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Annwyl Janet, 
 
Diolch ichi am eich llythyr 17 Gorffennaf yr ydych wedi'i gael oddi wrth Reann Jenkins yn 
gofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru adolygu'r ffordd y mae rhieni a theuluoedd, yn 
enwedig y rhai â phlant anabl, yn cael eu trin gan wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys y 
GIG, ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb i bobl ag anableddau a'u 
teuluoedd. Mae gennym gyfoeth o ddeddfwriaeth a chanllawiau i sicrhau bod pobl anabl a'u 
teuluoedd yn cael eu cefnogi. Yn sgil ymgynghori, rydym yn pennu manylion terfynol 
fframwaith newydd Llywodraeth Cymru - ‘Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw'n 
Annibynnol’, a gyhoeddir yn nes ymlaen yr haf hwn. Un o'r nodau yw hybu cyfle cyfartal a 
chefnogi pobl anabl i gael mynediad haws at adnoddau a gwasanaethau prif ffrwd.  
 
Mae gan bob corff cyhoeddus weithdrefn gwyno i'w dilyn os bydd unigolion yn anfodlon ar y 
gwasanaethau y maent wedi'u cael neu'r ffordd y maent wedi cael eu trin. Os byddant yn 
cyflwyno cwyn ac yn anfodlon ar y canlyniad yna gallent ofyn i Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru ymchwilio. 
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