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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 yn gweithredu i diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn, rhoi diwedd 
ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran, atal cam-drin pobl hŷn, a galluogi pawb i 
heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd yn gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu 
gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

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

Ffôn: 03442 640670

E-bost: gofyn@comisiynyddph.cymru
Gwefan: www.comisiynyddph.cymru

Trydar: @comisiwnphcymru



Rhaglen Waith y Comisiynydd 2022-24       3 

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

Cynnwys

Cyflwyniad 04

Diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn 05

Rhoi diwedd ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oed 06

Atal cam-drin pobl hŷn 07

Galluogi pawb i heneiddio’n dda 08

Gadael neb ar ôl 09

Mesur Cynnydd: Cyflwr y Genedl 09

Ein Gwerthoedd 10



4       Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

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

Cyflwyniad
Mae’n anrhydedd bod yn Gomisiynydd Pobl Hŷn annibynnol 
Cymru ac rwy’n falch bod fy nghyfnod yn y swydd wedi cael 
ei ymestyn am ddwy flynedd arall hyd at fis Awst 2024. Rwy’n 
edrych ymlaen at barhau â’r gwaith sydd ar y gweill gyda 
phobl hŷn a sefydliadau ledled Cymru tuag at y weledigaeth 
hirdymor o wneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio 
ynddo.

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, ac wrth ystyried effaith y 
pandemig ar bobl hŷn, byddaf yn canolbwyntio ar sicrhau 
bod pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, bod hawliau’n 
cael eu cynnal a bod neb yn cael ei adael ar ôl. Byddaf yn 
bwrw ymlaen ac yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed o dan 
fy mhedwar blaenoriaeth sef hawliau, gwahaniaethu ar sail 
oedran, cam-drin a heneiddio’n dda fel y nodir yn y rhaglen 
waith hon. Rwyf hefyd yn ymateb i’r heriau newydd y mae pobl 
hŷn yn eu hwynebu, gan gynnwys yr argyfwng o ran costau 
byw a mynediad at wasanaethau a thriniaethau’r GIG.

Mae llawer o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni ers i mi ddod yn Gomisiynydd yn 2018 wedi 
bod drwy weithio’n agos gyda phobl hŷn ac mewn partneriaeth â nifer o wahanol sefydliadau 
ac unigolion ledled Cymru. Mae’r ffordd hon o weithio yn hanfodol i’m dull gweithredu fel 
Comisiynydd, ac yn enwedig yn y cyfnod heriol hwn. Dim ond drwy gydweithio a defnyddio 
sgiliau a phrofiadau ein gilydd y byddwn yn gwneud cynnydd ac effaith gynaliadwy.

Fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, mae gennyf nifer o swyddogaethau statudol sy’n cael eu 
cefnogi gan gyfres o bwerau cyfreithiol – i ddal cyrff cyhoeddus i gyfrif, i roi cymorth i bobl hŷn, 
i annog arferion gorau, ac i graffu ar bolisïau a deddfwriaethau sy’n effeithio ar bobl hŷn. Mae’r 
rhain yn fy ngalluogi i fod yn llais annibynnol ac yn eiriolwr dros bobl hŷn ac rwy’n gwybod 
pa mor bwysig yw hyn i bobl hŷn, eu teuluoedd a’u ffrindiau. Byddaf i a fy nhîm yn parhau i 
ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i bobl hŷn ledled Cymru, a hoffem ddiolch i bawb 
rydyn ni’n gweithio gyda nhw am yr ysbrydoliaeth, yr her a’r gefnogaeth maen nhw’n ei darparu.

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
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Fy mlaenoriaethau fel Comisiynydd
Diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn 
Mae profiadau pobl hŷn yn ystod y pandemig wedi dangos bod llawer o waith i’w wneud o 
hyd nes bydd hawliau a dulliau seiliedig ar hawliau wedi’u gwreiddio’n gadarn ar draws ein 
gwasanaethau cyhoeddus. Felly, mae’n bwysig codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o hawliau 
pobl hŷn ar draws ein cymdeithas yn ogystal â chanolbwyntio ar grwpiau sydd mewn perygl 
penodol o beidio â chael hawliau wedi’u cynnal – er enghraifft pobl hŷn Du, Asiaidd ac Ethnig 
Leiafrifol, a phobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal.

Rwyf wedi sefydlu Grŵp Cynghori Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i ddarparu cyngor ac 
arweiniad arbenigol ar fy ngwaith ymchwil a’m gwaith gyda phobl hŷn Du, Asiaidd ac Ethnig 
Leiafrifol, yn ogystal â Grŵp Hawliau Cartrefi Gofal sy’n cynnwys arbenigwyr o Gymru a ledled y 
DU i weithio gyda’i gilydd i wella hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal.

Canlyniadau a chamau gweithredu:

• Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl hŷn o’u hawliau, drwy gynhyrchu 
a hyrwyddo gwybodaeth ac arweiniad ar hawliau i bobl hŷn a dysgu gan fy 
ngwasanaeth Cyngor a Chymorth.

• Gwella hawliau pobl hŷn mewn cartrefi gofal drwy weithio gydag arbenigwyr a 
rhanddeiliaid i ddeall a gwella polisïau, arferion a diwylliant.

• Gwella ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac ymateb i anghenion pobl hŷn Du, Asiaidd 
ac Ethnig Leiafrifol drwy weithio gyda fy Ngrŵp Cynghori i ddatblygu perthynas 
barhaus â chymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol, cynnal ymchwil a 
gweithredu ar y canfyddiadau.

• Gwella cyfranogiad pobl hŷn mewn penderfyniadau am eu gofal iechyd yn y 
dyfodol, drwy wella’r ddealltwriaeth a’r defnydd o Gynllunio Gofal Ymlaen Llaw.

• Gwella profiad pobl hŷn a’u teuluoedd mewn penderfyniadau Peidio â Cheisio 
Dadebru CPR (DNACPR), drwy weithio gyda rhanddeiliaid perthnasol i rannu’r hyn 
a ddysgwyd o’r pandemig, a nodi gwelliannau y gellir eu gwneud  

• Ceisio sicrhau bod Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yn cynnal hawliau 
pobl hŷn drwy fonitro a chraffu ar eu gweithredoedd neu eu diffyg gweithredu, ac 
ymyrryd pan fo angen.

• Gwella gallu pobl hŷn i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau cyhoeddus drwy 
greu ymwybyddiaeth o hawliau pobl hŷn i gael gwybodaeth a chyfathrebu mewn 
oes ddigidol, a dilyn fy nghanllawiau yn Adran 12.

https://comisiynyddph.cymru/adnodd/sicrhau-mynediad-at-wybodaeth-a-gwasanaethau-mewn-oes-ddigidol-canllawiau-ar-gyfer-awdurdodau-lleol-a-byrddau-iechyd/
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Rhoi diwedd ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oed
Mae gwahaniaethu ar sail oed yn sail i lawer o’r materion sy’n wynebu pobl hŷn, gyda 
stereoteipiau a thybiaethau am fynd yn hŷn yn aml yn arwain at driniaeth annheg a 
gwahaniaethu, ac yn cyfyngu ar y cyfleoedd sydd eu hangen ar bobl i’w helpu i heneiddio’n dda. 

Er gwaethaf corff cynyddol o ymchwil sy’n dangos bod gwahaniaethu ar sail oedran yn 
cael amrywiaeth eang o effeithiau negyddol ar bobl hŷn – sy’n effeithio ar iechyd corfforol a 
meddyliol, adferiad o salwch, lefelau cynhwysiant cymdeithasol a hyd yn oed disgwyliad oes – 
mae gwahaniaethu ar sail oedran yn dal yn gyffredin iawn, gydag ymchwil gan Sefydliad Iechyd 
y Byd yn tynnu sylw at y ffaith bod 1 o bob 2 o bobl ledled y byd yn gwahaniaethu yn erbyn pobl 
hŷn. 

Mae mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail oedran yn un o’r pedwar maes gweithredu o fewn 
Degawd Heneiddio’n Iach y Cenhedloedd Unedig (2021-2030) ac mae’n gyfle i ddysgu gan 
eraill ledled y byd a rhannu arferion da a syniadau o’n gwaith yng Nghymru.

Rwyf wedi datblygu adnoddau gwybodaeth a hyfforddiant ar wahaniaethu ar sail oedran ar gyfer 
pobl hŷn a sefydliadau ac wedi cyhoeddi ymchwil a ffurfio partneriaethau i wella cynrychiolaeth 
pobl hŷn yn y cyfryngau.

Canlyniadau a chamau gweithredu:

• Grymuso pobl hŷn i ddeall a herio gwahaniaethu ar sail oedran drwy gynyddu 
darpariaeth ein hyfforddiant a chanfod dulliau eraill o ymgysylltu â phobl hŷn.

• Sicrhau nad yw datblygu a gweithredu polisi a deddfwriaeth yn adlewyrchu nac 
yn arwain at wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran drwy fonitro, dadansoddi a 
dylanwadu ar bolisïau.

• Cynyddu ymwybyddiaeth o wahaniaethu ar sail oedran a’r camau sydd eu hangen 
i’w atal drwy ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant i gyrff cyhoeddus

• Gwella cyfathrebu cyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill drwy hyrwyddo fy 
nghanllaw ymarferol ar sut i osgoi gwahaniaethu ar sail oedran mewn cyfathrebu 
(angen ychwanegu dolen yma] a chynnig cymorth wrth ei ddefnyddio 

• Gweithio i roi diwedd ar wahaniaethu ar sail oedran drwy weithio gyda sefydliadau 
allweddol yn y DU ac yn rhyngwladol.
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Atal cam-drin pobl hŷn
Er bod ymwybyddiaeth gynyddol o raddfa a natur cam-drin a throseddau yn erbyn pobl hŷn – 
sy’n effeithio ar filoedd o bobl hŷn yng Nghymru bob blwyddyn – mae dealltwriaeth o’r materion 
hyn yn dal yn rhy isel ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus a chymdeithas yn gyffredinol, sy’n 
cael ei wneud yn waeth gan ddiffyg data am y ffyrdd y mae cam-drin yn effeithio ar bobl hŷn yng 
Nghymru. 

Mae pobl hŷn sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin yn aml yn wynebu rhwystrau wrth geisio cael 
gafael ar gymorth, ac mae angen i wasanaethau fod yn fwy hygyrch a chynhwysol i bobl hŷn.

Rwyf wedi sefydlu grŵp gweithredu a grŵp llywio, sy’n dod â phobl hŷn a thros 30 o sefydliadau 
at ei gilydd. Mae’r grŵp wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd i ganfod tystiolaeth, cynyddu 
ymwybyddiaeth a gwella cymorth a gwasanaethau. 

Mae’r adnoddau a gynhyrchir yn cynnwys cyfeiriadur gwasanaethau cymorth, gwybodaeth i bobl 
hŷn, ac adroddiadau ar y gwasanaethau a ddarperir a’r hyn sydd angen ei newid..

Canlyniadau a chamau gweithredu: 

• Galluogi pobl hŷn i ofyn am help os ydynt mewn perygl o gael eu cam-drin neu 
os ydynt yn cael eu cam-drin drwy wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth drwy 
ymgyrchoedd cyfathrebu a thrwy ddarparu gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru, 
sefydliadau allweddol a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

• Gwella’r cymorth a’r gwasanaethau y gall pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin eu cael, 
drwy ddylanwadu ar strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar Drais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV), a gweithredu a 
chomisiynu gwasanaethau ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.

• Gwella ymwybyddiaeth, polisi ac ymateb gwasanaethau i gam-drin dynion hŷn, 
drwy gyhoeddi ymchwil newydd ar ddynion hŷn a gweithredu ar ei ganfyddiadau  

• Gwella dealltwriaeth ac ymateb y cyhoedd i gam-drin pobl hŷn drwy alluogi a 
chefnogi pobl hŷn i rannu eu profiadau ac ymgysylltu â grwpiau a rhwydweithiau 
cymunedol.

• Cyfrannu at welliannau mewn ymarfer drwy nodi, rhannu a hyrwyddo arferion da o 
ran cymorth a gwasanaethau i bobl hŷn sydd mewn perygl o gael eu cam-drin neu 
sy’n cael eu cam-drin.

• Cyfrannu at roi cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ar gam-drin pobl hŷn yn 
effeithiol ar waith, drwy ymgysylltu â grwpiau llywio a gweithredu Comisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru a sicrhau monitro a dysgu priodol.
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Galluogi pawb i heneiddio’n dda
Mae heneiddio’n dda – ‘ychwanegu bywyd at flynyddoedd, nid blynyddoedd at fywyd yn unig’ – 
yn bwysig i bob un ohonom, ac i’n gwlad gyfan, ac mae’n rhywbeth y dylai pawb yng Nghymru 
allu ei wneud. Dylai pobl hŷn gael eu hystyried yn rhan hollbwysig o gymdeithas a dylen nhw 
allu cael mwy o gyfleoedd i gymryd rhan yn ein heconomi a’n cymunedau, ac i gyfrannu atynt. 

Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag heneiddio’n dda.

Felly, mae gwneud Cymru’n genedl o gymunedau sy’n ystyriol o oedran yn hanfodol er mwyn 
sicrhau bod pobl hŷn yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu bod yn cael eu cynnwys a’u 
bod yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw.  

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi 8 nodwedd neu ‘feysydd’ o gymunedau oed-gyfeillgar: 
gofal iechyd a chymunedol; trafnidiaeth; tai; cyfranogiad cymdeithasol; mannau awyr agored ac 
adeiladau; parch a chynhwysiant cymdeithasol; cyfranogiad dinesig a chyflogaeth; cyfathrebu a 
gwybodaeth.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru bellach yn aelod cysylltiol o Rwydwaith Cymunedau Oed-
Gyfeillgar Sefydliad Iechyd y Byd, gan annog a chefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i 
ymrwymo i fod yn oed-gyfeillgar. I gefnogi hyn, rwyf wedi sefydlu Grŵp Partneriaeth i ddatblygu, 
hyrwyddo a dylanwadu ar bolisïau ac arferion sy’n oed-gyfeillgar ledled Cymru, a Chymuned 
Ymarfer i alluogi rhannu dysgu a syniadau.

Canlyniadau a chamau gweithredu:

• Gwella gallu pobl hŷn i fynd allan a gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, drwy 
hybu a chefnogi datblygiad cymunedau oed-gyfeillgar yng Nghymru.

• Cynyddu dealltwriaeth ac ymrwymiad awdurdodau lleol a’u partneriaid i fod yn 
oed-gyfeillgar drwy rannu a hyrwyddo arferion da, tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio 
a chyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu.

• Gwella’r cyfleoedd i bobl heneiddio’n dda drwy ddylanwadu ar bolisi a strategaeth 
ar yr wyth maes o gymunedau oed-gyfeillgar.

• Darparu a gwella mynediad at gymorth ariannol i bobl hŷn drwy ddarparu 
tystiolaeth o angen a hyrwyddo cyfathrebu a gwasanaethau effeithiol

• Gwella’r ymwybyddiaeth, y cymorth a’r gwasanaethau i bobl hŷn sydd â 
phroblemau iechyd meddwl, drwy ddylanwadu ar strategaeth iechyd meddwl 
newydd Llywodraeth Cymru a’i rhoi ar waith  

• Gwella mynediad amserol pobl hŷn at y cymorth cywir gan y GIG, a chymorth 
gofal cymdeithasol drwy ddylanwadu ar bolisïau iechyd a gofal cymdeithasol a 
datblygiadau gwasanaethau a chraffu arnynt 

https://comisiynyddph.cymru/blaenoriaethaur-comisiynydd/galluogi-pawb-i-heneiddion-dda/beth-yw-cymunedau-o-blaid-pobl-hyn/
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Gadael neb ar ôl
Ochr yn ochr â’r camau gweithredu a ddisgrifir uchod, byddaf hefyd yn bwrw ymlaen â gwaith i 
sicrhau nad yw pobl hŷn yn cael eu gadael ar ôl wrth i ni ddod dros y pandemig:

• Sicrhau bod amgylchiadau, anghenion a chyfraniad pobl hŷn yn cael eu cydnabod 
ac yr ymatebir yn effeithiol iddynt, yn y cynlluniau adfer Covid a’u rhoi ar waith.

• Sicrhau bod Ymchwiliad Cyhoeddus Covid-19 yn cael ei lywio gan waith 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’i ddealltwriaeth o’r pandemig a’i fod yn gwrando, 
yn gwerthfawrogi ac yn ymateb i brofiadau pobl hŷn a’u teuluoedd.

• Gwella dealltwriaeth ac ymateb cyrff cyhoeddus i’n cymdeithas sy’n heneiddio, 
drwy ddylanwadu ar weithredu a dysgu o’r Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy’n 
Heneiddio a blaenoriaethu adnoddau.

Mesur Cynnydd: Cyflwr y Genedl
Fel Comisiynydd, rydw i’n monitro ac yn adolygu ystod eang o ddata, tystiolaeth ac ymchwil sy’n 
ymwneud â phrofiadau pobl o fynd yn hŷn yng Nghymru, ac rydw i wedi cyhoeddi dau adroddiad 
Cyflwr y Genedl sy’n edrych ar y cynnydd sy’n cael ei wneud yn erbyn mesurau allweddol o ran 
iechyd, lles ac ansawdd bywyd pobl hŷn.  

Er bod y pandemig wedi cyfyngu ar y wybodaeth a gasglwyd gan bobl hŷn ac am bobl hŷn dros 
y blynyddoedd diwethaf, byddaf yn defnyddio’r hyn sydd ar gael i graffu ar effaith polisïau ac 
arferion ar bobl hŷn ac i nodi materion neu feysydd pryder posibl lle gallai fod angen cymryd 
camau ychwanegol i atal pobl hŷn rhag cael eu gadael ar ôl. 

Byddaf hefyd yn ceisio llenwi bylchau mewn data a thystiolaeth drwy: 

• Ymgysylltu’n uniongyrchol â phobl hŷn ledled Cymru 

• Monitro materion a phryderon sy’n cael eu codi gyda fy nhîm Cyngor a Chymorth

• Cynnal a chyhoeddi ymchwil ar faterion penodol

• Cynnal arolygon i geisio cysylltu â mwy o bobl hŷn 

• Casglu gwybodaeth a thystiolaeth drwy bartneriaid a rhanddeiliaid 
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Ein Gwerthoedd
Bydd fy ngwaith yn ystod 2022-2024 yn parhau i gael ei ategu gan set o werthoedd sy’n llywio fy 
ngwaith i a gwaith fy nhîm. 
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