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2 Rhagair gan y Gweinidog dros Bobl Anabl 

Rhagair gan y Gweinidog dros Bobl Anabl 
Mae’r Llywodraeth am gefnogi pobl i wireddu eu potensial mewn bywyd. Daw rhan bwysig 
o wireddu ein potensial o gymryd rhan mewn cyflogaeth sy’n rhoi boddhad, ac ni ddylai 
anabledd fod yn rhwystr i hyn. Bydd angen cymorth cyflogaeth arbenigol ar rai pobl anabl 
i’w galluogi i gael swyddi a’u cadw, ac i ddatblygu gyrfaoedd sy’n rhoi boddhad. 

Wrth ofyn i Liz Sayce gynnal ei hadolygiad Cael swydd, ei chadw a datblygu, roeddem am 
gael barn glir, arbenigol ac annibynnol o ran pa fath o gymorth cyflogaeth arbenigol y dylid 
ei ddarparu i bobl anabl. Cyhoeddwyd yr adolygiad hwnnw ar 9 Mehefin 2011 ac roedd yn 
cynnwys ystod eang o argymhellion ar gyfer diwygio rhaglenni cyflogaeth arbenigol i bobl 
anabl. Bryd hynny cyhoeddais y byddai’r Llywodraeth yn ymgynghori cyn gwneud unrhyw 
benderfyniadau o ran y strategaeth ar gyfer rhaglenni cyflogaeth arbenigol i bobl anabl 
yn y dyfodol. Lansiwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus llawn hwnnw ar 11 Gorffennaf, gan 
barhau tan 17 Hydref 2011. 

Gwahoddwyd ymatebion gan bobl anabl, sefydliadau pobl anabl a sefydliadau sy’n 
gweithredu ar ran pobl anabl, darparwyr gwasanaethau cyflogaeth ac unrhyw un 
arall a oedd â diddordeb yn y pwnc. Gwnaethom hefyd gynnal cyfres o ddigwyddiadau 
ledled y wlad i egluro cwmpas yr ymgynghoriad ac i glywed barn anffurfiol. Yn ystod yr 
ymgynghoriad cyfarfûm â llawer o bobl anabl a’u teuluoedd, a chlywais pa mor bwysig 
y gall rhaglenni cyflogaeth arbenigol i bobl anabl fod iddynt. Mae’r hyn a ddywedwyd 
ganddynt yn pwysleisio bod angen i unrhyw newidiadau a wnawn i’r rhaglenni fod yn 
briodol, ond hefyd os ydynt yn briodol, na ddylid osgoi gwneud y newidiadau hynny. 

Erbyn diwedd yr ymgynghoriad roedd dros 1,400 o unigolion a sefydliadau wedi ymateb, 
ac rwyf yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i fynegi eu barn. Ceir crynodeb o farn 
llawer o’r bobl a’r sefydliadau hynny yn y ddogfen hon. Roedd consensws ysgubol o blaid 
thema ganolog Adolygiad Sayce, sef y dylai adnoddau i helpu pobl anabl i ddod o hyd i 
gyflogaeth ganolbwyntio ar bobl anabl eu hunain. 

Rwyf wedi cadarnhau droeon fod y gyllideb ar gyfer cymorth cyflogaeth arbenigol i bobl 
anabl wedi’i diogelu, ond rwyf am sicrhau hefyd bod y cymorth cyflogaeth sydd ar gael i 
bobl anabl yn cael ei ddefnyddio’n effeithlon, yn effeithiol ac yn deg. 

Mae’r diwygiadau a gyhoeddir gennyf yn uchelgeisiol ac yn heriol. Fodd bynnag, ein 
huchelgais yw helpu mwy o bobl anabl i ddod o hyd i waith o fewn yr adnoddau sydd ar 
gael i ni. Byddwn yn ailddefnyddio arian o Remploy ar gyfer y rhaglen Mynediad at Waith a 
rhaglenni eraill fel y trafodwyd â phobl anabl, lle bydd mwy o gyllid yn galluogi mwy o bobl 
anabl i wireddu eu dyheadau i gael swydd a’i chadw. 

Gan hynny, rwyf yn cyhoeddi mai cam nesaf y diwygiadau hyn fydd cyfnod o gyd
gynhyrchu â phobl anabl i bennu cyfres glir o flaenoriaethau o ran polisi a chyflawni. Bydd 
hyn yn datblygu ar sail y dull cyd-gynhyrchu o ddatblygu’r strategaeth anabledd sy’n ceisio 
cynnwys pobl anabl yn y gwaith o ddatblygu’r mesurau sydd eu hangen arnynt i wireddu 
eu potensial a sicrhau bod ganddynt gyfleoedd i chwarae rôl lawn mewn cymdeithas. 

Rwyf yn cyhoeddi fod y Llywodraeth yn bwriadu gweithredu argymhellion Adolygiad 
Sayce o ran diwygio Remploy. Fel cam cyntaf, bydd Remploy yn dechrau ymgynghoriad 
ar y cyd ar ddyfodol ffatrïoedd Remploy y mae Bwrdd Remploy o’r farn (yn amodol 
ar ymgynghori â chynrychiolwyr eu cyflogeion) nad ydynt yn debygol o allu cyflawni 
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hyfywedd ariannol annibynnol ac felly’n bwriadu eu cau. Wrth gwrs, fel rhan o’r broses 
ymgynghori, bydd cyflogeion a chynrychiolwyr cyflogeion yn gallu cyflwyno cynigion o ran 
unrhyw agweddau hyfyw ar fusnesau anhyfyw, ynghyd â chynigion eraill ar gyfer osgoi 
diswyddiadau gorfodol. Ail gam y broses fydd i ni gydweithio â Bwrdd Remploy i weld a 
yw’n wirioneddol bosibl rhyddhau’r busnesau sy’n weddill, neu rannau o’r busnesau hynny, 
o reolaeth y llywodraeth a, phe bai hynny’n bosibl, sut y gellid cyflawni hynny. Lle nad yw 
hynny’n bosibl, byddai’n rhaid ystyried cau mwy o ffatrïoedd. 

Gwarentir pecyn cynhwysfawr o gymorth a chyngor personol wedi’i deilwra’n arbennig ar 
gyfer unigolion i ddiwallu anghenion unrhyw aelodau o staff Remploy yr effeithir arnynt 
gan y newidiadau arfaethedig. 

Yn y cyfamser, mae’n bleser gennyf gyhoeddi bod y Llywodraeth yn cyflwyno rhai mesurau 
ar unwaith mewn ymateb i faterion allweddol sy’n dod i’r amlwg o’r ymgynghoriad. Mae’r 
mesurau hyn yn cynnwys marchnata Mynediad at Waith fel y bydd yn haws i grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol, megis pobl sydd ag anableddau dysgu neu gyflyrau 
iechyd meddwl, gymryd rhan. Byddwn yn targedu cyflogwyr bach, lle nad oes cymaint o 
ymwybyddiaeth o gymorth Mynediad at Waith, a gallai hyn arwain at fanteision sylweddol. 
Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar bobl ifanc – y sawl sy’n gadael addysg a’r sawl sydd 
eisoes yn chwilio am waith – er mwyn sicrhau bod cymorth priodol ar gael iddynt ddod o 
hyd i gyflogaeth a’i chadw. 

Rwyf am sefydlu system o gymorth cyflogaeth arbenigol sy’n diwallu anghenion pobl 
anabl ac yn eu helpu i wireddu eu dyheadau nawr ac yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen at 
gael cymorth pobl anabl wrth i ni ymgymryd â’r dasg hon. 

Maria Miller AS 
Y Gweinidog dros Bobl Anabl 



     

   

             
          

                 
               

                
         

               
             
            

             
            

               
             

               

             
                 

               
               

              
            

         

             
               

             
                

            
         

           

4 Adran 1 Cyflwyniad ac ymateb 

1 Cyflwyniad ac ymateb 

Fel y nodwyd gennym yn ein dogfen drafod ddiweddar ar y Strategaeth Anabledd, sef 
Cyflawni Potensial, mae’r Llywodraeth yn llwyr ymroddedig i ddymchwel rhwystrau er 
mwyn galluogi pobl anabl i wireddu eu potensial ac i gael cyfle i chwarae eu rôl lawn mewn 
cymdeithas. Mae ein hymrwymiad i gefnogi pobl anabl i gyflawni eu dyheadau o ran dod o 
hyd i gyflogaeth sy’n rhoi boddhad yn greiddiol yn hyn o beth. Rydym am wireddu’r nod o 
fyw’n annibynnol, ac mae gwaith yn rhan hanfodol o hyn. 

Er bod llawer o bobl anabl am weithio, nid yw’n dderbyniol bod cyn lleied yn cyflawni’r 
uchelgais hwn, a bod canlyniadau bywyd pobl ifanc anabl a phobl sydd ag anghenion 
addysgol arbennig (AAA) yn anghymesur o wael. Roedd ymgynghoriad y Papur Gwyrdd ar 
AAA ac Anabledd, Support and aspiration: A new approach to special educational needs and 
disability, yn cynnig diwygiadau radical i’r system AAA. Mae’r diwygiadau hyn yn cynnwys 
canolbwyntio’n llawer cliriach ar baratoi pobl ifanc anabl a’r sawl sydd ag AAA yn well ar 
gyfer bywyd fel oedolion, yn cynnwys o ran cyflogaeth. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod 
bod angen i ni wneud mwy i alluogi pobl anabl i wireddu eu huchelgais i weithio. 

Dyna pam, ym mis Rhagfyr 2010, y gwnaethom ofyn i Liz Sayce adolygu’r rhaglenni 
arbenigol a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i helpu pobl anabl i ddod o hyd i 
gyflogaeth a gwneud argymhellion o ran sut y gellid gwella’r cymorth hwn a sicrhau bod y 
nifer fwyaf posibl o bobl anabl yn cael budd ohono. Seiliwyd ei hadroddiad1 ar yr egwyddor 
sylfaenol y dylai arian ddilyn unigolion, yn hytrach na chael ei ddyrannu i sefydliadau. Mae 
hyn yn unol ag ymagwedd y Llywodraeth: Rhaglen Waith sy’n pwysleisio cymorth personol 
a phecyn hyblyg o fesurau yn Cael Prydain i Weithio. 

Croesawyd Adolygiad Sayce, Cael swydd, ei chadw a datblygu, a gyhoeddwyd ar 9 Mehefin 
2011, gan y Llywodraeth, a gwnaeth yr adolygiad nifer fawr o argymhellion ynglŷn â sut y 
gall y Llywodraeth ddarparu rhaglenni cymorth arbenigol mwy effeithiol i bobl anabl i helpu 
mwy o bobl anabl symud i mewn i waith a’i gadw. Roedd yr argymhellion yn amrywio o 
egwyddorion a ddylai lywodraethu’r gwaith o gynllunio rhaglenni cyflogaeth i bobl anabl yn 
y dyfodol, i ffyrdd ymarferol y gellid gwella rhaglenni presennol. 

Sayce, L, 2011, Cael swydd, ei chadw a datblygu (CM8081), TSO 1 



       

             
               
           

           
              

            
                

              
     

            
              

            
         

            
        

             
           
             

         

            
           

             
         

           
              

                 
              

              
              
              

               

              
            

               
             

          
               

                
           
  

              
            

            
                

 

Cymorth cyflogaeth i bobl anabl: cyflawni potensial 5 

Mae’r Llywodraeth yn croesawu’r thema ganolog, sef y dylid cyfeirio adnoddau tuag at bobl 
anabl eu hunain, gan roi’r dewis a’r rheolaeth fwyaf posibl iddynt o ran y gwasanaethau a 
gânt. Wrth dderbyn cynnig llawn egwyddor Adolygiad Sayce y dylid diwygio, gwnaethom 
gadarnhau y byddai’r gyllideb gyffredinol ar gyfer rhaglenni cyflogaeth arbenigol i bobl 
anabl yn cael ei diogelu yn ystod cyfnod yr Adolygiad presennol o Wariant. Rydym wedi 
datgan droeon y byddai adnoddau a rhyddheir yn sgîl diwygiadau’n cael eu hailfuddsoddi 
wrth i’r arian ddod ar gael, er mwyn galluogi gwelliannau o ran y ffordd y darperir cymorth 
cyflogaeth i bobl anabl, ar ôl buddsoddi mewn cymorth i helpu’r bobl a’r sefydliadau hynny 
yr effeithir arnynt gan unrhyw newidiadau. 

Byddai’r argymhellion a nodir yn Adolygiad Sayce yn cynrychioli cyfeiriad newydd o ran 
rhaglenni cyflogaeth i bobl anabl, a byddent yn cael effaith sylweddol ar rai o’r sefydliadau 
sy’n darparu gwasanaethau cyflogaeth ar hyn o bryd, yn enwedig Remploy a Cholegau 
Hyfforddi Preswyl. Felly, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus llawn cyn gwneud unrhyw 
benderfyniadau yn y meysydd hyn. Lansiwyd yr ymgynghoriad hwn ar 11 Gorffennaf 2011 
gan barhau am 14 wythnos tan 17 Hydref 2011. 

Roedd yr ymgynghoriad yn gwahodd barn yr ystod ehangaf posibl o ymatebwyr. Er mwyn 
annog ymatebion, ac i gael barn anffurfiol, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori 
ledled y wlad hefyd, gyda chwech wedi’u hanelu at gyflogeion Remploy, un yn cwmpasu 
Colegau Hyfforddi Preswyl a dau yn cwmpasu Mynediad at Waith. 

Cafwyd consensws cyffredinol mai’r egwyddor y dylai cyllid ddilyn yr unigolyn, yn hytrach 
na sefydliadau, oedd yr egwyddor gywir i’w dilyn. Fodd bynnag, roedd amrywiaeth 
ddealladwy o ran barn, yn dibynnu ar amgylchiadau a phrofiad personol pobl, ar yr 
argymhellion penodol. Mae’r adrannau canlynol yn crynhoi hyn yn fanylach. 

Codwyd nifer o faterion ychwanegol yn yr ymatebion i’r ymgynghoriad. Er enghraifft, 
soniodd nifer o ymatebwyr y gallai fod angen cymorth ar y bobl sy’n wynebu’r anfantais 
fwyaf er mwyn sicrhau nad ydynt ar eu colled ac i sicrhau eu bod yn gallu manteisio ar 
y cyfleoedd sydd ar gael. Awgrymodd rhai y gallai’r trefniadau yn y dyfodol gynnwys rôl 
eiriolaeth ar gyfer y rheini nad ydynt yn gallu cynrychioli eu buddiannau eu hunain cystal. 
Rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i sicrhau bod y bobl anabl sy’n wynebu’r rhwystrau 
mwyaf yn gallu mwynhau’r un cyfleoedd â phobl eraill, a bod cymorth arbenigol yn bwysig 
iawn i grwpiau nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol yn y farchnad lafur ar hyn o bryd. 

O ganlyniad, yn ogystal â’r manylion penodol a amlinellir isod, byddwn yn dechrau cyfnod o 
gyd-gynhyrchu â phobl anabl er mwyn sicrhau bod cymorth a gwasanaethau cyflogaeth yn 
diwallu eu hanghenion a’u bod yn cael eu darparu mewn ffordd ddeniadol a hygyrch. Bydd y 
gwaith hwn yn adeiladu ar sail y dull cyd-gynhyrchu a fabwysiadwyd gennym i ddatblygu’r 
strategaeth anabledd. Gwnaethom gyhoeddi dogfen drafod, Cyflawni Potensial, ar 1 Rhagfyr 
2011 sy’n gofyn am awgrymiadau ymarferol o ran beth y dylid ei gynnwys yn y strategaeth. 
Rydym am i bobl anabl, yn ogystal â’r bobl a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi, fod yn bartneriaid 
yn y gwaith o ddatblygu’r strategaeth. Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r strategaeth anabledd 
yn y gwanwyn. 

Rydym yn arbennig o awyddus i sicrhau bod gan bobl anabl fynediad i sefydliadau a 
arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau - rhaid i ni ddysgu o brofiad a dealltwriaeth 
pobl anabl eu hunain. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod gwasanaethau a gynhyrchir ac 
a ddarperir ar y cyd â phobl anabl yn arwain at well canlyniadau i’r bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau hynny. 



     

              
            

          
        

            
            

 

  
              

                 
           

            
              

                 
             

          

               
               

           
            

              
               

               
              
             

                 
                

             

            
            

            
             

            
               

               
               

    

                
            

                
                
        

6 Adran 1 Cyflwyniad ac ymateb 

Mae’n hanfodol hefyd bod cyflogaeth i bobl anabl yn cael ei chydnabod fel blaenoriaeth i’r 
llywodraeth ac fel maes sy’n galw am gydweithio a chydweithredu agos rhwng Adrannau. 
Mae’r Gweinidog dros Bobl Anabl eisoes wedi sefydlu grŵp Gweinidogol trawslywodraethol 
gyda’r nod o wella canlyniadau cyflogaeth i bobl anabl. 

Mae gweddill yr adran hon yn amlinellu cynlluniau’r Llywodraeth mewn perthynas â thri 
maes sy’n rhan o gwmpas Adolygiad Sayce: Mynediad at Waith, Remploy a Cholegau 
Hyfforddi Preswyl. 

Mynediad at Waith 
Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn dangos cefnogaeth glir i Fynediad at Waith o ran y 
cymorth a ddarperir ar hyn o bryd i helpu pobl anabl ddod o hyd i gyflogaeth a’i chadw. 
Cafwyd ymatebion cadarnhaol hefyd i’r argymhellion yn yr adolygiad ynghylch sut y 
gellid defnyddio’r ddarpariaeth Mynediad at Waith yn y dyfodol, yn cynnwys y cymorth 
ychwanegol y gallai mwy o bobl anabl ei chael. Mae gan weithredu’r argymhellion a wnaed 
yn adolygiad Sayce y potensial i ryddhau arian, y disgwylir iddo fod o 2014 ar hyn o bryd. 
Bydd y Llywodraeth yn ailgyfeirio adnoddau i’r rhaglen Mynediad at Waith er mwyn gallu 
rhoi cymorth i fwy o bobl anabl gael cyflogaeth a’i chadw. 

Mae’n amlwg y gallwn wneud mwy i wneud y rhaglen Mynediad at Waith yn fwy effeithlon 
ac i roi mwy o reolaeth i unigolion. Mae’r rhaglen bresennol yn gyfyngedig. Mae’n dueddol o 
helpu’r rheini y mae angen addasiadau ffisegol arnynt megis dehonglwyr Iaith Arwyddion 
Prydain, cyfarpar swyddfa a chymorth i deithio i’r gwaith. Er enghraifft, yn 2010/11 
gwariwyd 22 y cant o’r gyllideb ar ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain, 28 y cant ar 
gymorth i deithio i’r gwaith a thua 11 y cant ar gymhorthion a chyfarpar arbenigol. Mae 
hefyd wedi tueddu i ganolbwyntio cymorth ar bobl sy’n gweithio i gyflogwyr mwy - roedd yr 
20 cyflogwr â’r nifer uchaf o gyflogeion a gafodd ddyfarniad Mynediad at Waith yn 2010/11 
yn sefydliadau sector cyhoeddus neu drydydd sector mawr yn bennaf. Os ydym am sicrhau 
bod Mynediad at Waith yn gweithio i fwy o bobl, i ystod ehangach o bobl, a chydag ystod 
ehangach o gyflogwyr, mae angen nodi’n glir beth y dylai ei wneud a sut y dylai wneud 
hynny, er mwyn sicrhau ein bod yn cadw cryfderau’r rhaglen tra’n ehangu ei chwmpas. 

Byddwn yn cynnal astudiaethau dichonolrwydd ac yn gweithio gyda phobl anabl er mwyn 
cadarnhau sut y gallwn weithredu rhai o’r gwelliannau a argymhellwyd. Mae’r rhain yn 
cynnwys datblygu ar sail y llythyr cymhwysedd cyn-gyflogaeth, a gyflwynwyd eisoes gan y 
Llywodraeth; sicrhau bod Mynediad at Waith ar gael drwy borth rhyngrwyd; a’i gwneud yn 
haws i drosglwyddo dyfarniadau rhwng cyflogwyr. Byddwn hefyd yn gweithio â phobl anabl 
i weld sut y gallwn symleiddio’r broses asesu ar gyfer Mynediad at Waith, ac yn ystyried 
sut i sicrhau bod cymorth ar gael i bobl anabl sy’n symud tuag at gyflogaeth. Byddwn 
yn gweithio â chyflogwyr a phobl anabl er mwyn sicrhau bod cyflogeion anabl yn cael y 
cymorth sydd ei angen arnynt. 

Byddwn yn gweithio gyda’r Adran Addysg ar y cynnig a wnaed yn y Papur Gwyrdd ar SEN 
ac Anabledd ar gyfer interniaethau â chymorth, er mwyn sicrhau y byddai’r ddarpariaeth 
Mynediad at Waith ar gael i gefnogi pobl ifanc anabl sy’n achub ar y cyfleoedd hyn. Bydd 
hyn yn helpu i ddatblygu cymorth parhaus o addysg i gyflogaeth ar gyfer y bobl ifanc hynny 
sy’n cael cynnig swydd yn sgîl interniaeth â chymorth. 
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Gofynnodd yr ymgynghoriad i ymatebwyr flaenoriaethu materion i’w newid yn y rhaglen 
Mynediad at Waith. Er bod mwy o gefnogaeth amlwg o blaid gwella gwybodaeth pobl 
o ran yr hyn y gallai fod ganddynt yr hawl iddo, talu am weithwyr cyflenwi dros dro, 
ehangu’r ddarpariaeth i gynnwys profiad gwaith, a chynnwys sefydliadau a arweinir 
gan ddefnyddwyr, nid oedd unrhyw gonsensws clir o ran pa ddiwygiadau y dylid rhoi 
blaenoriaeth iddynt. 

Mae rhai diwygiadau y gallwn ddechrau arnynt ar unwaith. Mae’r Adran eisoes wedi 
dechrau gwaith i sicrhau bod y gyllideb bresennol yn gweithio’n fwy effeithiol. Rydym 
wedi dechrau gwaith ar weithgareddau marchnata wedi’u targedu ar gyfer y rhaglen, ac 
rydym yn arbennig o awyddus i sicrhau ein bod yn cyrraedd grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol, megis y rheini sydd â chyflyrau iechyd meddwl ac anableddau dysgu, yn ogystal 
â chyrraedd cyflogwyr llai eu maint. Ar 16 Ionawr 2011, cyflwynodd y Ganolfan Byd Gwaith 
drefniadau cynllunio cymorth, a fydd yn helpu i dywys rhai cwsmeriaid tuag at deithio 
annibynnol ar ôl cyfnod o gymorth gan y rhaglen Mynediad at Waith. 

Yn ogystal, mae’r Grŵp Rhyngweinidogol ar Gyflogaeth i Bobl Anabl yn ystyried sut y gallwn 
wella’r cymorth a ddarperir gan lywodraeth ganolog er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn 
enghraifft o arfer da wrth wneud addasiadau. 

Remploy 
Denodd yr argymhellion ar Remploy gryn dipyn o sylw yn ystod yr ymgynghoriad 
cyhoeddus. 

Mae’r Llywodraeth yn cefnogi’r egwyddor a nodwyd yn Adolygiad Sayce o symud tuag at 
ariannu anghenion unigolion ac i ffwrdd o ariannu gweithleoedd neu gyfleusterau penodol. 
Felly byddwn yn gweithredu argymhellion Adolygiad Sayce y gellid symud busnesau hyfyw 
Remploy o berchenogaeth y llywodraeth, yn cynnwys modelau busnes amgen a arweinir 
gan gyflogeion megis cwmnïau cydfuddiannol a arweinir gan gyflogeion, neu werthu’r 
busnesau hynny; ac y dylid gwerthu neu gau unrhyw fusnesau nad ydynt yn hyfyw. 

Fel cam cyntaf, bydd Remploy yn dechrau ymgynghoriad ar y cyd ar y bwriad arfaethedig i 
gau ffatrïoedd Remploy y mae Bwrdd Remploy o’r farn (yn amodol ar ymgynghoriad) nad 
ydynt yn debygol o allu cyflawni hyfywedd ariannol annibynnol. Wrth gwrs, fel rhan o’r 
broses ymgynghori, bydd cyflogeion yn gallu cyflwyno cynigion o ran unrhyw agweddau 
hyfyw ar fusnesau anhyfyw, ynghyd ag unrhyw gynigion eraill ar gyfer osgoi diswyddiadau 
gorfodol. Ail gam y broses fydd i’r Adran weithio gyda Bwrdd Remploy i weld a yw’n 
wirioneddol bosibl rhyddhau’r busnesau sy’n weddill, neu rannau o’r busnesau hynny, o 
reolaeth y llywodraeth a, phe bai hynny’n bosibl, sut y gellid cyflawni hynny. Lle nad yw 
hynny’n bosibl, byddai’n rhaid i Fwrdd Remploy ystyried cynnal ymgynghoriad ar y cyd ar 
gau mwy o ffatrïoedd. 

Yn amodol ar ganlyniad unrhyw ymgynghoriad, byddai unrhyw gyflogeion a ddiswyddir 
yn cael cynnig pecyn cymorth personol i’w helpu i ddod o hyd i gyflogaeth amgen a helpu 
i ddiwallu anghenion unigol. Rydym yn cydweithio’n agos â phartneriaid allweddol i nodi’r 
ystod lawn o gymorth sydd ar gael ym mhob lleoliad, ac ymgynghorir â chynrychiolwyr 
staff ar y pecyn cymorth a roddir ar waith. 



     

              
               

              
            
           

           
        

           
              

             
           

              
     

           
         

            
            

              
               

             
         

  
             

            
             

            
              

             
            

             
                

              
             

   

               
             

                
            

             
               

     

8 Adran 1 Cyflwyniad ac ymateb 

Awgrymwyd na fyddai staff yn ffatrïoedd Remploy yn dod o hyd i waith mewn cyflogaeth 
prif ffrwd. Rydym o’r farn nad yw hyn yn llawn werthfawrogi profiad y bobl anabl sy’n 
gweithio yn Remploy. Yn 2010/11 cafodd dros 20,000 o bobl anabl a phobl dan anfantais 
gymorth Remploy Employment Services i gael gwaith ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, yn 
cynnwys pobl â’r un anghenion cymorth â chyflogeion ffatrïoedd Remploy. Mae Remploy 
Employment Services yn darparu cymorth personol ac yn gweithio mewn partneriaeth â 
dros 2,500 o gyflogwyr ar lefel genedlaethol a lleol. 

Ymddengys fod rhai o safleoedd ffatrïoedd Remploy, y busnes Teledu Cylch Cyfyng 
a Remploy Employment Services yn fwy tebygol o allu parhau i weithredu heb fod o 
dan reolaeth y llywodraeth. Byddwn yn gweithio gyda Bwrdd Remploy i nodi p’un a 
ellir rhyddhau’r busnesau Remploy hyn o reolaeth y llywodraeth, yn cynnwys cynigion 
masnachol i’w prynu a arweinir gan gyflogeion a/neu eu gwerthu ar y farchnad agored, 
a sut y gellid cyflawni hyn. 

Yn unol â’i rwymedigaethau ymgynghori, bydd Remploy yn cydweithio’n agos ag undebau 
llafur ar y cynigion hyn ac yn croesawu eu cyfraniadau. 

Bydd yr Ymddiriedolwyr yn parhau i redeg Cynllun Pensiwn Remploy wrth i’r diwygiadau 
arfaethedig gael eu gweithredu. Os bydd Remploy yn gadael rheolaeth y Llywodraeth ar 
ddiwedd y diwygiadau, bydd y cynllun pensiwn yn cau. Nid bwriad y Llywodraeth yw y 
byddai hyn yn arwain at ddirwyn y cynllun pensiwn i ben, a byddwn yn cydweithio’n agos 
â’r Ymddiriedolwyr i sicrhau y gallai’r cynllun barhau, i’w redeg fel cynllun caeedig. Byddai 
buddiannau cronedig holl aelodau’r cynllun yn cael eu diogelu’n llawn. 

Colegau Hyfforddi Preswyl 
Cymharol brin oedd yr ymatebion i’r cwestiynau am y Colegau Hyfforddi Preswyl. Roedd y 
sawl a ymatebodd yn darparu neu’n defnyddio’r gwasanaethau hyn yn bennaf, ac roedd 
yn glir bod y rheini a ymatebodd yn gwerthfawrogi’r gwasanaethau hynny. Fel y cydnabu’r 
adolygiad Cael swydd, ei chadw a datblygu, mae’r colegau yn darparu gwasanaeth pwysig 
ac arbenigol iawn. Fodd bynnag, mae’n wasanaeth cymharol gostus, ac yn un sy’n mynd i’r 
afael â chryn dipyn yn fwy nag anghenion cyflogaeth unigolyn. Yn arbennig, mae’r colegau 
yn ymdrin â hyfforddiant galwedigaethol, sgiliau byw’n annibynnol ac addasu i fod yn 
anabl. 

O gymharu â lefel gyllideb Rhaglenni Cyflogaeth Arbenigol i Bobl Anabl yr Adran, mae 
Colegau Hyfforddi Preswyl yn helpu nifer cymharol fach o bobl i ddod o hyd i gyflogaeth am 
gost gymharol uchel. Fodd bynnag, rydym yn awyddus i sicrhau bod y llywodraeth yn rhoi 
ystyriaeth lawn i’r ffordd orau o ariannu a defnyddio’r gwasanaethau arbenigol clir a gynigir 
gan Golegau Hyfforddi Preswyl. 

Tra bod y Llywodraeth yn ystyried y ffordd ymlaen, ac i gefnogi’r colegau yn ystod unrhyw 
gyfnod o newid, rydym wedi ymrwymo i ariannu’r ddarpariaeth hyd at ddiwedd y flwyddyn 
academaidd a ddaw i ben yn haf 2013. Yn y cyfamser, byddwn yn cydweithio â’r colegau 
i leihau costau unedau ymhellach a gwella canlyniadau cyflogaeth. Byddwn hefyd yn 
gweithio ar draws y llywodraeth a chyda rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys y colegau, 
i ystyried y ffordd orau o arallgyfeirio ffrydiau ariannu ac ystyried sut i wneud defnydd 
mwy effeithiol o ddarpariaeth brif ffrwd. 
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