
 

 

 

 

 

Dweud eich dweud: dyfodol 

cyfansoddiadol Cymru 
Gorffennaf 2022 

Cyflwyniad 

Mae’r Comisiynydd yn croesawu’r cyfle i gyfrannu at waith y Comisiwn Annibynnol ar 

Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru.  

Mae’r Comisiynydd yn credu bod yn rhaid i’r trafodaethau ynghylch dyfodol cyfansoddiadol 

Cymru ganolbwyntio ar sut y gall newidiadau wella bywydau holl ddinasyddion Cymru, gan 

gynnwys pobl hŷn, ac a allai roi rhagor o bwerau i’r Senedd, ynghylch materion fel hawliau 

ariannol a chyfiawnder, alluogi gwelliannau i ansawdd bywyd ein dinasyddion.   

Mae hefyd yn bwysig bod Cymru’n cael ei llywodraethu mewn ffordd sy’n hawdd i’r cyhoedd 

ei deall, ac sy’n galluogi pobl i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd. Mae pandemig 

Covid-19 wedi cynyddu’r adnabyddiaeth o lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, ac 

mae’n hanfodol felly bod datblygiadau pellach yn cael eu gwneud er mwyn helpu’r cyhoedd 

i ddeall y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn y Senedd sy’n effeithio ar eu bywydau a 

phwysigrwydd cymryd rhan yn ein trefniadau llywodraethu ar y cyd.  

Bydd ymgysylltu’n uniongyrchol â phobl hŷn i geisio eu barn hefyd yn rhan hanfodol o waith 

y Comisiwn, yn enwedig o ran sicrhau cynrychiolaeth amrywiol o bobl hŷn, i sicrhau bod 

profiadau amrywiol pobl hŷn o gefndiroedd gwahanol yn cael eu cynrychioli a’u clywed yn 

ddigonol.  

Mae’n bwysig bod y Comisiwn yn ystyried sut mae Cymru’n cael ei llywodraethu ar bob lefel 

o lywodraeth a dylai geisio sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu gwneud mor agos ag sy’n 

bosibl i ddinasyddion, gan sicrhau bod ymgysylltu a chynrychiolaeth yn rhan annatod o’r 

broses o wneud penderfyniadau.  

Yn achos Cymru, dylai’r Comisiwn ystyried nid yn unig y pwerau sy’n nwylo’r Senedd a San 

Steffan, ond sut y gellir grymuso awdurdodau lleol i drawsnewid eu cymunedau drwy ragor 

o ymreolaeth.  

Dylai cymhwyso’r egwyddor hon i’r Senedd hefyd olygu datganoli rhagor o bwerau San 

Steffan i senedd genedlaethol Cymru, gan ei bod mewn sefyllfa well i allu deddfu ar y 



 

materion sy’n effeithio ar fywydau pobl o ddydd i ddydd. Dylai hefyd gynnwys dulliau 

ychwanegol o weinyddu hawliau ariannol, datganoli cyfiawnder, mwy o hyblygrwydd i 

wneud y buddsoddiadau sydd eu hangen yn ein gwasanaethau cyhoeddus a mynd i’r afael 

a’r anghydraddoldebau sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn.  

Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau yn y boblogaeth hŷn 

Mae pandemig Covid-19 wedi amlygu llawer o anghydraddoldebau yn ein cymdeithas ac 

ymysg y boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru, ac mae’r pandemig a’n hymatebion iddo 

wedi effeithio’n anghymesur ar bobl hŷn. Mae anghydraddoldebau hirdymor yn bodoli yn y 

boblogaeth hŷn, ac mae gwahaniaethau sylweddol o ran disgwyliad oes a disgwyliad oes 

iach rhwng yr ardaloedd mwyaf cefnog a mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Roedd 

adroddiad Cyflwr y Genedl y Comisiynydd yn tynnu sylw at fwlch o dros 10 mlynedd rhwng 

disgwyliad oes iach ym Mlaenau Gwent a Sir Fynwy.  

Heb y gallu angenrheidiol i fuddsoddi’n sylweddol i fynd i’r afael â’r gwahaniaethau hyn, 

mae Cymru mewn perygl o weld yr anghydraddoldebau hyn yn parhau drwy genedlaethau 

o bobl hŷn yn y dyfodol. Mae’r ffigurau diweddaraf sydd ar gael yn dangos bod bron i 1 o 

bob 5 o bobl hŷn yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol, ac mae’r broblem hon 

wedi gwaethygu yn sgil yr argyfwng costau byw presennol. Un ffordd o helpu i fynd i’r afael 

â’r lefel hon o dlodi yw drwy’r hawliau ariannol sydd ar gael i gefnogi pobl hŷn. 

Er bod Llywodraeth Cymru yn gweinyddu rhai hawliau ariannol, fel Cynllun Gostyngiadau’r 

Dreth Gyngor, San Steffan sydd â’r rhan fwyaf o’r cyfrifoldeb dros y maes hwn. Mae’r 

cynlluniau sydd ar gael i bobl hŷn a’r rhai sy’n gofalu amdanynt yn cynnwys Credyd 

Pensiwn, Lwfans Gweini, Disgownt Cartrefi Cynnes a Lwfans Gofalwyr.  

Drwy ddatganoli rhai o’r hawliau hyn, byddai Llywodraeth Cymru yn cael ei grymuso i 

wella’r gwaith o dargedu’r cynlluniau hyn a chynyddu eu gwerth er mwyn sicrhau bod mwy 

o gymorth yn cael ei roi i’r bobl hŷn sydd ei angen fwyaf. Yn yr Alban, lle mae rhai hawliau 

ariannol wedi cael eu datganoli’n rhannol, mae Siarter wedi cael ei sefydlu sy’n nodi’r 

egwyddorion o ran urddas, parch a hawliau dynol sy’n sail i’r broses fudd-daliadau. Byddai 

gan Gymru gyfle tebyg i roi ffocws newydd ar y dulliau o roi cymorth ariannol i bobl hŷn pe 

bai rhagor o ddatganoli’n digwydd.  

Mae datganoli hawliau ariannol yn yr Alban hefyd wedi galluogi Llywodraeth yr Alban i 

wella’r cynnig a wneir drwy’r system, er enghraifft, cyflwyno’r Atodiad Lwfans Gofalwyr ac 

ymestyn y meini prawf cymhwyso ar gyfer Taliadau Tanwydd Gaeaf.  

Fel man cychwyn, mae angen i Lywodraeth Cymru a’r Adran Gwaith a Phensiynau 

gydweithio’n well er mwyn cynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar eu hawliau ariannol fel 

Credyd Pensiwn (nid yw’n cael ei hawlio gan bron traean o’r rheini sy’n gymwys) ac i wella’r 



 

broses o rannu data ac arbenigedd i helpu i adnabod y rheini a allai fod yn gymwys i gael 

cymorth ychwanegol.  

Cysylltiadau Rhynglywodraethol 

Gall gweithio ar y ffin rhwng meysydd datganoledig a meysydd nad ydynt wedi’u datganoli 

fod yn her weithiau. Mae pwerau statudol y Comisiynydd wedi’u cyfyngu i feysydd 

swyddogaethau y gellir eu harfer gan Weinidogion Cymru, Prif Weinidog Cymru neu’r 

Cwnsler Cyffredinol. Fodd bynnag, mae’r Comisiynydd yn gallu cyflwyno sylwadau i’r 

unigolion hyn am unrhyw fater sy’n ymwneud â buddiannau pobl hŷn yng Nghymru. 

Mae llawer o’r materion sy’n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru yn faterion a gedwir yn ôl ar 

gyfer Llywodraeth a Senedd y DU. Er nad yw pwerau cyfreithiol y Comisiynydd yn ymestyn 

i’r materion hyn, mae hi’n ymgysylltu’n rheolaidd â Gweinidogion y DU ac aelodau o Dŷ’r 

Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn.  

Er bod materion a gedwir yn ôl yn cael eu heithrio o bwerau’r Comisiynydd, mae 

Gweinidogion y DU fel arfer wedi bod yn barod i drafod y materion hyn – gan gynnwys y 

cyfnod pan oedd Deddf Cam-drin Domestig 2021 yn mynd gerbron y Senedd. Cyfarfu’r 

Comisiynydd â’r Gweinidog a oedd yn noddi’r Bil, a bu’n ymgysylltu ag aelodau Cymru o 

Dŷ’r Arglwyddi i godi materion penodol yn ymwneud â cham-drin pobl hŷn a’r gwaith sy’n 

mynd rhagddo yng Nghymru.    

Yn achos cam-drin domestig, a cham-drin pobl hŷn yn ehangach, mae cryn dipyn o 

ryngweithio rhwng cyfrifoldebau datganoledig a chyfrifoldebau nad ydynt wedi’u datganoli, 

gan gynnwys prosesau diogelu, yr heddlu, y system cyfiawnder troseddol, carchardai a 

deddfwriaeth benodol i Gymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 

rhywiol. Er ei bod yn bosibl i’r gwahanol sectorau hyn gydweithio yn y system bresennol, 

byddai’n fwy effeithlon ac effeithiol cysoni blaenoriaethau pe bai Senedd a Llywodraeth 

Cymru yn ysgwyddo’r cyfrifoldebau a’r pwerau dros yr holl feysydd sy’n effeithio ar gam-drin 

pobl hŷn.  

Mae llawer o bobl hŷn sy’n dioddef camdriniaeth neu droseddau eraill hefyd yn ei chael yn 

anodd cael cyfiawnder yn y system bresennol, gyda chyfraddau isel o erlyn am droseddau 

a gyflawnir yn erbyn pobl hŷn. Byddai system gyfiawnder ddatganoledig ac awdurdodaeth 

benodol yng Nghymru yn golygu y bydd modd mabwysiadu dull gweithredu gwell, a fydd yn 

canolbwyntio mwy ar gefnogi dioddefwyr a sicrhau bod troseddau sy’n cael eu cyflawni yn 

erbyn pobl hŷn yn cael mwy o ystyriaeth.  

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Sicrhau Cyfiawnder i Gymru, a oedd yn 

cynnwys ymrwymiad i roi llais amlwg i bobl hŷn yn y system gyfiawnder. Mae’r ymrwymiad 

hwn yn gam cadarnhaol ymlaen ac yn gosod y sylfeini ar gyfer gweithredu dull gwahanol o 

ymdrin â chyfiawnder yng Nghymru.  



 

Casgliad 

Mae gan y Comisiwn gyfle i amlinellu sut y gallai diwygio trefn lywodraethu Cymru arwain at 

ganlyniadau gwell i unigolion a lleihau anghydraddoldebau yn ein cymdeithas. Dylai hyn fod 

yn fan cychwyn wrth ystyried a ddylai’r cyfrifoldebau fod yn nwylo’r Senedd, Llywodraeth y 

DU neu’r awdurdodau lleol.  

Barn y Comisiynydd yw y byddai'r materion a nodir yn y cyflwyniad hwn yn elwa o gael eu 

gweinyddu yng Nghaerdydd er mwyn mabwysiadu dull gweithredu gwahanol. Byddai 

datganoli pwerau ymhellach i Senedd a Llywodraeth Cymru yn galluogi’r Comisiynydd i 

ddylanwadu’n well ar sut mae polisi llywodraeth yn effeithio ar fywydau pobl hŷn. 



 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled 

Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion er mwyn gwella 

eu bywydau. Drwy ei thîm gwaith achos, mae’n darparu cymorth a chefnogaeth yn 

uniongyrchol i bobl hŷn. Mae hi’n gweithio i rymuso pobl hŷn a sicrhau bod eu lleisiau’n cael 

eu clywed ac y gweithredir ar yr hyn y maen nhw’n ei ddweud. Mae rôl y Comisiynydd yn 

seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i'w chefnogi i adolygu gwaith cyrff cyhoeddus 

a’u dal i gyfrif pan fo angen. 

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi diwedd ar ragfarn a gwahaniaethu ar sail oedran; 

atal cam-drin pobl hŷn; a galluogi pawb i heneiddio’n dda. 

Mae’r Comisiynydd am weld 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 640 670 

E-bost:  ask@olderpeople.wales  

Gwefan:  www.comisiynyddph.cymru 

Twitter:  @comisiwnphcymru 
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