
Llais ac eiriolwr annibynnol
ar gyfer pobl hŷn

Cyflwr y Genedl
2021



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


Cynnwys

Rhagair 04

Cyflwyniad 06

Crynodeb o’r Prif Ganfyddiadau 07

Newidiadau ers 2019 08

Demograffeg 09

Iechyd, Gofal a Lles 11

Diogelwch ariannol 17

Risg o gam-drin 22

Cymunedau Cefnogol 27

Cyfleoedd ar gyfer Cyswllt Rhwng y Cenedlaethau 31

Cyfathrebu a Chynhwysiant 33

I gloi 37

Cyfeiriadau 38



4       Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

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

Rhagair 
Rydym yn byw drwy un o’r cyfnodau mwyaf anodd a heriol mewn hanes diweddar, gyda’r pandemig 
mwyaf arwyddocaol ac eang y mae’r byd wedi’i weld ers canrif. Mae miliynau lawer o fywydau wedi cael 
eu colli ym mhob cwr o’r byd ac i bobl hŷn, sy’n wynebu’r risg fwyaf o ganlyniadau dinistriol y feirws, mae 
hwn wedi bod yn gyfnod o bryder ac ofn i lawer. 

Er y bydd yn gyfnod hir cyn i ni ddeall y canlyniadau llawn y mae’r pandemig hwn wedi’u cael ar fywydau 
pobl hŷn, mae’r adroddiad hwn yn gyfle i bwyso a mesur y newidiadau sydd wedi bod ers i mi gyhoeddi fy 
adroddiad cyntaf ar Gyflwr y Genedl yn 2019. 

Dros y 18 mis diwethaf, rwyf wedi bod yn ymgysylltu’n uniongyrchol â phobl hŷn ledled Cymru, yn ogystal 
â’r rheini sy’n gwirfoddoli ac yn gweithio ochr yn ochr â nhw ac yn cefnogi ac yn gofalu amdanynt, 
er mwyn deall yr effaith mae’r pandemig wedi’i chael a’r camau sydd eu hangen wrth i ni symud i’r 
cam nesaf i alluogi pobl hŷn i adennill hyder, adfer eu hiechyd corfforol a meddyliol ac ailgydio mewn 
gweithgareddau cymunedol.

Mae’r adroddiad hwn yn adeiladu ar y ddealltwriaeth a gafwyd o’r ymgysylltu hwn ac yn defnyddio 
ymchwil a gynhaliwyd gan fy swyddfa ac eraill, yn ogystal â defnyddio polau piniwn a setiau data sydd ar 
gael yn gyhoeddus, i roi cipolwg ar yr amgylchiadau presennol sy’n wynebu pobl hŷn yng Nghymru. 

Un o’r heriau mwyaf o ran deall effaith y pandemig ar bobl hŷn, a’n cymunedau yn gyffredinol, yw’r diffyg data sydd ar gael sy’n cael ei 
ddadansoddi yn ôl oedran ac sy’n gyfredol ac yn berthnasol i’n hamgylchiadau presennol. Cafodd llawer o’r data a oedd yn arfer cael ei gasglu 
ei rewi neu ei ganslo fel mater o drefn wrth i staff gael eu hadleoli i ganolbwyntio ar ymateb i’r pandemig. Er mwyn gwella ein dealltwriaeth o’r 
effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar bobl hŷn, mae’n hanfodol ailddechrau casglu’r data hwn a bod ymdrechion yn cael eu gwneud i lenwi 
bylchau’r 18 mis diwethaf.

“Mae bylchau sylweddol yn dal i fodoli yn ein dealltwriaeth 
o fywydau pobl hŷn, a heb y data hwn, mae perygl y bydd 

profiadau pobl hŷn yn cael eu cuddio.”
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Fodd bynnag, mae llawer o feysydd o hyd ym mywydau pobl hŷn nad oes modd eu hasesu fel hyn oherwydd nad yw’r data’n bodoli, yn 
enwedig o ran profiadau pobl hŷn o gam-drin. Er bod camau pwysig wedi cael eu cymryd i ymestyn y gwaith o gasglu data am gam-drin 
domestig i gynnwys y rheini sydd dros 74 oed, mae bylchau sylweddol yn dal i fodoli yn ein dealltwriaeth o fywydau pobl hŷn, a heb y data 
hwn, mae perygl y bydd profiadau pobl hŷn yn cael eu cuddio yn ystod penderfyniadau am gyllid neu bolisi cyhoeddus. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi argymhellion ar gyfer camau gweithredu i awdurdodau cyhoeddus penodol, ond mae dyletswydd ar bob un 
ohonom i wella ein dealltwriaeth o brofiadau byw pobl, ac i ystyried sut y gallwn wella bywydau a rhagolygon cenedlaethau o bobl hŷn heddiw 
ac yn y dyfodol. 

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
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Cyflwyniad
Ym mis Hydref 2019, cyhoeddodd y Comisiynydd ei hadroddiad cyntaf ar Gyflwr y Genedl, a oedd yn dwyn ynghyd, am y tro cyntaf, ystod 
eang o dystiolaeth ac ymchwil, yn ogystal â’r data cyfyngedig sydd ar gael weithiau, i roi trosolwg o brofiadau pobl o fynd yn hŷn yng 
Nghymru. Nododd yr adroddiad, er bod rhai sylfeini cryf i adeiladu arnynt – gyda llawer o bobl hŷn yn teimlo bod ganddynt reolaeth dros eu 
bywydau ac yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw – tynnodd sylw hefyd at yr anghydraddoldebau difrifol sy’n bodoli ymysg y 
boblogaeth hŷn yng Nghymru. 

Mae’r anghydraddoldebau hyn yn ein cymdeithas wedi dod i’r amlwg hyd yn oed ymhellach yn ystod pandemig Covid-19, gan fod y pandemig 
wedi effeithio’n anghymesur ar bobl hŷn a’r cyfyngiadau sydd eu hangen i reoli lledaeniad y feirws. 

Er mwyn meithrin dealltwriaeth o effaith y pandemig ar bobl hŷn, mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi tri adroddiad allweddol dros y 18 mis 
diwethaf: 

• Roedd Lleisiau Cartrefi Gofal, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2020, yn defnyddio lleisiau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal, eu 
perthnasau a staff cartrefi gofal i roi cipolwg ar fywyd mewn cartrefi gofal yn ystod cyfnod brig cyntaf y pandemig. Roedd yr adroddiad 
yn amlinellu nifer o alwadau am weithredu, gan gynnwys ymgysylltu’n well â phreswylwyr cartrefi gofal, eu teuluoedd a’u ffrindiau a’u 
staff wrth wneud penderfyniadau, ac i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun gweithredu Covid-19 ar gyfer cartrefi gofal.

• Gadael neb ar ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn ei gyhoeddi ym mis Awst 2020 ac mae’n nodi’r camau 
gweithredu sydd eu hangen – ar unwaith ac yn y tymor hwy – i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu 
hangen arnynt ac nad ydynt yn cael eu hallgáu na’u gadael ar ôl wrth i Gymru ddelio â phandemig Covid-19 ac yn edrych tuag at ei 
adferiad.

• Roedd Straeon y Gaeaf yn cofnodi profiadau 21 o bobl hŷn yn ystod gaeaf 2020-21 er mwyn deall yn well sut roedd pandemig 
Covid-19 wedi effeithio ar eu bywydau, a’r gwersi y gellid eu dysgu wrth gynllunio ar gyfer gaeafau neu achosion o Covid-19 yn y 
dyfodol.

Mae Cyflwr y Genedl yn adeiladu ar ganfyddiadau’r adroddiadau hyn, yn ogystal â gwaith arall a wnaethpwyd gan y Comisiynydd dros y 
ddwy flynedd diwethaf i roi darlun wedi’i ddiweddaru o’r amgylchiadau sy’n wynebu pobl hŷn yng Nghymru heddiw, sy’n cydnabod effaith 
unigryw pandemig byd-eang. Mae hefyd yn defnyddio setiau data wedi’u cyhoeddi, proses ymgysylltu a gynhaliwyd gan y Comisiynydd, 
a chyhoeddiadau gan sefydliadau allweddol sy’n gweithio yng Nghymru ac ar draws y DU i gefnogi pobl hŷn, a’r bwriad yw cryfhau ein 
dealltwriaeth o’n cymdeithas sy’n heneiddio a’r heriau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â hynny.
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Crynodeb o’r Prif Ganfyddiadau
Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar bum agwedd allweddol ar fywydau pobl hŷn er mwyn rhoi trosolwg o’r prif feysydd newid ers yr 
adroddiad ar Gyflwr y Genedl 2019: Iechyd, Gofal a Lles; Diogelwch Ariannol; Risg o Gamdriniaeth; Cymunedau Cefnogol; a Chyfathrebu a 
Chynhwysiant. 

Ar draws y pum maes hyn, nodwyd nifer o ganfyddiadau allweddol, y mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru 
roi sylw iddynt, wrth i gamau gael eu cymryd ar unwaith i ymateb i’r pandemig, ac wrth i ni edrych i’r dyfodol a’n hadferiad: 

• Dros y 18 mis diwethaf, mae wedi bod yn anodd i bobl hŷn gael mynediad at wasanaethau cymunedol, yn enwedig iechyd a gofal.

• Bu cynnydd sylweddol mewn gofal di-dâl dros y ddwy flynedd diwethaf, wrth i wasanaethau gofal cymdeithasol gael eu hatal neu eu 
dychwelyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth. 

• Mae iechyd corfforol a meddyliol pobl hŷn wedi dirywio’n sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau’r pandemig a’r gostyngiad mewn 
gweithgareddau corfforol a chymdeithasol. 

• Mae’r pandemig wedi effeithio’n ariannol ar bobl hŷn, ac mae mwy o berygl y bydd y rheini sy’n dymuno aros yn y gweithlu yn colli eu 
swyddi neu’n cael eu heithrio o arferion gwaith sy’n datblygu. 

• Mae’r diffyg data sydd ar gael am brofiadau pobl hŷn o gam-drin yn ei gwneud yn anodd asesu effaith y pandemig, ond mae’n amlwg 
bod troseddwyr wedi bod yn targedu pobl hŷn gyda throseddau ariannol a thwyll.

• Cyfyngwyd ar y cyfleoedd i bobl hŷn ymgysylltu â chymunedau a gwirfoddoli yn ystod y pandemig sydd wedi gwneud i lawer deimlo nad 
ydynt yn aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

• Mae llawer o bobl hŷn mewn perygl o gael eu heithrio wrth i wasanaethau cyhoeddus a phreifat gyflymu’r broses o gyflwyno 
gwasanaethau digidol.

• Er gwaethaf yr heriau hyn, mae pobl hŷn wedi dangos gwytnwch a phenderfyniad drwy gydol y pandemig ac, at ei gilydd, maent yn 
obeithiol am y dyfodol.
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Newidiadau ers 2019 
% y bobl hŷn sy’n dweud eu bod yn 

teimlo’n unig weithiau
Nifer y bobl hŷn (60 oed a hŷn) sy’n hawlio 

Credyd Cynhwysol
% y bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi incwm 

cymharol

% y bobl hŷn sy’n gwirfoddoli % y bobl hŷn sydd wedi cael apwyntiad 
meddyg teulu yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf

% y gofalwyr di-dâl sy’n darparu mwy o 
ofal nawr na chyn i’r pandemig ddechrau

% o bobl hŷn sy’n dweud bod pobl wedi 
ceisio eu twyllo drwy gymryd arian neu 

wybodaeth bersonol ganddynt wedi 
cynyddu yn ystod y pandemig

% o bobl hŷn na fyddai’n gwybod ble i 
fynd i gael cymorth petaent yn cael eu 

cam-drin

% o bobl hŷn sydd wedi cymryd rhan 
mewn digwyddiadau celfyddydol, 

diwylliannol neu dreftadaeth
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Demograffeg
Mae 866,006 o bobl dros 60 oed yn byw yng Nghymru. Amcangyfrifir y bydd y nifer hwn yn codi i 956,000, neu 30% o’r boblogaeth, erbyn 
2026, ac i 1,015,000 neu 31% erbyn 2031.1

71%

82.3 78.3

6262
61.461.4

Ar enedigaeth, mae disgwyliad oes dynion yng Nghymru ar gyfartaledd 
yn 78.3, ond dim ond 61.4 yw disgwyliad oes iach (nifer y blynyddoedd 
ar gyfartaledd yn byw gyda iechyd cyffredinol da), gwahaniaeth o bron 
17 mlynedd, lle mae mwy o angen am driniaeth, gofal a chymorth. Mae 
disgwyliad oes merched yng Nghymru yn 82.3, tra mae disgwyliad oes 
iach yn 62, gwahaniaeth o bron i 20 mlynedd. Mae disgwyliad oes iach 
yn amrywio o 59.5 i ddynion a 59.3 i ferched ym Mlaenau Gwent i 69.8 
a 70.1 yn Sir Fynwy. .2

Dywedodd 71% o bobl dros 65 oed eu bod yn byw gydag un salwch 
hirsefydlog, a 39% â dau neu fwy o salwch tymor hir, yn bennaf 
cwynion cyhyrysgerbydol, y galon neu gylchrediad. Mae’r ffigur hwn 
yn codi o 68% o’r grŵp oed 65-74 i 75% o’r rheini dros 75 oed.3
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Ar draws y boblogaeth hŷn, mae 53% yn fenywod a 47% yn 
ddynion. Rhwng 60 a 69 oed, mae’r rhaniad bron yn gyfartal, (51% 
a 49%) ond mae hyn yn newid ar gyfer grwpiau hŷn. Mae’r grwpiau 
oedran 85-89 a 90 oed a hŷn yn cynnwys 60% a 68% o fenywod 
yn y drefn honno. Mae hyn yn cymharu â data 2017/2018, lle roedd 
menywod yn 61% a 70% o’r grwpiau oedran 85-89 a 90 oed a hŷn.4

Ychydig iawn o amrywiaeth ethnig sydd ymysg y boblogaeth hŷn, 
gyda 97.8% o bobl hŷn yng Nghymru yn nodi eu bod yn Wyn 
Prydeinig.5 

Mae amcanestyniadau’n dangos y bydd hyn yn newid dros amser 
– mae 98.8% o bobl dros 75 oed yn ystyried eu hunain yn Wyn 
Prydeinig, o’i gymharu â 97.2% o bobl 60-74 oed a 94.6% o bobl 
16-64 oed. 

Mae’n anodd amcangyfrif dadansoddiad ethnig llawn pobl hŷn yng 
Nghymru oherwydd mae pobl hŷn sy’n ystyried eu hunain fel pobl 
heb fod yn wyn wedi cael eu tangynrychioli’n aml mewn arolygon 
poblogaeth. 

Felly, mae angen mwy o ymgysylltu ac ymchwil gyda phobl hŷn Du, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r 
amrywiaeth yn y cymunedau hyn.

Mae’r data cyfyngedig sydd ar gael yng Nghymru yn dangos bod ychydig yn llai o bobl 65 oed neu hŷn yn ystyried eu hunain yn 
hoyw/lesbiaidd/birywiol/arall o’i gymharu â’r boblogaeth oedolion gyffredinol.6 

Er bod nifer y bobl hŷn sy’n nodi eu bod yn heterorywiol bron yr un fath â’r boblogaeth oedolion gyffredinol, sef tua 95%, mae 
canran uwch o bobl dros 65 oed yn ateb ‘ddim yn gwybod’ neu’n gwrthod ateb pan ofynnir iddynt am eu cyfeiriadedd rhywiol. 
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Iechyd, Gofal a Lles 
I lawer o bobl hŷn, mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn llawn heriau o ran cynnal eu hiechyd, eu hannibyniaeth a’u lles. Mae pandemig 
Covid-19 wedi effeithio ar bob un ohonom mewn ffyrdd gwahanol, ond mae cyfyngiadau ar ryngweithio corfforol a chymdeithasol, yn ogystal 
ag anawsterau wrth gael gafael ar wasanaethau iechyd a gofal, wedi effeithio ar bobl hŷn yn benodol. 

Mae’r adran hon yn edrych ar sut mae iechyd meddwl a chorfforol pobl hŷn wedi cael ei effeithio dros y ddwy flynedd diwethaf ac mae’n 
edrych ar effaith y pandemig, yn benodol, ar y gwasanaeth iechyd, pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal a gofalwyr di-dâl. 

Dirywiad yn iechyd corfforol a meddyliol pobl hŷn
Yn 2019, canfu adroddiad Cyflwr y Genedl y Comisiynydd fod pobl hŷn yng Nghymru yn byw, ar gyfartaledd, tua un rhan o bump o’u 
bywydau mewn iechyd gwael – gyda hyn yn codi i’r rheini sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, gyda disgwyl i ddynion a 
menywod fyw mewn iechyd da am ryw 50 mlynedd yn unig. 

Mae’r cyfyngiadau a roddwyd ar waith o ganlyniad i’r pandemig 
wedi golygu nad yw llawer o bobl hŷn, yn enwedig y rheini sydd 
wedi bod yn gwarchod neu’n hunanynysu, wedi gallu cymryd rhan 
mewn gweithgareddau sy’n cefnogi eu hiechyd a’u llesiant nac 
ymgysylltu’n llawn â’u cymunedau. Mae pobl hŷn wedi teimlo effaith 
ynysu ac aros dan do, gan golli hyder a theimlo'n ofnus ynghylch 
mynd allan eto. Mae iechyd corfforol a meddyliol llawer o bobl hŷn 
wedi dirywio o ganlyniad, sydd wedi cael effaith ar eu gallu i fyw’n 
annibynnol ac ar gyfer eu hiechyd a’u lles yn y dyfodol.

Mae dadansoddiad diweddar gan Age UK7 yn dangos, ers i’r 
cyfyngiadau symud cyntaf ddechrau ym mis Mawrth 2020.
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Mae ymchwil Age UK hefyd yn dangos bod 34% o bobl hŷn yn cytuno eu bod yn teimlo’n 
fwy pryderus nawr nag oeddent cyn y pandemig. Roedd lefelau gorbryder yn amrywio yn 
ôl sefyllfa ariannol pobl (37% ymysg y rhai llai breintiedig o’i gymharu â 30% ymysg y rhai 
mwy breintiedig), rhywedd (40% o fenywod o’i gymharu â 27% o ddynion) a chyflwr iechyd 
(45% gyda chyflwr iechyd o’i gymharu â 26% heb).8  

Er bod y pandemig wedi arwain at ddiffyg cyswllt cymdeithasol i 
bob un ohonom, mae Alzheimer’s UK wedi tynnu sylw at y ffaith 
bod y cyfyngiadau wedi bod yn arbennig o niweidiol i’r rheini sy’n 
byw gyda dementia. Roedd nifer hefyd wedi gweld dirywiad 
yn eu galluoedd gwybyddol a’u lles corfforol, gyda 82% o’r 
ymatebwyr y mae dementia wedi effeithio arnynt yn dweud 
bod eu symptomau dementia wedi cynyddu yn ystod y 
cyfyngiadau symud. Dywedodd 56% o’r rheini a oedd yn byw ar 
eu pen eu hunain gyda dementia hefyd eu bod yn teimlo’n fwy unig 
yn ystod y cyfyngiadau symud.9 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru hefyd yn adrodd bod tri chwarter y bobl dros 65 oed (75%) 
yn dweud eu bod yn teimlo’n unig weithiau, o’i gymharu â 69% o bobl 45-64 oed, ac mae 
11% o bobl hŷn yng Nghymru – tua 91,000 o bobl – yn teimlo’n unig yn gyson.10  

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

(Mike, Straeon y Gaeaf)

Wrth i ni symud drwy’r pandemig, mae’n bwysig bod pobl yn cynnal ymdeimlad o bwrpas, bod ganddynt reswm i fod yn optimistaidd, ac yn 
cael cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau sy’n ystyrlon iddyn nhw, er mwyn dechrau ymgysylltu â’r gymdeithas unwaith eto. At ei gilydd, roedd 
80% o’r rhai a holwyd gan y Comisiynydd yn gadarnhaol am y dyfodol.
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Gwasanaethau iechyd 
Mae pandemig Covid-19 wedi creu lefelau digyffelyb o niwed a’r angen am wasanaethau iechyd a chymorth yng Nghymru, ac mae llawer 
o bobl hŷn heb allu cael gafael ar y gwasanaethau a’r cymorth gofal iechyd sydd eu hangen arnynt. Mae anghenion iechyd a llesiant pobl 
hŷn yn aml yn gymhleth, a hyd yn oed cyn y pandemig, roedd angen brys i gynyddu cyflymder a graddfa’r gwaith o drawsnewid a gwella 
gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion ein poblogaeth sy’n heneiddio. 

“Mae apwyntiadau iechyd wedi bod yn drychinebus. Dydw i 
ddim wedi gweld rhewmatolegydd ers blwyddyn nac wedi cael 
triniaeth. Dwi wedi aros dros flwyddyn am apwyntiad orthopedig 
oedd wedi cael ei ganslo sawl gwaith. Mae llawer o apwyntiadau 
eraill wedi’u canslo a’u gohirio. Mae'n cael effaith ofnadwy ar fy 
nghyflwr iechyd sy’n gwaethygu. Gan amharu ar fy symudedd. 
Mae gormod o wasanaethau yn gyfyngedig neu’n ddibwys. Dim 
ond darpariaeth frys y mae’r rhan fwyaf yn ei chynnig.”11 

Mae iechyd a lles da yn chwarae rhan hanfodol yn ansawdd bywyd 
unigolyn, ond dim ond hanner y bobl 65 oed a hŷn (49%) yng Nghymru 
sy’n dweud nad ydynt yn cael eu cyfyngu gan gyflwr, salwch neu 
anabledd tymor hir, ac nid oes gan 29% o’r grŵp oedran hwn unrhyw 
salwch neu anabledd o gwbl.12  Mae’r ffigurau hyn wedi gostwng ers 2018 
(55% a 34% yn y drefn honno).13  Mae 31% o bobl 65 oed a hŷn wedi’u 
cyfyngu’n fawr gan y problemau iechyd hyn ac mae 13% yn dweud 
bod eu hiechyd yn gyffredinol yn wael neu’n wael iawn. Fodd bynnag, 
mae’n gadarnhaol nodi bod 57% o bobl dros 65 oed yn dweud bod eu 
hiechyd yn dda neu’n dda iawn.14 

Nid dim ond am iechyd corfforol mae hyn yn wir; dywedodd 17% o’r rhai 
a holwyd gan y Comisiynydd eu bod wedi bod angen cymorth iechyd 
meddwl yn ystod y deuddeg mis diwethaf, ac roedd 12% wedi gofyn 
amdano.15  Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion wedi canfod bod pobl hŷn 
wedi wynebu gwahaniaethu ar sail oedran wrth gael gafael ar wasanaethau 
iechyd meddwl  a chanfu polau a gynhaliwyd gan y Comisiynydd fod 8% 
o bobl hŷn yng Nghymru yn dweud eu bod wedi cael eu gwneud i 
deimlo’n rhy hen i gael gwasanaethau iechyd.17 

Roedd 41% o bobl yn cael trafferth 
cael apwyntiad meddyg teulu hwylus
          
Nid yw 54% o bobl 60-74 oed a 61% o 
bobl dros 75 oed wedi gweld deintydd 
mewn dros flwyddyn. Cynnydd o 17% 
a 24% yn 2019.
         
Nid yw 49% o bobl 60-74 oed a 32% 
o bobl dros 75 oed wedi defnyddio 
optegydd yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.

Roedd 44% o apwyntiadau dros y ffôn, 
cynnydd o 18% ers 2020
          
Dim ond 88% o’r rhai a gafodd 
ymgynghoriad dros y ffôn oedd 
yn fodlon â’r gofal a gawsant, o’i 
gymharu â 95% o’r bobl a gafodd 
apwyntiad wyneb yn wyneb
 
Nododd arolwg barn a gynhaliwyd gan 
y Comisiynydd mai dim ond 23% o 
bobl hŷn oedd yn ei chael hi'n hawdd 
cael gafael ar wasanaethau iechyd   
ar-lein.
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Cartrefi gofal 
Mae’r pandemig wedi effeithio’n arbennig o ddrwg ar bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal gan fod 
preswylwyr wedi byw gyda chanlyniadau cyfyngiadau ar ymweld ac wedi gweld llawer o’u ffrindiau a’u 
cyd-breswylwyr yn marw o ganlyniad i’r feirws. 

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd y Comisiynydd ei hadroddiad Lleisiau Cartrefi Gofal, a oedd yn 
rhoi cipolwg ar brofiadau’r rheini sy’n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal yn ystod cyfnod prysuraf 
cyntaf pandemig Covid-19. Roedd y materion a godwyd yn yr adroddiad yn cynnwys mynediad pobl 
hŷn at wasanaethau iechyd, yn enwedig ymweliadau gan feddygon teulu, a’r effaith yr oedd diffyg 
cymorth yn ei chael ar iechyd corfforol preswylwyr, yn ogystal â’r effaith yr oedd y pandemig yn ei chael ar fywyd bob dydd, ansawdd bywyd ac 
iechyd meddwl a lles trigolion. Yn ystod y cyfyngiadau symud a’r mesurau llym i reoli heintiau, mae teuluoedd wedi cael eu gwahanu, pobl yn 
methu gofalu am eu hanwyliaid, niferoedd cynyddol o bobl yn byw mewn profedigaeth, a mwy a mwy o gydnabyddiaeth o’r rôl hanfodol y mae 
teuluoedd a ffrindiau yn ei chwarae o ran gofalu am breswylwyr cartrefi gofal a’u lles. 

“Mae’r gofid a’r pryder mae fy nhad a’n teulu wedi’i ddioddef yn ystod yr 8 wythnos diwethaf wedi bod yn ddigynsail.” 
(Aelod o’r Teulu) 

Mae cyfnod y pandemig wedi dangos nad yw hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal bob amser yn cael eu cynnal a’u parchu ac mae 
angen gweithredu i gryfhau a hyrwyddo hawliau preswylwyr. Yr hyn a ddaeth yn amlwg oedd nad oedd pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal 
bob amser yn cael yr un hawliau a rhyddid â gweddill cymdeithas a rhaid cymryd camau yn awr i sicrhau bod hawliau preswylwyr i gael cyswllt 
â ffrindiau ac anwyliaid yn gallu parhau yn ystod unrhyw achosion yn y dyfodol.

Pan gafodd ymweliadau eu hatal dros dro yn ystod y cyfnod clo, mynegodd pobl hŷn, eu perthnasau a staff cartrefi gofal bryderon sylweddol 
am effaith diffyg ymweliadau ar eu hanwyliaid:19 

“Os bydd unrhyw beth yn digwydd i mi ac na fyddaf yn gallu gweld fy mhlant eto ac mae hynny’n fy nigalonni.” 
(Preswylydd Cartref Gofal)

“Ers y cyfnod clo, mae fy mam wedi mynd i lawr allt braidd. Yr hyn sy’n peri cymaint o ofid yw bod mam, rwy’n siŵr, wedi 
drysu’n lân ac yn teimlo bod ei theulu wedi anghofio amdani.” 

(Aelod o’r Teulu)
“Un effaith arall y mae [unigedd] wedi’i chael yw’r effaith ar les emosiynol ein trigolion. Mae llawer yn teimlo eu bod wedi cael 
eu hanghofio gan eu teulu ac ni allant ddeall pam fod angen i ni eu cadw draw ar hyn o bryd.” 

(Rheolwr Cartref Gofal)

18
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Alongside theOchr yn ochr â’r effaith y mae pandemig Covid-19 wedi’i chael ar iechyd corfforol a meddyliol pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi 
gofal, mae hefyd yn bwysig cofio bod rhai cartrefi gofal, yn anffodus, wedi gweld llawer o’u preswylwyr yn marw mewn niferoedd na welwyd 
eu tebyg o’r blaen. Ar 14 Medi 2021, roedd 1,942 o’r 5,755 o farwolaethau o ganlyniad i Covid-19 yng Nghymru wedi digwydd mewn 
cartrefi gofal.20 Bydd y marwolaethau hyn wedi cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl staff cartrefi gofal, preswylwyr a’u teuluoedd.

Gofalwyr Di-dâl
Mae ofnau a phryder rhai pobl hŷn a’u teuluoedd, ynghyd â phwysau ehangach ar y system, wedi 
golygu bod rhai pecynnau gofal cartref a chymorth wedi dod i ben yn ystod cyfnod y pandemig, sydd 
wedi arwain at nifer o bobl hŷn yn dibynnu mwy a mwy ar deulu a ffrindiau i ddarparu rhywfaint o’r 
cymorth hwn, naill ai fel gofalwyr newydd neu i ychwanegu at eu cyfrifoldebau gofalu presennol. 

Mae’n anodd gwybod faint o gymorth sy’n cael ei roi i gefnogi’r gofalwyr hyn wrth i’r gwaith o gyhoeddi 
data ar asesiadau a chynlluniau cymorth gael ei atal dros dro yn ystod cyfnod y pandemig. Fodd 
bynnag, mae ffigurau 2018-19 yn dangos mai dim ond canran fach o’r rheini a oedd yn gymwys oedd 
lefel yr asesiadau a’r cynlluniau cymorth a oedd yn cael eu darparu i ofalwyr. Yn 2018-19, o’r 442,000 
o ofalwyr di-dâl posibl yng Nghymru, dim ond 7,261 a gafodd Asesiad Gofalwr yn 2018-19. O’r 
asesiadau hynny, dim ond 2,748 a arweiniodd at Gynllun Cefnogi.22 

‘Nid oedd eisiau mentro gadael gweithwyr gofal i gartref ei rieni’ (ymholiad cyngor a chymorth gan CPHC, Ionawr 2021’ 
(ymholiad cyngor a chymorth gan CPHC, Ionawr 2021)

‘Mae’n poeni bod staff gofal cartref yn lledaenu Covid i’w cleientiaid agored i niwed eraill.’ 
(ymholiad cyngor a chymorth gan CPHC, Ionawr 2021)

Roedd pwysau ar y systemau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys prinder staff presennol, mwy o alw am wasanaethau ac 
absenoldebau o ganlyniad i brofion Covid-19 positif neu hunanynysu, hefyd wedi arwain at dynnu enghreifftiau o ofal cartref oddi ar unigolion 
neu symleiddio gwasanaethau i ymdopi â’r galw.  

21
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Mae’r gostyngiad hwn mewn cymorth gan ofal 
cartref wedi golygu bod cyfrifoldebau gofalwyr di-
dâl wedi cynyddu yng Nghymru. Mae’r dadansoddiad 
rhagarweiniol o arolwg gan Age Cymru wedi canfod 
bod 23% o’r ymatebwyr wedi ysgwyddo cyfrifoldebau 
gofalu ychwanegol yn ystod y pandemig.23  I rai gofalwyr 
di-dâl hŷn, a’r rheini sy’n gofalu am bobl sy’n byw â 
dementia, mae’r cyfuniad o gau cyfleusterau seibiant fel 
canolfannau dydd, ynghyd â’r cyfyngiadau symud, wedi 
cyrraedd pen eu tennyn ac nid yw 72% o ofalwyr wedi 
cael unrhyw seibiant o’u rôl fel gofalwyr yn ystod y 
pandemig.24 

80%
Mae 80% o ofalwyr di-dâl yn 
darparu mwy o ofal nawr na 
chyn i’r pandemig ddechrau

76%
Mae 76% o ofalwyr di-dâl wedi 

blino’n lân ac wedi ymlâdd 
oherwydd eu rôl fel gofalwyr 

yn ystod y pandemig
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Diogelwch ariannol  
Ar ôl gwneud cynnydd sylweddol o ran lleihau nifer y bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi, mae’r ffigur wedi codi’n raddol yn ystod yr hanner 
degawd diwethaf, sy’n golygu bod mwy o bobl hŷn yn cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd. Roedd adroddiad Cyflwr y Genedl 2019 y 
Comisiynydd wedi tynnu sylw at lawer o’r anawsterau ariannol sy’n wynebu pobl hŷn ac mae pandemig Covid-19 wedi gwaethygu’r rhain 
hyd yn oed ymhellach, yn enwedig wrth i fwy o danwydd gael ei ddefnyddio i gadw’n gynnes gartref yn ystod y cyfyngiadau symud, ac effaith 
diswyddiadau a cholli swyddi ar y rheini sy’n dal yn y gweithlu. 

Mae’r adran hon yn asesu’r cyfraniad y mae pobl hŷn yn ei wneud i’n cymdeithas a’n heconomi, a pham y dylem gymryd camau i wneud yn 
fawr o hyn a rhoi cymorth penodol ar waith i helpu pobl hŷn i aros yn y gweithle neu ddychwelyd iddo. 

Gwerthfawrogi cyfraniad pobl hŷn i gymdeithas a’r economi
Mae pobl hŷn yn cyfrannu’n sylweddol at gymdeithas mewn sawl ffordd wahanol, gan 
gynnwys drwy wirfoddoli, gofalu a gweithio; amcangyfrifir bod cyfraniad pobl hŷn at 
economi Cymru dros £2.19bn y flwyddyn.25  

Un o’r prif ffyrdd y mae pobl hŷn wedi bod yn cyfrannu at yr economi drwy gydol y pandemig 
yw drwy ddarparu gofal di-dâl. Oherwydd bod 196,000 o bobl ychwanegol yn dechrau gofalu 
am eraill yn ystod y pandemig, amcangyfrifir bod 683,000 o ofalwyr yng Nghymru.26  

Gan fod 45% o ofalwyr yng Nghymru dros 55 oed, mae hyn yn golygu bod tua 307,000 o 
ofalwyr hŷn yng Nghymru erbyn hyn.27  Mae llawer o’r gofalwyr hyn yn wynebu mwy o 
galedi ariannol o ganlyniad i’r pandemig, gyda 45% o ofalwyr yng Nghymru yn dweud eu 
bod yn cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd, cynnydd o 11% ers 2018.28  

Yn ogystal â’r cyfraniad hwn fel gofalwyr, mae pobl dros 50 oed yn ffurfio dros draean o’r 
gweithlu yng Nghymru,29 a gellid cynyddu hyn petai cyfraddau cyflogaeth yn cyfateb i gyfraddau grwpiau oedran eraill.30 Ar hyn o bryd, mae 
lefel y gyflogaeth ymysg pobl 50-64 oed yn 69.5%, i lawr o 70.5% yn yr un cyfnod yn 2018, sef y trydydd isaf o holl wledydd a rhanbarthau’r 
DU. Gallai cynyddu hyn i gyfateb i grwpiau oedran eraill (tua 75% ar hyn o bryd) fod yn werth bron i £4bn y flwyddyn i economi Cymru.31  

Er gwaethaf y cyfraniad hwn, mae pobl hŷn yn aml yn dioddef gwahaniaethu ar sail oedran yn y gweithle ac yn wynebu rhwystrau rhag 
ennill sgiliau newydd neu ailhyfforddi. Mae ymchwil diweddar wedi canfod er bod 90% o bobl hŷn yn credu bod ganddynt sgiliau 
trosglwyddadwy i symud rolau neu ddiwydiant pe baent yn cael cynnig hyfforddiant, dim ond 35% o’r cyflogwyr a holwyd fyddai’n fodlon 
cyflogi a chynnig hyfforddiant i rywun dros 55 oed mewn diwydiant newydd.32 
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Mae angen i gyflogwyr hefyd gynnig cyfleoedd mwy hyblyg ac addas i ofalwyr i alluogi pobl hŷn i aros yn eu swyddi presennol neu ddod o hyd 
i waith arall os bydd eu hamgylchiadau personol yn newid. Mae gwaith ymchwil blaenorol wedi dangos bod gweithio’n hyblyg yn ffactor o 
ran galluogi gweithwyr hŷn i aros yn y farchnad lafur am gyfnod hirach; ym mis Mehefin a mis Gorffennaf 2020, roedd gweithwyr hŷn 
a oedd yn gweithio’n gyfan gwbl o gartref yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn bwriadu ymddeol yn nes ymlaen o’i gymharu â’r rheini nad 
oeddent yn gweithio gartref,33 ac ym mis Ebrill i fis Mai 2021, roedd gweithwyr hŷn rhwng 50 a 69 oed a oedd yn gweithio gartref yn dweud eu 
bod yn gwella eu cydbwysedd bywyd a’u llesiant. 

Mae’n bwysig nad yw anghenion a dewisiadau pobl hŷn yn cael eu heithrio wrth i Gymru ailadeiladu ei heconomi, ac mae’n hanfodol eu bod 
yn cael eu cydnabod fel cyfranogwyr allweddol yn adferiad economaidd Cymru o’r pandemig ac yn bartneriaid wrth benderfynu ar ddyfodol y 
gweithle. 

Cymorth Cyflogaeth i Bobl Hŷn
Mae pandemig Covid-19 wedi achosi mwy o ansicrwydd i bobl hŷn sy’n dal i weithio, gyda gwaith ymchwil yn 
dangos bod tua thraean o weithwyr hŷn wedi gweld eu hincwm yn gostwng yn ystod y cyfnod hwn.34  Fel y 
nodwyd yn Gadael neb ar ôl, mae llawer o weithwyr hŷn yn ofni y bydd eu swyddi mewn perygl wrth i ganlyniadau 
economaidd Covid-19 ddod yn gliriach dros y misoedd nesaf. I fenywod yn benodol, sydd wedi gweld oedran pensiwn 
y wladwriaeth yn codi, mae perygl o ddiweithdra a thlodi o ganlyniad i hynny ar ôl ymddeol.

Mae’r newidiadau i arferion gweithio a achoswyd gan y pandemig wedi effeithio’n benodol ar weithwyr hŷn hefyd, 
gydag ymchwil yn dangos mai nhw sydd leiaf tebygol o fod yn gweithio gartref yn ystod y pandemig ac mai nhw sydd 
leiaf tebygol o ddisgwyl gweithio gartref yn y dyfodol.35 Fodd bynnag, ym mis Gorffennaf 2021, roedd 436,000 (9.6%) 
o bobl rhwng 50 a 64 oed mewn gwaith, yn ogystal â 71,000 (10.9%) o bobl dros 65 oed.36  For those over 65, 
this is an increase of 2.4% from the same period in 2018, showing a longer-term trend of increasing older people in 
employment. I’r rheini dros 65 oed, mae hyn yn gynnydd o 2.4% o’r un cyfnod yn 2018, sy’n dangos tuedd tymor hwy 
o gynyddu nifer y bobl hŷn mewn cyflogaeth. Mae hyn yn golygu bod 35.3% o gyfanswm gweithlu Cymru dros 50.37  

Mae’r ffigurau hyn yn amrywio ar gyfer dynion a menywod, gyda menywod yn llawer mwy tebygol o fod yn 
economaidd anweithgar cyn oedran Pensiwn y Wladwriaeth na dynion o bob oed. Yn 50 oed, roedd 17.9% o 
fenywod yn economaidd anweithgar o’i gymharu â 9.6% o ddynion ac yn 64 oed, roedd 58.6% o fenywod o’i 
gymharu â 46.9% o ddynion.38  

Mae’r pandemig wedi cyfrannu at duedd tymor byrrach niweidiol i’r cynnydd hwn mewn cyflogaeth ymysg pobl hŷn; gwelwyd y cynnydd 
cymharol uchaf mewn diweithdra yn ystod y pandemig yn y grŵp oedran 50-64.39  This will have a number of short term and longer term Bydd 
hyn yn cael nifer o effeithiau tymor byr a thymor hwy, gyda’r rheini yr effeithir arnynt yn colli incwm yn ystod y pandemig, ond hefyd mewn 
perygl o ddiweithdra tymor hir a llai o incwm pensiwn pan fyddant yn ymddeol. 
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Amcangyfrifir bod 16,600 o bobl hŷn (2% o’r rheini dros 60 oed) yn chwilio am 
waith.40 I’r rheini sydd eisiau gweithio ond nad ydynt yn gyflogedig, mae 38% yn 
dweud mai eu hoedran a 23% yn dweud mai salwch neu gyflwr tymor hir, neu 
anabledd yw’r rheswm pam nad ydynt yn gallu gweithio.41  

Gwyddom o ddirwasgiadau blaenorol mai’r bobl iau a hŷn yn y gweithlu sy’n 
teimlo’r effaith ariannol fwyaf. Yn dilyn cwymp ariannol 2008, er enghraifft, mae 
diweithdra ymysg gweithwyr hŷn wedi dyblu bron, ac wedi disgyn yn arafach o’i 
gymharu â grwpiau oedran eraill.42 TMae’n ymddangos bod hyn yn wir yn ystod yr 
anawsterau economaidd presennol gan fod y nifer sy’n manteisio ar Gynllun Cadw 
Swyddi Llywodraeth y DU wedi gostwng yn arafach ymysg pobl dros 65 oed na 
gweddill y boblogaeth. Ddiwedd mis Gorffennaf 2021, y band oedran hwn oedd â’r 
gyfran uchaf o’r holl grwpiau oedran (8% ar gyfer menywod a 9% ar gyfer dynion, 
o’i gymharu â 5% a 6% yn y drefn honno ar gyfer cyfanswm poblogaeth benywod 
a dynion).43

Mae gweithwyr hŷn hefyd yn fwy tebygol o gael eu diswyddo, ac maent yn aml yn ei chael yn fwy anodd 
dod o hyd i waith ar ôl colli swydd neu ddileu swydd, yn enwedig gan nad yw’r cymorth sydd ar gael i’w helpu i 
ddod o hyd i waith yn addas yn aml i ddiwallu eu hanghenion penodol.44 Heb y cymorth cyflogaeth priodol i bobl hŷn, 
mae perygl na fydd cenhedlaeth gyfan o bobl yn eu 50au a’u 60au byth yn dod o hyd i swydd arall cyn cyrraedd oed 
Pensiwn y Wladwriaeth, rhywbeth a fydd yn arwain at golli gwybodaeth a phrofiad sylweddol yn y gweithlu, ac yn 
peri risg i bobl sy’n byw gweddill eu bywydau mewn tlodi. 

Fel sy’n cael ei gynnig yn Gadael Neb ar ôl, dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu rhaglen gymorth bwrpasol i sicrhau 
bod pobl hŷn yn gallu cael gafael yn hawdd ar gymorth wedi’i deilwra sy’n diwallu eu hanghenion a chael cyfleoedd i 
ailhyfforddi a dysgu sgiliau newydd, naill ai wrth wynebu colli swydd neu wrth chwilio am waith.

Cam pwysig ymlaen gan Lywodraeth Cymru oedd ymestyn meini prawf cymhwysedd Prentisiaethau a Chynlluniau 
Dysgu yn y Gweithle i bobl o bob oed yn 2016. Fodd bynnag, dim ond 510 o bobl hŷn a gymerodd ran mewn cynlluniau o’r fath yn ystod 
2019-20 – dim ond 1% o gyfanswm y cyfranogwyr45 – felly mae angen gwneud rhagor o waith i hyrwyddo’r mathau hyn o gyfleoedd i bobl 
hŷn. Efallai na fydd llawer o bobl hŷn yn ystyried eu hunain yn gyfranogwyr arfaethedig ar gyfer prentisiaethau, er eu bod yn cael eu brandio 
fel ‘pob oedran’ – dylai dulliau cyfathrebu cenedlaethol a lleol a hysbysebu prentisiaethau ystyried yr iaith a ddefnyddir a sicrhau bod pobl hŷn 
yn weladwy mewn ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd. 
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Trechu Tlodi
Fel yr adroddodd y Comisiynydd yn Gadael Neb ar ôl, bydd y pandemig wedi bod yn gyfnod anodd iawn i bron 
i 1 o bob 5 o bobl hŷn yng Nghymru sy’n byw mewn tlodi incwm cymharol46 – nifer sydd wedi bod yn 
codi yn y blynyddoedd diwethaf – a fydd wedi teimlo’r effaith fwyaf o gynnydd mewn costau byw, newidiadau i 
arferion siopa arferol a diffyg mynediad at arian parod. Mae tlodi ymysg pobl hŷn yn fwy tebygol o effeithio ar y 
rheini sy’n byw ar eu pen eu hunain, gyda 24% o ddynion a menywod hŷn sengl yn byw mewn tlodi incwm 
cymharol, o’i gymharu â 14% o bobl hŷn sy’n byw fel cwpl.

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl hŷn yng Nghymru sy’n ei chael hi’n anodd yn ariannol yn colli miliynau o 
bunnoedd o hawliau ariannol. Ar gyfer y mis diweddaraf sydd ar gael, Chwefror 2021, roedd 87,735 o bobl yn 
cael credyd pensiwn yng Nghymru.47  Fodd bynnag, yn ôl yr Adran Gwaith a Phensiynau, nid yw 37% o bobl 

sengl gymwys a 50% o gyplau cymwys yn dal i gael Credyd Pensiwn.48  

Roedd cyfanswm Credyd Pensiwn heb ei hawlio ar ei ben ei hun yn gymaint â £214 miliwn yn 2018/19.49 Yn 
ogystal â’r gwahaniaeth cadarnhaol y gall y math hwn o gymorth ariannol ei wneud i incwm pobl hŷn – mae 
Credyd Pensiwn yn werth £58 yr wythnos ar gyfartaledd i’r rheini sy’n gymwys – mae hefyd yn datgloi 
ystod o hawliau eraill, fel gostyngiadau yn y dreth gyngor, gofal deintyddol am ddim a chymorth gyda chostau 
tai, sy’n darparu rhagor o gymorth ariannol i bobl hŷn. 

Mae pandemig Covid-19 wedi gwaethygu’r 
anawsterau sy’n wynebu’r 18% o bobl hŷn 
yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi 
incwm cymharol rhwng 2017 a 2020.50 Yn 
ystod y pandemig, mae cynnydd wedi bod 

yn nifer y bobl hŷn sy’n hawlio Credyd Cynhwysol, oherwydd colli cyflogaeth 
neu lai o oriau gwaith. Ym mis Chwefror 2021, roedd 17,401 o bobl yng 
Nghymru dros 60 oed a oedd yn cael Credyd Cynhwysol – mae hyn yn 
gynnydd o 98% o’i gymharu â mis Mawrth 2020, mis cyntaf pandemig 
Covid-19.51, 52  

NEEDS UP-
DATING
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Mae tlodi tanwydd yn dal yn broblem fawr i bobl hŷn, ac mae ffigurau 2018 yn dangos bod tua 67,000 
o aelwydydd hŷn yn byw mewn tlodi tanwydd yng Nghymru.53  Roedd dadansoddiad o adroddiad 
Straeon y Gaeaf y Comisiynydd yn dangos bod pobl hŷn wedi siarad am sut mae treulio mwy o amser 
gartref oherwydd y pandemig wedi golygu bod mwy o wariant ar wres, er mwyn cadw’n gynnes. 
Roedd llawer o’r cyfranogwyr yn ei chael hi’n anodd talu biliau tanwydd.54  

“Mae hi mor oer, mae’r gwres wedi bod ymlaen drwy’r dydd, rydw i ofn fy mil nesaf, hyd yn oed 
gyda’r £200 gan y Llywodraeth a thaliad cartref cynnes o £140, rydw i’n dal i boeni pan ddaw’r 
biliau i mewn. Dydy rhywun ddim yn sylweddoli faint mae aros gartref bob dydd yn ei gostio, 
yn enwedig yn y gaeaf, o leiaf yn yr haf fe allwch chi eistedd y tu allan yn yr haul.” 

(Carol B – Straeon y Gaeaf)

Mae’r materion hyn yn codi cwestiynau pwysig ynghylch sut y llwyddodd pobl hŷn i dalu biliau gwres a thrydan yn 2020/21, yn ogystal â sut 
bydd y sefyllfa’n edrych dros y gaeaf nesaf, a thu hwnt. Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi adrodd yn ddiweddar bod 13% o bobl hŷn yn 
dweud eu bod yn cael trafferth talu biliau weithiau,55 ffigur sydd wedi aros yn gyson ers 2016.
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Risg o gam-drin
Mae atal cam-drin pobl hŷn dal yn flaenoriaeth allweddol i’r Comisiynydd, yn enwedig o ystyried pryderon sylweddol yn ystod pandemig 
Covid-19 ynghylch y risg uwch i bobl hŷn o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, neu o gael eu targedu gan droseddwyr, oherwydd y 
cyfyngiadau symud. I ymateb i’r pryderon hyn, sefydlodd y Comisiynydd y Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin,  sydd wedi gweithio gyda'i gilydd 
i godi ymwybyddiaeth o'r pethau y gall pobl hŷn eu gwneud i gadw eu hunain yn ddiogel ac wedi eu hamddiffyn, a'r rôl y gallwn ni i gyd ei 
chwarae wrth amddiffyn pobl hŷn.Mae cam-drin pobl hŷn yn dal i gael ei dangofnodi a’i dangynrychioli mewn ffigurau oherwydd diffyg casglu 
data neu ystadegau nad ydynt yn cael eu dadansoddi yn ôl oedran er mwyn dangos darlun llawn o brofiadau pobl hŷn. 

Mae llawer o’r dystiolaeth yn yr adran hon yn seiliedig ar gyfrifon uniongyrchol gan bobl hŷn neu arolygon barn a gynhelir ar ran y 
Comisiynydd. Er bod y cyfrifon personol hyn yn dangos yn glir effaith a chanlyniadau cam-drin pobl hŷn, ni fydd yn bosibl gwybod y darlun 
llawn o brofiadau pobl hŷn heb welliannau sylweddol o ran casglu a dadansoddi data. Mae penderfyniad y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
i ymestyn eu casgliad o ddata ar gam-drin domestig y tu hwnt i’r terfyn blaenorol o 74 oed yn gam i’w groesawu, ond mae llawer o waith i’w 
wneud o hyd cyn y gallwn wybod i ba raddau y mae pobl hŷn yn cael eu cam-drin yng Nghymru. 

Nifer yr achosion
Mae miloedd o bobl hŷn yng Nghymru yn cael eu cam-drin – un weithred neu weithred sy’n digwydd 
dro ar ôl tro, neu ddiffyg gweithredu priodol, sy’n achosi niwed neu drallod. Gall y mathau o gam-drin 
yn erbyn pobl hŷn gynnwys cam-drin corfforol; trais domestig; cam-drin rhywiol; cam-drin seicolegol 
neu emosiynol; cam-drin ariannol neu faterol; cam-drin sefydliadol neu sefydliadol; esgeulustod; a 
rheolaeth drwy orfodaeth.

Mae data a thystiolaeth sy’n ymwneud â cham-drin pobl hŷn yn ddiffygiol am ddau reswm allweddol: 
mae rhywfaint o wybodaeth yn cael ei chasglu ond nid yw’n cael ei dadansoddi yn ôl oedran, felly nid 
yw’n bosibl nodi beth yw profiadau pobl hŷn; nid yw cam-drin yn cael ei gofnodi’n ddigonol chwaith – 

gall pobl hŷn (ac weithiau eu teulu a’u ffrindiau) boeni am wneud hynny oherwydd 
y posibilrwydd o sgil-effeithiau negyddol. 

Fel y nodwyd yn adroddiad y Comisiynydd ar Gyflwr y Genedl yn 2019, mae angen dirfawr am ymchwil sy’n benodol i 
gyd-destun Cymru, ac mae hynny’n seiliedig ar ddealltwriaeth gyfredol o gam-drin er mwyn rhoi darlun cliriach i ba raddau 
y mae pobl hŷn yn cael eu cam-drin yng Nghymru. Mae diffyg data cyson am brofiadau pobl hŷn, anghenion pobl hŷn 
a’r gwasanaethau llety a chymorth sydd ar gael. Nid oes data ychwaith am nifer y bobl hŷn sy’n defnyddio llochesi yng 
Nghymru. 

56

57
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Ychydig iawn o ystadegau swyddogol sy’n ymwneud â cham-drin pobl 
hŷn, yn enwedig gan mai dim ond yn ddiweddar y dechreuodd Arolwg 
Troseddu Cymru a Lloegr gasglu data ar gyfer pobl hŷn rhwng 60 a 74 
oed. Yn dilyn galwadau gan y Comisiynydd a sefydliadau eraill, mae’r 
terfyn oedran uchaf bellach wedi cael ei ddileu; bydd y data pob oed 
cyntaf yn cael ei gyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn 
2023. 

Mae data ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2019 yn 
amcangyfrif bod tua 280,000 o bobl 60-74 oed wedi profi cam-drin 
domestig yng Nghymru a Lloegr. Mae allosod ar sail poblogaeth yn 
dangos mai tua 15,000 fyddai’r ffigur hwn ar gyfer Cymru. 

Mae angen gwneud rhagor o ymchwil i ddeall profiadau pobl hŷn Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd 
wedi byw gyda chamdriniaeth. Mae tystiolaeth sy’n ymwneud â phrofiadau pobl o grwpiau lleiafrifoedd 
ethnig o bob oed yn dangos bod tanadrodd yn fwy difrifol mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig, a 
bod menywod Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn fwy tebygol o aros mewn perthnasoedd 
camdriniol am gyfnod hirach oherwydd y rhwystrau sy’n gysylltiedig â gadael, gan gynnwys 
drwgdybiaeth o’r heddlu neu asiantaethau eraill;60 statws economaidd-gymdeithasol ac 
arwahanrwydd cymdeithasol;61 anawsterau iaith a statws mewnfudo;62 a phryderon ynghylch dod 
â chywilydd i’r teulu a/neu’r gymuned.63  

Mae pobl hŷn LGBTQ+ hefyd yn wynebu rhwystrau, 
gan eu bod ‘yn anweledig ac yn anweladwy iawn yn 
y system gymorth prif ffrwd’. Mae data’n dangos mai 
dim ond 2.5% o’r rheini sydd wedi goroesi o bob oed 
sy’n defnyddio gwasanaethau cam-drin domestig 
yng Nghymru a Lloegr sy’n ystyried eu hunain yn 
LGBTQ+.64 

Mae’r rhwystrau i gael gafael ar gymorth yn 
cynnwys diffyg ymddiriedaeth mewn gwasanaethau 
o ganlyniad i brofiadau blaenorol o homoffobia a 
thrawsffobia a dealltwriaeth gyfyngedig ymysg rhai 
gweithwyr proffesiynol o gam-drin domestig yn y 
gymuned LGBTQ+, sy’n gallu arwain at ragfarn, 
stereoteipiau ac ymatebion amhriodol.

Mae’r data’n awgrymu bod 
menywod hŷn yn dioddef lefelau 
uwch o gam-drin na grwpiau 
eraill59

Y math mwyaf cyffredin o gam-
drin a ddioddefodd pobl hŷn yn 
2019 oedd esgeulustod, a oedd 
yn cynrychioli dros 35% o’r 
digwyddiadau a gafodd eu riportio. 
Cafodd hyn ei ddilyn gan gam-drin 
corfforol (20%), seicolegol (18%) 
ac ariannol (14%) 

58
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Effaith Pandemig Covid-19 
Mae deall effaith lawn y pandemig yn anodd gan nad yw llawer o’r data sydd ar gael ar gam-drin pobl hŷn 
yn cwmpasu’r cyfnod hwn. Fodd bynnag, mae data polau piniwn ac astudiaethau achos gan elusennau yn 
dangos y gallai’r sefyllfa fod wedi gwaethygu ymysg pobl hŷn yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn. Mae 
llawer o sefydliadau sy’n gweithio ledled Cymru i amddiffyn a diogelu pobl hŷn wedi mynegi pryderon y 
bydd nifer yr achosion o gam-drin wedi cynyddu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, gan fod pobl hŷn 
wedi bod yn treulio mwy o amser yn eu cartrefi ac wedi gweld newidiadau sylweddol i’w trefn arferol. O 
dan fesurau’r cyfyngiadau symud, mae llawer o’r cyfleoedd arferol i adnabod cam-drin – drwy gyswllt â 
gweithwyr proffesiynol mewn apwyntiadau rheolaidd neu ymweliadau gan aelodau o’r teulu, er enghraifft 
– wedi cael eu colli, sy’n golygu y gallai pobl hŷn fod yn colli allan ar gymorth a chefnogaeth a allai achub 
bywydau.  

Mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod cynnydd wedi bod yn y galw am 
wasanaethau dioddefwyr cam-drin domestig yn ystod pandemig y coronafeirws ymysg pobl o bob 
oed, sy’n effeithio’n benodol ar linellau cymorth.66 Yn ystod y pandemig, cofnododd yr heddlu 259,324 o 
droseddau (ac eithrio twyll) a nodwyd fel rhai sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig rhwng mis Mawrth a 
mis Mehefin 2020.  Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 7% o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019 a chynnydd 
o 18% ers 2018. Fodd bynnag, ni allwn bennu faint o’r achosion hyn a oedd yn ymwneud â phobl hŷn gan 
nad yw’r data’n cael ei ddadansoddi yn ôl oedran. 

Mae diffyg data ar gael am gam-drin pobl hŷn yn ystod pandemig Covid-19, ond mae’r astudiaethau 
achos hyn, a ddarparwyd gan Linell Gymorth Byw Heb Ofn, yn tynnu sylw at brofiadau pobl hŷn yn ystod y 
cyfnod hwn. 

“Mae ei ŵyr 13 yn ei brawychu hi a’i phartner. Mae iechyd y ddau ohonynt yn wael. Mae’n eu 
bwlio drwy’r amser, yn curo drysau ac yn rhegi arnynt. Maent wedi ffonio’r heddlu sawl gwaith 
i gael help, ond nid ydynt yn helpu. Maent hefyd wedi cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol 
ar sawl achlysur. Roedden nhw i fod i gael cyfarfod yr wythnos diwethaf ynghylch lleoliad 
gofal ar ei gyfer ac roedden nhw i fod i gysylltu’n ôl heddiw, ond dydyn nhw ddim wedi 
clywed dim.”

Ym mis Ebrill a mis Mehefin 
2020, cynhaliodd Cymorth 
i Fenywod Cymru ddau 
arolwg ar wahân hefyd i 
gasglu gwybodaeth gan 
sefydliadau sy’n cynnig 
gwasanaethau cymorth 
yng Nghymru.  Yn ôl yr 
ymatebion, yn ystod y 
cyfyngiadau symud:65 

• Roedd 13 o’r 15 sefydliad 
wedi gweld cynnydd yn y 
galw am gymorth ar-lein  

• Gwelodd 9 o’r 15 
sefydliad gynnydd yn y 
galw am wasanaethau 
cyfathrebu a/neu 
wybodaeth

• Roedd 3 o’r 14 sefydliad 
wedi gweld cynnydd yn y 
galw am gymorth ar gyfer 
cam-drin ariannol
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Mae’r dyfyniad hwn yn dangos y pwysau ar wasanaethau o ganlyniad i’r pandemig, ac mae’r dyfyniad canlynol yn ategu hyn:

“Mae hi’n meddwl ei bod hi’n cael ei cham-drin gan ei mab; mae wedi cael ei wrthod am gymorth gan y tîm Iechyd Meddwl. 
Mae’n gweiddi arni ac yn torri pethau yn y tŷ. Roedd yn cael rhywfaint o gwnsela a chafodd archwiliad lles ar ôl iddo ddweud 
pethau sy’n peri pryder wrth y cwnselydd – daeth yr heddlu draw ac roedd eisiau gwirio ei les, ac yn awr nid yw’n siarad â’r 
cwnselydd am nad yw’n ymddiried ynddo mwyach. Mae wedi dechrau ystumio pethau a gwneud pethau i fyny. Mae wedi dweud 
yr hoffai iddo adael ei chartref ond nad yw'n teimlo ei bod yn gallu gwneud ei mab ei hun yn ddigartref, a pha mor anodd yw 
bod mewn sefyllfa lle mae’n cael ei cham-drin gan ei mab.”

Roedd pobl eraill a oedd yn cysylltu â’r gwasanaeth yn poeni bod y pandemig wedi gwaethygu’r perthnasoedd camdriniol presennol.

“Datgelodd y galwr fod ei thaid wedi bod yn ymosodol yn gorfforol ac ar lafar tuag at ei nain ers blynyddoedd lawer. Mae’r 
galwr yn teimlo bod y cam-drin wedi gwaethygu yn ystod y pandemig.”

Mae troseddwyr hefyd yn defnyddio’r pandemig i ecsbloetio a thwyllo pobl, gan dargedu pobl hŷn yn benodol yn aml oherwydd eu bod yn 
agored i niwed. Yn ystod y pandemig, mae nifer o droseddau a sgamiau sy’n gysylltiedig â Covid-19, fel ffugio bod yn swyddogion llywodraeth 
i ddwyn arian neu ddata personol, neu ddarbwyllo unigolion i brynu nwyddau neu wasanaethau nad ydynt yn bodoli. 

“Rwy’n mynd i banig weithiau pan fyddwn ni’n cael negeseuon e-bost sgâm, ond rwy’n meddwl fy mod i’n iawn 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 - Winter Stories)
Canfu polau piniwn a gynhaliwyd ar ran y Comisiynydd fod 75% o bobl hŷn yng Nghymru yn ymwybodol o ymdrechion i’w twyllo i gael gwared 
ar arian neu wybodaeth bersonol, a dywedodd 64% o bobl hŷn fod yr ymdrechion hyn wedi cynyddu ers dechrau’r pandemig. 

Mae tystiolaeth gan y Safonau Masnach Cenedlaethol yn dangos bod dros hanner y bobl dros 65 oed wedi cael eu targedu gan sgamwyr.67 
Mae hyn yn adlewyrchu ymchwil a gynhaliwyd gan Age UK, a ganfu fod dros 5 miliwn o bobl dros 65 oed yn y DU yn credu eu bod wedi cael 
eu targedu gan sgamwyr.68  
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Cael Gafael ar Gefnogaeth 
Er gwaethaf y cynnydd o ganlyniad i ddyletswyddau newydd o dan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, a gwaith 
y Comisiynydd ei hun i godi ymwybyddiaeth o gam-drin, canfu polau a 
gynhaliwyd ar ran y Comisiynydd na fyddai 41% o fenywod hŷn a 48% o 
ddynion hŷn yn gwybod ble i fynd i gael cymorth pe baent yn cael eu 
cam-drin, o’i gymharu â 21% o fenywod hŷn a 35% o ddynion hŷn yn 
2019.69 

Dywedodd nifer sylweddol o bobl hŷn (44%) y byddent yn cysylltu â’r 
heddlu am help pe baent mewn perygl o gael eu cam-drin neu’n cael 
eu cam-drin, felly mae’n hanfodol bod swyddogion a staff yn gallu darparu’r 
cymorth sydd ei angen ar bobl. 

Dywedodd 12% o bobl hŷn hefyd y byddent yn troi at aelodau o’r teulu 
am gymorth. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd sicrhau bod gwybodaeth a chyngor am beth i’w wneud os yw rhywun yn cael ei gam-drin a sut 
i helpu ar gael yn rhwydd i bawb, gan gynnwys gofalwyr, yn enwedig gan y gallai fod angen yr wybodaeth hon ar fyr rybudd yn ystod argyfwng. 

Mae gwybod pwy a beth sydd ar gael i’ch helpu a sut i gael gafael ar y cymorth hwn yn hanfodol, ond mae llawer o bobl hŷn yn ei chael yn 
anodd dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Er bod nifer cynyddol o bobl hŷn yn chwilio am wybodaeth a chymorth ar-lein (11%), 
ar gyfer y rheini nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd (41% o bobl dros 75 oed), mae hyd yn oed yn fwy anodd dod o hyd i wybodaeth a 
chymorth. 

I ddechrau mynd i’r afael â hyn, mae’r Comisiynydd wedi datblygu cyfeiriadur gwasanaethau cam-drin ar-lein i gefnogi pobl sy’n chwilio am 
help a chefnogaeth os ydynt mewn perygl o gael eu cam-drin, neu’n cael eu cam-drin, yn ogystal â llyfryn gwybodaeth, sydd wedi cael ei 
ddosbarthu gan sefydliadau partner ledled Cymru.70  

Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd llawer o bobl hŷn yn dal i fethu cael gafael ar gymorth gan nad yw llawer o’r gwasanaethau cam-drin prif 
ffrwd sydd ar gael yn gallu diwallu anghenion pobl hŷn. Roedd ymchwil a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd ym mis Mehefin 2021 yn tynnu sylw 
at yr angen am ragor o wasanaethau a chymorth wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin, neu sydd mewn perygl 
o gael eu cam-drin, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i’w cadw’n ddiogel neu i 
adael perthynas gamdriniol. Roedd yr adroddiad yn nodi nifer o faterion a all atal pobl hŷn rhag cael gafael ar wasanaethau a chymorth, gan 
gynnwys diffyg ymwybyddiaeth ymysg rhai gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr o’r ffyrdd penodol y gallai pobl hŷn gael eu cam-drin, a’r mathau 
o gymorth a fyddai’n cael yr effaith fwyaf buddiol.71  



Cyflwr y Genedl: 2021       27 

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

Cymunedau Cefnogol 
Mae pandemig Covid-19 wedi cyfyngu ar y gallu i bob un ohonom ymgysylltu â’n cymunedau ac ymgymryd â’r gweithgareddau arferol o ddydd 
i ddydd roedden ni’n arfer eu cymryd yn ganiataol. Mae pobl hŷn wedi wynebu heriau penodol yn ystod y cyfnod hwn o ran cael gafael ar 
hanfodion, ymgysylltu â grwpiau cymdeithasol, cael cyswllt â phobl ifanc a gwneud gweithgareddau gwirfoddoli, sydd mor bwysig i ymdeimlad 
llawer o bobl hŷn o annibyniaeth a llesiant. 

Wrth i ni symud allan o’r pandemig, mae angen i ni edrych ar sut gallwn ni gryfhau undod rhwng cenedlaethau, creu cymunedau cyfeillgar i 
oed sy’n cefnogi pawb i heneiddio’n dda a sicrhau bod cyfleoedd i barhau i gyfrannu at gymdeithas, yn enwedig drwy wirfoddoli, yn ddiogel ac 
yn hygyrch i bawb.

Cael Gafael ar Gyflenwadau a Gwasanaethau Lleol 
Canfu Arolwg Cenedlaethol diweddaraf Cymru fod hanner y rheini sy’n 70 
oed a hŷn yn dweud bod Covid-19 wedi effeithio ar fynediad at fwyd, 
meddyginiaeth a hanfodion.72 Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) hefyd 
wedi canfod bod pobl hŷn yn y DU yn fwy tebygol o fod wedi cael trafferth cael 
gafael ar hanfodion, ac yn llai tebygol o fod wedi cael effaith ar eu harian neu eu 
lles, na phobl iau yn ystod y pandemig.73 

Mae’n galonogol nodi felly, yn y polau a gynhaliwyd ar ran y Comisiynydd ym mis 
Gorffennaf 2021, bod 87% o bobl hŷn bellach yn teimlo eu bod yn gallu cael 
mynediad i siopau ar gyfer bwyd.

Mae’r pandemig hefyd wedi amharu 
ar fynediad pobl hŷn at wasanaethau hanfodol eraill yn eu cymunedau, gan gynnwys swyddfeydd 
post, banciau a gwasanaethau iechyd. Tynnwyd sylw at fynediad pobl hŷn at wasanaethau 
meddygon teulu yn adroddiad Cyflwr y Genedl 2019, ac mae data Arolwg Cenedlaethol Cymru ym 
mis Mawrth 2021 yn dangos mai dim ond 62% o bobl hŷn oedd ag apwyntiad gyda meddyg teulu 
yn ystod y 12 mis diwethaf, o’i gymharu â 77% o bobl hŷn yn y 12 mis cyn mis Mai 2020.75 

Dim ond 63% o bobl hŷn 
sydd wedi’i chael hi’n 
hawdd cael gafael ar 
wasanaethau fel swyddfeydd 
post a banciau yn ystod y 
pandemig74

Mae 45% o bobl hŷn wedi ei 
chael yn hawdd defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus yn 
ystod y pandemig
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Yn ogystal â chael gafael ar wasanaethau hanfodol, mae data Arolwg Cenedlaethol Cymru yn 
dangos gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n bresennol neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau 
celfyddyd, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith y flwyddyn gyda 36% o bobl 65-74 oed a 
46% o bobl dros 75 oed heb fynd i’r mathau hyn o weithgareddau ers i’r pandemig ddechrau.76 
Mae hyn yn gynnydd o 32% a 43% yn 2017-18. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd pobl hŷn yn llai 
tebygol o gael mynediad at weithgareddau celfyddydol, diwylliannol a threftadaeth na 
grwpiau oedran eraill, gyda dim ond 22% o bobl 25-44 oed ddim yn mynd i’r gweithgareddau 
hyn .77   

Mae’r diffyg cyfle hwn i gael mynediad at wasanaethau a gweithgareddau lleol wedi arwain 
at bobl hŷn yn chwilio am ffyrdd gwahanol o ddefnyddio eu hamser ac ymdopi ag ymateb i’r 
pandemig. Mae rhai o’r enghreifftiau a rannwyd â’r Comisiynydd wedi bod yn gadarnhaol, gan 
gynnwys cyfleoedd i wneud gweithgareddau creadigol gartref, cymryd rhan mewn ymarfer corff a 
gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored, a chysylltu â ffrindiau a theulu ar-lein neu dros y ffôn. 

Fodd bynnag, mae tywydd gwael a phryderon ynghylch dal y feirws wedi golygu bod llawer ohonom yn treulio mwy o amser yn gwylio’r teledu 
yn ein cartrefi. 

Mewn arolwg dros y ffôn a gynhaliwyd ar ran y Comisiynydd, dywedodd 73% o’r ymatebwyr eu bod yn gwylio mwy o deledu na chyn y 
pandemig.78 Er y bydd hyn wedi helpu rhai pobl, dywedodd cyfranogwyr yn ymchwil Straeon y Gaeaf y Comisiynydd eu bod yn teimlo’n euog 
am wylio gormod o deledu neu chwarae gemau fideo.79  

“Rwy’n gwylio llawer mwy o deledu yn sicr, ond beth arall sydd yna i’w wneud!” 
(Carol B - Straeon y Gaeaf)

“Mae hyn hefyd ar ôl blynyddoedd o ddweud wrth blant na ddylent chwarae cymaint ar gemau ar-lein a sut dydy hynny ddim yn 
dda i chi. Wel, fe ddigwyddodd ac fe wnes i ddechrau chwarae gemau a jig-sos a chael hwyl ac fe wnaeth helpu gyda diflastod.”

 (Dawn - Straeon y Gaeaf)
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Mae pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal wedi ei chael yn arbennig o anodd ymgysylltu â’u cymunedau lleol ac maent wedi cael eu cyfyngu 
rhag gweld eu teulu a’u ffrindiau oherwydd y cyfyngiadau a roddir ar ymweld. Clywodd adroddiad Lleisiau Cartrefi Gofal y Comisiynydd gan 
nifer o breswylwyr cartrefi gofal, eu hanwyliaid, a staff cartrefi gofal am eu rhwystredigaethau ynghylch y cyfyngiadau ar eu bywydau:

“Rydyn ni dal eisiau byw.” 
Preswylydd mewn cartref gofal

“Rydw i eisiau gweld fy nheulu eto a mynd am dro..” 
Preswylydd mewn cartref gofal 

“Roeddwn i’n arfer mynd allan am ginio unwaith yr wythnos, felly rydw i’n edrych ymlaen yn arw at wneud hynny eto.” 
Preswylydd mewn cartref gofal 

Mae’r holl dystiolaeth hon yn pwysleisio’r angen i gefnogi pobl hŷn i ailgysylltu â’u cymunedau drwy ailagor lleoliadau cymunedol y mae pobl 
hŷn yn eu gwerthfawrogi gymaint, gan wneud yn siŵr bod yr amgylcheddau ffisegol yn ein cymunedau yn helpu pobl hŷn i ail-ymgysylltu, gan 
sicrhau eu bod yn gallu cadw pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio’r gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt. Wrth i ni ddechrau 
symud ymlaen, mae’n bwysicach nag erioed i Gymru ddangos ei hymrwymiad i wneud ein cymunedau’n ystyriol o oedran, a chymryd y camau 
angenrheidiol a fydd yn galluogi pawb i heneiddio’n dda. Disgrifiwyd pwysigrwydd seilwaith cymunedol sylfaenol ar gyfer cynnal iechyd a lles 
yn un o ymholiadau cyngor a chymorth y Comisiynydd: 

“Mae ffensys wedi’u codi mewn rhannau helaeth o Fae Caerdydd sy'n golygu mai dim ond tua 4 mainc sydd yn y Bae i bobl 
eu defnyddio fel man eistedd. Yn ystod y pandemig rwyf wedi ymweld â’r Bae yn rheolaidd oherwydd ei fod yn lleol i mi ac os 
oes angen – yn hawdd ei gyrraedd mewn car. Mae’n lle gwych i fynd am dro yn ystod y pandemig gan fod digon o awyr iach 
yno a bod pobl o gwmpas. Yn anffodus, ni allaf gerdded cymaint y dyddiau hyn ac mae arnaf angen gorffwys yn rheolaidd. Pan 
ymwelais â’r Bae y diwrnod o’r blaen, allwn i ddim dod o hyd i unrhyw un o’m mannau gorffwys rheolaidd i eistedd – mae ffens 
o amgylch y basn hirgrwn a grisiau’r Senedd. Canlyniad y ffens yw nad yw’r Bae bellach ar gael i bobl hŷn a phobl anabl sydd 
angen seibiant – mae hyn mor annheg. Sut gall hyn fod yn iawn?” 

Mae profiadau pobl hŷn sy’n cael eu hadlewyrchu yn yr adroddiad Straeon y Gaeaf a’r arolwg dros y ffôn yn dangos ei bod yn bwysig, ar 
ôl dod allan o’r pandemig, bod gan bobl ymdeimlad o bwrpas, bod ganddynt reswm dros deimlo’n optimistaidd, a’u bod yn cael cyfleoedd 
ar gyfer gweithgareddau sy’n ystyrlon, er mwyn dechrau ymgysylltu â’r gymdeithas unwaith eto. Mae’r heriau cyffredin y mae’r Arolwg 
Cenedlaethol yn tynnu sylw atynt yn cynnwys ailadeiladu hyder, teimlo’n ddiogel ar drafnidiaeth gyhoeddus, mynediad i doiledau, ac 
ailgydio mewn clybiau a gweithgareddau cymdeithasol.80 Gall sicrhau bod cymunedau sy’n ystyriol o oedran yn cael eu datblygu wneud 
llawer i ddatrys yr heriau hyn.
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Mae llawer o bobl hŷn yn parhau yn nerfus neu’n ofni gadael eu cartrefi ac ail-ymgysylltu â’u cymunedau wrth i’r cyfyngiadau symud barhau i 
lacio. Mae’n bwysig cael gwybod beth sy’n gweithio o ran annog pobl i ail-ymgysylltu a sicrhau nad yw pobl hŷn yn cael eu gadael ar ôl wrth i 
weddill y boblogaeth ddychwelyd i normal newydd. Fodd bynnag, mae’n gadarnhaol bod arolygon diweddar yn dangos bod 81% o bobl hŷn 
nawr yn teimlo’n gymharol hyderus neu’n hyderus iawn wrth fynd allan.81 Fodd bynnag, roedd 14% o bobl hŷn yn dal i boeni am ddal y 
feirws wrth i leoliadau ddechrau ailagor, sy’n golygu nad oeddent yn hyderus yn mentro y tu allan.82  

Wrth i gynlluniau gael eu gwneud i bontio o’r cyfnod hwn o’r pandemig i adferiad a gwasanaethau sy’n gynaliadwy yn y tymor hir, rhaid 
gwneud addewid i adeiladu gwasanaethau cymunedol sy’n gweithio i bobl hŷn. Mae angen i ni sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu o 
brofiadau’r 18 mis diwethaf, a bod lleisiau pobl hŷn yn ddylanwadol yn y ddeialog am newid a datblygu gwasanaethau.
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Cyfleoedd ar gyfer Cyswllt Rhwng y Cenedlaethau
Mae ofn mynd yn ôl allan ac ailafael mewn bywyd mwy normal wedi cael ei achosi gan lawer o bobl heb weld neb yn ystod y cyfnod clo ac 
mae wedi lleihau hyder pobl ac wedi arwain at golli sgiliau cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol.83 Un o’r ffyrdd y mae pobl hŷn wedi 
ymdopi â’r materion hyn yw drwy greu cysylltiadau newydd gyda gwahanol grwpiau oedran yn eu cymuned.84  

Mae canlyniadau polau piniwn y Comisiynydd yn atgyfnerthu’r canfyddiadau hyn, gan fod 56% o bobl hŷn yng Nghymru yn dweud eu bod 
wedi cael digon o gyfleoedd i ryngweithio â chenedlaethau iau ers dechrau’r pandemig.85  

Roedd rhai o’r cyfranogwyr yn adroddiad Straeon y Gaeaf y Comisiynydd yn credu bod y cyfyngiadau symud wedi effeithio ar nifer y bobl 
iau a phlant sydd fel arfer yn mynd drwy’r gymdogaeth, gan eu gadael yn teimlo’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 yma yn y pentref. Mae’n dawel iawn ac yn heddychlon – ac rwy’n mwynhau hynny’n 
fawr iawn. Rwy’n drist o beidio â gweld pobl iau a phlant o gwmpas ac mae hyn yn gwneud i mi feddwl sut maen nhw i gyd yn 
ymdopi.” 

(Frances – Straeon y Gaeaf)
Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio pwysigrwydd amlygrwydd pobl o bob cenhedlaeth yn ein cymunedau. I Frances, mae peidio â gweld 
cenedlaethau iau yn erydu ymdeimlad bod cymuned yn perthyn i bob oed, gan greu ymdeimlad o dristwch. 

Dywedodd 94% o’r rheini a gymerodd ran yn arolwg barn ffôn CPHC fod siarad ag aelodau o’r teulu wedi eu helpu i deimlo’n well yn 
ystod y pandemig a dywedodd 87% fod siarad â ffrindiau wedi eu helpu i deimlo’n well, gan danlinellu pwysigrwydd cyswllt cymdeithasol a 
pherthnasoedd ystyrlon. 

Canfu canlyniadau arolwg ar-lein ledled y 
DU fod ymatebwyr wedi dweud yn ystod y 

cyfyngiadau symud cyntaf eu bod yn gwneud 
cysylltiadau newydd rhwng y cenedlaethau, 

gyda 24% yn dweud eu bod wedi gwneud 
cysylltiadau newydd â gwahanol grwpiau 

oedran yn eu cymuned leol

O’r rheini a wnaeth gysylltiadau newydd yn 
ystod y cyfyngiadau symud, roedd 69% yn 

obeithiol y byddai’r perthnasoedd newydd yn 
parhau ar ôl i’r cyfyngiadau symud ddod i ben
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Gwirfoddoli
Mae’r rôl bwysig y mae gwirfoddoli’n ei chwarae yn ddiweddarach mewn bywyd wedi’i 
chofnodi’n dda, gyda llawer o bobl hŷn 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 ddiweddarach 
mewn bywyd. Yn 2017-2018, roedd 35% o bobl 65-74 oed a 27% o bobl dros 75 oed yn 
gwirfoddoli. Roedd hyn wedi gostwng i 30% a 26% yn y drefn honno yn ystod 2019-
2020.86

Ategwyd hyn gan y sesiynau ymgysylltu a gynhaliwyd gan y Comisiynydd, a oedd yn dangos 
bod rhai sefydliadau wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl iau a oedd yn gwneud cais i wirfoddoli 
yn ystod y cyfnod clo, a nododd nifer eu bod wedi colli nifer sylweddol o’u gwirfoddolwyr 
rheolaidd (sy’n aml yn bobl hŷn) oherwydd cyfnodau o warchod ac ynysu. Mae’r gostyngiad 
hwn mewn gwirfoddoli gan bobl hŷn yn debygol o gael effaith negyddol ar y gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi pobl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau yn eu cymunedau. 

Ar ddechrau’r pandemig, daeth nifer o rolau gwirfoddoli a oedd yn cael eu cyflawni wyneb yn wyneb i ben. Er bod rhai pobl hŷn wedi gallu 
addasu, a chyflawni rolau gwirfoddol ar-lein, mae’r profiad gwirfoddoli llawn wedi’i danseilio i raddau helaeth. 

“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 - Straeon y Gaeaf)

Nid oedd y rhan fwyaf o’r rheini a gymerodd ran yn y rhaglen Straeon y Gaeaf, a oedd yn wirfoddolwyr, yn ymgymryd â’r rolau hyn o gwbl 
oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Roedd y polau piniwn yn dangos canlyniadau tebyg, gyda dim ond 14% o bobl hŷn yn gwirfoddoli ar hyn 
o bryd, o’i gymharu â 19% cyn y pandemig.87 Wrth symud ymlaen, mae angen i ganllawiau’r llywodraeth ystyried ail-integreiddio pobl hŷn i’r 
sector gwirfoddol, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dychwelyd i’w rolau hanfodol, sydd â manteision hanfodol ar lefel unigol a thu hwnt.
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Cyfathrebu a Chynhwysiant
Mae gallu cael yr wybodaeth a’r cyngor diweddaraf yn hanfodol er mwyn cadw eich hun a’ch anwyliaid yn 
ddiogel yn ystod pandemig. Fodd bynnag, i lawer o bobl hŷn, yn enwedig y rheini nad oes ganddynt fynediad i’r 
rhyngrwyd, mae hyn wedi bod yn her dros y 18 mis diwethaf. Mae pandemig Covid-19 wedi cyflymu’r broses o 
symud tuag at ddefnyddio technoleg ddigidol yn ein bywydau, ond mae hefyd wedi atgyfnerthu’r angen i sicrhau 
nad yw pobl sy’n methu neu’n dewis peidio â defnyddio’r rhyngrwyd yn cael eu gadael ar ôl. 

Mae pandemig Covid-19 hefyd wedi amlygu llawer o’r oedraniaeth a’r gwahaniaethu ar sail oedran sy’n bodoli yn 
ein cymdeithas, gyda naratifau’n datblygu’n gyflym a oedd yn edrych ar bobl hŷn fel un grŵp homogenaidd neu’n 
ceisio atal gwrthdaro rhwng cenedlaethau. Rhaid i ni sicrhau bod pobl hŷn yn teimlo’n aelodau gwerthfawr o’n 
cymunedau wrth i ni ddod allan o’r pandemig a sicrhau ein bod yn ystyried anghenion cyfathrebu’r boblogaeth 
hŷn. 

Cael gafael ar wybodaeth
Mae llawer o bobl hŷn wedi dweud wrth y Comisiynydd eu bod wedi cael trafferth cael gafael ar yr wybodaeth 
sydd ei hangen arnynt yn ystod y 18 mis diwethaf, a’u bod wedi cael eu gadael yn teimlo’n ddryslyd ac yn 
bryderus ynghylch yr hyn yr oedd angen iddynt ei wneud i gadw eu hunain yn ddiogel ac yn iach. Mae hyn wedi 
bod yn broblem benodol i bobl hŷn nad ydynt ar-lein, ac mae’r pandemig wedi tynnu sylw at raniad digidol yng 
Nghymru, yn ogystal â’r effaith sylweddol y gall allgau digidol ei chael ar sawl agwedd ar fywydau pobl.

Oherwydd y pandemig, mae llawer o gyrff cyhoeddus wedi cyflymu’r broses o gyflwyno gwasanaethau digidol 
i’r cyhoedd. Er bod y mathau hyn o wasanaethau’n gallu darparu profiadau gwell i’r rheini sy’n gallu cael gafael 
arnynt – gan leihau’r angen i deithio i apwyntiad, er enghraifft – mae perygl iddynt eithrio nifer sylweddol o bobl 
hŷn nad oes ganddynt fynediad at y sianeli cyfathrebu hyn. Roedd un broblem a wynebir gan bobl hŷn yn ein 
sesiynau ymgysylltu yn ymwneud â gwneud cais am Fathodynnau Glas gan nad oes gwasanaeth ffôn ar gael 
mwyach, dim ond ffurflen ar-lein.

“Sut mae’r bobl hŷn sy’n goroesi’r pandemig hwn, cynifer ohonynt... bydd sefydliadau’n dweud eu 
bod wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu, yn cymeradwyo eu hunain, gwir, ar gyfer y rheini 
sydd ar-lein, ymarfer corff gartref, zoom, Facetime, Facebook, clicio a chasglu nwyddau, ble i fynd 
i gael help, beth sydd yn eich ardal chi, ffoniwch y rhif hwn am daith am ddim i gael eich pigiad 
neu apwyntiad meddyg (os ydych chi’n lwcus), y cyfan wedi'i wneud ar-lein. Rydw i’n derbyn bod 

Canfu sesiynau ymgysylltu’r 
Comisiynydd fod rhai pobl 
hŷn yn awyddus i fynd ar-

lein ond eu bod yn ofni 
hynny oherwydd diffyg 

ymwybyddiaeth ddigidol, 
roedd eraill yn cael eu 

digalonni gan gost WIFI 

Mae pobl nad ydynt yn 
defnyddio cyfrifiaduron yn 

teimlo eu bod wedi’u hynysu 
oddi wrth gymdeithas 

 

Byddai WIFI fel arfer wedi 
bod ar gael yn yr ardaloedd 
cyffredin sydd wedi cael eu 

cau



34       Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

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

y gwirfoddolwyr a’r sefydliadau hyn yn gwneud gwaith gwych, ond i bawb ar-lein, beth am y rheini sydd ddim ar-lein, at bwy 
maen nhw’n troi.” 

(Carol B – Straeon y Gaeaf)

Cynhaliodd Age Cymru arolwg ledled Cymru i ddatgelu profiadau pobl 50 oed a hŷn yng Nghymru yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf 
Covid-19. O ran cael gafael ar wybodaeth, dywedodd llawer o bobl hŷn eu bod yn teimlo’n rhwystredig am fod yn rhaid dibynnu gormod ar 
gael gwybodaeth ar-lein ar gyfer y rheini nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd.88  Canfu arolwg Age Cymru hefyd mai newyddion ar 
y teledu oedd y ffynhonnell fwyaf dibynadwy o wybodaeth a diweddariadau ar y cyfyngiadau symud, gyda 80% o bobl hŷn yn dweud eu 
bod yn cael gafael ar wybodaeth fel hyn, ac yna ffynonellau ar-lein. Roedd y ddibyniaeth ar wybodaeth drwy newyddion ar y teledu wedi 
cynyddu gydag oedran. Roedd dibynnu ar gael gwybodaeth a diweddariadau ar-lein wedi gostwng wrth i bobl hŷn heneiddio. 

Er y bydd llawer o bobl hŷn wedi defnyddio technoleg yn ystod cyfnod y pandemig, gan gynyddu eu defnydd o’r rhyngrwyd neu ei ddefnyddio 
am y tro cyntaf, mae llawer o bobl hŷn nad ydynt yn gallu ymgysylltu’n ddigidol ac ar gyfer y rheini sydd ar-lein, mae tystiolaeth bod pobl yn 
dioddef o flinder digidol, sy’n gallu cael effaith niweidiol ar iechyd meddwl. Dim ond 40% o bobl dros 75 oed yng Nghymru sy’n defnyddio’r 
rhyngrwyd, o’i gymharu â 71% o bobl 65-74 oed, a 98% o bobl 16-44 oed.89 

I rai cyfranogwyr yn sesiynau ymgysylltu’r Comisiynydd, roedd ymdeimlad o amharodrwydd i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, a mathau 
eraill o dechnoleg, gan nad oedd y rhain yn cael eu hystyried fel rhywbeth yn lle dulliau corfforol, neu wyneb yn wyneb o ymgysylltu a 
chyfathrebu cymdeithasol.

““Er mor hyfryd yw gweld a siarad gyda 
chi yma (Zoom) ac rwyf 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...” 

Yn ogystal â’i gwneud yn anoddach cysylltu â 
theulu a ffrindiau, mae allgáu digidol hefyd wedi 
golygu bod pobl hŷn yn llai tebygol o ddefnyddio 
gwasanaethau ar-lein na grwpiau oedran iau.91   

Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw cyswllt 
corfforol a chyfathrebu i bobl hŷn. Wrth roi 
cynlluniau ar waith i symud ymlaen, mae angen hollbwysig i fynd i’r afael â’r materion hyn i sicrhau nad yw pobl hŷn yn cael eu heithrio 
rhag cael gafael ar wybodaeth neu wasanaethau, yn enwedig wrth i ni ddod yn fwy dibynnol byth ar dechnoleg ddigidol yn y dyfodol.
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Cyfathrebu ac Iaith  
Mae’r ymateb i bandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at bwysigrwydd sicrhau bod gwybodaeth a 
chyngor yn cael eu cyfleu’n glir i’r cyhoedd mewn ffordd y gall pawb ei deall. Bu’n gadarnhaol gweld 
y defnydd o gyfieithwyr Iaith Arwyddion Prydain yn ystod cynadleddau’r wasg Llywodraeth Cymru a 
datblygu canllawiau a chyhoeddusrwydd mewn amrywiaeth eang o ieithoedd cymunedol. Mae hyn 
wedi bod yn arbennig o bwysig o ran cefnogi rhai pobl hŷn Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig nad 
ydynt efallai’n rhugl yn yr iaith Saesneg i ddeall sut gallant ymateb i’r pandemig. 

Mae’r amlygrwydd a’r defnydd clir o’r Gymraeg mewn cynadleddau i’r wasg a gohebiaethau eraill gan 
Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus hefyd wedi bod yn arwyddocaol iawn i’r miloedd lawer o bobl hŷn y mae’r iaith Gymraeg yn chwarae 
rhan flaenllaw yn eu bywydau. 

Mae tua 219,000 o bobl hŷn yng Nghymru (26%) yn siarad rhywfaint o Gymraeg, mae 88,000 o bobl hŷn yn 
rhugl yn y Gymraeg, ac mae 34,000 arall yn siarad ‘cryn dipyn’ o Gymraeg. Mae hyn yn golygu bod tua 15% 
o bobl hŷn yng Nghymru yn siarad ‘mwy nag ychydig’ o Gymraeg.93, 94   

Mae 28% o siaradwyr Cymraeg rhugl dros 65 oed – amcangyfrif o 21,000 o bobl hŷn – yn teimlo’n fwy 
cyfforddus yn siarad Cymraeg na’r Saesneg.95 Mae’n hanfodol bod hyn yn cael ei ystyried wrth gynllunio 
gwasanaethau, yn enwedig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu defnyddio’r 
iaith o’u dewis.96 Gall hyn fod yn arbennig o bwysig i bobl hŷn sy’n byw gyda dementia, a allai golli eu sgiliau ail 
iaith (Saesneg) wrth i’w dementia ddatblygu a dim ond drwy gyfrwng y Gymraeg y gallant gyfathrebu.97 

Mae gan 575,500 o bobl 
ryw fath o fyddardod 
yng Nghymru, gan 
gynnwys amcangyfrif 
o 71.1% o bobl dros 70 
oed.92
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Oedraniaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol
Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, mae 24% o bobl 65-74 oed yn dweud eu bod yn teimlo’n unig yn 
gymdeithasol, ac mae 75% o bobl dros 65 oed weithiau’n teimlo’n unig, o’i gymharu â 69% o bobl 45-64 
oed.98 Mae pandemig Covid-19 wedi achosi i bob un ohonom dreulio mwy o amser gartref a’n cadw ar wahân 
i ffrindiau ac anwyliaid, sy’n debygol o fod wedi achosi i’r teimladau hyn o unigrwydd gynyddu ymhellach fyth. 
Mae’r ffigurau hyn yn uwch nag yn 2016, lle dywedodd 57% o bobl hŷn eu bod yn teimlo’n unig weithiau.

 “Mae cymdogion sy’n pasio heibio wrth fynd am dro yn fwy tebygol o wenu a stopio am sgwrs ers 
hyn i gyd.” 

(Jan & Phil - Straeon y Gaeaf)

Gall teimlo’n rhan o’ch cymdogaeth neu’ch cymuned fod yn arbennig o bwysig i les meddyliol ac emosiynol 
pobl hŷn. Mae’r rhan fwyaf o bobl hŷn yn fodlon â’u hardal leol (90%)99 ac mewn arolwg a gynhaliwyd ar 
ran y Comisiynydd, roedd 71% o bobl hŷn yn teimlo eu bod yn cael cymorth gan eu cymuned neu eu 
cymdogaeth yn ystod y pandemig.100  

Fodd bynnag, dim ond 59% o bobl hŷn oedd yn teimlo fel aelod gwerthfawr o gymdeithas ers dechrau’r 
pandemig, sy’n dangos yr effaith y mae stereoteipiau oedraniaethol sydd wedi dod yn fwy cyffredin yn ystod y 
cyfnod hwn wedi’i chael ar deimladau pobl hŷn o hunanwerth. Gall y stereoteipiau hyn gyfrannu at oedraniaeth, 
gan awgrymu bod pobl hŷn “eisoes wedi byw eu bywydau,” a nawr mae’n bryd iddyn nhw gamu o’r neilltu er 
budd cenedlaethau iau.

Un enghraifft o bobl hŷn yn wynebu gwahaniaethu yn ystod y pandemig hwn yw penderfyniadau ar ofal 
meddygol, fel dosbarthu hysbysiadau cyffredinol Na cheisier dadebru cardio-anadlol gan rai meddygfeydd 
meddygon teulu.  

Canfu ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer adroddiad Cyflwr y Genedl y Comisiynydd mai dim ond 1 o bob 5 o bobl 
hŷn (21%) sy’n dweud na fyddent yn hyderus i adnabod achosion o ragfarn ar sail oedran,102 ac nad oedd bron 
i draean o bobl hŷn yn cytuno nac yn anghytuno, nac yn ateb ‘ddim yn gwybod’, ynghylch a ydynt yn credu 
bod gwahaniaethu ar sail oedran yn erbyn pobl hŷn yn gyffredin yng Nghymru, gan ddangos y gallai fod diffyg 
ymwybyddiaeth ynghylch oedraniaeth a’i effeithiau.

Mae data hefyd yn dangos bod dros 184,000 o bobl hŷn yng Nghymru (23%) yn dweud nad ydynt yn 
gwybod am yr hawliau sydd ganddynt, sy’n golygu eu bod yn debygol o’i chael yn anodd sylweddoli pan nad 
yw eu hawliau’n cael eu cynnal ac y byddent felly’n llai tebygol o herio gwahaniaethu ar sail oedran.

Mae 84% o bobl dros 65 oed 
yn cytuno eu bod yn perthyn 
i’w hardal leol, o’i gymharu â 
78% o bobl 45-64 oed a 68% 

o bobl 16-44 oed.

Mae 73% o bobl dros 65 
oed hefyd yn dweud bod 
ganddynt ymdeimlad o 

gymuned, o’i gymharu â 62% 
o bobl 45-64 oed a 56% o 

bobl 16-44 oed.101

Mae 8% o bobl 60 oed a hŷn 
yng Nghymru wedi profi 

gwahaniaethu a oedd, yn eu 
barn nhw, yn gysylltiedig 

mewn rhyw ffordd â’u 
hoedran ers dechrau’r 

pandemig103. 
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I gloi
Mae’n amlwg o’r dystiolaeth a nodir yn yr adroddiad hwn bod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn gyfnod heriol ac anodd i lawer o bobl hŷn. 
Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol ar iechyd a lles pobl hŷn, yn ogystal â chyfyngu ar allu pobl i gael 
gafael ar wasanaethau neu dreulio amser gyda ffrindiau, anwyliaid neu grwpiau cymunedol. 

Er mai canfyddiad adroddiad Cyflwr y Genedl 2019 oedd bod gan Gymru sylfeini da i adeiladu arnynt, yn anffodus mae’r ddwy flynedd 
ddiwethaf wedi golygu fod rhai agweddau ar fywydau pobl hŷn wedi mynd am yn ôl ac wedi creu problemau a heriau newydd. Nid yw hyn yn 
golygu nad oes modd gwrthdroi’r dirywiad hwn, ac nad oes modd goresgyn yr heriau hyn. Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru, a chyrff 
cyhoeddus eraill yng Nghymru, yn defnyddio canfyddiadau’r adroddiad hwn i lywio ac arwain gwaith sy’n mynd rhagddo’n syth i ymateb i’r 
pandemig, ond hefyd i edrych ymhellach ymlaen i’r dyfodol ac ar ein hadferiad. 

Bydd y Comisiynydd yn parhau i chwarae ei rhan drwy fwrw ymlaen â rhaglen waith helaeth yn 2021-22 a thu hwnt i gefnogi ei phedwar maes 
blaenoriaeth: Rhoi Diwedd ar Ragfarn a Gwahaniaethu ar Sail Oed; Rhoi Terfyn ar Gam-drin Pobl Hŷn; Galluogi Pawb i Heneiddio’n Dda; ac 
Amddiffyn a Hyrwyddo Hawliau Pobl Hŷn. 

Mae’r gwaith sydd eisoes ar y gweill yn cynnwys sefydlu Cymuned Ymarfer a Grŵp Llywio Cymunedau sy’n Ystyriol o Oedran i gefnogi 
awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i ddatblygu arferion sy’n ystyriol o oedran ledled Cymru; sefydlu’r Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin, a 
galw’n llwyddiannus ar Lywodraeth Cymru i lunio Cynllun Cenedlaethol i Atal ac Ymateb i Gam-drin Pobl Hŷn; Canllawiau i Awdurdodau Lleol 
a Byrddau Iechyd ar hawliau pobl hŷn i gael gafael ar wybodaeth mewn oes ddigidol, sydd i’w gyhoeddi ym mis Hydref 2021; a chyflwynwyd 
cynigion i Lywodraeth Cymru ar sut i gefnogi pobl hŷn i adfer eu hiechyd corfforol a meddyliol drwy’r gaeaf hwn a thu hwnt . 

Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu rhywfaint at fynd i’r afael â’r heriau sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad hwn, ond mae angen rhagor o weithredu 
ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i sicrhau ein bod yn manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i greu dyfodol gwell 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. 
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