Maniffesto Age Cymru 2019: cyfeiriadau
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys cyfeiriadau am ystadegau sydd wedi eu nodi ym maniffesto
Age Cymru ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2019.

Mae 120,000 o bensiynwyr Cymru yn byw mewn tlodi
JRF (2018) Poverty in Wales 2018 https://41ydvd1cuyvlonsm03mpf21pub-wpengine.netdnassl.com/wp-content/uploads/2018/03/Wales-briefing.pdf
Amcangyfrifir bod 56,000 o gartrefi yng Nghymru gyda pherson hŷn yn byw ynddynt
wedi profi tlodi tanwydd yn 2017-18
Wedi ei nodi yn ‘Adroddiad Cyflwr y Genedl’ Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (2019) sy’n
cyfeirio at y ffynonellau data canlynol: ‘Seiliwyd yr amcangyfrif hwn ar y ffigurau a ddarparir
mewn nifer o ffynonellau swyddogol: Llywodraeth Cymru, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
(2019). Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2017- 2018. [casglu data]. Gwasanaeth Data y DU. SN:
8390, http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8390-1 A Llywodraeth Cymru, (2016), Cynhyrchu
Amcangyfrifon o Lefelau Tlodi Tanwydd yng Nghymru: 2012-2016, 11 Gorffennaf 2016. Ar
gael trwy droi at: https://gov.wales/sites/default/files/statisticsand-research/2018-12/160711production-estimated-levels-fuel-poverty-wales-2012-2016-en. pdf)’.
Mae 43% o bobl sy'n 65 oed a hŷn yng Nghymru yn dweud bod eu hiechyd yn weddol
neu'n wael
Welsh Government, Stats Wales (2018-19) General health and illness by age and gender
https://statswales.gov.wales/Catalogue/National-Survey-for-Wales/Population-Health/Adultgeneral-health-and-illness/genhealthillness-by-age-gender
Adroddodd 220,000 o bobl hŷn yng Nghymru eu bod wedi teimlo'n unig yn hwyrach yn
eu hoes
Kantar F2F Omnibus Research polling for Age UK, July 2019
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Roedd llai na 50% o bobl 75 oed a hŷn yng Nghymru yn defnyddio'r rhyngrwyd yn
2018-19
Welsh Government (2019), National Survey for Wales 2018-19 Internet use and digital skills
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-09/internet-use-and-digitalskills-national-survey-wales-april-2018-march-2019-207.pdf

Ers 2015, mae 43% o ganghennau banc Cymru wedi cau
BBC Wales news (2019) Wales tops table for UK bank branch closures. 24 September 2019.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49807910
Mae newidiadau i reolau Credyd Pensiwn ar gyfer 'cyplau oed cymysg' (pensiynwyr
sydd â phartner sy'n iau nag Oed Pensiwn y Wladwriaeth) yn golygu gall rhai cyplau
sydd â bwlch oed o bum mlynedd neu fwy golli £35,000 erbyn y bydd y partner
ieuengaf yn cyrraedd SPA.
Mae Age UK wedi amcangyfrif bod gan 31% o gyplau bwlch oed o bum mlynedd neu fwy, gan
ddefnyddio data oed partneriaid 10,941 o gyplau o ryw gwahanol sydd yn byw gyda’i gilydd,
16 oed a hŷn, o ledled y DU, a arolygwyd yng ngham 8 Deall Cymdeithas, Astudiaeth
Hydredol Cartrefi’r DU yn 2016-18. Y gwahaniaeth rhwng Credyd Cynhwysol cyffredinol
(£115 yr wythnos) a Chredyd Pensiwn cyffredinol (£255.25 yr wythnos) ar gyfer cyplau yw
£140.25 yr wythnos. Pe bai’r cyfraddau yn aros yr un fath dros bum mlynedd, byddai’r
gwahaniaeth hwn yn cronni i £36,465.
Adroddodd 220,000 o bobl hŷn yng Nghymru eu bod wedi teimlo'n unig yn hwyrach yn
eu hoes
Mae 100,000 o bobl 65 oed a hŷn yng Nghymru yn siarad â dim mwy na thri pherson
maent yn eu hadnabod
Adroddodd 330,000 o bobl hŷn yng Nghymru y byddai ychydig funudau o sgwrs yn
gwneud gwahaniaeth mawr i'w hwythnos
Kantar F2F Omnibus Research polling for Age UK, July 2019
Amcangyfrifir nad yw 80,000 o gartrefi yng Nghymru sydd yn gymwys i dderbyn
Credyd Pensiwn, yn ei hawlio.
Independent Age (2019) Credit where it’s due: Ending the £3.5 billion Pension Credit scandal
report: 26 June 2019 https://independent-age-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/2019-7/Credit%20where%20its%20due%20report_0.pdf
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