith neu fwy, o’u 
cymharu â’r rheini o dan 60 oed.

Darparodd Mike enghraifft arall o gefnogi pobl eraill, gan gyfeirio at helpu ei wraig sy’n cael ei 
chyflogi yn y GIG:

“Mae Lis wedi bod yn gweithio oriau caled a hir iawn ac wedi clywed llawer iawn 
o wybodaeth ddigalon am ledaeniad a dwyster y pandemig. Roedd yn ymdopi’n 
eithaf da â hyn o dan yr amgylchiadau, ond roedd yn straen ac yn flinedig iddi. 
Mae fy merch ieuengaf a minnau wedi gorfod ei chefnogi’n emosiynol, ond mae 
goleuni ein bywyd, ein ŵyr sy’n tyfu, yn tynnu sylw ac yn bleser mawr i ni fel 
teulu.” (Mike)
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Meddyliau a chanfyddiadau yn y 
dyfodol: Symud ymlaen o Covid-19
Profiadau a chanfyddiadau o frechiadau Covid19 
Thema allweddol arall a ddeilliodd o ddadansoddi data gyda’r 21 o gyfranogwyr hŷn a gymerodd 
ran oedd eu meddyliau a’u canfyddiadau am y dyfodol, a chamau nesaf y pandemig. 

Siaradodd rhai o’r cyfranogwyr am frechiadau Covid-19, a chyfeiriwyd at hyn yn aml fel 
rhywbeth sy’n rhoi gobaith gwych ar gyfer y dyfodol, ‘goleuni ar ben draw’r twnnel’:

“Wel, efallai fod golau yn ymddangos ym mhen draw’r twnnel. Ddydd Sadwrn y 
6ed bu cyffro mawr wrth i mi fynd i Ganolfan Iechyd Llangollen am fy Brechlyn 
Covid-19 cyntaf. Trefnodd ein Practis Meddygon Teulu Lleol bopeth yn effeithlon 
iawn ar ôl brechu miloedd o bobl dros wyth deg oed yn ein hardal i ddechrau, a’r 
penwythnos hwn llwyddodd i frechu 1200 o gleifion eraill yn y grŵp oedran 70-
79. Cefais y brechlyn Pfizer a chefais gerdyn tystysgrif ac apwyntiad ar gyfer yr 
ail ddos ar 24ain Ebrill, 2021. Mae’n rhaid i mi ddweud, er fy mod wedi teimlo’n 
hamddenol iawn ynghylch pryd y byddwn i’n cael fy brechu, roedd yn rhyddhad 
mawr fy mod i wedi cael y brechlyn a doeddwn i ddim yn dioddef unrhyw ôl-
effeithiau.” (Mike)

“Yn anffodus, rydw i’n colli’r ganolfan ddydd lle mae swyddfa fy elusen i...ond 
dydy hi ddim wedi diflannu am byth, ac fe allen ni fod yn ôl i’r arfer erbyn mis 
Gorffennaf i fis Awst os bydd y broses o gyflwyno’r brechlyn yn mynd yn ddigon 
cyflym.” (Clive)

Mae’r agwedd gadarnhaol hon wedi golygu bod rhai cyfranogwyr hŷn yn dechrau edrych ymlaen 
at ddigwyddiadau sydd wedi cael eu canslo dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn cynnwys 
cysylltu eto ag anwyliaid, a dathlu pen-blwyddi a digwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn:

“Mae’n ymddangos felly bod goleuni ym mhen draw’r twnnel a gallwn fynd yn ôl 
i weld teulu a ffrindiau. Mae pen-blwydd fy ngwraig ar 12fed Mawrth, sef ein pen-
blwydd priodas hefyd, felly gallwn edrych ymlaen at ddathlu’r achlysuron hynny.” 
(Mike)

Cyfeiriodd cyfranogwyr eraill at ymdeimlad o ryddhad pan oedd gan eu hanwyliaid naill ai 
ddyddiad ar gyfer eu brechlynnau Covid, neu wedi’u derbyn mewn gwirionedd. Dangosir hyn 
yng adroddiad Dawn, ac mae’n tynnu sylw at y rhyddhad a deimlir, gan ei bod wedi bod yn 
poeni cymaint am ei hanwyliaid am gyfnod mor hir:

“Y pethau cadarnhaol yw bod fy nhad wedi cael ei frechiad Covid a phythefnos yn 
ddiweddarach, mam ac yna fy mhartner wythnos yn ôl. Roeddwn i’n emosiynol 
iawn pan gafodd ei ddyddiad. Mi wnes i grïo, a wnaeth fy synnu, gan nad oeddwn 
i wedi sylweddoli yr oeddwn i’n poeni amdanyn nhw. Dydw i ddim wedi bod yn 
poeni amdanaf fy hun ond mae’n gwarchod ei hun ac mae fy rhieni’n agored i 
niwed ac mae fy merch yn y GIG.” (Dawn)
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Wrth roi persbectif cyffredinol ar eu profiadau yn y gaeaf, roedd rhai cyfranogwyr hŷn yn 
bragmatig ac yn optimistaidd am y dyfodol, gyda chyflwyno’r brechlyn yn chwarae rhan bwysig 
yn hyn o beth:

“Rwy’n meddwl fy mod yn berson lwcus iawn oherwydd dydw i ddim yn teimlo 
bod angen i fy achub rhag y gaeaf, y cyfyngiadau symud, unigrwydd na’r Nadolig. 
Oes, mae yna newidiadau a chyfyngiadau ond ni fyddant yn para am byth ac mae 
gennym y posibilrwydd o gael brechlyn.” (Clive)

“Mae gennym ni frechlyn i roi gobaith i bobl y bydd y feirws hwn yn cael ei reoli 
yn y pen draw, addewidion y bydd pob un ohonom yn cael ein brechu o fewn 
misoedd, gan roi’r bai ar y cwmnïau meddygol pan na chadwir at yr addewid hwn, 
heb dderbyn mai bai’r Llywodraeth yn llwyr ydyw. Gallwn fynd ymlaen ond ni fydd 
yn newid yr hyn sy’n digwydd. Y cyfan rwy’n ei ddymuno yw cael y pigiad ac ar ôl 
ychydig fisoedd o fod yn ofalus o hyd, rwy’n gwybod y byddaf, a gallwn gael rhyw 
fath o fywyd normal o’r diwedd.” (Carol B)

Cyfeiriodd Frances hefyd at sut, am yr hyn sy’n teimlo fel y tro cyntaf dros y 12 mis diwethaf, 
mae’n ymddangos bod manteision i fod yn hŷn, oherwydd bod y genhedlaeth hŷn yn cael 
blaenoriaeth yn y broses o gyflwyno’r brechlyn. Felly, mae hyn yn awgrymu y gallai’r brechlyn 
fod ag ystyr dyfnach i rai, sy’n cynrychioli profiad gwahanol i bobl hŷn, o’i gymharu â’r rheini sy’n 
iau: 

“Wel, rwy’n meddwl ar wahân i’r newyddion ofnadwy a gofidus bod “ail don” 
y feirws wedi cael effaith enfawr ar fywydau ac ar y GIG – rhywbeth na allwn 
fyth ei anghofio, ac y mae’n rhaid i ni ddysgu ohono ar gyfer y dyfodol – oedd 
“cyflwyno’r” Covid-19. I bobl hŷn, roedd bod yn hŷn rywsut wedi dod yn fantais 
fawr!” (Frances)

Gan ymhelaethu ar ei barn am gael y brechlyn Covid, dywedodd Frances pa mor gadarnhaol yr 
oedd hi’n teimlo am hyn, gan ei fod yn arwydd o obaith, ac yn symud ymlaen o fyd ‘wedi ei lethu 
â’r pandemig’. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn cadw mewn cof y mesurau diogelwch y byddai hi 
a’i gŵr yn dal i orfod eu dilyn i amddiffyn eu hunain ac eraill: 

“Mae’r ddau ohonom yn hynod ddiolchgar, ac mae yna ymdeimlad bach o 
“ryddhad” y byddwn, gobeithio, yn datblygu rhywfaint o amddiffyniad ar ôl y 
dos cyntaf ac y bydd hyn yn cael ei wella ymhellach gan yr ail mewn oddeutu 11 
wythnos, er y bydd yn rhaid i ni barhau i fod yn wyliadwrus a pharhau i gymryd 
rhagofalon.” (Frances)

Fel mae’r adroddiadau hyn yn dangos, mae’r rhaglen frechu wedi cynnig llawer iawn o obaith, 
ac mae’n tynnu sylw at yr effaith bosibl y gallai cyfyngiadau neu gyfnodau clo pellach ei chael o 
ran ynysu parhaus, chwalu gobeithion a theimladau o anobaith. 

Meddyliau a chanfyddiadau i’r dyfodol
Roedd y ffordd roedd cyfranogwyr yn teimlo am y dyfodol, yn dilyn y gaeaf a’r pandemig, yn 
amrywio’n fawr. Fel yr amlinellwyd uchod, roedd rhai yn teimlo bod y brechlyn yn arwydd o 
obaith yng nghanol y cyfnod anodd sy’n cael ei greu gan y feirws. Fodd bynnag, roedd eraill 
yn teimlo’n fwy pesimistaidd, ac roeddent yn ansicr a fyddai bywyd yn dychwelyd yn llwyr i’r 
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normalrwydd cyfarwydd blaenorol o gwbl. I Vic, roedd hyn yn bennaf oherwydd y cyfnod hir 
sydd wedi cael ei dreulio’n byw mewn cymdeithas o gyfyngiadau:

“Dydw i ddim yn gwybod a fydd bywyd byth yn dychwelyd i’r ffordd roedd hi cyn 
Covid. Mae’n anodd dychmygu nawr ein bod wedi bod yn byw fel hyn ers cymaint 
o amser, ond rydw i wir yn gobeithio bod hynny’n wir!” (Vic)

Mae ymchwil a gynhaliwyd ym mis Ebrill a mis Mai 2020 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
ar effaith gymdeithasol Covid-19 ar fywydau pobl hŷn hefyd yn dangos y gallai oedran 
unigolyn siapio ei safbwyntiau am y dyfodol. Canfu’r ymchwil mai pobl yn eu 60au oedd y 
lleiaf optimistaidd ynghylch faint o amser y bydd yn ei gymryd i fywyd ddychwelyd i normal, 
gyda chyfran uwch yn dweud y bydd yn cymryd mwy na blwyddyn neu na fydd bywyd byth yn 
dychwelyd i normal, na phobl o dan 60 oed a phobl 70 oed a hŷn.

Wrth rannu eu canfyddiadau am sut mae byw drwy’r pandemig, yn enwedig yn ystod misoedd y 
gaeaf, wedi effeithio arnyn nhw, roedd llawer o’r cyfranogwyr naill ai’n siarad am, neu’n cyfeirio’n 
anuniongyrchol at ymdeimlad o wytnwch. Mae nifer o enghreifftiau o wytnwch wedi cael eu 
cyflwyno drwy’r canfyddiadau a amlinellir yn yr adroddiad hwn, yn enwedig mewn perthynas â 
phrofiadau presennol neu flaenorol o’r 12 mis diwethaf. Er enghraifft, nid oedd treulio’r Nadolig 
ar eu pen eu hunain i bobl hŷn mor ddifrifol i’r rheini a oedd wedi arfer byw ar eu pen eu hunain, 
neu a oedd wedi treulio cyfnodau Nadolig blaenorol ar eu pen eu hunain. Roedd hwn yn brofiad 
gwahanol iawn i’r rheini a oedd wedi arfer rhannu tymor yr ŵyl â theulu a ffrindiau. 

Yn benodol, wrth ystyried y cysyniad o wytnwch yng nghyd-destun beth oedd barn y 
cyfranogwyr am y dyfodol, roedd digwyddiadau a phrofiadau yn y gorffennol fel petaent yn 
siapio’r math o agwedd a oedd ganddynt at y dyfodol. Er enghraifft, soniodd Elizabeth am sut 
roedd byw ar fferm wledig yn Ewrop tan yn 5 oed, lle’r oedd wedi’i hynysu’n llwyr oddi wrth 
ffrindiau, neu aelodau o gymdeithas ehangach y tu allan i’w theulu agos, wedi dysgu gwersi 
pwysig iddi am sut i ymdopi wrth ddelio â sefyllfaoedd niweidiol, fel yr hyn a achoswyd gan 
Covid-19. 

Soniodd Sheila am sut mae hi wedi ceisio mabwysiadu meddylfryd cadarnhaol drwy gydol y 
pandemig, sydd wedi ei helpu i ymdopi. I wneud hyn, mae hi bob amser yn edrych ar ‘beth y 
gall hi ei wneud’, yn hytrach na beth na all hi ei wneud o fewn amgylchiadau penodol. Hefyd, 
soniodd Sheila am bwysigrwydd ei ffydd o ran ei helpu drwy gyfnodau heriol, yn ogystal â’r rôl 
y mae hyn yn ei chwarae o ran cynnal ffordd gadarnhaol o feddwl. Mae hyn ynddo ei hun yn 
enghraifft arall o sut y gall pobl hŷn feithrin gwytnwch, a’i ddefnyddio pan fyddant mewn angen:

“Mae fy nheulu yn yr eglwys yn bwysig iawn i mi, ac rwy’n atgoffa fy hun o’r un 
ymadrodd o’r Beibl yn aml ar hyn o bryd. ‘Cadw’r ffydd, bod yn siriol, gwneud y 
pethau bychain – Dewi Sant’.” (Sheila)
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I gloi
Hoffai’r Comisiynydd ddiolch i’r holl gyfranogwyr a gymerodd ran, a rannodd eu profiadau mor 
agored a gonest er mwyn rhoi darlun manwl o sut roedden nhw’n byw’r gaeaf diwethaf, ynghyd 
â’r anawsterau a’r heriau a wynebwyd ganddyn nhw. 

Eglurodd un unigolyn fod y pandemig a’r cyfyngiadau wedi effeithio ar ymdeimlad o bwrpas 
llawer o bobl, gan nad oedden nhw’n gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, fel treulio 
amser gyda ffrindiau a theulu, mynd allan i’w cymunedau, gwirfoddoli neu gymryd rhan mewn 
dysgu gydol oes. 

Er bod rhai cyfranogwyr wedi ailddarganfod ymdeimlad o bwrpas trwy bethau fel garddio 
neu ddysgu wyrion ac wyresau ar-lein, roedd llawer o rai eraill yn teimlo eu bod yn cael llai o 
gymhelliant ac yn fwy eisteddog, yn bwyta mwy o fwyd afiach ac yn yfed alcohol – gan greu 
risgiau posibl i’w hiechyd, yn enwedig yn yr hirdymor. 

I lawer o’r cyfranogwyr, roedd bod ar-lein wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w profiadau 
yn ystod y gaeaf, gan eu bod yn gallu siopa, cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau, 
defnyddio sgwrs fideo i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, a chymryd rhan mewn rhai 
gweithgareddau, opsiynau nad ydynt ar gael i’r rheini sydd heb gyswllt ar-lein. 

Yn yr un modd, roedd amgylchiadau’r cyfranogwyr cyn y pandemig hefyd wedi llywio eu 
profiadau a’r effaith a gafodd y cyfyngiadau symud a’r cyfyngiadau eraill ar eu bywydau yn ystod 
y gaeaf. 

Tynnodd rhai cyfranogwyr sylw at y sicrwydd o wybod, er enghraifft, eu bod yn gallu dibynnu ar 
gefnogaeth gan deulu a ffrindiau, neu gan eu cymuned ehangach. I rai eraill, roedd trefniadau 
byw yn golygu eu bod yn gallu treulio amser gyda’u plant a’u hwyrion, a chael eu cefnogi 
ganddyn nhw, gwrthgyferbyniad llwyr â’r rheini a oedd yn byw ar eu pen eu hunain, neu’r rheini 
nad oedden nhw’n gallu gweld anwyliaid oherwydd y cyfyngiadau.  

Roedd hi’n gadarnhaol bod y cyfranogwyr ar y cyfan yn obeithiol am y dyfodol, a hynny er 
gwaethaf effaith y pandemig a’r anawsterau roedden nhw’n eu hwynebu. Er bod rhywfaint o 
ansicrwydd o hyd ynghylch y dyfodol, roedd y cyfranogwyr yn canolbwyntio llawer mwy ar y 
cyfleoedd a fyddai ar gael i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw wrth i’r cyfyngiadau gael eu 
codi.  

Mae’r straeon yn yr adroddiad hwn nid yn unig yn grynodeb pwysig o fywydau a phrofiadau 
pobl hŷn yn ystod gaeaf 2020, ond maen nhw hefyd yn darparu sylfaen dystiolaeth bwerus sy’n 
dangos lle mae angen gweithredu wrth i ni ddelio â chyfnod nesaf y pandemig ac edrych ar 
adferiad Cymru. 

Mae gaeaf caled nesaf bron ar ein gwarthaf, a bydd y Comisiynydd yn defnyddio’r adroddiad 
hwn i sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn yn dylanwadu ar y camau gweithredu a’r 
penderfyniadau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar sicrhau bod pobl hŷn yn gallu adennill eu hiechyd a’u llesiant, a’u bod 
yn gallu cael gafael ar y wybodaeth, y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd arnynt eu hangen 
wrth i ni symud ymlaen fel nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.  
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