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Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar 
gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i 
sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael ei glywed, eu bod yn cael dewis 
a bod ganddynt reolaeth, nad ydynt yn teimlo’n unig nac yn dioddef 
gwahaniaethu a’u bod yn derbyn y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu 
hangen arnynt.

Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod Cymru’n lle da i 
heneiddio ynddo, nid i rai pobl yn unig ond i bawb.

Sut i gysylltu â’r Comisiynydd:
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

Ffôn: 08442 640 670

E-bost: gofyn@olderpeoplewales.com
Gwefan: www.olderpeoplewales.com

Trydar:  @comisiwnphcymru

Fformatau Hygyrch
Of 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. 
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Rhagair
Fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru rwy’n hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar 
gyfer pobl hŷn, gan sefyll a siarad ar eu rhan. Yr hyn sy’n llywio fy ngwaith yw 
beth mae pobl hŷn a’r rheini sy’n gofalu amdanyn nhw ac sy’n eu cefnogi, yn 
ei ddweud sydd o bwys iddyn nhw. 

Mae yna gymaint o amrywiaeth ymysg y bobl hŷn yng Nghymru, sy’n dod â 
llawer iawn o gyfoeth diwylliannol a chymdeithasol i’n gwlad, a dylid dathlu 
hynny. Rwyf wedi gweithio’n galed i estyn allan at yr amrywiaeth lawn o 
bobl hŷn yng Nghymru i wneud yn siŵr fy mod yn llais ar gyfer yr holl bobl 
hŷn, nid dim ond i ambell un. Eleni, rwyf wedi siarad â mwy o bobl hŷn nag 
erioed o’r blaen ac wedi gwrando arnyn nhw, yn fy Sioe Deithiol Ymgysylltu a 
digwyddiadau eraill.  

Mae gennyn ni ym maes gwasanaeth cyhoeddus lawer iawn i’w ddysgu gan 
bobl hŷn ynghylch cael pethau’n iawn, yn arbennig mewn cyfnod o galedi, 
a hynny drwy eu profiadau, eu gwybodaeth a’u bywydau yn y gorffennol, a’r 
dyfodol. Byddwn ni’n gwella po fwyaf y byddwn ni’n gwrando. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi dal ati i weithio gyda llywodraethau 
lleol a chenedlaethol, yn ogystal â chyrff cyhoeddus, sefydliadau ac unigolion 
allweddol, er mwyn datblygu eu gwybodaeth, eu barn a’u hymarfer o ran 
y materion sydd bwysicaf i bobl hŷn, a gwneud yn siŵr bod safbwyntiau, 
gwybodaeth a phrofiadau pobl hŷn yn cael eu hadlewyrchu fwyfwy mewn 
polisïau, deddfwriaethau ac wrth ail-ddylunio ein gwasanaethau cyhoeddus.

Hefyd, rwyf wedi dal ati i graffu ar gyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol, a phan fo 
angen, nid wyf wedi petruso rhag defnyddio fy mhwerau cyfreithiol i gyflawni 
newid. 

Rwyf wedi darparu cefnogaeth uniongyrchol i bobl hŷn sydd wedi cael eu 
hunain yn y sefyllfaoedd mwyaf cymhleth ac annerbyniol, gan weithio gyda 
nhw i wneud yn siŵr eu bod nhw’n ddiogel a bod eu hawliau’n cael eu cynnal. 
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Mae llawer iawn o newid ar waith yng Nghymru, o ran trawsnewid ein 
gwasanaethau cyhoeddus. Mae mwy o ffocws ar yr agendâu lles ac atal, y 
modelau integredig newydd o ddarparu gofal a chymorth sy’n cael eu rhoi ar 
waith a deddfwriaeth a fydd yn newid y ffordd y mae gofal cymdeithasol yn 
cael ei ddarparu yn sylweddol. Mae nifer o’r newidiadau hyn yn adlewyrchu’r 
materion y mae pobl hŷn wedi’u mynegi wrthyf fi, ac maen nhw wedi arwain 
at welliannau gwirioneddol. Ond wrth gwrs, rhaid trosi strategaethau, polisïau 
a chynlluniau’n newidiadau pendant sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau’r 
holl bobl hŷn, nid ambell un yn unig. 

Rwy’n cydnabod y sialensiau anodd y mae ein gwasanaethau cyhoeddus yn 
eu hwynebu wrth gyflawni’r newidiadau hyn, ond os na fyddwn yn llwyddo i 
gyflawni’r newidiadau angenrheidiol, bydd y pris y bydd llawer gormod o bobl 
hŷn yn gorfod ei dalu o hyd yn annerbyniol.  Ni fydd cost methu yn gynaliadwy 
i’r pwrs cyhoeddus chwaith.  

Rwy’n Gomisiynydd sy’n seiliedig ar hawliau dynol ac rwy’n falch o hynny. 
Mae hawliau dynol yn bwysig i bob un ohonom a dylai ein gwasanaethau 
cyhoeddus ddarparu gofal a chymorth i unigolion gyda golwg ar hyn.  Mae 
llawer gormod o’r bobl hŷn rwy’n cwrdd â nhw wedi colli eu hawliau dynol, 
sy’n tanseilio eu hurddas, ansawdd eu bywyd a’u diogelwch. Mae sicrhau bod 
hawliau dynol wrth galon ein gwasanaethau cyhoeddus yn un o’r prif ffyrdd o 
lywio’r gwelliannau sydd eu hangen yng Nghymru. 

Ym mis Ebrill 2013, cyhoeddais fy Fframwaith ar gyfer Gweithredu 2013-17, 
sy’n amlinellu’n glir fy mlaenoriaethau, y newidiadau rwy’n disgwyl eu gweld 
yng Nghymru a sut byddaf yn llywio’r gwelliannau ym mywydau pobl hŷn. 

Mae’r adroddiad hwn, fy ail adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, yn amlinellu’r 
camau rwyf wedi’u cymryd ar ran pobl hŷn hyd a lled Cymru dros y flwyddyn 
ddiwethaf, fel eu hyrwyddwr a’u llais annibynnol, er mwyn llywio’r newid y 
maen nhw wedi dweud wrthyf sydd ei eisiau a’i angen arnyn nhw. 

 

Sarah Rochira
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
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Ymestyn allan a gwrando ar bobl hŷn 
ledled Cymru 
Er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn gwybod am y gwaith rwyf yn ei wneud a sut 
y gallaf eu helpu, mae fy nhîm a minnau’n ymgysylltu’n barhaus ac yn eang 
ag amrywiaeth fawr o bobl hŷn ledled Cymru mewn nifer o ffyrdd gwahanol.

Y Sioe Deithiol Ymgysylltu 

Rwyf yn parhau i deithio ar hyd a lled Cymru fel rhan o fy Sioe Deithiol 
Ymgysylltu, i gwrdd ac i sgwrsio â phobl hŷn am y pethau sy’n bwysig iddynt. 

Yn ystod eleni mae fy nhîm a minnau wedi cwrdd â mwy o bobl hŷn nag 
erioed, dros 200 o grwpiau o bobl hŷn mewn cymunedau ledled Cymru, gan 
deithio dros 20,000 o filltiroedd i ymestyn allan at fwy na 5,300 o bobl. Rydym 
wedi cwrdd ac wedi sgwrsio â phobl hŷn ym mhob etholaeth yng Nghymru, 
gydag o leiaf 30 o ddigwyddiadau ymgysylltu ym mhob un o bum rhanbarth 
etholiadol y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae fy nhîm a minnau’n cwrdd â phobl hŷn yn eu cymunedau, yn y mannau 
ble maent yn byw eu bywydau, mewn lleoliadau fel canolfannau dydd a 
chlybiau cymdeithasol, cartrefi gofal a chartrefi gofal ychwanegol, grwpiau 
gofal, caffis dementia ac yng nghartrefi pobl.

Eleni, mae fy Sioe Deithiol Ymgysylltu wedi rhoi mwy o bwyslais nag erioed 
ar ymestyn allan at yr amrywiaeth lawn o bobl hŷn yng Nghymru.  Mae hyn yn 
sicrhau fy mod yn gweithredu fel hyrwyddwr ar ran holl bobl hŷn y wlad a bod 
lleisiau’r bobl hŷn nad ydynt yn cael eu clywed yn aml yn rhan ganolog o fy 
ngwaith ac yn fy helpu i bennu fy mlaenoriaethau. 

Rwyf mor falch bod fy Sioe Deithiol Ymgysylltu wedi cyrraedd cymaint o bobl, 
gan gynrychioli amrywiaeth poblogaeth Cymru, ac roeddwn wrth fy modd ein 
bod wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Cydraddoldeb yn y sector Cyhoeddus 
2013.  

Ymgysylltu’n ehangach 

Yn ogystal â fy Sioe Deithiol Ymgysylltu, rwyf hefyd wedi ymgymryd â 
rhaglen ymgysylltu ehangach i gynyddu ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth 
o bwy yn union yw ein pobl hŷn, y cyfraniad holl bwysig maent yn ei wneud 
at gymdeithas, yr heriau maent yn eu hwynebu a’r materion sy’n cyfrif fwyaf 
iddynt.
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Rwyf wedi parhau i weithio’n barhaus â sefydliadau ffurfiol sy’n cynrychioli 
pobl hŷn, megis Confensiwn Cenedlaethol y Pensiynwyr,  Cymdeithas 
Genedlaethol Pensiynwyr Cymru, Senedd Pobl Hŷn Cymru, Fforwm 
Pensiynwyr Cymru, y Grŵp Cynghori Pobl Hŷn, Cynghrair Pobl Hŷn Cymru 
a’r Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol, gan gwrdd â hwy’n rheolaidd i’w 
diweddaru am fy ngwaith, eu cynorthwyo ac i chwilio am gyfleoedd i 
gydweithio. 

Rwyf hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â mudiadau trydydd sector yng 
Nghymru, gan eu cynorthwyo i gyflawni eu nodau a’u hamcanion i gyflawni 
newid gwirioneddol i bobl hŷn.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi traddodi prif areithiau ac wedi 
cadeirio panelau trafod mewn cynadleddau a digwyddiadau a drefnwyd gan 
y trydydd sector, yn ogystal â rhai a oedd yng ngofal cyrff cyhoeddus, gan 
ymestyn allan at gydweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr ledled Cymru.

Mae fy nhîm wedi darparu gwybodaeth, cyngor ac adnoddau defnyddiol 
i bobl hŷn a’r sawl sy’n gofalu amdanynt ac wedi eu cynorthwyo drwy 
gynnal stondinau gwybodaeth mewn amrywiaeth eang o gynadleddau a 
digwyddiadau ar hyd a lled Cymru, o ddigwyddiadau mawr fel Mardi Gras 
Caerdydd a Mela, i ddigwyddiadau cymunedol llai fel Swansea Sparkles, 
digwyddiad blynyddol i bobl drawsrywiol a Diwrnod Gwybodaeth Gofalwyr 
Llandudno.

Y Cyfryngau

Mae manteisio ar y cyfryngau’n ffordd bwysig o ymgysylltu â phobl hŷn. Rwyf 
wedi gweithio â chyfryngau darlledu Cymru i sicrhau bod gennyf bresenoldeb 
rheolaidd ar newyddion radio a theledu, yn ogystal â rhaglenni materion 
cyfoes eraill fel ‘Week In Week Ou’t a ‘Wales This Week’, fel y bydd pobl hŷn 
yn gwybod am y gwaith rwyf yn ei wneud i wneud gwahaniaeth i’w bywydau.  

Er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn gwybod am fy rôl a’r gwaith penodol 
rwyf yn ei wneud yn eu cymunedau, rwyf hefyd wedi gweithio llawer 
â newyddiadurwyr i gynyddu’r sylw a gawn mewn papurau newydd a 
chylchgronau lleol, gan gynnwys cyhoeddiadau Cymraeg fel y Papurau Bro, 
sy’n boblogaidd ymhlith pobl hŷn.  

Rwyf hefyd yn ysgrifennu colofnau rheolaidd mewn cylchgronau â 
chylchrediad mawr fel y ‘Cardiff Times’, ‘Neath Community Magazine’, ‘Powys 
Local Beacon’ ac ‘Inside Flintshire’. 
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Gwefan  

Er mwyn i bobl hŷn a rhanddeiliaid allu cael gafael ar wybodaeth am fy 
ngwaith yn haws, rwyf wedi ailwampio ac addasu fy ngwefan, gan ei gwneud 
yn haws i’w defnyddio ac yn fwy hygyrch. 

Mae fy ngwefan ar ei newydd wedd yn awr yn cynnwys adrannau ar 
gydraddoldeb, hawliau dynol ac amddiffyn oedolion, sydd ar gael i bobl hŷn 
a gweithwyr proffesiynol i gael gafael ar wybodaeth fanwl ac ystod eang o 
adnoddau. 

Y Tîm Ymholiadau a Chymorth 
Rwyf wedi rhoi cymorth pwysig i unigolion o dan Adran 8 Deddf Comisiynydd 
Pobl Hŷn (Cymru) 2006. Drwy gyfrwng fy Nhîm Ymholiadau a Chymorth, rwyf 
wedi darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor i 795 o bobl hŷn. Pynciau mwyaf 
cyffredin yr ymholiadau i’r tîm oedd:

Pwnc Nifer yr ymholiadau a 
gafwyd

Canran y cyfanswm a 
gafwyd (%)

Gofal Preswyl 127 15.97
Gofal Iechyd 110 13.84
Gwasanaethau 
Cymunedol

41 5.16

Ariannol 41 5.16
Tai 39 4.91

Mewn llawer o achosion, roedd fy nhîm yn gallu cyfeirio pobl hŷn at 
asiantaethau eraill a oedd yn y sefyllfa orau i gynnig help a chefnogaeth 
iddynt, gan sicrhau nad oeddwn yn ailadrodd gwaith pobl eraill. Mae hyn wedi 
fy ngalluogi i gynyddu’r cymorth rwyf yn ei roi i unigolion sydd angen cymorth 
mewn achosion cymhleth pan fydd pobl mewn trallod a sefyllfaoedd sy’n eu 
gwneud yn agored iawn i niwed, ble mai dim ond fy ymyrraeth i all helpu.

Mae enghreifftiau o’r achosion cymhleth y bu fy nhîm yn delio â hwy yn ystod 
2013-14, ble roedd ystyriaethau amddiffyn a / neu ddiogelu ynghlwm â hwy’n 
cynnwys:

• Cynnal Adolygiad Adran 5 o’r trefniadau chwythu’r chwiban mewn 
Awdurdod Lleol, yn dilyn pryderon a godwyd â mi o ran gofal a roddwyd 
a cham-drin honedig yn erbyn person hŷn. 
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• Cynnal Adolygiad Adran 3 i gau cartref gofal yn dilyn nifer o sylwadau 
a gyflwynwyd i mi gan sawl unigolyn, a phryderon a godwyd ynghylch 
ansawdd y gofal roedd preswylwyr yn ei gael. 

• Darparu Cymorth Adran 8 drwy gynrychioli perthnasau person hŷn 
mewn Llys Crwner.  

Mae materion eraill sydd wedi dod i’r amlwg drwy fy nghymorth achosion 
cymhleth yn cynnwys:

• Amgylchiadau’n gysylltiedig â marwolaeth 
• Safonau gofal isel iawn a cham-drin preswylwyr 
•  Asesiadau gofal iechyd parhaus y GIG 
•  Datgan pryderon 
•  Cau cartrefi gofal, gan gynnwys henoed bregus eu meddwl (EMI)

Mae’r astudiaethau achos isod yn dangos y math o gymorth rwyf wedi’i roi i 
bobl hŷn a’u teuluoedd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Mr Morgan 

Cyfarfu’r Comisiynydd â Mr Morgan yn ystod cyfres o 
ymweliadau cartref gyda’r Groes Goch fel rhan o’i Sioe Deithiol 
Ymgysylltu.

Roedd Mr Morgan, sydd â phroblemau symudedd difrifol , 
yn byw mewn cartref anaddas a oedd yn golygu ei fod wedi’i 
gyfyngu i’w ystafell wely a’i ystafell fyw, am nad oedd yn gallu 
defnyddio gweddill ei fflat mewn cadair olwyn. 

Roedd Mr Morgan yn unig, yn garcharor i bob pwrpas yn ei 
gartref ei hun ac mewn risg sylweddol, ac er ei fod yn cael peth 
cymorth gan ofalwyr, roedd ei iechyd a’i les yn achos pryder 
mawr gan ei fod yn gaeth i’w gartref a heb y cymorth roedd ei 
angen arno. 

Gan nad oedd ymdrechion gan y Groes Goch a gweithiwr 
cymdeithasol Mr Morgan wedi llwyddo i’w ailgartrefu, cysylltodd 
y Comisiynydd â’r gymdeithas tai yn mynnu ei bod yn 
gweithredu i ddod o hyd y gartref addas i Mr Morgan ar fyrder. 

Cafodd Mr Morgan ei ailgartrefu ar unwaith mewn fflat hygyrch 
sy’n diwallu ei holl anghenion. Mae ansawdd ei fywyd yn awr 
yn llawer gwell, ac mae’n disgrifio ei gartref newydd fel un 
‘perffaith a gwych”. 

‘Mae 
ansawdd 
ei fywyd yn 
awr yn l
lawer gwell, 
ac mae’n 
disgrifio ei 
gartref 
newydd fel 
un 
“perffaith 
a gwych.”’
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Mrs Lloyd

Cysylltodd Mrs Lloyd â’r Comisiynydd a oedd yn ofidus ar ôl 
marwolaeth ei gŵr. Roedd Mr Lloyd wedi treulio wythnos mewn 
cartref, er mwyn i’w wraig, a oedd yn gofalu amdano, gael 
seibiant. 

Yn ystod ei harhosiad, roedd  Mr Lloyd yn wael iawn, a dywed 
Mrs Lloyd bod y diffyg gofal a gafodd yn ystod ei arhosiad yn y 
cartref gofal wedi cyfrannu at hynny. Yn anffodus, bu farw Mr 
Lloyd bythefnos ar ôl dychwelyd adref. 

Er bod Mrs Lloyd yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol am ofal ei 
gŵr, ni wyddai sut i fynd ati ac roedd angen cymorth arni drwy 
gydol y broses.

Gan weithredu fel eiriolwr ar ei rhan, cysylltodd y Comisiynydd 
â’r Awdurdod Lleol i gwyno ar ran Mrs Lloyd. Tra’r oedd 
ymchwiliad yn cael ei gynnal i’r gŵyn, daeth materion yn 
ymwneud â diogelu ac amddiffyn i’r amlwg, a arweiniodd at 
gyfeirio’r achos at y Tîm Amddiffyn Oedolion (POVA). 

Cadarnhaodd yr ymchwiliad POVA fod problemau sylweddol 
wedi bod o ran diogelu ac amddiffyn ac argymhellodd fod polisi 
ffurfiol yn cael ei roi ar waith ar unwaith i sicrhau bod staff 
y cartref gofal yn cael cyngor meddygol ar unwaith os bydd 
preswylydd yn cael ei daro’n wael. 

Roedd yr ymchwiliad hefyd wedi argymell hyfforddiant pellach 
i staff gofal mewn ystod o feysydd allweddol i roi sylw i arferion 
esgeulus yn y cartref.

O ganlyniad i’r cymorth a gafodd Mrs Lloyd gan y Comisiynydd 
i baratoi a chyflwyno ei chŵyn, mae gwersi pwysig wedi’u 
dysgu ac mae camau priodol wedi’u cymryd i sicrhau bod yr 
holl breswylwyr yn ddiogel ac yn cael gofal da. 

‘Roedd yr 
ymchwiliad 
hefyd wedi 
argymell 
hyfforddiant 
pellach i 
staff gofal 
mewn ystod 
o feysydd 
allweddol 
i roi sylw 
i arferion 
esgeulus 
yn y 
cartref.’
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Mr Lewis

Cysylltodd Mr Lewis â’r Comisiynydd yn dilyn anghydfod 
rhyngddo â’i Awdurdod Lleol a oedd wedi llusgo ers amser. 
Roedd yr anghydfod yn ymwneud â chost y gofal cartref 
roedd yn ei gael, ac a oedd yn hanfodol iddo i’w helpu i gadw’i 
annibyniaeth.

Roedd wedi cael ei hysbysu y byddai cost ei ofal yn codi, 
ond ni chafodd wybodaeth am faint y cynnydd na pha bryd y 
byddai’n dod i rym. Pan gafodd yr wybodaeth hon yn y diwedd, 
cafodd anfoneb am bedwar mis o ôl-daliadau, a hynny’n ôl y 
gyfradd newydd, uwch.

Roedd Mr Lewis yn teimlo bod hyn yn annheg a bod yr 
Awdurdod Lleol yn torri amodau ei gontract am nad oedd wedi 
cael rhybudd ymlaen llaw o faint y costau newydd. Heriodd 
benderfyniad yr Awdurdod Lleol, ond er bod amser hir wedi 
mynd heibio ni chafodd yr achos ei ddatrys. 

Felly, cysylltodd y Comisiynydd â’r Awdurdod Lleol ar ran Mr 
Lewis, gan ailadrodd ei bryderon a gofyn am ddiweddariad ar y 
mater. 

Ymatebodd yr Awdurdod Lleol, gan ddweud bod y mater yn 
ganlyniad camgymeriad yn dilyn gweithredu canllaw newydd 
Llywodraeth Cymru ac nad oedd angen felly i Mr Lewis dalu 
dim costau ychwanegol. 

Cadarnhaodd yr Awdurdod hefyd y byddai pob unigolyn arall 
yn ardal yr Awdurdod Lleol a oedd wedi’u heffeithio gan hyn 
yn cael ad-daliad am unrhyw gostau roeddent wedi’u talu’n 
ddiangen.

Gofynnodd y Comisiynydd hefyd am amcangyfrif o gyfanswm 
yr hyn a ad-dalwyd i’r holl ddefnyddwyr gwasanaeth ac y 
byddai’n codi’r mater â Llywodraeth Cymru i sicrhau nad yw 
Awdurdodau Lleol eraill wedi gwneud camgymeriadau tebyg.

*Mae enwau’r unigolion yn yr achosion hyn wedi eu newid i’w diogelu. 

‘Cadarnhaodd 
yr Awdurdod 
hefyd y 
byddai pob 
unigolyn arall 
yn ardal 
yr Awdurdod 
Lleol a 
oedd wedi’u 
heffeithio gan 
hyn yn cael 
ad-daliad 
am unrhyw 
gostau 
roeddent 
wedi’u talu’n 
ddiangen.’
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Yn annog newid
Fframwaith Gweithredu 
Ym mis Mai 2013, cyhoeddais Fframwaith Gweithredu 2013-17, sy’n amlinellu 
fy mlaenoriaethau yn ystod fy nhymor fel Comisiynydd, y newidiadau rwyf 
yn disgwyl eu gweld yng Nghymru a sut y byddaf yn annog newidiadau ym 
mywydau pobl hŷn yn ystod y pedair blynedd nesaf.

Rwyf wedi defnyddio lleisiau pobl hŷn o bob rhan o Gymru, yn ogystal â 
lleisiau’r rhai sy’n gofalu amdanynt ac yn eu helpu, i bennu’r blaenoriaethau 
sydd wedi’u cynnwys yn fy Fframwaith Gweithredu a’r newid y mae pobl hŷn 
ei eisiau ac am ei weld yn digwydd. 

Mae pobl hŷn yn bendant iawn eu bod am gael llais cryf a rheolaeth ystyrlon 
dros eu bywydau. Eu blaenoriaeth yw bod yn ddiogel, mor iach ac annibynnol 
â phosibl a byw bywydau sydd â gwerth, ystyr a phwrpas. Dyma sut mae pobl 
hŷn yn diffinio ansawdd bywyd ac mae blaenoriaethau fy Fframwaith (isod) yn 
adlewyrchu hyn.  

• Gosod lles pobl hŷn wrth galon gwasanaethau cyhoeddus

• Gwella ansawdd, argaeledd a mynediad at ofal cymdeithasol   ac iechyd 

• Gwarchod a gwella gwasanaethau, cyfleusterau a seilwaith cymunedol

• Cynrychioli pobl hŷn sydd mewn perygl o niwed a sicrhau eu bod yn cael 
eu diogelu a’u gwarchod

• Mynd i’r afael â rhagfarn, anghydraddoldeb a gwahaniaethu

Mae fy Fframwaith yn rhaglen uchelgeisiol i sicrhau newid yng Nghymru, sy’n 
adlewyrchu’r ystod o faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl hŷn. Dyma’r newid 
y bydd yn rhaid ei gyflawni os ydym am sicrhau bod pobl hŷn heddiw, a’r rhai 
sy’n heneiddio, yn mwynhau’r ansawdd bywyd gorau posibl yn y dyfodol. 

Ar ddiwedd fy nghyfnod o bedair blynedd yn y swydd, byddaf yn cyhoeddi 
trosolwg o’r hyn a gyflawnwyd yn erbyn fy Fframwaith, gan ddangos yn eglur 
y newidiadau rwyf wedi’u cyflawni ar ran pobl hŷn. 
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Gwasanaethau, Cyfleusterau a Seilwaith 
Cymunedol 
Er bod iechyd a gofal cymdeithasol o safon uchel yn eithriadol o bwysig i bobl 
hŷn, dro ar ôl tro maent yn dweud bod angen mwy o bwyslais ar wasanaethau 
a chyfleusterau allweddol lleol a chymunedol, fel bysiau a thrafnidiaeth 
gymunedol, toiledau cyhoeddus, seddau cyhoeddus, mannau awyr agored, 
llyfrgelloedd, cyfleusterau hamdden, a chanolfannau cymunedol a dydd. 

Nid moethusrwydd yw’r gwasanaethau hyn – maent yn hanfodol i gynnal 
iechyd, annibyniaeth a lles pobl hŷn. Mae’r gwasanaethau hyn yn hanfodol 
hefyd i gyflawni blaenoriaethau cenedlaethol sy’n gysylltiedig ag atal, sy’n rhoi 
pwyslais ar y dinesydd ac yn sicrhau cydnerthedd cymunedau, yn cyfyngu 
ar bwysau cost gwasanaethau statudol ac yn cynnal iechyd ehangach yr 
economi. Dyma’r gwasanaethau a grybwyllir amlaf gan bobl hŷn, sy’n poeni 
eu bod yn diflannu, a dylent gael eu gweld fel asedau cymunedol hanfodol.

Mae pobl hŷn ledled Cymru hefyd wedi sôn wrthyf am y rhwystrau maent yn 
eu hwynebu yn y gymuned mewn sawl agwedd ar eu bywyd sy’n mynd yn 
anos heb eisiau wrth iddynt heneiddio, a hynny i’r bobl hŷn fwyaf bywiog ac 
annibynnol. 

  Cafodd y profiadau hyn eu cofnodi yn fy adroddiad ‘Mil o Fân Rwystrau’, 
a gyhoeddwyd fis Awst 2013 i roi llais yn ôl i bobl hŷn ac i dynnu sylw at 
bwysigrwydd gwasanaethau a chymorth pob dydd y maent yn dibynnu arnynt 
i gadw’n iach, diogel ac annibynnol. 

Yn yr adroddiad rhoddais ymrwymiad i weithio â phobl hŷn i edrych yn fwy 
manwl ar fater mynediad at doiledau cyhoeddus, argaeledd trafnidiaeth 
gyhoeddus a chasglu sbwriel. Gwnaethpwyd hyn drwy sefydlu fy Nhasglu 
Toiledau, Cludiant a Biniau, ac wrth i bobl hŷn weithio’n uniongyrchol â mi i 
gael gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd ac effaith y gwasanaethau hyn. 

Gan adeiladu ar y gwaith rhagorol a wnaethpwyd gan fy Nhasglu Toiledau, 
Cludiant a Biniau, cyhoeddais fy adroddiad ‘Pwysigrwydd ac Effaith 
Gwasanaethau Cymunedol yng Nghymru’ ym mis Chwefror 2014.  

Mae’r adroddiad yn cyflwyno dadl gref ac eglur dros ddiogelu gwasanaethau 
cymunedol, sydd nid yn unig yn hanfodol i iechyd, cyfoeth a lles ein pentrefi, 
trefi, dinasoedd a chymunedau, ond hefyd i’r blaenoriaethau gwasanaeth 
cyhoeddus ac iechyd cyhoeddus yng Nghymru ac i iechyd cyffredinol ein 
heconomi.
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Er mwyn casglu gwybodaeth ac i glywed gan bobl hŷn yn uniongyrchol pa 
mor bwysig yw gwasanaethau cymunedol iddynt yn eu bywyd pob dydd, 
cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws ledled Cymru (yn Aberystwyth, Caerdydd, 
Caerfyrddin, Bae Colwyn a Llandrindod) i alluogi pobl hŷn i rannu eu 
profiadau.  

Yn ogystal â’r grwpiau ffocws, casglwyd gwybodaeth hefyd gan amrywiaeth o 
bartneriaid i gael arbenigedd mewn meysydd penodol ar gyfer yr adroddiad a 
thystiolaeth ymchwil ategol. Cafwyd tystiolaeth gan y canlynol:

• Cymdeithas Toiledau Prydain
• Bus Users Cymru
• Cymdeithas Cludiant Cymunedol 
• NIACE Dysgu Cymru
• Ymgyrch ‘P am Pobl’
• Iechyd Cyhoeddus Cymru 
• Y Gymdeithas Wirfoddol Frenhinol 
• Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru 
• Llywodraeth Cymru 
• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
• Senedd Pobl Hŷn Cymru 

Maes a ddaeth i’r amlwg fel un sy’n achos pryder penodol yw diffyg toiledau 
cyhoeddus, mater y dywed pobl hŷn sy’n cael effaith fawr ar eu hiechyd a’u 
lles. Heb doiledau cyhoeddus mae llawer o bobl hŷn wedi eu caethiwo i’w 
cartrefi i bob pwrpas, mewn perygl o golli eu hannibyniaeth a’u cysylltiadau 
â’u cymuned. 

Roeddwn felly’n falch iawn pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynigion ym 
mis Mawrth 2014 i osod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol ledled Cymru i wella 
mynediad at doiledau cyhoeddus. 

Rwyf yn sylweddoli bod yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd wrth ystyried 
dyfodol ein gwasanaethau, cyfleusterau a seilwaith cymunedol ac, wrth 
barhau â fy ngwaith ag Awdurdodau Lleol, byddaf yn cynnal nifer o seminarau 
yn ystod 2014 ar gyfer staff allweddol Awdurdodau Lleol i drafod y ffordd fwyaf 
effeithiol o sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl hŷn.  

Er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn gallu ymgysylltu’n llawn ag Awdurdodau 
lleol a dylanwadu ar y penderfyniadau pwysig sy’n effeithio arnynt, byddaf 
hefyd yn cyhoeddi pecyn cymorth ymarferol y gellir ei ddefnyddio pan fydd 
newidiadau i wasanaethau cymunedol yn cael eu hawgrymu, yn ogystal â 
chanllaw ymarfer da i Awdurdodau lleol ar sut i wella arferion ymgysylltu ac 
ymgynghori â phobl hŷn.
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Adolygiad o Ofal Preswyl 
Rwyf wedi sôn ar sawl achlysur ers fy mhenodiad fel Comisiynydd am 
bwysigrwydd gofal preswyl o safon uchel i bobl hŷn ac wedi dweud nad 
yw’r term ‘gofal preswyl’ yn rhoi digon o bwyslais ar y ffaith ei fod yn gartref 
i rywun. Rwyf wedi teithio’n bell ar hyd a lled Cymru i gwrdd â llawer o bobl 
hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal, yn ogystal â gweithwyr gofal rheng flaen, 
ac rwyf wedi gweld drosof fy hun yr effaith y gall gofal preswyl o safon uchel 
gael ar fywydau pobl hŷn. Er nad yw gofal preswyl yn opsiwn i bawb, ac yn 
fwy a mwy aml nid oes yn rhaid iddo fod yn opsiwn, i lawer o bobl hŷn bydd 
yn parhau i fod yn ffordd bwysig o sicrhau eu bod yn cael y cymorth a’r gofal 
sydd ei angen arnynt ac i gael help i fyw bywydau sydd â gwerth, ystyr a 
phwrpas iddynt.

Fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi cael mwy a mwy o 
ohebiaeth yn ymwneud ag ansawdd bywyd a gofal i bobl hŷn mewn gofal 
preswyl ledled Cymru. Rwyf hefyd wedi rhoi cymorth unigol i bobl hŷn a’u 
teuluoedd sydd wedi canfod eu hunain yn yr amgylchiadau mwyaf trallodus ac 
annerbyniol i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn cael gofal. 

Rwyf wedi sôn droeon am yr enghreifftiau ardderchog a niferus o iechyd 
a gofal cymdeithasol yng Nghymru a’r holl staff ymroddgar yn y sectorau 
cyhoeddus a phreifat sy’n ei ddarparu. Fodd bynnag, rwyf wedi siarad yn 
gyhoeddus am yr hyn a ystyriaf sy’n amrywiadau annerbyniol mewn ansawdd 
bywyd a gofal i bobl hŷn mewn gofal preswyl. Rwyf wedi dweud yn ddiamwys 
ein bod yn methu â chadw pobl hŷn yn ddiogel ac yn rhydd rhag niwed, 
bod gormod o bobl hŷn nad ydynt yn cael eu trin mewn ffordd drugarog ac 
urddasol ac, i rai, mae ansawdd eu bywyd yn annerbyniol. 

Rwyf wedi datgan yn eglur yn fy Fframwaith Gweithredu, a gyhoeddwyd fis 
Ebrill 2013, bod gwella ansawdd ac argaeledd iechyd a gofal cymdeithasol 
yn un o fy mhum blaenoriaeth. Roeddwn wedi ei gwneud yn glir hefyd fy mod 
yn disgwyl gweld ansawdd bywyd yn elfen ganolog o’r ddarpariaeth gofal 
preswyl. 

Ym mis Mai 2013 cyhoeddais y byddwn yn defnyddio fy mhwerau cyfreithiol, o 
dan Adran 3 Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru), i adolygu ansawdd bywyd 
a gofal pobl hŷn sy’n byw mewn gofal preswyl yng Nghymru.  

Casglu tystiolaeth ar gyfer fy Adolygiad

Ym mis Hydref 2013, cafodd fy Adolygiad ei lansio’n swyddogol a gelwais 
ar bobl hŷn ledled Cymru, yn ogystal â’u teuluoedd a’u cyfeillion, i rannu’r 
profiadau sydd ganddynt o ofal preswyl â mi. 
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Er mwyn cofnodi eu sylwadau a’u barn, rwyf wedi datblygu holiadur manwl 
sy’n ystyried ffactorau fel iechyd corfforol a seicolegol, cydberthnasau 
cymdeithasol, amgylchedd y cartref gofal ac ysbrydolrwydd. 

I sicrhau bod yr holiadur yn cael ei ddosbarthu’n eang ledled Cymru, 
anfonwyd copïau i bob cartref gofal yng Nghymru. Ochr yn ochr â hyn, bûm 
yn gweithio â sefydliadau partner yn y trydydd sector, yn ogystal â grwpiau 
pobl hŷn, fforymau 50+ ac Aelodau Cynulliad i gyrraedd cymaint o bobl hŷn 
a’u teuluoedd â phosibl. Roedd yr holiadur ar gael hefyd i’w lwytho i lawr ar fy 
ngwefan, a bûm yn gweithio â’r cyfryngau, yn enwedig papurau newydd lleol, i 
hyrwyddo fy Adolygiad a’r cais am dystiolaeth.  

Cafwyd ymateb eithriadol i fy holiadur, gyda bron i 2,000 o ymatebion 
gan bobl hŷn, yn ogystal â’u teuluoedd a’r cyhoedd, bron i ddwbl y targed 
gwreiddiol o 1,000. Bydd hyn yn sicrhau bod llais pobl hŷn yn ganolog i fy 
Adolygiad. 

Cafodd llythyrau ffurfiol eu dosbarthu i gyrff cyhoeddus a oedd yn rhan o’r 
Adolygiad, i gasglu gwybodaeth ychwanegol am y gweithdrefnau sydd mewn 
grym a’r camau sydd ganddynt ar waith i ddiogelu buddiannau ac i hybu 
ansawdd bywyd pobl hŷn sy’n byw mewn gofal preswyl.

Cafodd y cais am dystiolaeth ei ddosbarthu’n eang ymhlith mudiadau trydydd 
sector yng Nghymru hefyd, yn ogystal â chyrff proffesiynol ac arbenigwyr 
cydnabyddedig, fel y byddant yn gallu rhannu enghreifftiau o ymarfer da neu 
dynnu sylw at feysydd a oedd yn achos pryder iddynt.

I sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn â nodweddion gwarchodedig 
(e.e. hil, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred) yn cael eu clywed fel rhan o’r 
Adolygiad, cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws ledled Cymru, ac roedd y rhain 
yn arbennig o bwysig gan nad yw eu lleisiau’n cael eu clywed yn aml ac mae 
llunwyr polisi a phenderfynwyr yn aml yn euog o’u hesgeuluso. 

Cynhaliwyd cyfres o sesiynau tystiolaeth gyda chyrff a oedd yn rhan o’r 
Adolygiad yn Chwefror 2014, i drafod ac ystyried y dystiolaeth ysgrifenedig a 
gafwyd yn fwy manwl ac i gael cyfle i gael rhagor o wybodaeth yn ôl yr angen. 
Yn yr un modd, trefnwyd nifer o gyfarfodydd o amgylch bwrdd â rhanddeiliaid 
allweddol, gan gynnwys mudiadau trydydd sector, cyrff proffesiynol a 
pherthnasau pobl hŷn sy’n byw mewn gofal preswyl. 

Er mwyn siarad yn uniongyrchol â phobl hŷn a chlywed am ansawdd eu 
bywyd a’u gofal a’u profiadau pob dydd o fyw mewn gofal preswyl, trefnwyd 
cyfres fawr o ymweliadau dirybudd â chartrefi gofal ym mhob awdurdod lleol 
yng Nghymru.
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Rwyf wedi recriwtio tîm o gofnodwyr gofal cymdeithasol i fy nghynorthwyo i a 
fy nhîm yn ystod yr ymweliadau â chartrefi gofal ar hyd a lled Cymru. Cefais 
dros 65 o geisiadau gan bobl a hoffai wirfoddoli fel cofnodwyr, gan gynnwys 
cyn nyrsys, arolygwyr a gofalwyr; myfyrwyr meddygol a gwaith cymdeithasol; 
a chydweithwyr o asiantaethau partner.

Er mwyn sicrhau bod y cofnodwyr yn gallu cyflawni’r tasgau gofynnol i’r 
safonau uchaf, mae’r rhai a wnaeth gais wedi bod trwy broses recriwtio 
drylwyr, sy’n cynnwys cyfweliad manwl yn seiliedig ar gymhwysedd, geirdaon, 
archwiliad DBS uwch a hyfforddiant POVA.

Grŵp cynghori ac is-grwpiau 

Rwyf wedi sefydlu Grŵp Cynghori sy’n cynnwys cynrychiolwyr profiadol yn y 
maes gofal preswyl a phobl hŷn sy’n cwrdd â mi’n rheolaidd i roi arweiniad a 
barn strategol drwy gydol fy Adolygiad. 

Rwyf hefyd wedi sefydlu Grŵp Pobl Hŷn a Gofalwyr a Grŵp Cydraddoldeb 
ac Iaith Gymraeg i roi gwybodaeth arbenigol annibynnol ac i sicrhau bod 
anghenion pobl hŷn yn eu holl amrywiaeth yn cael ystyriaeth lawn a bod 
gennym ddealltwriaeth drylwyr ohonynt.  

Y Camau Nesaf

Bydd yr wybodaeth a’r dystiolaeth a gasglwyd drwy gydol fy Adolygiad yn fy 
ngalluogi i i ddeall yn well nid yn unig brofiadau pobl hŷn sy’n byw mewn gofal 
preswyl, ond hefyd yr heriau a’r problemau y mae darparwyr gwasanaeth yn 
eu hwynebu a sut y gellir eu goresgyn. Bydd hyn yn sicrhau fy mod yn gallu 
gwneud argymhellion pendant i’r cyrff cyhoeddus sy’n rhan o fy Adolygiad, er 
mwyn sicrhau bod y newidiadau y mae pobl hŷn sy’n byw mewn gofal preswyl 
yn dymuno ac angen ei weld yn cael eu gwireddu.

Yn dilyn fy Adolygiad byddaf yn cyhoeddi argymhellion clir ym mis Hydref 
2014, a byddaf yn disgwyl bod y cyrff cyhoeddus sy’n rhan o fy Adolygiad 
yn cydymffurfio â hwy. Wrth ddatblygu’r argymhellion hyn byddaf yn ystyried 
yr hyn mae pobl hŷn wedi dweud wrthyf sy’n rhaid eu newid, yn ogystal â’r 
camau sy’n cael eu cymryd eisoes gan amryw o asiantaethau ledled Cymru.
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Gofal gydag Urddas: Dwy Flynedd yn 
Ddiweddarach
Yn dilyn fy Adolygiad Gofal gydag Urddas yn 2011, a gynhaliwyd o dan 
Adran 3 Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, cyhoeddwyd cyfres 
o ddeuddeg o argymhellion i Lywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd ac 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre i wella ansawdd gofal cleifion mewn ysbytai 
yng Nghymru. Arweiniodd hyn at ddatblygu cynlluniau gweithredu penodol 
gyda’r nod o arwain at newid yn y gwasanaeth iechyd ar bob lefel, o lefel 
bwrdd i wardiau ysbytai. 

Fel rhan o fy ngwaith dilynol i wella urddas a pharch mewn ysbytai yng 
Nghymru, roedd angen rhagor o dystiolaeth arnaf gan y cyrff a oedd yn rhan 
o fy Adolygiad o’r camau sydd ganddynt ar waith i wella gofal i gleifion a’r 
effaith maent yn ei gael. Roedd y dystiolaeth hon, ynghyd â gwybodaeth a 
gafwyd gan bobl hŷn am y gofal a gawsant tra’r oeddent yn yr ysbyty yn dilyn 
fy Adolygiad Gofal Gydag Urddas, yn sail i fy adroddiad cynnydd ‘Gofal gydag 
Urddas: Dwy Flynedd yn Ddiweddarach’, a gyhoeddwyd fis Medi 2013.

Ar y cyfan, gwelais fod fy neuddeg argymhelliad yn cael eu cymryd o ddifrif a 
bod camau’n cael eu cymryd ledled Cymru i wella ansawdd gofal i gleifion a’r 
urddas a’r parch a ddangosir tuag at gleifion. 

Fodd bynnag, yn dilyn cyhoeddi fy adroddiad cynnydd, cyfarfûm â Phrif 
Weithredwyr a Chadeiryddion y Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG 
Felindre, ynghyd â’r Gweinidog Iechyd, i ddatgan yn glir bod yn rhaid gwneud 
cynnydd pellach sylweddol mewn ystod o feysydd allweddol i sicrhau bod pob 
person hŷn mewn ysbytai yng Nghymru’n cael eu trin ag urddas a pharch. 
Eglurais hefyd bod yn rhaid cael polisi dim goddefgarwch tuag at fethiannau 
mewn gofal a bod yn rhaid i’r GIG yng Nghymru gofnodi a gweithredu ar 
brofiadau cleifion mewn ffordd llawer mwy effeithiol.

Roeddwn yn cytuno â’r Cadeiryddion a Llywodraeth Cymru y byddai adrodd 
yn y dyfodol ar y meysydd ble mae angen gwelliannau pellach a pharhaus 
yn awr yn digwydd drwy gyfrwng y Datganiadau Ansawdd Blynyddol, i 
sicrhau dull cyson ac integredig o adrodd ar ansawdd gofal. Byddaf yn 
adolygu’r datganiadau hyn yn flynyddol ac yn cyhoeddi asesiad o’r cynnydd a 
wnaethpwyd a’r camau pellach fydd angen eu cymryd.
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Cymhorthion ac addasiadau 
Yn 2012, canfûm fod oedi annerbyniol yn aml cyn talu Grantiau Cyfleusterau 
i’r Anabl (DFG) i bobl hŷn i dalu am gymhorthion ac addasiadau cartref, gyda 
nifer o Awdurdodau Lleol yn methu â chyflawni eu gofynion statudol. Roedd 
hyn yn golygu bod unigolion mewn perygl o gwympo, yn methu  dychwelyd 
adref o’r ysbyty, neu’n gorfod mynd i ofal preswyl yn ddiangen. Roedd y gost 
i unigolion yn annerbyniol, ac roedd o ganlyniad yn cael effaith sylweddol ar y 
coffrau cyhoeddus.

Cyhoeddais ganllaw arferion da i Awdurdodau Lleol, a oedd yn datgan yn 
eglur beth oedd fy nisgwyliadau o ran gwelliannau o fewn 12 mis i’r rhai nad 
oedd yn cyrraedd y gofynion.  Rhoddais hefyd enghreifftiau o arferion da i 
Awdurdodau Lleol i’w cynorthwyo i gyflawni eu gwelliannau. 

Ym mis Tachwedd 2013, gofynnais am sicrwydd gan Awdurdodau Lleol bod 
y disgwyliadau hyn yn cael eu gwireddu, yn enwedig sicrwydd nad yw mân 
addasiadau’n cael eu prosesu drwy’r llwybr DFG ond eu bod yn cael eu 
gwneud yn gyflym drwy ddull effeithiol arall a bod prosesau ar waith i gofnodi 
profiad y cwsmer ac i ddefnyddio hyn i sicrhau gwelliannau parhaus.  

Roedd angen diweddariad arnaf hefyd ar sut y mae Awdurdodau Lleol yn 
bwriadu adeiladu ar, a chynnal y gwelliannau a wnaethpwyd ganddynt eisoes. 

Dangosodd yr ymatebion bod cynnydd sylweddol yn cael ei wneud i wella 
systemau DFG a mân addasiadau a bod ymrwymiad parhaus i wella: dim ond 
tri awdurdod lleol sydd bellach yn methu â chyrraedd eu hamserlenni statudol 
i ddarparu DFG o’i gymharu â saith yn 2012, gyda’r amser cyflenwi hefyd yn 
gostwng yn sylweddol o gyfartaledd o 325 diwrnod yn 2011-12 i 271 diwrnod 
yn 2012-13. Fodd bynnag, mae amrywiadau sylweddol o hyd yn y ffordd y 
mae’r rhain yn cael eu cyflenwi a’r ffrydiau ariannu a ddefnyddir. 

Yn dilyn gohebiaeth ar y mater hwn â’r Gweinidog Tai a Chadeirydd y 
Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, a gyhoeddodd ei 
adroddiad ei hun ar addasiadau cartref yn 2012, roeddwn yn falch bod y 
Gweinidog wedi cadarnhau y bydd adolygiad o’r system addasiadau cartref yn 
dechrau yng Ngwanwyn 2014. 

I gynorthwyo’r adolygiad, bydd yn hanfodol i sicrhau’r newid sylfaenol y 
dywedodd pobl hŷn wrthyf y maent yn dymuno ac angen ei weld, cyhoeddais 
grynodeb manwl o’r cynnydd a wnaethpwyd gan Awdurdodau Lleol i’r 
Gweinidog, yn ogystal â Chadeirydd ac aelodau’r Pwyllgor Cymunedau, 
Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, ac rwyf wedi datgan yn glir y bydd yn rhaid 
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i unrhyw newidiadau i’r system addasiadau cartref yn dilyn yr adolygiad roi 
sylw i’r canlynol:

• Safoni, neu isafswm amseroedd cyflenwi ar gyfer cymhorthion ac 
addasiadau, gan gynnwys mân addasiadau, pa bynnag ddull ariannu a 
ddefnyddir.

• Symleiddio’r gwahanol ddulliau addasu, gan ddefnyddio system llai 
cymhleth sy’n canolbwyntio ar anghenion y cwsmer ac sy’n diystyru 
mathau o ddeiliadaeth.

• Fframwaith rheoli perfformiad manwl sy’n cynnwys pob dull addasu. 
Dylai profiad y cwsmer gael ei ymgorffori yn hyn a’i ddefnyddio i sicrhau 
gwelliannau.

Fel Comisiynydd, byddaf yn parhau i fonitro a chraffu ar y prosesau addasu 
fel y bydd pobl hŷn, ble bynnag maent yn byw yng Nghymru, yn gallu cael 
gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt, sy’n hanfodol i’w galluogi i fyw 
bywydau iach, diogel ac annibynnol.

Gwahaniaethu a Gwahaniaethu ar Sail Oedran
Rydym yn byw mewn byd sydd ag obsesiwn ag oedran ac sydd â barn 
ystrydebol am bobl hŷn. Er y gwerth maent yn ei gyfrannu at ein gwlad, 
sonnir am bobl hŷn yn llawer rhy aml mewn ffordd ddirmygus, ragfarnllyd 
ac amharchus. Mae’r camdybiaethau a wneir yn aml gan gymdeithas am 
bobl hŷn yn tanseilio eu hunan barch, eu hunan hyder a’u hannibyniaeth, yn 
ogystal â darparu gwasanaethau cyhoeddus da.

Mae llawer o bobl hŷn yn profi gwahaniaethu, sy’n anghyfreithlon ac yn 
anfoesol, gan gyfyngu ar eu mynediad at wasanaethau a thriniaeth deg. 
Weithiau daw’r gwahaniaethu o gyfeiriad unigolion, weithiau mae’n fwy 
cyfundrefnol mewn gwasanaethau a sefydliadau eu hunain. Yn aml nid 
yw gwahaniaethu’n cael ei gydnabod gan fod agweddau ac arferion sy’n 
gwahaniaethu ar sail oedran mor gyffredin mewn cymdeithas.

Er mwyn helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall natur ac effaith gwahaniaethu 
ar sail oedran yn well, rwyf wedi bod yn gweithio â Byrddau Iechyd Lleol, 
Awdurdodau Lleol, Cartrefi Gofal, yr Heddlu a Llywodraeth Cymru i drefnu 
cyfres o seminarau hyfforddi a oedd yn cynnwys gweithgareddau ymarferol ac 
amrywiaeth o adnoddau ysgrifenedig i helpu i ddatblygu arferion gwell. 

Roedd y seminarau hyfforddi’n edrych ar ei effaith ar unigolion, teuluoedd a 
chymunedau yng Nghymru, yn ogystal â sut y gall agweddau negyddol tuag 
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at heneiddio effeithio ar gyflenwi gwasanaethau da. Roedd yr hyfforddiant 
hefyd yn rhoi cyfle i’r cynrychiolwyr feddwl, mewn ffordd ymarferol, am sut 
i ddatblygu gwasanaethau cyhoeddus oed gyfeillgar a chymunedau oed 
gyfeillgar, yn seiliedig ar Fframwaith Sefydliad Iechyd y Byd, a fydd yn diwallu 
anghenion poblogaeth sy’n heneiddio. 

Mae 147 o weithwyr proffesiynol wedi cwblhau’r hyfforddiant hyd yma a bydd 
seminarau hyfforddi pellach yn cael eu cynnal drwy gydol 2014, a byddant ar 
gael i grŵp ehangach o gyfranogwyr.

Hefyd, rhoddwyd pecynnau hyfforddi ac adnoddau ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ 
i weithwyr proffesiynol mewn cyrff cyhoeddus i’w galluogi i gyflwyno’r 
hyfforddiant hwn ar fy rhan. 

Yn ystod y flwyddyn nesaf byddaf yn adeiladu ar fy ngwaith i geisio sicrhau 
bod gan wasanaethau cyhoeddus well dealltwriaeth o natur ac effaith 
gwahaniaethu ar sail oedran i sicrhau bod gwahaniaethu a gwahaniaethu ar 
sail oedran yn cael eu herio’n barhaus wrth i wasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru gael eu hailddylunio ac wrth i ffyrdd newydd o ddarparu gofal a 
chymorth gael eu datblygu.

Mynediad at Gyfiawnder: ‘Operation Jasmine’ 
a’r cyd-destun cyfreithiol ehangach 
Drwy gydol 2013, cefais y fraint o gynorthwyo teuluoedd unigolion sydd wedi 
dioddef camdriniaeth ac esgeulustod honedig mewn nifer o gartrefi gofal yn 
y De, a oedd fu’n destun ymchwiliad o’r enw Operation Jasmine gan Heddlu 
Gwent.

Ym Mehefin 2013, yn dilyn methiant achos allweddol a oedd yn gysylltiedig 
ag Operation Jasmine, gelwais ar Lywodraeth Cymru, ar ran y teuluoedd, i 
gynnal Ymchwiliad gan fod llawer o gwestiynau heb eu hateb o hyd am bwy 
oedd yn gyfrifol a sut allai cam-drin ac esgeulustod ar y raddfa a honnwyd 
ddigwydd. 

Roeddwn felly’n croesawu’r cyhoeddiad gan Brif Weinidog Cymru y byddai 
Adolygiad Annibynnol yn cael ei gynnal i sicrhau bod y teuluoedd yn cael yr 
wybodaeth a’r atebion maent wedi dweud wrthyf sydd eu hangen arnynt. 

Roedd y teuluoedd a minnau wedi datgan pryderon ynglŷn â’r cyhuddiadau 
a ddygwyd. Roedd hyn yn adlewyrchu pryderon a oedd eisoes wedi’u codi 
gennyf, ac a oedd wedi’u cynnwys yn fy Fframwaith Gweithredu, ynglŷn 
â’r angen am welliannau i’r gyfraith o ran cam-drin ac esgeuluso pobl hŷn, 
yn benodol yr angen i gryfhau’r gyfraith o ran esgeulustod bwriadus a 
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chorfforaethol. Trafodwyd y mater hwn yn fwy manwl mewn cyfarfod y bûm yn 
ei hwyluso, rhwng y teuluoedd a’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus.

Hefyd, trefnais sesiwn friffio ag Aelodau Seneddol yn San Steffan i drafod fy 
mhryderon am y bylchau presennol yn y gyfraith amddiffyn oedolion, sy’n aml 
yn rhwystro mynediad at gyfiawnder i bobl hŷn, a’r angen i roi sylw i’r bylchau 
hyn drwy ddiweddaru’r ddeddfwriaeth. 

Yn dilyn hyn, cefais gyfarfod hefyd â’r Prif Weinidog i godi unwaith eto’r angen 
i wella’r ddeddfwriaeth, a hynny’n benodol yn achos esgeulustod bwriadus 
a chorfforaethol. Rwyf yn falch felly bod ymgynghoriad DU gyfan yn cael 
ei gynnal yn awr ar gyflwyno cyhuddiad troseddol newydd o esgeulustod 
bwriadus. 

Yn fy Fframwaith Gweithredu, rwyf yn bendant iawn bod yn rhaid i ni wella ein 
gallu i adnabod y gamdriniaeth mae pobl hŷn yn ei wynebu; rhaid i bobl hŷn 
sydd mewn perygl gael mynediad at gymorth diogelu effeithiol a rhaid i’r sawl 
sy’n cael eu cam-drin gael cymorth cyflym a phriodol i fod yn ddiogel unwaith 
eto. Rwyf yn datgan yn glir hefyd bod yn rhaid cydnabod cam-drin pobl hŷn fel 
gweithred droseddol a, ble maent yn dod o fewn y diffiniad, bod pobl hŷn yn 
cael eu cydnabod fel dioddefwyr trais domestig ac yn cael y cymorth ehangaf 
sydd ar gael o dan y ddeddfwriaeth trais domestig a gwasanaethau cymorth 
trais domestig.

Rwyf wedi trefnu a chadeirio seminar ag uwch staff gwasanaethau 
cyhoeddus, gan gynnwys Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, Gwasanaeth 
Erlyn y Goron, yr Heddlu, Uwch Swyddogion POVA a swyddogion 
Llywodraeth Cymru, i drafod fy mhryderon ehangach o ran mynediad at 
gymorth cam-drin domestig, symud o amddiffyn at wasanaethau cyflawnder 
adferol ac ystyried sut y gallwn roi sylw i’r materion hyn yng Nghymru. 

Rwyf hefyd wedi gweithio â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cam-drin pobl 
hŷn yn fater rydym yn ei ddeall yn well a’i fod yn cael ei adlewyrchu yn y 
Bil Cam-drin Domestig (Cymru) yng Nghymru a bod y cysylltiadau rhwng y 
darpariaethau trais domestig a diogelu yn y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) yn gwbl ddealladwy. 

Agwedd sy’n Canolbwyntio ar Hawliau: 
Datganiad Hawliau Pobl Hŷn 
Ers ymgymryd â swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, rwyf wedi datgan yn 
gyhoeddus ar sawl achlysur bod pobl hŷn yng Nghymru, yn rhy aml o lawer, 
yn wynebu gwahaniaethu annerbyniol ac yn gorfod brwydro i sicrhau bod eu 
hawliau sylfaenol yn cael eu cydnabod a’u gwarchod.
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Roeddwn felly’n falch o ddeall bod cefnogaeth draws bleidiol i fy ngalwad i 
wella hawliau pobl hŷn a bod Llywodraeth Cymru wedi gofyn i mi gadeirio 
Grŵp Cynghori Annibynnol i ystyried ac i edrych ar rinweddau Datganiad 
Hawliau Pobl Hŷn Cymru, y cyntaf o’i fath yn y DU. 

Canfu’r Grŵp Cynghori y byddai Datganiad yn rhoi fframwaith a safon eglur y 
gellid eu deall a’u defnyddio gan bobl hŷn i sicrhau bod eu hawliau’n cael eu 
gwarchod pan fyddant yn cael y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen 
arnynt i fyw bywydau llawn ac annibynnol. Wedi’i lunio’n briodol, byddai 
Datganiad yn fyw hygyrch na’r ddeddfwriaeth hawliau dynol bresennol. 

Yn ddiweddarach bu’r Grŵp Cynghori’n gweithio â phobl hŷn i ddatblygu 
Datganiad drafft, a oedd yn seiliedig ar y materion a amlygwyd gan bobl 
hŷn fel y rhai oedd bwysicaf iddynt hwy, yn ogystal ag Egwyddorion y 
Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn. Mae’r Datganiad yn amlinellu’n eglur 
ei gysylltiadau â Deddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol.

Ym mis Rhagfyr 2013, lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad cyhoeddus 
ar y Datganiad, gan ategu ei hymrwymiad i hybu buddiannau pobl hŷn yng 
Nghymru ac ymrwymiad i gydraddoldeb a hawliau dynol. 

Yn ystod y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio â Llywodraeth Cymru a chyrff 
cyhoeddus ac yn cynnig cymorth ymarferol iddynt i ddatblygu agwedd sy’n 
canolbwyntio ar hawliau tuag at ddarparu gwasanaethau cyhoeddus sy’n 
diogelu hawliau unigolion ac sy’n helpu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 
gwell. 

Adolygiad o Ad-drefnu’r Byrddau Iechyd 
Ym mis Chwefror 2013, cyhoeddais ganllaw ffurfiol, o dan Adran 12 Deddf 
Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, ar gyfer pob Bwrdd Iechyd yng 
Nghymru, a oedd yn amlinellu’r safonau y byddaf yn eu defnyddio i fesur eu 
gweithredoedd wrth ymgysylltu ac ymgynghori â phobl hŷn.

Yn dilyn hyn, gofynnais am dystiolaeth bellach gan bob Bwrdd Iechyd, o 
dan Adran 3 Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, er mwyn i mi 
gael sicrwydd bod buddiannau pobl hŷn yng Nghymru’n cael eu diogelu a’u 
gwarchod yn ddigonol wrth i’r cynigion ar gyfer ad-drefnu gael eu datblygu.

Gofynnais am dystiolaeth am y canlynol:

• I ba raddau y mae Byrddau Iechyd Lleol yn cynnwys pobl hŷn mewn 
trafodaethau am benderfyniadau sy’n cael eu gwneud ac a ydynt yn 
cymryd eu barn o ddifrif
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• A ydynt yn rhoi sylw digonol i effaith newidiadau arfaethedig ar bobl 
hŷn, gan sicrhau bod y ddarpariaeth amgen yn briodol ac yn effeithiol 
ac yn cael ei defnyddio gan y bobl hŷn sy’n cael eu heffeithio gan y 
newidiadau 

• A ydynt yn sicrhau na fydd pobl hŷn yn cael eu heffeithio’n anghymesur 
gan y newidiadau.

Cyflwynodd bob un o’r Byrddau Iechyd dystiolaeth yn amlinellu’r camau 
roeddent wedi’u cymryd i ymgysylltu â phobl hŷn. Bûm yn adolygu’r 
dystiolaeth a rhoddais asesiad i bob Bwrdd Iechyd a gofynnais iddynt rannu 
a thrafod yr adborth hwn mewn sesiwn gyhoeddus o’r Bwrdd Iechyd. Bwriad 
hyn oedd hybu a chryfhau eu dulliau ymgysylltu ac ymgynghori wrth iddynt 
gyflwyno newidiadau sylweddol i’r ffordd maent yn darparu eu gwasanaethau.

Rwyf wedi gofyn i nifer o Fyrddau Iechyd gyflwyno rhagor o wybodaeth i mi ac 
rwyf wedi dweud yn glir fy mod yn disgwyl y bydd Byrddau Iechyd yn parhau i 
gryfhau eu trefniadau ymgysylltu presennol â phobl hŷn, gan roi sylw dyladwy 
i fy Nghanllaw.

Ar ôl cael yr wybodaeth ychwanegol hon, byddaf hefyd yn cwrdd â Phrif 
Weithredwr y GIG yng Nghymru i sicrhau bod camau’n cael eu cymryd i 
gryfhau’r meysydd sydd angen eu cryfhau.

Dylanwadu ar Ddeddfwriaeth, Polisïau ac 
Arferion Gweithio
Llywodraeth Cymru 

Un o fy mhrif swyddogaethau fel Comisiynydd yw adolygu’n barhaus y gyfraith 
sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru. Rwyf felly wedi parhau 
â fy ngwaith i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed, a bod y materion hynny 
sy’n bwysig iddynt yn cael sylw ac y gweithredir arnynt ym mhob agwedd ar 
waith y Llywodraeth. 

Mae’r cyfeiriadau mwyaf uniongyrchol at bobl hŷn yn Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru yn ymwneud â gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, er bod llawer o’r materion sy’n effeithio arnynt mewn gwirionedd 
y tu allan i’r meysydd polisi hyn, megis tlodi, pwysigrwydd dysgu gydol oes a 
mater holl bwysig trafnidiaeth i bobl hŷn. 

Cyfarfûm â Chabinet llawn Llywodraeth Cymru ym Mai 2013 i gael 
rhagor o wybodaeth a dealltwriaeth am bwysigrwydd y rhain a materion 
eraill sy’n berthnasol i bobl hŷn, i sicrhau bod effeithiau posibl polisïau a 
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phenderfyniadau ar fywydau pobl hŷn yn cael ystyriaeth lawn a phriodol ym 
mhob portffolio a bod y materion sy’n bwysig i bobl hŷn yn cael eu gweld fel 
rhan allweddol o frîff pob Gweinidog. 

Gan adeiladu ar y gwaith hwn, cyfarfûm â Gweinidogion Llywodraeth Cymru 
a’u swyddogion i sicrhau bod effaith a phwysigrwydd materion nad ydynt 
yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol ar bobl hŷn, yn ogystal ag ar 
amcanion ehangach Llywodraeth Cymru yn ddealladwy ac yn cael eu cryfhau. 
Er enghraifft, yr effaith mae tlodi’n ei gael ar bobl hŷn yng Nghymru, nid yn 
unig ar unigolion, ond hefyd ar eu cymunedau a’r economi’n gyffredinol. 

Rwyf hefyd yn parhau i weithio â llefarwyr traws bleidiol ar bobl hŷn, gan 
gwrdd â hwy’n rheolaidd ac yn rhoi gwybodaeth fanwl iddynt ac yn eu briffio i 
ennyn dadleuon ac i gryfhau llais pobl hŷn ar draws y sbectrwm gwleidyddol. 

Ymateb i Ymgynghoriadau 

Drwy gydol 2013-14 rwyf wedi ymateb i ystod eang o ymgynghoriadau 
Llywodraeth Cymru, gan ddefnyddio’r profiadau y mae pobl hŷn o bob cwr o 
Gymru wedi eu rhannu â mi, gan sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed a bod 
y newidiadau maent am eu gweld a’u hangen yn digwydd:

• Y Comisiwn ar ddatganoli: Ymateb ar y cyd gan Gomisiynydd Plant 
Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Mehefin 2013

• Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 
2014-2020, Gorffennaf 2013

• Papur Gwyn Rhentu Cartrefi, Awst 2013

• Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Gwaith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Medi 2013

• Llywodraeth Cymru – Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau 
Casineb: Fframwaith Gweithredu, Hydref 2013

• Fframwaith ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol integredig, 
Rhagfyr 2013

• Y Cynllun Bathodyn Glas yng Nghymru: Newidiadau i’r meini prawf 
cymhwysedd , Ionawr 2014

• Ymgynghoriad ar y Bil Tai (Cymru), Ionawr 2014

• Ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Lyfrgelloedd Cyhoeddus 
yng Nghymru, Ionawr 2014
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• Y Bil Cynllunio (Cymru) drafft a Cynllunio Cadarnhaol: cynigion i 
ddiwygio’r system gynllunio yng Nghymru, Chwefror 2014

• Gweithdrefnau cwyno a sylwadau am wasanaethau cymdeithasol, 
Chwefror 2014

• Ymgynghoriad ar ‘Adolygu’r fframwaith cenedlaethol ar gyfer Gofal 
Iechyd Parhaus (GIP) y GIG’, Mawrth 2014

• Diwygio’r Uchafswm Tâl Wythnosol am Wasanaethau Cymdeithasol 
Dibreswyl, Mawrth 2014 

• Adolygiad Llywodraeth Cymru o Gymorth y Dreth Gyngor, Mawrth 2014

Rhoddais dystiolaeth i’r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gan ddatgan yn glir nad yw gwasanaethau cyhoeddus eto’n 
llwyddo i wneud yr hanfodion yn gywir, bod yn rhaid i raddfa’r newid gyflymu 
a rhaid rhoi mwy o bwyslais ar ganlyniadau i gyflawni’r gwelliannau hanfodol 
sydd eu hangen yng Nghymru.

Rhoddais dystiolaeth hefyd i Gomisiwn Silk, gan drafod sut y gallai mwy 
o bwerau i Gymru arwain at ganlyniadau gwell i bobl hŷn, yn enwedig yng 
nghyd-destun y gyfraith cydraddoldeb a’r system gyfiawnder. 

Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru)
Yn dilyn fy nhystiolaeth ysgrifenedig a llafar i Bwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol y Cynulliad Cenedlaethol fel rhan o graffu Cam 1 y Bil 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), trefnais weithdy 
i randdeiliaid ym mis Medi 2013, ble daeth nifer o arbenigwyr gofal 
cymdeithasol a darparwyr gwasanaeth rheng flaen at ei gilydd, ynghyd â 
chynrychiolwyr o’r trydydd sector. Bu’r gweithdy’n ystyried gwir effaith y Bil 
ar fywydau pobl hŷn, gan ddefnyddio profiadau’r bobl a oedd wedi cysylltu 
â fy swyddfa, i weld a fyddai’r ddeddfwriaeth arfaethedig yn cael yr effaith a 
fwriadwyd. 

Y dystiolaeth a gasglwyd gan y grŵp o arbenigwyr oedd sail yr adroddiad a 
gyflwynwyd i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn egluro sut y byddai’r 
Bil yn effeithio ar bobl hŷn sydd angen gofal cymdeithasol ac a fyddai’n 
arwain at wella eu lles a’u llais a’r rheolaeth sydd ganddynt dros eu bywydau 
eu hunain ai peidio. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys enghreifftiau 
gwirioneddol a gymerwyd yn uniongyrchol o brofiadau niferus y bobl hŷn sy’n 
cysylltu â fy swyddfa’n ddyddiol. 
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Hefyd, bûm yn cynnal sesiynau briffio manwl a rheolaidd ar gyfer Aelodau 
Cynulliad i sicrhau bod anghenion a phrofiadau pobl hŷn yn cael ystyriaeth 
deg drwy gydol y broses graffu a’u bod yn cael eu hadlewyrchu yn fersiwn 
derfynol y Bil.

Braf yw dweud bod fy holl waith ar y Bil yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
wedi golygu bod yr hawl i eiriolaeth yn awr wedi’i gynnwys a hefyd bod 
Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn hefyd yn rhan o’r Bil, 
ac y dylai hynny gryfhau hawliau pobl hŷn yng Nghymru’n sylweddol. 

Eiriolaeth 
Gan adlewyrchu fy safbwynt cryf a chyhoeddus o ran eiriolaeth, ac eiriolaeth 
annibynnol yn fwyaf arbennig, ac yn dilyn cyhoeddi fy adroddiad ffurfiol cyntaf 
fel Comisiynydd, ‘Llais, Dewis a Rheolaeth’, a gyhoeddwyd yn dilyn Adolygiad 
o dan Adran 5 Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, mae’r Dirprwy 
Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gofyn i mi gynghori Llywodraeth 
Cymru ar yr hyn y dylid ei gynnwys mewn achos busnes ar gyfer gwasanaeth 
eiriolaeth cynhwysfawr ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Er mwyn fy nghynorthwyo â’r gwaith hwn euthum ati i sefydlu a chadeirio 
grŵp cynghori, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr cyrff o’r sectorau iechyd a 
gofal cymdeithasol a’r trydydd sector, a gyfarfu bedair gwaith rhwng Mehefin a 
Hydref 2013. 

Mae adroddiad y grŵp cynghori yn:

• Amlinellu’r rôl allweddol sydd gan eiriolaeth i roi llais a rheolaeth i bobl 
hŷn.

• Enwi’r grwpiau blaenoriaeth y bydd dyletswydd i gynnig a darparu 
eiriolaeth iddynt yn seiliedig ar yr amgylchiadau, y sefyllfaoedd a’r 
mannau ble mae pobl hŷn yn canfod eu hunain ble bydd yn rhaid cynnig 
eiriolaeth annibynnol. 

• Amlinellu sut fydd llwyddiant yn edrych a sut y dylid monitro ac adrodd 
ar gynnydd. 

• Gwneud argymhellion ar yr angen am safonau cyson yn ymwneud ag 
ansawdd eiriolaeth.

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad hwn eu datblygu mewn 
cydweithrediad â darparwyr eiriolaeth ledled Cymru ac maent yn seiliedig ar 
ystod eang o dystiolaeth ac ymchwil, yn ogystal â gwybodaeth gan gynlluniau 
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eiriolaeth a ariennir ac ar fy nghymorth achosion eang i, am fuddiannau 
eiriolaeth.

Disgwyliaf y bydd yr achos busnes hwn yn cael ei ddefnyddio fel sail i’r 
rheoliadau sydd wrth wraidd yr adran yn y Bil sy’n gysylltiedig ag eiriolaeth.

Gweithio â chyrff cyhoeddus i wella 
gwybodaeth, meddwl ac arferion 
Mae llawer o bethau sy’n newid yng Nghymru, a hynny ar lefel polisi ac 
yn y ffyrdd y mae gofal a chymorth yn cael eu darparu, ac a all gael effaith 
fawr ar bobl hŷn. Er mwyn i’r effaith hwn fod yn bositif, rhaid i’r newidiadau 
hyn adlewyrchu profiadau a dymuniadau pobl hŷn ac yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf rwyf wedi gweithio llawer â chyrff cyhoeddus i sicrhau bod hyn yn 
digwydd ac i wella eu gwybodaeth, eu meddwl a’u harferion. 

Datganiadau Ansawdd Blynyddol

Rwyf wedi craffu’n fanwl ar y Datganiadau Ansawdd Blynyddol cyntaf a 
gyhoeddwyd gan y Byrddau Iechyd, gan roi adborth i’r Byrddau Iechyd, 
Llywodraeth Cymru ac amrywiaeth o weithwyr proffesiynol. Rwyf hefyd 
wedi cynghori Llywodraeth Cymru ar ddatblygiad pellach rôl ail rownd y 
Datganiadau Ansawdd Blynyddol a chanllaw ategol. Rwyf o’r farn bod cryfhau 
atebolrwydd Byrddau Iechyd i’r cyhoedd yn ffactor pwysig i wella ansawdd 
gofal i bobl hŷn. Roeddwn hefyd yn cytuno â Llywodraeth Cymru a’r Byrddau 
Iechyd y dylai adrodd pellach ar fy argymhellion ‘Gofal gydag Urddas?’ gael 
ei gynnwys yn ail rownd y Datganiadau Ansawdd Blynyddol, a byddaf yn 
cyhoeddi datganiad ar hyn yn 2015. 

Fframwaith Integreiddio

Rwyf wedi rhoi cyngor manwl i Lywodraeth Cymru ar ddatblygiad ei 
Fframwaith Integreiddio ac wedi craffu ar y datganiadau cyntaf o fwriad, gan 
roi adborth i Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol. Rwyf hefyd wedi trafod 
pwysigrwydd integreiddio i bobl hŷn, sut y mae integreiddio da’n edrych o’u 
safbwynt hwy yn fanwl â swyddogion arweiniol corfforaethol a gweithwyr 
proffesiynol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, yr enghreifftiau o arferion 
da rwyf fi wedi’u gweld yn bersonol a sut y gellid eu hefelychu ledled Cymru 
a’r pris a delir gan unigolion pan fyddwn yn methu integreiddio’n effeithiol. 
Dywed pobl hŷn wrthyf yn aml ‘pam na wnewch chi wahanol bobl siarad â’ch 
gilydd?’ ac mae llawer o’r unigolion rwyf wedi’u cynorthwyo wedi dioddef 
o ganlyniad i ddiffyg integreiddio rhwng gwasanaethau. Rwyf wedi dweud 
dro ar ôl tro na fydd integreiddio’n llwyddo heb fod tai a’r trydydd sector yn 
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bartneriaid cyfartal a byddaf yn parhau i gadw golwg fanwl ar y mater ac yn 
cynorthwyo datblygiadau polisi ac ymarfer yn y maes hwn.

Canllawiau Pryderon Cynyddol 

Yn ogystal â chyhoeddi Canllaw Adran 16 i Brif Weinidog Cymru yn 2012 
yn ymwneud â’r canllaw cyfredol a ddefnyddir gan Awdurdodau Lleol pan 
fydd cartrefi gofal mewn perygl o gau, bûm yn cynnal trafodaethau maith 
â Llywodraeth Cymru ar yr angen i ddiweddaru’r canllaw hwn. Er ei fod yn 
gam pwysig ymlaen, nid yw’r canllaw bellach yn adlewyrchiad digonol o’r 
holl resymau pam y mae cartrefi gofal yn cael eu cau ac nid yw’n ystyried yn 
ddigon trylwyr sut y dylid rheoli trosglwyddo preswylwyr, a hynny o safbwynt 
yr unigolyn. Yn dilyn hyn, gofynnwyd i mi gadeirio Grŵp Cynghori Annibynnol 
a chynghori’r Gweinidog ar sut y gellid diweddaru’r canllaw. Mae’r Grŵp 
Cynghori wedi:

• Clywed ac ystyried tystiolaeth am yr egwyddorion a ddylai fod yn sail i’r 
canllaw newydd ar Gau Cartrefi Gofal gan Awdurdodau Lleol. 

• Nodi arferion da wrth ddelio â chau cartrefi gofal yn y DU a thu hwnt. 

• Amlinellu dyletswydd statudol Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol 
yn eglur o safbwynt cyfarwyddo Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd 
Meddyliol.

• Nodi rôl a’r dull o ddarparu eiriolaeth annibynnol pan fydd cartref gofal 
yn cau. 

• Cynhyrchu canfyddiadau a chyfres o argymhellion y gellid eu defnyddio i 
lunio canllaw statudol drafft a gaiff ei ystyried gan y Gweinidog.

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ystyried canfyddiadau ac 
argymhellion y Grŵp Cynghori, a bydd yn ymateb yn y man, gan amlinellu’r 
ffordd arfaethedig ymlaen. 



30  Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

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

Y Ffordd Ymlaen 
Mae’n bwysig bod y gwaith rwyf yn ei wneud fel Comisiynydd nid yn unig 
adlewyrchu’r materion hynny y mae pobl hŷn wedi dweud yr hoffent i mi 
ganolbwyntio arnynt, ond hefyd i fyfyrio ar realiti’r heriau sy’n wynebu ein 
gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae gwasanaethau cyhoeddus ym mhob rhan o Gymru’n mynd trwy gyfnod 
o newid mawr, sy’n cael eu gyrru gan gydnabyddiaeth nad yw’r modelau 
gwasanaeth a gofal presennol bellach yn gynaliadwy ac nad ydynt yn diwallu 
anghenion pobl a hefyd realiti ac effaith llai o wariant cyhoeddus. Nid oes 
heriau tebyg i’r rhai sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus yn awr wedi’u 
profi ers cenhedlaeth, ond wedi dweud hynny maent yn gyfle i ail-ddylunio, 
ailddatblygu a hawlio’n ôl y gwasanaethau cyhoeddus ar ran y bobl sy’n eu 
defnyddio.

Drwy gydnabod y newid sylweddol sy’n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd 
a’r effaith y gall hyn ei gael ar bobl hŷn byddaf, yn ystod y flwyddyn nesaf, yn:

• Cynyddu, drwy gyfrwng achos unigol, fy nghymorth uniongyrchol i bobl 
hŷn sy’n canfod eu hunain mewn sefyllfaoedd cymhleth ac annerbyniol 
iawn.

• Cyhoeddi canfyddiadau fy Adolygiad o Ofal Preswyl a chyhoeddi 
argymhellion i sicrhau bod ansawdd bywyd yn ganolog i ofal preswyl yng 
Nghymru.

• Cryfhau gallu pobl hŷn i sicrhau eu hawliau a’u grymuso i fod yn rhan o 
‘r penderfyniadau a’r newidiadau sy’n digwydd yng Nghymru ac, os yn 
briodol, eu herio.  

• Cryfhau hawliau pobl hŷn drwy ddatblygu, a chefnogi agwedd sy’n 
canolbwyntio ar hawliau dynol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. 

• Gweithio â Llywodraeth Cymru, y Bwrdd Diogelu newydd ac ymarferwyr 
rheng flaen i sicrhau bod y trefniadau diogelu newydd a sefydlwyd yn 
sgil Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn sicrhau 
trefniadau gwell i ddiogelu ac amddiffyn pobl hŷn yn well. 

• Gweithio â phartneriaid i wella’r mynediad sydd gan bobl hŷn at gymorth 
mewn achosion o drais domestig a’r system cyfiawnder troseddol ac 
adferol.
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• Herio gwahaniaethu, gwahaniaethu ar sail oedran a’r stereoteipiau sy’n 
bodoli am bobl hŷn, eu heffaith ar unigolion, a’u heffaith ar ddarparu 
gwasanaeth cyhoeddus effeithlon ac effeithiol.

• Cynnal adolygiadau ffurfiol i’r cymorth sydd ar gael i ofalwyr a phobl sy’n 
byw â dementia.

• Cynyddu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd gan gyrff cyhoeddus 
allweddol a darparwyr gwasanaeth ar sut i ddylunio a sicrhau 
deddfwriaeth, polisïau a gwasanaethau cyhoeddus gwell.

• Lansio blaen raglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn ffurfiol, ei 
rhwydweithiau ategol a’i chynllun gweithredu. 

Yn y flwyddyn nesaf, byddaf yn parhau i weithio â chyrff cyhoeddus, 
sefydliadau ac unigolion i helpu i ddatblygu gwasanaethau cyhoeddus gwell 
ac i gynyddu’r enghreifftiau niferus o arferion da sydd gennym yng Nghymru. 
Byddaf hefyd, pan fydd angen, yn parhau i ddefnyddio fy mhwerau cyfreithiol i 
sicrhau newid ar ran pobl hŷn. 

Byddaf hefyd yn datblygu fy ngwaith gyda chyrff craffu a Chomisiynwyr 
eraill yng Nghymru i sicrhau cysondeb rhwng fy ngwaith i a gwaith y cyrff a’r 
unigolion sydd hefyd yn ceisio cyflawni newid yng Nghymru. 

Mae rhagor o wybodaeth am hyd a lled fy ngwaith ar gyfer 2014-15 ar gael yn 
fy rhaglen waith, sydd wedi’i chyhoeddi, ac sy’n seiliedig ar y blaenoriaethau 
yn fy Fframwaith ar gyfer Gweithredu. Mae’r Fframwaith yn amlinellu’n glir fy 
mlaenoriaethau a’r newidiadau rwy’n disgwyl eu gweld ar gyfer pobl hŷn, yn 
ogystal â fy rôl i o ran cyflawni rhai o’r newidiadau hyn. Dyma’r newidiadau y 
mae pobl hŷn wedi dweud wrthyf sydd eu heisiau a’u hangen arnyn nhw, ac 
mae ganddyn nhw’r hawl i ddisgwyl y rhain.  

  

 




