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Annwyl Jack, 
 
Ysgrifennaf mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 3 Awst, lle'r oeddech yn amgáu Adroddiad y 
Pwyllgor Deisebau ar ddeiseb P-06-1158 i Lywodraeth Cymru sefydlu Gweinidog Anabledd 
penodol yn ystod tymor nesaf y Llywodraeth. Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu'r ddeiseb 
gychwynnol a gyflwynwyd gan Alex Chung. 
 
Ym mis Mehefin 2020, ymrwymodd Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl Llywodraeth Cymru i 
wneud rhywfaint o waith manwl i edrych ar effeithiau pandemig Covid-19 ar bobl anabl. 
Roedd yr Adroddiad a ddeilliodd o hynny, sef ‘Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl 
anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19’, a gyhoeddwyd ar 2 Gorffennaf, yn cynnwys 70 o 
argymhellion ac yn tynnu sylw at fodolaeth barhaus anghydraddoldebau dwfn yn ein 
cymdeithas. Mae'r cais am Weinidog penodol dros Bobl Anabl yn un o'r argymhellion hyn. 
  
Cyfarfûm â'r awduron ar 18 Mawrth i drafod yr Adroddiad ac ystyried y camau nesaf. Roedd 
yn gyfarfod pwerus iawn, lle amlinellodd pob aelod o'r grŵp llywio sut yr oedd COVID wedi 
effeithio arnynt yn bersonol. Ymrwymais, pe bai Llafur Cymru yn ffurfio'r Llywodraeth nesaf, 
i sefydlu Tasglu Hawliau Pobl Anabl dan arweiniad Gweinidog i ystyried y canfyddiadau'n 
fanylach. Mae'r Tasglu hwn bellach yn cael ei sefydlu a disgwylir iddo gyfarfod ym mis 
Hydref. Bydd yr argymhellion yn cael eu datblygu fel rhan o gylch gwaith y Tasglu, ac yn 
cynnwys pawb ar draws holl Adrannau Llywodraeth Cymru ynghyd â phartneriaid allanol a 
sefydliadau cyflawni. Bydd sgwrs o'r fath yn canolbwyntio ar bersbectif pobl anabl gan 
sicrhau bod uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud y Model Cymdeithasol o Anabledd yn 
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egwyddor drefniadol ganolog ar gyfer gweithredu, yn cael ei gymhwyso'n amlwg a'i hail-
gadarnhau'n barhaus.   
 
Bydd y Tasglu Hawliau Pobl Anabl yn cael ei gyd-gadeirio gan y Gweinidog dros 
Gyfiawnder Cymdeithasol a byddant yn cael y dasg o adeiladu ar y camau a gymerwyd 
eisoes gan Lywodraeth Cymru i liniaru effaith anghymesur Covid-19 ar bobl anabl wrth 
ddatblygu Cynllun Gweithredu Hawliau Pobl Anabl. 
 
Mae'r ddeiseb yn tynnu sylw at bwysigrwydd teithio hygyrch, gwasanaethau iechyd meddwl 
a chyflogaeth a'r angen i weithredu. Roedd ‘Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl 
anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19’ hefyd yn adleisio'r galwadau hynny. Rwy’n falch o 
ddweud bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi gosod sylfeini allweddol i fynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau yn y meysydd hyn. 
 
Daeth yr angen am deithio hygyrch hyd yn oed yn fwy amlwg yn ystod y pandemig, ac mae 
Llwybr Newydd – Strategaeth Drafnidiaeth newydd Cymru 2021 wedi'i datblygu gyda'r nod o 
sicrhau bod hygyrchedd yn ganolog ynghyd â chynaliadwyedd. O ganlyniad i'r strategaeth, 
mae gwaith ar y gweill i ddatblygu llwybr cydraddoldeb a fydd yn nodi'r cerrig milltir a'r 
camau gweithredu sydd eu hangen i ddarparu system drafnidiaeth fwy hygyrch. Cafodd 
gwasanaethau Cymorth i Deithwyr ar gyfer teithio ar drên eu datblygu drwy waith Panel 
Hygyrchedd a Chynhwysiant Trafnidiaeth Cymru a wnaeth barhau i weithredu’n rhithiol a 
drwy’r post. Gwnaed nifer o welliannau i ganllawiau staff, briffiadau ac asesiadau risg gan 
roi pwyslais ar gymorth rhagweithiol i unrhyw un y mae angen help arnynt. 
 
Mae Llywodraeth Cymru’n ymwybodol o'r effaith barhaus y mae'r pandemig yn ei chael ar 
iechyd meddwl a lles pobl anabl a'u teuluoedd a'u gofalwyr a bydd yn gweithio gyda'r Grŵp 
Cynghori ar Unigrwydd ac Ynysigrwydd i ystyried beth arall y gellir ei wneud. Rydym yn 
parhau i fonitro'r dystiolaeth er mwyn deall effaith Covid-19 a'r cyfyngiadau ar iechyd 
meddwl a lles. Mae lefelau pryder yn uwch nawr na chyn y pandemig a gwyddom hefyd fod 
rhai grwpiau wedi cael eu heffeithio'n anghymesur. I rai, bydd llacio'r cyfyngiadau a gallu 
gweld anwyliaid a gwneud y pethau y maent yn eu mwynhau yn gwella eu hiechyd meddwl, 
ond rydym yn cydnabod y bydd angen i rai pobl gael cymorth mwy arbenigol. Rydym wedi 
ymrwymo i sicrhau bod y cymorth hwn yn deg ac yn hygyrch, a bod gwasanaethau'n cael 
eu darparu yn unol â safon Cymru gyfan ar gyfer cyfathrebu a gwybodaeth i bobl â nam ar y 
synhwyrau. Amgaeaf ddolen i Gynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Llywodraeth 
Cymru 2019-2022 sy'n rhoi rhagor o fanylion am ein meysydd blaenoriaeth presennol 
 
Mae'r Rhaglen Lywodraethu’n nodi ymrwymiad i'n Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl fel 
mecanwaith i helpu i gau'r bwlch cyflogaeth rhwng pobl anabl a gweddill y boblogaeth sy'n 
gweithio. Mae'r Hyrwyddwyr yn gweithio gyda chyflogwyr ledled Cymru, gan ddefnyddio eu 
profiad bywyd i eirioli dros gyflogi pobl anabl, gan annog cyflogwyr i gymryd camau i greu'r 
amodau lle gall pobl anabl gael a ffynnu mewn cyflogaeth. Mae'r Hyrwyddwyr, mewn 
partneriaeth â Busnes Cymru, yn codi ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael i gyflogwyr, 
gan gynnwys darparu cyngor ymarferol a chymorth ar faterion fel polisïau Adnoddau Dynol 
cynhwysol, recriwtio, ac ailhyfforddi a chadw staff.  
 
Er fy mod yn cydnabod ac yn deall y cais am Weinidog penodol dros Bobl Anabl, os ydym 
am fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yng Nghymru credaf fod angen inni ddarparu dull 
croestoriadol o ddeall sut y gall anghydraddoldebau gyfuno i ddwysáu anfantais. Mae'r 
Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol yn hyrwyddo hawliau pobl anabl ochr yn ochr â 
phortffolio amrywiol o faterion cyfiawnder cymdeithasol. Mae holl Weinidogion Cymru’n 
parhau i eirioli dros gydraddoldeb a hawliau dynol ym mhopeth a wnânt ac yn ceisio 
ymgorffori cydraddoldeb yn effeithiol yn eu gwaith. Byddant hefyd yn parhau i ddangos 
arweinyddiaeth ac yn llywio camau gweithredu rhagweithiol i fynd i'r afael â phob math o 
anghydraddoldeb er mwyn gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer Cymru decach.  
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Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol. 
 

Yn gywir, 

 
MARK DRAKEFORD 


