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Ynglŷn â’r Comisiynydd 
 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar 

ran pobl hŷn ledled Cymru, sy’n codi llais ac yn siarad ar eu rhan. Mae 

hi’n gweithio i sicrhau bod y sawl sy’n agored i niwed ac mewn perygl yn 

cael eu cadw’n ddiogel ac mae’n sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael 

ei glywed, bod ganddynt ddewis a rheolaeth, nad ydynt yn teimlo eu bod 

wedi’u hynysu nac yn dioddef gwahaniaethu a’u bod yn cael y cymorth 

a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Mae gwaith y Comisiynydd yn 

cael ei yrru gan yr hyn a dywed pobl hŷn yw’r pethau sydd bwysicaf 

iddynt hwy ac mae eu llais yn ganolog i bopeth a wna. Mae’r 

Comisiynydd yn gweithio i wneud Cymru’n lle da i heneiddio - nid i rai’n 

unig ond i bawb. 

 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn: 

 

 Codi ymwybyddiaeth o hawliau a buddiannau pobl hŷn yng 

Nghymru. 

 

 

 Herio gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru.  

 

 

 Annog arferion gorau yn y driniaeth a gaiff pobl hŷn yng Nghymru.  

 

 

 Adolygu’r gyfraith sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng 

Nghymru. 
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Ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ‘Gynigion 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19’  

1. Fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru rwyf yn croesawu’r cyfle i 

ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru ar ‘Gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19’1.  

2. Mae cynigion cyllideb Llywodraeth Cymru’n wynebu heriau na 

welwyd eu tebyg o’r blaen. Mae goblygiadau ansicr ‘Brexit’, 

datganoli pwerau codi trethi penodol, a chanlyniadau gostyngiadau 

real yn y cyllid a geir gan Lywodraeth y DU yn golygu y bydd yn 

rhaid gwneud penderfyniadau anodd o ran dyraniadau cyllido a 

blaenoriaethu. Bydd y ‘coffrau cyhoeddus’ yn parhau i wynebu 

heriau sylweddol ac mae’r goblygiadau i bobl hŷn ledled Cymru’n 

bell gyrhaeddol. 

3. Mae fy mhrif bwyslais o hyd ar ganlyniadau positif, ataliol i bobl 

hŷn sy’n helpu i gynnal eu hiechyd, eu hannibyniaeth a’u llesiant 

mewn cymunedau cynaliadwy, cydnerth a chynhwysol. Rwyf yn 

Gomisiynydd sy’n seiliedig ar hawliau ac rwyf yn disgwyl y bydd 

hawliau pobl hŷn yn ganolog i gyllidebau a gwasanaethau a 

ddarperir. Mae dull o’r fath yn lleihau’r angen am becynnau iechyd 

a gofal cymdeithasol costus yn ddiweddarach a bydd pawb ar eu 

hennill: mae gan unigolion ansawdd bywyd gwell a gwell 

disgwyliad oes iach yn eu cartrefi eu hunain, tra bydd 

gwasanaethau iechyd a chyhoeddus yn gweld eu costau’n lleihau 

ac felly hefyd y pwysau ar y ddarpariaeth rheng flaen. Mae hefyd 

yn rhoi sylw i’r prif heriau sy’n wynebu pobl hŷn yng Nghymru 

heddiw: er enghraifft, mynd i’r afael â lefelau cynyddol o unigrwydd 

ac arwahanrwydd cymdeithasol (sy’n cael eu dwysau wrth i’r 

gwasanaethau cymunedol a ddarperir leihau), helpu pobl sy’n byw 

â dementia (yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr), ac adeiladu 

cymunedau sy’n ystyried anghenion pobl o bob oed. 

4. Dylai’r agenda atal fod yn hwb i gynlluniau’r gyllideb arfaethedig, 

ac rwyf yn awyddus i gefnu at ymagweddau adweithiol tuag at 

iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru2 3. Mae poblogaeth 

1 http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?ID=268  
2 http://www.iwa.wales/click/2016/09/need-establish-national-care-service-wales/  
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Cymru’n heneiddio, ac er bod hyn yn dod â heriau penodol yn ei 

sgil, mae hefyd yn cynnig cyfleoedd. Rwyf yn pwyso ar Lywodraeth 

Cymru i fabwysiadu dull sy’n seiliedig ar asedau h.y. buddsoddi 

mewn pobl hŷn, sydd â chyfoeth o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad 

a all gryfhau a datblygu cymunedau ar hyd a lled Cymru. Mae pobl 

hŷn eisoes yn cyfrannu £1bn y flwyddyn at economi Cymru, sef 

bron i £3 miliwn y bydd: sut all cyllideb Llywodraeth Cymru helpu i 

ddyblu’r cyfraniad hwn a mwy4?  

5. Trwy edrych ar bobl hŷn fel asedau gwerthfawr sy’n parhau i 

gyfrannu fel gweithwyr, gofalwyr a gwirfoddolwyr, gall Llywodraeth 

Cymru wneud cymaint i adeiladu cymunedau cryfach, mwy 

cynhwysol a lleihau dibyniaeth ar wasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol ymhlith pobl hŷn. Mae enghreifftiau o fuddsoddiadau 

clyfar, ataliol sy’n rhoi pwyslais ar ganlyniadau yn cynnwys y 

canlynol: 

- Mae cynlluniau cyfeillio’n costio £80 y pen y flwyddyn a gallant 

arbed tua £300 y pen y flwyddyn mewn costau iechyd a gofal 

cymdeithasol5; 

- Byddai cyflwyno llywiwyr cymunedol, a all wneud gwaith 

effeithiol i gysylltu pobl hŷn â gwasanaethau lleol perthnasol, yn 

costio £480 ac maent yn arbed £900 y pen6; 

- Mae ymchwil yn Lloegr yn awgrymu bod pob £1 a fuddsoddir 

mewn cynlluniau i annog pobl i fanteisio ar eu hawliadau, yn 

cynhyrchu £4-8 ar gyfer cymunedau lleol7; 

- Yn yr Alban, mae buddsoddiad o tua £12.6m mewn teleofal 

wedi arwain at fuddiannau ariannol gros o tua £48m8. 

3 http://www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/gwellahebeidrefnu  
4http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Pwysigrwydd_ac_Effaith_Gwasanaethau_Cymunedol_
yng_Nghymru.sflb.ashx  
5 http://www.scie.org.uk/publications/briefings/briefing39/  
6 https://campaigntoendloneliness.org/wp-content/uploads/downloads/2012/03/A-guide-for-local-
authorities-combating-loneliness.pdf  
7 http://usir.salford.ac.uk/19311/3/Final_technical_report.pdf  
8http://www.careandrepairscotland.co.uk/docs/The_Costs_and_Benefits_of_Housing_Support_Services_for_
OlderPeople_in_Scotland_draft_21.pdf  
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6. Mae fy Fframwaith Gweithredu 2013-17 yn rhoi pwyslais ar 

‘Wreiddio llesiant pobl hŷn wrth galon gwasanaethau cyhoeddus’9. 

Mae dull o’r fath yn ganolog i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) a hefyd i Heneiddio’n Dda yng Nghymru, y 

rhaglen bartneriaeth genedlaethol i wella iechyd a llesiant pobl 50+ 

oed yng Nghymru10. Mae hefyd yn ategu’r agenda gofal iechyd 

darbodus ac rwyf yn pwysleisio’r angen am gyllideb sy’n seiliedig 

ar ganlyniadau. Mae’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol sy’n 

ategu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

yn nodi pa fath o ganlyniadau fyddai’n helpu cyllidebau a 

gwasanaethau11. Er enghraifft, sicrhau bod pobl hŷn yn ddiogel, 

iach, yn cael eu trin ag urddas a pharch, yn gallu mynd allan a 

gwneud y pethau sy’n bwysig iddynt hwy, ac mae hyn o fudd i 

unigolion, gwasanaethau cymdeithasol, byrddau iechyd a 

llywodraethau ar bob lefel.  

7. Mae llawer o fy ngwaith i dynnu sylw at bwysigrwydd ac effaith 

gwasanaethau cymunedol yng Nghymru wedi bod gyda’r Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) newydd. Rwyf yn awyddus i 

sicrhau bod holl bartneriaid y BGCau, adrannau a phortffolios 

Llywodraeth Cymru yn sylweddoli bod ganddynt rôl allweddol i’w 

chwarae i gynnal iechyd, annibyniaeth a llesiant pobl hŷn, ac i roi 

gwerth, ystyr a phwrpas i’w bywydau. Rwyf yn disgwyl y bydd 

Llywodraeth Cymru yn ystyried anghenion ac amgylchiadau pobl 

hŷn ar draws y pedair strategaeth drawsbynciol a geir yn y 

Rhaglen Lywodraethu12.  

8. Mae’r agenda atal a’r dull sy’n seiliedig ar asedau’n ddibynnol ar 

fuddsoddiadau newydd, creadigol ac arloesol mewn sectorau y tu 

allan i iechyd a gofal cymdeithasol: mae gan dai, trafnidiaeth, 

hamdden, diwylliant, chwaraeon, addysg a’r amgylchedd ffisegol i 

gyd rôl holl bwysig i’w chwarae i alluogi a grymuso pobl hŷn i 

barhau i wneud cyfraniad. Mae’r dull trawsbynciol hwn yn cael ei 

ategu gan Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-23 

9 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Fframwaith_Gweithredu.sflb.ashx  
10 http://www.ageingwellinwales.com/wl/home  
11 http://gov.wales/docs/dhss/publications/160610frameworkcy.pdf  
12 http://gov.wales/docs/strategies/160920-taking-wales-forward-cy.pdf  
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Llywodraeth Cymru a dylai hynny fod yn ganolog i gynlluniau 

cyllidebau yn y dyfodol13. 

9. Mae fy Arweiniad i’r BGCau, a gyhoeddwyd fis Hydref 2016, yn 

pwysleisio’r pwynt hwn ac mae’n rhywbeth a ddylai fod yn hybu 

cynllunio cyllidebau a gwasanaethau a ddarperir yng Nghymru14. 

Mae fy Arweiniad yn cynnwys chwe mater allweddol y dylai 

BGCau fod yn rhoi sylw iddynt ac yn gweithredu arnynt, ac rwyf yn 

herio cyllidebau Llywodraeth Cymru i ystyried y rhain hefyd: 

- Gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n cwympo o fewn yr 

Awdurdod Lleol (mae atal cwympiadau yn un o flaenoriaethau 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru); 

- Gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n cael eu heffeithio gan gam-

drin domestig yn yr Awdurdod Lleol (mae ‘Sefyll cornel pobl hŷn 

sydd mewn perygl o gael eu niweidio a sicrhau eu bod yn cael 

eu diogelu a’u hamddiffyn’ yn un arall o flaenoriaethau fy 

Fframwaith Gweithredu); 

- Gostyngiad yn nifer y bobl sy’n cael eu heffeithio gan unigrwydd 

ac arwahanrwydd yn yr Awdurdod Lleol (mae mynd i’r afael ag 

unigrwydd ac arwahanrwydd yn un o flaenoriaethau 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru); 

- Gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi yn yr 

Awdurdod Lleol. Gallai atebion i’r broblem gynnwys lleihau nifer 

y bobl hŷn nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 

(NEET) yng Nghymru; a chynyddu nifer y bobl hŷn sy’n 

manteisio ar eu hawliadau ariannol (mae cyfleoedd dysgu a 

chyflogaeth yn un o flaenoriaethau Heneiddio’n Dda yng 

Nghymru); 

- Cynnydd yn nifer y bobl hŷn â dementia sy’n cael eu helpu i 

fyw’n dda yn eu cymunedau yn yr Awdurdod Lleol (mae 

cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia yn un o flaenoriaethau 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru); 

13 http://gov.wales/docs/dhss/publications/130521olderpeoplestrategycy.pdf  
14 http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/16-10-
05/Preparing_Local_Wellbeing_Plans_Guidance_for_Public_Services_Boards.aspx  
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- Cynnydd yn nifer y bobl hŷn sydd yn ddiogel ac yn teimlo’n 

ddiogel yn eu cymunedau lleol ac sy’n gallu gwneud y pethau 

sy’n bwysig iddynt (mae cymunedau cyfeillgar i oed yn un o 

flaenoriaethau Heneiddio’n Dda yng Nghymru). 

10. Pe bai cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru’n dilyn yr 

un strwythur ag un 2016-1715, yna mi hoffwn gynnig y sylwadau 

canlynol: 

- Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Maes pwysig; fodd bynnag nid 

yw anghenion ac amgylchiadau pobl hŷn wedi’u cyfyngu i’r 

maes cyllido hwn. Mae ‘Gwella ansawdd iechyd a gofal 

cymdeithasol – a’u hargaeledd a mynediad atynt’ yn un arall o 

flaenoriaethau fy Fframwaith Gweithredu ac mae wrth gwrs yn 

hanfodol bod pobl hŷn yn elwa ar wasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol sydd o safon uchel a chyson ledled Cymru. Wedi 

dweud hynny, mae ymchwil yn awgrymu pe byddai Llywodraeth 

Cymru yn gwarchod cyllideb graidd y GIG yn unig yn unol â 

Chyllideb y GIG yn Lloegr, byddai meysydd gwasanaeth eraill, 

gan gynnwys llywodraeth leol, yn gweld gostyngiadau mewn 

termau real o 7.4% ar gyfartaledd yn ystod y tair blynedd 

nesaf16. Mae angen cydbwysedd rhwng buddsoddi mewn 

iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel a chydnabod rôl 

allweddol llywodraeth leol i ddarparu gwasanaethau ataliol i 

bobl hŷn. 

Mae’r elfen llesiant yn hanfodol a dylai fod wedi’i hymgorffori yn 

yr agenda ataliol a’r dull seiliedig ar asedau a ddisgrifiwyd 

gennyf. Mae’r pedair ‘colofn’ llesiant ym Model Ansawdd Bywyd 

fy Fframwaith Gweithredu yn dangos sut ac ym mhle mae 

angen i lywodraethau fuddsoddi er mwyn gwella bywydau pobl 

hŷn17. Fel yr amlinellwyd yn ei hadroddiad ‘Llesiant yng 

Nghymru’, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn cyfeirio 

at fy mhwyslais ar annog cyrff cyhoeddus i feddwl am 

wasanaethau sy’n gwneud y gorau o ddoethineb, profiad ac 

15 http://gov.wales/docs/caecd/publications/161018-budget-proposals-cy.pdf  
16 http://www.walespublicservices2025.org.uk/files/2016/09/IFS-report-R120.pdf  
17 Model Ansawdd Bywyd: ‘Colofnau llesiant’: Rwyf yn teimlo’n ddiogel ac yn cael fy nghlywed, fy 
ngwerthfawrogi a fy mharchu; Gallaf wneud y pethau sy’n bwysig I mi; Gallaf gael yr help sydd ei angen arnaf; 
Rwyf yn byw mewn lle sy’n gweddu i mi a fy mywyd 
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amser pobl hŷn18. Mae potensial yr arbedion tymor canolig i hir 

yn sylweddol yn gyfnewid am welliant mewn llesiant a 

chanlyniadau positif i unigolion. 

Mae cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon yn gysylltiedig â’r 

dull hwn ac rwyf yn awyddus i weld pobl hŷn yn cymryd rhan 

mewn gweithgarwch chwaraeon ledled Cymru, nid yn unig nofio 

am ddim ond cyfleoedd eraill hefyd e.e. pêl droed / rygbi 

cerdded, cerdded yn yr awyr agored, dosbarthiadau ymarfer 

corff / dawns. Mae cyfranogi mewn chwaraeon nid yn unig yn 

dda i iechyd corfforol a meddyliol pobl hŷn ond mae hefyd yn 

annog rhyngweithio cymdeithasol ac mae’n lleihau’r perygl o 

unigrwydd ac arwahanrwydd. Mae ar y maes cyllido hwn angen 

cynlluniau mentrus a chreadigol i helpu i gynnal iechyd, 

annibyniaeth a llesiant pobl hŷn. 

- Llywodraeth Leol: Fel y pwysleisia fy adroddiad ar 

wasanaethau cymunedol a gyhoeddwyd yn 2014, ni all pobl hŷn 

wneud heb y gwasanaethau holl bwysig hyn19. Mae’r 

gwasanaethau rheng flaen hyn, sy’n cynnwys bysiau 

cyhoeddus, toiledau, llyfrgelloedd, canolfannau dydd, dysgu 

gydol oes a chynlluniau cyfeillio, yn cael eu darparu gan 

Awdurdodau Lleol yn bennaf ac mae colli’r gwasanaethau hyn 

yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi cael effaith ddifrifol ar 

bobl hŷn ledled Cymru. Rwyf yn ymwybodol bod y rhagolygon o 

ran cyllido i awdurdodau lleol wedi bod yn anodd dros ben yn 

ystod y blynyddoedd diwethaf, a bydd gorfod gwneud mwy ar lai 

o adnoddau yn rhywbeth y bydd yn rhaid i bob Awdurdod Lleol 

yng Nghymru ymdopi ag ef. Fel yr awgrymwyd yn rhywle arall, 

mae trawsnewid gwasanaethau a dulliau newydd mewn 

llywodraeth leol yn anodd i’w cyflawni heb wybod beth fydd 

setliad y gyllideb yn y tymor canolig i hir: gall cylchoedd 

deuddeng mis fygu arloesi20. 

18 https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/07/FGCW_Well-being_in_Wales-
Planning_today_for_a_better_tomorrow_2017FINALENG.pdf  
19http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/The_Importance_and_Impact_of_Community_Service
s_within_Wales.sflb.ashx  
20 http://ppiw.org.uk/files/2015/12/Coping-with-the-Cuts-Final-Report-PDF.pdf  
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Rhaid i’r gwasanaethau cymunedol hyn barhau ar ryw ffurf neu’i 

gilydd ac mae hynny’n golygu y bydd angen pecyn cyllido 

cadarn i fwrw ymlaen â’r agenda atal a’r dull seiliedig ar 

asedau. Ni all pobl hŷn barhau i gyfrannu at y gymuned heb y 

gwasanaethau hyn ac mae angen atebion newydd, creadigol ac 

arloesol e.e. trosglwyddo asedau cymunedol, gwneud gwell 

defnydd o gyfleusterau a seilwaith presennol, a chydweithio’n 

fwy clos â’r sector preifat i ddatblygu atebion technolegol i 

gynyddu buddiannau poblogaeth sy’n heneiddio21.  

Gall cyfleoedd godi yn sgil deddfwriaeth arfaethedig ar ddiwygio 

llywodraeth leol i chwilio am wasanaethau i bobl hŷn sy’n rhoi 

pwyslais ar ganlyniadau, gydag integreiddio gwell rhwng y 

lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a thref / cymuned i hybu’r 

agenda atal. Dylai datblygiadau eraill, fel cynlluniau Llywodraeth 

Cymru i gefnogi’r diwydiant gwasanaethau bysiau a chyflwyno 

Deddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) a’i rhwymedigaeth ar 

Awdurdodau Lleol i amlinellu eu darpariaeth ar gyfer toiledau 

cyhoeddus er enghraifft, fod o fudd i bobl hŷn ledled Cymru. 

- Cymunedau a Phlant: Mae cysylltiad agos rhwng hyn â’r maes 

cyllido llywodraeth leol, a’r angen i fod yn rhagweithiol yn y 

ffordd rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn. Mae 

galluogi a grymuso pobl hŷn i barhau yn eu cymunedau fel 

gweithwyr, gofalwyr a gwirfoddolwyr yn hanfodol a bydd pawb 

yn elwa: gwell ansawdd bywyd, iechyd a llesiant i’r unigolyn, llai 

o ddibyniaeth ar becynnau iechyd a gofal cymdeithasol, lleddfu’r 

pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.  

Thema gyffredinol Heneiddio’n Dda yng Nghymru yw datblygu 

cymunedau sy’n gyfeillgar i oed ac rwyf yn disgwyl gweld mwy o 

bwyslais ar gymunedau o’r fath, a hefyd cymunedau sy’n 

cefnogi pobl â dementia, yn y maes cyllido hwn22. Mae 

cymunedau o’r fath yn rhoi sylw i anghenion pobl o bob oed, yn 

enwedig wrth inni heneiddio. Mae cymunedau sy’n gyfeillgar i 

oed a chymunedau cefnogi pobl â dementia yn fwy cynhwysol 

ac maent yn annog pobl hŷn i ddod at ei gilydd gyda grwpiau 

21 http://www.walespublicservices2025.org.uk/files/2016/03/State-of-Innovation-v6-single-page1.pdf  
22 http://www.ageingwellinwales.com/wl/resource-hub/afc-resources  
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oedran eraill i ddylunio a darparu atebion cymunedol cost isel, 

sy’n cael llawer o effaith ac sy’n gwneud gwahaniaeth 

gwirioneddol i fywydau pobl. Fel y dengys fy adroddiad ar 

ddementia, a gyhoeddwyd yn 2016, mae angen rhagor o waith i 

sicrhau bod cymunedau, gwasanaethau cyhoeddus a 

sefydliadau Cymru’n fwy cynhwysol i bobl sy’n byw â 

dementia23. 

Gyda diflaniad y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, mae angen i’r 

maes cyllido hwn ystyried y ffordd orau i fynd i’r afael â thlodi 

ymhlith pob grŵp oedran. Amcangyfrifir fod 112,000 o bobl hŷn 

yn byw mewn tlodi yng Nghymru, ac mae angen dulliau newydd 

i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi ymhlith y genhedlaeth 

hŷn24. Yn olaf, mae’n anffodus nad yw pobl hŷn yn cael eu 

crybwyll o bobl yn y portffolio a’r maes cyllido hwn. Mae gan 

blant a phobl hŷn anghenion ac amgylchiadau penodol sy’n 

gofyn am gydweithredu rhwng adrannau ar draws 

llywodraethau ar bob lefel, a byddai cynnwys pobl hŷn ym 

meysydd cyllido a phortffolios Llywodraeth Cymru yn y dyfodol 

yn dangos ymrwymiad o’r newydd. 

- Yr Economi a Seilwaith: Mae’r maes cyllido hwn eto’n cysylltu 

â llywodraeth leol a chymunedau a phlant. Yr her i Lywodraeth 

Cymru yw rhyddhau’r cyfoeth o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad 

sydd gan bobl hŷn. Mae pobl hŷn eisoes yn gwneud cyfraniad 

enfawr at yr economi ond gallant gyfrannu llawer mwy o 

ystyried buddsoddiadau mewn gwasanaethau, cyfleusterau a 

seilwaith cymunedol. Rwyf yn bendant o’r farn y byddai 

gwasanaethau cyhoeddus mewn trafferthion difrifol oni bai am 

gyfraniad pobl hŷn; fodd bynnag nid oes digon o ddefnydd yn 

cael ei wneud o sgiliau pobl hŷn ac nid ydynt yn cael 

gwerthfawrogiad haeddiannol. Yng nghyd-destun poblogaeth 

sy’n heneiddio, mae angen ymagwedd newydd at gyllidebau a 

darparu gwasanaethau sy’n manteisio mwy ar botensial pobl 

hŷn fel asedau economaidd ac sy’n eu galluogi a’u grymuso i 

barhau i gyfrannu at eu cymunedau. 

23 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/More_Than_Memory_Just_Loss_Cym.sflb.ashx  
24 http://www.ageuk.org.uk/cymru/latest-news/age-cymru-calls-for-fulfilled-lives-and-a-decent-income-for-
older-people/  
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- Addysg: Rwyf yn bendant o’r farn y dylai dysgu fod yn 

rhywbeth gwirioneddol gydol oes. Mae cyllidebau ar gyfer dysgu 

i oedolion yn y gymuned wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf, ac mae hynny wedi cael effaith andwyol 

ar bobl hŷn ledled Cymru25. I lawer o bobl sydd wedi ymddeol, 

mae addysg yn bwysig er mwyn rhyngweithio a rhwydweithio 

cymdeithasol, miniogi’r meddwl, ac i greu heriau newydd ac i 

gyflawni. I lawer o bobl hŷn sydd eisiau neu sydd angen parhau 

i weithio, mae addysg yn ddiweddarach yn eu hoes yn hanfodol 

i adnewyddu sgiliau neu i ddysgu sgiliau a chymwysterau 

newydd sy’n eu galluogi i aros mewn gwaith neu i ddychwelyd i 

weithio. Bydd y maes cyllido hwn wrth gwrs yn canolbwyntio ar 

blant a phobl ifanc yn bennaf; fodd bynnag, rwyf yn credu’n gryf 

bod cyllid ar gyfer addysg yn ddiweddarach mewn oes yn 

hanfodol am nifer o resymau. Fel yn achos trafnidiaeth 

gyhoeddus, canolfannau a gofod cymunedol, mae gan addysg 

rôl holl bwysig i’w chwarae mewn iechyd a llesiant pobl hŷn a 

dylai hyn gael ei adlewyrchu o fewn fframweithiau cyllidebau yn 

y dyfodol. 

- Yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Fel yr wyf wedi’i 

ddangos, mae gan yr amgylchedd ffisegol a naturiol rôl 

hanfodol i’w chwarae i gynnal iechyd, annibyniaeth a llesiant 

pobl hŷn. Gall adeiladau a thrafnidiaeth sy’n gyfeillgar i oed 

olygu’r gwahaniaeth rhwng pobl hŷn sy’n gaeth i’w cartrefi neu 

sy’n gallu mynd o gwmpas a chymryd rhan mewn gweithgarwch 

cymunedol a / neu ddefnyddio gwasanaethau ac amwynderau 

lleol. Mae annog pobl hŷn i wneud y gorau o’r amgylchedd 

naturiol hefyd yn holl bwysig i ddatblygu canlyniadau positif, 

ataliol i’r unigolyn. Trwy Heneiddio’n Dda yng Nghymru, rwyf yn 

gweithio â phartneriaid i ddatblygu amgylcheddau cyfeillgar i 

oed ledled Cymru, ac eto mae hyn yn rhywbeth y dylai 

Llywodraeth Cymru fod yn ei ystyried wrth ddatblygu cyllidebau 

a gwasanaethau. 

Mae pobl hŷn sy’n byw mewn cymunedau arfordirol, trefol a 

gwledig ledled Cymru’n wynebu heriau tebyg; fodd bynnag gall 

25 http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-34486505  
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natur wledig cymunedau olygu heriau penodol i bobl hŷn26. I 

bobl hŷn sy’n defnyddio technolegau digidol, gall seilwaith band 

eang gwael effeithio ar eu gallu i ddefnyddio gwasanaethau ar-

lein neu i gysylltu â ffrindiau a theulu. Gall cau gwasanaethau 

gwledig fel banciau a siopau hefyd gael effaith andwyol iawn ar 

bobl hŷn, ac mae prinder trafnidiaeth gyhoeddus mewn rhai 

ardaloedd a’r pellter o drefi mawr yn cael effaith fawr ar bobl 

hŷn sydd heb ddefnydd o drafnidiaeth breifat. Unwaith eto, 

dylai’r maes cyllido ar gyfer materion gwledig ystyried yr agenda 

atal a dull seiliedig ar asedau ar gyfer pobl hŷn. 

11. Rwyf yn gobeithio y bydd y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgorau 

eraill yn teimlo bod y sylwadau hyn yn fuddiol. Mae’r hinsawdd 

cyllido yng Nghymru’n her ac mae’n wynebu ansicrwydd o hyd ac 

mae angen ymestyn pob ceiniog ymhellach, ac mae’r angen i 

fabwysiadu syniadau newydd ac arloesol ac i osgoi dyblygu’n 

amlwg. Yng nghyd-destun y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) a darnau eraill o ddeddfwriaeth, rwyf yn edrych 

ymlaen at gydweithio ymhellach â Llywodraeth Cymru ac eraill i 

ddatblygu cyllideb sy’n seiliedig ar ganlyniadau a gwasanaethau 

sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau positif, ataliol i bobl hŷn, sy’n 

ystyried heriau cymdeithasol pwysig fel dementia ac unigrwydd ac 

arwahanrwydd, sy’n bwrw ymlaen â’r agenda sy’n seiliedig ar 

hawliau i bobl hŷn a’r cysyniad o gymunedau cyfeillgar i oed, ac 

sy’n cymryd camau rhagweithiol i sicrhau bod Cymru’n lle da i 

bawb i heneiddio. 

26http://www.walesruralobservatory.org.uk/sites/default/files/Older%20People%20and%20Place%20in%20W
ales%20Demography%2C%20policy%20and%20community%202013.pdf  
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