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Hoffem helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw’r doniau gorau i’w
busnes. Rydym yn gobeithio y bydd y canllawiau hyn yn gwneud
hynny drwy ysbrydoli mwy o gyflogwyr i weithredu er mwyn sicrhau
bod pawb yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial a chyfrannu’n
gadarnhaol at eu sefydliadau.
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu’r canllawiau hyn gyda
chymorth ac arweiniad caredig llawer o sefydliadau, sydd wedi
cyflwyno cryn dipyn o awgrymiadau defnyddiol ac wedi bwrw
golwg ar ddrafftiau. Diolch o galon iddynt am eu cyfraniadau.
Y nod yw creu canllawiau byw, gweithredol. Os hoffech
awgrymu unrhyw ychwanegiadau defnyddiol, e-bostiwch
PorthSgiliauFusnes@llyw.cymru.

Safbwynt polisi
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu
Cymru fwy cyfartal lle mae gan unigolion gyfle
cyfartal i gael gwaith, a lle mae diwylliant o
fynediad cynhwysol i weithlu sy’n adlewyrchu
cymdeithas a’n cymunedau. Dros y tudalennau
canlynol, cewch gyngor a chynghorion
ymarferol ar gyflogi, datblygu a chefnogi pobl
anabl fel rhan o’ch gweithlu yma yng Nghymru.
Bydd yn egluro buddion a manteision gweithlu
cynhwysol ac amrywiol, gan chwalu’r mythau a’r
rhwystrau tybiedig sydd gan gyflogwyr ynglŷn â
chyflogi gweithwyr anabl.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu
gwlad o waith teg. Ystyr ‘gwaith teg’ yw sefyllfa
lle mae gweithwyr ‘yn cael eu gwobrwyo, yn
cael eu clywed ac yn cael eu cynrychioli’n
deg, yn ddiogel ac yn gallu datblygu mewn
amgylchedd iach, cynhwysol lle mae eu
hawliau’n cael eu parchu’.
Mae cydraddoldeb yn rhan annatod o
nodweddion gwaith teg sydd â’r potensial i
gael effaith gadarnhaol ar gyflogi pobl anabl.
Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn
‘Gwaith Teg Cymru’, adroddiad y Comisiwn
Gwaith Teg, a gyhoeddwyd yn 2019.
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Manteision lu cyflogi pobl
anabl
Mae pobl anabl yn rhan ddilys a phwysig
o’n gweithlu. Gall unigolion anabl ddod â
safbwyntiau a phrofiadau gwahanol, ac maen
nhw’n gwneud cyfraniad gwerthfawr.
Mae amrywiaeth a chynwysoldeb yn y gweithle
yn gwneud synnwyr busnes da.
•

Mynediad at gronfa dalent eang ac
amrywiol.
Dylai’ch busnes gyflogi’r unigolyn gorau ar
gyfer y swydd. Mae pobl anabl yn gaffaeliad
i weithleoedd ac yn dod â phrofiadau,
doniau a safbwyntiau newydd a gwahanol
sy’n werthfawr ac yn gyffrous.

•

Elwa ar fanteision niferus amrywiaeth.
Trwy sicrhau bod gan eich busnes weithlu
amrywiol, rydych yn sicrhau bod gennych
amryw byd o safbwyntiau, syniadau,
galluoedd a doniau. Mae hefyd yn sicrhau
bod gan sefydliadau ddealltwriaeth well o’r
sail cwsmeriaid – bydd pob un yn gwneud
eich busnes yn gryfach.

•

Sgiliau amrywiol
Mae pobl anabl yn cynnig safbwyntiau
ehangach wrth ddatrys problemau. Efallai
y byddan nhw’n cynnig sgiliau fel Iaith
Arwyddion Prydain, sy’n helpu sefydliadau i
gyfathrebu’n well â chwsmeriaid.

•

Gweithlu teyrngar, ymroddedig sy’n
gweithio’n galed.

I weld enghreifftiau pellach o’r rhesymau dros
gyflogi prentis anabl, cliciwch yma.
Mae gweithlu amrywiol nid yn unig yn gallu
arwain at fwy o gynhyrchiant, creadigrwydd ac
elw, ond bydd yn helpu i ddenu cwsmeriaid a
staff newydd. Fel cyflogwr, rydych am ddenu,
recriwtio a chadw’r doniau gorau. Gall pobl
anabl ehangu eich cronfa dalent a rhoi mantais
gystadleuol i chi.
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Model cymdeithasol o
anabledd
Beth am newid ein ffordd o feddwl am
anabledd.
Mae’r agwedd hanesyddol at anabledd yn y
DU wedi bod yn seiliedig ar fodel meddygol o
anabledd (lle mae nam unigolyn cael ei ystyried
fel rhywbeth sy’n ei wneud yn anabl).
Mae’r Model Cymdeithasol o Anabledd yn
gwahaniaethu rhwng ‘nam’ ac ‘anabledd’.
Mae’n cydnabod bod pobl â namau wedi’u
hanalluogi gan rwystrau cyffredin mewn
cymdeithas. Mae’r rhwystrau hyn yn cynnwys
agweddau negyddol, rhwystrau ffisegol a
sefydliadol, sy’n gallu atal pobl anabl rhag cael
eu cynnwys a chymryd rhan ym mhob elfen
o fywyd ac sy’n golygu na allant gyflawni i’w
llawn botensial. Mae’r dull hwn wedi’i ymgorffori
yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar
Hawliau Pobl Anabl, a lofnodwyd gan y DU.
Yn syml, mae’r Model Cymdeithasol o Anabledd
yn dweud wrthym y gall fod gan unigolion nam
neu wahaniaeth, ond mai cymdeithas sy’n eu
hanalluogi trwy osod rhwystrau ger eu bron. Er
enghraifft:
•

Mae unigolyn â nam symudedd sy’n
defnyddio cadair olwyn yn cael ei analluogi
gan adeilad nad yw’n cynnwys lifftiau,
rampiau neu doiledau hygyrch;

•

Gall rhywun sydd â nam egni fel M.E. gael
ei analluogi gan benderfyniadau i gynnal
cyfarfodydd ar adegau pan na all gymryd
rhan.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i
ddefnyddio’r Model Cymdeithasol ym mhob
agwedd ar ei gwaith ac yn annog cyflogwyr
eraill i feddwl yr un fath. Mae hynny’n golygu y
dylai fod yn sail i’r hyn a wnawn ein hunain fel
cyflogwyr, rheolwyr a chydweithwyr pobl anabl.
Mae’r Model Cymdeithasol o Anabledd yn ein
hannog i feddwl sut y gallwn ni i gyd gymryd
camau i gael gwared ar rwystrau fel bod
pawb yn gallu ffynnu. Mae Llywodraeth Cymru
wedi llunio dogfen ‘Gweithredu ar Anabledd:
yr hawl i fyw’n annibynnol’, sef fframwaith a
chynllun gweithredu sy’n defnyddio’r Model
Cymdeithasol. Cliciwch yma i weld y ddogfen.
I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar y
Model Cymdeithasol o Anabledd, ewch i wefan
Anabledd Cymru.

Dyma fideo byr gan Lywodraeth Cymru sy’n
esbonio’r Model Cymdeithasol o Anabledd yn y
gweithle.
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Chwalu’r myth
Mae llawer o straeon celwydd golau am bethau
sy’n ein rhwystro rhag creu gweithle cynhwysol.
Mae llawer o’r stereoteipiau a’r rhagdybiaethau
hyn yn creu ac yn ategu’r rhwystrau i gyfleoedd
cyflogaeth person anabl. Maen nhw hefyd yn
cyfyngu ar y cyfleoedd a’r gronfa dalent y gall
eich busnes elwa arnyn nhw.
Mae manteision di-ri dros recriwtio a chadw
pobl â namau. Gall fod yn ddefnyddiol archwilio
rhai o’r mythau a’r rhagfarnau diarwybod a allai
atal eich busnes rhag recriwtio mwy o bobl
anabl.
Myth: Bydd cyflogi rhywun â nam yn gostus ac
yn gymhleth.
Realiti: Mae’n arfer da i gyflogwyr ystyried
gofynion unigol eu gweithwyr. Yn bwysicach
fyth, does dim un ateb addas i bawb - felly
bydd angen addasiadau personol ar bob
gweithiwr. Y ffordd orau ymlaen yw cael sgwrs
gyda’r unigolyn i weld beth sydd ei angen arno
i gyflawni ei dasgau.
Mae dyletswydd gyfreithiol ar bob cyflogwr i
wneud addasiadau rhesymol i helpu ceiswyr
swyddi a gweithwyr anabl mewn amgylchiadau
lle mae person anabl yn cael ei roi dan
anfantais sylweddol. Gall llawer o’r addasiadau
hyn fod mor syml â gosod ramp, caniatáu oriau
gwaith hyblyg, ailbennu tasgau neu gerfio
swyddi - lle mae cyflogwr yn nodi tasgau
penodol y gellid eu neilltuo i weithiwr anabl.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am wneud
addasiadau yma

Mae rhaglen Mynediad at Waith Llywodraeth y
DU yn golygu y gallai gweithwyr gael cyllid tuag
at unrhyw addasiadau posibl. Cliciwch yma am
fwy o fanylion.
Myth: Mae iechyd a diogelwch bob amser yn
rhoi rheswm cyfreithlon dros beidio â derbyn
gweithwyr anabl.
Realiti: Ni ddylid defnyddio iechyd a
diogelwch fel esgus dros beidio â chyflogi
gweithwyr anabl, nac ar gyfer gwrthod
gwneud addasiadau rhesymol i’r gweithle. Yn
y rhan fwyaf o achosion, bydd modd gwneud
addasiadau sy’n dileu unrhyw risg iechyd a
diogelwch i’r gweithiwr neu ei ostwng i lefel
dderbyniol. Mae cyfoeth o gyngor, canllawiau
a chymorth ar gael i gyflogwyr i’w helpu i
recriwtio, datblygu a chadw gweithwyr anabl ar
ein tudalen adnoddau.
Myth: Mae’n anodd gwybod pa iaith i’w
defnyddio a sut i siarad am y peth.
Realiti: Mae gan Lywodraeth Cymru ganllaw
defnyddiol yma, sy’n esbonio pa iaith y dylech
chi ei defnyddio. Hefyd, mae’n bwysig holi
pobl eu hunain am yr iaith a ddefnyddiant
a chydnabod yr ymateb. Yn bwysicaf oll,
dylech fod yn cael sgyrsiau agored, parchus
gyda’ch holl aelodau staff er mwyn sicrhau
bod y cyflogwr a’r gweithiwr yn fodlon gyda’r
trefniadau.

Mae cymorth a chanllawiau arbenigol ar gyfer
rhai namau ar gael trwy sefydliadau allanol.
Ewch i’n tudalen adnoddau am ddolenni cyswllt.
Does dim rhaid i hyn fod yn ddrud, gan fod
addasiadau yn aml yn rhad (ar gyfartaledd, tua
£751), ac mae cyllid ar gael gan y llywodraeth
er mwyn helpu i dalu costau sy’n fwy na’r hyn y
byddai’n rhesymol i’r cyflogwr eu talu.

1Y Comisiwn Hawliau Anabledd (2015). Top Tips for Small Employers: A guide to employing disabled people. Ar gael
ar-lein: http://www.smarttar.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/top_tips_for_small_employers_-_a_guide_to_
employing_disabled_people.pdf
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Myth: Dyw hyn ddim yn berthnasol i’m
gweithwyr felly does dim angen i mi wybod
amdano.
Realiti: Nid yw llawer o namau megis cyflyrau
iechyd meddwl yn gorfforol-amlwg bob amser.
Fodd bynnag, mae gan gyflogwr ddyletswydd i
wneud addasiadau rhesymol os oes arwyddion
y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt wybod
bod gan ymgeisydd swydd neu weithiwr nam
o’r fath. Hefyd, mae llawer o bobl yn cael eu
nam yn ystod eu bywyd gwaith. Hyd yn oed os
nad oes angen addasiadau ar eich gweithwyr
ar hyn o bryd, gallai hynny godi yn y dyfodol.
Efallai na fydd eich gweithiwr yn gwybod ei hun
bod cymorth ar gael, felly mae’n bwysig cofio
am hyn.
Myth: Rhaid trin pob aelod staff yn gyfartal gan
y byddai’n anghyfreithlon trin person anabl yn
fwy ffafriol na pherson nad yw’n anabl.
Realiti: Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn
cynnwys darpariaeth sy’n cyfeirio at weithredu
cadarnhaol cyffredinol, sy’n caniatáu i gyflogwyr
gymryd camau i leihau’r achos o anfantais
neu ddiffyg cynrychiolaeth a brofir gan rai â
nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys
rhai ag anabledd. Ceir darpariaeth gweithredu
cadarnhaol ar wahân hefyd sy’n ymwneud yn
benodol â recriwtio a dyrchafiad swydd. Mae
hyn yn golygu y gallai cyflogwr, er enghraifft,
benderfynu mai dim ond gweithwyr anabl sy’n
cael mynd ar gwrs hyfforddi, a byddai hyn yn
gyfreithlon.
Er bod hwn yn faes cymhleth, mae Swyddfa
Cydraddoldebau Llywodraeth San Steffan wedi
cyhoeddi canllawiau cyflym i ddefnyddio
camau cadarnhaol o ran recriwtio a dyrchafu,
sy’n cynnwys enghreifftiau gweithiol: gallai
cyflogwr, er enghraifft, benderfynu cyfyngu
mynediad i gwrs hyfforddi i weithwyr anabl a
byddai hyn yn gyfreithlon.
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Busnes agored - denu
gweithwyr anabl
Mae’n bwysig pwysleisio bod eich busnes yn
gynhwysol ac yn croesawu gweithwyr anabl.
Bydd hyn yn cynyddu nifer y ceisiadau gan
bobl anabl, drwy roi arwyddion i ymgeiswyr
anabl a sefydliadau cyflogaeth bod eich busnes
yn weithle cynhwysol a chefnogol.
Cofiwch y dylai bod gennych bolisïau a
gweithdrefnau ystyrlon fel busnes, a’ch bod yn
dathlu amrywiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol
ac ar-lein.
Isod ceir rhai enghreifftiau o sut y gallwch
sicrhau bod eich busnes yn gynhwysol:
•

Ymfalchïo yn eich dull cynhwysol o
weithredu: Ewch ati i ddathlu amrywiaeth a
chynhwysiant eich busnes trwy gyfrwng eich
sianeli cyfryngau cymdeithasol, gwefannau
a deunyddiau marchnata eraill. Mae angen i
bobl anabl weld adlewyrchiad ohonyn nhw
eu hunain yn y sefydliad i’w hannog i wneud
cais.

•

Cymryd rhan: Dathlu digwyddiadau
codi ymwybyddiaeth, fel Diwrnod Pobl
Anabl y Cenhedloedd Unedig, Wythnos
Rhyngwladol Ymwybyddiaeth o
Awtistiaeth ac Wythnos Ymwybyddiaeth
o Bobl Fyddar a llawer mwy gan gynnwys
Wythnos sy’n Canolbwyntio ar Namau
Dysgu. Dyma ffordd wych o hyrwyddo
a dysgu mwy am namau gwahanol, gan
gynnwys sut y gallwch chi a’ch gweithwyr
helpu, a dangos eich cefnogaeth.

•

Creu cerrig camu: Allai’ch busnes chi
gynnig profiad gwaith â thâl, prentisiaethau,
treialon gwaith neu hyfforddeiaethau i bobl
anabl, i’w cefnogi i ddysgu sgiliau yn y
gweithle? Os felly, gallech fod yn allweddol
wrth helpu rhywun i gamu ar yr ysgol yrfa yn ogystal â helpu’ch busnes i ffynnu.

•

Estyn allan at bartneriaid: Mae llawer o
sefydliadau sy’n helpu pobl anabl i gael
gwaith. Maen nhw bob amser yn chwilio am
fusnesau i estyn allan a dweud eu bod yn
agored i fusnes - da chi, cysylltwch â nhw!
Mae rhai o’r sefydliadau hyn wedi’u rhestru
yn ein hadran ‘Adnoddau’.

•

Ennill bathodyn: Gallwch ymuno â sawl
cynllun i fod yn gyflogwr cynhwysol. Trowch
i’n tudalen adnoddau i weld sut gallwch chi
fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd,
er enghraifft. Dangoswch eich bathodyn â
balchder!

Dim ond llond dwrn o syniadau yw’r rhain
i sicrhau bod eich busnes yn groesawgar i
weithwyr anabl - ond nid da lle gellir gwell, wrth
gwrs!

Mae pob math o sefydliadau sy’n gallu’ch
helpu i wneud hyn - ewch i’n tudalen
adnoddau am fanylion.
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Recriwtio
Y broses ymgeisio
Gallwch gymryd sawl cam i ehangu apêl
eich hysbysebion swyddi a’u gwneud yn fwy
cynhwysol. Yn gyntaf, efallai na fyddai rhai
pobl yn meddwl bod swydd neu fusnes yn
groesawgar i bobl anabl, felly mae’n bwysig
pwysleisio bod eich sefydliad yn croesawu
ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Gall hefyd fod
yn ddefnyddiol atgoffa ymgeiswyr o’r cymorth
sydd ar gael iddyn nhw ddod i gyfweliad.
Os ydych chi’n defnyddio rhwydweithiau
anffurfiol neu dafod leferydd i recriwtio efallai
na fyddwch yn hysbysebu’r ffaith eich bod yn
weithle cynhwysol. Gallech golli allan ar y cyfle
i ddenu ystod eang o ddoniau a sgiliau. Dylech
ystyried os mai dyma’r ffordd orau o recriwtio mae llawer o gymorth ar gael i chi.
Mae’n syniad da monitro effeithiolrwydd eich
arferion recriwtio yn rheolaidd. Faint o bobl
anabl sy’n cael eu cyflogi o ganlyniad? Beth
allwch chi ei wneud i wella?
Hysbysebu’r swydd
Darparwch ddatganiad amrywiaeth yn eich
disgrifiadau swydd a’ch hysbysebion fel bod
pobl yn gallu sylwi’n gyflym ar eich busnes
fel un sy’n malio am gynwysoldeb. Dyma
enghraifft: ‘Os oes gennych chi’r sgiliau cywir ar
gyfer y swydd, hoffem glywed gennych. Rydym
yn annog ceisiadau gan yr ymgeiswyr cywir
waeth beth fo’u hoedran, anabledd, hunaniaeth
o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd,
cred neu hil.’
Gofynnwch i bob ymgeisydd a oes angen
addasiadau neu gymorth ychwanegol arnyn
nhw yn ystod y broses ymgeisio i sicrhau eu
bod y gallu cyflawni o’u gorau. Sicrhewch
fod ymgeiswyr yn gwybod eich bod o blaid
darparu addasiadau a rhowch fanylion cyswllt
os hoffai’r ymgeiswyr gael gwybodaeth mewn
fformat gwahanol neu os oes angen unrhyw
addasiadau arnyn nhw. Gellid cynnwys hyn
mewn dalen ar wahân i’r prif gais, fel bod y rhai
sy’n llunio’r rhestr fer yn seilio eu hasesiad o
addasrwydd ar sgiliau a phrofiad yr unigolyn
ac nad ydynt yn cael eu dylanwadu gan
ffactorau eraill sy’n gysylltiedig â nodweddion
gwarchodedig.

Ewch ati i graffu ar eich hysbyseb er mwyn
sicrhau nad yw’n cynnwys unrhyw sgiliau
neu gymwysterau nad ydynt yn ofynnol.
Bydd rhai hysbysebion prentisiaeth neu swydd
yn dweud bod angen trwydded yrru ar yr
ymgeisydd, a gallai hyn eithrio rhai ymgeiswyr
anabl – oes rhaid iddyn nhw yrru, er enghraifft,
neu a allwch aralleirio hyn fel ‘y gallu i deithio’
sy’n gallu golygu defnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus, tacsi neu ddulliau eraill? Gall
‘cyfathrebu geiriol/ar lafar’ elyniaethu pobl
sy’n cyfathrebu drwy ddulliau amgen fel
iaith arwyddion. Holwch eich hun - ydy sgil,
gwybodaeth neu gymhwyster penodol yn
hollbwysig neu oes modd ei ddatblygu ar ôl i’r
person ddechrau ar ei swydd? Os felly, beth am
restru hynny fel rhywbeth ‘dymunol’ yn hytrach
na ‘hanfodol’. Os yw’n ofyniad galwedigaethol,
esboniwch pam.
Yn yr un modd, gall pennu bod rhaid
i ymgeisydd fod yn ‘ffit yn gorfforol’
wahaniaethu yn erbyn pobl anabl. Os yw’r
swydd yn cynnwys set benodol o ofynion
corfforol, yna rhaid disgrifio’r rhain yn glir gan
geisio esbonio pam maen nhw’n ofynnol. Mae
hyn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr anabl asesu a
allant fodloni’r meini prawf a/neu oes modd
gwneud unrhyw addasiadau i’r swydd i’w
galluogi i wneud hynny.
Bydd defnyddio iaith gynhwysol yn helpu i
ddenu ystod ehangach o ymgeiswyr posibl.
Gall jargon diangen wneud i swydd ymddangos
yn llai deniadol ac yn fwy anhygyrch i rai, felly
cofiwch ddefnyddio iaith glir. Cliciwch yma
am gyngor iaith Llywodraeth Cymru. Mae bob
amser yn syniad da sicrhau bod eich hysbyseb
yn cynnwys ffont hawdd ei ddarllen, a’ch bod
yn darparu llawer o ddulliau cyswllt, fel rhif ffôn
a chyfeiriad e-bost. Gwiriwch fod eich ffurflen
gais yn gwbl hygyrch.
Checklist
X Peidiwch â rhestru meini prawf nad ydynt yn
hanfodol i wneud y gwaith
X Peidiwch â defnyddio termau fel ‘yn gorfforol
ffit’ neu ‘egnïol’
X Peidiwch â defnyddio jargon diangen
✓ Defnyddiwch iaith gynhwysol yn gadarnhaol
✓ Cofiwch ddarparu datganiad amrywiaeth yn
eich hysbysebion swyddi
✓ Gofynnwch i bob ymgeisydd a oes
angen addasiadau arno
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✓ Hysbysebwch y ffaith eich bod yn
rhan o gynllun Hyderus o ran Anabledd

Rhestr fer a chyfweliad
Mae’n hawdd i recriwtwyr gyflogi unigolion sy’n
adlewyrchu naill ai eu delwedd neu eu syniad
eu hunain o’r ‘math o berson’ sy’n addas i’w tîm
nhw. Gall y rhagdybiaethau hyn atal busnesau
rhag cynyddu eu hamrywiaeth a datblygu’n
weithlu cynhwysol. Bydd ystyried sgiliau a
phrofiadau pob ymgeisydd yn wrthrychol yn
helpu i ddod o hyd i’r unigolyn gorau ar gyfer
y swydd. Mae recriwtio pobl o gefndiroedd
gwahanol i’ch un chi yn golygu bod eich
sefydliad yn gallu elwa ar syniadau, profiadau
a dealltwriaeth newydd yn sgil cynwysoldeb.
Er enghraifft, efallai y byddwch am ystyried
hyfforddiant ar ‘ragfarn ddiarwybod’ i rai sy’n
rhan o’r broses recriwtio.
Mae’n bwysig eich bod yn ceisio gwneud y
profiad recriwtio mor deg â phosibl i bawb,
a all olygu gwneud addasiadau recriwtio
ar gyfer ymgeiswyr anabl er mwyn sicrhau
mynediad cyfartal i’r broses recriwtio. Mae hyn
yn helpu i sicrhau bod pawb yn gallu cyflawni
o’u gorau. Esboniwch y broses gyfweld yn
glir i’r ymgeiswyr ymlaen llaw fel eu bod yn
gwybod beth i’w ddisgwyl, a gofynnwch a oes
angen unrhyw addasiadau arnyn nhw. Mae
pawb yn wahanol - gofynnwch i’r ymgeisydd
pa addasiadau sydd ei angen arno i gyflawni
ei botensial. Bydd esbonio’r math o dasgau
ymlaen llaw yn eu galluogi i sylwi lle bydd
angen addasiadau rhesymol arnyn nhw o
bosibl.
Dyma rai enghreifftiau o addasiadau mewn
cyfweliad:
•
•
•

•

Pylu’r goleuadau i rywun ag epilepsi.
Caniatáu cymorth personol i unigolyn â
namau dysgu yn y cyfweliad.
Lle mae’ch panel yn eistedd? Os cânt eu
gosod o flaen ffenest ddisglair, mae’n bosibl
na fydd ymgeisydd â nam ar ei glyw/sydd
wedi colli ei glyw yn gallu gweld cegau i
ddarllen gwefusau. Rhowch nhw o flaen wal
wag a sicrhau eu bod nhw’n siarad yn eu tro.
Os oes angen dehonglydd BSL (Iaith
Arwyddion Prydain) ar ymgeisydd byddar,
mae’n ddefnyddiol rhoi’r cwestiynau ymlaen
llaw i’r dehonglydd. Efallai y bydd angen
dau ddehonglydd mewn cyfweliad hirfaith.

•

•

•

•

•
•
•

Peidiwch â rhagdybio unrhyw beth e.e. y
bydd rhywun â nam ar ei glyw/wedi colli ei
glyw am weld y cwestiynau ar bapur. Gallai
hyn achosi tramgwydd diangen. Mae bob
amser yn well gofyn i’r ymgeisydd ymlaen
llaw beth yw ei hoff ddull cyfathrebu.
Esboniwch beth y gall ymgeiswyr ei
ddisgwyl yn y cyfweliad, gan gynnwys faint
o bobl fydd ar y panel cyfweld a’u rolau o
fewn y sefydliad. Gall hyn fod o gymorth
arbennig i unigolion gorbryderus neu
awtistig.
Byddwch yn brydlon o ran amser y
cyfweliad, ar gyfer ymgeiswyr ag awtistiaeth.
Os ydych chi’n hwyr, dylech roi gwybod i
ymgeiswyr neu ystyried aildrefnu’r cyfweliad
ar gyfer diwrnod arall.
Cofiwch y gall cyfwelai ag awtistiaeth
ymateb yn well i gwestiynau llythrennol.
Cynigiwch gyfle i’r ymgeiswyr gymryd
nodiadau neu gynnig ailadrodd y cwestiwn
os bydd hyn o gymorth.
Byddwch yn barod i addasu amser y
cyfweliad ar gyfer rhywun sydd angen mwy
o amser i deithio.
Neilltuwch fwy o amser i bobl â dyslecsia
wneud tasgau ysgrifenedig.
Fyddai cyfweliad o bell yn bosib? Os
felly, meddyliwch sut gallai hyn weithio i’r
ymgeisydd - e.e. defnyddio cyfweliad fideo
yn lle cyfweliad dros y ffôn.

Efallai nad cyfweliadau yw’r broses recriwtio
orau i rai i arddangos eu galluoedd, felly
cynigiwch ddewisiadau amgen i bobl â dulliau
gwahanol o ddysgu. Gall treialon gwaith
ganiatáu i ymgeiswyr ddangos eu sgiliau mewn
gweithle go iawn, er enghraifft: gall chwarae
rôl, cyflwyniadau neu ymarferion hefyd eu
helpu i fynegi eu doniau mewn fformat tecach,
sy’n cyfyngu llai arnyn nhw. Ni ddylai newid
fformat profion olygu nad ydych yn profi pobl
yn gyfartal – dylai olygu eich bod yn eu profi’r
gyfartal ond mewn ffordd wahanol. Gweler yr
adran ar wneud addasiadau.
Cofiwch, dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ni
ddylech holi’r ymgeisydd am ei iechyd tan eich
bod wedi cynnig swydd iddo, heblaw er mwyn:
• Darganfod a oes angen unrhyw addasiadau
arnyn nhw yn ystod y broses recriwtio
• Darganfod a allant gyflawni
swyddogaeth hanfodol y swydd
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• Monitro a yw ymgeiswyr yn anabl
(rhaid i hyn fod yn ddienw).

Cadw a chefnogi
Mae gwybod sut i gefnogi gweithwyr anabl yn y
gwaith yn hollbwysig i’ch busnes, oherwydd os
yw’ch gweithwyr yn ffynnu, bydd eich busnes
yn ffynnu hefyd.
Oeddech chi’n gwybod bod y rhan fwyaf o
bobl anabl yn dod yn anabl yn ystod eu hoes
waith? Mae eu helpu i addasu yn y gwaith nid
yn unig yn dilyn y gyfraith, ond hefyd yn sicrhau
y gall eich busnesau barhau i elwa ar brofiad
a gallu pawb, yn hytrach na cholli gweithwyr
gwerthfawr.
Addasiadau
Fel cyflogwr, mae dyletswydd gyfreithiol arnoch
i wneud addasiadau rhesymol i helpu ceiswyr
swyddi a gweithwyr anabl mewn amgylchiadau
lle mae person anabl yn cael ei roi dan
anfantais sylweddol. Mae hyn yn cynnwys
gwneud addasiadau i’r gweithle – addasiadau
sy’n rhesymol i chi, y cyflogwr, a’r unigolyn.
Cofiwch fod addasiadau rhesymol yn cael eu
galw’n addasiadau rhesymol, addasiadau yn y
gweithle ac addasiadau recriwtio hefyd.
Mae pawb yn wahanol a dylech ofyn i’ch
gweithiwr pa addasiadau sydd ei angen
arno. Efallai y bydd cyflogwyr mwy o faint
yn gallu atgyfeirio’r mater at y tîm Iechyd
Galwedigaethol a allai wneud argymhellion ar
addasiadau rhesymol addas.
Mae canllawiau ar gael hefyd. Gweler
canllawiau Llywodraeth y DU yma, a’n tudalen
Adnoddau am ddolenni posibl at gyngor mwy
arbenigol.
Dyw’r rhan fwyaf o addasiadau ddim yn costio
rhyw lawer, os o gwbl. Os oes unrhyw gostau
y tu hwnt i swm rhesymol i’r cyflogwr eu talu,
gall Llywodraeth y DU ddarparu cyllid drwy’r
cynllun Mynediad at Waith. Cliciwch yma am
ragor o wybodaeth. Mae’r sefydliadau cymorth
cyflogaeth arbenigol sydd wedi’u rhestru yn
yr adran adnoddau yn gallu cynnig cymorth a
chanllawiau arbenigol.

Amgylchedd a diwylliant cefnogol
Mae’n bwysig rhoi sicrwydd i bob gweithiwr y
gall leisio unrhyw bryderon, yn gyfrinachol, am
faterion sy’n effeithio arno yn y gwaith a thu
allan i’r gwaith. Gallai gweithwyr anabl a rhai
nad ydynt yn anabl wynebu heriau ychwanegol
y tu allan i’r gwaith sy’n effeithio arnyn nhw
yn y gweithle. Efallai ei bod hi’n anodd i bobl
ofyn am gymorth ychwanegol yn y gwaith,
beth bynnag yw hwnnw, felly ceisiwch greu
amgylchedd a diwylliant cefnogol sy’n annog
gweithwyr i siarad os oes angen.
•

•

•

•

•

•

Sicrhau bod aelodau perthnasol
o’ch busnes yn gwybod sut i gefnogi
cydweithwyr anabl, wrth barchu eu hawl i
gyfrinachedd. Gellid rheoli hyn drwy gynnig
hyfforddiant ar gefnogi cydweithwyr anabl
Dylai rheolwyr yn arbennig gael hyfforddiant.
Annog gweithwyr i sefydlu rhwydweithiau,
fel rhwydwaith anabledd, i sicrhau bod
pobl yn cael cymorth gan gydweithwyr. Yn
ogystal â’u swyddogaeth cymorth gan
gymheiriaid sylfaenol, gallai’r rhwydweithiau
hyn helpu’r sefydliad i gynnig adborth
i newidiadau arfaethedig i bolisïau sy’n
effeithio ar amodau gwaith staff.
Ystyried casglu barn yn ddienw drwy
arolygon staff, fel bod gan weithwyr sawl
ffordd o ddweud wrth y busnes beth sy’n
gweithio, a beth sydd ddim.
Penodi uwch aelod o’ch busnes yn
‘hyrwyddwr anabledd/cydraddoldeb’, sy’n
gallu pwysleisio ymrwymiad ac ymroddiad
eich busnes.
Annog system fentora, er mwyn sicrhau bod
pobl yn cael cymorth ychwanegol fel bo’r
angen. Cofiwch y dylai gweithwyr anabl fod
yn fentoriaid yn ogystal â’r rhai sy’n cael eu
mentora2.
Os ydych chi’n fusnes mawr, beth am
gyflwyno ‘pasbort y gweithle’ - dogfen y
gall y gweithwyr ei chyflwyno wrth gychwyn
rolau newydd mewn adran newydd, ac sy’n
esbonio pa addasiadau sydd eu hangen
arnyn nhw. Dylid ond ei rhannu gyda phwy
bynnag sydd wedi cael sêl bendith y
gweithiwr anabl.

2Anne O’Bryan and Stephen Beyer, Valued in Public: Helping people with a learning disability to work in public bodies
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•

•

•

•

Meddwl sut gall pobl godi unrhyw
broblemau/pryderon sydd ganddyn nhw am
faterion hygyrchedd, yn gyfrinachol. Cael
polisi cydraddoldeb/anabledd clir.
Ystyried unrhyw ofynion posibl sydd
gan unigolyn er mwyn cymryd rhan
mewn digwyddiadau cymdeithasol yn y
gwaith. Peidiwch â threfnu digwyddiadau
cymdeithasol mewn mannau anhygyrch.
Er enghraifft, os ydych chi’n cynllunio
trip i’r theatr a bod aelod o’r staff yn
defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, byddai’n
ddefnyddiol trefnu diwrnod lle mae’r
cynhyrchiad dan sylw’n cael ei arwyddo.
Holwch eich gweithwyr a gofyn am eu barn
am drefniadau hygyrchedd ac a oes modd
i’r busnes wneud mwy i gefnogi eu gofynion.
Os yw eich sefydliad yn cydnabod undeb
llafur, cysylltwch â’r cynrychiolydd undeb
lle bo’n briodol, oherwydd gallant fod yn
ffynhonnell cyngor da a defnyddiol.

Gweithio o gartref/gweithio o bell
Gall gweithio gartref fod yn fuddiol am sawl
rheswm. Os yw hyn yn bosibl, dylech gefnogi
hyn. Mae cynnig trefniadau gweithio hyblyg
yn bwysig ac yn gyfle i weithwyr gyflawni o’u
gorau.

•

Sut byddwch chi’n cadw mewn cysylltiad?
Cofiwch fod gwaith yn bwysig ar gyfer
rhyngweithio cymdeithasol hefyd - beth yw’r
ffordd orau o sicrhau eu bod nhw’n dal i
deimlo’n rhan o’r tîm?

Mae’r TUC wedi llunio asesiad risg ar gyfer
gweithwyr cartref yma.
Iaith
Mae iaith yn arf pwerus. Rydym yn ei
defnyddio’n helaeth yn y gweithle – o
gyfathrebu â’n gilydd i neilltuo tasgau a chyfleu
syniadau. Mae’n bwysig defnyddio’r Gymraeg
a’r Saesneg mewn ffordd nad yw’n digio nac
yn pechu yn erbyn unrhyw un, ac sy’n ategu
hawliau anabledd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio canllawiau
yma i’ch helpu i lywio’r termau y dylech chi eu
defnyddio. Cofiwch nad rhestr gyflawn mohoni.
Os ydych chi’n ansicr, gofynnwch i chi’ch hun:
ydy hon yn iaith barchus i’w defnyddio?

Mae angen i chi sicrhau bod gweithwyr yn
cael digon o gymorth, boed yn y gweithle neu
gartref. Isod, ceir rhestr o’r pethau i’w hystyried
- ond nid yw’n rhestr gynhwysfawr, gan ei fod yn
dibynnu ar y math o swydd dan sylw:
•

•
•

Pa addasiadau yn y gweithle sydd eu
hangen ar eich gweithiwr? Oes modd
sicrhau eu bod nhw’n cael y cymorth hwn
gartref?
Pa gyfarpar sydd ei angen ar eich gweithiwr
i sicrhau y gall weithio hyd eithaf ei allu?
Beth allwch chi a’ch cydweithwyr ei wneud
i sicrhau cymorth i gydweithwyr anabl? Er
enghraifft, ystyried ymddygiad da mewn
cyfarfodydd fideo fel bod pawb yn siarad yn
ei dro a nodi siaradwyr yn glir i sicrhau bod
cydweithwyr byddar yn gallu deall.
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Datblygu a chamu ymlaen
Trwy fuddsoddi yn eich gweithwyr, rydych chi’n
buddsoddi yn eich busnes.
Mae’n bwysig eich bod yn annog ac yn cefnogi
pob gweithiwr i ffynnu a datblygu o fewn eich
busnes. Mae hyn yn gwneud synnwyr busnes –
wrth annog a chefnogi eich gweithwyr i ffynnu,
felly hefyd eich busnes!
Mae hyn yn golygu sicrhau bod eich holl
weithwyr yn cael y cymorth a’r cyfleoedd
sydd eu hangen arnyn nhw i gamu ymlaen,
os mai dyna yw eu dymuniad. Bydd llwybr
gyrfa pob unigolyn yn wahanol, ond mae’n
bwysig meddwl am yr egwyddorion cyffredinol
canlynol:
•

•

•

•

•

Cael sgwrs agored gyda gweithwyr i weld
lle hoffen nhw fynd o safbwynt eu gyrfa, ac
os yw hynny’n ddefnyddiol, pennu nodau
ymarferol ar gyfer y tymor byr a’r hirdymor.
Mae’n arfer da sicrhau bod gan bob
gweithiwr ei gyfres o amcanion ei hun,
wedi’i theilwra i’w rôl a’i allu, a’u hadolygu’n
rheolaidd. Gallai fod law yn llaw â chynllun
datblygu wedi’i deilwra y mae gweithiwr
wedi’i greu gyda’i reolwr.
Meddyliwch a fydd angen mwy o gymorth
a/neu addasiadau ar weithiwr i’w galluogi
i wneud gamu ymlaen. Oes angen
hyfforddiant ychwanegol arno i wneud
cynnydd, er enghraifft, ac a oes angen
gwneud addasiadau er mwyn sicrhau bod yr
hyfforddiant ar gael mewn fformat hygyrch?
Sicrhau nad oes achos o ragfarn
ddiarwybod wrth wneud penderfyniad am
ddyrchafiad. Mae ‘nenfydau gwydr’ nid yn
unig yn brifo’r unigolyn na chaiff y cyfle
haeddiannol. Mae hefyd yn cael effaith
negyddol ar y sefydliadau a all fod yn
gwastraffu doniau’r staff sydd ganddynt.
Sicrhau bod y strategaeth adnoddau dynol
yn cyd-fynd â’r strategaeth fusnes a bod
pobl anabl yn cael cynnig yr un cyfle i gael
gwerthusiadau a chyfleoedd datblygu a
hyfforddiant. Mae dod â photensial holl staff
at y bwrdd yn gwneud synnwyr busnes da.

Mae’n syniad da monitro datblygiad
cydweithwyr anabl, i weld a oes lle i wella
systemau camu ymlaen eich busnes.
Hyfforddiant
Wrth feddwl am hyfforddiant a chyfleoedd
datblygu eraill, cofiwch y bydd rhai gweithwyr
angen addasiadau o bosib er mwyn sicrhau
eu bod yn elwa ar y cyfle dan sylw. Dylech
bob amser ofyn pa addasiadau sydd angen
eu gwneud mewn da bryd, a sicrhau bod
hyfforddiant yn cynnwys pawb.
Diswyddo
Os ydych chi’n gorfod diswyddo gweithiwr
anabl, gallai fod yn ddefnyddiol ei gyfeirio
at y sefydliadau a restrir yn y pecyn cymorth
adnoddau. Efallai y bydd y sefydliadau hyn yn
gallu ei helpu i ddod o hyd i swydd arall.
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Canllawiau Mynediad at Waith
Trosolwg
Cynllun grant dewisol, yn ôl y galw, yw
Mynediad at Waith a’r nod yw helpu mwy o
bobl anabl i ddechrau gwaith neu aros mewn
gwaith. Gall gynnig cymorth ymarferol i bobl
sydd â nam neu gyflwr iechyd corfforol neu
feddyliol hirdymor. Gellir darparu cymorth pan
fo angen help neu addasiadau ar rywun y tu
hwnt i addasiadau rhesymol.
Mae’r grant Mynediad at Waith ar hyn o bryd
ddwywaith y cyflog cyfartalog, ar ôl cynyddu
o £59,200 yn 2019 i £60,700 yn 2020. Gallai’r
grant dalu am gymorth ymarferol i alluogi eich
gweithiwr i aros mewn gwaith.
Gan fod Mynediad at Waith yn cynnig math
personol o gymorth, cyfrifoldeb yr unigolyn yw
gwneud cais naill ai ar-lein neu dros y ffôn.
Sut gall helpu eich busnes
• Cyflogi pobl anabl â’r sgiliau sydd eu
hangen arnoch.
• Cadw gweithiwr sy’n datblygu nam neu
gyflwr hirdymor (gan gadw ei sgiliau
gwerthfawr ac arbed amser ac arian wrth
recriwtio rhywun i gymryd ei le).
• Dangos eich bod yn gwerthfawrogi ac yn
cefnogi eich gweithwyr trwy gael polisïau ac
arferion cyflogaeth da.
Beth sydd ar gael
Gall eich gweithiwr gael help i dalu am gymorth
angenrheidiol oherwydd nam neu gyflwr iechyd
hirdymor. Bydd gan bob unigolyn addasiadau
rhesymol ar wahân, felly mae’n bwysig gofyn
i’ch gweithiwr beth sydd ei angen arno. Gallai
enghreifftiau gynnwys:
•
•
•
•
•
•

Cymhorthion ac offer yn y gweithle;
Addasu offer i’w gwneud yn haws iddynt eu
defnyddio;
Teithio i’r gwaith;
Cymorth cyfathrebu, gan gynnwys mewn
cyfweliadau;
Amrywiaeth eang o weithwyr cymorth;
Y gwasanaeth cymorth iechyd meddwl;

•

Cymorth ymarferol arall yn y gwaith, fel
hyfforddwr gwaith neu ddehonglydd iaith
arwyddion.

Pwy sy’n gymwys
Mae Mynediad at Waith ar gael yng Nghymru, yr
Alban a Lloegr. Mae’n rhoi cyngor a chymorth
ymarferol i bobl sydd â nam neu gyflwr iechyd
ac sy’n gyflogedig, yn hunangyflogedig neu ar
fin dechrau gweithio.
•
•

•
•
•

Gallant fod yn swyddi rhan-amser, amser
llawn, dros dro neu barhaol.
Mae’r cynllun wedi’i ymestyn yn ddiweddar
i gynnwys pobl anabl ar hyfforddeiaethau,
interniaethau â chymorth, treialon gwaith
neu brofiad gwaith.
Ni all ymgeiswyr gael grant ar gyfer gwaith
gwirfoddol.
Rhaid i ymgeiswyr fod dros 16 oed.
Rhaid eu bod yn byw yng Nghymru, Lloegr
neu’r Alban.

Faint y bydd yn ei gostio
Fel cyflogwr, efallai y bydd rhaid i chi rannu’r
gost â chynllun Mynediad at Waith os yw’r
unigolyn wedi bod yn gweithio i chi am fwy
na 6 wythnos pan fyddant yn gwneud cais am
fynediad i waith.
Dim ond rhannu’r costau canlynol fydd angen i
chi:
•
•

Cymhorthion ac offer arbennig;
Addasiadau i eiddo neu gyfarpar.

Sut i wneud cais
Y ffordd gyflymaf a hawsaf yw gwneud cais
ar-lein yn www.gov.uk/mynediad-at-waith.
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Iaith: Model Cymdeithasol
o Anabledd
Mae iaith yn llywio syniadau. A syniadau yn
llywio camau gweithredu.
Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r
model cymdeithasol o anabledd, nid y model
meddygol. Mae Llywodraeth Cymru yn annog
busnesau i feddwl am anabledd fel hyn. Mae’r
Model Cymdeithasol o Anabledd yn gwneud
gwahaniaeth pwysig rhwng ‘nam’ ac ‘anabledd’.
Mae’n cydnabod bod pobl â namau wedi’u
hanalluogi gan rwystrau cyffredin mewn
cymdeithas.
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y
Model Cymdeithasol o Anabledd.
Mae’r canllawiau isod yn defnyddio’r model
cymdeithasol i wneud ein hiaith yn fwy
cynhwysol.
Sut i gyfeirio at bobl anabl yn gyffredinol
Beth i’w wneud a
pham
Cyfeirio at “bobl/
staff/cydweithwyr
anabl”
Mae’r rhai sy’n
deall y model
cymdeithasol, yn
cydnabod ac yn
derbyn y term anabl,
am eu bod (weithiau)
yn cael eu hanablu
gan gymdeithas
neu’r gweithle.

Beth i’w osgoi a
pham
PEIDIWCH â
chyfeirio at “bobl
ag anableddau/
pobl sydd ag
anableddau”
Mae hyn yn ategu’r
model meddygol
bod pobl anabl yn
anabl neu wedi’u
hanalluogi oherwydd
eu namau.

Sut i siarad am anabledd
Beth i’w wneud a
pham
Gwahaniaethu
rhwng nam (y
peth am berson
sy’n wahanol) ac
anabledd (y pethau
mae cymdeithas/yr
amgylchedd/polisi/
arfer yn eu gwneud
i berson sydd â nam
sy’n eu rhoi dan
anfantais).
Mae’n ddefnyddiol
cyfeirio at nam fel
pobl sydd “â nam
neu gyflwr iechyd
neu sy’n defnyddio
Iaith Arwyddion
Prydain” gan ei fod
yn cynnwys pobl
nad ydynt o bosibl
yn cydnabod nac
yn uniaethu â’r term
nam.

Beth i’w osgoi a
pham
PEIDIWCH â
chyfystyru nam ac
anabledd.
Mae hyn yn
atgyfnerthu’r model
meddygol, sy’n
awgrymu bod yr
unigolyn anabl
yn cael ei anablu
oherwydd ei nam
nid rhwystrau o fewn
cymdeithas.

Mae’n golygu
manteisio ar
gyfleoedd i herio’r
model meddygol
cyffredinol o
anabledd.
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Sut i gyfeirio at nam ar lefel unigol (os oes
angen gwneud hynny)
Beth i’w wneud a
pham
Mewn llawer o
achosion bydd
cyfeirio at natur y
nam yn ddigon ac yn
briodol e.e. dall, nam
ar y golwg neu wedi
colli golwg, byddar,
nam ar y clyw neu
wedi colli clyw,
nam symudedd/
defnyddiwr
cadair olwyn,
nam o ran egni,
nam gwybyddol,
anhawster dysgu,
cyflwr iechyd
meddwl, awtistig ac
ati.

Beth i’w osgoi a
pham
PEIDIWCH â
chyfeirio at namau
fel anableddau e.e.
anabledd gweledol,
anabledd egni ac ati.
Mae hyn yn parhau
i ddrysu rhwng nam
ac anabledd.

PEIDIWCH â
chyfeirio at
‘anableddau cudd’
(model meddygol)
- mae’n well
defnyddio ‘nam
anweledig’ os ydych
am wneud y pwynt
nad yw’r nam bob
Mewn rhai achosion, amser yn amlwg.
gall fod yn briodol i
gyfeirio’n fanylach at
gyflwr gwirioneddol
e.e. MS, dyslecsia,
epilepsi neu iselder.
Wrth ymdrin ag
unigolion, dylech
barchu’r modd maen
nhw’n disgrifio eu
hunain.

Canllawiau eraill
•

•

•

•

•

•

Sut i siarad am bobl nad ydynt yn anabl
Beth i’w wneud a
pham
Defnyddio’r term
“nad yw’n anabl”
Mae’n ffeithiol, ac
nid yw’n gwneud
dyfarniadau o werth
am bobl anabl.

Beth i’w osgoi a
pham
PEIDIWCH â
chyfeirio at bobl “abl
o gorff”.
Mae hyn yn
awgrymu bod
rhywbeth yn bod ar
bobl anabl, ac “nad
ydynt yn abl”.

•

Efallai y bydd rhai pobl anabl yn ystyried
eu bod yn ‘dioddef’ o’u cyflwr. Os mai
dyna yw eu safbwynt, parchwch hynny.
Ond peidiwch chi â defnyddio’r ymadrodd
‘yn dioddef o…..’; nid yw llawer o bobl yn
ystyried eu bywydau felly.
Peidiwch â defnyddio’r term ‘yn gaeth i
gadair olwyn’. Mae cadeiriau olwyn yn offer
sy’n rhyddhau, nid yn bethau sy’n eich
‘rhwymo’. Defnyddiwch y term ‘defnyddiwr
cadair olwyn’.
Mae’n briodol cyfeirio at anghenion dysgu
ychwanegol, gofynion mynediad, gofynion
cyfathrebu ac addasiadau rhesymol.
Peidiwch â defnyddio’r term ‘anghenion
arbennig’ sy’n cynnwys ystyron nad yw
llawer o bobl anabl yn eu hoffi, er ei fod yn
cael ei ddefnyddio gan gymdeithas o hyd.
Mae nifer fawr o dermau di-fudd am bobl
anabl sydd, yn ffodus, yn llai amlwg heddiw
o gymharu â’r gorffennol. Yn amlwg, dylech
eu hosgoi ar bob cyfrif. Mae enghreifftiau’n
cynnwys ‘yr anabl’/’y byddar’ ac ati, ‘pobl
handicap’ a thermau difrïol eraill sy’n
ymwneud â namau unigol.
O ran pobl anabl sy’n defnyddio
cynorthwywyr personol, galwch nhw’n
gynorthwywyr personol, nid gofalwyr.
Caiff pobl anabl eu disgrifio’n aml fel rhai
‘bregus’ neu ‘agored i niwed’, sydd ddim yn
helpu’r achos. Peidiwch byth â rhagdybio
bod pobl â namau yn ‘agored i niwed’. Gall
unrhyw un (anabl neu bobl nad ydynt yn
anabl), fod yn ‘agored i niwed’ ar adegau
gwahanol o’u bywydau, am resymau
gwahanol. Gall methu â darparu’r gofynion
cymorth/mynediad cywir/addasiadau
rhesymol i bobl anabl eu gosod mewn
sefyllfaoedd sy’n fwy agored i niwed.
Mae’n bwysig iawn cydnabod y termau
mae’ch gweithiwr yn uniaethu fwyaf â
nhw. Er enghraifft, mae modd defnyddio
termau gwahanol ymhlith pobl â nam ar
eu clyw/wedi colli clyw – e.e. mae rhai am
ddefnyddio’r gair Byddar gyda ‘B’ fawr os
ydyn nhw’n adnabod eu hunain fel rhywun
Byddar yn ddiwylliannol.
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Covid-19
Mae argyfwng Covid-19 (coronafeirws)
wedi golygu bod angen i fusnesau ledled
Cymru addasu drwy ddefnyddio atebion
technolegol yn fwy nag erioed, gan ganiatáu
i staff weithio gartref, a defnyddio dulliau
ymdopi ag absenoldeb salwch - sy’n gofyn
am greu amgylchedd cynhwysol i bob grŵp
gwarchodedig, yn enwedig y rhai â namau a
chyflyrau iechyd.
Os yw gweithwyr yn gweithio gartref, mae’n
bwysig sicrhau eich bod yn meddwl pa
addasiadau y gellir eu rhoi ar waith er mwyn
sicrhau y gallant weithio i’w llawn botensial.
Os ydyn nhw yn y gweithle, rhaid sicrhau
bod gweithwyr â nam dysgu yn ymwybodol o
unrhyw fesurau cadw pellter cymdeithasol yn y
gweithle mewn ffordd ddealladwy.

•

•

Mae’r National Deaf Children’s Society
Cymru yn codi ymwybyddiaeth ymysg
cyflogwyr o’r rhwystrau a achosir gan
fygydau wyneb, a’r prif gynghorion
cyfathrebu allweddol y gellir eu defnyddio
i helpu. Maen nhw wedi datblygu rhai
cynghorion a gwybodaeth yma.
Gyda mwy a mwy o gyfarfodydd yn cael
eu cynnal yn rhithiol, mae Cyngor Cymru i
Bobl Fyddar a Chyngor Cymru i’r Deillion
wedi paratoi’r ddogfen ganllaw hon ar sut
i sicrhau bod unrhyw gyfarfodydd sy’n cael
eu cynnal yn hygyrch i bobl â nam ar eu
synhwyrau.

Gall y sefyllfa bresennol beri anawsterau
newydd, yn enwedig os yw cydweithwyr yn
defnyddio mygydau neu orchuddion wyneb. Os
oedden nhw’n defnyddio cymorth cyfathrebu,
efallai mai dim ond gwasanaethau o bell sydd
ar gael gan na fydd dehonglwyr am beryglu
eu hunain i Covid-19. Gall fod yn anoddach i rai
gyfathrebu drwy sgrin hefyd, os yw’n pylu’r sain.
Gofynnwch i’r gweithwyr beth yw’r ffordd orau
i’w helpu.
Mae sefydliadau wedi cynhyrchu canllawiau
sy’n canolbwyntio’n benodol ar gefnogi
cydweithwyr anabl yn ystod y pandemig.
Cliciwch ar y dolenni am fanylion:
•

•

•

Mae TUC Cymru wedi darparu canllawiau
ar Covid-19 a gweithwyr anabl yma. Gweler
hefyd holl ganllawiau cydraddoldeb
Covid-19 y TUC yma, sy’n cynnwys
canllawiau ar gefnogi cydweithwyr BME.
Mae’r Fforwm Anabledd Busnes wedi creu
canllawiau i gyflogwyr ar beth i’w ystyried
wrth i’w staff ddychwelyd i’r gweithle
gwreiddiol. Cliciwch yma am fwy o fanylion.
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol hefyd wedi datblygu canllawiau yma
ac yma.
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Adnoddau
Cymorth y Llywodraeth i gyflogwyr
Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am y
gwasanaethau a’r cyllid a all fod ar gael i chi er
mwyn helpu i recriwtio gweithwyr anabl a chreu
gweithle cynhwysol.
Arferion Da a Safonau Busnes
Hyderus o ran Anabledd
Mae cynllun Disability Confident/Hyderus o ran
Anabledd yn helpu cyflogwyr i wneud y mwyaf
o’r talentau y gall pobl anabl eu cyfrannu i’ch
gweithle. Gall Hyderus o ran Anabledd nid yn
unig eich helpu i ddenu prentisiaid, gweithwyr
a chwsmeriaid anabl, ond bydd eich busnes
hefyd yn cael ei ystyried fel un sy’n arwain y
blaen yn eich sector a thu hwnt. Mae lefelau
gwahanol ar gael felly gallwch farcio pob cam
o’ch taith.
Mae cyflogwyr sydd wedi ymuno â’r cynllun
yn helpu i newid agweddau, ymddygiad a
diwylliant cadarnhaol tuag at namau yn y
gweithle. Ar ben hynny, maen nhw’n helpu
i ddileu rhwystrau i bobl anabl a’r bobl â
chyflyrau iechyd hirdymor ym myd gwaith er
mwyn sicrhau bod pawb yn cael y cyfleoedd i
gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Cymru Iach ar Waith
Gall Cymru Iach ar Waith roi gwybodaeth,
canllawiau ac enghreifftiau o arferion da i
gyflogwyr i’ch helpu i wella iechyd a lles eich
gweithlu. Y nod yw galluogi pobl o oedran
gweithio yng Nghymru i aros yn ffit ac yn iach
fel y gallant barhau i weithio, neu ddychwelyd i’r
gwaith ar ôl cyfnod o salwch.
Mae’r rhaglen yn cynnwys amryw o
wasanaethau sy’n ceisio gwella perfformiad
y sefydliad a lleihau costau a baich salwch
ac absenoldeb drwy gymorth un-i-un,
digwyddiadau hyfforddi a gweithdai, a
gwybodaeth ac arweiniad ar-lein a thros y ffôn.
Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma
hafan neu cysylltwch â’r tîm trwy e-bostio
WorkplaceHealth@wales.nhs.uk.

Gwobr Iechyd y Gweithle Bach
Mae Cymru Iach ar Waith yn cynnig fframwaith
sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gwella
iechyd, diogelwch a lles eich gweithwyr a’ch
sefydliad. Mae’r wobr hon am ddim i fusnesau
yng Nghymru sy’n cyflogi hyd at 50 o weithwyr.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Cymru Iach ar Waith - Safon Iechyd
Corfforaethol
Mae’r safon iechyd corfforaethol yn daith
barhaus o welliannau ac arferion da y gellir eu
defnyddio fel dull o gefnogi datblygiad polisïau
ar gyfer hybu iechyd a lles pob gweithiwr.
Mae’n agored i gyflogwyr sydd â 50 a mwy o
staff. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Cyngor Iechyd a Diogelwch
Fel cyflogwr, chi sy’n gyfrifol am iechyd,
diogelwch a lles eich holl weithwyr, p’un a oes
ganddyn nhw nam ai peidio. Cliciwch yma i
gael cyngor yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a
Diogelwch.
Cymorth i Weithwyr
Mynediad at Waith
Fel cyflogwr, mae dyletswydd arnoch i wneud
rhai newidiadau i sicrhau nad yw person anabl
dan anfantais sylweddol wrth weithio. Os yw’r
cymorth sydd ei angen ar weithiwr y tu hwnt
i ddyletswydd cyflogwr i wneud addasiadau
rhesymol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, fe
allech chi gael help gan y cynllun Mynediad at
Waith.
Mae Mynediad at Waith yn cynnig cymorth
personol wedi’i deilwra i helpu pobl anabl yn
y gweithle. Gallai’r cynllun grant dewisol helpu
i dalu costau cymorth ymarferol, er enghraifft
gyrraedd y gwaith, cymhorthion/offer arbennig
ac addasiadau neu wasanaethau gweithwyr
cymorth er mwyn ymgymryd â thasgau fel ateb
y ffôn neu fynychu cyfarfodydd.
Cliciwch yma i gael canllawiau a gwneud cais
am gymorth Mynediad at Waith.
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Mynediad at Waith (Gwasanaeth Cymorth
Iechyd Meddwl)
Mae Mynediad at Waith yn darparu cymorth
wedi’i deilwra i rai â chyflwr iechyd meddwl.
Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl
(MHSS) a ddarperir gan bartneriaid allanol,
Remploy ac Ingeus (a elwir hefyd yn Able
Futures), yn darparu cymorth unigol yn y
gweithle gan ymarferwyr iechyd meddwl
profiadol. Mae’r MHSS yn darparu pecyn
cymorth a chyngor wedi’i deilwra am hyd at
naw mis, ac mae’n gallu darparu strategaethau
ymdopi, cynllun cymorth cam wrth gam, cyngor
ar addasiadau a chymorth i gyflogwyr allu deall
cyflwr yr unigolyn yn well.
Mae Remploy yn cynnig gwasanaeth iechyd
meddwl cyfrinachol a di-dâl lle gall gweithwyr
gael cymorth ar gyfer iselder, gorbryder, straen
a materion iechyd meddwl eraill sy’n effeithio ar
eu gwaith.
Gall gweithwyr ffonio neu e-bostio cynghorwyr
arbenigol sy’n gallu rhoi cyngor ymarferol
a chymorth iechyd meddwl wedi’i deilwra
sy’n canolbwyntio ar waith, am naw mis. Yn
ogystal â hyn, gall gweithwyr gael help gyda
chynllun cymorth i’w cadw yn y gwaith, neu i
ddychwelyd i weithio, yn ogystal â syniadau ar
ar
gyfer
gyfer
addasiadau
addasiadau
yn yn
y gweithle
y gweithle
i’wi’w
galluogi
helpu i
gyflawni eu rôl.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Able Futures
Mae Able Futures yn rhoi cymorth ac adnoddau
i gyflogwyr a gweithwyr i’w helpu i ddangos eu
hymrwymiad i gefnogi pobl â chyflyrau iechyd
meddwl yn y gweithle.
•
•
•

Cyngor ar helpu gweithiwr sydd â chyflwr
iechyd meddwl
Addysg a phecyn cymorth i chi, eich
cydweithwyr a’ch tîm arweinyddiaeth
Hyrwyddo gwasanaeth hawdd i’w
ddefnyddio yn fewnol ar gyfer eich
gweithwyr.

Cymorth yn y Gwaith
Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth
cyfrinachol am ddim i bobl sy’n ei chael hi’n
anodd aros mewn gwaith oherwydd problem
iechyd.
Mae hyn yn cynnwys pobl sydd ar absenoldeb
salwch oherwydd:
•
•

problem cyhyrysgerbydol
problem iechyd meddwl

Os yw’r unigolyn dan sylw yn byw neu’n
gweithio yn y Gogledd (Ynys Môn, Gwynedd,
Conwy neu Sir Ddinbych) neu’r De-orllewin
(Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot
neu Abertawe) efallai y byddant yn gymwys i
gael cymorth am ddim.
Mae’r gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn
darparu mynediad cyflym i wasanaethau
therapi galwedigaethol, ffisiotherapi a therapi
seicolegol wedi’u teilwra, wedi’u cynllunio i
helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith neu reoli
cyflwr iechyd yn y gwaith.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru
Mae Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru yn
cael ei darparu drwy Remploy ac mae’n
cynnig cymorth cyflogaeth wedi’i deilwra yn
y gymuned i bobl anabl ddi-waith i’w helpu i
ddatblygu eu sgiliau a dechrau gweithio. Mae’r
rhaglen yn cynnig hyd at 21 mis o gymorth
cyfannol i unigolion cyn eu cyflogi ac unwaith
maen nhw yn y gweithle. Gall cyflogwyr weithio
gyda Remploy i gynnig cyfleoedd am dreialon
gwaith a lleoliadau gwaith i ddarpar ymgeiswyr
drwy’r rhaglen.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
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Cymorth a chyngor arbenigol
allanol
Yn ogystal â’r cyngor cyffredinol uchod, mae
pob math o gynghorion ar gael gan sefydliadau
arbenigol. Mae’r dolenni cyswllt i wefannau
allanol ar gael isod.
Sylwer, er bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio
iaith Model Cymdeithasol o Anabledd, nid ydym
yn gyfrifol am yr iaith na’r cyngor ar wefannau
allanol, a all fod yn defnyddio iaith wahanol.
Nid ydym chwaith yn gyfrifol am gynnwys
gwefannau allanol.
Nid yw’n rhestr gyflawn, dim ond enghreifftiau
o’r canllawiau sydd ar gael am ddim ar y we.
Byddwn yn diweddaru’r rhestr yn rheolaidd,
felly os hoffech gynnwys unrhyw ddolenni eraill
am gyngor pellach, rhowch wybod i ni.
Canllawiau cyffredinol ar gyfer cefnogi
gweithwyr anabl
Anabledd Cymru
Mae gan y sefydliad hwn lawer o wybodaeth,
gan gynnwys hawliau pobl anabl, canllaw
defnyddiol i iaith a delweddau cynhwysol, a
mwy o wybodaeth am y Model Cymdeithasol o
Anabledd. Cliciwch yma ar gyfer eu gwefan,
ac yma ar gyfer eu pecyn canllawiau arfer da.
#WorkWithMe
Menter ar y cyd rhwng Scope a Virgin Media,
cymuned busnes i fusnes sydd wedi ymrwymo
i fod yn fwy cynhwysol ar gyfer pobl anabl.
Ymunwch â’r gymuned i gael gwybod rhagor
drwy ddilyn y ddolen hon.

TUC Cymru
Mae TUC Cymru wedi creu pob math o
ganllawiau. Gweler y dolenni isod am fwy o
fanylion:
•
•

Anabledd ac amhariadau anweledig yn y
gweithle
Ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn y
gweithle

Mae amryw o sefydliadau ledled Cymru sy’n
gweithio gyda phobl anabl i’w helpu i ddod o
hyd i waith. Dyma ambell enghraifft:
Remploy
Sefydliad sy’n arbenigo mewn cyflogaeth i bobl
anabl. Yn adran y cyflogwr yma, gallwch gael
adnoddau a chanllawiau i’ch helpu i gefnogi
gweithwyr anabl.
Agoriad Cyf
Cenhadaeth Agoriad yw dod â busnesau ac
unigolion anabl a difreintiedig at ei gilydd i
wireddu cyfleoedd cyflogaeth a manteisio ar
ddysgu buddiol i’r ddwy ochr. Mae eu timau
yn chwilio am y cyfleoedd gorau ac yn paru’r
rhain â hyfforddiant priodol wrth iddynt weithio
gyda’u cyfeillion busnes i sicrhau proses bontio
hwylus i fyd gwaith.
Elite
Asiantaeth cyflogaeth â chymorth, yn cefnogi
cyflogwyr a chyflogeion, sy’n darparu cymorth
cyfannol y’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan
gynnwys paratoi at fyd gwaith, gwasanaethau
chwilio am swyddi, hyfforddiant un-i-un i
hyfforddwyr a chymorth yn y gweithle, cymorth
datblygu gyrfa, gwasanaethau cadw swyddi a
hyfforddiant pwrpasol i gyflogwyr.

Fforwm Anabledd Busnes
Sefydliad aelodaeth nid er elw sy’n ei gwneud
hi’n haws a gwerth chweil i wneud busnes gyda
phobl anabl a’u cyflogi. Cliciwch yma i fynd i’r
wefan.
Y Comisiwn Hawliau Dynol a Chydraddoldeb
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Arweiniad a chymorth arbenigol
Mae gan yr Adran Gwaith a Phensiynau
ganllawiau cyffredinol ar rai namau yma.
Mae’r canlynol yn sefydliadau allanol sy’n
arbenigo mewn rhai namau.
Anabledd Dysgu Cymru
Sefydliad sy’n arbenigo mewn helpu rhai ag
anawsterau dysgu, gan gynnwys cyrsiau a
hyfforddiant.
Royal National Institute of Blind People
Cliciwch yma am ganllawiau’r RNIB i fusnesau
helpu pobl ddall a rhannol ddall.
National Deaf Children’s Society
Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut i fod
yn ‘gyfeillgar i bobl fyddar’, a helpu pobl ifanc
byddar i gael gwaith.

Awtistiaeth Cymru
Cliciwch yma am wybodaeth am awtistiaeth.
Gweler hefyd y dolen canlynol:
•

https://autismwales.org/cy/cyflogaeth/
rydw-in-gyflogwr

Merthyr Tydfil Institute for the Blind
Elusen sy’n arbenigo mewn cefnogi, hyfforddi
a datblygu pobl anabl i gael swydd, ac aros
mewn swydd, yn y De. Cynigir cymorth i
unigolion a chyflogwyr fel ei gilydd, gyda’r
nod o’u helpu i integreiddio a chynyddu
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth. Ewch i
www.mtib.co.uk am ragor o wybodaeth.

British Deaf Association
Cliciwch yma i gael gwybodaeth am iaith
arwyddion Prydain (BSL).
RNID
Cliciwch yma am adnoddau ac arweiniad ar sut
i helpu gweithwyr sydd wedi colli eu clyw.
Mind
Sefydliad iechyd meddwl sy’n darparu
gwybodaeth am iechyd meddwl yn y gweithle.
British Dyslexia Association
Cliciwch yma am wybodaeth i gyflogwyr ar sut i
gefnogi gweithwyr â dyslecsia.
National Autistic Society
Cliciwch yma am gyngor a chanllawiau i
gyflogwyr ar sut i gefnogi gweithwyr awtistig.
Epilepsy Action
Cliciwch yma am ganllawiau addasiadau i bobl
ag epilepsi.
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Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch,
e-bostiwch PorthSgiliauFusnes@llyw.cymru.
Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi.
Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol
rydych yn ei defnyddio hefyd.
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