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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.   
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8 Ebrill 2022 
 
Annwyl Huw 
 
Rydych yn ymwybodol rwy’n siŵr bod pobl yn dod i mewn i’r Deyrnas Unedig o Wcráin ar 
hyn o bryd yn dilyn ymosodiad Rwsia ar 24 Chwefror. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig 
wedi diwygio ei Rheolau Mewnfudo yn ddiweddar i ffurfioli mynediad at arian cyhoeddus i’r 
bobl hynny sydd wedi’u heffeithio gan y rhyfel. Mae hyn yn cynnwys cymorth tai a 
digartrefedd. Cyn hynny, roedd pŵer disgresiwn gan y Swyddfa Gartref i roi caniatâd i aros 
y tu allan i’r Rheolau Mewnfudo wedi caniatáu i Wcráiniad gael mynediad at arian 
cyhoeddus. Er hynny, ar hyn o bryd nid yw’r Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd 
(Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2014 yn rhoi unrhyw esemptiad i wladolion Prydain na’r 
rhai nad ydynt yn ddarostyngedig i reolau mewnfudo, o’r prawf preswylio fel arfer os ydynt 
hefyd yn dymuno cael mynediad at arian cyhoeddus. Gallai’r broses hon gymryd hyd at dri 
mis i’w chwblhau. 
 
Mae’r Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2022 wedi 
eu drafftio at y diben o wneud pobl sydd wedi eu heffeithio gan y rhyfel yn Wcráin yn 
gymwys i gael mynediad at wasanaethau tai a digartrefedd yng Nghymru gan anwybyddu’r 
prawf preswylio fel arfer, gan gynnwys i wladolion Prydain neu’r rhai nad ydynt yn 
ddarostyngedig i reolau mewnfudo. Oherwydd bod angen ymdrin â’r sefyllfa ar frys, byddwn 
yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor roi ystyriaeth gynnar i Reoliadau 2022 ac adrodd arnynt 
erbyn y ddadl yn y cyfarfod llawn ar 26 Ebrill 2022. 
 
Hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor ymlaen llaw am eu cymorth yn cefnogi trefniadau a fydd yn 
caniatáu i bobl sy’n dianc rhag y gyflafan yn Wcráin gael cyfle i geisio noddfa yng Nghymru 
ac ymgartrefu yma. 
 
Yn gywir 
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