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Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon 

Fersiwn hawdd ei ddarllen yw hwn. Mae’r geiriau a’r 
hyn maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u 
deall. 

Efallai y bydd arnoch chi angen help i ddarllen a deall 
y ddogfen hon. Gofynnwch i rywun rydych chi’n ei 
adnabod i’ch helpu. 

Efallai bod geiriau mewn ysgrifennu glas trwm yn 
anodd i’w deall. Mae’n dweud beth maen nhw’n 
feddwl mewn bocs o dan y gair. 

Os bydd y gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto mae 
mewn ysgrifennu glas cyfredin. Gallwch edrych beth 
mae’r geiriau mewn glas yn meddwl ar dudalen 23. 

Pan fydd y ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn meddwl 
Anabledd Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 

Gwefan: www.disabilitywales.org 

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn hawdd ei 
darllen gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols. 
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Cyfwyniad 

Mae Anabledd Cymru yn fudiad sy’n gweithio i 
amddifyn hawliau pobl anabl yng Nghymru. 

Rydyn ni’n credu: 

▪ y dylai pobl anabl fedru cael yr un dewisiadau â 
phawb arall 

▪ y dylai pobl anabl fedru defnyddio yr un 
gwasanaethau â phawb arall 

▪ y dylai gwasanaethau fedru deall a chefnogi 
anghenion pobl anabl. 
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Y ddogfen hon yw ein Manifesto. Mae’r 
manifesto’n ein helpu i ddeall yr hyn sydd eisiau 
i weithio arno er mwyn cefnogi pobl anabl yng 
Nghymru. 

Mae manifesto yn ddogfen sy’n dweud beth yr 
hofai mudiad ei wneud a sut y byddan nhw’n 
gwneud hynny. 

Rydyn ni wedi siarad â llawer o bobl anabl sy’n byw 
yng Nghymru.  Maen nhw wedi dweud wrthyn ni am 
bethau sy’n anodd iddyn nhw. 
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Y pethau y mae pobl anabl 
wedi’u dweud 
Mae pobl anabl wedi dweud bod byw ag anabledd 
wedi gwella ychydig.  Ond mae pethau sydd angen 
gweithio arnyn nhw o hyd.  

Er enghraift: 

▪ mae ar bobl eisiau i bobl wrando arnyn nhw 

▪ mae arnyn nhw eisiau cael dweud eu barn 
ynghylch y math o gefnogaeth maen nhw’n ei 
gael 

▪ nid yw rhai gwasanaethau yn cwrdd ag 
anghenion pobl anabl 
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▪ mae ar lawer o bobl eisiau’r gefnogaeth iawn i’w 
helpu i fyw yn annibynnol. 

▪ mae ar bobl eisiau mwy o ddewis ynghylch y 
fordd maen nhw’n byw eu bywydau 

▪ mae ar bobl eisiau gwneud eu dewisiadau eu 
hunain ynghylch y gefnogaeth maen nhw’n ei 
gael 

▪ mae ar lawer o bobl a gwasanaethau angen help 
i ddeall anghenion pobl anabl 
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▪ mae llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd mewn 
apwyntments ysbyty ac apwyntments iechyd.  
Yn enwedig:

 - pobl sy’n ei chael hi’n anodd i ddysgu 

- menywod anabl 

- pobl anabl sy’n Bobl Dduon a Phobl 
  Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 

Mae person o leiafrif ethnig yn rhywun sy’n 
byw mewn lle ble mae’r rhan fwyaf o’r bobl 
eraill o wahanol hil. 

- Pobl Lesbiaidd, Pobl Hoyw, Pobl Deurywiol a 
Thrawsrywiol anabl 

Mae pobl lesbiaidd yn fenywod sy’n cael eu denu 
gan fenywod eraill. 

Mae dynion hoyw yn cael eu denu gan ddynion 
eraill. 

Mae pobl ddeurywiol yn bobl sy’n cael eu denu 
gan ddynion a menywod. 

Mae pobl drawsrywiol yn bobl sy’n cael eu geni 
fel un rhyw ac sydd eisiau byw fel y rhyw arall. Er 
enghraift gall person sy’n edrych fel dyn deimlo 
y tu mewn fel menyw. 
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Rydyn ni’n credu bod arnon ni angen gwrando 
ar y pethau y mae pobl wedi dweud wrthyn ni a 
chefnogi eu hawl i: 

▪ fyw mewn cymunedau sy’n deall beth sydd ei 
angen arnyn nhw 

▪ defnyddio gwasanaethau sy’n deall beth sydd ei 
angen arnyn nhw 

▪ byw yn annibynnol 

▪ dewis y math o gefnogaeth maen nhw’n ei gael 

▪ cael gofal iechyd da 
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▪ gwaith 

▪ byw mewn tai sy’n ddiogel ac yn gyforddus. 

Dyma’r pethau y byddwn ni’n gofyn i’r Pleidiau 
Gwleidyddol Cymreig eu gwneud. 

Mae plaid wleidyddol yn grŵp sy’n cytuno sut i 
wneud bywyd yn well i bobl. 

Maen nhw’n dod at ei gilydd ac yn cael 
ymgeisydd ar gyfer etholiad. Yng Nghymru mae’r 
pleidiau gwleidyddol yn cynnwys: 

• Plaid Cymru 

• Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 

• Y Ceidwadwyr Cymreig 

• Llafur Cymru 

• Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 
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Y pethau rydyn ni’n gofyn 
amdanyn nhw 

1. Defnyddio Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 
Pobl ag Anableddau 

Mae’r Confensiwn hwn: 

▪ yn ddogfen sy’n dweud wrthyn ni am hawliau 
pobl anabl 

▪ yn rhoi framwaith ar gyfer gwneud yn siŵr bod 
hawliau pobl anabl yn cael eu cefnogi. 

Mae framwaith yn gynllun ar gyfer pryd i 
wneud pethau a sut i wneud pethau. 

▪ Mae’r framwaith yn cael ei ddefnyddio o 
amgylch y byd. 

▪ Nid yw’n cael ei ddefnyddio yng Nghymru ar hyn 
o bryd. 
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Bydd y framwaith yn gwneud yn siŵr: 

▪ y gall cynghorau lleol gefnogi hawliau pobl anabl 
ar draws Cymru. 

▪ bod person yn gofalu am wneud yn siŵr bod 
hawliau pobl anabl yn cael cefnogaeth iawn. 
Bydd yn cael ei alw’n Gomisiynydd Pobl Anabl yng 
Nghymru.  

▪ bod mudiadau sy’n gweithio i gefnogi hawliau 
pobl anabl dros Gymru i gyd. 
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2. Gwybod am namau a dysgu 
amdanyn nhw a’r pethau sydd eu 
hangen ar bobl anabl 

Mae gan lawer o bobl namau nad ydych chi’n gallu 
eu gweld. Yn aml maen nhw’n cael eu trin yn wael 
gan bobl eraill gan nad ydyn nhw’n edrych fel petai 
ganddyn nhw anableddau. 

Mae arnon ni eisiau: 

▪ help i bobl ddeall pobl anabl yn well. 

▪ i Bleidiau Gwleidyddol ddweud wrthyn ni beth 
maen nhw’n wneud er mwyn i fywyd fod yn well i 
bobl anabl yng Nghymru. 

▪ i bobl anabl ymuno â Phleidiau Gwleidyddol gan 
ddefnyddio Mynediad at Gronfa Sefyll mewn 
Etholiad. 

Mae Mynediad at Gronfa Sefyll mewn 
Etholiad yn arian i helpu pobl anabl sydd am 
ymuno â Phlaid Wleidyddol. 
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3. Byw’n Annibynnol 

Mae byw’n annibynnol yn gadael i bobl fyw eu 
bywyd eu hunain a gwneud eu dewisiadau eu 
hunain. 

Mae arnon ni eisiau: 

▪ adolygiadau i wneud yn siŵr bod pobl anabl yn 
cael eu cefnogi i fyw’n annibynnol. 

Mae adolygiad yn digwydd pan fyddwn ni’n 
edrych ar gynllun neu’n edrych sut y mae 
rhywbeth yn gweithio i wneud yn siŵr eu bod 
yn gweithio yn y fordd orau. 

▪ i bobl anabl gymryd rhan mewn adolygiadau 
ynghylch byw’n annibynnol. 

▪ i fudiadau sy’n gweithio gyda phobl anabl fod yn 
rhan o adolygiadau. 

▪ help i gynghorau lleol gefnogi mwy o bobl anabl 
fyw’n well a byw’n annibynnol. 
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4. Iechyd 

Mae byrddau iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghymru wedi gwneud rhai 
newidiadau i gefnogi pobl anabl. 

Mae byrddau iechyd yn rhedeg gwasanaethau 
GIG ar draws pob ardal o Gymru. Mae saith 
bwrdd iechyd. 

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn unrhyw 
wasanaethau y gall pobl eu cael pan fydd arnyn 
nhw angen help a chefnogaeth. 

Ond dywedodd llawer o bobl wrthyn ni eu bod yn 
dal i’w chael hi’n anodd pan fyddan nhw’n mynd i 
apwyntment.  

Mae arnon ni eisiau: 

▪ i bawb sy’n gweithio ym maes Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol gael hyforddiant cydraddoldeb. 

Mae cydraddoldeb yn meddwl trin pobl yn 
deg a gwneud yn siŵr eu bod yn cael yr un 
cyfeoedd mewn bywyd. 
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▪ i bawb ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
gael hyforddiant i ddeall anghenion pobl anabl 
sy’n: 

- fenywod 

- Bobl Dduon, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig 

-  Pobl Lesbiaidd, Pobl Hoyw, Pobl Ddeurywiol
 neu Drawsrywiol 

▪ i bobl ym maes iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol siarad â phobl anabl sy’n: 

- fenywod 

- du neu o leiafrif ethnig 

- Pobl Lesbiaidd, Pobl Hoyw, Pobl Ddeurywiol 
neu Drawsrywiol 

- neu sy’n siarad ieithoedd gwahanol 

▪ Bydd hyn yn helpu staf ym maes Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol i ddeall anghenion pobl mewn 
cyfarfodydd ac apwyntments. 
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5. Gwaith a Chyfogaeth 

Dywedodd pobl anabl wrthyn ni eu bod yn aml yn 
cael eu trin yn wahanol yn y gwaith. 

Nid yw llawer o gyfogwyr yn gwybod sut i gefnogi 
pobl anabl sy’n gweithio iddyn nhw. 

Mae cyfogwyr yn sefydliadau sy’n talu pobl i 
weithio iddyn nhw. 

Mae arnon ni eisiau: 

▪ i Lywodraeth Cymru osod esiampl fel cyfogwr da 
i bobl anabl. 

▪ hyforddiant cydraddoldeb i bobl anabl i bawb 
sy’n gweithio yn Llywodraeth Cymru, Cynghorau 
a lleoedd eraill. 
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▪ help i gyfogwyr i gefnogi mwy o bobl anabl i 
weithio 

▪ cefnogaeth i bobl anabl gael eu trin yr un fath â 
phawb arall yn y gwaith 

▪ i bobl anabl a’u cyfogwyr rannu enghreiftiau o 
gefnogaeth dda yn y gwaith. 
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6. Tai diogel a chyforddus 

Rydyn ni’n credu fod gan bob person anabl yr hawl i 
fyw mewn lle: 

▪ y maen nhw’n ei ddewis 

▪ y gallan nhw ei forddio 

▪ y gallan nhw fyw mor annibynnol â phosibl 

▪ diogel a chyforddus. 

Fe siaradon ni â llawer o bobl oedd yn dweud nad 
oedd eu tai yn cwrdd â’u hanghenion. 
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Mae arnon ni eisiau: 

▪ i bobl anabl a mudiadau weithio gyda’i gilydd i 
wneud rheolau ar gyfer tai hawdd eu defnyddio 

Mae tai hawdd eu defnyddio yn dda i bobl 
anabl fyw ynddyn nhw. 

▪ dod o hyd i fyrdd o wneud yn siŵr bod 
cynghorau ac adeiladwyr yn dilyn rheolau ar 
gyfer adeiladu tai hawdd eu defnyddio 

▪ Hyforddiant cydraddoldeb i bobl anabl i bawb 
sy’n ymwneud â thai hawdd eu defnyddio 
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▪ hyforddiant i bawb sy’n ymwneud â thai hawdd 
eu defnyddio i ddefnyddio gwahanol fyrdd o 
gyfathrebu â phobl anabl. 

Cyfathrebu yw’r fordd rydyn ni’n rhoi 
gwybodaeth i bobl. Mae’n cynnwys siarad ac 
ysgrifennu. 

▪ ei gwneud hi’n haws i bobl ifainc gael tai 
cymdeithasol os oes arnyn nhw angen hynny. 

Mae tai cymdeithasol yn gartref y gall pobl 
sydd heb lawer o arian eu forddio. 
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Gweithio gyda’n gilydd 

Rydyn ni’n meddwl mai defnyddio framwaith 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 
Pobl ag Anableddau yw’r fordd orau i gefnogi 
hawliau pobl anabl yng Nghymru. 

Mae pobl anabl yng Nghymru wedi blino ymladd am 
y pethau sydd eu hangen arnyn nhw.  

Mae arnyn nhw eisiau byw bywyd a gwneud eu 
dewisiadau eu hunain. 

Rydyn ni’n gwybod y bydd hyn yn cymryd amser.  

Rydyn ni’n gwybod bod arnon ni angen gweithio 
gyda’n gilydd i wneud yn siŵr bod cydraddoldeb i 
bobl anabl yng Nghymru. 
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Geiriau anodd 
Adolygiad 

Mae adolygiad yn digwydd pan fyddwn ni’n edrych ar gynllun neu’n 
edrych sut y mae rhywbeth yn gweithio i wneud yn siŵr eu bod yn 
gweithio yn y fordd orau. 

Byrddau iechyd 

Mae byrddau iechyd yn rhedeg gwasanaethau GIG ar draws pob ardal o 
Gymru. Y mae saith bwrdd iechyd. 

Cydraddoldeb 

Mae cydraddoldeb yn meddwl trin pobl yn deg a gwneud yn siŵr eu bod 
yn cael yr un cyfeoedd mewn bywyd. 

Cyfathrebu 

Cyfathrebu yw’r fordd rydyn ni’n rhoi gwybodaeth i bobl. Mae’n cynnwys 
siarad ac ysgrifennu. 

Cyfogwyr 

Mae cyfogwyr yn sefydliadau sy’n talu pobl i weithio iddyn nhw. 

Fframwaith 

Mae framwaith yn gynllun ar gyfer pryd i wneud pethau a sut i wneud 
pethau. 
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Gwasanaethau cymdeithasol 

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn unrhyw wasanaethau y gall pobl 
eu cael pan fydd arnyn nhw angen help a chefnogaeth. 

Manifesto 

Mae manifesto yn ddogfen sy’n dweud beth yr hofai mudiad ei wneud 
a sut y byddan nhw’n gwneud hynny. 

Mynediad at Gronfa Sefyll mewn Etholiad 

Mae Mynediad at Gronfa Sefyll mewn Etholiad yn arian i helpu pobl 
anabl sydd am ymuno â Phlaid Wleidyddol. 

Plaid wleidyddol 

Mae plaid wleidyddol yn grŵp sy’n cytuno sut i wneud bywyd yn well i 
bobl. 

Maen nhw’n dod at ei gilydd ac yn cael ymgeisydd ar gyfer etholiad.  Yng 
Nghymru mae’r pleidiau gwleidyddol yn cynnwys: 

• Plaid Cymru 

• Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 

• Y Ceidwadwyr Cymreig 

• Llafur Cymru 

• Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 
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Pobl Dduon, Pobl Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 

Mae person o leiafrif ethnig yn rhywun sy’n byw mewn lle ble mae’r rhan 
fwyaf o’r bobl eraill o wahanol hil. 

Pobl Lesbiaidd, Pobl Hoyw, Pobl Ddeurywiol a Thrawsrywiol 
Mae pobl lesbiaidd yn fenywod sy’n cael eu denu gan fenywod eraill. 

▪ Mae dynion hoyw yn cael eu denu gan ddynion eraill. 

▪ Mae pobl ddeurywiol yn bobl sy’n cael eu denu gan ddynion a 
menywod. 

▪ Mae pobl drawsrywiol yn bobl sy’n cael eu geni fel un rhyw ac sydd 
eisiau byw fel y rhyw arall. Er enghraift gall person sy’n edrych fel dyn 
deimlo y tu mewn fel menyw. 

Tai cymdeithasol 

Mae tai cymdeithasol yn gartref y gall pobl sydd heb lawer o arian eu 
forddio. 

Tai hawdd eu defnyddio 

Mae tai hawdd eu defnyddio yn dda i bobl anabl fyw ynddyn nhw. 
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