
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 5 

Dyddiad: Dydd Mercher, 22 Mehefin 

2022 

Amser: 08.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Manon George 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddTai@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod (08.45 – 09.00)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.00)   

2 Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr – sesiwn dystiolaeth 5: Y Gweinidog Cyfiawnder 

Cymdeithasol 

(09.00 - 10.15) (Tudalennau 1 - 31)  

Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 

Chrishan Kamalan, Pennaeth Polisi Hil a Sipsiwn, Roma a Theithwyr, 

Llywodraeth Cymru 

James Searle, Pennaeth y Tîm Trosedd a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 ac 8 

(10.15)   

4 Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan 

eitem 2 

(10.15 - 10.30)   

Egwyl (10.30 - 10.40)  

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

5 Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin – sesiwn dystiolaeth 1 

(10.40 - 11.30) (Tudalennau 32 - 58)  

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Gaynor Toft, Pennaeth dros dro Tai a Gwasanaethau Diogelu'r Cyhoedd, 

Cyngor Sir Penfro 

Anne Hubbard, Rheolwr, Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru 

Egwyl (11.20 - 11.30)  

 

6 Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin – sesiwn dystiolaeth 2 

(11.35 - 12.25) (Tudalennau 59 - 64)  

Reynette Roberts, Prif Weithredwr, Oasis 

Natalie Zhivkova, Swyddog Polisi Gwirfoddoli, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru 

Y Parchedig Aled Edwards, Prif Weithredwr, Cytûn – Eglwysi ynghyd yng 

Nghymru 

7 Papur(au) i’w nodi 

(12.20) (Tudalen 65)  

7.1 Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch darparu cartrefi i 

ffoaduriaid o Wcráin 

 (Tudalennau 66 - 70)  

8 Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law 

o dan eitemau 5 a 6 

(12.25 - 12.30)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42
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PAPUR TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR 

LLYWODRAETH LEOL A THAI  

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Mehefin 2022  

 

Rwy'n croesawu'r cyfle hwn i ddarparu gwybodaeth mewn perthynas ag ymchwiliad 

y Pwyllgor i ddarpariaeth safleoedd ar gyfer personau sy’n Sipsiwn, Roma neu 

Deithwyr. 

 

Rwy’n mynd i'r afael â phob un o’r meysydd sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor isod ac 
edrychaf ymlaen at drafod ymhellach â'r Pwyllgor ddydd Mercher 22 Mehefin.  
 
Gallai fod yn ddefnyddiol ar ddechrau'r papur tystiolaeth hwn i amlinellu'r gwaith 

diweddar ar y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol sy'n cynnwys Nodau a Chamau 

Gweithredu sy'n ymwneud â phobl sy’n Sipsiwn, Roma neu Deithwyr.  

Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol (Mehefin 2022) 

1. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i wneud Cymru yn genedl wrth-hiliol. 

Ar 7 Mehefin, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-

Hiliol' i fynd i'r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol.  

2. Gan ddefnyddio profiadau cymunedau Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol o hiliaeth 

ac anghydraddoldeb hil, mae'r Cynllun yn nodi cyfres o gamau gweithredu ar 

draws y Llywodraeth i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Mae'r 

camau gweithredu yn canolbwyntio ar y ddwy flynedd nesaf, ac yn seiliedig ar y 

weledigaeth o sicrhau Cymru wrth-hiliol erbyn 2030.   

3. Mae’r Cynllun yn mabwysiadu dull gweithredu gwrth-hiliol sy’n golygu ystyried y 

ffyrdd y mae hiliaeth yn rhan o'n polisïau, ein rheolau a'n rheoliadau ffurfiol ac 

anffurfiol, a'r ffordd y mae’r Llywodraeth yn gweithio. Mae'n canolbwyntio ar y 

ffyrdd y mae hiliaeth yn effeithio ar fywydau pobl o leiafrifoedd ethnig, fel eu 

profiad o hiliaeth mewn bywyd bob dydd, mewn gwasanaethau a ddarperir ac fel 

rhan o'r gweithlu, gan ystyried hefyd y diffyg modelau rôl amlwg sydd mewn 

swyddi uchel eu proffil.  

4. Mae'r Nodau a'r Camau Gweithredu yn y Cynllun yn ymdrin â meysydd polisi ar 

draws y llywodraeth, gan gynnwys iechyd, diwylliant, cartrefi a lleoedd, 

cyflogadwyedd a sgiliau, ac addysg. Maent hefyd yn canolbwyntio ar 

arweinyddiaeth a chynrychiolaeth o fewn Llywodraeth Cymru ac ar draws 

gwasanaethau cyhoeddus.  

5. Yn y Cynllun mae Nodau a Chamau Gweithredu ar gyfer gwella bywydau pobl 

sy’n Sipsiwn, Roma neu Deithwyr ym meysydd polisi Addysg a'r Gymraeg, 

Iechyd, a Chartrefi a Lleoedd.  

6. Mae cartrefi diogel o bob math yn hanfodol i lesiant pobl ac i bob agwedd ar eu 

bywydau, gan gynnwys eu hiechyd a'u llesiant meddyliol a chorfforol, eu 

cyfleoedd a'u cyflawniad addysgol, eu canlyniadau o ran cyflogaeth a'u llesiant 

cymdeithasol a diwylliannol.  
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7. Ein nod cyffredinol yw bod pobl ethnig leiafrifol yn gallu byw mewn cartrefi 

gweddus, diogel a fforddiadwy sy'n diwallu natur amrywiol eu hanghenion. Mae 

COVID-19 wedi rhoi ffocws amlwg ar bwysigrwydd tai priodol a fforddiadwy i 

lesiant meddyliol a chorfforol pawb. Mae hefyd wedi tynnu sylw at yr 

anghydraddoldebau mawr sy'n bodoli i rai pobl o ran cael tai o'r fath.  

8. Mae'r camau gweithredu sy'n gysylltiedig ag adran Cartrefi a Lleoedd y Cynllun 

i'w gweld isod.  

 

Cartrefi a Lleoedd | Safonau, darpariaethau a gwasanaethau 
Nod  
Sicrhau bod safonau, darpariaeth a gwasanaethau mewn perthynas â darparu 
cartrefi yn hyrwyddo cydraddoldeb hil, yn ymgorffori arferion gwrth-hiliaeth, 
cydraddoldeb a hawliau dynol, ac yn diwallu anghenion amrywiol pobl ethnig 
leiafrifol. 
Cam gweithredu  

 Gweithio gyda sefydliadau a arweinir gan bobl ethnig leiafrifol, awdurdodau 
lleol, Cymdeithasau Tai, Shelter Cymru a Cyngor ar Bopeth Cymru i ddangos 
bod anghenion gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth pobl ethnig leiafrifol yn cael 
eu diwallu mewn perthynas â’r gallu i gael cartrefi priodol, gan gynnwys 
Sipsiwn a Theithwyr, menywod ethnig leiafrifol a cheiswyr lloches a 
ffoaduriaid. 

 

 

Cartrefi a Lleoedd | Llety Sipsiwn a Theithwyr 
Nod 
Cydnabod bod angen llety diogel diwylliannol briodol er mwyn i unigolion ffynnu 
mewn rhannau eraill o'u bywydau ac er mwyn ymdrin â'r prinder safleoedd a'r 
llety o ansawdd gwael sydd ar gael i Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru. 
Camau gweithredu 

 Creu rhwydwaith cenedlaethol o ddarpariaeth dramwy er mwyn hwyluso 
bywydau teithwyr, gan ystyried mannau aros dros dro wedi'u negodi, fel y 
bo'n briodol 

 Treialu ffyrdd ychwanegol neu newydd o gyllido darpariaeth barhaol. 

 Ystyried y potensial ar gyfer cynllun rhentu cartrefi symudol wedi'i 
weithredu drwy dai cymdeithasol er mwyn gwella ansawdd a chost y 
ddarpariaeth rhentu yng Nghymru 

 Gofyniad cyfalaf ar gyfer cynllun peilot rhentu cartrefi symudol 

 Rhoi cymorth dysgu a datblygu i Aelodau Etholedig Awdurdodau Lleol ar 
ddiwylliant, anghenion a chryfderau cymunedau Sipsiwn a Theithwyr. 
Caiff y fanyleb ar gyfer y gwasanaeth ei llunio i sicrhau y bydd y cymorth 
yn mynd y tu hwnt i godi ymwybyddiaeth ac y bydd yn cynnwys gwrth-
hiliaeth 

 Comisiynu rhaglen beilot tair blynedd i ddarparu cyngor annibynnol 
dibynadwy i'r rhai sy'n awyddus i ddatblygu safleoedd preifat 

 Adolygu'r polisi cyllido presennol ar gyfer safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr 
ac asesu ei effeithiolrwydd, gyda'r bwriad o dreialu dulliau ychwanegol 
neu newydd o gyllido safleoedd, gan gynnwys cymorth i safleoedd preifat 
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 Ailddrafftio'r Canllawiau Safleoedd er mwyn sicrhau y caiff anghenion 
cymunedau o ran dyluniad a lleoliad eu hadlewyrchu'n well yn y ddogfen 
hon 

 Comisiynu cynllun hyfforddi cenedlaethol i dimau opsiynau tai 
awdurdodau lleol yng Nghymru, a gweithwyr proffesiynol perthnasol 
eraill, er mwyn gwella'r ffordd y gweithredir a'r cymorth a gynigir i 
aelodau'r gymuned sy'n gofyn am help mewn perthynas â digartrefedd a 
phroblemau llety, drwy greu "hyrwyddwyr" neu "arweinwyr" Sipsiwn a 
Theithwyr ym mhob awdurdod 

 Sicrhau y caiff y mecanweithiau cyfreithiol sy'n bodoli eisoes eu 
defnyddio'n llawn i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth bresennol 

 

A yw fframwaith presennol Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod digon o 
safleoedd preswyl a thramwy diwylliannol briodol i Sipsiwn a Theithwyr ledled 
Cymru? 

9. Mae Sipsiwn, Roma a Theithwyr ymhlith y grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio 

fwyaf yn ein cymdeithas. Gwyddom fod y grwpiau hyn yn aml yn profi 

gwahaniaethu, anghydraddoldeb a diffyg cyfleoedd. Rydym am sicrhau y caiff 

aelodau’r cymunedau hyn gymorth i wireddu eu potensial a gwneud cyfraniad 

llawn at gymdeithas yng Nghymru.  

10. Mae’r cynllun Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr (2018) yn amlinellu hyd a lled 

y gwaith a wneir gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y cymunedau hyn yn 

wynebu llai o anghydraddoldebau, bod mwy o gyfleoedd ar gael iddynt, a bod y 

berthynas rhwng y cymunedau hyn a’r gymdeithas ehangach yn cael ei gwella.   

11. Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol i 

sicrhau bod digon o safleoedd yn cael eu darparu. Mae hi’n ofynnol i 

Awdurdodau Lleol gynnal asesiadau rheolaidd (Asesiadau Llety Sipsiwn a 

Theithwyr) o anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr sy’n preswylio (hy sy’n byw 

yno) neu’n ymgynnull (hy aros yn yr ardal o bryd i’w gilydd) yn ei ardal, ac i 

ddarparu safleoedd pan fo’r asesiadau’n nodi angen heb ei ddiwallu am leiniau 

cartrefi symudol. Rhaid cynnal asesiad ym mhob “cyfnod adolygu”. Lluniwyd 

canllawiau statudol (Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr – 

Canllawiau Llywodraeth Cymru (2015)) i helpu Awdurdodau Lleol i arfer eu 

swyddogaethau o dan Ran 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.  

12. Yn 2018 darparwyd Cylchlythyr 005/2018 – Cynllunio ar gyfer Safleoedd 

Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn – Mehefin 2018 ar agweddau cynllunio y gwaith o 

nodi safleoedd cynaliadwy ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.  

I ba raddau y mae awdurdodau cynllunio lleol a Sipsiwn a Theithwyr yn 
llwyddo i gydweithio, fel yr argymhellwyd yng nghanllawiau Llywodraeth 
Cymru, gyda'r nod o nodi safleoedd cynaliadwy ar gyfer cymunedau Sipsiwn a 
Theithwyr? 

13. Mae ein canllawiau'n cydnabod ei bod yn hollbwysig ystyried dewisiadau 

aelodau o'r gymuned a bod yr Awdurdodau Lleol perthnasol yn gweithio gyda'i 

gilydd i benderfynu lle y bydd y galw am lety yn codi. Rydym yn annog 
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/galluogi-sipsiwn-roma-a-theithwyr.pdf
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/7/contents/enacted/welsh
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awdurdodau lleol i weithio mewn partneriaeth, ac i sicrhau bod eu hasesiadau'n 

cael eu llywio gan waith Awdurdodau Lleol eraill.  

I ba raddau y mae asesiadau awdurdodau lleol o Lety Sipsiwn a Theithwyr yn 
cael eu gweithredu, eu monitro a'u hadolygu i sicrhau eu bod yn diwallu 
anghenion llety cymuned y teithwyr. 

 

14. Mae adran 102 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Awdurdodau Lleol gyflwyno eu hadroddiadau asesu llety Sipsiwn a Theithwyr i 

Weinidogion Cymru i’w cymeradwyo. Bydd Gweinidogion Cymru yn asesu’r 

adroddiadau a gyflwynir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r canllawiau, yn 

ymgysylltu mewn modd safonol ag unigolion perthnasol ac yn amcangyfrif 

anghenion yn briodol.  

15. Caiff Gweinidogion Cymru gymeradwyo'r asesiad fel y'i cyflwynwyd, 

cymeradwyo'r asesiad gydag addasiadau, neu wrthod yr asesiad a'i gwneud yn 

ofynnol i gynnal asesiad newydd. Os na chaiff adroddiadau eu cymeradwyo fel 

y'u cyflwynwyd, bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori â'r Awdurdod Lleol 

penodol mewn perthynas â'r newidiadau angenrheidiol. 

16. O ganlyniad i'r pandemig, bu oedi o ran awdurdodau lleol yn cwblhau a 

chyflwyno Asesiadau Llety Sipsiwn a Theithwyr yn 2021/22. Mae’r mwyafrif o 

awdurdodau lleol bellach wedi cwblhau a chyflwyno Asesiad Llety Sipsiwn a 

Theithwyr ac adroddiadau cysylltiedig. Y gofyniad oedd gwneud hynny erbyn 24 

Chwefror 2022. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn asesu'r adroddiadau hyn. 

17. Ar ôl i’r asesiad o lety Sipsiwn a Theithwyr gael ei gymeradwyo gan Weinidogion 

Cymru, bydd dyletswydd gyfreithiol ar Awdurdodau Lleol i arfer eu 

swyddogaethau i ddarparu lleiniau cartrefi symudol i ddiwallu'r anghenion a 

nodwyd. Mae adran 56 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn rhoi'r pŵer i 

Awdurdodau Lleol wneud hyn. 

Archwilio'r heriau posibl i awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru o ran 
darparu safleoedd llety addas a digonol ar gyfer cymunedau teithwyr. 

  

18. Mae adran 102 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Awdurdodau Lleol gyflwyno eu hadroddiadau asesu llety Sipsiwn a Theithwyr i 

Weinidogion Cymru i’w cymeradwyo. Bydd Gweinidogion Cymru yn asesu’r 

adroddiad a gyflwynwyd i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r canllawiau, yn 

ymgysylltu mewn modd safonol ag unigolion perthnasol ac yn amcangyfrif 

anghenion yn briodol.  

19. Caiff Gweinidogion Cymru gymeradwyo'r asesiad fel y'i cyflwynwyd, 

cymeradwyo'r asesiad gydag addasiadau, neu wrthod yr asesiad a'i gwneud yn 

ofynnol i gynnal asesiad newydd. Os na chaiff adroddiadau eu cymeradwyo fel 

y'u cyflwynwyd, bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori â'r Awdurdod Lleol 

penodol mewn perthynas â'r newidiadau angenrheidiol. 

20. O ganlyniad i'r pandemig, bu oedi o ran awdurdodau lleol yn cwblhau a 

chyflwyno Asesiadau Llety Sipsiwn a Theithwyr yn 2021/22. Mae’r mwyafrif o 
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awdurdodau lleol bellach wedi cwblhau a chyflwyno eu hasesiadau llety Sipsiwn 

a Theithwyr ac adroddiadau cysylltiedig. Y gofyniad oedd gwneud hynny erbyn 

24 Chwefror 2022. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn asesu'r adroddiadau hyn. 

21. Ar ôl i’r asesiad llety Sipsiwn a Theithwyr gael ei gymeradwyo gan Weinidogion 

Cymru, bydd dyletswydd gyfreithiol ar Awdurdodau Lleol i arfer eu 

swyddogaethau i ddarparu lleiniau cartrefi symudol i ddiwallu'r anghenion a 

nodwyd. Mae adran 56 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn rhoi'r pŵer i 

Awdurdodau Lleol wneud hyn. 

 

Archwilio beth fydd goblygiadau'r darpariaethau ym Mil yr Heddlu, Troseddu, 
Dedfrydu a’r Llysoedd Llywodraeth y DU 

22. Mae Deddf yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd ("y Bil"/"y Ddeddf") yn 

ddeddfwriaeth gan Lywodraeth y DU ac mae'r un mor berthnasol i Gymru a 

Lloegr. Mae darpariaethau penodol yn y Ddeddf yn gwneud darpariaeth mewn 

perthynas â materion datganoledig neu'n rhoi neu'n gosod swyddogaethau ar 

Awdurdodau Datganoledig Cymru. Mae'r rhain wedi'u rheoli gan ddefnyddio 

Memoranda a Chynigion Cydsyniad Deddfwriaethol, fel yr amlinellir isod. 

23. Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys darpariaethau ar wersylloedd diawdurdod, a 

fydd yn effeithio ar gymunedau Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru a Lloegr. 

Mae'r dystiolaeth hon yn nodi effaith y darpariaethau hyn, a'r camau y mae 

Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd mewn ymateb. Mae hyn yn cynnwys 

gweithredu gyda phartneriaid yr heddlu yng Nghymru.  

Effaith y darpariaethau ar wersylloedd diawdurdod yn y Ddeddf 

24. Mae'r Ddeddf yn creu trosedd newydd i Gymru a Lloegr a phŵer cysylltiedig i'r 

heddlu gymryd meddiant o eiddo (gan gynnwys cerbydau) pan fo unigolion yn 

byw neu'n bwriadu byw ar dir gyda cherbyd. Nid yw'r drosedd newydd hon yn 

cyd-fynd â'n dull gweithredu fel llywodraeth. Mae Llywodraeth Cymru yn 

canolbwyntio ar ymgysylltu â chymunedau, buddsoddi ar gyfer darparu digon o 

safleoedd awdurdodedig a galluogi awdurdodau lleol i ddiwallu anghenion llety 

(preswyl a thramwy) cymunedau Sipsiwn a Theithwyr.  

25. Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi codi pryderon dro ar ôl tro yn 

uniongyrchol i Lywodraeth y DU am y darpariaethau ar wersylloedd diawdurdod 

ac wedi gofyn iddi ailystyried y dull gweithredu gan y byddai'n effeithio'n 

anghymesur ar aelodau o'n cymunedau Sipsiwn a Theithwyr. Yn y trafodaethau 

hyn rydym wedi tynnu sylw at y ffaith bod Sipsiwn a Theithwyr yn lleiafrif ethnig 

sydd wedi bod yn rhan o fywyd a hanes Cymru ers cannoedd o flynyddoedd, ac 

wedi pwysleisio ein pryderon dwys am y bygythiad posibl i'w diwylliant a'u ffordd 

o fyw. Mae Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu’n sylfaenol troseddoli’r 

cymunedau Sipsiwn a Theithwyr, sy'n mynd yn groes i bob agwedd ar ein 

strategaeth Teithio Ymlaen.  

Memoranda a Chynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 
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26. Ar draws y broses o ddatblygu a phasio'r Ddeddf, rydym wedi defnyddio 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a Chynigion Cydsyniad Deddfwriaethol i 

sicrhau bod llais y Senedd yn cael ei glywed ar faterion sy'n dod o fewn ei 

gymhwysedd. Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gennym ar 

28 Mai 2021, a oedd yn atgynhyrchu’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

a osodwyd cyn Etholiadau'r Senedd yn 2021 ar 22 Mawrth. Ailddatganwyd y 

safbwynt hwn mewn Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol pellach, gan 

gynnwys Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Rhif 3 a osodwyd ar 

20 Rhagfyr 2021.  

27. Bu'r Senedd yn dadlau ac yn pleidleisio ar y Bil ar ddau achlysur, gan bleidleisio 

ar bedwar Cynnig i gyd. Cynhaliwyd dadl gyntaf y Senedd ar y Bil ar 18 Ionawr a 

chynhaliwyd yr ail ddadl ar 1 Mawrth 2022. Yn ystod ail gyfnod ystyried cam 

gwelliannau terfynol y Bil ac oherwydd bod y Senedd eisoes wedi gwneud ei 

safbwynt yn glir drwy Gynigion Cydsyniad Deddfwriaethol blaenorol, cyhoeddodd 

y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ddatganiad ysgrifenedig ym mis Ebrill 

2022. Roedd y datganiad hwn yn tynnu sylw unwaith eto at bleidleisiau'r Senedd 

ar y gwelliannau sy'n dod o fewn cymhwysedd.   

28. Ysgrifennodd y Gweinidog Malthouse at Brif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr 

Heddlu a Throseddu Cymru a Lloegr ar 13 Mai i roi gwybod iddynt fod y Bil wedi 

cael Cydsyniad Brenhinol ar 28 Ebrill a’i fod bellach yn Ddeddf. Nododd hefyd y 

bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn cyhoeddi canllawiau statudol ar y mesurau 

Gwersylloedd Diawdurdod er nad oes amserlen wedi'i darparu ar gyfer hyn ar 

adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn.  

29. Ar 7 Mehefin, cyhoeddodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Ddatganiad 

Ysgrifenedig pellach i grynhoi deilliannau cyffredinol y Ddeddf, ac i amlinellu’r 

dull y mae Llywodraeth Cymru wedi’i fabwysiadu i ddatblygu a phasio’r Ddeddf 

ac i’w gweithredu yn y dyfodol. Amlygodd hyn ymhellach ein gwrthwynebiad i'r 

darpariaethau ar Wersylloedd Diawdurdod. 

Dull Plismona yng Nghymru o ymdrin â'r darpariaethau 

30. Er nad yw Plismona wedi'i ddatganoli i Gymru, mae Llywodraeth Cymru yn 

gweithio'n agos gyda'r pedwar heddlu a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

yng Nghymru. Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith bod plismona yng Nghymru yn 

digwydd mewn cyd-destun deddfwriaethol penodol, a bod plismona'n 

rhyngweithio'n rheolaidd â gwasanaethau datganoledig fel rhai ym meysydd tai, 

iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.  

31. Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cyfarfod yn fisol gyda phrif 

Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Cymru, sef Dafydd Llywelyn, Comisiynydd 

Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ar hyn o bryd. Mae'r Gweinidog Cyfiawnder 

Cymdeithasol hefyd yn cadeirio Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru bob 

chwarter, gyda'r Prif Weinidog yn cadeirio un cyfarfod y flwyddyn. Yn y cyfarfod 

diweddaraf ar 17 Mawrth 2022, trafodwyd Gwersylloedd Diawdurdod.  

32. Mae gwaith yn cael ei wneud i ddeall yn fanwl y gwahaniaeth y bydd y mesurau 

newydd yn ei wneud yng Nghymru, y diffygion presennol o ran y safleoedd 
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tramwy sydd ar gael i aelodau o'r gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng 

Nghymru a sut y gellid mynd i'r afael â'r rhain, a datblygiadau plismona 

cenedlaethol mewn ymateb i'r ddeddfwriaeth newydd. 
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Welsh Local Government Association - The Voice of Welsh 
Councils 
 
We are The Welsh Local Government Association (WLGA); a politically led cross 
party organisation that seeks to give local government a strong voice at a national 
level. We represent the interests of local government and promote local democracy 
in Wales. 
 
The 22 councils in Wales are our members and the 3 fire and rescue authorities and 
3 national park authorities are associate members. 
 
We believe that the ideas that change people’s lives, happen locally. 
  
Communities are at their best when they feel connected to their council through local 
democracy. By championing, facilitating, and achieving these connections, we can 
build a vibrant local democracy that allows communities to thrive.  
 
Our ultimate goal is to promote, protect, support and develop democratic local 
government and the interests of councils in Wales. 
 
We’ll achieve our vision by 
 
• Promoting the role and prominence of councillors and council leaders 
• Ensuring maximum local discretion in legislation or statutory guidance 
• Championing and securing long-term and sustainable funding for councils 
• Promoting sector-led improvement 
• Encouraging a vibrant local democracy, promoting greater diversity 
• Supporting councils to effectively manage their workforce 
 

---------------------------------------------------------- 
 

 Welsh local authorities preparedness to welcome Ukrainians under the 
Ukraine Family Scheme and the Homes for Ukraine Scheme. 
 

All local authorities are involved in supporting people arriving in Wales from Ukraine.  
As soon as the UK Government announced the Home for Ukraine Scheme (H4U), 
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with a clear role for local authorities, councils started to have discussions and began 
to make preparations, based on the limited amount of information that was available 
at that time.  The announcement of Welsh Government’s ‘super sponsor’ scheme 
added another layer to factor into councils’ planning but all authorities were prepared 
to support people who arrived in Wales fleeing the war in Ukraine.   
 
In addition to the specific roles required of councils (as set out below), work involving 
councils has included establishing Welcome Centres for those arriving under the 
Welsh Government’s scheme and setting up Arrival Hubs at key transport sites 
across Wales to provide advice and Support for ongoing travel arrangements and 
ensuring any emergency needs were identified and addressed.  
 
It has been much more difficult for authorities to prepare or provide support for those 
arriving under the Family Visa Scheme (FVS) as there is no data or information 
shared with councils on those arriving in their areas under the FVS. There is no 
additional funding for councils either for those arriving under the FVS. The WLGA 
has written to the UK Government highlighting concerns about the differential 
support that is available for those arriving under the different schemes while 
recognising that similar support would be beneficial to all. 

 

 The role of local authorities and the third sector in supporting the 
operation of the Ukraine settlement schemes. 
 

There are a range of roles local authorities are undertaking at the local level in 
ensuring those arriving do so safely and with a warm welcome. Ideally prior to the 
issuing of visas and people arriving to join a host, councils undertake: 

 A property check to ensure proposed accommodation is suitable and safe, 
meeting the needs of the People due to arrive 

 A safeguarding check, arranging for DBS checks of hosts (all adults in the 
property) to be undertaken, with enhanced DBS where any Guests to arrive 
include children 

 A follow up check post arrival to ensure arrangements are satisfactory and to 
make contact with guests (also ensuring they are aware of the support 
available) 

Safeguarding in its broadest sense has been a significant concern for councils who 
have also been engaging with other partners and using local intelligence where 
appropriate to help inform their decisions.  
 
Local authorities are also expected to provide £200 per person on people’s arrival to 
help with any immediate financial concerns and to aid their settlement so they can 
buy anything they may need.  
 
The WLGA has been meeting regularly with WCVA and Welsh Government to 
discuss the support available from the third sector (and to ensure duplication of effort 
is avoided) and five key areas have now been identified: 
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 Supporting Welcome Centres 

 Safeguarding (women and children particularly) 

 Accessing advice and advocacy 

 Community activities 

 Reconnecting and reuniting families 
 
The WLGA is also working with the local authority third sector lead officers to keep 
them updated on the work being undertaken and so they can link with their local third 
sector partners to add value and additional support in helping people settle, learn 
about how life works in Wales/the UK and to help with integration, helping children 
access schools and people to access benefits and find jobs, including the provision 
of informal language support. 

 

 How the Welsh Government plans to source accommodation and 
support refugees in the longer-term (once they leave the 
welcome/reception centres). 
 

Along with the concern to ensure safeguarding is robust and people are protected 
from harm, the provision of suitable accommodation, in the short, medium and longer 
terms, is an equal challenge.  Much of the focus of discussions and planning so far 
have been on the arrangements needed to support the arrival and initial settlement 
of people, meeting any urgent needs, undertaking assessments and health 
screening and establishing bank accounts, enrolling children in school for example.   
 
Welsh Government is working with councils to identify and confirm with potential 
hosts their continued willingness to accommodate people from Ukraine, however, 
identifying appropriate additional properties for people will prove challenging given 
the current pressures on housing markets across Wales.  Welsh Government has 
developed a rematching process (Homes for Ukraine: framework for accommodation 
| GOV.WALES), the key over-arching principles of which are: 

 Local authorities who host Welcome Centres are not responsible for 
rehousing all Welcome Centre occupants, though we will expect a 
proportionate share of occupants to remain in the host local authority. 

 The Welsh Government is responsible for determining the fair and 
proportionate ‘distribution’ of Welcome Centre occupants to local 
authorities across Wales.  

 Local authorities are responsible for ‘allocating’ housing to individuals 
and families where placement breakdowns occur; when doing this local 
authorities must be mindful of the needs of all populations in housing 
need in their area, particularly those in temporary accommodation. 

 Local authorities should consider community cohesion when rehousing 
people. 

 Once people leave a Welcome Centre and arrive in a local authority 
area, the local authority in question will be responsible for their housing 
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needs in the same way as for other individuals eligible for 
homelessness services. 

 Local authorities will be responsible for ensuring all hosts have been 
subject to necessary Disclosure and Barring Service (DBS) and local 
safeguarding checks and property inspections have taken place in all 
properties. 

 All appropriate ‘move-on’ options should be considered for anyone 
whose initial placement (in Welcome Centres or with sponsors) has 
ended or broken down, including hosting, social housing and private 
rented sector accommodation. 

 There needs to be a level of individual ‘preference’ taken into 
consideration, but it should be made clear that this is not the same as 
choice. Preference will be taken into account where possible, but it 
may not be possible. 

In all schemes, council duties in relation to homelessness apply as they would to any 
other citizen (Ukrainian visa holders have a right to move and settle anywhere 
across the UK, so offers of accommodation may not necessarily be taken up). 
 
The impact of responding to the housing needs of people from Ukraine (in short, 
medium and longer-term) should be noted alongside other housing and 
homelessness pressures.  The number of homeless people in temporary 
accommodation stood at 7,779 (as at 31st March) and is steadily increasing.  This is 
in part a consequence of the ‘everyone in’ policy introduced in response to Covid19 
and maintained as policy since we have moved into recovery mode with the aim or 
eradicating homelessness in Wales.  Local government has supported this policy 
however the lack of appropriate properties is a barrier to reducing the number of 
people in temporary accommodation as approximately 1,200 people become 
homeless and need emergency accommodation each month.  In addition to their 
target to increase the number of social rented homes in Wales by 20,000 over the 
course of this administration, Welsh Government has recently announced a funding 
stream for 2022/23 of up to £60m to support a Transitional Accommodation Capital 
Programme which aims to increase housing supply capacity to respond rapidly to 
these multiple housing challenges. 
 

 The Welsh Government’s discussions with the WLGA and Welsh local 
authorities on the operation of the Ukraine settlement schemes   
 

There have been regular and ongoing discussions between Welsh Government, 
WLGA and local authorities in developing and implementing all Ukraine settlement 
schemes, including the ‘super sponsorship’ scheme.  Councils are working closely 
with Welsh Government and weekly meetings are held between local government 
officers, WLGA, WSMP and Welsh Government officials where regular updates are 
given and issues and concerns can be aired, experiences shared to help problem 
solving on individual situations and to help inform the development and review of 
policy and practice.   
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In terms of other support for councils, WSMP also convene weekly meetings of 
councils, health and Welsh Government as a forum to support the work in Welcome 
Centres.  The WLGA are working closely with local authority third sector leads, to 
help coordinate voluntary and community groups support locally; and the Local 
Government Digital Team are working closely with Welsh Government and councils 
in developing a Case Management System that would better manage the information 
and sharing of data, as well as assisting in the financial information required for 
claims of funding to be made by councils.   
 

 The cost of providing support and services to Ukrainians arriving in 
Wales and how these costs will be met.  

 
Funding for local authorities will be received from both the Department for Levelling 
Up, Housing and Communities (DLUHC) (the £350 per month thank you payment for 
hosts which councils will administer locally) and from Welsh Government (the 
£10,5000 tariff; the funding for education; and any additional payments to hosts of 
guests who arrived through the super-sponsorship route).   
 
It is difficult to assess at this time the actual costs of providing support and services 
to Ukranians as it is relatively early in the process.  It is of concern however that 
there is no funding available or expectations of councils in providing support to those 
arriving under the FVS, even though people will need to access support and public 
services similar to those arriving under the other sponsorship routes.       

 

 The level of funding provided by the UK and Welsh Governments to 
support local authorities in supporting Ukrainians.  

 
Councils have not yet received full written detail or Funding Instructions on the 
funding to be received, but based on discussions and available information the 
following is understood (but note funding only applies to the H4U and Welsh 
Government’s scheme):  

 A tariff of £10,500 per person arriving in a council area   

 Funding on a per pupil basis for the 3 phases of education at the following 
annual rates: Early years (ages 2 to 4) - £3,000; Primary (ages 5 -11) - 
£6,580; Secondary (ages 11-18) - £8,755. These tariffs include support for 
children with special educational needs and disabilities (SEND) 

 £350 per month payments to hosts (once guests have arrived) for up to a year 
and administered via local authorities. 

 £200 emergency payment on arrival 
 
Additional funding is provided to some councils to cover costs of providing Welcome 
Centres and Arrivals Hubs.  It should also be noted that funding has been confirmed 
only for a year, and it is not yet known what funding will be available in future years.   
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 Issues and pressures resulting from other refugee resettlement 
schemes and whether lessons/best practice can be shared.   
 

The support being provided to those fleeing Ukraine and the likely impacts on 
councils and public services cannot be seen in isolation to other support councils 
provide to other migrants.  There are a number of other asylum and refugee 
programmes and schemes that also require the active participation of local 
authorities, some of which have recently been amended by the Home Office and 
involvement has moved from voluntary to mandatory. These include:   
 

 The Afghan Relocations and Assistance Policy (ARAP) and the Afghan 
Citizens Resettlement Scheme (ACRS) for both interpreters and other 
Afghan citizens who met the criteria.  To date, under both schemes, 327 
people have been resettled across Wales. However, approximately 12,000 
refugees remain in hotels (with 390 people accommodated in hotels in Wales) 
while longer-term accommodation can be found (which includes larger 
housing due to family sizes).  

 

 The Syrian Vulnerable Persons Resettlement Scheme (SVPRS) which has 
accommodated 902 people across Wales. The original SVPRS evolved into a 
wider scheme UK Resettlement Scheme which was open to people also from 
the Middle East and North Africa. 

 

 In November 2021, the Home Office mandated involvement of all councils the 
National Transfer Scheme (NTS) for unaccompanied asylum-seeking 
children (UASC).  This means that all councils will be required to accept the 
transfer of UASC to their care on a rota basis (for Wales, this means 30 
UASC are transferred to Welsh councils on each run of the rota).  Since the 
revised NTS was launched in July 2021, over 42 children and young people 
have been transferred to the care of Welsh councils as children looked after 
(in addition to any children that arrive spontaneously within a council area). 

 

 The Home Office wrote to Leaders in April to inform councils that they were 
moving to a policy of full asylum dispersal, in short, that they now require all 
council areas be involved in asylum dispersal and accommodating asylum 
seekers while their claims for asylum are considered.  How this would operate 
in Wales is currently being considered, and the Home Office are also 
consulting councils on how best this policy is implemented.  

 
The WLGA, along with WSMP is supporting councils in all these areas of work and 
links well with the LGA in keeping abreast of any new developments. While not 
without challenges, and the need to monitor local impacts, including community 
cohesion, the Welsh Government is keen that Welsh local government plays its part 
in meeting international and humanitarian legislation and obligations on the UK and 
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works closely with the WLGA, WSMP and councils in ensuring good quality services 
and support is provided for refugees and asylum seekers who arrive in Wales.  
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Submission from Oasis Cardiff. 

 

Currently Oasis Cardiff is supporting Cardiff Council with the Ukrainian Welcome 

centre. We are providing informal English language classes and supporting 

integration. Currently there are approximately 25 learners. As well as this, many 

families have been coming to our centre in Cardiff for additional support, 

signposting and accessing our English language classes. We have over 20 families 

that are accessing the centre and services.  

 

From our 14 years of experience working in the sector, we would encourage WG to 

develop consistent taskforce groups that enable the third sector and statutory 

partners to work together in meeting the needs of the Ukrainian situation. It is vital 

that the information that is collected can be quickly disseminated and actions 

assigned, in order to make the system more efficient and effective. I would observe 

the seismic work that was undertaken in response to Penally, where there were 

significant levels of collaboration through multi agency channels to engage with 

those in Penally and which resulted in individuals not getting lost in the midst of the 

situation. Oasis Cardiff were involved in providing activities and support in Penally, 

and would be able to share best practice and lessons learned from the experience.  

 

Just in Cardiff alone there are an additional 200 plus asylum seekers staying in 

contingency accommodation, who at some point will be moved into dispersed 

accommodation. The increasing pressures on the statutory and third sector 

organisations means that any further additions to the resettlement process needs to 

be supported with additional funding measures, and better signposting. 

 

Vicarious Trauma is a concern for professionals that work in this sector, as they 

address and provide support to those seeking sanctuary. For families that are hosting 

under the Ukrainian scheme, a recommendation of some talk therapy may be 

needed, as well as for those being hosted.  

 

Ultimately there is a wider concern about the disparity between how sanctuary 

seekers from the Ukraine are being treated differently to those from other countries 

such as Sudan or Iran. Many, if not all, of the people that come to the UK are facing 

war and yet the visa situation, the call for hosting, and the instant access to state 
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support increases the levels of inequality, de-skills and demotivates those that are 

not Ukrainian. 
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Cyflwyniad ysgrifenedig cryno ar y 
pwnc o gynnig cartrefi i ffoaduriaid 
Wcráin  
At sylw: Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
14/06/2022 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yw’r mudiad aelodaeth 
cenedlaethol ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru. Ein diben yw galluogi 
mudiadau gwirfoddol i wneud mwy o wahaniaeth gyda’i gilydd. 

Yn yr ymateb hwn, rydym wedi canolbwyntio ar y cwestiynau sy’n gweddu 
orau â’n gwaith a lle byddai tystiolaeth CGGC yn darparu safbwynt unigryw.

• Rôl awdurdodau lleol a’r trydydd sector mewn cynorthwyo i roi
cynlluniau anheddu Wcráin ar waith.

Mae mudiadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn bresennol ar bron bob cam o 
daith pobl Wcráin sy’n cyrraedd Cymru - yn eu helpu i drefnu teithio i’r DU, eu 
cyfarch mewn canolfannau croeso, eu gwahodd nhw i mewn i’w cartrefi, 
cynnig cwnsela, arweiniad ymarferol a chymorth, ac yn eu gwneud nhw’n rhan 
o’u cymunedau lleol. I rai sy’n cyrraedd, daw’r gwirfoddolwr y maen nhw wedi 
cysylltu ag ef i ddechrau yn bresenoldeb cyson yn eu bywydau sy’n rhoi 
tawelwch meddwl iddynt. Gall hyn fod yn arbennig o werthfawr mewn 
achosion lle y mae’n rhaid i unigolion symud ar draws ffiniau sirol ac yn ystod 
cyfnodau pontio, fel rhwng canolfannau croeso a llety mwy parhaol.  

Mae’r trydydd sector yn cydweithio â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol 

Papur 4
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i gefnogi’r cynlluniau anheddu. Mae ein sector yn darparu plethora o 
ganllawiau cyffredinol a gwasanaethau arbenigol, fel cymorth ieithyddol, 
cyfleoedd cymdeithasol, bancio, teithio, addysg, budd-daliadau, cyngor ar 
fewnfudo, iechyd meddwl, anabledd, gwasanaethau plant a menywod, 
ymhlith llawer o ran eraill. Mae’r sector yn ategu cymorth cyrff statudol drwy 
gynnig cyngor a datrysiadau wedi’u teilwra i unigolion, lledaenu gwybodaeth, 
ynghyd â brocera cyswllt â’r gymuned leol ar sawl achlysur.  
 
Ochr yn ochr â mudiadau cenedlaethol a rhanbarthol hirsefydledig, mae 
llawer o grwpiau cymdeithas sifil a yrrir gan ddiben wedi ffurfio a bellach yn 
casglu rhoddion, yn cynnig cyngor ymarferol ac yn cysylltu â newydd-
ddyfodiaid yn eu cymunedau. Fel yr ydym wedi’i weld drwy gydol y pandemig, 
mae cyflymder ac effeithiolrwydd gweithredu gwirfoddol lleol yn ei wneud yn 
rhan dyngedfennol o ymateb y genedl i unrhyw argyfwng, a rhagwelwn y bydd 
grwpiau lleol yn cyfrannu’n helaeth at gynorthwyo ffoaduriaid Wcráin yn 
gyson a’u hintegreiddio i mewn i gymdeithas Cymru. Ar wahân i fudd 
ymarferol yr help a gynigir, Mae’r grwpiau gwirfoddoli anffurfiol neu led-
ffurfiol hynny yn cynnig cyfle i bobl leol weithredu a theimlo’n llai 
diymadferth yng ngŵydd trychineb, ac yn galluogi cysylltiad cymdeithasol go 
iawn rhyngddynt hwy a’r ffoaduriaid, yn unol â nodau Cymru o Gymunedau 
Cydlynus. Mae’r sector gwirfoddol ffurfiol yn cynorthwyo’r grwpiau hynny’n 
aml drwy gynnig cyngor ymarferol, hyfforddiant a’u cysylltu â gwasanaethau 
statudol. 
 
Mae’r sector hefyd yn ymddwyn fel ffynhonnell o gyngor arbenigol i’r 
Llywodraeth, drwy ymgynghoriadau a chyfarfodydd, yn fwyaf arbennig drwy 
grŵp Cymorth y Trydydd Sector i Wcráin. Mae’r grŵp yn cwrdd bob wythnos 
ac wedi nodi pum prif ffrwd waith yn ddiweddar - cymorth mewn canolfannau 
croeso, diogelu menywod a phlant, mynediad at gyngor ac eiriolaeth, 
gweithredu cymunedol a chysylltu ac aduno teuluoedd. Croesawa CGGC y 
dull cydweithredol hwn o gynllunio system gymorth gydweithredol a 
chynhwysfawr. Mae’n bwysig nodi bod gallu’r sector i ymhél â’r trafodaethau 
hynny wedi’i gyfyngu gan y galw uchel am ddarparu gwasanaethau, a heb 
gyllid ychwanegol i gynyddu’r gallu, ni all llawer o fudiadau gyfrannu ’n 
strategol i’r graddau neu’r amlder y byddent yn dymuno, a byddai hyn yn 
ddefnyddiol. 
 
• Y gost o gynnig cymorth a gwasanaethau i bobl Wcráin sy’n cyrraedd 
Cymru a sut bydd y costau hyn yn cael eu talu. 
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Mae’n anodd asesu’r costau o gynnig cymorth hirdymor i ffoaduriaid Wcráin 
yn y dyddiau cynnar hyn. 
 
Mae llawer o fudiadau’r sector gwirfoddol wedi ehangu’r gwasanaethau 
cyfredol y maen nhw’n eu cynnig i ddiwallu anghenion ffoaduriaid sy’n 
cyrraedd o Wcráin, e.e. cyfieithu adnoddau, cyflogi staff sy’n siarad Wcreineg, 
hyfforddiant arbenigol. Caiff y rhan fwyaf o’r costau ychwanegol hyn eu 
hysgwyddo gan yr elusennau eu hunain. 
 
Mae Cronfa Croeso Cenedl Noddfa yn ffynhonnell fechan o gyllid i rai, ond ni 
fyddai pob mudiad yn gallu elwa arno ac i fudiadau eraill, ni fyddai’n ddigon i 
dalu eu holl gostau. 
 
Mae’n bwysig nodi bod y sector yn parhau i fod o dan gryn dipyn o bwysau 
wrth iddo ymdrin â chanlyniadau pandemig byd-eang sydd wedi cynyddu 
anghydraddoldebau a oedd eisoes yn bodoli mewn cymdeithas, costau byw 
cynyddol a chwyddiant. Dim ond cynyddu mae’r galw am wasanaethau’r 
sector wrth i’r cyllid brys o’r pandemig ddod i ben a phan amcanir y bydd 
rhoddion elusennol yn lleihau. Yn ogystal, mae’r diffyg cyllid a ddyrannwyd i 
gynghorau lleol i gefnogi unigolion sy’n cyrraedd drwy’r Cynllun Fisâu i 
Deuluoedd yn destun pryder, oherwydd bydd hyn yn debygol o roi mwy o 
bwysau ar ein sector ac nid ydym yn y sefyllfa orau i gynnig y prif gymorth i’r 
unigolion hynny. Mae pryder go iawn yn y sector o ran gallu yn y dyfodol. 
Byddai buddsoddiadau strategol yn helpu i liniaru rhywfaint o’r pwysau hynny 
ac yn galluogi mudiadau i gydlynu eu dull o weithio mewn partneriaethau er 
mwyn cyflawni canlyniadau gwell. Pan na dderbynnir digon o gyllid, gall hyn 
arwain yn aml at grwpiau sy’n gweithio’n anfwriadol ar wahân, pan na fydd 
digon o adnoddau staff i ffurfio, cydlynu a chynnal prosiectau cydweithredol â 
phobl eraill. 
• Problemau a phwysau sy’n deillio o gynlluniau adsefydlu ffoaduriaid 
eraill ac a all gwersi/arferion gorau gael eu rhannu.  
 
Mae’r sector gwirfoddol yn parhau i gynnig cymorth i unigolion sydd wedi 
cyrraedd drwy’r Polisi Adleoli a Chynorthwyo Affganiaid a’r Cynllun i 
Adsefydlu Dinasyddion Affganistan, Cynllun Adsefydlu’r DU, a cheiswyr 
lloches sydd wedi cyrraedd drwy ffyrdd eraill. Er bod yr holl sector o dan 
bwysau, mae mudiadau arbenigol sy’n rhoi cymorth a chyngor i ffoaduriaid a 
cheiswyr lloches yn arbennig mewn taer angen am gyllid i ehangu eu gallu a 
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pharhau i gynnig gwasanaethau i’r holl ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n 
cyrraedd Cymru. 
 
Mae CGGC yn cefnogi Cynghrair Ffoaduriaid Cymru yn eu galwad i sicrhau 
bod yr holl ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n cyrraedd Cymru yn cael eu 
cefnogi hyd eithaf ein gallu, fel ymrwymiad gwirioneddol i Gymru fel Cenedl 
Noddfa.  
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/JH-/2025/22 

John Griffiths AS 
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Senedd Cymru 

SeneddTai@senedd.cymru 

14 Mehefin 2022 
Annwyl John, 

Diolch ichi am lythyr y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 26 Mai 2022. Rwy’n croesawu 
eich ystyriaeth o’n gwaith parhaus i gefnogi anghenion pobl o Wcráin sy’n cyrraedd Cymru. 

Mae’r cynllun Cartrefi i Wcráin, y mae pobl o Gymru wedi bod yn rhan ohono drwy 
weithredu yn hael iawn fel noddwyr, a lle mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu fel uwch-
noddwr ar hyn o bryd, wedi ei gynllunio gan Lywodraeth y DU. Mae wedi gosod y trefniadau 
fisâu ar gyfer pobl sy’n dod i’r DU; y gofynion i gyflawni gwiriadau ar lety a’r cyfraddau 
cyllido sydd ar gael i awdurdodau lleol ac unigolion sy’n gweithredu fel noddwyr. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r cynllun Cartrefi i Wcráin – a gweithredu fel uwch-
noddwr – gan ein bod yn Genedl Noddfa ac am gefnogi pobl o Wcráin, menywod a phlant 
yn aml, sy’n dianc rhag y rhyfel. Hyd yma, mae mwy na 5,500 o fisâu wedi eu rhoi i bobl 
ddod i Gymru ac mae mwy na 2,100 o bobl o Wcráin wedi cyrraedd Cymru drwy’r cynllun 
Cartrefi i Wcráin. 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda llywodraeth leol, y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (GIG), y trydydd sector ac eraill i ddarparu amgylchedd cefnogol a chroesawgar i 
gynifer o bobl o Wcráin â phosibl. Nid yw’r cynllun Cartrefi i Wcráin yn berffaith, ond rydym 
yn gwneud beth allwn ni o fewn iddo er mwyn cynnal ein dyhead o fod yn Genedl Noddfa. 

Oherwydd strwythur y cynllun, ni allwn sicrhau bod ymweliadau cartref bob amser yn cael 
eu cynnal cyn i bobl o Wcráin ymuno â’u noddwyr unigol. Mae cynllun Llywodraeth y DU yn 
galluogi noddwyr a phobl o’r Wcráin i baru â’i gilydd, heb fod awdurdodau cyhoeddus 
Cymru yn cael gwybod. Dim ond pan fydd cais am fisa yn cael ei gwblhau y cawn wybod 
bod rhywun wedi eu paru â’i gilydd. Oherwydd nifer y ceisiadau sy’n cael eu cyflwyno, 
mewn rhai achosion bydd ymweliadau cartref yn gorfod cael eu cynnal yn fuan ar ôl i bobl o 
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Wcráin gyrraedd. Mae awdurdodau lleol yn gweithio’n galed iawn i gwblhau’r gwiriadau hyn 
cyn gynted â phosibl. 
 
Rydym wedi cynllunio ein llwybr uwch-noddwyr fel y gellir cynnal gwiriadau archwilio a 
diogelu cyn i bobl o Wcráin symud ymlaen o lety cychwynnol a’n Canolfannau Croeso i lety 
cam nesaf, pan fo’r llety hwnnw yn drefniant lletya. 
 
Ym mhob achos, bydd disgwyl i’r rhai sy’n lletya fod wedi pasio gwiriadau’r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd; a bod wedi cael archwiliad o’u heiddo er mwyn sicrhau ei fod o safon 
ddigonol a bod ymweliad llwyddiannus wedi ei gynnal pan fydd yr unigolyn neu’r teulu wedi 
cyrraedd o Wcráin er mwyn sicrhau bod pethau’n mynd yn dda. 
 
Mae’r canllawiau i noddwyr, sy’n ymdrin â’r gwiriadau hyn ar gael yma: Cartrefi i Wcráin: 
canllawiau i noddwyr [HTML] | LLYW.CYMRU ac mae ein canllawiau diogelu ar gael yma: 
Cartrefi i Wcráin: canllawiau ar ddiogelu a chaethwasiaeth fodern | LLYW.CYMRU. Mae’r 

rhain yn cael eu diweddaru yn rheolaidd wrth i ni, a’r llywodraethau datganoledig eraill a 
Llywodraeth y DU, barhau i ddysgu wrth weithredu’r cynllun.  
 
Rydym yn cyfarfod ag awdurdodau lleol sawl gwaith yr wythnos i ateb cwestiynau, rhannu 
arferion da a mynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n dod i’r amlwg, ac rydym wedi cynhyrchu 
canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol, sydd ar gael yma: Cartrefi i Wcráin: canllawiau i 
awdurdodau lleol | LLYW.CYMRU  
 
Mae gan awdurdodau lleol eisoes ddyletswyddau yn ymwneud â thai, iechyd amgylcheddol 
a gwasanaethau cymdeithasol – mae staff yn ymwybodol o sut i asesu safonau eiddo a 
risgiau diogelu. Mae Panel Arbenigwyr Tai Partneriaeth Diogelu’r Cyhoedd Cymru hefyd 
wedi cwrdd yn rheolaidd i rannu arferion da, i drafod a datrys sefyllfaoedd cymhleth ac i 
annog cysondeb o ran gweithredu. Pan fo awdurdodau lleol yn cael cymorth gyda gwiriadau 
eiddo neu ddiogelu, maent yn tynnu ar gapasiti sefydliadau eraill sydd ag arbenigedd 
perthnasol, er enghraifft Cymdeithasau Tai. Rydym wedi gofyn i awdurdodau lleol fod yn 
bragmataidd wrth gynnal asesiadau eiddo. Rydym yn cydnabod y risgiau cymharol o 
ystyried yr amgylchiadau a brofwyd gan bobl o Wcráin cyn iddynt deithio i’r DU, er hynny 
mae’n bwysig nad yw’r safonau hyn yn cael eu gwanhau mewn ffordd sy’n rhoi unrhyw un 
mewn perygl.  
 
Drwy ein hymwneud ag awdurdodau lleol, rydym wedi bod yn archwilio gwahanol ffyrdd o 
fynd i’r afael â phroblemau capasiti wrth iddynt ddod i’r amlwg. Mae trefniadau yn eu lle i 
gefnogi archwiliadau eiddo drwy Cartrefi Cymunedol Cymru ac aelodau eu cymdeithas dai, 
ac i gefnogi gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd drwy Arolygiaeth Gofal Cymru. 
Rydym hefyd wedi gweithio gyda Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru i gynyddu nifer 
y cyfieithwyr Wcreineg sydd yn byw yng Nghymru y gall cyrff cyhoeddus eu defnyddio. Mae 
gwaith i’w wneud eto o ran sicrhau bod y materion capasiti yn cael eu datrys ond rydym yn 
parhau i weithio i ateb y galw.   
 
Mae cysylltiadau cryf gan awdurdodau lleol gyda sefydliadau trydydd sector yn eu 
hardaloedd. Daeth cydweithio yn elfen gadarn o’r ymateb yn ystod y pandemig ac mae wedi 
darparu llwyfan ar gyfer cydweithio i gefnogi pobl o Wcráin. Ar lefel genedlaethol, mae fy 
swyddogion yn cynnal cyfarfodydd wythnosol ar y cyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.  
 
Mae nifer y bobl o Wcráin sydd yn cyrraedd Cymru, a pha mor gyflym maent yn dod, yn ei 
gwneud yn debygol y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu peth pwysau. Rydym yn 
gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol a byrddau iechyd er mwyn nodi a datrys hyn cyn 
gynted â phosibl.  
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Mae £10,500 y cynllun Cartrefi i Wcráin ar gyfer pob buddiolwr o gymorth i sicrhau bod 
gwasanaethau ar gael ond nid yw’n ddigonol i oresgyn yr holl heriau fydd yn cael eu nodi. 
Er enghraifft, mae cynlluniau adsefydlu blaenorol wedi darparu tariff ar wahân i dalu am 
gostau iechyd, ond nid yw hynny na chyllid ar gyfer hyfforddiant iaith wedi’i ddarparu yn yr 
achos hwn. Yn ogystal â hynny, does dim cyllid o gwbl i bobl sy’n cyrraedd drwy’r Cynllun 
Teuluoedd o Wcráin ac mae hyn yn creu gwahaniaethau annefnyddiol yn y cymorth sydd ar 
gael. Rwyf wedi’r codi’r mater hwn sy’n ymwneud â chyllid ar gyfer gwasanaethau 
cyhoeddus droeon yn fy nghyfarfodydd rheolaidd gyda’r Gweinidog Ffoaduriaid, yr Arglwydd 
Harrington. 
 
Does dim sicrwydd gennym y bydd Llywodraeth y DU yn estyn y cyllid i ail neu drydedd 
flwyddyn y fisâu i bobl Wcráin yn yr un modd ag y mae pobl sy’n cyrraedd o Affganistan 
wedi eu cefnogi – mae’r holl bobl o Wcráin sy’n cyrraedd o dan y Cynllun Cartrefi i Wcráin 
a’r Cynllun Teuluoedd o Wcráin wedi cael fisâu i aros yn y DU am hyd at dair blynedd ar ôl 
iddynt gwblhau’r gwiriadau biometrig angenrheidiol. Os na cheir y cyllid hwn, bydd darparu’r 
holl wasanaethau cymorth rydym am eu rhoi yn rhoi pwysau ychwanegol ar ein cyllidebau. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau bod cyllid sylweddol ar gael o’n cyllidebau i 
gefnogi pobl o Wcráin. Mae hyn yn cynnwys cost llety cychwynnol a gofal cofleidiol i bobl 
sy’n cyrraedd drwy lwybr Uwch-Noddwr Llywodraeth Cymru a chost y Ganolfan Gyswllt.  
Mae’r rhain yn gydrannau hanfodol o ran ein gallu i gefnogi pobl yn iawn. Gyda’n 
hawdurdodau lleol a’n partneriaid eraill, mae gennym gyfrifoldeb darparu sylweddol iawn 
sydd yn newydd, yn gymhleth ac yn anrhagweladwy.  
 
Ar hyn o bryd rydym yn archwilio opsiynau i ddarparu gwasanaethau cynghori ac eiriol i bobl 
o Wcráin sydd wedi cyrraedd Cymru, gan gynnwys fforwm cefnogaeth gan gymheiriaid a 
chefnogaeth gwaith achos dros Gymru gyfan. Rydym hefyd yn bwriadu darparu peth 
cymorth cofleidiol i gefnogi teuluoedd sydd wedi aduno o dan y Cynllun Teuluoedd o Wcráin 
er gwaethaf y diffyg cyllid gan Drysorlys y DU. Gobeithiaf allu darparu manylion ychwanegol 
am y cynlluniau hyn yn fuan. 
 
Mae cynllun Cartrefi i Wcráin Llywodraeth y DU yn gofyn am ymrwymiad o chwe mis gan 
noddwyr ond gall lleoliadau fod yn hwy na hynny. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli na 
fydd llawer o bobl sy’n lletya wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen ac mae’n bosibl na 
fyddant yn adnabod y person y byddant yn ei letya, sy’n cynyddu’r risg y gallai’r lleoliad 
fethu.  
 
I fynd i’r afael â hyn, rydym yn gweithio gyda’r trydydd sector i drefnu sesiynau gwybodaeth, 
hyfforddiant a sesiynau cefnogaeth gan gymheiriaid ar gyfer y rheini sydd yn cynnig llety 
yng Nghymru. Ein nod fydd cefnogi’r rhai sy’n lletya i daclo’r heriau maent yn eu hwynebu, i 
wella safon y cymorth mae pobl o Wcráin yn ei gael ac i leihau nifer y lleoliadau sydd yn 
methu ac yn achosi digartrefedd sydyn.  
 
Yn ddiweddar fe wnaethom ysgrifennu at bob aelwyd yng Nghymru wnaeth fynegi 
diddordeb mewn cefnogi pobl o Wcráin ond nad ydynt wedi cael eu paru ag unrhyw un eto. 
Fe wnaethom holi os oeddynt yn parhau i fod â diddordeb mewn cefnogi rhywun ac rydym 
wedi pasio manylion pawb oedd â diddordeb at yr awdurdodau lleol perthnasol. Mae 
gwiriadau yn cael eu cynnal ar y lletywyr posibl hyn a byddant yn ffurfio cydran bwysig o lety 
un ai ar gyfer y rheini y mae eu lleoliadau cychwynnol wedi methu neu ar gyfer pobl sydd 
wedi cael llety mewn Canolfannau Croeso. 
 
Rydym wedi ymrwymo i helpu pawb sydd angen cymorth ar draws Cymru. Rydym yn 
buddsoddi mwy na £197 miliwn eleni’n unig mewn gwasanaethau cymorth tai a digartrefedd 
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a’r ffigwr uchaf erioed sef £310 miliwn mewn tai cymdeithasol. Rydym yn parhau i fod wedi 
ymrwymo i ddarparu mwy o gartrefi cymdeithasol yng Nghymru fel sy’n cael ei ddangos gan 
ein hymrwymiad i ddarparu 20,000 o dai newydd carbon isel i’w rhentu yn y sector 
cymdeithasol. Mae’r pwysau yn y gwasanaethau tai yn ystyriaeth allweddol yn yr ymateb i 
argyfwng Wcráin ac mae gwaith sylweddol yn cael ei wneud i gynyddu llety tymor canol a thymor 
hir er mwyn cynorthwyo’r ymateb i’r argyfwng yn Wcráin ac i fynd i’r afael â’r pwysau ehangach ar 
ddarpariaeth llety dros dro. 
 
 
Yn ogystal â hyn, rydym yn adeiladu capasiti yn y sector tai i sicrhau y gellir gwneud 
lleoliadau mewn tai cymdeithasol neu yn y sector rhentu preifat. Bydd y rhain yn cael eu 
cydbwyso gydag anghenion grwpiau eraill sydd hefyd yn awyddus i symud allan o lety dros 
dro yn unol â’n hethos Cenedl Noddfa ac mewn cydnabyddiaeth o’r pwysau sylweddol sydd 
ar wasanaethau tai. Rydym yn sianelu cynigion llety drwy awdurdodau lleol er mwyn eu 
galluogi i gydbwyso a blaenoriaethau anghenion lleol yr holl grwpiau. Rydym yn defnyddio 
cyllid cyfalaf i allu cynnig llety ac yn nodi’n glir bod angen i awdurdodau lleol ddefnyddio’r 
capasiti y bydd hyn yn ei greu fel y gwelant orau i ddiwallu anghenion yr amrywiaeth o 
grwpiau sydd angen llety yn eu hardal. Fe wnaethom gyflwyno y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 
Llety Dros Dro yn sydyn ac rydym eisoes wedi cymeradwyo buddsoddiad o oddeutu £8 
miliwn er mwyn i Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddechrau 
defnyddio 280 o eiddo dros y misoedd nesaf, eiddo na fyddent wedi bod ar gael fel arall.    
 
Mae taliadau ‘diolch’ o £350 y mis yn cael eu talu gan Lywodraeth y DU i letywyr o dan y 
Cynllun Cartrefi i Wcráin. Bwriad y taliad yw talu am gostau lletya unigolion o Wcráin. Ar hyn 
o bryd, nid yw Llywodraeth y DU wedi ymrwymo unrhyw gyllid y tu hwnt i’r 12 mis cyntaf o 
gytundeb nawdd. Rydym yn bwriadu darparu taliadau ‘diolch’ i bobl sy’n helpu awdurdodau 
lleol i letya pobl o Wcráin a ddaeth i Gymru drwy’r Cynllun Teuluoedd o Wcráin ond y mae 
eu cynnig o lety wedi methu. 
 
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn darparu teithiau trenau am ddim i bob ffoadur ar 
wasanaethau Trafnidiaeth Cymru. Mae’r rhan fwyaf o weithredwyr bysiau wedi ymuno â 
chynllun Tocyn Croeso Llywodraeth Cymru sy’n cynnig teithiau am ddim ar fysiau i 
ffoaduriaid. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu’r cynlluniau cychwynnol (oedd am 6 mis) i 
ystyried y ffordd orau o gefnogi pobl sy’n byw yng Nghymru. 
 
Drwy gydol y pandemig fe welsom bwysigrwydd a phŵer cysylltiadau gwaith effeithiol rhwng 
y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Rydym yn ehangu’r cysylltiadau hyn 
drwy barhau i weithio gyda’r trydydd sector i nodi a chydlynu cymorth i bobl o Wcráin a 
lletywyr ar draws Cymru. Rwy’n gyfrifol am alw Grŵp Cymorth Trydydd Sector at ei gilydd, 
sydd yn fforwm gwerthfawr er mwyn rhannu gwybodaeth, cyfleoedd ac adeiladu capasiti i 
gefnogi pobl ar draws Cymru.  
 
Bydd y tariff o £10,500 y pen fesul person a’r cyllid addysg ychwanegol yn cael eu 
defnyddio i gefnogi pobl sydd yn cyrraedd Cymru. Mae ffynonellau ychwanegol o gymorth y 
tu hwnt i hyn. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, Cronfa Croeso Cenedl Noddfa Sefydliad 
Cymunedol Cymru, y cyfrannodd Llywodraeth Cymru £1 miliwn iddi, yn ogystal â chymorth 
cyllidwyr grantiau eraill yng Nghymru. Mae nifer o gyllidwyr, sefydliadau trydydd sector, 
grwpiau cymunedol ac actifyddion eisoes yn darparu cymorth allweddol. 
 
Mae Awdurdodau Lleol wedi ymateb yn sydyn ac yn effeithiol iawn i gefnogi pobl sy’n 
cyrraedd Cymru o Wcráin a bu’n berthynas agos iawn gyda hwy a Llywodraeth Cymru. Yn 
gyffredinol mae timau tai ac adsefydlu arbenigol yn arwain ar yr ymateb ac mae eu 
hadnoddau o dan bwysau oherwydd maint a nodweddion newydd y model Cartrefi i Wcráin. 
Mae rhai awdurdodau lleol wedi gallu defnyddio contractau presennol cymorth adsefydlu 
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ffoaduriaid i roi swyddogaethau cymorth gwaith achos ar waith yn sydyn yn eu hardaloedd.  
Mewn rhai llefydd bu’n rhaid recriwtio staff ychwanegol a chreu capasiti ychwanegol. 
 
Rydym yn archwilio trefniadau ar gyfer lleoliadau brys dros dro ar gyfer adegau pan fydd 
lleoliadau lletya yn methu. Byddwn yn ystyried y potensial ar gyfer lleoliadau seibiant fel 
rhan o’r gwaith hwn.  
 
Oherwydd yr amrywiaeth eang o faterion rydym wedi bod yn ymdrin â hwy dros yr 
wythnosau diwethaf a’r angen i flaenoriaethu ymdrechion o ran lleihau rhwystrau mynediad 
a sicrhau bod lleoliadau llety cychwynnol yn ddiogel ac ar gael, rydym wedi gorfod gweithio 
gam wrth gam ar swyddogaethau cymorth ail reng. Fodd bynnag, gobeithiaf y bydd yr 
ymateb hwn yn rhoi sicrwydd ichi bod nifer o’r gwasanaethau hyn yn mynd rhagddynt ac ar 
fin gorffen yn fuan. 
 
 
Eiddoch yn gywir, 

 
 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
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