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Annwyl John, 

Diolch am y cyfle i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft 2022-23. Yn 
ystod fy sesiwn ar 21 Ionawr, ymrwymais i ddarparu'r wybodaeth ganlynol: 

Nodyn ar y rhesymau pam y mae llawer o rieni o leiafrifoedd ethnig wedi dweud wrth 
yr awdurdodau lleol eu bod yn ddigartref 

Mae paragraff 36 o Asesiad Effaith Strategol y Gyllideb Ddrafft ac adroddiad y Cyd-gyngor er 
Lles Mewnfudwyr yn cyfeirio at effeithiau'r pandemig ledled y DU ar blant o leiafrifoedd ethnig 
os nad oes gan eu rhieni fynediad at arian cyhoeddus. Mae’r adroddiad ar gyfer y DU ac yn 
nodi bod llawer o drefniadau llety dros dro a gynigiwyd gan ffrindiau neu aelodau o'r gymuned 
wedi'u tynnu'n ôl yn ystod y cyfnod clo ac felly bod llawer o rieni o leiafrifoedd ethnig wedi 
dweud wrth yr awdurdodau lleol wedyn eu bod yn ddigartref. 

Yng Nghymru, fodd bynnag, rydym wedi mabwysiadu dull cynhwysol ac rwyf wedi dweud yn 
glir y dylai awdurdodau lleol ddibynnu ar eu pwerau amgen i ddarparu llety dros dro i'r rheini 
nad oes ganddynt fynediad at arian cyhoeddus yn ystod y pandemig a'r argyfwng iechyd 
cyhoeddus. Wrth i'r pandemig fynd rhagddo, mae ein dull gweithredu yn aros yr un fath. Fodd 
bynnag, yn y tymor hwy bydd rheolau mewnfudo Llywodraeth y DU yn cyfyngu ar y cymorth 
y gallwn ei gynnig.  

Yn fwy cyffredinol, fel y gŵyr y Pwyllgor, mae cysylltiad cryf rhwng tlodi ac anfantais 
economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldeb wrth i rai pobl o leiafrifoedd ethnig geisio cael 
gafael ar gartrefi priodol. Nodir mesurau i fynd i'r afael â hyn yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer 
Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd a gyhoeddwyd gennym ar 30 Tachwedd 2021. Mae'r Cynllun 
yn defnyddio'r ysgogiadau datganoledig sydd gennym yng Nghymru, ond llywodraeth y DU 
sy'n gyfrifol am lawer o'r ysgogiadau sy'n gysylltiedig â lleihau tlodi wrth gwrs.  
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Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi ein bod yn parhau i archwilio opsiynau i sicrhau bod y rheini 
nad oes ganddynt hawl i arian cyhoeddus, ond sydd â sail ddilys dros apelio yn erbyn 
penderfyniadau, yn cael eu cefnogi i gael mynediad at lety a chyngor cyfreithiol i lunio eu 
hachos ar ôl y pandemig. Ar hyn o bryd rydym yn ariannu consortiwm o sefydliadau trydydd 
sector, a arweinir gan Housing Justice Cymru, i geisio ehangu cyfleoedd gwestya anffurfiol a 
threfniadau llety dros dro eraill er mwyn osgoi ochr dibyn o ran cefnogaeth pan ddaw ein 
mesurau iechyd cyhoeddus i ben. 
 
Cyn bo hir, byddwn yn cyhoeddi canllawiau ac yn comisiynu hyfforddiant i awdurdodau lleol 
ar hawliau mudwyr i gael cymorth, er mwyn ceisio atal mudwyr rhag cael eu troi i ffwrdd yn 
anghywir - naill ai am fod ganddynt statws mewnfudo sicr ond na allant brofi hyn, fel a 
ddigwyddodd gyda'r Genhedlaeth Windrush ac a allai ddigwydd i Ddinasyddion yr UE yn 
ystod y misoedd nesaf, neu am fod awdurdodau lleol yn dehongli ystyr ‘Arian Cyhoeddus' yn 
anghywir wrth ystyried a allant gefnogi  rhywun. Mae gan ‘Arian Cyhoeddus' ystyr penodol 
iawn yn y Rheolau Mewnfudo ac mae wastad rhyw fath o gamau gweithredu y gall 
awdurdodau lleol eu cymryd i gynnig cymorth i rywun sy'n anghenus ac angen help, o fewn 
cyfyngiadau'r gyfraith. 
 
 
Yn gywir, 
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