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Cyflwyniad 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn croesawu’r cyfle i ymateb i ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru ar ddatblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu 

cymdeithasol.  

Mae cadw’n iach, teimlo’n dda a gallu gwneud y pethau sy’n bwysig i ni yn hollbwysig i 

bawb yng Nghymru. Mae’r angen am gymorth ychwanegol i wneud hyn yn gallu cynyddu 

gydag oedran. Er bod mwy a mwy o bwyslais ar atal ac ymyrryd yn fuan, mae’r ffaith fod y 

boblogaeth yn heneiddio yn golygu bod nifer y bobl hŷn y mae angen cymorth ychwanegol 

arnynt yn debygol o gynyddu dros amser. Mae’r amcangyfrifon diweddaraf yn dangos bod 

866,006 o bobl dros 60 oed yn byw yng Nghymru. Rhagwelir y bydd y nifer hon yn codi i 

956,000 (30% o’r boblogaeth) erbyn 2026 ac i 1,015,000 (31% o’r boblogaeth) erbyn 2031.1 

Rhagwelir y bydd nifer y bobl dros 75 oed yng Nghymru yn codi o 307,000 i 361,000 

(11.2% o’r boblogaeth) yn 2026 ac i 384,000 (11.8% o’r boblogaeth) erbyn 2031.  

Yn 2021, mynegodd y Comisiynydd bryderon fod lles meddyliol a chorfforol pobl hŷn wedi 

dirywio o ganlyniad i bandemig Covid-19, a’i gyfyngiadau ar weithgareddau a mynediad at 

wasanaethau. Cyflwynodd argymhellion i Lywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael â hyn. 

Yn 2022, wrth i’r argyfwng costau byw barhau, mae’r Comisiynydd yn clywed yn amlach am 

realiti’r sefyllfa bresennol i bobl hŷn sy’n byw ar incwm isel, sydd ymysg y rhai y mae costau 

a chwyddiant cynyddol yn effeithio arnynt fwyaf.2 Yn ogystal ag unigolion sy’n methu 

fforddio’r ynni i goginio pryd poeth neu’n gyndyn o roi’r golau ymlaen rhag ofn iddynt gael bil 

na allant ei dalu, mae’r Comisiynydd yn clywed bod pobl eraill yn methu fforddio 



 

gweithgareddau sy’n hollbwysig i les, a allai gostio swm bach, fel mynychu grŵp cymunedol 

neu gwrdd â ffrindiau.    

Mae’n bwysicach nag erioed bod pobl hŷn yn cysylltu â’u cymunedau i helpu i gynnal eu 

hiechyd a’u lles.  Mae’r Comisiynydd yn croesawu’r cynnig am fframwaith cenedlaethol ar 

gyfer presgripsiynu cymdeithasol i wneud yn siŵr bod pobl hŷn yn cael cymorth anghlinigol 

priodol a phrydlon, sydd ar gael yn rhwydd, yn eu cymunedau eu hunain.   

 

Llwybrau atgyfeirio 

Atgyfeirio a hunanatgyfeirio  

Mae’r Comisiynydd o blaid modelau ymgysylltu a gwasanaethau sy’n cael eu dylunio a’u 

darparu mewn ffordd sy’n galluogi’r gymuned i gyfrannu at drafodaethau a phenderfyniadau 

lleol ynghylch y pethau sy’n effeithio arnynt, ac sy’n gwneud yn siŵr bod gan bobl leol 

wybodaeth uniongyrchol am y mathau o gymorth sydd ar gael ac am ble a sut mae cael 

gafael arnynt. 

Er enghraifft, mae tîm Iechyd y Cyhoedd Aneurin Bevan Gwent wedi tynnu sylw at y ffaith 

fod dull gwahanol o ymgysylltu â’r gymuned yn helpu i ddarparu gwell gwasanaethau ac yn 

helpu pobl i heneiddio’n dda yn Nhorfaen,3 lle mae pobl yn gallu cael y cymorth sydd ei 

angen arnynt drwy gysylltiadau a sgyrsiau lle bo hynny’n briodol, a drwy asesiadau ac 

atgyfeiriadau hefyd.  

Felly, rhaid i’r fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol gynnwys 

gofyniad i ymgysylltu’n systematig ac yn drylwyr â phobl hŷn ar lefel leol. Mae pobl hŷn yn 

‘arbenigwyr drwy brofiad’ ac yn meddu ar amrywiaeth o wybodaeth a safbwyntiau 

gwerthfawr y dylid eu defnyddio yn ystod pob cam o’r broses, gan gynnwys llwybrau 

atgyfeirio. Rhaid i bobl hŷn, gan gynnwys y rhai sy’n byw mewn cartrefi gofal, allu cyfrannu 

at y diffiniad o ansawdd mewn gwasanaeth ac o ba mor rhwydd yw atgyfeirio a chael 

mynediad, a dylent fod yn bartneriaid cyfartal mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.    

Helpu grwpiau i ymgysylltu â phobl 

Yn 2021, i ddatblygu’r camau gweithredu a’r cymorth cymunedol yr oedd eu hangen i helpu 

pobl hŷn i ddychwelyd i’w cymunedau ar ôl gwarchod, roedd y Comisiynydd wedi argymell 

uwchraddio prosiect ‘Yn ôl i fywyd cymunedol’ Gwelliant Cymru, a sefydlwyd yn Aberpennar 

i ddechrau, ledled Cymru. Mae hwn a modelau allgymorth tebyg mewn mannau eraill yn 

cynnwys cydweithio traws-sector cydlynol ar lefel leol, dull rhagweithiol o chwilio am bobl 

mewn angen a’u helpu, a chreu amgylcheddau o blaid pobl hŷn i annog pobl hŷn i gael 

gafael ar wasanaethau lleol.   



 

Byddai allgymorth traws-sector mewn cymuned yn helpu i nodi pobl hŷn a grwpiau 

poblogaeth eraill y mae angen cymorth wedi’i dargedu arnynt, yn darparu gwybodaeth leol 

am ffynonellau cefnogaeth a chymorth, yn casglu ynghyd y cymorth a’r adnoddau 

cymunedol sydd ar gael yn lleol i fodloni anghenion pobl hŷn, ac yn gwneud yn siŵr bod 

gan y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol wybodaeth am ffynonellau cymorth i 

atgyfeirio pobl hŷn atynt.  Gallai’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu 

Cymdeithasol ymgorffori’r prif elfennau y gellir eu cyffredinoli o’r modelau allgymorth lleol 

hyn, sef cymorth, nodi ac allgymorth amlddisgyblaethol.  

 

Arwain a rheoli 

Asesiad o anghenion y boblogaeth 

Er mwyn nodi a bodloni anghenion grwpiau poblogaeth ar lefel leol yn effeithiol, mae’n rhaid 

casglu data cadarn sy’n datgelu nodweddion y bobl sy’n defnyddio cymorth anghlinigol yn y 

gymuned, sydd angen y cymorth hwn, neu sydd mewn perygl o fod angen y cymorth hwn.  

Fodd bynnag, mae asesiadau o anghenion y boblogaeth yn amrywio ar draws Cymru ac 

mae angen gwell data i asesu anghenion cymorth y boblogaeth yn gywir, ac i asesu i ba 

raddau nad yw’r anghenion hynny’n cael eu bodloni ar hyn o bryd.  

Mae llawer o’r data sy’n cael ei gasglu ar hyn o bryd yn ymwneud â’r ddarpariaeth 

bresennol o wasanaethau ac nid yw’r data poblogaeth yn cael ei wahanu’n ddigonol yn ôl 

oedran. Nid oes darlun clir ar draws Cymru o nifer y bobl hŷn sy’n aros am ofal iechyd neu 

gymdeithasol ac y mae angen cymorth arnynt wrth aros, na nifer y bobl hŷn sy’n fregus ac 

mewn perygl o ddigwyddiad sy’n newid bywyd a allai olygu bod angen gofal iechyd neu 

gymdeithasol arnynt – anghenion y gellid eu hatal drwy gymorth prydlon. Mae rhagolygon 

o’r angen tebygol yn y dyfodol yn dueddol o fod yn seiliedig ar amcanestyniadau syml ar 

sail oedran.   

Dylai’r data sy’n cael ei gasglu hefyd gynnwys ffactorau fel nifer y bobl sy’n byw ar eu pen 

eu hunain, darpariaeth tai hygyrch, a pha fath o wasanaethau cymorth mae grwpiau 

poblogaeth penodol, gan gynnwys pobl hŷn, yn dymuno eu defnyddio. Hefyd mae’n 

hanfodol fod data’n cael ei gasglu i sicrhau bod gwasanaethau cymorth yn gallu ymateb i 

anghenion diwylliannol ac ieithyddol.  

Comisiynu  

Hyd yma, mae prosesau comisiynu wedi canolbwyntio’n rhy aml ar fframweithiau contractau 

a manylebau gwasanaethau, yn hytrach nag ansawdd bywyd pobl hŷn.   



 

Ar hyn o bryd, mae’r broses gaffael yn gallu lleihau neu negyddu bwriad comisiynu ac mae 

diffyg rhannu gwybodaeth a chydweithio wrth fonitro contractau i wneud yn siŵr bod pobl 

hŷn yn ddiogel, yn cael cymorth ac yn mwynhau ansawdd bywyd da, a bod gwersi’n cael eu 

dysgu i ddylanwadu ar y cylch comisiynu nesaf.    

Mae’n hanfodol bod y fframwaith cenedlaethol yn sicrhau bod y nodau ar gyfer ansawdd a 

chanlyniadau gwasanaethau yn cael eu cyflawni’n gyson drwy gydol y broses gomisiynu, 

gan gynnwys asesiad o anghenion y boblogaeth, strategaeth a chynllunio yn ystod y broses 

gaffael, darparu a monitro gwasanaethau, ac adolygu’r gwersi a ddysgwyd a gweithredu 

arnynt.   

 

Hygyrchedd 

Cymunedau o blaid pobl hŷn 

Mae llawer o’r rhwystrau sy’n atal pobl hŷn rhag cael gafael ar wasanaethau yn cael eu 

creu gan ddiffygion seilwaith lleol.  Mae sicrhau amgylchedd sydd o blaid pobl hŷn yn 

hollbwysig i gynyddu nifer y bobl hŷn sy’n elwa ar bresgripsiynu cymdeithasol.  

Cafodd y model Cymunedau o blaid pobl hŷn4 ei ddatblygu gan Sefydliad Iechyd y Byd fel 

dull i alluogi llunwyr polisïau a gwasanaethau i weithio gyda phobl hŷn a’u cymunedau i 

gyd-gynhyrchu atebion cynaliadwy sy’n cefnogi lles wrth inni heneiddio.  Mae’r model yn 

defnyddio wyth ‘parth’ i ddisgrifio’r meysydd rhyngweithio rhwng pobl hŷn a’u cymuned, ac 

yn eirioli dros weithredu ar y cyd rhwng asiantaethau cyfrifol, pobl hŷn a darparwyr 

gwasanaethau i fabwysiadu cylch a rennir o welliant parhaus er mwyn datblygu ar y cyd.  

Dyma’r wyth parth:  

1. Amgylcheddau awyr agored a mannau cyhoeddus – y lleoedd rydyn ni’n mynd iddynt 

a’u defnyddio 

2. Trafnidiaeth a symudedd – y ffyrdd o gyrraedd y lleoedd hyn 

3. Tai – y lleoedd a’r mannau rydyn ni’n byw ynddynt  

4. Cyfranogiad cymdeithasol – gyda phwy rydyn ni’n rhyngweithio ac yn rhannu 

profiadau 

5. Cynhwysiant cymdeithasol a dim gwahaniaethu – cynhwysiant a pharch ar gyfer 

urddas ac amrywiaeth 

6. Cyfranogiad dinesig a chyflogaeth – ein gwaith, ein gwirfoddoli a’n llais democrataidd 

7. Cyfathrebu a gwybodaeth – beth rydyn ni’n ei wybod am yr hyn sy’n bwysig i ni, a sut 

rydyn ni’n cael gwybod 

8. Gwasanaethau cymunedol ac iechyd – y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael inni 

pan fydd eu hangen arnom ni 



 

Er mai i’r wythfed parth y mae asiantaethau’n defnyddio presgripsiynu cymdeithasol fel 

adnodd i wella lles yn perthyn, maen nhw’n dibynnu ar weithgareddau neu adnoddau eraill 

sy’n perthyn i wahanol barthau.  Felly, mae’n hanfodol bod yr asiantaethau hynny’n 

gweithio’n agos gyda phartneriaid cyflawni a phobl hŷn i wneud yn siŵr bod yr asesiadau, yr 

atgyfeiriadau a’r gwasanaethau eu hunain yn hygyrch, yn gynhwysol ac yn effeithiol.  

Mae’r Comisiynydd yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r model Cymunedau o 

blaid pobl hŷn, sydd wedi’i amlinellu’n fanwl yn ei Strategaeth ar gyfer cymdeithas sy’n 

heneiddio: Cymru o blaid pobl hŷn.  O ystyried yr amrywiaeth o randdeiliaid ar draws yr 

wyth parth, mae’n bwysig bod y gallu i gydlynu yn cael ei ariannu ar lefel leol i wneud yn 

siŵr bod pobl hŷn yn cyfrannu ac yn cael eu helpu i weithio gydag asiantaethau cyfrifol. 

Mae sicrhau bod ein cymunedau o blaid pobl hŷn yn hollbwysig i lwyddiant presgripsiynu 

cymdeithasol a dylid cyfeirio ato’n benodol yn y fframwaith.   

Diogelu  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi’n bendant bod pawb yn gyfrifol am ddiogelu. 

Mae gan gyrff cyhoeddus gyfrifoldeb clir, deddfwriaethol i ddiogelu pobl rhag niwed. Fodd 

bynnag, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn disgwyl i bob unigolyn, grŵp a sefydliad sy’n 

cynnig gweithgareddau a gwasanaethau ddilyn y cyngor yn “Gweithio gyda’n Gilydd i 

Ddiogelu Pobl: Cod Ymarfer Diogelu ar gyfer unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n cynnig 

gweithgareddau neu wasanaethau i blant ac oedolion yng Nghymru” (‘y Cod’).  Mae hyn yn 

cynnwys gweithgareddau a gwasanaethau sy’n cael eu cynnig, er enghraifft, drwy glybiau 

chwaraeon neu ymarfer corff, grwpiau ffydd neu grwpiau buddiant eraill. Mae’r Cod yn 

darparu cyngor ar yr arferion gorau (fel hyfforddiant a pholisïau diogelu) ac ar archwiliadau’r 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr. Rhaid i’r 

rhai sy’n atgyfeirio at wasanaethau o’r fath fod yn hyderus bod sefydliadau yn gallu diogelu 

pobl ac yn gwybod sut mae ymateb yn briodol i ddatgeliad o gam-drin.  

Er nad ydym yn cynnig barn benodol ar gyflwyno Safonau Cenedlaethol, rhaid cydnabod 

bod yn rhaid i safonau o’r fath fod yn gymesur os cânt eu cyflwyno. Mae tystiolaeth gadarn 

fod atgyfeirio at grwpiau a gweithgareddau cymunedol priodol yn effeithiol o ran cynnal lles 

meddyliol ac emosiynol. Ar yr un pryd, mae problem glir o ran cynaliadwyedd hirdymor 

gwasanaethau o’r fath o ganlyniad i gyfyngiadau ariannu. Ni ddylai’r gofynion fod mor drwm 

neu feichus eu bod yn dwysáu’r problemau hyn ac yn perswadio sefydliadau a grwpiau lleol 

i beidio â pharhau i roi cymorth.  

Technoleg ddigidol   

O ganlyniad i bandemig Covid-19, roedd cyrff cyhoeddus ar hyd a lled Cymru wedi 

defnyddio’r rhyngrwyd i ddarparu gwasanaethau a gwybodaeth yn ddigidol.  Fodd bynnag, 



 

roedd y pandemig hefyd wedi tynnu sylw at raniad digidol difrifol yng Nghymru ac roedd 

llawer o bobl hŷn wedi’i chael hi’n anodd cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau.  

Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddodd y Comisiynydd Ganllawiau i awdurdodau lleol a 

byrddau iechyd ar sicrhau mynediad at wybodaeth a gwasanaethau mewn oes ddigidol,5 a 

oedd yn amlinellu’r mathau o gamau gweithredu dylent fod yn eu cymryd i wneud yn siŵr 

bod pobl sy’n methu (neu ddim yn dymuno) mynd ar-lein yn gallu cael gafael ar y 

wybodaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt mewn ffyrdd nad ydynt yn ddigidol, ac 

i helpu pobl hŷn i fynd ar-lein.  

Datblygwyd y canllawiau mewn partneriaeth â phobl hŷn a rhanddeiliaid allweddol, ac fe’u 

cyhoeddwyd dan Adran 12 o Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, sy’n golygu bod 

yn rhaid i awdurdodau lleol a byrddau iechyd roi sylw i’r canllawiau wrth gyflawni eu 

swyddogaethau.  

Mae’r Canllawiau’n egluro bod yn rhaid ategu unrhyw newid i wasanaethau digidol â 

mesurau i sicrhau bod hawliau dynol pobl hŷn yn cael eu gwarchod a’u bod yn gallu cael 

gafael ar y wybodaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt drwy ddulliau all-lein, neu 

os ydynt yn dymuno, yn cael eu helpu i ennill y sgiliau a’r hyder i allu cysylltu ar-lein. Hefyd 

wedi’u cynnwys yn y Canllawiau mae enghreifftiau o arferion da sydd eisoes ar waith mewn 

rhai rhannau o Gymru i sicrhau mynediad heb fod yn ddigidol at wybodaeth a 

gwasanaethau, a mentrau i helpu pobl hŷn i fynd ar-lein yn ddiogel.  

Mae’r adroddiad crynodeb, Mynediad at wybodaeth a gwasanaethau mewn oes ddigidol: 

Crynodeb o’r ymatebion gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd6 yn darparu trosolwg o’r 

mathau o fesurau sydd wedi’u mabwysiadu gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd.   

Dylai’r fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol gynnwys canllawiau’r 

Comisiynydd ar fynediad at wasanaethau mewn oes ddigidol. 

 

Cynaliadwyedd 

Meithrin gallu cymunedau 

Mae llwyddiant presgripsiynu cymdeithasol yn dibynnu ar gael ffynonellau cymorth sefydlog 

mewn cymunedau y gellir atgyfeirio pobl atynt neu y gall pobl gael gafael arnynt yn 

uniongyrchol.  Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi gweld rhywfaint o’r gorau o’n 

cymunedau ac mae ymdrechion gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, elusennau, busnesau 

lleol a llywodraeth leol wedi bod yn hanfodol, gan ddarparu llawer iawn o gymorth a 

chefnogaeth i lawer o bobl hŷn.     



 

Mae’r Comisiynydd yn croesawu cynnig Llywodraeth Cymru o gyllid grant tair blynedd o 

2022 ymlaen, a’r posibilrwydd o ymestyn hwn am dair blynedd arall, yn ogystal â’r Gronfa 

Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi modelau gofal yn y 

gymuned.   Dylai’r cyllid gyrraedd sefydliadau ar lawr gwlad yn gyflym a sicrhau 

cynaliadwyedd gwasanaethau. Dylai Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a chyrff eraill yn y 

sector cyhoeddus weithio mewn partneriaeth â’r sector gwirfoddol i gael gwared ar yr hyn 

sy’n rhwystro darparwyr gwasanaethau lleol, bach rhag ymgysylltu â’r broses gomisiynu.  

Fodd bynnag, mae’r argyfwng costau byw yn golygu bod cynaliadwyedd darparwyr lleol yn 

fwy ansicr byth ac mae’r angen am y mathau mwyaf sylfaenol o gymorth, fel bwyd a gwres, 

yn cynyddu, gan arwain at ddatblygu gwasanaethau newydd i’w fodloni.  

Ymysg argymhellion y Comisiynydd ar gyfer camau gweithredu i fynd i’r afael â’r argyfwng 

costau byw mae’r angen am gyllid ychwanegol i grwpiau cymunedol a’r trydydd sector, er 

mwyn adeiladu ar y gweithredu cadarnhaol a’r cysylltiadau sydd wedi datblygu yn ystod y 

pandemig.  

 

Dangos gwerth presgripsiynu cymdeithasol 

Mesur yr effaith  

Dylai’r mesuriadau craidd o’r effaith gynnwys faint o bobl hŷn sy’n cael eu helpu i gael 

gafael ar gymorth, i ba raddau y mae pobl hŷn yn cael yr ansawdd gwasanaeth a’r 

canlyniadau maen nhw’n eu disgwyl, eu heffaith ar eu hansawdd bywyd, a dangosyddion o 

sefydlogrwydd darparwyr yn y gymuned a’r trydydd sector.  

 

Yr Iaith Gymraeg  

Dylai’r fframwaith cenedlaethol nodi bod yn rhaid i gymorth fod ar gael drwy gyfrwng y 

Gymraeg. Dylid defnyddio adroddiadau byrddau iechyd ac awdurdodau lleol ar 

sefydlogrwydd y farchnad i sicrhau bod cyflenwad digonol o wasanaethau Cymraeg i 

sicrhau hyn.  Mae’r Comisiynydd yn disgwyl bod pobl hŷn yn gallu cael cymorth yn yr iaith 

o’u dewis fan leiaf.   

  

Casgliad ac argymhellion  

Mae cymorth yn y gymuned, gan gynnwys y cymorth sy’n cael ei roi drwy bresgripsiynu 

cymdeithasol, yn sector eang ac amrywiol sydd angen bod yn hyblyg a chanolbwyntio ar yr 



 

unigolyn ac ar ganlyniadau. Dylai fod yn briodol, yn brydlon ac ar gael yn rhwydd, a dylai 

pobl hŷn fod wrth wraidd yr holl benderfyniadau am y cymorth maen nhw’n ei gael.  

 

Dyma argymhellion y Comisiynydd:  

• rhaid i’r fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol gynnwys 

gofyniad i ymgysylltu’n systematig ac yn drylwyr â phobl hŷn;  

• dylai’r fframwaith cenedlaethol sicrhau bod data cadarn yn cael ei gasglu a bod y 

data hwn yn datgelu nodweddion y bobl sy’n defnyddio cymorth anghlinigol yn y 

gymuned, sydd angen y cymorth hwn, neu sydd mewn perygl o fod angen y cymorth 

hwn, yn ogystal ag amrywiaeth eang o ffactorau cysylltiedig eraill;  

• dylai’r fframwaith cenedlaethol gynnwys canllawiau’r Comisiynydd ar fynediad at 

wasanaethau mewn oes ddigidol;  

• dylai Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus weithio 

mewn partneriaeth â’r sector gwirfoddol i gael gwared ar yr hyn sy’n rhwystro 

darparwyr gwasanaethau lleol, bach rhag ymgysylltu â’r broses gomisiynu;  

• dylai’r mesuriadau craidd o’r effaith hefyd gynnwys faint o bobl hŷn sy’n cael eu 

helpu i gael gafael ar gymorth, yr effaith ar eu hansawdd bywyd, a dangosyddion o 

sefydlogrwydd darparwyr yn y gymuned a’r trydydd sector;   

• dylai’r fframwaith cenedlaethol hefyd nodi bod yn rhaid i gymorth fod ar gael drwy 

gyfrwng y Gymraeg.  
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Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn eiriolydd ar ran pobl hŷn ledled Cymru. 

Mae'r Comisiynydd yn cymryd camau i warchod hawliau pobl hŷn, i roi diwedd ar wahaniaethu ar sail 

oedran a gwahaniaethu ar sail oed, i atal cam-drin pobl hŷn ac i alluogi 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 640 670 

E-bost:  ask@olderpeople.wales  

Gwefan:  www.comisiynyddph.cymru  

Twitter:  @comisiwnphcymru 
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