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Cwestiwn 1: Blaenoriaethau cychwynnol a nodwyd gan y 

Pwyllgor 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi nifer o flaenoriaethau posibl ar gyfer ei waith yn ystod y Chweched Senedd, 

gan gynnwys: iechyd y cyhoedd a gwaith ataliol; y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys 

diwylliant sefydliadol a lles staff; mynediad at wasanaethau iechyd meddwl; arloesi ar sail tystiolaeth ym 

maes iechyd a gofal cymdeithasol; cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl; mynediad at wasanaethau 

adsefydlu i’r rhai sydd wedi cael COVID ac i eraill; a mynediad at wasanaethau ar gyfer cyflyrau cronig 

tymor hir, gan gynnwys cyflyrau cyhyrysgerbydol. 

C1. Pa rai o’r materion uchod ydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor roi blaenoriaeth iddynt, 

a pham? 

Gallwch roi sylwadau ar gynifer neu cyn lleied o'r materion ag y dymunwch. 

Yn eich atebion, efallai yr hoffech feddwl am: 

▪ Yr effaith neu’r canlyniadau y gellid eu sicrhau drwy waith y Pwyllgor? 

▪ Sut y gallai'r Pwyllgor ymdrin â’r mater? 

▪ Pryd y dylai’r Pwyllgor ymgymryd ag unrhyw waith?  

▪ A oes grwpiau, cymunedau neu randdeiliaid penodol y dylai'r Pwyllgor eu 

cynnwys neu glywed ganddynt mewn perthynas â’i waith? 

1. Gofal cymdeithasol 

 

Mae’r Comisiynydd yn cytuno mewn egwyddor â holl flaenoriaethau posibl y Pwyllgor. Fodd 

bynnag, yng ngoleuni cyhoeddiad diweddar Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn ag ariannu 

gofal cymdeithasol, mae’n credu y dylai’r Pwyllgor yn awr ddwyn ynghyd linellau ymchwilio 

unigol i’r gweithlu gofal cymdeithasol, diwylliant sefydliadol a llesiant staff, arloesi seiliedig ar 

dystiolaeth mewn gofal cymdeithasol, a chymorth a gwasanaethau ar gyfer gofalwyr digyflog, yn 

ymchwiliad ehangach i lywio dyfodol gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Caiff llinell ymchwilio 

ychwanegol ar hawliau pobl hŷn mewn cartrefi gofal ei disgrifio yn yr ateb i Gwestiwn 2. 

Nawr bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi ei safiad ar ariannu gofal cymdeithasol, 

rhaid i Lywodraeth Cymru ddatgan ei chynlluniau hithau ar gyfer diwygio’r system gofal 

cymdeithasol yng Nghymru.  Mae gwaith craffu’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol dros 

dymor y Senedd hon yn rhoi cyfle gwerthfawr i feddwl yn radical am sut mae pobl hŷn ac eraill 

yn cael gafael ar y gofal a’r cymorth y mae arnynt ei angen, pan mae arnynt ei angen, i fyw 

bywydau annibynnol, bodlon cyn belled â phosibl am gyn hired â phosibl.  Mae newid yn ofynnol 

i sicrhau system gofal cymdeithasol sy’n rhoi hawliau pobl hŷn - gan gynnwys hawliau dynol 

sylfaenol – yn flaenaf wrth gyflawni gofal cymdeithasol, ac i roi sylw i’r anghydbwysedd mewn 

pŵer rhwng pobl sydd angen ac sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r rhai sy’n 

cyflawni neu’n darparu mynediad i wasanaethau gofal a chymorth.  

   1.a Gweithlu 
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Mae’r Comisiynydd yn bryderus iawn ynglŷn â datblygiadau diweddar mewn rhai byrddau iechyd 

ac awdurdodau lleol sy’n ymwneud â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i’r ffordd y mae 

gwasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol yn cael eu cyflenwi i bobl hŷn a’u gofalwyr, neu 

ddim yn cael eu cyflenwi o gwbl mewn rhai achosion, oherwydd pwysau staffio.   

Ar ddechrau’r pandemig, fe wnaeth Deddf Coronafeirws 2020 addasu’r dyletswyddau yn Neddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 er mwyn galluogi awdurdodau lleol i newid 

dros dro y ffordd roeddent yn cyflenwi gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion. Fodd 

bynnag, roedd unrhyw addasiadau yn ddarostyngedig i drefniadau llywodraethu caeth ac, fel y 

digwydd, ni chafodd y darpariaethau hyn eu defnyddio.  Dadleuodd y Comisiynydd yn gryf i’r 

darpariaethau hyn yn y Ddeddf gael eu dileu, ac ym mis Mawrth 2021 pasiodd y Senedd 

Reoliadau i’w hatal.   

Er bod y Comisiynydd yn cydnabod y pwysau mawr sydd ar wasanaethau iechyd a gofal ar hyn o 

bryd, mae’n bryderus iawn y gallai cyrff gofal iechyd a gofal cymdeithasol fod yn awr yn cyflwyno 

newidiadau sylfaenol y tu allan i’r ddeddfwriaeth, ac y gallai hynny fynd yn groes i hawliau pobl 

hŷn, ac mae hefyd wrth gwrs yn poeni am yr effaith a gaiff y newidiadau hyn ar bobl hŷn a’u 

gofalwyr.  

Ac ystyried yr effaith sylweddol y gallai unrhyw newidiadau ei chael ar iechyd a lles ac ar hawliau 

pobl hŷn a’u gofalwyr, byddai’r Comisiynydd yn croesawu’n fawr ymchwiliad Pwyllgor i’r 

amgylchiadau sydd wedi arwain at y newidiadau hyn, sut gellir dod o hyd i ateb yn y tymor byr a 

sut gellir, drwy ddiwygio gofal cymdeithasol, alluogi pobl hŷn, eu teuluoedd a’u gofalwyr i 

ymarfer eu hawliau a chael gafael ar yr help a’r cymorth mae arnynt eu hangen. 

  1.b Gofalwyr 

Mae’r Comisiynydd yn bryderus iawn y bydd datganiadau diweddar gan nifer o awdurdodau lleol 

sy’n ei chael yn anodd bodloni anghenion gofal a chymorth oherwydd prinder staff yn cael 

effaith bellach ar ofalwyr di-dâl sydd eisoes dan bwysau aruthrol.   

Er na weithredodd yr un awdurdod lleol yng Nghymru’r pŵer i addasu dyletswyddau Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), mae llawer o bobl wedi gweld newidiadau yn eu 

pecynnau gofal, gan gynnwys tynnu rhai gwasanaethau megis seibiant yn ôl.  Nid yw’n glir i ba 

raddau y mae hyn wedi effeithio ar bobl hŷn sy’n cael gofal cymdeithasol a’u gofalwyr.  Er bod 

data ar y cyfryw newidiadau i’w gael ar lefel leol o bosibl mewn awdurdodau lleol, mae’r saib yn y 

gweithgaredd casglu data cenedlaethol o safbwynt gofal cymdeithasol dan gyfarwyddyd Prif 

Ystadegwr Cymru yn golygu y bydd effaith COVID-19 ar gyflenwi gofal cymdeithasol yn llai clir.   

Canfu ymchwil ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021 fod 72%1 o Ofalwyr yng Nghymru wedi methu â 

chymryd dim seibiant oddi wrth eu rôl ofalu ers dechrau’r pandemig, tra bod 76%2 o ofalwyr yn 

dweud eu bod yn flinedig ac wedi ymlâdd.  Mae’r symudiad i newid neu ddileu gofal a chymorth 

fel rhan o Gynllun Gofal a Chymorth yn cael effaith uniongyrchol ar y sawl sy’n darparu gofal di-

dâl.  Gwaethygir hyn ymhellach gan unrhyw newid neu symudiad i ddileu’r cymorth a ddarperir 

i’r gofalwr fel rhan o’i Gynllun Cymorth ei hun.   

 

1 https://www.carersweek.org/media/u4jby32a/carers-week-2021-research-report.pdf  

2 Ditto 

https://www.carersweek.org/media/u4jby32a/carers-week-2021-research-report.pdf
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Felly, byddai llinell ymchwilio i ba raddau y mae gofalwyr, a phobl sydd dan eu gofal, wedi bod 

yn gallu ac yn awr yn gallu cael mynediad i gymorth (neu ofal a chymorth o safbwynt y rhai sydd 

dan eu gofal) yn ystod pandemig COVID-19, a’r gwersi i’w dysgu ar gyfer dyfodol gofal 

cymdeithasol, i’w groesawu.   

 

2.  Iechyd y cyhoedd ac atal 

 

Mae’r Comisiynydd yn cytuno y dylai iechyd y cyhoedd ac atal fod yn flaenoriaeth i’r Pwyllgor.  

Mae’r flaenoriaeth hon yn amserol, gan mai 2021-2030 yw Degawd Heneiddio’n Dda y 

Cenhedloedd Unedig.  Meysydd gweithredu’r CU yw amgylcheddau ystyriol o oedran, brwydro 

yn erbyn rhagfarn ar sail oedran, gofal integredig, a gofal hirdymor.  Mae Cymuned Ymarfer 

Ystyriol o Oedran y Comisiynydd eisoes yn rhannu arferion da ac adnoddau.  Byddai’n 

ddefnyddiol i’r Pwyllgor ofyn sut mae Llywodraeth Cymru a chyrff sector cyhoeddus yng 

Nghymru yn gweithredu’r maes gweithredu hwn a meysydd gweithredu eraill y CU yn ystod y 

tymor hwn yn y Senedd. 

Yn benodol, mae’r Comisiynydd yn bryderus iawn y dylai Llywodraeth Cymru weithredu ar frys ar 

draws Cymru i wella iechyd a llesiant pobl hŷn, oherwydd iddo ddirywio o ganlyniad i Pandemig 

Covid-19 a’i gyfyngiadau ar weithgareddau a mynediad i wasanaethau.  

Ym mis Mai eleni, cynhaliodd y Comisiynydd ddigwyddiad ford gron ar gyfer cydweithwyr o’r 

GIG, Awdurdodau Lleol, a’r Trydydd Sector i drafod anghenion pobl hŷn y mae Pandemig Covid-

19 wedi effeithio ar eu hiechyd corfforol a’u hiechyd meddwl.    

Cytunai’r cyfranogwyr na fydd eu hanghenion yn cael eu bodloni, oni bai ein bod yn gweithredu 

ymateb cydlynol, ar lefel y gymuned i anghenion corfforol a seicolegol pobl hŷn sydd i raddau 

helaeth yn fud yn y gymuned, ac fe fydd hyn yn drychinebus iddyn nhw ac i’r system iechyd a 

gofal. 

Ar ôl y cyfarfod, felly, mewn ymgynghoriad â’r cyfranogwyr ac eraill, gan gynnwys Age Cymru, 

Cynghrair Henoed Cymru, a chadeiryddion y sefydliadau cenedlaethol i bobl hŷn yng Nghymru, 

fe wnaeth y Comisiynydd lunio set o argymhellion i Lywodraeth Cymru, argymhellion y mae hi’n 

credu y gallant greu ymyrraeth gwerth uchel yn iechyd pobl hŷn, gwyrdroi datgyflyru, atal 

dirywiad pellach ac atal pobl hŷn rhag ymuno â’r system gofal iechyd yn ddiangen.  Mae gan yr 

argymhellion hyn gefnogaeth eang.   

Y nod yw gweithredu ar y cyd ar lefel y boblogaeth, ar lefel y gymuned ac ar lefel unigol, drwy: 

• Ar lefel unigol, ddosbarthu taflen wybodaeth am ffynonellau cymorth a sut i gadw’n dda 

dros fisoedd y gaeaf, i bobl hŷn sy’n mynd am frechiadau.  Bydd staff a gwirfoddolwyr o 

sefydliadau cymunedol mewn canolfannau brechu yn sgwrsio â phobl hŷn am y cymorth 

sydd ar gael ac yn eu hannog i’w gymryd; 

• Ar y lefel gymunedol, mabwysiadu, lledaenu a chynyddu prosiect ‘Yn ôl i Fywyd 

Cymunedol’ Gwelliant Cymru ar draws Cymru, i adnabod pobl hŷn sy’n agored i niwed ac 

mewn angen, darparu gwybodaeth leol am ffynonellau cymorth a help, gan ddwyn 

ynghyd yr adnoddau cymunedol a’r cymorth sydd ar gael yn lleol i fodloni anghenion 
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pobl hŷn; a sicrhau bod gan y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol wybodaeth am 

ffynonellau cymorth i gyfeirio pobl hŷn atynt; 

• Ar lefel genedlaethol, dileu’r rhwystrau sy’n atal pobl hŷn rhag mynd allan yn y 

cymunedau, drwy:  annog llywodraeth leol i adolygu pa mor ystyriol o oedran yw 

cymunedau a gwneud newidiadau fel bo angen. Mae nifer o awdurdodau lleol eisoes yn 

gwneud hyn, ac mae Cymuned Ymarfer Ystyriol o Oedran y Comisiynydd yn rhannu 

adnoddau ac arferion da; Yn meithrin capasiti grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol i 

ddarparu, datblygu a chynyddu gwasanaethau a gweithgareddau sy’n gwella iechyd a lles 

pobl hŷn ac sy’n gallu unioni datgyflyru, dirywiad mewn iechyd meddwl, a theimlo’n 

ynysig ac yn unig; cyngor un i un, cymorth ac anogaeth wedi’i gyflenwi drwy sefydliadau 

sector gwirfoddol i roi pobl hŷn ar ben ffordd.   

Wrth inni gamu allan o gyfnod diweddaraf y pandemig, mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru 

yn gweithio â’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector ar unwaith i sicrhau bod y cymorth iawn ar 

gael ar lefel y gymuned i roi sylw i anghenion iechyd meddwl a chorfforol pobl hŷn, a allai fod 

wedi newid yn aruthrol yn ystod y pandemig. Mae’r Comisiynydd yn credu y dylai Llywodraeth 

Cymru ryddhau cyllid canolog a’i ddosbarthu’n gyflym i sefydliadau cymunedol a sefydliadau’r 

sector gwirfoddol gyda’r un cyflymder a brys y gwelsom ei fod yn bosibl ac yn effeithiol yn ystod 

y pandemig.   

Byddai’r Comisiynydd yn croesawu pe byddai’r Pwyllgor yn craffu ar sut ac ar y cwestiwn a yw 

potensial sefydliadau cymunedol a sefydliadau’r sector gwirfoddol sydd heb ei wireddu yn cael ei 

baratoi a’i gefnogi i atal a gwyrdroi dirywiad corfforol a meddyliol mewn pobl hŷn.  

 

3.  Mynediad i wasanaethau iechyd meddwl 

 

Mae’r Comisiynydd yn cefnogi’n gryf fynediad i wasanaethau iechyd meddwl fel blaenoriaeth i’r 

Pwyllgor.   

Yn ôl adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol A yw Cymru'n Decach? a 

gyhoeddwyd yn 2018, roedd nifer y bobl sy’n aros am driniaeth iechyd meddwl wedi dyblu dros 

y chwe mlynedd flaenorol yng Nghymru, er gwaethaf cynnydd mewn cyllid.  

Ym mis Tachwedd 2018, cyhoeddodd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (RCP) Suffering in Silence, 

a oedd yn adroddiad ar wahaniaethu ar sail oedran mewn gwasanaethau iechyd meddwl.  Mae’r 

adroddiad yn amlygu gwahaniaethu, tramgwyddo hawliau dynol, anghenion heb eu bodloni ac 

esgeulustod ymysg pobl hŷn. Yn ôl yr adroddiad: mae agweddau diwylliannol at heneiddio, sydd 

wedi hen sefydlu, yn amlwg iawn ym maes iechyd meddwl; yn y 10 mlynedd diwethaf, mae safle 

pobl hŷn mewn gofal iechyd meddwl wedi syrthio tu ôl i safle oedolion ifanc, nid yw 

gwasanaethau i oedolion hŷn wedi derbyn buddsoddiad ac chwtogwyd ar yr adnoddau mewn 

rhai meysydd.   

Gydol ei adroddiad, mae’r RCP yn darparu esiamplau o’r hyn sy’n cyfrif fel gwahaniaethu ar sail 

oedran mewn gwasanaeth, ac mae swyddfa’r Comisiynydd wedi eu cydgasglu a’u crynhoi fel: 

1. Gwahaniaethu uniongyrchol: 

a. Rhagdybiaethau, ee, mae iselder yn un o ganlyniadau anochel heneiddio 

https://www.equalityhumanrights.com/cy/britain-fairer-2018
https://www.rcpsych.ac.uk/improving-care/campaigning-for-better-mental-health-policy/college-reports/2018-college-reports/cr221
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b. Y gofyn i symud at wasanaeth gwahanol ar ôl cyrraedd oed penodol, ee, 65 gan 

arwain at 

i. Anfantais  

ii. Colli perthnasoedd 

c. Adnoddau’n cael eu dosbarthu’n anghyfartal, gan gynnwys drwy:  

i. Amgyffredion, ee, bod cyfeirio mwy o adnoddau at bobl iau yn fwy cost-

effeithiol 

ii. Gormod o bwyslais ar Flwyddyn Fywyd a Addaswyd yn ôl Ansawdd 

(QALYs) 

iii. Diffyg cyllid yn yr hirdymor a llai o fuddsoddi 

d. Gwrthod mynediad i wasanaethau pobl iau y gallent fodloni anghenion pobl hŷn, 

ee: 

i. Delio ag argyfwng 

ii. Triniaethau yn y cartref 

iii. Gwella Mynediad i Therapïau Seicolegol (IAPT), oherwydd rhagdybiaethau: 

1. Nad yw pobl hŷn yn addas ar gyfer y gwasanaeth 

2. Y dylai ystyriaethau cymdeithasol a chorfforol gael blaenoriaeth 

2. Gwahaniaethu anuniongyrchol: 

a. Methu ag adnabod angen newidiol 

b. Pobl o bob oed yn cael yr un gwasanaethau heb ystyried anghenion penodol. 

Nid yw’r pandemig a’i gyfyngiadau cysylltiedig ond wedi gwaethygu sefyllfa a oedd eisoes yn 

annheg. 

Byddai’n ddefnyddiol iawn pe byddai’r Pwyllgor yn defnyddio ei bwerau ymchwilio i: ganfod pa 

wasanaethau iechyd meddwl cymunedol sydd ar gael i bobl hŷn ar ôl y pandemig a pha mor 

addas at y pwrpas ydynt; archwilio i ba raddau y mae gwahaniaethu ar sail oedran yn cyfyngu ar 

fynediad pobl hŷn i wasanaethau priodol a gwneud argymhellion ar sut all cyrff perthnasol 

ddileu gwahaniaethu ar sail oedran a sicrhau darpariaeth gwasanaethau briodol i bobl hŷn wrth 

iddynt ailadeiladu gwasanaethau gwell. 

Dyma rai canlyniadau delfrydol: 

Newid diwylliant mewn sefydliadau iechyd a gofal, fel nad ydynt mwyach yn gweld  salwch 

meddwl megis iselder fel un o ganlyniadau anochel heneiddio; 

Mae sefydliadau iechyd a gofal yn deall yr hyn sy’n cyfrif fel gwahaniaethu uniongyrchol 

ac anuniongyrchol mewn gwasanaethau iechyd meddwl ac yn gweithredu i atal hynny; 

Nid yw sefydliadau iechyd a gofal yn sefydlu cynlluniau gwasanaethau i’r dyfodol ar 

ddulliau gwahaniaethol y gorffennol; 

Mae adnoddau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl wedi cael eu dosbarthu’n decach 

ar draws y cenedlaethau; 

Mae pobl hŷn yn cael y gwasanaethau iechyd meddwl sydd fwyaf priodol i’w hanghenion; 

Mae comisiynwyr a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl yn adnabod anghenion 

newidiol a datblygol pobl; 

Ni wrthodir i neb wasanaethau a allai fodloni eu hanghenion dim ond ar sail oedran; 

Nid oes gofyn i neb drosglwyddo o un gwasanaeth i un arall dim ond oherwydd eu hoedran. 



9 

 

Cwestiwn 2: Blaenoriaethau allweddol ar gyfer y Chweched 

Senedd  

C2. Yn eich barn chi, pa flaenoriaethau allweddol eraill y dylai'r Pwyllgor eu hystyried yn 

ystod y Chweched Senedd mewn perthynas â:  

a) gwasanaethau iechyd; 

b) gofal cymdeithasol a gofalwyr; 

c) adfer yn dilyn COVID? 

Gallwch roi sylwadau ar cynifer neu cyn lleied o'r materion ag y dymunwch. 

Yn eich atebion, efallai yr hoffech chi feddwl am: 

▪  Yr effaith neu’r canlyniadau y gellid eu sicrhau drwy waith y Pwyllgor? 

▪ Sut y gallai'r Pwyllgor ymdrin â’r mater? 

▪  Pryd y dylai’r Pwyllgor ymgymryd ag unrhyw waith?  

▪  A oes grwpiau, cymunedau neu randdeiliaid penodol y dylai'r Pwyllgor eu 

cynnwys neu glywed ganddynt mewn perthynas â’i waith? 

a) Gwasanaethau iechyd 

 

b) Gofal cymdeithasol a gofalwyr 

 

Hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal 

Gydol pandemig COVID-19, gwelsom achosion posibl o dramgwyddo hawliau pobl hŷn sy’n byw 

mewn cartrefi gofal, gan gynnwys cyfyngu ar eu cyswllt ag aelodau’r teulu.  Mae’r capasiti staffio 

mewn llawer o gartrefi gofal wedi cael effaith uniongyrchol ar y graddau y gellir derbyn 

ymwelwyr i gartrefi gofal a hwyluso ffurfiau eraill ar gyswllt ag aelodau teulu (megis galwadau 

ffôn/fideo).  Mae llawer o drigolion yn dal yn methu â chael y cyswllt yr hoffent ei gael â’u 

hanwyliaid oherwydd prinder staff mewn cartrefi gofal, ac mae hynny’n annerbyniol.     

Er bod deddfwriaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi ceisio mandadu dull sy’n 

canolbwyntio ar yr unigolyn o gyflawni gofal, mae pandemig COVID-19 wedi hoelio ffocws 
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pendant ar y diffyg annibyniaeth a roddir i drigolion cartrefi gofal o ran sut cânt eu galluogi i fyw 

eu bywydau.  

Byddem yn croesau ymchwiliad Pwyllgor i hawliau pobl hŷn mewn cartrefi gofal fel rhan o 

ymarferiad craffu ehangach ar gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol gofal 

cymdeithasol. 

 

c) Adfer yn dilyn COVID 

 

Cwestiwn 3: Unrhyw faterion eraill 

C3. A oes unrhyw faterion eraill yr hoffech dynnu sylw'r Pwyllgor atynt? 

 

  




