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Mae cartref yn gonglfaen o fyw’n annibynnol, ac eto mae nifer o bobl 
anabl yn byw mewn cartrefi nad ydynt yn bodloni eu gofynion. Os yw 
pobl anabl i gael dewis a rheolaeth dros eu bywydau, yna mae angen 
gweithredu ar frys i sicrhau bod y cyflenwad o dai yn y dyfodol yn 
addas i bawb.  
Yn Rhagfyr 2016, lansiodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (‘y Comisiwn’) 
ymchwiliad ffurfiol ar dai ar gyfer pobl anabl. Edrychodd yr ymchwiliad ar os oedd argaeledd 
tai hygyrch ac addasadwy, a’r gwasanaethau cefnogaeth cysylltiedig â hyn, yn bodloni 
hawliau pobl anabl i fyw’n annibynnol. 

Mae hawliau pobl anabl i fyw’n annibynnol wedi eu gwarchod yng Nghonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD). Mae’r egwyddorion sy’n 
sail i’r Confensiwn yn cydnabod fod pobl anabl yn arbenigwyr yn eu bywydau eu hunain, 
ac mai nhw sydd yn y safle gorau i nodi a phennu eu gofynion tai a chefnogaeth. Agwedd 
ganolog i’r ymchwiliad hwn oedd casglu tystiolaeth gan bobl anabl ynghylch eu profiadau tai. 

Effaith peidio â chael cartref hygyrch

Problemau 
symudedd

4 gwaith yn llai 
tebygol o fod mewn 
gwaith

Amarch o beidio 
â gallu byw’n 
annibynnol

Teimlo 
arwahanrwydd 
cymdeithasol a 
phryder

iechyd meddwl 
salach
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Mae’r prinder tai yng Nghymru wedi derbyn sylw cynyddol gan wleidyddion a’r wasg, ac eto 
nid yw effeithiau’r argyfwng hwn yn unffurf; mae effaith tai anaddas ar bobl anabl yn arbennig 
o lym. 

Datgelodd ein hymchwiliad bedair her allweddol, sy’n sail i’n hargymhellion: 

1. Mae’r system dai yn gwangalonni pobl anabl ac yn  
 rhwystredig iddynt
Mae pobl anabl yn adrodd prinder difrifol o dai hygyrch ar draws pob daliadaeth. Mae pobl 
anabl yn fwy tebygol o fyw mewn tai cymdeithasol, gan ei fod yn fwy fforddiadwy, yn dueddol 
o ddarparu mwy o sicrwydd daliadaeth, ac mae landlordiaid yn fwy parod i osod addasiadau 
a darparu cefnogaeth, os oes angen. Mae pwysau arbennig ar dai cymdeithasol, gyda 
rhestrau aros hir. Mae gwybodaeth ar hygyrchedd eiddo yn arbennig o wael yn y sector 
preifat. Nid yw asiantau tai, er enghraifft, fel arfer yn darparu gwybodaeth am hygyrchedd tai 
gosod preifat na thai sydd ar werth. 

Gall pobl anabl wynebu gwaethygiad difrifol yn eu llesiant meddyliol oherwydd byw mewn 
llety anaddas. Fe glywsom dystiolaeth am bobl yn bwyta, cysgu ac ymolchi mewn un ystafell. 
Rydym wedi clywed am aelodau’r teulu yn cario pobl i fyny’r grisiau a rhwng ystafelloedd. 
Mae digon o ddogfennaeth ynghylch costau tai anhygyrch, gan gynnwys effeithiau ar fyw’n 
annibynnol, angen cynyddol am ofal cymdeithasol, mwy o ddibynadwyaeth ar ofalwyr a 
theulu, damweiniau (yn cynnwys rhai sy’n newid bywyd neu’n angheuol) a derbyniadau i’r 
ysbyty y gellid eu hosgoi. 

Mae pecynnau gofal cymdeithasol a thai yn gwbl gysylltiedig; weithiau mae pecyn gofal 
person anabl yn ffactor allweddol o ran sicrhau y gall fyw’n annibynnol. 

Adroddodd pobl anabl ddeilliannau tai positif ble roeddynt yn gallu cael mynediad at dai 
lleol wedi eu rheoli’n dda a gwasanaethau cefnogaeth a chyngor, p’un ai’n wirfoddol neu’n 
statudol. Yn y pen draw, gall canfod cartref addas, hygyrch drawsnewid bywydau pobl 
er gwell. Adroddodd pobl anabl welliant mewn iechyd a lles, a rhagolygon gwell ar gyfer 
cyflogaeth ac astudio pan oedd eu cartrefi yn bodloni eu gofynion hygyrchedd. 

  

‘Gall pobl anabl brofi dirywiad 
yn eu lles meddyliol oherwydd 
byw mewn llety anaddas.’
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2. Mae yna ddiffyg parhaol o gartrefi hygyrch
Er y buddsoddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru i adeiladu 20,000 o gartrefi newydd 
erbyn 2021 mae’r diffyg dybryd  o dai hygyrch a’r rhai sydd yn addas i ddefnyddwyr cadair 
olwyn yn parhau. Eto mae’r galw’n cynyddu wrth i’r nifer o bobl anabl gynyddu; yn 2016, 
amcangyfrifwyd bod yna 13.3 miliwn o bobl anabl ym Mhrydain, i fyny o 11.9 miliwn yn 
2013/14 (ONS, 2017). Mae cyfran uwch o bobl anabl gan Gymru nag unrhyw genedl neu 
ranbarth arall yn y Deyrnas Unedig, gyda 26 y cant o’r boblogaeth yn anabl (ONS Family 
Resources Survey 2015/16)

Mae rheoliadau adeiladu yng Nghymru wedi cynhyrchu tai sy’n gyffredinol anhygyrch, 
yn arbennig ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cymryd camau i sicrhau bod y tai cymdeithasol y mae’n ei ariannu’n uniongyrchol yn cael eu 
hadeiladu i fodloni rhai meini prawf hygyrchedd ac addasadwyedd, trwy’r Gofynion Ansawdd 
Datblygu (DQR). Golyga’r gofynion hyn fod pob tŷ newydd a ariennir yn gyhoeddus yn 
bodloni’r safon Cartrefi Gydol Oes. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau o’r fath i 
gyflwyno safonau uwch o hygyrchedd i ddatblygiadau adeiladu yn y sector preifat. 

Mae dros

o gynghorau yn 
defnyddio Cofrestr 
Tai Hygyrch.

1/2



Canfu ein harolwg o awdurdodau lleol a gyflawnwyd yn rhan o’n sail dystiolaethol ar gyfer yr 
ymchwiliad fod systemau a ddefnyddir i nodi gofynion pobl anabl a darparu cartrefi hygyrch 
yn wan (EHRC, 2018a). Mae awdurdodau lleol yn gwneud penderfyniadau ynghylch angen 
presennol a galw yn y dyfodol ar gyfer tai hygyrch yn seiliedig ar ddata cyfyngedig iawn; dim 
ond 15 y cant o awdurdodau lleol Cymru oedd yn graddio’r data sydd ar gael iddynt fel ‘da’ 
neu ‘dda iawn’.

Dim ond un Awdurdod Lleol yng Nghymru a osododd darged ar gyfer tai hygyrch, ac 
adroddodd nifer ohonynt fod datblygwyr yn amharod  i adeiladu tai hygyrch, gan eu bod yn 
eu hystyried yn llai proffidiol. 

Mae tystiolaeth gref y bydd tai sydd yn bodloni gofynion pobl yn arbed ar gostau iechyd 
a gofal cymdeithasol yn y dyfodol, yn ogystal â gostwng cryn dipyn y gost o wneud 
addasiadau pan fo’u hangen. 

6

Mae  Llywodraeth Cymru 
yn bwriadu adeiladu

o gartrefi fforddiadwy 
erbyn

eto fyth, nid ydynt wedi 
gosod unrhyw darged 
ar gyfer cartrefi hygyrch 
o fewn y ffigwr hwn.
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 3. Mae gosod addasiadau i’r cartref yn golygu  
 biwrocratiaeth ac oedi annerbyniol
Nid yw pob person anabl angen addasiadau i’w gartref, ond mi fydd nifer eu hangen. 
Mae’r addasiadau hyn yn amrywio o fân newidiadau fel gosod rheiliau cydio, i newidiadau 
mwy megis gosod lifftiau grisiau, ystafelloedd gwlyb a thaclau codi. Gall addasiadau hefyd 
gynnwys ychwanegu ystafelloedd gwely ychwanegol, er enghraifft ar gyfer plentyn gydag 
awtistiaeth nad yw’n gallu rhannu gyda’i siblingiaid. Mae yna dystiolaeth arwyddocaol fod 
gosod addasiadau yn brydlon yn creu arbedion arwyddocaol i bwrs y wlad. 

Yn aml bydd pobl anabl yn gorfod aros am gyfnodau hir o amser, hyd yn oed ar gyfer mân 
addasiadau. Dim ond 21 y cant o Awdurdodau Lleol yng Nghymru a adroddodd eu bod wedi 
cyflawni addasiad cyn pen 8 wythnos. Ar gyfartaledd yr amser rhwng gwneud cais a gosod 
yng Nghymru yw 18 wythnos (EHRC, 2018).  

Mae pobl anabl yn wynebu problemau arbennig yn y sector rhent preifat lle mai landloriaid 
preifat yn aml yn gwrthod gwneud addasiadau i’w heiddo. Clywsom, hefyd, enghreifftiau 
o bobl anabl yn cael eu hatal rhag gwneud addasiadau i ‘rannau cyffredin’, er enghraifft, 
rampiau at ddrws ffrynt.  
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4. Nid yw pobl anabl yn cael y gefnogaeth maent angen  
 i fyw’n annibynnol
Mae’n cymryd mwy na phedair wal i sicrhau y gall pobl anabl fynnu eu hawl i fyw’n 
annibynnol. Mae mynediad at gyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth yn chwarae rôl bwysig, ac 
eto mae darpariaeth yn dameidiog a phobl yn adrodd nad oes ganddynt unman i droi pan 
fydd eu tai yn anaddas, os oes ganddynt benderfyniad anodd ei wneud, neu os byddant yn 
wynebu argyfwng. Thema gyson o’r dystiolaeth oedd bod llywio trwy’r systemau cymhleth ar 
gyfer dyraniadau ac addasiadau yn ingol a heriol. 

Clywsom fod cymorth tenantiaeth a chymorth fel y bo’r angen yn arbennig o bwysig i bobl 
gydag anableddau dysgu, namau synhwyraidd a chyflyrau iechyd meddwl; fodd bynnag, 
mae newidiadau a gynigiwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig mewn polisi a threfniadau 
cyllido wedi creu ansicrwydd ymysg darparwyr tai. 

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cynnal arolwg ar hyn o bryd o lety â chymorth, 
ynghylch sut fyddai’r ffordd orau i gefnogi pobl anabl, a’r mecanweithiau priodol ar gyfer cyllido. 
Mae ein casgliadau wedi pwysleisio fod dewis a rheolaeth ar gyfer pobl anabl yn ganolog 
i sylweddoli’r hawl i fyw’n annibynnol. Dylai’r hawliau hynny fod yn ganolog i unrhyw bolisi 
newydd ar gyfer llety â chymorth. Mae’r adolygiad presennol a phwysau ar gyllidebau tai 
wedi arwain at ansicrwydd ar gyfer darparwyr tai. Nododd un arolwg gan y Ffederasiwn Tai 
Cenedlaethol fod darparwyr tai wedi gohirio 85 y cant o ddatblygiadau yn ystod blwyddyn.



Crynodeb argymhellion    
Mae egwyddorion byw’n annibynnol yn cydnabod fod pobl anabl yn arbenigwyr o ran pennu 
a hyrwyddo gwell datrysiadau. Mae angen i lywodraethau ar lefel genedlaethol a lleol fod 
yn llawer mwy effeithiol wrth ymgysylltu â phobl anabl ar lefelau strategol a gweithredol i 
gynnwys eu mewnbwn mewn ffordd ystyrlon, mewn cylch parhaus o welliant.
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Yr angen i adeiladu cartrefi mwy hygyrch ac addasadwy

Rydym yn galw ar: 

• Lywodraeth Cymru i gyflwyno strategaeth genedlaethol i sicrhau bod yna gyflenwad 
digonol o dai newydd wedi eu hadeiladu i safonau dylunio cynhwysol/cyffredinol ac 
i safonau hygyrch i gadeiriau olwyn, ar draws pob daliadaeth. Dylai hyn gynnwys 
adolygiad o’r modd y gorfodir safonau adeiladu, yn arbennig yn y sector rhentu preifat. 
Dylai’r strategaeth gydnabod fod cymorth tai, cyngor ac eiriolaeth yn aml yn angenrheidiol 
i alluogi pobl i gynnal eu cartrefi a’u hawl i fyw’n annibynnol.

• Llywodraethau cenedlaethol a lleol i weithredu i wella’r modd y cesglir ac y rhennir data, 
ar ofynion pobl anabl ac ar hygyrchedd y stoc tai presennol.

• Llywodraeth Cymru ei wneud yn ofynnol bod pob cartref newydd yn cael ei adeiladu yn ôl 
Gofynion Ansawdd Datblygu ac i fandadu i awdurdodau lleol sicrhau bod 10% o gartrefi 
newydd yn cael eu hadeiladu i safonau hygyrch i gadeiriau olwyn.

• Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data blynyddol ar y nifer o dai a adeiladwyd sydd yn 
hygyrch, addasadwy ac yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

• Awdurdodau lleol i weithredu’r pum dull o weithio yn y Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn eu cynllunio strategol ar gyfer cartrefi 
hygyrch, yn arbennig wrth ddatblygu Cynlluniau Datblygu Lleol ac Asesiadau o’r 
Farchnad Dai Leol. 

• Awdurdodau lleol i gyflawni’u dyletswydd i gyhoeddi Asesiadau Effaith ar 
Gydraddoldeb ochr yn ochr â’u Cynlluniau Datblygu Lleol ac Asesiadau Marchnad Dai 
Leol.
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Gwella gosod addasiadau i’r cartref

Rydym yn galw ar:

• Awdurdodau lleol i edrych ar frys ar y rhwystrau biwrocrataidd ac oedi sy’n bodoli yn 
y systemau addasiadau, i sicrhau y gellir gosod addasiadau rhad, mân yn arbennig yn 
gyflym a rhwydd. 

• Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid atodol i sefydliadau pobl anabl ac asiantaethau 
cynghori, i gynyddu’r cyflenwad o gyngor a gwybodaeth annibynnol parthed 
opsiynau tai, yn cynnwys addasiadau, gyda ffocws arbennig ar y sector rhentu preifat.

• Llywodraeth Cymru i gynnal hyfforddiant peilot ar gyfer landloriaid sector preifat ar 
hygyrchedd fel rhan o’r cynllun Rhentu Doeth Cymru, i drwyddedu landlordiaid ac 
asiantau dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014. 

Paru cartrefi gyda’r bobl sydd eu hangen 

Rydym yn galw:

• Ar awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i fewnosod egwyddorion 
byw’n annibynnol i bolisïau asesu a dyrannu ar gyfer tai cymdeithasol, i sicrhau dewis a 
rheolaeth wirioneddol.

• Ar awdurdodau lleol i gynyddu eu gwybodaeth o stoc tai cymdeithasol hygyrch 
presennol yn arwyddocaol, ac i ddatblygu gwasanaethau cymorth a gwybodaeth 
arbenigol i hwyluso paru addas.

• Ar awdurdodau lleol i weithredu arferion gorau ar ddefnyddio cofrestrau tai hygyrch, 
gyda’r nod mwy hirdymor o ddefnyddio methodoleg safonol ar draws yr holl awdurdodau 
lleol.

• Ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi safonau, a monitro a chyhoeddi  effeithiolrwydd 
Cofrestrau Tai Hygyrch.
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Cefnogi pobl i fyw’n annibynnol  

Rydym yn galw: 

• Ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod y polisi newydd a’r model cyllido ar 
gyfer tai yn ategu hawliau tenantiaid, ac nad yw rhyddidau a dewis wedi eu cyfyngu, yn 
unol â’r UNCRPD. Mae angen i’r model newydd daclo’r ansicrwydd presennol a darparu 
marchnad sefydlog i ddarparwyr tai a’r rhai sy’n darparu cymorth arbenigol.

• Ar awdurdodau lleol i sicrhau bod gwasanaethau tai, gofal ac iechyd yn gwbl 
integredig a bod cronfeydd digonol ar gael i gefnogi pobl i fyw’n annibynnol, a bod 
yna ffocws cynyddol ar ataliaeth.

• Ar awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau cyngor ac eiriolaeth anabledd 
arbenigol cynyddol ar gyfer dewisiadau tai.

•  Ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod ei adolygiad o’r Ddeddf Cymorth 
Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 yn ystyried effaith cael gwared ar dai 
o gwmpas cymorth cyfreithiol ar gyfer pobl anabl, ac yn cymryd camau effeithiol i liniaru 
unrhyw effeithiau a nodwyd.
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Cysylltiadau

Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig 
ar gael ar ein gwefan: www.equalityhumanrights.com 

Am gyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd ar faterion cydraddoldeb, 
gwahaniaethu neu hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a 
Chymorth Cydraddoldeb, gwasanaeth annibynnol, rhad ac am ddim.

Gwefan www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn 0808 800 0082

Ffôn testun 0808 800 0084

Oriau 09:00 tan 19:00 (Llun i Wener) 
10:00 tan 14:00 (Sadwrn)

Post FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau a sylwadau parthed y cyhoeddiad  
hwn at: correspondence@equalityhumanrights.com.  
Rydym yn croesawu eich adborth.

Fformatau amgen
Mae’r cyhoeddiad hwn hefyd ar gael fel ffeil Microsoft Word o  
www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael mynediad at 
gyhoeddiadau’r Comisiwn ar ffurf amgen, cysylltwch â:  
correspondence@equalityhumanrights.com
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