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Rhagair
Mae Prydain Fawr yn cael
profiad o argyfwng na welwyd
ei fath o’r blaen yn y cyfnod
modern. Mae’r pandemig
coronafeirws (COVID-19)
wedi newid sut ydym yn
byw ein bywydau yn llym.
Mae’n debyg na fydd bywyd ym Mhrydain
fyth yr un fath eto. Tra bod pawb wedi ei
effeithio gan naill ai’r firws neu’r cyfyngiadau
a gyflwynwyd mewn ymateb iddo, dengys
ein hadroddiad bod yr effaith negyddol wedi
bod yn fwy dwys i rai grwpiau nag eraill.
Yn anffodus, nid yw hyn yn syndod. Rydym
wedi adrodd ers nifer o flynyddoedd nawr
ar yr anfanteision cyson a strwythurol mae
grwpiau penodol yn ein cymdeithas yn
wynebu. Mae’n achosi cryn dipyn o bryder
i weld pa mor fuan mae nifer fawr o bobl
wedi dod dan risg o fyw mewn tlodi. Heb
strategaeth glir i ddelio â hyn, mae’r mân
enillion a sicrhawyd o ran cydraddoldeb
a hawliau dynol yn ystod y blynyddoedd
diwethaf yn debygol o wyrdroi gyda difrod
clir a pharhaus i’n cymdeithas ac economi.

Caroline Waters
Cadeirydd dros dro
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Mae yna berygl gwirioneddol o ‘genhedlaeth
COVID’ coll wrth i bobl ifanc golli allan
ar addysg a bod yn debygol o wynebu’r
colledion swyddi mwyaf. Mae pobl hŷn
hefyd wedi eu heffeithio’n ddwys gan y
pandemig, yn arbennig y rhai mewn cartrefi
gofal. Mae’r poblogaethau hyn wedi profi
risg uwch o farwoldeb ac wynebu ynysu
oherwydd cyfyngiadau ar ymweliadau gan
aelodau’r teulu, gan arwain at waethygiad
mewn iechyd meddwl a chorfforol. Rydym yn
dal i bryderu am adroddiadau o wahaniaethu
yn erbyn pobl hŷn o ran yr heriau a wynebir i
gael mynediad i ofal iechyd a chymdeithasol,
a defnydd amhriodol o bolisïau cyffredinol.
Mae lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl hefyd
wedi wynebu ergyd ddwbl o fod yn fwy
tebygol o farw o’r firws tra hefyd yn fwy
tebygol o allu profi caledi ariannol
o ganlyniad i’r pandemig.

Cymru a’r Alban i hysbysu eu cynlluniau
adferiad ac i helpu sicrhau ein bod yn
adeiladu’n gwlad yn ôl yn y ffordd decaf
posibl, gan ganolbwyntio ar gymunedau
sydd wedi eu heffeithio ac y mae angen
i ni annog newid ar eu cyfer.

Ni fydd y gost gyflawni i
gymdeithas yn hysbys am beth
amser, felly mae’r adroddiad hwn
yn cynnig cipolwg ar yr effaith
sy’n dod i’r amlwg o ganlyniad
i’r coronafeirws.
Rydym yn wynebu heriau mawr, ond fe
wnawn hynny fel cymuned a gyda mwy o
werthfawrogiad o’n gweithwyr allweddol.
Mae ein hadferiad yn gyfle i daclo pryderon
hirsefydlog ac anghydraddoldeb sydd â
gwreiddiau dwfn. Trwy osod cydraddoldeb
a hawliau dynol yn ganolog i’n strategaethau
adferiad, gallwn sicrhau bod Prydain, trwy
gydol y pandemig ac i’r dyfodol, yn le ble
gall pawb ffynnu, a ble maent yn ffynnu.

Ni fydd y gost gyflawni i gymdeithas yn
hysbys am beth amser, felly mae’r adroddiad
hwn yn cynnig cipolwg ar yr effaith sy’n
dod i’r amlwg o ganlyniad i’r coronafeirws.
Gallwn ddysgu o fisoedd cynnar y pandemig
i sicrhau bod gweithredoedd pellach
yn gymesur a chydbwyso’r materion
cydraddoldeb a hawliau dynol cystadleuol
sydd ar waith. Byddwn yn rhannu’r adroddiad
hwn gyda llywodraethau’r Deyrnas Unedig,
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Crynodeb
gweithredol
Y Comisiwn yw corff cydraddoldeb Prydain Fawr
ac mae’n sefydliad hawliau dynol cenedlaethol
Statws ‘A’. Rydym yn rhannu’r mandad i warchod
a hyrwyddo hawliau dynol yn yr Alban gyda
Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban (SHRC).
Hoffem ddiolch i’r SHRC am ddarparu cytundeb
i ni gynnwys materion yn ymwneud â hawliau
dynol yn yr Alban o fewn yr adroddiad hwn.
Mae gan y Comisiwn rôl unigryw o ran sicrhau bod
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu gwarchod
a hyrwyddo. Rydym yn gwneud defnydd cymesur
o’n grymoedd gorfodi i herio polisïau ac arferion
sy’n amlwg yn wahaniaethol. Rydym hefyd yn
darparu arbenigedd a mewnwelediad ar sail
tystiolaeth i lywodraethau ym mhob un o dair gwlad
Prydain Fawr. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r hyn
a wyddom ar hyn o bryd am effeithiau allweddol y
pandemig coronafeirws (COVID-19) ar gydraddoldeb
a hawliau dynol ar draws meysydd allweddol bywyd,
a’r risgiau mae gwahanol grwpiau yn wynebu.
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Crynodeb gweithredol

Yr hyn a ganfuom
– Mae effaith economaidd y pandemig
wedi bod yn anghyfartal, gan ymwreiddio
anghydraddoldebau cyfredol ac ehangu
rhai eraill.

– Mae’r amrywiaethau mewn cefnogaeth
ar gyfer dysgu o bell yn ystod y pandemig
yn bygwth lledaenu’r anghydraddoldeb ar
gyfer y rhai sydd eisoes yn perfformio’n
llai da na’u cyfoedion, yn arbennig
bechgyn, disgyblion duon, rhai disgyblion
Sipsiwn, Roma a theithwyr, disgyblion
sydd angen cefnogaeth mewn addysg,
a’r rhai sydd dan anfantais economaiddgymdeithasol.

– Mae’r effaith uniongyrchol ar y farchnad
lafur wedi bod yn un o fwy o dangyflogi
yn hytrach na diweithdra, er bod disgwyl
i ddiweithdra gynyddu wrth i gynlluniau
cefnogaeth y llywodraeth leihau neu
ddirwyn i ben.

– Mae pobl hŷn, lleiafrifoedd ethnig a
rhai pobl anabl, yn arbennig y rhai
mewn cartrefi gofal, wedi eu heffeithio’n
anghymesur gan y pandemig.

– Mae colli enillion o dangyflogi yn cyfrannu
at leihad mewn safonau byw. Mae disgwyl
i dlodi gynyddu er gwaethaf cefnogaeth
ddigynsail gan y llywodraeth i ddiogelu
swyddi ac incwm.

– Mae’r galw cynyddol am ofal cymdeithasol
wedi bygwth gwytnwch ariannol y sector,
ac o bosibl yn effeithio ar ei ddefnyddwyr
a gweithwyr. Mae hyn wedi arwain at
gynnydd mewn dibyniaeth ar ofalwyr
di-dâl, sy’n fwy tebygol o fod
yn fenywod.

– Disgwylir mai’r grwpiau sydd fwyaf
tebygol o gael eu heffeithio gan y cynnydd
disgwyliedig mewn tlodi yw pobl ifanc,
lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl, sydd
eisoes yr agosaf at y ffin tlodi.
Mae terfynu cynlluniau cefnogaeth
y llywodraeth yn debygol o ysgogi
cynnydd pellach mewn caledi.

– Rydym wedi gweld cynnydd mewn
adroddiadau o gam-drin domestig,
ac mae gennym bryderon ynghylch gallu
goroeswyr i gael mynediad at gyfiawnder.

– Mae pobl ifanc wedi profi amhariad
arwyddocaol i’w haddysg sy’n bygwth
enillion blaenorol mewn lefelau
cyrhaeddiad.

– Mae potensial i fesurau rheoli
coronafeirws yn y system cyfiawnder
troseddol danseilio cyfranogiad
effeithiol rhai diffynyddion/
cyhuddedigion a dioddefwyr anabl.
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Crynodeb gweithredol

Beth sy’n digwydd nesaf
Mae hyn yn gam cyntaf tuag at grynhoi’r
dystiolaeth i’n helpu i ddeall effeithiau’r
pandemig ar wahanol grwpiau mewn
cymdeithas, a’r risgiau posibl i gydraddoldeb
a hawliau dynol yn y tymor hwy. Fe sefydlom
argymhellion targedig ar gyfer llywodraethau’r
Deyrnas Unedig a chenedlaethol i sicrhau bod
ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol yn
cael eu hintegreiddio i mewn i’r ymateb polisi
i’r pandemig. Byddwn yn parhau i fonitro ac
adrodd i’r Senedd ar dueddiadau parthed
cydraddoldeb a hawliau dynol trwy ein
Fframwaith Mesur arloesol a’r rhaglen ‘Ai
yw Prydain yn Decach?’. Byddwn hefyd
yn defnyddio ein grymoedd ymchwilio
ble credwn ei bod yn briodol er mwyn
archwilio materion penodol a amlygwyd
gan y pandemig, er enghraifft, triniaeth
pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig
mewn swyddi cyflog isel, heb ddiogelwch
ac ansicr, er mwyn llunio argymhellion
clir i’r llywodraeth.

Fe sefydlom argymhellion targedig
ar gyfer lywodraethau’r Deyrnas
Unedig a chenedlaethol i sicrhau
bod ystyriaethau cydraddoldeb
a hawliau dynol yn cael eu
hintegreiddio i mewn i’r
ymateb polisi i’r pandemig.
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Crynodeb gweithredol

Ein dull

Mae yna gryn dipyn o ymchwil wedi bod ar
effeithiau’r feirws ac effeithiau economaidd
a chymdeithasol yr ymateb polisi. Mae’r
anghydraddoldebau iechyd llym sydd wedi
dod i’r amlwg yn ystod y pandemig yn cael
eu harchwilio trwy amrywiol raglenni
ymchwil.123 Yn hytrach na dyblygu gwaith
yn y maes hwn o ymchwil sy’n datblygu,
mae’r adroddiad hwn yn cymryd gwedd
ehangach i adolygu’r dystiolaeth ar effeithiau
cydraddoldeb a hawliau dynol sydd wedi
codi’n uniongyrchol o’r argyfwng iechyd
hwn, neu o ganlyniad i’r ymateb iddo. Fe
ddefnyddiom ein Fframwaith Mesur, sy’n
cyfuno amrywiaeth o dystiolaeth i archwilio
tueddiadau yng ngallu pobl i arwain bywydau
boddhaus mewn meysydd neu ‘barthau’
allweddol, gan ddadansoddi hyn i ddangos
y deilliannau ar gyfer pobl sy’n rhannu
nodweddion gwarchodedig (fel anabledd
neu ethnigrwydd) i ddeall yr effaith ar
gydraddoldeb a hawliau dynol ar gyfer
gwahanol grwpiau.

Parthed cyflogaeth, cyrhaeddiad addysgiadol,
amddifadedd a thlodi, y system gofal
cymdeithasol a cham-drin domestig, mae
yna dystiolaeth glir ar effaith sy’n cynrychioli
newid negyddol i’r cynnydd ar gydraddoldeb
a hawliau dynol a adroddom arno yn ‘Ai yw
Prydain yn Decach? 2018’.4 Mae yna hefyd
feysydd eraill sy’n peri pryder sylweddol ble
mae’n anodd datblygu’r ymateb priodol
oherwydd diffyg tystiolaeth ar yr effeithiau’n
deillio o’r pandemig.
Fe wyddom, er enghraifft, bod y cyfyngiadau
symud wedi amharu ar ymarferion crefyddol
i amrywiaeth o gymunedau, gan gyfyngu
ar wyliau arwyddocaol yn ogystal ag addoli
rheolaidd. Fodd bynnag, mae data ar yr
effaith ar ddeilliannau i wahanol grwpiau
yn gyfyngedig iawn. Felly hefyd, mae yna
rywfaint o dystiolaeth gyfyngedig nad
oedd pobl LGBT yn gallu cael mynediad at
ofal iechyd neu feddyginiaethau yn ystod
y pandemig coronafeirws, a’u bod dan risg
gynyddol o ddigartrefedd, cyflogaeth is
a mynediad cyfyngedig i ofal iechyd ac
anghydraddoldeb arall (LGBT Foundation,
2020). Fodd bynnag, mae yna fylchau helaeth
yn y dystiolaeth ar gyfer y grwpiau hyn.

Ymchwil cyflym coronafeirws Llywodraeth yr Alban.
Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd: COVID-19 research in Black, Asian and minority ethnic communities.
3
UYmchwil ac Arloesi yn y DU: impact of COVID-19 within Black, Asian and minority ethnic communities.
4
Ble mae’r data sydd ar gael yn dynodi gwahanol ddeilliannau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban rydym wedi
adrodd hyn. Fel arall, rydym wedi adrodd ar y tueddiadau yn y Deyrnas Unedig yn unig.
1
2
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Mae’r cyfyngiadau symud a mesurau
cadw pellter cymdeithasol wedi arwain
at drosglwyddo gwasanaethau i fod ar-lein
yn gyflym iawn. Fe nodom yn flaenorol
bod un o bob pump o bobl anabl yn dal heb
fynediad i’r rhyngrwyd (EHRC, 2018).
Felly mae potensial i’r grwpiau hyn gael
eu heithrio ymhellach rhag cael mynediad
i wasanaethau allweddol, p’un a yw hynny’n
wasanaethau cyhoeddus neu siopa ar-lein
am nwyddau allweddol. Yn ogystal, gallai
lleihad llym mewn gwasanaethau trafnidiaeth
gyhoeddus gael effaith bellach ar y grwpiau
hyn. Mae yna bryderon ynghylch gorblismona mewn rhai cymunedau yn ystod y
cyfyngiadau symud. Mae rhywfaint o ddata
yn dynodi bod gorfodi rheoliadau argyfwng
y coronafeirws gan yr heddlu a chynnydd
mewn stopio a chwilio wedi cael effaith
anghymesur ar rai grwpiau lleiafrifoedd
ethnig yng Nghymru a Lloegr (Cyngor
Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, 2020;
Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd n.d.).
Fodd bynnag, mae diffyg argaeledd data yn
golygu nad yw eto’n bosibl i ni asesu’r
effeithiau ar hawliau dynol yn y meysydd hyn.

Mae’r pandemig coronafeirws hefyd
wedi cael effaith arwyddocaol ar sicrhau
mynediad amserol i ofal iechyd ar gyfer
cyflyrau eraill sy’n bygwth bywydau,
fel canser a chlefyd y galon. Mae cyfraddau
cyfeirio wedi lleihau (NHS England, 2020),
ac amserau aros wedi cynyddu’n sylweddol
ac yn debygol o arwain at wyrdroi cyfraddau
goroesi a disgwyliad oes (Sud et al., 2020).
Mae potensial y gallai’r oedi yma, yn ogystal
â heriau o ran cael mynediad i ofal iechyd
ar gyfer cyflyrau cronig ehangach, ehangu
anghydraddoldebau iechyd cyfredol
ymhellach. Ni fydd tystiolaeth o’r tueddiadau
yma yn ymddangos am beth amser, ond
byddwn yn adrodd arnynt trwy’n rhaglen
‘Ai yw Prydain yn Decach?’.
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Gwaith
– A
 r hyn o bryd dengys y data
sydd ar gael bod mwy o effaith ar
dangyflogaeth na diweithdra. Mae
diweithdra ar draws Prydain yn
dechrau codi a bydd yn debygol o
gynyddu ymhellach wrth i gynlluniau
cefnogaeth y llywodraeth leihau neu
ddirwyn i ben. Mae’r Alban wedi gweld
mwy o gynnydd mewn diweithdra
na Lloegr.
– A
 wgryma’r dystiolaeth gynnar mai
pobl ifanc sydd wedi eu heffeithio
fwyaf gan yr effaith economaidd na
phobl hŷn.
– M
 ae dadansoddiadau’n dynodi bod
rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig a
phobl anabl wedi eu heffeithio’n fwy
a bod mwy o risg o ddiweithdra yn y
dyfodol na grwpiau eraill. Mae diffyg
data ar bobl sydd â’r nodweddion
gwarchodedig hyn yn cyfyngu ein
gallu i ddod i gasgliadau pendant.
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Gwaith

Cyflogaeth, diweithdra,
diswyddiadau ac
oriau gwaith
Gwelodd y Deyrnas Unedig ddirwasgiad
technegol rhwng Ebrill a Mehefin 2020 gyda’r
Cynnyrch Domestig Gros (GDP) yn syrthio o
record o 20.0% yn Ebrill. Cynyddodd y GDP
misol ym Mehefin a Gorffennaf, ond roedd
yn dal i fod 11.7% islaw lefel Chwefror 2020
yng Ngorffennaf (ONS, 2020a). Fodd bynnag,
mae dehongli effaith y lleihad mewn allbwn
ar y farchnad lafur yn gymhleth gan fod yr
ymateb polisi wedi cuddio nifer o’r effeithiau
uniongyrchol ac mae llwybr yr effaith
economaidd yn ansicr.

Tachwedd 2018. Fe gynyddodd y gyfradd
gweithgaredd economaidd i ddechrau, gan
fod pobl ddim yn gyflogedig nac ychwaith yn
chwilio am, neu ar gael ar gyfer, gwaith, ond
ym Mai–Gorffennaf 2020 roedd ar yr un lefel
o 20.2% ag yn Ionawr–Mawrth 2020 (ONS,
2020b).5
Roedd yna amrywiaethau cenedlaethol a
rhanbarthol nodedig; yn yr Alban, gostyngodd
y gyfradd ddiweithdra yn fwy nag yn Lloegr
(0.4 pwynt canran o gymharu â 0.1 pwynt
canran) rhwng Ionawr–Mawrth a Mai–
Gorffennaf 2020, ac fe gynyddodd y gyfradd
diweithdra o 0.5 pwynt canran i 4.7% (o
gymharu â chynnydd o 0.1 pwynt canran
yn Lloegr) (ONS, 2020c; ONS, 2020d; ONS,
2020e). Cynyddodd y gyfradd diweithdra
0.4 pwynt canran yng Nghymru yn ystod
y cyfnod hwn (ONS, 2020f). Nid yw’r
rhesymau dros yr hyn yn eglur.

Mae’r newid i benawdau’r cyfraddau
cyflogaeth yn gyfyngedig. Roedd cyfradd
cyflogaeth pobl o oedran gwaith (16–64) yn y
Deyrnas Unedig yn 76.6% yn Ionawr–Mawrth
2020. Fe ostyngodd o 0.1 pwynt canran ym
Mai–Gorffennaf 2020 i 76.5%. Mae’r gyfradd
ddiweithdra ar gyfer pobl o oedran gwaith
wedi dechrau codi, gan gyrraedd 4.2% ym
Mai–Gorffennaf, o 4.0% yn Ionawr–Mawrth
2020. Dyma oedd y lefel uchaf ers Medi–

Pobl economaidd anweithgar yw’r rhai hynny nad ydynt mewn gwaith ac nad ydynt wedi chwilio am waith yn ystod
y pedair wythnos diwethaf ac/neu nad ydynt yn gallu dechrau gweithio o fewn y bythefnos nesaf.
5
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Llwyddodd y Cynllun Cadw Swyddi drwy
gyfnod y Coronafeirws (CJRS) i leihau’r
colledion swyddi a fyddai wedi deillio fel arall
o’r lleihad yn y GDP (Banc Lloegr, 2020; ONS,
2020g). Ar ddiwedd Gorffennaf 2020, roedd
9.6 miliwn achos cyflogaeth (32% o’r holl
achosion cyflogaeth cymwys) wedi eu rhoi
ar ffyrlo.6 Roedd y cyfraddau hyn yn debyg ar
draws Cymru, Lloegr, a’r Alban (ONS, 2020h).
Hyd yn oed gyda’r CJRS ar waith, cododd
cyfradd diswyddiadau’r Sefydliad Llafur
Rhyngwladol (ILO) o 3.9 i 5.6 rhwng Ionawr–
Mawrth a Mai–Gorffennaf 2020, y ffigwr
uchaf ers Chwefror–Ebrill 2013 (ONS, 2020i).7

Mae data diweithdra presennol yn gyfyngedig
oherwydd bod amodau’r cyfyngiadau symud
ac ymatebion polisi wedi cyfyngu ar allu
unigolion i fod ar gael i chwilio am neu
gychwyn gweithio.8 Dadleua Brewer et al.
(2020: t.26–27) bod cyfartaledd a chyfanswm
oriau gwaith mae rhai mewn gwaith yn eu
gweithio mewn gwirionedd (a’r gyfradd o
weithwyr sydd i ffwrdd o’r gwaith dros dro)
yn well mesur o weithgaredd economaidd
cynhyrchiol na data diweithdra. Yn Ionawr–
Mawrth 2020, roedd cyfartaledd gwir oriau
wythnosol ar gyfer gweithwyr llawn amser
a rhan amser yn 36.5 awr a 15.9 awr yn y
drefn honno. Erbyn Mai–Gorffennaf, roedd
yr ystadegau hyn wedi gostwng yn ddramatig
i ddim ond 30.8 awr ac 11.8 awr yn y drefn
honno (ONS, 2020k). Yn ogystal, o gymharu
â Mai–Gorffennaf 2019, mewn 14 o 15
sectorau diwydiant (yr eithriad oedd amaeth,
coedwigaeth a physgota), roedd cyfartaledd
y gwir oriau gwaith yn is ym Mai–Gorffennaf
2020 (ONS, 2020l). Mae’r lleihad mewn oriau
a’r lleihad mewn incwm gan y CJRS wedi
lleihau twf enillion (ONS, 2020g). Adroddir
ar yr effaith mae hyn wedi ei gael ar
safonau byw yn y bennod nesaf.

Rhwng Ionawr–Mawrth a Mai–Gorffennaf
2020, gostyngodd y nifer o bobl mewn gwaith
yn y Deyrnas Unedig sy’n 16 oed a hŷn o
165,000, ond roedd y lleihad hwn wedi ei
ffocysu ar fathau penodol o gyflogaeth.
Tra bod y nifer o gyflogeion llawn amser
wedi cynyddu, gostyngodd cyflogaeth
rhan amser o 368,000 a hunangyflogaeth
o 251,000 (ONS, 2020j).

Fel y diffiniwyd gan y CJRS.
Diffinnir y gyfradd diswyddiadau fel y nifer o gyflogeion a ddiswyddir fesul 1,000 o gyflogeion (h.y. 0.56% ym
Mai–Gorffennaf 2020).
8
Diweithdra yn ôl diffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO).
6
7
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Oriau cyfartalog yn cael
eu gweithio bob wythnos

Prydain Fawr

Dynion

Menywod

Ionawr-Mawrth 2020
Gweithio ar gyfartaledd

Mai-Gorffennaf 2020
Gweithio ar gyfartaledd

Ionawr-Mawrth 2020
Gweithio ar gyfartaledd

Mai-Gorffennaf 2020
Gweithio ar gyfartaledd

35.4

29.6

27.0

22.5

awr yr wythnos

awr yr wythnos

awr yr wythnos

awr yr wythnos

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mewn 14 allan o 15 sector diwydiant, roedd yr oriau gwaith gwirioneddol
ar gyfartaledd yn is

Gan nad yw’r un dirwasgiad economaidd
yn dilyn yr un llwybr union, mae’n
amhosibl cynnig rhagfynegiad llawn
o effaith dirwasgiad 2020 ar gydraddoldeb
a hawliau dynol, yn arbennig gan fod y
dadansoddiadau o ddata ar gyflogaeth,
diweithdra a diswyddiadau yn ôl nodweddion
gwarchodedig yn gyfyngedig. Fodd bynnag,
mae’r data sydd ar gael yn rhoi cipolwg ar
pa grwpiau sy’n wynebu’r risg mwyaf.

Ni ddisgwylir y bydd gan bob gweithiwr
swydd i ddychwelyd iddi ar ddiwedd y CJRS
(sydd i ddod ar 31 Hydref 2020). Mae Banc
Lloegr (2020: 43) yn rhagweld y bydd y
gyfradd diweithdra yn cyrraedd brig o
7.5%, tra bod senario ganolog y Swyddfa
Cyfrifoldeb Cyllidebol (2020: t.38–39) yn
nodi y bydd yn cyrraedd 11.9%. Nid yw effaith
cynllun cefnogi swyddi newydd y llywodraeth
i ddisodli’r ffyrlo ar gyflogaeth yn glir eto
(Trysorlys Ei Mawrhydi, 2020).
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Gwaith

Nodweddion
gwarchodedig
Ym Mai–Gorffennaf 2020, roedd y gyfradd
cyflogaeth ar gyfer menywod oedran gwaith
yr un peth â Ionawr–Mawrth 2020, tra bod y
gyfradd ar gyfer dynion 0.2 pwynt canran yn
is (ONS, 2020b). Roedd cyfraddau diswyddo
yn parhau i fod yn uwch ar gyfer dynion, er
wedi cynyddu mwy i fenywod, gan godi
o 4.3 i 5.7 ar gyfer dynion ac o 3.4 i 5.5 ar
gyfer menywod (ONS, 2020i).9 Nododd Banc
Lloegr bod y sectorau sydd wedi eu heffeithio
fwyaf yn debygol o ddiswyddo gweithwyr os
nad yw galw’n cynyddu’n ddigonol. O’r rhai
a nodwyd, mae rhai sectorau sy’n wynebu
defnyddwyr (fel gwasanaethau llety a bwyd)
yn cyflogi menywod yn anghymesur, tra bod
gweithgynhyrchu nad yw’n fwyd ac adeiladu
yn cyflogi dynion yn anghymesur (Banc Lloegr,
2020: 42; ONS, 2020m).

Gostyngodd gwir oriau wythnosol ar gyfer
menywod a dynion rhwng Ionawr–Mawrth
a Mai–Gorffennaf 2020: o 35.4 i 29.6 awr i
ddynion ac o 27.0 i 22.5 awr i fenywod (ONS,
2020k). Roedd y gostyngiad mwyaf ar gyfer
pawb yn y gwasanaethau llety a bwyd (i lawr
11.4 awr), gwasanaethau eraill (i lawr 9.3 awr)
ac adeiladu (i lawr 7.2 awr) (ONS, 2020l). Roedd
lleihad cyflogaeth ar gyfer cyflogeion rhan
amser yn fwy ar gyfer menywod na dynion
mewn termau rhifol a chanrannol: i lawr 4.6% ar
gyfer menywod ac 1.6% i ddynion (ONS, 2020j).

Mae diswyddiadau wedi
cynyddu ymhlith menywod
a dynion.

Cyfraddau colli swydd yn y DU
Ym mis Lonawr – Mawrth 2020

4.3
Dynion

Ym mis Mai – Gorffennaf 2020

3.4

5.7 5.5

Menywod

Dynion

Menywod

Y gyfradd ddiswyddo yw nifer y gweithwyr sy’n cael eu diswyddo am bob 1,000 o weithwyr.
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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Roedd y newid i bobl ifanc yn fwy llym.
Gostyngodd cyfraddau cyflogaeth ar gyfer
y rhai sy’n 16–17 a 18–24 oed o 1.5 a 3.0
pwynt canran rhwng Ionawr–Mawrth a Mai–
Gorffennaf 2020, tra’u bod wedi codi ar gyfer
rhai 25–64 oed, gan ddynodi effaith mwy
difrifol ar weithwyr iau (ONS, 2020b).

Mae patrymau cyflogaeth ar gyfer grwpiau
lleiafrifoedd ethnig wedi parhau i fod yn
debyg i’r rhai a adroddwyd yn flaenorol. Yn
Ebrill–Mehefin 2020, pobl Indiaidd (77.8%)
a Gwyn (77.6%) 16–64 oed oedd â’r cyfraddau
cyflogaeth uchaf, fel yr oedd yn Ebrill–
Mehefin 2018. Pobl Pacistanaidd (57.5%) a
Bangladeshaidd (59.1%) oedd â’r cyfraddau
isaf, eto fel oedd yn wir yn Ebrill–Mehefin
2018 (ONS, 2020o).11 Roedd cyfraddau
diweithdra ar gyfer pobl Pacistanaidd,
Bangladeshaidd a Du Affricanaidd/Caribïaidd
16 oed a hŷn yn Ebrill–Mehefin 2020 ar 8%, o
gymharu â chyfradd o 3.5% ar gyfer pobl Wyn
(ONS, 2020o). Nid yw data ar ddiswyddiadau
yn ôl ethnigrwydd ar gael.

Roedd y gyfradd diweithdra ar gyfer pobl
anabl (16 i 64 oed) yn Ebrill–Mehefin 2020
yn 6.5% o gymharu â 3.5% ar gyfer pobl
nad ydynt yn anabl. Roedd hyn yn cymharu
â chyfraddau cyfatebol o 8.8% a 3.3% yn
Ebrill–Mehefin 2018 (ONS, 2020n). Awgryma
ymchwil gan Gyngor ar Bopeth (2020: 4) fod
pobl anabl, rhieni a gofalwyr yn wynebu’r
risg mwyaf o gael eu diswyddo.

Dengys data a dadansoddiad pellach yn Ebrill
2020 o’r rhesymau dros leihau oriau gwaith
bod ymatebwyr sy’n uniaethu fel Duon,
Asiaidd a Lleiafrif Ethnig (BAME) 13 pwynt
canran yn llai tebygol o fod ar ffyrlo, ac 14
pwynt canran yn fwy tebygol o fod wedi eu
diswyddo nag ymatebwyr nad ydynt yn BAME
(Benzeval et al., 2020: 27).12

Diffinnir y gyfradd diswyddiadau fel y nifer o gyflogeion a ddiswyddir fesul 1,000 o gyflogeion.
Nid yw’r data yma wedi ei addasu’n dymhorol ac maent ar gyfer Cyfraddau Safonol Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth.
11
Nid yw’r data yma wedi ei addasu’n dymhorol.
12
‘BAME’ yw’r term a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad a ddyfynnwyd, felly fe’i hatgynhyrchir yma ar gyfer cywirdeb. Mae’r
Comisiwn yn defnyddio’r term ‘lleiafrif ethnig’.
9

10

15

Gwaith

Casgliadau
Awgryma’r dystiolaeth hyn yma bod coronafeirws wedi effeithio’n bennaf ar oriau gwaith, gan
ddynodi tangyflogaeth gynyddol, yn hytrach nag ar gyflogaeth neu ddiweithdra. Fodd bynnag,
mae yna wahaniaethau cenedlaethol pwysig, gyda chwymp mwy mewn cyfraddau cyflogaeth
a chynnydd uwch mewn diweithdra yn yr Alban nag yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Mae’r
mesurau pennawd cyfyngedig hyd yma yn dangos effaith llawer gwaeth coronafeirws ar
bobl ifanc nag ar bobl hŷn. Nid yw’r data presennol yn caniatáu ar gyfer archwiliad o effaith
uniongyrchol coronafeirws yn ôl ethnigrwydd ac anabledd, er bod rhywfaint o ddadansoddiad
wedi dangos mwy o effeithiau ar gyfer rhai grwpiau ethnig.
Rydym yn poeni’n arbennig am sut mae’r pandemig wedi datgelu triniaeth o bobl o gymunedau
lleiafrifoedd ethnig mewn swyddi cyflog isel, anniogel ac ansicr. Byddwn yn defnyddio ein
grymoedd ymchwilio i ddeall y materion penodol ymhellach ac i ddatblygu argymhellion
ymarferol ar gyfer gwella arferion gwaith.
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Argymhellion
– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
gyflwyno monitro ac adrodd gofynnol
ar recriwtio, dargadw a chynnydd pobl
anabl a grwpiau lleiafrifoedd ethnig ar
gyfer cyflogwyr yn y sector preifat ar
draws Prydain gyda dros 250 o staff
erbyn Ebrill 2022.

– Dylai llywodraethau’r Alban a Chymru
ddelio ag anghydraddoldeb mewn
cyflogaeth yn y sector cyhoeddus trwy’r
adolygiadau sydd i ddod o ddyletswyddau
penodol Dyletswydd Cydraddoldeb y
Sector Cyhoeddus.
– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
weithredu ei ymroddiad cynharach i
ymestyn amddiffyniadau beichiogrwydd
a mamolaeth o chwe mis arall fel
mater o frys.

– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig ofyn
i’r cyflogwyr hynny gyhoeddi cynlluniau
gweithredu gyda therfynau amser, sydd
wedi eu hysgogi gan dargedau i ddelio
â’r ffactorau sy’n creu bylchau cyflog
a chyflogaeth.

– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
arddangos ei ymroddiad i ddulliau
gweithio cynhwysol trwy ymestyn yr
hawl i ofyn am weithio hyblyg i bawb
o’r diwrnod cyntaf ym mhob swydd, gan
ofyn i gyflogwyr gynnig a hysbysebu pob
swydd, gan gynnwys y swyddi uchaf, ar
sail hyblyg a rhan amser oni bai bod yna
reswm busnes gwirioneddol sy’n golygu
nad yw hyn yn bosibl.

– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
weithredu darpariaethau tebyg ar gyfer
cyflogwyr y sector cyhoeddus yn Lloegr
gyda dros 250 o staff.

17

Tlodi
– M
 ae effeithiau coronafeirws ar y
farchnad lafur yn ehangu ac yn
ymsefydlu anghydraddoldebau
cyfredol mewn tlodi a safonau byw.
– R
 oedd grwpiau mewn cymdeithas
oedd eisoes wedi gweld gwaethygiad
yn eu safonau byw eisoes yn fwy
tebygol o fyw mewn neu’n agos at
dlodi ac mewn amddifadedd materol.
Mae’r pandemig wedi gwaethygu
eu caledi.
– M
 ae disgwyl y bydd nifer fawr o bobl
yn cael eu gwthio i dlodi yn 2020 a
thu hwnt, gan arwain at waethygiad
yn y tueddiadau siomedig a arsylwyd
mewn tlodi yn ystod y ddegawd
ddiwethaf.
– N
 id yw system nawdd cymdeithasol
Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi
diogelu safonau byw pawb yn ystod
y pandemig, ac ni fydd yn diogelu
pawb yn gyfartal yn yr adferiad.
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Tlodi

Y farchnad lafur,
tlodi ac incwm
Mae’r dangyflogaeth a nodwyd ym Mhennod
1 ynghyd â newidiadau arwyddocaol eraill yn
y farchnad lafur ar draws Prydain (Swyddfa
Ystadegau Gwladol [ONS], 2020a) wedi
lleihau enillion yr aelwydydd gyda’r incwm
isaf yn anghymesur (Bourquin et al., 2020;
Brewer a Gardiner, 2020). Mae ymyraethau
nawdd cymdeithasol wedi clustogi’r cynnydd
yma, gyda 3.4 miliwn o unigolion yn gwneud
datganiad credyd cynhwysol o 1 Mawrth hyd
at ddiwedd Mehefin 2020 (Yr Adran Gwaith
a Phensiynau, 2020). Mae’r Deyrnas unedig
a llywodraethau datganoledig hefyd wedi
cyflwyno mesurau cefnogaeth dros dro
atodol, gan gynnwys y CJRS (Mackley
et al., 2020).

bod yn ddigynsail (Independent Food Aid
Network [IFAN], 2020) a’r nifer o gartrefi sy’n
methu talu biliau allweddol wedi cynyddu
(Step Change, 2020), hyd yn oed wedi derbyn
cefnogaeth fel credyd cynhwysol neu’r
CJRS (Delestre et al., 2020). Mae’r effaith
ar y farchnad lafur wedi ei theimlo ar draws
holl wledydd a rhanbarthau Prydain, ond
mae wedi ei deimlo’n fwy mewn ardaloedd
oedd eisoes â lefelau uwch o amddifadedd.
Er enghraifft, mae’r cyfrif o hawlwyr credyd
cynhwysol mewn ardaloedd lleol wedi ei
gydberthyn yn gryf gyda lefel hawlwyr cyn y
pandemig (McCurdy, 2020). Mae’r adferiad
economaidd yn yr ardaloedd hyn, fel trefi
arfordirol, Canolbarth a Gogledd Lloegr,
Gorllewin a Chanolbarth yr Alban a Gogledd,
De a Gorllewin Cymru hefyd yn debygol o
fod yn galetach (Sefydliad Joseph Rowntree,
2020).

Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r gefnogaeth
yma (yn bennaf ar ran Llywodraeth y Deyrnas
Unedig), mae consensws bod y nifer o gartrefi
sy’n wynebu caledi yn dal wedi cynyddu.
Mae’r galw am barseli bwyd argyfwng wedi

Mae’r galw am barseli bwyd argyfwng wedi bod yn ddigynsail
a’r nifer o gartrefi sy’n methu talu biliau allweddol wedi cynyddu
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Canran oedolion yn byw ar aelwydydd is na 60% incwm canolrifol
cyfoes ar ol costau tai (tlodi cymharol) yn 2015/16
Prydain Fawr
Menywod
Dynion

20.4%
19.1%

16-24 oed

27.2%

Anabl

25.5%

Bangladeshaidd
Du Affricanaidd
Pacistanaidd
Duon Eraill

48.4%
44.9%
44.3%
42.5%
19.8 ar gyfartaledd*

*Mae'r llinell gyfartalog yn cynrychioli canran cyfanswm y boblogaeth sy'n byw o dan 60% o incwm
canolrifol cyfoes ar ôl cost tai
Ffynhonnell: Family Resources Survey

Roedd menywod, pobl ifanc, pobl anabl a grwpiau lleiafrifoedd ethnig
eisoes yn fwy tebygol o fyw mewn neu'n agos at dlodi cyn y pandemig
(EHRC, 2018).

Rhagwelir bod y nifer o oedolion a phlant
yn byw mewn tlodi cymharol 13 ym Mhrydain
nawr am gynyddu o 1.1 miliwn arall erbyn
diwedd 2020, gan gynnwys 200,000 o blant
(Y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus
[IPPR], 2020a). Gwnaeth Brewer et al., (2020)
amcangyfrif tebyg ar draws 2021/22 os bydd
gwelliannau i fudd-daliadau sylfaenol yn cael
eu gwyrdroi yn Ebrill 2021. Fodd bynnag,
difrifoldeb y tlodi, yn ogystal ag achosion, sy’n
debygol o gael ei effeithio. Mae dadansoddiad
wedi dangos bod pobl eisoes mewn tlodi

yn fwy tebygol o fod wedi eu heffeithio’n
negyddol gan newidiadau yn y farchnad lafur,
o bosibl yn gwaethygu’r cynnydd a welwyd
mewn tlodi dwys (mwy na 50% islaw’r ffin
tlodi) yn ystod y ddau ddegawd diwethaf
(Social Metrics Commission [SMC], 2020a).
Er ei bod yn rhy fuan i arsylwi gwir
newidiadau mewn tlodi cymharol a dwys,
mae’r rhagolygon hyn wedi eu cefnogi
gan yr effaith negyddol sydd eisoes
i’w weld ym meysydd safonau byw.

Diffinnir tlodi cymharol fel y nifer o oedolion a phlant sy’n byw mewn cartrefi islaw 60% o’r incwm canolrifol cyfoes wedi
costau byw.
13

20

Un o brif ysgogwyr y cynnydd a ragwelir
mewn tlodi yw lleihad yn enillion cartrefi
oherwydd newidiadau yn y farchnad lafur
(ONS, 2020a). Mae menywod, pobl ifanc,
pobl anabl a nifer o grwpiau lleiafrifoedd
ethnig (yn arbennig Bangladeshaidd a
Phacistanaidd) fwyaf tebygol o fod wedi
profi lleihad mewn enillion trwy ddiswyddo,
lleihad mewn oriau neu eu rhoi ar ffyrlo o
swydd mewn sector sydd wedi cau i lawr
(Blundell et al., 2020; Rodriguez, 2020; SMC,
2020a). Dengys dadansoddiad, er enghraifft,
fod pobl iau (18–24 oed) fwyaf tebygol o fod
wedi profi un o’r newidiadau negyddol hyn
o gymharu â grwpiau oedran eraill (SMC,
2020a). Mae’n peri gofid fod yr effaith wedi
syrthio ar y grwpiau hyn, oherwydd roeddynt
eisoes yn fwy tebygol nag eraill i fyw mewn
neu’n agos at dlodi (EHRC, 2018; SMC,
2020b). Gan ystyried eu gwytnwch ariannol
is a’r rhagolygon diweithdra gwael, mae’r
grwpiau hyn nawr yn wynebu’r risg o fynd
hyd yn oed yn fwy i dlodi, gyda’r posibiliad
o waethygu’r tueddiadau a welwyd 'yn 'A yw

Prydain yn Decach?' 2018 (EHRC, 2018). Dylai
effeithiau cronnol fod yn peri gofid o ystyried
y cysylltiadau rhwng tlodi a chanlyniadau
cydraddoldeb a hawliau dynol eraill, megis
cyrhaeddiad addysgiadol (Grŵp Gweithredu
Tlodi Plant [CPAG], 2020a; Hutchinson et al.,
2020) ac anghydraddoldeb iechyd (Marmot
et al., 2020; Tinson, 2020). Mae yna gyswllt
sefydledig rhwng, er enghraifft, sefyllfa
economaidd-gymdeithasol, hunan adroddiad
iechyd a disgwyliad oes (Marmot et al., 2020).
Ysgogiad pellach i’r cynnydd a ragwelir
mewn tlodi yw bod yr un grwpiau dan risg
o leihad mewn enillion yn fwy tebygol o
fod wedi cyrraedd y pandemig eisoes yn
profi amddifadedd materol (EHRC, 2018).
14 Gyda gwytnwch isel i golli enillion a
chostau atodol, mae menywod, pobl ifanc,
pobl anabl a grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn
fwy tebygol o fod wedi syrthio’n bellach tu
ôl ar filiau allweddol (gweler, er enghraifft:
Cyngor ar Bopeth, 2020; ONS, 2020b;
Step Change, 2020).

Mae amddifadedd materol yn fesur i weld a yw pobl yn gallu fforddio eitemau penodol, a chymryd rhan mewn
gweithgareddau hamdden a chymdeithasol a ystyrir yn gyffredinol i fod yn allweddol, fel y diffiniwyd yn yr Arolwg Adnoddau
Teuluol.
14
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Er enghraifft, dengys un dadansoddiad
bod 19.5% o bobl anabl ym Mhrydain yng
Ngorffennaf 2020 wedi wynebu anhawster
o ran talu eu biliau, ac roedd rhaid i 21.3%
fenthyg arian neu ddibynnu ar gredyd yn
ystod y saith niwrnod diwethaf, o gymharu
â 13.4% a 18.2% o bobl nad ydynt yn anabl
yn y drefn honno (ONS, 2020b). Mae gofalwyr
(Carers UK, 2020; Cyngor ar Bopeth, 2020)
a chartrefi incwm isel gyda phlant (Fawcett
Society, 2020; Howes et al., 2020; IPPR,
2020b; Maddison, 2020) hefyd wedi ei chael
yn anodd cael dau ben tennyn ynghyd.
Gyda llai o ddewisiadau na chartrefi incwm
uwch i liniaru colled enillion, mae nifer o
fewn y grwpiau hyn wedi troi at fenthycwyr
(Bangham a Leslie, 2020; Maddison, 2020;
Step Change, 2020), gan fynd i gyfnod o
ansicrwydd ariannol gyda dyled gynyddol

(Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol [OBR],
2020). Mae’n peri gofid fod unigolion yn
dal angen troi at fenthyca wedi derbyn
cefnogaeth nawdd cymdeithasol, gan
awgrymu nad yw’r gefnogaeth hon yn
ddigonol (Maddison, 2020). Er enghraifft,
wedi derbyn eu taliad, mae hawlwyr newydd
credyd cynhwysol yn dal i weld eu hincwm
net yn gostwng o tua 40% (Delestre et
al., 2020).
Yn y cyd-destun hwn, nid yw’n fawr o syndod
fod banciau bwyd wedi gweld galw am barseli
bwyd yn mwy na dyblu (Trussell Trust, 2020;
IFAN, 2020), yn arbennig ymysg cartrefi
gydag oedolyn o leiafrif ethnig neu anabl,
neu blentyn sy’n derbyn prydau ysgol am
ddim (The Food Foundation, 2020).
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Nifer y parseli bwyd 3-diwrnod a ddosbarthwyd gan 100 o sefydliadau yn rhedeg
191 o fanciau bwyd annibynnol ym Mhrydain Fawr:
2019

2020

= tua 10,000 o barseli

banciau bwyd wedi gweld
yr alw am barseli bwyd
yn fwy na dyblu.

31,817

32,504

32,194

32,541

36,445

53,320

82,358

90,400

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Ffynhonnell: Independent Food Aid Network

Mae hyn yn dilyn pryderon hirdymor nad
yw credyd cynhwysol wedi ei lunio i helpu’r
rhai sydd fwyaf angen ei gefnogaeth, gan
waethygu caledi ariannol (Aston et al., 2020;
Pwyllgor Materion Economaidd, 2020;
Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, 2020).
Felly, ni fydd system nawdd cymdeithasol
Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn rhwyd
achub ddigonol i sicrhau safon byw digonol
i bawb, ac o ystyried ein pryderon blaenorol
fod diwygiadau nawdd cymdeithasol wedi
effeithio ar rai grwpiau’n anghymesur
(EHRC, 2018), ni fydd ychwaith yn diogelu
pawb sydd dan risg o fynd i dlodi ac
amddifadedd materol mwy dwys yn gyfartal.

Er y bydd rhai pobl yn dychwelyd i’w gwaith
arferol, mae’r rhagolygon cyflogaeth yn peri
gofid, yn arbennig ar gyfer sectorau sy’n
cyflogi grwpiau incwm is yn anghymesur
(Brewer et al., 2020; OBR, 2020). Felly, bydd
nawdd cymdeithasol yn rhwyd achub bwysig
ar gyfer nifer o gartrefi yn yr adferiad o’r
pandemig (Brewer a Handscomb, 2020).
Fodd bynnag, mae pryderon o hyd ynghylch
agweddau o fudd-daliadau sy’n bennaf
wedi eu cyfeirio tuag at Lywodraeth y
Deyrnas Unedig ar safonau byw, fel gwyrdroi’r
cynnydd dros dro i gredyd cynhwysol yn
2021 (Brewer et al., 2020), ac ailgydio yn adfer
dyledion cysylltiedig i fudd-daliadau, cosbau
ac amodoldeb (CPAG, 2020b).
23

Tlodi

Casgliad
Ar y cyfan, mae’n amlwg bod effaith economaidd y pandemig wedi bod yn anghyfartal, gan
ehangu ac ymsefydlogi anghydraddoldeb cyfredol (Blundell et al., 2020). Er y gellid dadlau bod
tlodi ac amddifadedd materol wedi bod yn llai sefydlog am gyfnod, bydd y pandemig yn debygol
o arwain at gynyddu’r rhain yn ddramatig, ac o bosibl yn anghyfartal. Mae’r effaith eisoes yn
syrthio’n anghymesur ar grwpiau mewn cymdaith a oedd eisoes mewn neu’n agos at dlodi.
Dylai effeithiau cronnol beri gofid o ystyried y cysylltiadau rhwng tlodi a deilliannau cydraddoldeb
a hawliau dynol eraill. Bydd llawer o’r effaith yn y pen draw yn ddibynnol ar y cynlluniau adfer
a sefydlir gan lywodraethau’r Deyrnas Unedig a datganoledig ar gyfer nawdd cymdeithasol, y
farchnad lafur a’r economi.
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Argymhellion
– Dylai llywodraethau ddefnyddio’r
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol
i leihau’r anghydraddoldeb mwyaf enbyd
canlyniadau sydd wedi eu gwaethygu gan
y pandemig. Dylai Llywodraeth y Deyrnas
Unedig ddod â’r ddyletswydd economaiddgymdeithasol i rym yn Lloegr ar y cyfle
cyntaf, a dylai awdurdodau rhanbarthol
a lleol yn Lloegr ystyried mabwysiadu’r
ddyletswydd i gefnogi ymagweddau
mwy cynhwysol i wneud penderfyniadau
strategol. Rhaid i Lywodraeth Cymru fodloni
ei hymroddiad i ddod â’r ddyletswydd
yn weithredol o 31 Mawrth 2021, a
dylai ddefnyddio model deilliannau a
osodir yn genedlaethol i wneud hynny.
Dylai Llywodraeth yr Alban ystyried
effeithlonrwydd tair blynedd gyntaf y
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol
yn ei adolygiad sydd ar ddod, a nodi
cyfleoedd i gynyddu ei effaith ar
anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig i
anfantais economaidd-gymdeithasol.

– I gyflawni twf economaidd cynhwysol, rhaid
i lywodraethau roi cydraddoldeb yn ganolog
i’w strategaethau adferiad a buddsoddi, gan
gymryd camai i nodi a monitro effeithiau
economaidd penodol y pandemig ar
grwpiau o bobl sy’n rhannu nodweddion
gwarchodedig. Dylai llywodraethau sicrhau
bod y mewnwelediad hwn yn hysbysu
eu cynlluniau strategol, fframweithiau
buddsoddi a chontractau sector cyhoeddus
yn ystod y cam llunio. Dylent addasu
eu cynlluniau i ddarparu cefnogaeth
dargedig ar gyfer grwpiau a sectorau
sy’n profi effeithiau economaidd
negyddol anghymesur.
– Wrth i’r cynllun ffyrlo ddod i ben a
disgwyliad y bydd cyfraddau diweithdra
yn codi, dylai’r Adran Gwaith a Phensiynau
sicrhau bod y system nawdd cymdeithasol
yn hygyrch ac effeithiol i bawb, yn cefnogi’r
hawl i safon byw ddigonol, ac nad yw’n
cyfrannu at gynnydd mewn amddifadedd
materol a thlodi. Dylai hyn gynnwys:
adolygiad o’r amser hyd at y taliad cyntaf
ac effaith sancsiynau ac amodoldeb; a
chasglu a monitro data ar nodweddion
gwarchodedig hawlwyr a chanlyniadau
hawliadau a darpariaeth addasiadau
rhesymol ble fo angen.
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Addysg
– M
 ae’r ymateb i’r pandemig wedi creu
bylchau yn addysg y mwyafrif o blant
ym Mhrydain. Mae’r bylchau hyn yn
bygwth cyrhaeddiad ar lefel cynradd
ac uwchradd.
– M
 ae anghydraddoldeb yn yr
amgylchedd dysgu yn y cartref
a newidiadau i systemau
graddio yn creu risg o waethygu
anghydraddoldebau cyfredol mewn
addysg, gan arwain at effaith
ddifrifol anghymesur ar rai grwpiau
yn cynnwys bechgyn, disgyblion
Duon, Sipsiwn, Roma a Theithwyr,15
disgyblion sydd angen cefnogaeth
mewn addysg,16 a’r rhai sydd dan
anfantais economaidd-gymdeithasol.
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Effaith cau ysgolion
ar gyrhaeddiad
Ar ddydd Gwener 20 Mawrth, fe gaewyd pob
sefydliad addysgol ym Mhrydain dros dro
mewn ymateb i’r pandemig coronafeirws.
Cafodd y mwyafrif o ddysgu ei symud
ar-lein, gydag adnoddau a chefnogaeth
wedi ei ddarparu gan ysgolion ac/neu
lywodraethau datganoledig ac awdurdodau
lleol. Cafodd arholiadau eu disodli gan
wahanol systemau graddio ar draws
y tair gwlad.

2020a). Yn yr wythnos olaf cyn gwyliau’r haf
(16 Gorffennaf), cododd hyn i amcangyfrif
o 27% o blant gyda chynllun EHCP neu
weithiwr cymdeithasol yn mynychu ysgol
neu goleg a 25% o blant bregus yn mynychu
lleoliadau blynyddoedd cynnar (Yr Adran
Addysg, 2020b). Yn yr Alban, roedd oddeutu
0.5% o blant a phobl ifanc a ystyriwyd i fod
yn fregus yn mynychu ysgolion a lleoliadau
blynyddoedd cynnar yn ystod wythnos
21 Ebrill (Llywodraeth yr Alban, 2020a).
Cynyddodd y nifer o blant bregus oedd yn
mynychu hybiau rhwng Mai a 24 Mehefin
(hyd at y gwyliau ysgol) ond roedd yn dal i
fod yn nifer isel (Llywodraeth yr Alban,
2020b). Yng Nghymru, ar gyfartaledd
mynychodd 1.2% o blant bregus leoliadau
awdurdod lleol yn ystod wythnos gyntaf
cau’r ysgolion, gan godi i 2.4% wedi gwyliau’r
Pasg a 6.1% yn yr wythnos a ddaeth i ben
26 Mehefin (Llywodraeth Cymru, 2020b).

Ble roedd arweiniad yn dynodi y dylai
ysgolion barhau i fod yn agored ar gyfer
plant a nodwyd i fod yn ‘fregus’ a phlant
gweithwyr allweddol, roedd presenoldeb
yn isel ar draws y tair gwlad. Yn Lloegr,
amcangyfrif bod 5% o ‘blant mewn angen’
neu gyda Chynllun Addysg, Iechyd a Gofal
(EHCP) yn mynychu ysgolion a cholegau
ar ddydd Gwener 17 Ebrill ac roedd 6%
o’r grŵp hwn yn mynychu lleoliadau
blynyddoedd cynnar (Yr Adran Addysg,

Cyfeirir atynt fel Sipsiwn/Teithiwr yn yr Alban.
Anghenion addysgol arbennig ac anabledd (SEND) yn Lloegr, anghenion cefnogaeth atodol (ASN)
yn yr Alban ac anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yng Nghymru.
15

16
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Mae bechgyn yn dal i berfformio’n
waeth na merched ac mae
cyrhaeddiad plant sydd â SEND/
ASN/ADY yn llawer is na’r rhai
heb anghenion o’r fath. Mae
gan ddisgyblion duon lefelau
cyrhaeddiad is na grwpiau
lleiafrifoedd ethnig eraill, er
bod disgyblion Sipsiwn, Roma a
Theithwyr yn dal i fod â’r lefelau
cyrhaeddiad isaf o unrhyw grŵp
ethnig o swm arwyddocaol. Mae
plant sy’n gymwys i dderbyn prydau
ysgol am ddim neu o ardaloedd
o amddifadedd yn perfformio’n
is na’r cyfartaledd.

Yn Lloegr, fe ail-agorwyd ysgolion cynradd
i grwpiau blynyddoedd dethol (Meithrin,
Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 6) ym
Mehefin a gwahoddwyd disgyblion ysgolion
uwchradd ym Mlynyddoedd 10 a 12 i gael
rhywfaint o gyswllt wyneb yn wyneb gyda’u
hathrawon (Llywodraeth y Deyrnas Unedig,
2020a). Yng Nghymru, ail-agorwyd ysgolion
cynradd ac uwchradd i’r holl grwpiau
blwyddyn ar 29 Mehefin, gyda chyfyngiadau
ar y nifer o ddisgyblion oedd yno ar unwaith
(Llywodraeth Cymru, 2020a). Roedd ysgolion
yn yr Alban yn dal yn agored i blant gweithwyr
allweddol a’r rhai a ddosbarthwyd fel ‘bregus’
yn unig tan y tymor newydd ym mis Awst.
Mae’n rhy fuan i asesu effaith cau ysgolion ar
gyrhaeddiad. Fodd bynnag, mae yna bryderon y
bydd y cau yn gwaethygu bylchau cyrhaeddiad
cyfredol ar gyfer grwpiau sydd eisoes yn
sicrhau deilliannau addysgol is na’u cyfoedion
(Black, 2020; EEF, 2020; EHRC, 2020a; Eivers et
al., 2020; EPI 2020; McNeil et al., 2020; Sharp
et al., 2020). Dangosodd 'A yw Prydain yn
Decach?' 2018 y gwahaniaethau arwyddocaol
mewn cyrhaeddiad ar lefel uwchradd, sydd
hefyd yn amlwg mewn dadansoddiadau
diweddar (EHRC, 2018; Yr Adran Addysg,
2020c; Hutchinson et al., 2020; Llywodraeth
yr Alban, 2020c; Llywodraeth Cymru, 2020c;
2020d; 2019a; 2019b). Mae bechgyn yn dal
i berfformio’n waeth na merched ac mae
cyrhaeddiad plant sydd â SEND/ASN/ADY
yn llawer is na’r rhai heb anghenion o’r fath.
Mae gan ddisgyblion duon lefelau cyrhaeddiad
is na grwpiau lleiafrifoedd ethnig eraill, er bod
disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn dal
i fod â’r lefelau cyrhaeddiad isaf o unrhyw
grŵp ethnig o swm arwyddocaol. Mae plant
sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim
neu o ardaloedd o amddifadedd yn perfformio’n
is na’r cyfartaledd.

Mae perygl y bydd y grwpiau hyn yn colli
tir pellach. Yn seiliedig ar astudiaethau
o gau ysgolion yn flaenorol ar draws
gwahanol wledydd, mae’r Sefydliad Gwaddol
Addysgol yn amcangyfrif y bydd y bwlch
cyrhaeddiad economaidd- gymdeithasol yn
Lloegr yn ehangu o 36% (EEF, 2020). Dyma’r
amcangyfrif canolig o’r ymchwil a adolygwyd.
Roedd amcangyfrifon yn amrywio’n
sylweddol rhwng astudiaethau, sy’n golygu
bod yna lefel uchel o ansicrwydd o ran y
ffigwr hwn. Dylid hefyd edrych yn ofalus ar
y rhagolwg hwn oherwydd nad yw’n ystyried
y dysgu o bell sydd wedi digwydd yn ystod y
pandemig na’r hyd estynedig o amser na fu
ysgolion ar gau yn ystod y cyfnod hwn (EEF,
2020). Amcangyfrifodd yr athrawon a holwyd
yn Lloegr, ar gyfartaledd bod y bwlch rhwng
disgyblion dan anfantais a’u cyfoedion
eisoes wedi cynyddu o 46% (Sharp et al.,
2020). Mae’r lefel o ansicrwydd ynghylch
yr amcangyfrif hwn hefyd yn uchel
(Sharp et al., 2020).
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Gwahaniaethau mewn cyrhaeddiad wrth orffen addysg ysgol yn 2018/2019
Lloegr
% yn cyflawni graddau 9 - 4 mewn Saesneg a Mathemateg yn 2018/2019
Bechgyn
Merched

61.0%
68.4%

Disgyblion â SEND
Disgyblion heb SEND

26.7%

Disgyblion yn gymwys i brydau ysgol am ddim
Disgyblion nad ydynt yn gymwys i brydau ysgol am ddim

41.4%
68.5%

Disgyblion Gwyn – Sipsiwn/Roma
Disgyblion Gwyn – Teithwyr a threftadaeth Wyddelig
Disgyblion du

13.7%
27.8%
59.3%

71.0%

64.6% ar gyfartaledd**

Yr Alban
% yn cyflawni 1 neu fwy SCQF lefel 5 neu well yn 2018/2019
Bechgyn
Merched

82.6%
87.5%

Disgyblion ag ASN
Disgyblion heb ASN

69.8%

Disgyblion o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig
Disgyblion o’r ardaloedd lleiaf difreintiedig

74.4%
94.6%

Sipsiwn/Teithwyr*

31.3%

92.2%

85.1% ar gyfartaledd**

*Oherwydd niferoedd bychain, 2 flynedd ar gyfartaledd yw hwn, ar gyfer 2016/17 a 2017/18.

Cymru
% yn cyflawni ‘trothwy cynhwysol Lefel 2’ yn 2018/2019 (cyfateb i 5 TGAU gradd A*-C gan gynnwys Saesneg
neu Gymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg)
Bechgyn
Merched

48.9%
59.0%

Disgyblion ag ADY
Disgyblion heb ADY

20.7%

Disgyblion yn gymwys i brydau ysgol am ddim
Disgyblion nad ydynt yn gymwys i brydau ysgol am ddim

28.4%
60.5%

Gwyn – disgyblion Sipsiwn/ Teithwyr*

11.1%

66.3%

53.8% ar gyfartaledd**

*Oherwydd niferoedd bach, defnyddiwyd data cyfanredol teirblwydd ar gyfer 2017 i 2019.
**Mae’r llinell gyfartalog yn cynrychioli’r canran o’r holl ddisgyblion a gyrhaeddodd y graddau a
gyhoeddwyd ymhob un genedl.
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Effaith dysgu o bell
ar anghydraddoldeb
addysgol
Dengys ymchwil ar ddysgu yn ystod y
cyfyngiadau symud bod cyfartaledd y
gwaith ysgol a gwblhawyd gan bob grŵp
wedi bod yn isel, rhwng 2.5 a thair awr y dydd
(Green, 2020; Eivers et al., 2020; ONS, 2020).
Adroddodd bron i bob un o’r athrawon (98%)
a holwyd yn Lloegr bod eu disgyblion ar ei
hôl hi o ran ble byddent yn disgwyl bod yn eu
haddysg cwricwlwm, gyda’r cyfartaledd yn
amcangyfrif eu bod tri mis tu ôl (Sharp et al.,
2020). Dywedodd dros hanner (52%) y rheini
gyda phlant oed ysgol ym Mhrydain bod
plentyn yn eu cartref yn ei chael yn anodd
parhau gyda’i addysg (ONS, 2020).

Montacute, 2020). Dangosodd ymchwil a
gyflawnwyd ar gyfer NFER fod disgyblion
o deuluoedd incwm is yn y Deyrnas Unedig
yn treulio llai o amser ar ddysgu yn y cartref.
Er enghraifft, treuliodd 41% o ddisgyblion
ysgol uwchradd o’r cartrefi incwm uchaf
o leiaf bedair awr y dydd ar waith ysgol, o
gymharu â dim ond 23% o ddisgyblion o’r
cartrefi incwm isaf (Eivers, et al., 2020).
Mae’r bwlch digidol yn her arwyddocaol ac
yn cyfrannu i’r anghydraddoldeb yma. Mae
llywodraethau’r Deyrnas Unedig, yr Alban a
Chymru wedi sefydlu gwahanol systemau
i geisio lliniaru’r bwlch digidol. Mae pob
llywodraeth wedi ymroi i ddarparu cyllid
atodol ar gyfer darparu gliniaduron am ddim
a gwasanaethau ar- lein (Llywodraeth y
Deyrnas Unedig, 2020b; Llywodraeth yr
Alban, 2020d; Llywodraeth Cymru, 2020f).
Fodd bynnag, nododd 1 o bob 10 (9%) o rieni
ym Mhrydain gyda phlentyn oedd yn cael
anhawster gydag addysg mai diffyg dyfeisiau
oedd y rheswm (ONS, 2020). Mae gan blant
o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol
difreintiedig lai o fynediad at y dechnoleg
sydd ei hangen ar gyfer dysgu ar-lein, yn

Mae yna hefyd anghydraddoldeb o ran
faint o amser a dreulir ar ddysgu yn y
cartref, gyda rhywfaint o arwydd bod
bechgyn yn treulio llai o amser ar ddysgu
yn y cartref na merched (Green, 2020), a
dyfaliad cynnar bod plant o gefndiroedd
Pacistanaidd a Bangladeshaidd yn treulio
llai o amser na disgyblion o ethnigrwydd
eraill (Guveli, 2020). Fodd bynnag, mae’r
gwahaniaeth rhwng grwpiau economaiddgymdeithasol yn sylweddol (Green, 2020;
IFS, 2020; Eivers et al., 2020; Cullinane a
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cynnwys cyfrifiadur a chyswllt i’r rhyngrwyd
(Cullinane a Montacute, 2020; Green, 2020;
IFS, 2020; McNeil et al., 2020). Awgryma
ymchwil nad oedd gan 20% o ddisgyblion ar
brydau ysgol am ddim yn y Deyrnas Unedig
fynediad at gyfrifiadur yn y cartref, o gymharu
â 7% o blant eraill (Green, 2020, t10). Awgryma
ymchwil ar raddfa fechan ar allgáu digidol
a gyflawnwyd cyn y pandemig y gallai hyn
fod yn broblem benodol i ddisgyblion Sipsiwn,
Roma a Theithwyr (Friends, Families and
Travellers, 2018).

Yng Nghymru mae yna hefyd bryderon
nad yw disgyblion sy’n mynychu ysgolion
cyfrwng Gymraeg ac nad oes ganddynt rieni
sy’n siarad Cymraeg yn cael digon o sylw
(Griffith, 2020). Mae rhywfaint o dystiolaeth
nad oes gan ofalwyr ifanc ddigon o amser
i’w dreulio ar waith ysgol a’u bod yn teimlo
bod ei haddysg wedi dioddef yn ystod
y cyfnod clo (Carers Trust, 2020; Carers
Trust Scotland, 2020).

Mae teuluoedd gyda phlant sydd
angen cefnogaeth mewn addysg
wedi wynebu anawsterau penodol
wrth gael mynediad at gefnogaeth
addysgol ac arall yn ystod y cyfnod
pan roedd ysgolion ar gau.

Mae yna anghydraddoldeb pellach o
ran cefnogaeth y teulu a mynediad at
adnoddau. Dengys ymchwil bod disgyblion
o gefndiroedd economaidd- gymdeithasol is
hefyd â llai o fynediad at ddysgu unigol fel
tiwtora preifat; mae ganddynt lai o adnoddau
wedi eu darparu gan eu hysgolion fel gwersi;
ac mae’r trefniant yn y cartref yn waeth ar
gyfer dysgu o bell (Black, 2020; Cullinane
a Montacute, 2020; Green, 2020; IFS, 2020).
Er bod tystiolaeth o Loegr yn awgrymu bod
rhieni o gartrefi incwm isel a chanolig yn
teimlo ychydig yn llai hyderus am gefnogi
eu plentyn gyda gwaith ysgol (IFS, 2020),
awgryma ymchwil yn y Deyrnas Unedig bod
rhieni o’r grŵp yma’n treulio’r swm mwyaf o
amser yn gwneud hynny (Eivers et al., 2020;
Green, 2020). Efallai bod problemau o ran
cefnogaeth rhieni yn fwy pendant ar gyfer
plant o gefndiroedd mudwyr ac ar gyfer
disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr ble
mae eu rhieni yn aml yn wynebu rhwystrau
iaith neu lythrennedd ac sy’n wynebu risgiau
COVID-19 uwch (The Traveller Movement,
2020; Llywodraeth yr Alban a COSLA, 2020).

Mae teuluoedd gyda phlant sydd angen
cefnogaeth mewn addysg wedi wynebu
anawsterau penodol wrth gael mynediad
at gefnogaeth addysgol ac arall yn ystod y
cyfnod pan roedd ysgolion ar gau (Disabled
Children’s Partnership, 2020; SCLD, 2020;
Senedd Cymru, 2020: t.30). Yn yr Alban,
awgryma ymchwil ar raddfa fechan bod
diffyg mynediad at hybiau ysgol ar gyfer
disgyblion ASN (SCLD, 2020) ac yng Nghymru
a Lloegr, mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad
oedd adnoddau dysgu ar-lein yn gwbl
hygyrch i blant anabl (EHRC, 2020a: t.9;
Senedd Cymru, 2020: t.30). Mynegwyd
pryderon difrifol ynghylch effaith hirdymor
y cyfnod hwn ar lesiant a chyrhaeddiad
y plant yma.
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Effaith newidiadau
i’r systemau graddio
Cododd y penderfyniad cychwynnol i ddisodli
arholiadau gydag amcangyfrifon athrawon
bryderon ynghylch sut fyddai hyn yn effeithio
ar gyrhaeddiad grwpiau penodol (Runnymede
Trust, 2020; EHRC, 2020b; NASUWT, 2020).
Awgrymai ymchwil a gwblhawyd cyn y
pandemig botensial ar gyfer rhagfarn
ddiarwybod wrth i athrawon amcangyfrif
graddau (Wyness, 2016), gyda goblygiadau
penodol ar gyfer plant o gefndiroedd
economaidd-gymdeithasol is, disgyblion
lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys disgyblion
Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant gyda
SEND/ASN/ADY.

os dylid cymedroli gradd oedd perfformiad
blaenorol yr ysgol. Roedd hyn wedi arwain
at ganran arwyddocaol o ddisgyblion
yn cael eu hisraddio yn ystod y broses
gymedroli, gyda nifer llawer uwch o
ddisgyblion o ysgolion mewn ardaloedd
o amddifadedd yn cael addasu eu
canlyniadau yn negyddol (SQA, 2020;
Lough, 2020; Thomson a Nye, 2020). Yn
yr Alban, cafodd cyfradd pasio disgyblion
yn yr ardaloedd mwyaf amddifad eu lleihau
o 15.2% o amcangyfrifon yr athrawon,
o gymharu â 6.9% ar gyfer disgyblion o’r
cefndiroedd mwyaf cefnog (SQA, 2020).
Cafodd y prosesau cymedroli yn y tair gwlad
eu gwyrdroi’n ddiweddarach a derbyniodd
disgyblion naill ai’r radd a gyfrifwyd gan
eu hathro neu’r radd wedi ei gymedroli,
pa bynnag un oedd uchaf (Ofqual, 2020b;
Llywodraeth Cymru, 2020e; Llywodraeth
yr Alban, 2020e). Yn achos Safon Uwch
yng Nghymru, roedd hefyd yn berthnasol
os oedd gradd Safon UG y disgybl yn uwch
na gradd gyfrifedig eu hathro a’r radd a
roddwyd (Llywodraeth Cymru, 2020e).
Mae yna broses apelio yng Nghymru a
Lloegr a chyfle i sefyll rhai arholiadau yn
yr hydref (Llywodraeth Cymru, 2020e;
Ofqual, 2020b). Mae dadansoddiad llawn
o’r canlyniadau cychwynnol wedi eu rhannu
yn ôl nodweddion gwarchodedig eto i’w
gyhoeddi.

Er i’r tair gwlad ddilyn dulliau gwahanol
i gyhoeddi graddau, yn wreiddiol cafodd
arholiadau ei disodli gydag asesiadau
athrawon a phroses gymedroli i reoli
chwyddiant graddau.18 Yn seiliedig ar y
system hon, roedd rhai mesurau cyrhaeddiad
wedi gwella yng Nghymru a Lloegr gyda
chanran uwch o ddisgyblion yn cyflawni
gradd A ac uwch ar gyfer Safon Uwch o
gymharu â 2019. Yn Lloegr, cyflawnodd 27.6%
o’r disgyblion radd A mewn Safon Uwch yn
2020 o gymharu â 25.2% yn 2019 (Ofqual,
2020a). Yng Nghymru, cyflawnodd 29.9%
o ddisgyblion A*- A ar gyfer Safon Uwch, i
fyny 2.9 pwynt canran o 2019 (Cymwysterau
Cymru, 2020). Ym mhob un o’r tair gwlad,
un o’r ffactorau a ddefnyddiwyd i benderfynu

Cafodd hyn ei gyflawni gan y Scottish Qualifications Authority yn yr Alban, Ofqual yn Lloegr a Chymwysterau Cymru
yng Nghymru.
18
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Addysg

Casgliad
Dangosodd 'A yw Prydain yn Decach?' 2018 bod cyrhaeddiad ar lefel cynradd ac uwchradd
yn gwella ar draws Prydain Fawr, ond mae’n debygol y bydd cau’r ysgolion wedi effeithio’n
negyddol ar hyn. Awgryma tystiolaeth hefyd bod anghydraddoldeb yn yr amgylchedd dysgu yn
y cartref, yn arbennig o ran mynediad at dechnoleg, yn alinio gydag ac o bosibl yn gwaethygu’r
anghydraddoldeb sydd eisoes yn cael ei brofi mewn addysg ar gyfer bechgyn, rhai lleiafrifoedd
ethnig, yn cynnwys disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr, disgyblion gyda SEND/ASN/ADY a’r
rhai sy’n economaidd-gymdeithasol ddifreintiedig. Os bydd ysgolion yn cau eto, yna efallai y
bydd y gwahaniaethau ac effeithiau hyn yn gwaethygu. Yn ogystal, rhaid i unrhyw newidiadau
yn y dyfodol i’r system raddio ystyried yr effaith ar ddisgyblion gyda nodweddion gwarchodedig.
O ystyried effaith economaidd y pandemig, mae yna risg bellach y gallai lefelau cynyddol o dlodi
effeithio ar gyrhaeddiad addysgol a rhagolygon hirdymor ymhellach. Heb ymyrraeth, mae hyn
yn awgrymu effaith a allai fod yn ddifrifol a hirdymor ar bobl ifanc, gan wyrdroi’r cynnydd yr
oeddem wedi ei weld a chynyddu anghydraddoldeb cyson ar gyfer y mwyaf difreintiedig.

33

Argymhellion
– Dylai llywodraethau nodi effaith cau
ysgolion ar y bwlch cyrhaeddiad sy’n
effeithio ar ddisgyblion yn wynebu
anfantais economaidd-gymdeithasol, gan
dalu sylw arbennig i’r gorgyffwrdd rhwng
anfantais a nodweddion gwarchodedig.

– Dylai llywodraethau ar frys baratoi ar
gyfer amhariadau yn y dyfodol i addysg
oherwydd y coronafeirws, gan gynnwys
trwy lunio cynlluniau wrth gefn i sicrhau
bod pob plentyn, waeth beth yw eu
cefndir a’u hamgylchiadau, yn gallu
cael mynediad i addysg o ansawdd
da heb dioddef gwahaniaethu. Mae hyn yn
cynnwys sicrhau bod plant â SEND/ADY/
ASN sydd yn aros adref yn cael y cymorth
sydd ei angen arnynt, gan gynnwys offer
arbenigol, deunyddiau hyfforddi a gofal
cymdeithasol.

– Dylai llywodraethau gefnogi ysgolion i
ddatblygu cynlluniau dal i fyny/adfer
sy’n bodloni anghenion y disgyblion
hynny ac adrodd o fewn chwe mis ar
gynnydd a deilliannau’r cynlluniau hyn.
– Dylai llywodraethau sicrhau bod
anghenion disgyblion gyda SEND/ALN/
ADY sy’n dychwelyd i addysg ar y safle
llawn amser yn cael eu bodloni trwy ddelio
â’r problemau hirdymor sy’n effeithio ar
ddarpariaeth addysgol SEND/ALN/ADY.

– Dylai llywodraethau ymgymryd ag
a chyhoeddi dadansoddiad o sut
wnaeth y trefniadau eithriadol ar gyfer
cyhoeddi graddau'r haf hwn, y broses
safoni a’r penderfyniad i roi graddau
asesiadau athrawon yn ei le, effeithio
ar ddeilliannau i ddisgyblion â
nodweddion gwarchodedig.
Dylid defnyddio hwn i nodi unrhyw
effeithiau anghymesur ac i lywio
cynlluniau wrth gefn ar gyfer cyhoeddi
graddau o ran paratoi ar gyfer y
posibilrwydd o darfu yn y dyfodol
i arholiadau.
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Gofal
cymdeithasol
– M
 ae pobl hŷn, lleiafrifoedd ethnig
a rhai pobl anabl, yn arbennig y
rhai mewn cartrefi gofal, wedi eu
heffeithio’n anghymesur gan y
pandemig, fel y mae’r rhai sy’n eu
cefnogi, yn cynnwys gweithwyr
gofal cyflogedig a gofalwyr di-dâl.
– M
 ae’r firws a mesurau rheoli
cyfatebol wedi cynyddu pwysau ar
ofal cymdeithasol i oedolion, gan
arwain at ddiffygion wrth reoli
heintiau, lleihad dros dro mewn
darpariaeth gofal a chynyddu
dibyniaeth ar ofalwyr di-dâl.
– M
 ae goblygiadau terfynol y
pandemig yn debygol o waethygu
anghydraddoldebau presennol ar
gyfer defnyddwyr a gweithwyr yn
y sector gofal am beth amser i ddod.
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Pobl hŷn mewn
gofal preswyl
Mae’r pandemig coronafeirws wedi cael
effaith ddinistriol ar bobl hŷn ac anabl yn
arbennig felly pobl hŷn yn byw mewn cartrefi
gofal. Roedd preswylwyr cartrefi gofal
yn atebol am o leiaf 40% o farwolaethau
COVID-19 yn y Deyrnas Unedig (Bell et al.,
2020).19 Roedd y canran yma’n amrywio yn
ôl cenedl. Roedd preswylwyr cartrefi gofal
yn atebol am 50% o’r holl farwolaethau
cysylltiedig â COVID-19 yn yr Alban, 39%

o farwolaethau cysylltiedig â COVID-19 yn
Lloegr, a 34% o farwolaethau cysylltiedig
â COVID-19 yng Nghymru (Bell et al., 2020).
Awgryma’r data y gall fod yna amrywiaethau
lleol o fewn y gwledydd (Grimm a Deeny,
2020; National Records of Scotland [NRS],
2020a) ac mae angen ymchwil pellach i
nodi’r casgliadau sy’n codi.

% o farwolaethau
preswylwyr cartref
gofal fel cyfran o’r holl
farwolaethau’n gysylltiedig
â COVID-19 ymhob cenedl

50%

yn yr Alban

34%

yng Nghymru

39%

yn Lloegr

Ffynhonnell: Bell et al., 2020, tud. 24

19

Rhwng wythnos 11 (wythnos yn dod i ben 13 Mawrth 2020) ac wythnos 26 (wythnos yn dod i ben 26 Mehefin 2020).
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Yn ogystal â’r nifer cynyddol o farwolaethau
yn deillio o COVID-19, cafwyd cynnydd
mewn marwoldeb cyffredinol mewn
cartrefi gofal, sy’n awgrymu cynnydd mewn
marwolaethau o achosion eraill. Yn Lloegr
rydym wedi gweld cynnydd o 79%, yn yr
Alban cynnydd o 62% ac yng Nghymru
cynnydd o 66% (Bell et al., 2020).

Mae data hefyd yn awgrymu bod grwpiau
lleiafrifoedd ethnig wedi eu heffeithio’n
anghymesur gan farwolaethau yn gysylltiedig
i COVID-19 mewn cartrefi gofal yn Lloegr,
(Comisiwn Ansawdd Gofal [CQC], 2020a).
O fis Mai 2020, roedd y gyfradd o
farwolaethau o ganlyniad i COVID-19 yn
uwch ar gyfer preswylwyr Du (54%) ac
Asiaidd (49%), o gymharu â phreswylwyr
Gwyn (44%) a’r rhai o grwpiau ethnig cymysg
a lluosog (41%). Ar hyn o bryd nid oes data
cymharol ar gael ar gyfer marwolaethau
preswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru
a’r Alban.

Mae cyfraddau marwoldeb ar gyfer
marwolaethau preswylwyr cartref gofal
yn ymwneud â COVID-19 yn cynyddu gydag
oed, yn arbennig ar gyfer preswylwyr sydd
dros 65 oed (ONS, 2020a; NRS, 2020b).
Ym Mhrydain Fawr, roedd gan fwyafrif
preswylwyr cartrefi gofal ble roedd cyswllt
rhwng eu marwolaethau a coronafeirws
o leiaf un cyflwr iechyd yn barod. Yng
Nghymru a Lloegr, roedd gan dros 90% o
breswylwyr cartrefi gofal a fu farw, ac yn
yr Alban 92% o bobl, o leiaf un cyflwr iechyd
yn barod, gyda’r mwyaf cyffredin o’r rhain yn
Ddementia a chlefyd Alzheimer (ONS, 2020a;
NRS, 2020c). Mae’n debygol y byddai cyfran
arwyddocaol o’r grŵp hwn yn yr Alban
yn breswylwyr cartrefi gofal.

Grwpiau lleiafrifoedd ethnig wedi
eu heffeithio’n anghymesur gan
farwolaethau yn gysylltiedig i
COVID-19 mewn cartrefi gofal
yn Lloegr.
Mae’r effaith yn mynd tu hwnt i gynnydd
mewn marwoldeb. Mae cyfyngiadau symud
wedi ynysu preswylwyr cartrefi gofal
oddi wrth eu teuluoedd a ffrindiau, gan
effeithio’n arwyddocaol ar iechyd corfforol
a meddyliol (Cymdeithas Perthnasau a
Phreswylwyr, 2020). Mae hyn yn arbennig
o wir ar gyfer pobl gyda Dementia a chlefyd
Alzheimer (Cymdeithas Alzheimer, 2020). Mae
angen ymchwil pellach i ddeall difrifoldeb a
graddfa’r materion hyn ar gyfer preswylwyr
cartrefi gofal ar draws y Deyrnas Unedig.

Awgryma’r data bod preswylwyr cartrefi
gofal wedi eu heffeithio’n anghymesur
gan farwolaethau yn ymwneud â COVID-19
yng Nghymru a Lloegr; hyd at Fehefin,
roedd 33.3% o farwolaethau preswylwyr
gwrywaidd, o gymharu â 26.8% o
farwolaethau preswylwyr benywaidd,
yn gysylltiedig i COVID-19 (ONS, 2020a).
Yn yr Alban, hyd at Awst, roedd 19.6% o
farwolaethau preswylwyr gwrywaidd mewn
cartrefi gofal yn gysylltiedig i COVID-19 a
18.0% o farwolaethau preswylwyr benywaidd
yn gysylltiedig i COVID-19 (NRS, 2020b).
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Pobl hŷn ac anabl
sy’n derbyn gofal
cartref
Mae data ar effaith coronafeirws ar y rhai
sy’n derbyn gwasanaethau gofal cartref, gan
gynnwys pobl hŷn ac anabl, yn gyfyngedig.
Rhwng Ebrill a Mehefin 2020, hysbyswyd
6,523 o farwolaethau rhai sy’n derbyn
gofal cartref yn Lloegr i’r CQC; 3,628 o
farwolaethau’n uwch na’r cyfartaledd tair
blynedd. O’r marwolaethau hyn, roedd 12.6%
yn gysylltiedig i COVID-19 (ONS, 2020a).
Fodd bynnag, mae hyn yn debygol o fod
yn dan amcan oherwydd oedi wrth adrodd
a hepgoriad y CQC o gasgliadau data gan
ofalwyr hunangyflogedig neu ddi-dâl (Bell et
al., 2020; Hodgson et al., 2020). Nid oes data
cymharol ar gael ar gyfer Cymru a’r Alban.

Mae pobl hŷn ac anabl wedi wynebu
anawsterau wrth gael mynediad at ofal
oherwydd lleihad yn argaeledd gofal ffurfiol
(Inclusion London, 2020; Inclusion Scotland,
2020; Research Institute for Disabled
Consumers [RIDC], 2020) a phryderon o
ran traws-halogiad yn ysgogi defnyddwyr
gwasanaeth a’u teuluoedd i ganslo ac osgoi
gofal ffurfiol (Y Sefydliad Ymchwil Polisi
Cyhoeddus [IPPR], 2020). Mae’r materion
hyn, ynghyd â heriau newydd wrth gyrchu
darpariaethau sylfaenol tra’n cysgodi, wedi
cynyddu teimladau o ynysu a gorbryder
(Glasgow Disability Alliance, 2020; Inclusion
London, 2020; Inclusion Scotland, 2020; RIDC,
2020). Yng Ngorffennaf, adroddodd 7 o bob
10 o bobl anabl yng Nghymru a Lloegr eu
bod yn teimlo’n ‘ofidus iawn’ neu ‘braidd
yn ofidus’ ynghylch effaith coronafeirws
ar eu bywydau (ONS, 2020b).

Mae pobl hŷn ac anabl wedi cael
anawsterau wrth gael gafael
ar ofal oherwydd gostyngiadau
o ran argaeledd gofal ffurfiol.

38

Gofal cymdeithasol

Gweithwyr gofal
am dâl a gofalwyr
di-dâl
Mae gweithwyr yn y sector gofal wedi
wynebu baich risg cynyddol. Mae cyfradd
marwolaethau o COVID-19 ar gyfer staff
gofal cymdeithasol wedi bod yn uwch nag
ar gyfer y boblogaeth gyffredinol yng
Nghymru a Lloegr (ONS, 2020c) ac yn uwch
na’r cyfartaledd ar gyfer pob galwedigaeth
yn yr Alban (NRS, 2020c). Yng Nghymru a
Lloegr, roedd gan ddynion a menywod yn
gweithio mewn gofal cymdeithasol gyfraddau
sylweddol uwch o farwolaethau yn
gysylltiedig i COVID-19: 50.1 marwolaeth fesul
100,000 o ddynion a 19.1 marwolaeth fesul
100,000 o fenywod o gymharu â’r cyfartaledd
ar gyfer pob galwedigaeth – 19.1 marwolaeth
fesul 100,000 o ddynion a 9.7 marwolaeth
fesul 100,000 o fenywod (ONS, 2020c).20
Yn yr Alban, roedd cyfraddau marwolaeth
gweithwyr gofal cymdeithasol yn 14.4 fesul
100,000 o gymharu â 10.2 fesul 100,000
ar gyfer pob galwedigaeth (NRS, 2020c).

Mae prinder staff, anallu i ddenu staff
newydd, pryderon traws-halogiad rhwng
cartrefi gofal a diffyg cydnabyddiaeth o
gymharu â chydweithwyr yn y GIG wedi
effeithio’n negyddol ar iechyd meddwl a
morâl yn y sector. (Y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol [NAO], 2020; CQC, 2020b).
Yng Ngorffennaf, lansiodd Llywodraeth
yr Alban (2020a), linell gymorth iechyd
meddwl genedlaethol ar gyfer gweithwyr
iechyd a gofal cymdeithasol.

Nid yw’r dadansoddiad hwn yn profi’n gynhwysfawr bod y cyfraddau marwolaeth a nodwyd yn ymwneud â COVID-19 o
reidrwydd wedi eu hachosi gan wahaniaethau mewn amlygiad galwedigaethol; fe addasodd yr ONS ar gyfer oedran, ond nid
ar gyfer ffactorau eraill fel grŵp ethnig a lleoliad preswylio (ONS, 2020c, Coronavirus related deaths by occupation, England
and Wales).
20
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(Carers Week, 2020). Mae’r rhai sydd
wedi dod yn ofalwyr di-dâl yn fwy tebygol
o fod yn fenywod, yn iau ac i fod â phlant
ifanc. Maent wedi wynebu galw sy’n
gwrthdaro, sydd wedi herio eu hiechyd
corfforol a meddyliol a llesiant ac wedi
creu straen ychwanegol ar eu perthynas,
cyllid a gallu i wneud gwaith cyflogedig
(Carers Week, 2020).

Mae lleihad mewn argaeledd gofal a
chyflwyno mesurau ynysu wedi trosglwyddo
rhai dyletswyddau gofal i ofalwyr anffurfiol.
Amcangyfrifir bod 4.5 miliwn o bobl yn y
Deyrnas Unedig yn dystiolaeth o hyn, wrth
iddynt ddod yn ofalwyr di-dâl ers dechrau’r
pandemig, cynnydd o bron i 50%; sy’n golygu
bod dros chwarter y boblogaeth o oedolion
nawr yn gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind

Cynnydd mewn gofalwyr di-dâl
Cyn y pandemig

Yn ystod y pandemig

Amcangyfrif o

Amcangyfrif o

miliwn o ofalwyr

miliwn o ofalwyr

9.1

13.6

Ffynhonnell: Carers Week, 2020.

= Yn fras 1 miliwn o ofalwyr

Amcangyfrifwyd fod bron i
gynnydd o 50% mewn gofalwyr
heb dâl ers dechrau’r pandemig.

40

Gofal cymdeithasol

Y sector gofal
cymdeithasol oedolion
Er gwaethaf y pwysau yma, dim ond wyth
awdurdod lleol a wnaeth ddefnydd dros
dro o’r Ddeddf Coronafeirws yn Lloegr
(Liberty, 2020) i ganiatáu hawddfraint o
ddyletswyddau dan y Ddeddf Gofal 2014;
yn benodol – lliniaru cynghorau rhag
cyflawni asesiadau anghenion gofal a
chymorth manwl ac ariannol (Yr Adran

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru a
Lloegr wedi gweld cynnydd yn y galw am
wasanaethau gofal cymdeithasol oedolion
yn ystod cyfnodau brig y cyfyngiadau symud
(Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau
Cymdeithasol Oedolio [ADDAS], 2020a,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 2020).
Mae’r sefyllfa’n debygol o fod yn gymharol
yn yr Alban yn seiliedig ar alw cynyddol
cyn y pandemig (Age Scotland, 2019; Baylis
a Trimble, 2018; Cymdeithas Feddygol
Prydain, 2020).

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 2020). Nid
oes yr un yn defnyddio’r hawddfreintiau
ar hyn o bryd (CQC, 2020c). Felly hefyd,
ychydig iawn o awdurdodau lleol yn yr
Alban sydd wedi manteisio ar Ddeddf
Coronafeirws (yr Alban) 2020 ar gyfer
hawddfreintiau. Ni wyddom am yr un
awdurdod lleol yng Nghymru sydd
wedi gweithredu hawddfreintiau.

Mae cyfarwyddwyd gofal cymdeithasol
oedolion yn Lloegr yn priodoli’r cynnydd
mewn galw yn bennaf i gau gwasanaethau
dros dro, fel gwasanaethau dydd, pryderon
darparwyr am dderbyn cleientiaid newydd,
a phobl yn gwrthod gwasanaethau a
gynigiwyd (ADDAS, 2020a). Mae pwysau
ychwanegol ar systemau lleol yn cynnwys
rhyddhau cleifion o ysbytai (ADDAS, 2020a),
cynnydd yn absenoldeb staff a swyddi gwag,
a diffyg cyfarpar diogelu personol a phrofion
(Arolygiaeth Gofal, 2020; CQC, 2020b).
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O ganlyniad i effaith coronafeirws dim
ond 4% o gyfarwyddwyr gofal cymdeithasol
oedolion yn Lloegr sy’n gwbl hyderus y bydd
cyllidebau’n ddigonol i fodloni dyletswyddau
statudol yn 2020/21, newid arwyddocaol
o 2019/20, pan roedd 35% o gyfarwyddwyr
gofal cymdeithasol oedolion yn gwbl hyderus
y byddant yn gallu bodloni eu dyletswyddau
statudol (ADDAS, 2020b). Yn ogystal, mae
35% yn nodi nad oedd ganddynt ‘ddim hyder’
o fodloni eu dyletswyddau statudol yn y
flwyddyn ariannol hon (ADDAS, 2020b).

Er nad oes data cymharol ar gael ar gyfer
Cymru a’r Alban, mae tystiolaeth yn awgrymu
bod y gwledydd yn wynebu rhagolygon tebyg.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyllid
atodol ar gyfer gofal cymdeithasol ac mae
pryderon ymysg rhanddeiliaid y gallai effaith
ariannol y pandemig arwain at gau cartrefi
gofal yng Nghymru, ac os byddant yn cau, y
bydd y GIG ‘wedi ei lethu’n llwyr gan tsunami
o angen’ (Senedd Ymchwil, 2020). Yn yr
Alban, mae cyflwyno cyllid atodol ar gyfer y
sector gofal cymdeithasol (Llywodraeth yr
Alban, 2020b) ac adolygiad o effaith ariannol
coronafeirws ar awdurdodau lleol (Senedd
yr Alban, 2020) hefyd yn dynodi pryderon
ariannol ar gyfer sector gofal cymdeithasol
y wlad.
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Casgliad

Mae’r pandemig wedi effeithio’n anghymesur ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr mewn
gofal cymdeithasol, gyda goblygiadau nodedig ar gyfer pobl hŷn a phobl anabl. Mae’r cynnydd
mewn galw, lleihau darpariaeth a gweithredu cyfyngiadau symud a mesurau hunanynysu wedi
cynyddu’r angen am ofalwyr di- dâl, gan arwain at heriau cynyddol ar gyfer cohort newydd o
fenywod iau, cyflogedig. Yn ogystal, mae galw cynyddol, costau atodol a lleihad mewn incwm
yn creu straen gormodol ar y sector gofal cymdeithasol oedolion ac yn dwysáu pryderon ar
gyfer ei hyfywedd yn y tymor hwy.

Argymhellion
– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
gyflawni adolygiad ar frys o farwolaethau
mewn cartrefi gofal yn ystod y pandemig
neu gomisiynu ymchwiliad annibynnol.

– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
ddirymu’r darpariaethau yn y Ddeddf
Coronafeirws ar frys sy’n caniatáu
ar gyfer lleihau’r mesurau diogelwch
a lefel darpariaeth wrth gyflawni
gofal cymdeithasol, cryfhau trosolwg
o newidiadau i ddarpariaeth gofal
cymdeithasol ar lefel leol tu hwnt i’r
rhai a weithredwyd dan y ddeddfwriaeth
argyfwng, a chymryd camau ar unwaith i
ddelio â lleihad mewn gofal sy’n effeithio
ar grwpiau penodol yn anghymesur.

– Dylai Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y
DU a Llywodraeth yr Alban sicrhau bod
ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau
dynol wedi’u hadeiladu’n effeithiol i’r
ymateb parhaus i’r coronafeirws ac
wrth gynllunio ar gyfer twf yn y cyfraddau
heintio. Dylai hyn gynnwys ystyriaeth
gofalus o’r angen i barchu pob hawl,
wedi’u tywys gan yr egwyddorion yn
ein fframwaith cydraddoldeb a hawliau
dynol ar gyfer gofal cymdeithasol preswyl.
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Cyfiawnder
a diogelwch
personol
– M
 ae defnyddwyr y llysoedd yn wynebu oedi
arwyddocaol wrth gael mynediad at gyfiawnder
oherwydd ôl-groniad cynyddol mewn achosion
yn y systemau llysoedd a thribiwnlysoedd yng
Nghymru a Lloegr, ac ôl-groniad sy’n datblygu
yn yr Alban o ganlyniad i’r pandemig.
– M
 ae’r defnydd o wrandawiadau o bell a rhithiol
i ddelio ag oedi yn peryglu lleihau mynediad at
gyfiawnder ar gyfer pobl sy’n rhannu nodweddion
gwarchodedig, yn arbennig Pobl Anabl.
– M
 ae adroddiadau o gam-drin domestig wedi
cynyddu yn ystod y cyfyngiadau symud. Mae
newidiadau i wasanaethau cefnogaeth, yn cynnwys
cynnydd mewn cefnogaeth ar-lein, ac oedi yn
y system cyfiawnder troseddol, yn cynrychioli
heriau penodol o ran cael mynediad at gyfiawnder
ar gyfer y rhai sy’n profi cam-drin domestig.
– Mae hawliau dynol carcharorion dan risg
oherwydd cyfundrefnau cyfyngedig, ond
ar hyn o bryd mae craffu ar amodau
yn gyfyngedig.
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Mynediad at
gyfiawnder

Roedd gan lysoedd y Goron ac ynadon yng
Nghymru a Lloegr ôl-groniad sylweddol cyn
y coronafeirws. Arweiniodd y pandemig
ar gynnydd o 22% mewn achosion llys
ynadon sy’n aros rhwng 8 Mawrth a 22 Mai
i tua 484,000 o achosion (Y Weinyddiaeth
Gyfiawnder 2020). Yn llys y Goron rhwng
8 Mawrth a 31 Mai roedd cynnydd o 4%
mewn achosion sy’n aros i dros 40,000 o
achosion, ar ben cynnydd o 21% ar y flwyddyn
flaenorol (Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2020).
Yn yr Alban, creodd y pandemig ôl-groniad
mewn rhai meysydd o’r system cyfiawnder
troseddol. Er enghraifft, cyn y cyfyngiadau
symud, roedd yna 390 o achosion yn aros am
achos yn yr uchel lys a 500 o achosion siryf a
rheithgor; erbyn diwedd Awst roedd hyn wedi
codi i 750 a 1,800 yn y drefn honno (Senedd
yr Alban, 2020).

Mae’r newidiadau i weithrediadau llysoedd
a thribiwnlysoedd, yn cynnwys defnydd
cynyddol o wrandawiadau o bell, yn cyflwyno
heriau penodol ar gyfer pobl anabl, pobl gyda
chyflyrau gwybyddol a niwroamrywiaeth,
(EHRC, 2020). Nododd ein hymchwiliad
yn dadansoddi profiadau diffynyddion/
cyhuddedigion anabl y risg y gallai technoleg
glywedol amharu ar ddealltwriaeth a gallu i
gyfathrebu ar gyfer pobl gydag anableddau
dysgu, anhwylderau sbectrwm awtistiaeth
a chyflyrau iechyd meddwl (EHRC, 2020).
Mae’r cynnydd buan mewn gwrandawiadau
o bell a’r lleihad mewn gwrandawiadau
wyneb yn wyneb dros gyfnod y pandemig
yn peryglu cyfranogiad effeithiol pobl anabl.
Fodd bynnag, mae hefyd yn cyflwyno risg i
ddioddefwyr mathau penodol o droseddau.

Fe ehangodd Gwasanaeth Llysoedd a
Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi (HMCTS)
dechnoleg sain a fideo yn gyflym i gynyddu’r
defnydd o wrandawiadau o bell a rhithiol yn
Lloegr (HMCTS, 2020a). Gyda’r pandemig
ar ei frig ar 24 Ebrill , roedd 90% o’r holl
wrandawiadau yng Nghymru a Lloegr yn cael
eu cyflawni o bell (HMCTS, 2020b). Ers hynny,
mae treialon o bell wedi cynyddu yn yr Alban,
ac wedi eu nodi fel offeryn effeithiol ar gyfer
lleihau’r ôl-groniad o achosion yn llysoedd
yr Alban (Llywodraeth yr Alban 2020a: t.18).
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Cynnydd mewn
cam-drin domestig
Mae yna dystiolaeth o gynnydd mewn camdrin domestig yn ystod cyfnod y cyfyngiadau
symud. Derbyniodd y Llinell Gymorth
Genedlaethol Cam-drin Domestig gynnydd
o 50% yn y nifer o alwadau yn ystod ail
wythnos Ebrill 2020 (pedwaredd wythnos y
cyfyngiadau symud) o gymharu â’r un cyfnod
yn 2019 (Pwyllgor Materion Cartref, 2020). Yn
yr Alban, roedd y nifer ddigwyddiadau camdrin domestig a gofnodwyd gan yr heddlu ar
gyfer Ebrill–Mehefin 2020 9% yn uwch na’r
un cyfnod yn 2019 (17,252 o ddigwyddiadau
o gymharu â 15,852 o ddigwyddiadau)
(Llywodraeth yr Alban, 2020b).

Bydd cynnydd yn yr achosion o gam-drin
domestig yn y cyfnod hwn yn effeithio ar
bobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig
penodol yn benodol. Mae cam-drin domestig
yn effeithio’n anghymesur ar fenywod. Yn
2018/19, profodd 1.6 miliwn o fenywod a
786,000 o ddynion yng Nghymru a Lloegr
gam-drin domestig (ONS, 2019a). Mae gan
gam-drin domestig effaith anghymesur ar
bobl iau ac anabl (ONS, 2019b; Llywodraeth
yr Alban, 2020c) ac, fel yr adroddwyd gennym
yn flaenorol, mae’r data sydd ar gael yn
dangos fod pobl LGBT yng Nghymru a Lloegr
a phobl o Ethnigrwydd Cymysg yn Lloegr
hefyd wedi eu heffeithio’n anghymesur
(EHRC, 2018).

Yn ogystal, roedd rhai sefydliadau ac
elusennau yn adrodd lefelau isel ‘gofidus’
o ‘alwadau am help’ oherwydd lleihad
mewn gwasanaethau a chynnydd yn yr
amser a dreulir yn y cartref, ac o amgylch
cyflawnwyr, (Pwyllgor Materion Cartref 2020).
Bydd effaith y rhwystrau hyn yn effeithio’n
anghymesur ar fenywod o leiafrifoedd
ethnig, sy’n aml yn dewis cael mynediad at
wasanaethau yn bersonol neu trwy lwybrau
cymunedol (Pwyllgor Materion Cartref, 2020).
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Mynychder cam-drin domestig
Lloegr a Chymru
Canran o fenywod (16-74 oed) a ddioddefodd cam-drin domestig yn y flwyddyn yn gorffen mis
Mawrth 2019
Menywod ethnigrwydd cymysg
Ethnigrwydd arall
Menywod Du, a Du Prydeinig

20.0%
11.8%
10.4%

Menywod deurywiol
Menywod hoyw

17.0%

Menywod anabl

13.8%

Menywod 16 i 19 oed
Menywod 20 i 24 oed

9.6%
15.1%

10.2%

7.5% ar gyfartaledd**

Yr Alban
Canran y bobl sy'n profi cam-drin partneriaid seicolegol neu gorfforol yn ystod y 12 mis
diwethaf 2016/17 a 2017/18*
Menywod
Dynion

3.6%
2.3%

Person anabl
Person nad yw’n anabl

5.1%

Menywod 16 i 19 oed
Personau 24 i 44 oed
Personau 45 i 59 oed
Personau 60+ oed

8.5%
3.8%
2.3%
0.3%

2.5%

3% ar gyfartaledd**

*Mae mynychder cam-drin domestig yn yr Alban yn dangos data rhwng 2017 a 2019 i oresgyn
meintiau sampl bach.
**Mae’r llinell gyfartalog yn cynrychioli canran yr holl fenywod sydd wedi dioddef cam-drin
domestig yng Nghymru a Lloegr; neu’r holl bobl sydd wedi dioddef cam-drin seicolegol/
corfforol gan gymar yn yr Alban

Yn Lloegr a Chymru, mae menywod ethnigrwydd cymysg, menywod
Du, menywod anabl a menywod deurywiol yn anghymesur yn fwy
tebyg o ddioddef cam-drin domestig
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Er gwaethaf cynnydd mewn adrodd, erlyniadau a chollfarnau ar gyfer
cam-drin domestig, mae troseddau sydd wedi eu llumanu yn dal i fod
yn syfrdanol o isel.
Rydym yn gofidio na fydd anghenion nifer
gynyddol o oroeswyr cam-drin domestig
a mathau eraill o drais yn erbyn menywod
yn cael eu bodloni’n ddigonol, oherwydd
anhawster y system cyfiawnder troseddol
gydag effeithiau’r pandemig. Er gwaethaf
cynnydd mewn adrodd, erlyniadau a
chollfarnau ar gyfer cam-drin domestig,
mae troseddau sydd wedi eu llumanu yn
dal i fod yn syfrdanol o isel (EHRC, 2018).
Ar gyfer 2018/19–2019/20 gostyngodd
erlyniadau o 22% o 78,624 yn 2018/19 i
61,169 yng Nghymru a Lloegr (CPS, 2020).
Mae lleihad yn y nifer o droseddau a gyhuddir
ac a erlynir ar gyfer ymosodiadau rhywiol a
thrais yng Nghymru a Lloegr ers 2014/15 wedi
codi cwestiynau difrifol ar effeithiolrwydd y
system cyfiawnder troseddol. Gostyngodd
y canran o droseddau trais yn arwain at
gyhuddiad

neu wŷs 16.54% yn 2014/15 i 5.35% yn
2017/18, ac ar gyfer troseddau rhywiol fe
ostyngodd o 19.62% i 9.98% 21 (Y Swyddfa
Gartref, n.d.). Nododd Adolygiad Trais
Llundain ac Inspectorate of Prosecution
Scotland bod tynnu’n ôl gan y dioddefwr
yn faes gofid allweddol (MOPAC, 2019; IPS,
2017). Gallai lleihad yng ngweithrediadau’r
llysoedd a thribiwnlysoedd a’r gwaethygiad
canlynol o ôl-groniadau ac oedi yn y system
cyfiawnder troseddol gyfrannu at gynnydd
mewn dioddefwyr/goroeswyr yn tynnu’n
ôl o’r system cyfiawnder troseddol ar
gyfer achosion cam-drin domestig a
thrais rhywiol.

Oherwydd cymhlethdod ymchwiliadau, mae yna oedi sylweddol i neilltuo canlyniad i droseddau rhywiol. Felly nid yw
blynyddoedd diweddarach wedi eu cynnwys gan nad ydynt yn cynrychioli darlun cyflawn o’r cyfrannau sydd wedi derbyn
neilltuad canlyniad heddlu penodol.
21
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Carchardai

Mae effeithiau coronafeirws ar hawliau
dynol carcharorion a’r rhai sydd wedi
eu carcharu yn peri gofid. Sefydlwyd
cyfyngiadau arwyddocaol o fewn carchardai
a sefydliadau troseddwyr ifanc i sicrhau
diogelwch y rhai wedi eu carcharu, yn
cynnwys cyfyngu ar amser tu allan i gelloedd
a stopio pob ymweliad. Mae hyn wedi arwain
at garcharorion yn treulio o leiaf 23 awr y
dydd yn eu celloedd a phlant yn treulio dros
22 awr y dydd yn eu celloedd (HMCIP, 2020a).
Mae yna arwyddion bod amodau cadw wedi
gwaethygu ers dechrau’r pandemig (Hewson
et al., 2020). Mae achosion o hunan-niweidio
ar lefel uwch yng ngharchardai menywod
n chyn y cyfyngiadau (HMCIP, 2020b).

Mae digwyddiadau hunan-niweidio
ar lefel uwch mewn carchardai
prisiau na chyn cyfyngiadau
Bu cynnydd hefyd yn hyd yr amser a dreulir ar
remand oherwydd oedi gyda gwrandawiadau
llysoedd (Hewson et al., 2020). Mae’r diffyg
gwybodaeth ar effaith y cyfyngiadau dwys
hyn ar unigolion yn peri gofid.
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Casgliadau

Mae’r cynnydd mewn cam-drin domestig yn ystod y cyfyngiadau symud yn achosi pryder ynddo’i
hun, gydag effaith anghymesur debygol ar fenywod, yn arbennig menywod iau, menywod o rai
lleiafrifoedd ethnig a menywod anabl. Gall oedi sy’n deillio o ôl-groniadau yn system y llysoedd
erydu ymddiriedaeth dioddefwyr troseddau ymhellach yn y system cyfiawnder troseddol a
lleihau’r cyfraddau erlyn sydd eisoes yn isel. Mae defnydd o lysoedd a thribiwnlysoedd pell
a rhithiol yn galw am asesiad priodol o anghenion pobl anabl i sicrhau y gwneir addasiadau
rhesymol, fel arall mae cyfranogiad effeithiol diffynyddion/cyhuddedigion a dioddefwyr
anabl yn y broses gyfreithiol wedi ei danseilio.

Argymhellion
– O ystyried y cynnydd mewn cam-drin
domestig yn ystod y pandemig, dylai
llywodraethau’r Deyrnas Unedig, yr Alban
a Chymru sicrhau bod goroeswyr camdrin domestig a mathau eraill o drais
tuag at fenywod a merched yn derbyn
amddiffyniad a chefnogaeth briodol,
waeth beth yw eu statws mewnfudo.
Dylent hefyd sicrhau bod gwasanaethau
wedi eu hariannu a chefnogi’n ddigonol
i ddelio â phob ffurf o gam-drin, yn ystod
ac wedi’r pandemig coronafeirws.

achosion ar-lein neu o bell, yn arbennig
os oes mwy o ddibyniaeth ar achosion
pell i ddelio gydag achosion yn y dyfodol
ac oedi sydd wedi ei achosi gan y
pandemig. Dylai hyn gynnwys ymgysylltu
gyda gweithwyr proffesiynol gydag
arbenigedd ym mhob awdurdodaeth
a grwpiau sydd wedi eu heffeithio.
– Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
gymryd camau ar unwaith i ddeall,
monitro a lliniaru effeithiau niweidiol
anghymesur cyfyngiadau ar
gyfundrefnau carchardai sy’n
gysylltiedig i’r pandemig, yn cynnwys
ar blant a phobl ifanc yn y ddalfa. Dylai
hyn gynnwys effaith y cyfyngiadau ar
ymweliadau, diffyg mynediad at addysg
a gweithgaredd ystyrlon, a chynnydd
mewn ynysu ac amser yn y celloedd.

– Dylai’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a
Llywodraeth yr Alban gymryd camau
ar frys i gipio ac asesu data ar brofiadau
defnyddwyr y llysoedd a chanlyniadau
achosion ar draws llysoedd a
thribiwnlysoedd, wedi eu dadelfennu
yn ôl math o achos a nodweddion
gwarchodedig. Dylent hysbysu unrhyw
newidiadau gofynnol i ddefnydd o
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Cysylltiadau
Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig ar gael
o’n gwefan.
Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com. Rydym yn croesawu’ch adborth.
I gael gwybodaeth am gyrchu ein cyhoeddiadau mewn fformat arall, cysylltwch â:
correspondence@equalityhumanrights.com.
Dewch o hyd i’n newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau diweddaraf trwy gofrestru
i dderbyn ein e-gylchlythyr.
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