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Crynodeb Gweithredol 
Yn ‘Bod yn anabl ym Mhrydain: taith lai cyfartal?’ rydym yn asesu cyflwr cydraddoldeb a hawliau 
dynol i bobl anabl ym Mhrydain ac yn manylu ar y prif feysydd lle mae angen gwella. Er bod 
cynnydd wedi’i wneud mewn ambell faes, mae’r darlun cyffredinol a welwn o’r data yn dangos 
bod pobl anabl yn wynebu mwy o rwystrau ac yn bellach fyth ar ei hôl hi. 

Mae’n destun cywilydd ar ein cymdeithas bod miliynau o bobl anabl ym Mhrydain yn dal i aros i 
gael eu trin fel dinasyddion cyfartal, a bod yr hawliau beunyddiol y mae pobl nad ydynt yn anabl 
yn eu cymryd yn ganiataol, er enghraifft gallu defnyddio cludiant, gwasanaethau iechyd meddwl 
a thai neu gael budd o addysg a chyflogaeth, yn cael eu gwrthod i bobl anabl. Mae’r bwlch 
cyflog i bobl anabl yn barhaus ac yn cynyddu, mae mynediad at gyfiawnder wedi dirywio ac 
mae diwygiadau lles wedi effeithio’n sylweddol ar safonau byw pobl anabl, safonau sydd eisoes 
yn isel. Mae’n hanfodol ein bod fel cymdeithas yn cydnabod ac yn mynd i’r afael â’r problemau 
strwythurol hyn yn ddi-oed ac mewn modd hollgynhwysol. Galwn am ffocws cenedlaethol newydd 
ar hawliau anabledd, fel na fydd pobl anabl yn cael eu trin fel ‘dinasyddion eilradd’ mwyach.

Y prif heriau i gydraddoldeb anabledd
Yn ein hadolygiad ‘A yw Prydain yn Decach?’ (EHRC 2015), fe wnaethon ni gyflwyno’r prif 
heriau o ran cydraddoldeb a hawliau dynol ar gyfer pob grŵp â nodweddion gwarchodedig 
ym Mhrydain, a dod i’r casgliad bod angen rhagor o ymdrech i ddarganfod maint a natur 
y problemau sy’n effeithio ar bobl anabl. Mae’r adroddiad yma’n adeiladu ar y dystiolaeth 
honno, a hefyd yn seiliedig ar ddadansoddiad data meintiol newydd a’n cyflwyniad i Bwyllgor y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anabledd, a gyhoeddwyd fis Chwefror 2017, i gynnig 
dadansoddiad llawnach a diweddarach o’r prif heriau sy’n wynebu pobl anabl ym Mhrydain.

Ein pwrpas yw adrodd ar ein canfyddiadau, manylu ar yr heriau ar gyfer y dyfodol a gwahodd 
pawb i fynd i’r afael â’r problemau trwy ddarganfod a rhoi ar waith yr atebion angenrheidiol. 
Nid yw’r adroddiad hwn yn dyfalu beth fydd effeithiau newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth 
neu bolisi yn y dyfodol, nac yn ceisio esbonio beth yw achosion y gwahaniaethau, na chynnig 
atebion o ran polisi.

Mae ein hadroddiad yn manylu ar ganfyddiadau a seiliwyd ar dystiolaeth mewn chwech 
agwedd ar fywyd: addysg, gwaith, safon byw, iechyd a gofal, cyfiawnder a chadwad, a 
chyfranogiad a hunaniaeth. Mae’n dwyn sylw at y materion allweddol canlynol sy’n effeithio ar 
fywydau pobl anabl ym Mhrydain. 
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Addysg
Mae gan ddisgyblion anabl yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gyfraddau cyrhaeddiad llawer is yn 
yr ysgol na disgyblion nad ydynt yn anabl, ac maent yn sylweddol fwy tebygol i gael eu heithrio 
yn barhaol neu dros dro. Hefyd, mae angen mynd i’r afael â’r bwlio sy’n digwydd i blant anabl a 
lefel y cymorth sy’n cael ei gynnig iddynt.

Yn 2014/15 yng Nghymru a Lloegr, mae cyrhaeddiad addysgol plant ag anghenion addysgol 
arbennig (AAA) bron i dair gwaith yn is na’r hyn ydyw i blant nad ydynt yn anabl. Ar draws 
Prydain yn 2015/16, mae pobl ifanc anabl  16-18 oed ddwywaith mor debygol â’u cyfoedion 
nad ydynt yn anabl i beidio bod mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET). 

Gall ennill cymhwyster lefel gradd wella’u deilliannau’n sylweddol o ran cyflogaeth. Mae’r bwlch 
cyflogaeth yn llai rhwng graddedigion anabl (60% wedi’u cyflogi chwe mis wedi graddio, yn 
2009/10) a graddedigion nad ydynt yn anabl (65% wedi’u cyflogi) o’i gymharu â’r bwlch yn y 
boblogaeth yn gyffredinol. Er bod y bwlch cymwysterau rhwng pobl anabl a rhai nad ydynt yn 
anabl wedi culhau rhwng 2010/11 a 2015/16, roedd cyfran y bobl anabl heb gymwysterau tua 
thair gwaith cyfran y bobl nad oeddent yn anabl yn 2015/16, ac roedd cyfran y graddedigion 
anabl yn parhau i fod yn is na chyfran graddedigion nad oeddent yn anabl.

Gwaith
Mae pobl anabl ar draws Prydain yn llai tebygol o fod mewn gwaith na phobl nad ydynt yn 
anabl. Ers 2010 gwelwyd diwygio helaeth yn rhaglenni cymorth cyflogaeth Llywodraeth 
y DU (Mynediad i Waith a’r Rhaglen Waith), ond erys pryderon penodol ynghylch eu 
heffeithiolrwydd i bobl anabl. Yn anad dim, mae pobl anabl (18%) yn llai tebygol na rhai nad 
ydynt yn anabl (35%) i gael gwaith trwy’r Rhaglen Waith.

Er gwaethaf y cynnydd yng nghyfran yr oedolion anabl a rhai nad ydynt yn anabl mewn 
gwaith ym Mhrydain yn 2015/16, mae llai na hanner yr oedolion anabl mewn gwaith (47.6%), 
o’i gymharu â bron i 80% o’r boblogaeth nad ydynt yn anabl, ac mae’r bwlch rhwng y 
grwpiau hyn wedi ehangu ers 2010/11. 

Mae’r bwlch tâl anabledd ym Mhrydain yn parhau i ehangu. Yn 2015/16 roedd bwlch yn yr 
enillion canolrifol fesul awr: roedd pobl anabl yn ennill £9.90 yr awr o’i gymharu â £11.40 yn 
achos pobl nad oeddent yn anabl. Gan bobl ifanc anabl (16-24 oed) a menywod anabl yr 
oedd yr enillion canolrifol isaf fesul awr. 

Niferoedd isel iawn o bobl anabl sy’n cael eu prentisio, ac ychydig iawn o gynnydd a welwyd 
yn y sefyllfa honno yng Nghymru a Lloegr, er bod y sefyllfa yn yr Alban wedi gwella fymryn.
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Safon byw
Mae mwy o bobl anabl na phobl nad ydynt yn anabl yn byw mewn tlodi ac wedi’u 
hamddifadu’n sylweddol. Mae diwygiadau nawdd cymdeithasol wedi cael effaith arbennig o 
anghymesur a chronnus ar hawl pobl anabl i fyw’n annibynnol a chael safon byw ddigonol.

Mae data’r Deyrnas Unedig o 2014/15 yn dangos bod 30% o oedolion oed gwaith mewn 
teuluoedd lle mae o leiaf un aelod yn anabl yn byw ar aelwyd â llai na 60% o’r incwm 
canolrifol cyfredol ar ôl costau tai, o’i gymharu â 18% yn achos y teuluoedd hynny lle nad 
oedd yr un o’r aelodau’n anabl. Ar draws Prydain, roedd 59% o deuluoedd gyda phlant 
a oedd yn cynnwys unigolyn anabl yn byw mewn amddifadedd sylweddol yn 2014/15, 
o’u cymharu â chyfradd gyfartalog o 20% o’r boblogaeth gyffredinol oedd yn byw mewn 
amddifadedd sylweddol. 

Ar draws Prydain, ystyriwyd bod 18.4% o bobl anabl 16-64 oed mewn tlodi bwyd yn 2014 
o’i gymharu â dim ond 7.5% o bobl nad oeddent yn anabl. Roedd pobl anabl dros 65 oed 
ddwywaith yn fwy tebygol â phobl nad oeddent yn anabl yn yr un grŵp oed i fod mewn tlodi 
bwyd, sef 6.8% o’i gymharu â 3.3%.

Mae’r tâl tan-feddiannaeth (‘treth ystafell wely’) wedi effeithio ar gyfran uwch o bobl anabl 
nag ar bobl nad ydynt yn anabl, fel y gwelwyd yn asesiad effaith cydraddoldeb yr Adran 
Gwaith a Phensiynau. Yng Nghymru a Lloegr, pobl anabl yw o leiaf 47% o’r hawlwyr budd-
dal tai y mae’r tâl tan-feddiannaeth yn effeithio arnynt. Mae’r tâl wedi effeithio hefyd ar 
deuluoedd gyda phlentyn anabl.

Bydd pobl anabl yn wynebu problemau wrth geisio dod o hyd i dai digonol ac mae hyn yn 
rhwystr sylweddol i fyw’n annibynnol. Mae prinder tai hygyrch ar draws Prydain: mae llai nag 
17% o gynghorau yn Lloegr wedi manylu ar strategaethau i adeiladu cartrefi sy’n addas ar 
gyfer pobl anabl. Yn yr Alban, mae nifer tai’r awdurdodau lleol sydd wedi’u haddasu ar gyfer 
cadeiriau olwyn i bobl ag anabledd corfforol wedi lleihau.

Wrth i adnoddau brinhau, ac wrth i’r arian yn y coffrau ar gyfer gwasanaethau arbenigol i 
bobl anabl ddiflannu, caiff pobl anabl hi’n fwyfwy anodd sicrhau mynediad at gymorth.
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Iechyd a gofal
Mae pobl anabl yn fwy tebygol o brofi anghydraddoldeb mewn iechyd a phroblemau iechyd 
sylweddol, ac yn fwy tebygol o farw’n ieuengach na phobl eraill. Mae’n anodd asesu 
graddau’r anghydraddoldebau iechyd oherwydd mai data cyfyngedig y mae darparwyr GIG a 
chomisiynwyr yn eu casglu ar y deilliannau i bobl anabl. Mae hygyrchedd y gwasanaethau’n 
ddyrys, ac mae pobl anabl yn llai tebygol o adrodd am brofiadau positif wrth fynychu 
gwasanaethau gofal iechyd. 

Er gwaethaf ymrwymiad gan lywodraethau i wella darpariaeth gwasanaethau iechyd 
meddwl, mae diffygion sylweddol yn parhau yn y tair gwlad (Lloegr, Cymru a’r Alban), lle 
mae oedolion anabl yn fwy tebygol o adrodd am iechyd meddwl a lles gwael na rhai nad 
ydynt yn anabl. Yn Lloegr, cwtogwyd yr amser aros ar gyfer cyrraedd therapïau seicolegol i 
28 diwrnod, ac mae rhai pobl wedi aros am fwy na 90 diwrnod. Mae’r rhan fwyaf o fyrddau 
iechyd yn yr Alban wedi methu â chyrraedd y targedau i sicrhau mynediad i therapïau 
seicolegol i bob claf, sef o fewn 18 wythnos o’r atgyfeiriad i’r driniaeth. Mae llai o arian yn 
y ddarpariaeth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yn eu harddegau yn Lloegr wedi golygu 
toriadau o 25% rhwng 2011 a 2013 mewn ambell faes; yn ôl y GIG mae’r amser aros ar 
gyfartaledd wedi cynyddu i 15 wythnos rhwng 2011 a 2013.

• Ar gyfartaledd, mae dynion â phroblemau iechyd meddwl yn marw 20 mlynedd yn gynt 
na’r boblogaeth yn gyffredinol, a menywod 13 mlynedd yn gynt. 

• Rhoddir hysbysiadau “Na Cheisier Dadebru (DNAR)” ar ffeiliau cleifion heb eu caniatâd 
na’u gwybodaeth. 

• Mae angen gweithredu i leihau’r defnydd o ataliaeth gorfforol a chemegol at ddibenion 
rheoli ymddygiad yn yr ysbyty neu mewn lleoliadau gofal.

Yn Lloegr, mae llai o gyllid yng 
nghoffrau darpariaeth gwasanaeth 
iechyd meddwl arbenigol i blant 
a’r glasoed yn golygu

mewn toriadau rhwng 2011 a 2013 mewn rhai ardaloedd

25% 2011 2013



Cyfiawnder a chadwad
Mae taer angen i garchardai fonitro a rhoi gwybod am iechyd meddwl carcharorion. Mae 
carcharorion yn fwy tebygol o fod â chyflyrau iechyd meddwl o’i gymharu â’r boblogaeth yn 
gyffredinol, ac roedd gan 70% o’r carcharorion a fu farw yn sgil sefyllfa a achoswyd ganddyn 
nhw’u hunain rhwng 2012 a 2014 gyflyrau iechyd meddwl a oedd eisoes wedi’u nodi.

Mae cadwadau yng Nghymru a Lloegr dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn parhau i 
gynyddu, ac mae hyn yn destun pryder mawr, yn enwedig gan fod tystiolaeth yn awgrymu 
bod yna ddiffygion yn y dulliau o asesu a thrin y rheiny sy’n cael eu cadw. 

Detentions in health and social care settings under the Mental Health Act 1983 are 
continuing to increase in England and Wales and this is a strong concern, particularly as 
evidence suggests there are flaws in the way those detained are assessed and treated.  

•  Cynyddodd y defnydd o adran 136 Deddf Iechyd Meddwl 1983 (pan fydd pobl yn dod i’r 
ysbyty fel ‘man diogel’) o 18% i 22,965 yn 2016, ac fe gynyddodd nifer y cadwadau mewn 
ysbytai rhwng 2009/10 a 2016 (o 46,600 yn 2009/10 i 63,622 yn 2016).

Prydain yw’r unig wlad yn Ewrop o hyd lle nad oes cyfyngiad amser ar gadw mewnfudwyr, 
ac mae pryder nad oes gan y cyfleusterau cadw mewnfudwyr allu digonol i drin y rhai sy’n 
cael eu cadw yno os oes ganddynt gyflwr iechyd meddwl.

Mae pobl anabl ym Mhrydain yn fwy tebygol i fod wedi profi gwahanol fathau o drosedd na 
phobl nad ydynt yn anabl. Yn yr Alban roedd pobl anabl yn llai tebygol o deimlo’n ddiogel yn 
cerdded ar eu pennau’u hunain yn eu hardaloedd eu hunain min nos, o’u cymharu â phobl 
nad oeddent yn anabl. Yn yr un modd, yn Lloegr a Chymru, roedd pobl anabl yn fwy tebygol 
o deimlo’n anniogel wrth gerdded ar eu pennau’u hunain yn ystod y dydd, ac roeddent yn 
fwy tebygol na phobl nad oeddent yn anabl o ddweud eu bod yn poeni y byddai rhywun yn 
ymosod arnynt neu’n dwyn rhywbeth oddi arnynt.

Cynyddodd troseddau casineb anabledd a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru a 
Lloegr yn 2015/16 o 44% o’r flwyddyn flaenorol, a allai o bosibl fod yn adlewyrchiad o well 
arferion adrodd a chofnodi. Er gwaetha’r gwelliant, cafodd tîm cyd-arolygu o Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth EM, Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron EM ac Arolygiaeth Prawf EM nad 
yw asiantaethau cyfiawnder troseddol bob amser yn deall y gwahanol fathau ar drosedd 
casineb anabledd, a bod angen gwneud rhagor i ddeall sut y mae pobl anabl yn profi trosedd 
casineb, gan gynnwys y ffyrdd y byddant yn cael eu targedu a’r anawsterau a wynebant wrth 
ddwyn perswâd ar yr awdurdodau cyhoeddus i ymateb. Yn yr Alban yn 2014/15, cynyddodd 
troseddau a adroddwyd amdanynt ynghylch gwaethygiad o ran rhagfarn yn ymwneud 
ag anabledd o 20% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, a chafodd 86% ohonynt eu dwyn 
gerbron llys. 

Mae newidiadau i gymorth cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr wedi effeithio’n negyddol ar 
fynediad pobl anabl i gyfiawnder mewn achosion cyfraith teulu, tai, cyflogaeth, dyled a budd-
daliadau lles. Ar draws Prydain, bu 54% o ostyngiad o ran hawliadau mewn tribiwnlysoedd 
cyflogaeth yn sgil gwahaniaethu ar sail anabledd rhwng 2012/13 a 2015/16. 
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Cyfranogiad a hunaniaeth
Mae pobl anabl yn parhau i wynebu rhwystrau i ymarfer eu hawliau i bleidleisio. Mae pobl 
anabl hefyd yn cael eu tangynrychioli mewn swyddi gwleidyddol a phenodiadau cyhoeddus 
ac yn wynebu heriau parhaus i sicrhau cynrychiolaeth gyfartal. Mae taer angen rhoi adran 
106 Deddf Cydraddoldeb 2010 ar waith, fel bod gofyn i bleidiau gwleidyddol gyhoeddi data 
amrywiaeth am eu hymgeiswyr.

Gall diffyg mynediad at gludiant, hamdden a gwasanaethau eraill effeithio ar fywyd 
cymunedol a chymdeithasol pobl anabl, gan greu rhwystr i’w hannibyniaeth a’u mwynhad o 
weithgareddau beunyddiol. Ar draws Prydain, roedd cynnydd cyffredinol rhwng 2009-11 a 
2012-14 yng nghanran yr oedolion anabl a heb fod yn anabl a ddywedodd eu bod yn cael 
anhawster cyrraedd gwasanaethau iechyd, budd-daliadau, trethi, diwylliant, chwaraeon a 
hamdden. Yn 2012-14 roedd hyn yn 45.3% ar gyfer pobl anabl, o’i gymharu â 31.7% ar gyfer 
rhai nad oeddent yn anabl.

Mae’r bwlch llydan mewn defnydd o’r rhyngrwyd rhwng pobl anabl a phobl nad ydynt 
yn anabl wedi parhau. Mae’r gyfraith yn caniatáu rhywfaint o ddehongli i’r darparwyr 
gwasanaeth o ran y graddau y mae gofyn iddynt hwyluso hygyrchedd digidol, ac nid oes hyd 
yma unrhyw gynsail mewn cyfraith achos yn DU sy’n ymwneud â mynediad i’r we i wneud 
y sefyllfa’n fwy eglur. Dywedodd pobl anabl eu bod yn cael anhawster defnyddio’u banc, 
sicrhau hanes credyd a fforddio yswiriant. Mae pob un o’r rhain yn gwaethygu’r anfantais 
ariannol a wynebant. Gall hynny gyfyngu ar eu bywyd teuluol, eu cyfleoedd i ddysgu, i 
weithio ac i gyfranogi mewn cymdeithas.

Mae agweddau negyddol tuag at bobl anabl yn parhau i fod yn amlwg ym Mhrydain, a’r bobl 
hynny â chyflyrau iechyd meddwl, anabledd dysgu neu amhariad ar y cof sy’n parhau i fod 
fwyaf tebygol o fod dan anfantais. Mae mesur rhagfarn o ran anabledd wedi canolbwyntio’n 
helaeth ar anabledd fel categori cyffredinol. Nid oes digon o dystiolaeth ynglŷn â sut y mae 
agwedd pobl yn gwahaniaethu rhwng gwahanol fathau o anabledd.

Mynediad gwael i drafnidiaeth, 
hamdden a gwasanaethau eraill
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“Dyma’r amser i 
roi ffocws newydd 
ar hawliau’r 13 
miliwn o bobl anabl 
sydd yn byw ym 
Mhrydain.”
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Tystiolaeth a gweithredu ar hawliau anabledd  
Mae angen gwneud rhagor i wella sail tystiolaeth ar gyfer y problemau y mae pobl anabl yn 
eu hwynebu. Yn anad dim, mae angen gwell tystiolaeth ynglŷn â phrofiadau a deilliannau 
pobl anabl ag amhariadau neu anableddau lluosog, a dealltwriaeth o broblemau pobl anabl o 
wahanol grwpiau ethnig, oed, neu gyfeiriadedd rhywiol, er enghraifft.

Mae angen canolbwyntio deddfwriaethau, polisïau, fframweithiau a chynlluniau gweithredu 
ar fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau y mae pobl anabl yn eu profi, a monitro a 
gwerthuso’u heffaith ar bobl anabl. Er enghraifft:

• Mae gan Gymru, Lloegr a’r Alban gynlluniau gweithredu i fynd i’r afael â’r argyfwng 
gordewdra, ond nid yw’r rhain yn mynd i’r afael ag anghenion penodol pobl anabl, y 
mae pwysau a gordewdra’n broblem benodol iddynt, ond sy’n gallu wynebu rhwystrau i 
weithgaredd corfforol.

• Mae lefelau amddiffyn pobl anabl yn anghyson. Yn yr Alban, yn wahanol i Gymru a 
Lloegr, nid yw camdriniaeth emosiynol yn bodoli fel trosedd benodol dan y gyfraith 
droseddol, sy’n golygu nad oes modd erlyn y rhai sy’n eu cam-drin am y math penodol 
hwnnw o drosedd. 

• Mae pryderon mawr ynghylch sut y mae cynllun gweithredu hygyrchedd yr Adran 
Drafnidiaeth yn cael ei fonitro, er gwaethaf argymhelliad Pwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r 
Cyffredin bod Llywodraeth y DU yn cyhoeddi’n flynyddol y newyddion diweddaraf ynglŷn 
â gweithrediad y cynllun, gan gynnwys data ar newidiadau yn y nifer a’r math o deithiau y 
mae pobl anabl yn eu gwneud.

Mae pwyllgorau’r Cenhedloedd Unedig ar eu Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn, y Confensiwn 
ar ddiddymu pob Ffurf ar Wahaniaethu yn Erbyn Merched, a’r Cyfamod Rhyngwladol ar 
Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol oll wedi dwyn sylw at yr anghysonderau 
sy’n bodoli i blant ac oedolion anabl ymhob agwedd o fywyd. Eleni, bydd Llywodraeth y DU 
yn cael ei harchwilio o ran ei pherfformiad dan y Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau 
(CHPA), a bydd disgwyl iddi sicrhau ei bod yn mynd i’r afael â’r argymhellion a geir yn sgil 
yr archwiliad trwy ddeddfwriaeth, polisïau, fframweithiau a chynlluniau gweithredu. Fodd 
bynnag, nid oes yr un mecanwaith ym Mhrydain ar hyn o bryd sy’n mynnu bod gweinidogion 
yn ystyried y CHPA wrth ddatblygu polisïau a chyfreithiau newydd.
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Argymhellion
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried chwe agwedd ar fywyd ac yn darganfod bod anfanteision 
i bobl anabl ym Mhrydain ymhob un ohonynt. Ond nid ydym yn byw ein bywydau mewn 
categorïau destlus ac arwahanol, ac mae’n hanfodol fod llunwyr polisi a dylanwadwyr ymhob 
sector yn sylweddoli sut y bydd y problemau rydym wedi’u nodi yn rhyngweithio ac yn cronni 
ymhob rhan o fywyd pobl anabl. Er enghraifft, mae methu â defnyddio’r gwasanaethau 
iechyd priodol neu gludiant cyhoeddus yn effeithio ar allu pobl i gyrraedd a chael budd o 
addysg neu waith. 

Galwn ar lywodraethau’r DU, yr Alban a Chymru i roi pwyslais cenedlaethol newydd ar 
gydraddoldeb o ran anabledd, er mwyn sicrhau bod hawliau pobl anabl yn cael eu parchu a 
bod eu profiad a’u deilliannau’n gwella.

Argymhellwn fod llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig yn mynd ati’n rhagweithiol i:

1. Leihau’r bylchau o ran cyrhaeddiad addysgol a gwaith i bobl 
anabl.

2. Sicrhau bod gwasanaethau hanfodol, megis tai, iechyd, cludiant 
a chyfiawnder yn diwallu anghenion penodol pobl anabl ac yn 
cynorthwyo’u hannibyniaeth a’u llesiant.

3. Hybu cynhwysiant a chyfranogiad pobl anabl yn eu bywyd fel 
dinasyddion a’u bywyd gwleidyddol.

4. Cryfhau dewis pobl anabl a’u hanibyniaeth a rheolaeth dros 
benderfyniadau a gwasanaethau.

5. Gwella’r ddeddfwriaeth, y polisïau, y fframweithiau a’r cynlluniau 
gweithredu sy’n bodoli ar hyn o bryd er mwyn amddiffyn a 
hyrwyddo hawliau pobl anabl yn well.

6. Gwella’r sail tystiolaeth a deilliannau pobl anabl, ynghyd â’r gallu i 
asesu pa mor deg yw Prydain ar gyfer pob unigolyn anabl.

Er mwyn cynorthwyo i roi’r argymhellion hyn ar waith, byddwn yn gweithio gyda 
llywodraethau a’r prif ddylanwadwyr i gynyddu ymwybyddiaeth o’r dystiolaeth – yn yr 
adroddiad yma, sylwadau terfynol y CHPA, ac adroddiad ar y cyd gan Disability Rights UK, 
Anabledd Cymru, ac Inclusion Scotland – ac i ddarganfod pan gamau gweithredu y mae 
angen eu cymryd er mwyn symud ymlaen.  

 

Crynodeb Gweithredol
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