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Neges gan Heléna Herklots CBE, 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
Dyma’r cylchlythyr cyntaf i mi ei gyhoeddi ers tro ac rwy’n falch o gael y cyfle hwn i gysylltu â chi. 

Gobeithio eich bod chi a’ch anwyliaid yn cadw’n ddiogel ac yn iach, ac nad yw’r misoedd diwethaf wedi 
bod yn rhy anodd er gwaethaf yr anawsterau a’r heriau rydyn ni i gyd wedi bod 
yn eu hwynebu. 

Rwy’n gwybod bod y pandemig wedi bod yn gyfnod anodd iawn i lawer 
o bobl hŷn ac os ydych chi’n ei chael hi’n anodd ymdopi, byddwn yn eich 
annog i gysylltu â’m tîm gwaith achos, sydd wedi bod yn darparu cymorth a 
chefnogaeth i bobl hŷn ledled Cymru drwy gydol y pandemig. 

Law yn llaw â chasglu profiadau pobl hŷn drwy fy ngwaith achos, rwyf hefyd 
wedi trefnu nifer o sesiynau ymgysylltu â phobl hŷn ledled Cymru i glywed 
yn uniongyrchol ganddyn nhw am y problemau a’r heriau maen nhw wedi’u 
hwynebu, a’r camau sydd eu hangen i fynd i’r afael â nhw. 

Mae’r sesiynau hyn wedi bod yn amhrisiadwy, ac mae’n amlwg bod llawer o bobl hŷn yn poeni am yr 
hyn a allai eu hwynebu yn y dyfodol. Felly wrth inni gychwyn ar gyfnod o ansicrwydd pellach, byddaf yn 
parhau i siarad ar ran pobl hŷn ledled Cymru a gwneud yn siŵr bod eu lleisiau nhw’n cael eu clywed. 

Byddaf hefyd yn parhau i weithio i sicrhau bod hawliau pobl hŷn yn cael eu cynnal ac y gallant gael y 
cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt, gan graffu ar y camau gweithredu a’r penderfyniadau y 
mae Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill yn eu cymryd, a’u dwyn i gyfrif. 

Rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr gan yr ymrwymiad, y creadigrwydd a’r undod a welsom mewn 
cymunedau ledled Cymru sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau cynifer o bobl hŷn. 
Bydd angen hyn i gyd arnom, a mwy, wrth inni droedio’r llwybr anodd o’n blaenau, ond drwy weithio 
gyda’n gilydd a defnyddio profiadau pobl hŷn i’n harwain, gallwn sicrhau nad oes neb yn cael ei adael 
ar ôl.

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru



Gadael neb ar ôl: Camau gweithredu ar 
gyfer adferiad o blaid pobl hŷn 
Ym mis Awst, galwodd y Comisiynydd am weithredu ar unwaith 
gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i sicrhau nad yw 
pobl hŷn yn cael eu ‘gadael ar ôl’ wrth i Gymru ddechrau symud 
tuag at ei hadferiad o Covid-19.

Daeth ei galwadau ochr yn ochr â chyhoeddi ei hadroddiad ‘Gadael 
neb ar ôl: Camau gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn’, sy’n 
edrych ar yr effaith sylweddol mae Covid-19 wedi’i chael ar bobl hŷn 
ledled Cymru. Mae’n nodi camau gweithredu mewn nifer o feysydd 
allweddol – gan gynnwys gofal cymdeithasol ac iechyd, yr economi 
a’n cymunedau – y mae’n rhaid eu cymryd wrth inni symud ymlaen 
i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cyfrannu’n llawn at yr adferiad yng 
Nghymru, ac yn gallu cael gafael ar unrhyw gymorth sydd ei angen 
arnynt.

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd drwy 
ymgysylltu’n helaeth â phobl hŷn, sydd wedi rhannu eu profiadau 
â’r Comisiynydd drwy gydol y pandemig, yn ogystal â gwybodaeth a 
thystiolaeth a gasglwyd drwy ymgysylltu’n barhaus â chyrff a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl hŷn 
ac ar eu rhan.

Mae’r Comisiynydd wedi nodi camau ymarferol y mae’n rhaid eu cymryd ar unwaith i fynd i’r afael 
â phroblemau sydd wedi’u creu gan y pandemig, yn ogystal â chamau tymor hwy i fynd i’r afael â’r 
problemau strwythurol ehangach sy’n effeithio ar bobl hŷn ac sydd wedi gwaethygu yn sgil Covid-19. 
Mae’r camau hyn yn cynnwys:

•  Diddymu adrannau o’r Ddeddf Coronafeirws a allai beryglu hawliau pobl hŷn i gael gofal a 
chymorth. 

•  Sefydlu rhaglen adsefydlu ar gyfer pobl hŷn y mae Covid-19 wedi cael effaith gorfforol a/neu 
feddyliol arnynt.

•  Sefydlu rhaglen benodol i helpu gweithwyr hŷn i barhau i weithio neu i ailhyfforddi os ydyn nhw’n 
wynebu colli eu swydd.

•  Buddsoddi mewn ymgyrch benodol a chymorth i gynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn.

•  Rhoi cymorth wedi’i deilwra i bobl hŷn er mwyn iddyn nhw allu mynd ar-lein, gan gynnwys darparu 
dyfeisiau hawdd eu defnyddio sydd â mynediad i’r rhyngrwyd.

Mae’r Comisiynydd eisoes wedi dechrau gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus 
allweddol eraill i sicrhau bod profiadau ac anghenion pobl hŷn yn siapio eu cynlluniau wrth iddyn nhw 
symud ymlaen, a bydd yn defnyddio’r adroddiad fel sylfaen tystiolaeth bwerus i sbarduno newid i bobl 
hŷn.

Wrth drafod yr adroddiad, dywedodd y Comisiynydd: 

“Mae’r pandemig wedi taflu goleuni ar lawer o’r problemau sy’n wynebu pobl hŷn ledled Cymru, ac 
rydym wedi gweld effaith anghymesur Covid-19 ar lawer o grwpiau mewn cymdeithas, sy’n adlewyrchu 
anghydraddoldeb a gwahaniaethu systemig sy’n bodoli ers cryn amser.



“Ar ôl misoedd o darfu sydd wedi cael effaith sylweddol ar bobl hŷn, rydym nawr yn gweld llawer iawn o 
drafod a dadlau am y newidiadau sydd eu hangen a sut bydd y dyfodol yn edrych.

“Ond mae llawer o’r bobl hŷn rydw i wedi siarad â nhw’n poeni y byddan nhw’n cael eu ‘gadael ar ôl’ 
wrth i Gymru symud i’r cyfnod adfer, ac na fyddan nhw’n gallu cael y gefnogaeth angenrheidiol.

“Rydyn ni wedi gweld llawer o enghreifftiau o weithredu cymunedol ledled Cymru sydd wedi gwneud 
gwahaniaeth i fywydau llawer o bobl hŷn. Wrth i Gymru ddechrau symud tuag at ei hadferiad, mae’n 
rhaid inni adeiladu ar hyn – law yn llaw â chydnabod cyfraniad sylweddol pobl hŷn a hyrwyddo undod 
rhwng y cenedlaethau – i sicrhau bod y camau cywir yn cael eu cymryd ac nad oes neb yn cael ei adael 
ar ôl.”

Gallwch ddarllen yr adroddiad, Gadael neb ar ôl, yma: https://www.olderpeoplewales.com/cy/
news/news/20-08-18/Leave_no-one_behind_Action_for_an_age-friendly_recovery.aspx

Diogelu hawliau pobl hŷn
Drwy gydol y pandemig, mae’r Comisiynydd 
wedi craffu ar benderfyniadau Llywodraeth 
Cymru a chyrff cyhoeddus eraill, gan godi 
pryderon a galw am weithredu pan oedd hi’n 
teimlo nad oedd hawliau pobl hŷn yn cael eu 
diogelu’n ddigonol. 

Ym mis Mawrth, sefydlodd y Comisiynydd 
rwydwaith o arweinwyr y prif sefydliadau sy’n 
helpu pobl hŷn ar draws y DU, gan gynnwys 
Comisiynydd Pobl Hŷn Gogledd Iwerddon, 
Age Uk, Independent Age, Age Cymru, Age 
Scotland, Age NI a Scottish Care. Mae’r 
rhwydwaith wedi gweithio gyda’i gilydd i godi 
pryderon gyda llais grymus a chyfunol ar faterion 
sy’n cynnwys hawliau pobl hŷn i driniaeth, a 
phenderfyniadau cyffredinol yn ymwneud â hysbysiadau Peidiwch â Rhoi CPR. Mae datganiadau’r 
grŵp wedi cael sylw helaeth ar gyfryngau Cymru a’r DU ac maen nhw wedi arwain at newidiadau mewn 
dulliau gweithredu yng Nghymru a gwledydd eraill y DU.

Cododd y Comisiynydd nifer o bryderon hefyd ynghylch hawliau pobl hŷn, ac effaith gwahaniaethu 
ar sail oedran ar bobl hŷn yn ystod y pandemig, pan roddodd dystiolaeth i Bwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, a chroesawodd yn fawr eu galwadau am weithredu i 
adfer, amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl.  

Hefyd, mae’r Comisiynydd yn gweithio gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru 
i archwilio’r dulliau mwyaf effeithiol, gan gynnwys defnyddio pwerau statudol, i graffu ymhellach ar y 
penderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill er mwyn canfod gwelliannau 
y gellir eu gwneud i sicrhau bod hawliau pobl hŷn yn cael eu diogelu.

Rhoddodd y Comisiynydd dystiolaeth i Bwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chydraddoldeb y 
Senedd, lle cododd bryderon ynghylch hawliau pobl hŷn



O ddechrau’r pandemig, galwodd y Comisiynydd ar Lywodraeth 
Cymru i gymryd mwy o gamau i ddiogelu a chefnogi pobl hŷn sy’n 
byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru. Tynnodd sylw’n arbennig 
at yr angen i brofion fod ar gael i breswylwyr a staff ym mhob 
cartref gofal, rhywbeth a oedd yn cael ei atal i ddechrau gan bolisi 
profi’r llywodraeth. 

Galwodd y Comisiynydd am gynllun gweithredu cyhoeddedig ar gyfer 
cartrefi gofal – yn ymdrin â materion allweddol gan gynnwys mynediad 
at brofion, cyflenwi cyfarpar diogelu personol, rhyddhau cleifion o’r 
ysbyty a sicrwydd ariannol – er mwyn rhoi sicrwydd i bobl hŷn, eu 
teuluoedd a gweithwyr cartrefi gofal y byddai’r camau priodol yn cael 
eu cymryd, ar yr adeg iawn, i’w diogelu a’u cefnogi. Disgwylir i’r cynllun 
gweithredu hwn gael ei gyhoeddi ym mis Medi, a bydd y Comisiynydd 
yn monitro ei weithrediad yn ofalus ledled Cymru. 

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiynydd ei hadroddiad, ‘Lleisiau 
Cartrefi Gofal’, hefyd, gan ei bod yn bryderus nad oedd lleisiau pobl 
hŷn, eu teuluoedd a’u ffrindiau a’r rheini sy’n gweithio mewn cartrefi gofal – ‘arbenigwyr drwy brofiad’ – 
yn cael eu clywed yn ddigonol. 

Mae’r adroddiad yn rhoi llais i bobl sy’n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal ac mae’n rhoi cipolwg ar 
eu profiadau yn ystod y pandemig. Mae ei ganfyddiadau’n seiliedig ar dros 120 o ymatebion (a ddaeth 
i law yn ystod mis Mai a mis Mehefin) i gyfres o gwestiynau am brofiadau pobl mewn cartrefi gofal yn 
ystod y cyfnod clo, y problemau a’r heriau maent wedi’u hwynebu a’r newidiadau a’r gwelliannau yr 
hoffent eu gweld. 

Mae’r adroddiad nid yn unig yn tynnu sylw at faterion a heriau, ond hefyd at rai o’r arferion da sydd 
wedi bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yn yr 
amgylchiadau mwyaf anodd.

Mae’r adroddiad yn cynnwys nifer o alwadau i weithredu – ar sail yr hyn y mae pobl hŷn, eu teuluoedd 
a’u ffrindiau, a staff cartrefi gofal wedi’i rannu – sy’n nodi’r hyn y mae angen ei wneud, ar unwaith ac yn 
y tymor hwy, i sicrhau bod pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yn cael eu cadw’n ddiogel ac yn cael yr 
ansawdd bywyd gorau posibl.

Mae’r adroddiad, Lleisiau Cartrefi Gofal, ar gael yma: https://www.olderpeoplewales.com/cy/
news/news/20-06-21/Care_Home_Voices_A_snapshot_of_life_in_care_homes_in_Wales_during_
Covid-19.aspx

Diogelu a chefnogi pobl hŷn sy’n byw 
mewn cartrefi gofal yng Nghymru



Helpu pobl hŷn sy’n dioddef, neu sydd 
mewn perygl o ddioddef, camdriniaeth
Ym mis Ebrill, sefydlodd y Comisiynydd Grŵp Gweithredu o 
dros 30 o sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau 
bod pobl hŷn yn gallu cael y cymorth sydd ei angen arnynt i’w 
cadw’n ddiogel a’u hamddiffyn rhag camdriniaeth a throsedd. 

Mae’r grŵp wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i godi ymwybyddiaeth 
o’r pethau y gall pobl hŷn eu gwneud i gadw eu hunain yn ddiogel 
ac wedi’u hamddiffyn, a’r rôl y gallwn ni i gyd ei chwarae i amddiffyn 
pobl hŷn. Ochr yn ochr â hyn, mae’r grŵp wedi bod yn hyrwyddo’r 
gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael a all helpu pobl hŷn, 
yn ogystal ag annog pobl i roi gwybod am unrhyw bryder sydd 
ganddynt am ddiogelwch neu lesiant unigolyn hŷn.

I gefnogi hyn, mae’r grŵp wedi cynhyrchu pecyn gwybodaeth sy’n 
darparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol am sut gall pobl hŷn 
gadw’n ddiogel ac amddiffyn eu hunain rhag camdriniaeth, sgamiau 
a throseddau. Mae’r grŵp hefyd wedi cyhoeddi nifer o ddatganiadau 
rhagweithiol – yn ymwneud ag adnabod cam-drin a riportio 
pryderon, troseddau a sgamiau sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod 
y pandemig, a chadw’n ddiogel ar-lein - ac mae wedi defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol i ddosbarthu gwybodaeth, negeseuon ac 
adnoddau allweddol yn gyflym ac yn eang.

Mae aelodau’r grŵp gweithredu hefyd wedi ffurfio Grŵp Llywio er 
mwyn sicrhau dull strategol o fynd i’r afael â materion sydd wedi 
codi o ganlyniad i’r pandemig a nifer o faterion hirsefydlog yn 
ymwneud â diogelu ac amddiffyn. Maent wedi datblygu strategaeth 
a fydd yn cael ei datblygu gan y Grŵp Gweithredu, sy’n cynnwys:

•  Mapio’r gwasanaethau a’r gefnogaeth ehangach sydd 
ar gael i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin neu sydd mewn 
perygl o gael eu cam-drin, gan nodi bylchau ac arferion da, 
a defnyddio hyn fel sail ar gyfer rhoi’r gwasanaethau a’r 
gefnogaeth sydd eu hangen ar waith.

•  Sicrhau bod data a thystiolaeth am gam-drin yn cynnwys 
pobl hŷn, a bod hynny’n cynnwys dileu’r terfyn oedran o 74 ar 
ddata troseddu Cymru a Lloegr.

•  Galluogi a grymuso pobl hŷn i deimlo’n hyderus i rannu eu 
profiadau o gam-drin gan annog eraill i ddweud eu dweud.

Mae’r Comisiynydd wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio gwaith y grŵp gweithredu i ddatblygu 
a chyhoeddi cynllun gweithredu Cymru gyfan i atal cam-drin pobl hŷn a sicrhau bod adnoddau priodol ar 
gael i helpu i’w roi ar waith.

Mae rhagor o wybodaeth am waith y Grŵp Gweithredu ar gael yma: https://www.
olderpeoplewales.com/cy/stopping-abuse/action-group.aspx 

Datblygodd y Comisiynydd ystod o 
adnoddau i godi ymwybyddiaeth am 
gam-drin a throseddau



O gofio’r rôl hollbwysig y mae ymgysylltu â phobl hŷn yn ei chwarae o ran helpu i lywio a siapio 
gwaith a blaenoriaethau’r Comisiynydd, mae’r Comisiynydd wedi trefnu sesiynau ymgysylltu ar-
lein drwy gydol y pandemig. Mae’r rhain yn gyfle i glywed yn uniongyrchol gan bobl hŷn ledled 
Cymru am eu profiadau a’r newidiadau a’r gwelliannau y byddent yn hoffi eu gweld, er mwyn 
sicrhau bod eu lleisiau nhw’n arwain y camau a’r penderfyniadau a gymerir gan Lywodraeth 
Cymru a chyrff cyhoeddus eraill yn y tymor byr a’r tymor hwy. 

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi cyfarfod yn rheolaidd (bob wythnos i ddechrau; bob pythefnos erbyn hyn) 
ag arweinwyr sefydliadau cenedlaethol allweddol pobl hŷn yng Nghymru (Active Wales, Cynghrair Pobl 
Hŷn Cymru (COPA), Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol Cymru a Senedd Pobl Hŷn Cymru) i glywed 
ganddynt am brofiadau eu haelodau, ac unrhyw faterion a heriau maent wedi’u hwynebu, ac i ddarparu 
gwybodaeth a diweddariadau y gellir eu rhaeadru i bobl hŷn, yn enwedig pobl hŷn nad ydynt ar-lein.  

Mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod y sesiynau ymgysylltu hyn wedi helpu i lunio adroddiad ‘Lleisiau 
Cartrefi Gofal’ y Comisiynydd a’i hadroddiad ‘Gadael Neb ar Ôl’, yn ogystal â chefnogi ei chraffu 
ehangach a’i gwaith i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer, yn genedlaethol ac yn lleol.   

Ymgysylltu â Phobl Hŷn Ledled Cymru

Rhoi help a chefnogaeth i bobl hŷn a’u teuluoedd
Mae’r Comisiynydd wedi darparu help a chefnogaeth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o 
faterion yn ymwneud â Covid-19, drwy ei thîm gwaith achos. Er mwyn rheoli’r cynnydd yn y galw, 
llwyddodd y Comisiynydd i ad-drefnu rhai adnoddau staff a rhoi trefniadau ar waith i sicrhau nad 
oedd unrhyw darfu ar y gwasanaeth gwaith achos i bobl hŷn sy’n cysylltu â hi dros y ffôn neu 
drwy lythyr.

Law yn llaw â’r cymorth uniongyrchol hwn i unigolion, mae’r Comisiynydd wedi datblygu hwb 
gwybodaeth am y coronafeirws ac adran ‘holi ac ateb’ hygyrch ar ei gwefan i roi’r wybodaeth a’r 
arweiniad diweddaraf i bobl hŷn a’u teuluoedd, yn ogystal â manylion am wasanaethau a chymorth 
lleol. Hyd yma, mae dros 3,000 o unigolion wedi ymweld â’r Hwb a’r adran Cwestiynau Cyffredin, gyda 
rhai yn ymweld sawl gwaith. Bydd y Comisiynydd yn parhau i ddiweddaru ac ychwanegu at hyn wrth i 
wybodaeth ac arweiniad newydd ddod ar gael.

Defnyddiodd y Comisiynydd ei sianeli cyfryngau cymdeithasol hefyd i rannu’r wybodaeth a’r arweiniad 
diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a chyrff a sefydliadau allweddol eraill, a sefydlodd grŵp Facebook 
newydd – Mewn Undod Mae Nerth (Together We Are Stronger) – sy’n darparu lle i bobl hŷn, eu 
teuluoedd a gweithwyr proffesiynol i gysylltu a sgwrsio, gofyn cwestiynau, postio gwybodaeth a chael 
gwybod am yr help a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.  

Mae modd ichi gysylltu â thîm gwaith achos y Comisiynydd drwy ffonio 03442 640 670 neu drwy anfon 
e-bost at ask@olderpeoplewales.com. Gallwch hefyd ysgrifennu at y Comisiynydd yn y cyfeiriad isod. 

Gallwch fynd i hwb gwybodaeth Covid-19 drwy fynd i https://www.olderpeoplewales.com/cy/
FAQs.aspx. 



Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at pam ei bod hi’n bwysig i bobl hŷn amddiffyn eu 
hunain rhag y Ffliw...

Golwg Ar: Brechu Rhag y Ffliw

Mae cael eich brechlyn rhag y ffliw eleni yn bwysicach 
nag erioed
Bob blwyddyn rydyn ni’n gweld ffliw’n cylchredeg yng Nghymru, gyda phobl yn cael eu derbyn 
i’r ysbyty, ac eleni rydyn ni’n disgwyl gweld y ffliw a COVID-19 yn cylchredeg, felly mae’n bwysig 
iawn amddiffyn eich hun eleni. 

Nid oes gennym ni frechlyn eto i amddiffyn rhag COVID-19, ond mae gennym ni frechlynnau i amddiffyn 
rhag y ffliw. Brechlyn blynyddol rhag y ffliw yw un o’r ffyrdd gorau o’n hamddiffyn rhag ei ddal neu’i 
ledaenu, ac mae’r brechlyn yn cael ei gynnig am ddim i’r rhai sydd fwyaf tebygol o fod yn wael iawn 
os byddan nhw’n dal y ffliw. Mae hynny’n cynnwys pobl 65 oed a hŷn yng Nghymru, a phreswylwyr 
cartrefi gofal sy’n gymwys i gael brechlyn ffliw’r GIG am ddim. Fe’i cynigir hefyd i’r bobl sy’n gofalu am 
y rhai sydd fwyaf tebygol o fynd yn sâl gyda’r ffliw, er mwyn lleihau’r perygl iddynt ledaenu’r ffliw i’r rhai 
o’u cwmpas. Mae’r grŵp hwn yn cynnwys staff cartrefi gofal sydd â chyswllt rheolaidd â chleientiaid a 
gofalwyr – boed nhw’n gyflogedig neu’n darparu gofal ar sail fwy anffurfiol neu wirfoddol.

Mae brechlynnau ffliw ar gael yn awr mewn meddygfeydd meddygon teulu a fferyllfeydd cymunedol. 
Gall oedolion gael eu brechlyn rhag y ffliw ym meddygfa eu meddyg teulu, neu os yw’n anodd mynd 
yno, gofynnwch am gyngor yn y fferyllfa gymunedol gan fod llawer ohonyn nhw’n rhoi brechlynnau ffliw 
y GIG erbyn hyn. Gall staff cartrefi gofal a gofalwyr cartref gael eu brechlyn ffliw am ddim mewn fferyllfa 
gymunedol. (Mae’r rhan fwyaf o fferyllfeydd cymunedol yn cymryd rhan yn y cynllun cenedlaethol i 
frechu rhag y ffliw erbyn hyn, felly gallant roi brechlynnau ffliw’r GIG am ddim i unigolion cymwys)

Brechlyn rhag y ffliw yw’r ffordd orau o’ch amddiffyn rhag dal neu ledaenu ffliw felly os ydych chi’n 
gymwys i gael brechlyn ffliw y GIG yn rhad ac am ddim, trefnwch i gael eich brechlyn yn fuan, os 
gwelwch yn dda. Mae’r ffliw yn lledaenu’n rhwydd a gall achosi cymhlethdodau difrifol. Bydd miloedd o 
bobl yn marw o’r ffliw yn y DU mewn blwyddyn arferol.

Bydd cael eich brechu rhag y ffliw yn help i’ch amddiffyn chi rhag dal y ffliw, ac mae hefyd yn help i 
leihau’r risg y byddwch chi’n lledaenu’r ffliw i bobl o’ch cwmpas, fel aelodau o’r teulu a all fod yn agored 
iawn i niwed - er enghraifft, plant ifanc, menywod beichiog, pobl â chyflyrau iechyd hirdymor neu bobl 
hŷn na chi. 

Y llynedd yng Nghymru, cafodd bron i hanner miliwn o bobl 65 oed a hŷn eu brechlyn ffliw, a disgwyliwn 
i hynny gynyddu eleni. Felly gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli allan.

Ewch i www.curwchffliw.org neu www.beatflu.org i gael rhagor o wybodaeth 

Mae brechu’n achub bywydau, ac nid brechu rhag y ffliw yw’r unig imiwneiddio sy’n cael ei 
argymell ar gyfer pobl hŷn. Os ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn, dylech hefyd ofyn am gael brechiad 
niwmococol, ac os ydych chi rhwng 70 a 79 oed (yn gynhwysol) peidiwch ag anghofio cael eich 
brechiad rhag yr eryr. 



Ein Cylchlythyr
Mae croeso i chi anfon y cylchlythyr hwn at eich cydweithwyr neu unrhyw un arall y gallai fod o 
ddiddordeb iddo.

Os ydych wedi derbyn y cylchlythyr gan drydydd parti, ac os hoffech i ni roi eich enw ar y rhestr 
ddosbarthu, cysylltwch â ni (manylion isod). Gallwn hefyd ddarparu copi caled o’r cylchlythyr, neu 
fersiwn print bras, dim ond i chi ofyn.

Cofiwch gysylltu â ni os ydych am i ni dynnu eich enw oddi ar ein rhestr ddosbarthu.

Eich sylwadau, adborth a storïau 
Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth ynglŷn â’n cylchlythyr, felly cofiwch gysylltu â ni i 
rannu eich barn neu i gynnig sylwadau.

Rydym hefyd yn croesawu awgrymiadau ynglŷn â chynnwys posibl ar gyfer y cylchlythyr, 
felly os oes gennych unrhyw wybodaeth y byddech yn hoffi i ni ei chynnwys mewn rhifyn yn y 
dyfodol, cofiwch gysylltu â ni. 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu 
a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a 
chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn 
i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch. Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar 
gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol 
pan fo angen.

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi terfyn ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran, i atal cam-drin pobl 
hŷn ac i alluogi i bawb heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio ynddo.

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

Ffôn: 03442 640670
E-bost: gofyn@olderpeoplewales.com

Gwefan: www.olderpeoplewales.com
Trydar: @comisiwnphcymru

Fformatau Hygyrch
Of hoffech dderbyn y cyhoeddiad hwn mewn fformat arall ac/neu iaith arall, cysylltwch â ni. Mae pob un 
o’n cyhoeddiadau hefyd ar gael i’w lawrlwytho a’u harchebu mewn nifer o fformatau gwahanol oddi ar ein 
gwefan. 


