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Oes o Fuddsoddi  
Pecyn Cymorth i Gyflogwyr
Arweiniad cam wrth gam i hyfforddi,  
cadw a recriwtio gweithlu o bob oed



Mae ein gweithlu’n heneiddio a bydd 1 o bob 3 
pherson o oedran gweithio yn 50 neu’n hŷn ymhen 
pum mlynedd1. Mae’r ffaith bod pobl yn byw’n 
hirach ac yn cadw’n fwy heini, cael gwared ar yr 
oed ymddeol diofyn a newidiadau i drefniadau 
pensiwn i gyd yn dylanwadu ar agweddau pobl at 
weithio’n ddiweddarach mewn bywyd. Ar ben 
hynny, ni fydd pobl ifanc sy’n ymuno â’r farchnad 
lafur yn gallu llenwi pob un o’r swyddi gwag yn y 
dyfodol. Yn gynyddol felly, bydd gweithwyr hŷn 
yn rhan bwysig o’r gweithlu ac mae angen i 
fusnesau wneud y gorau o’u potensial.

Mae’r pecyn cymorth hwn, sy’n deillio o brofiad 
cyflogwyr, yn cynnig arweiniad i fusnesau bach a 
mawr ar hyfforddi, cadw a recriwtio gweithwyr hŷn.

1 – Amcanestyniadau poblogaeth Llywodraeth Cymru, 2017. 

Pam mae angen i mi feddwl 
am weithwyr hŷn?
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Bydd cadw, hyfforddi a recriwtio gweithwyr 
hŷn yn helpu i sicrhau bod y gweithwyr sydd eu 
hangen arnoch gennych yn y dyfodol.

Mae cyflogwyr yn dweud bod llawer o fanteision 
i gadw gweithwyr hŷn, gan eu disgrifio fel 
gweithwyr ffyddlon, dibynadwy, ymroddgar a 
chydwybodol, sy’n cyfrannu profiad gwerthfawr 
o fusnes a bywyd2. Hefyd, mae gan weithwyr 
hŷn well boddhad mewn swydd a llesiant3 a 
all roi hwb i forâl a ffyddlondeb. Gall cadw 
eich gweithwyr hŷn arwain at drosiant staff is, 
ynghyd â chostau recriwtio a hyfforddi is4. Yn 
ogystal, mae cyflogwyr wedi dweud eu bod yn 
gwerthfawrogi gallu gweithwyr hŷn i fentora 
eraill5, gan helpu i drosglwyddo eu sgiliau i 
gydweithwyr iau a chadw’r sgiliau yn y busnes. 

Mae’r manteision hyn, ynghyd â gweithlu sy’n 
heneiddio yn golygu ei bod yn hanfodol bod 
busnesau’n gwneud y gorau o’u gweithwyr hŷn 
ac yn parhau i fuddsoddi mewn pobl gydol eu 
bywydau gwaith.

2 – Yr Adran Gwaith a Phensiynau – Employer experiences of recruiting, retaining 
and retraining older workers, Chwefror 2017 

3 – Yr Adran Gwaith a Phensiynau – Older workers and the workplace, Chwefror 2017

4 – Yr Adran Gwaith a Phensiynau – A New Vision for Older Workers: Retain, 
Retrain, Recruit – Adroddiad i’r Llywodraeth gan Dr Ros Altmann CBE Hyrwyddwr 
Busnes ar gyfer Pobl Hŷn, 2015

5 – Fel uchod

Sut fydd yn helpu fy musnes i?
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Er mwyn ymateb i’r newidiadau demograffig a phoblogaeth 
sy’n prysur heneiddio, gall cyflogwyr bach a mawr gymryd 
camau i hyfforddi, cadw a recriwtio gweithwyr hŷn.
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CAM 1: Creu darlun o 
oedran eich gweithlu

Mae angen i chi ddeall faint 
o’ch gweithwyr sy’n rhai hŷn, 
pa wybodaeth a sgiliau sydd 
ganddynt a sut allan nhw rannu 
a datblygu’r rhain. Siaradwch 
â’ch gweithwyr hŷn i weld beth 
yw eu pryderon, er mwyn deall 
beth allwch chi ei wneud i’w 
hannog i weithio’n hirach. Gall 
olygu camau syml fel cyflwyno 
mân newidiadau i’r gweithle 
neu ystyried patrymau gweithio 
hyblyg, dewisiadau ymddeol 
yn raddol neu hyfforddiant 
ar dechnoleg newydd.

CAM 2: Hyfforddi

Gyda gwaith ymchwil yn dangos 
y bydd 1 o bob 3 pherson o 
oedran gweithio dros eu 50 yn 
y pum mlynedd nesaf, mae’n 
hanfodol bod busnesau’n parhau 
i uwchsgilio gweithwyr hŷn.

Trwy feithrin sgiliau pobl, 
rydych chi’n buddsoddi mewn 
cynhyrchiant ac effeithlonrwydd, 
yn ogystal â moral a 
theyrngarwch staff. Mae hyn 
lawn mor wir am weithwyr hŷn 
â’r to iau, ac eto mae cyfleoedd 
hyfforddi’n dod i ben yn aml 
erbyn i rywun gyrraedd 50 oed – 
felly mae’n rhaid i chi ofalu fod 
eich cynlluniau datblygu sgiliau 
yn cynnwys pawb o bob oed.

Rheolwyr Llinell / Perchennog

Hefyd, mae’n bwysig bod 
rheolwyr llinell yn cael 
hyfforddiant addas fel eu bod 
nhw’n ymwybodol o faterion 
oedran ac yn gallu trafod hynny 
mewn ffordd ystyriol ac addas.

CAM 3: Cadw

Mae pobl yn gadael gwaith cyn 
eu bod nhw’n barod i wneud 
hynny yn aml, gan fynd â’u 
sgiliau a’u profiadau gyda nhw. 
Efallai mai salwch, cyfrifoldebau 
gofalu, diffyg datblygiad neu 
amrywiaeth sy’n gyfrifol am 
hyn, neu oherwydd eu bod 
nhw eisiau cydbwysedd gwell 
rhwng bywyd a gwaith.

Ni all busnesau fforddio colli’r 
sgiliau hyn: trwy ddysgu pam 
mae staff o bosib yn gadael yn 
fuan, gallwch yn aml gymryd 
camau i’w cadw am gyfnod 
hirach. Er enghraifft, gallai mân 
newidiadau yn y gweithle helpu, 
neu gallech gynnig patrymau 
gweithio hyblyg, ailhyfforddi 
i gyflawni swydd wahanol 
neu ystyried sut gallech chi 
ddefnyddio’u sgiliau i helpu i 
fentora aelodau staff eraill. 

CAM 4: Recriwtio

Mae recriwtiaid hŷn yn gallu 
cyfrannu profiad, gwybodaeth 
a thalent i’r gweithle.

Er mwyn osgoi pechu’r gronfa 
dalent hon sy’n dal i dyfu, 
mae’n werth edrych eto ar eich 
gweithdrefnau recriwtio a’ch 
dulliau marchnata. Gwnewch 
yn siŵr eich bod yn gosod 
hysbysebion swyddi lle gall 
gweithwyr hŷn eu gweld. Er 
mwyn denu rhagor o ddiddordeb, 
gallwch wahodd ceisiadau gan 
bobl o bob oed a thynnu sylw 
at elfennau atyniadol y swydd, 
fel trefniadau gweithio hyblyg.

Mae’r Porth Sgiliau i Fusnes yma i helpu’ch busnes drwy gynnig 

cyngor ar hyfforddiant a buddsoddiad mewn sgiliau a’r rhaglenni 

sydd ar gael i’ch helpu i uwchsgilio’ch staff.

Am ragor o wybodaeth ewch i  

www.busnescymru.llyw.cymru/porthsgiliau neu ffoniwch linell 

gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.
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