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TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG 

Parodrwydd awdurdodau lleol yng Nghymru i groesawu Wcreiniaid o dan y 
Cynllun Teuluoedd o Wcráin a'r Cynllun Cartrefi i Wcráin 

1. Mae gan awdurdodau lleol rôl hanfodol i'w chwarae wrth gefnogi pobl o Wcráin
sy'n cyrraedd Cymru. Nhw sydd yn y sefyllfa orau i gefnogi eu cymunedau lleol i
gynnig y croeso cynhesaf posibl i'r bobl hyn ar ôl iddynt gyrraedd. Rwyf am
ddiolch i’r awdurdodau lleol am eu hymateb cyflym i’r trefniadau dyngarol ar gyfer
pobl Wcráin yn dilyn ymosodiad Putin ar Wcráin.

2. Dechreuodd Cynllun Cartrefi i Wcráin a Chynllun Teuluoedd o Wcráin
Llywodraeth y DU ar adeg pan oedd cryn dipyn o bwysau ar dai ledled Cymru
eisoes.  Mae awdurdodau lleol yn parhau i gefnogi ein dull ’neb heb help’ o
ymdrin â digartrefedd, gan ddarparu llety dros dro i bawb sydd ei angen wrth
iddynt newid i ddull Ailgartrefu Cyflym o ymdrin â digartrefedd.  Roeddent hefyd
yn helpu i adsefydlu aelodau o'r gymuned Affganaidd a lwyddodd i ffoi o'r wlad ym
mis Awst 2021, yn ogystal â chefnogi gwaith Llywodraeth y DU i ehangu'r system
wasgaru ar gyfer ceiswyr lloches.

3. Gan adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd o gynlluniau adsefydlu blaenorol, roedd
awdurdodau lleol wedi gweithredu'n gyflym ac yn effeithiol er mwyn sicrhau bod
Wcreiniaid yn cael croeso cynnes wrth gyrraedd Cymru.  Mae timau adsefydlu a
chydnerthedd awdurdodau lleol a thimau tai awdurdodau lleol wedi chwarae rôl
ganolog wrth sicrhau y gellir darparu gwasanaethau ledled Cymru, ochr yn ochr
â'r GIG a'r trydydd sector – sef dull Tîm Cymru.

4. Mae cyflymder yr ymateb a maint y Cynllun Cartrefi i Wcráin yn llawer mwy nag
unrhyw un o'r cynlluniau cymorth i ffoaduriaid diweddar a fu ar waith yn y DU.
Mae meithrin gallu ar y cyflymdra sydd ei angen wedi bod yn her ond mae
awdurdodau lleol wedi ymateb yn dda. Mae tariff Cartrefi i Wcráin yn ddefnyddiol i
sicrhau y gall awdurdodau lleol ddarparu cymorth. Fodd bynnag, mae oedi gan
Lywodraeth y DU o ran egluro sut y gellir defnyddio cyllid, ynghyd â'r ffaith nad
oes tariff ar gyfer ESOL a gofal iechyd (yn wahanol i gynlluniau adsefydlu eraill)
yn dal i achosi problemau.  Rydym yn parhau i lobïo Llywodraeth y DU i fynd i'r
afael â'r diffyg hwn.

5. Mae'r Cynllun Teuluoedd o Wcráin wedi peri her wahanol gan nad yw'r Swyddfa
Gartref wedi rhoi data i Lywodraeth Cymru nac awdurdodau lleol yng Nghymru i'w
helpu i wybod nifer y ffoaduriaid sy'n cyrraedd Cymru, eu dosbarthiad daearyddol
neu eu manylion cyswllt.  Nid oes unrhyw dariff cyllido yn cael ei ddarparu i helpu
unigolion sy'n cyrraedd y wlad o dan y cynllun hwn sydd, yn anochel, yn rhoi
pwysau ar y cymorth y gellir ei ddarparu.

Rôl awdurdodau lleol a'r trydydd sector wrth helpu i weithredu cynlluniau 
adsefydlu ffoaduriaid o Wcráin 

Awdurdodau lleol 

6. Awdurdodau lleol yw'r mecanwaith allweddol ar gyfer cyflawni'r Cynllun Cartrefi i
Wcráin, gan gynnwys y cynlluniau noddwyr unigol ac uwch-noddwyr.  Mae'r dull
gweithredu a fabwysiadwyd yn debyg i raglenni adsefydlu blaenorol ac er nad yw
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pob awdurdod lleol yn darparu llety cychwynnol o dan y cynllun uwch-noddwyr 
(am nad oes llety addas ar gael ar gyfer Canolfannau Croeso ac ati), bydd timau 
adsefydlu ym mhob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn helpu i gefnogi'r rhai sy'n 
cyrraedd drwy'r Cynllun Cartrefi i Wcráin ac yn paru unigolion sy'n cyrraedd drwy 
gynlluniau â llety tymor hwy ledled Cymru. 
 

7. Agorodd llwybr yr Uwch-noddwyr o dan gynllun Cartrefi i Wcráin Llywodraeth 
Cymru ar 26 Mawrth 2022, gyda tharged cychwynnol o gynnig cymorth i 1,000 o 
bobl. I ddechrau, sefydlwyd pum Canolfan Groeso gyda chymorth awdurdodau 
lleol er mwyn darparu llety cychwynnol am gyfnod o hyd at dri mis.  Sefydlwyd 
pum Canolfan Gyrraedd mewn mannau trafnidiaeth allweddol er mwyn croesawu 
pobl i Gymru, diwallu unrhyw anghenion iechyd a lles uniongyrchol a hwyluso 
cynlluniau i deithio ymlaen i Ganolfannau Croeso. At hynny, mae trefniadau 
penodol wedi'u rhoi ar waith er mwyn darparu gwasanaethau cofleidiol llawn a 
gweithredu prosesau adsefydlu cyffredinol. 
 

8. Hefyd, sefydlwyd Canolfan Gyswllt sy'n gyfrifol am gysylltu â phobl unwaith y 
byddant wedi cael fisa, er mwyn cefnogi eu cynlluniau teithio. Mae hefyd yn 
darparu llinell gymorth 24 awr i bobl sy'n cyrraedd Cymru.  Mae'r Ganolfan 
Gyswllt wedi datblygu i gynnwys swyddogaeth i sicrhau bod Wcreiniaid yn 
cyrraedd eu llety cychwynnol yng Nghymru yn ddiogel a Thîm Rheoli Achosion i 
reoli materion megis ail-baru pobl rhwng lletywyr mewn awdurdodau lleol 
gwahanol.   
 

9. Pan benderfynodd Llywodraeth Cymru gefnogi mwy na'r garfan gyntaf o 1,000 o 
ffoaduriaid o Wcráin, roedd angen llety cychwynnol ychwanegol.  Roedd y 
gyfradd symud ymlaen o Ganolfannau Croeso i lety tymor hwy yn llawer arafach 
na'r disgwyl gan roi pwysau ychwanegol ar y ddarpariaeth a oedd ar gael.  Wedi 
hynny, bu Swyddogion Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a byrddau iechyd 
lleol yn cydweithio i sefydlu darpariaeth ychwanegol mewn gwestai, parciau 
gwyliau a phrifysgolion er mwyn ateb y galw cynyddol.  Nid ydym yn cyhoeddi 
lleoliadau safleoedd llety cychwynnol er mwyn diogelu unigolion sy'n cyrraedd a 
chynnal eu preifatrwydd. 
 

10. Ar gyfer y rhai sy'n cyrraedd Cymru fel rhan o'r cynllun uwch-noddwyr, mae'r 
broses gychwynnol, a hwylusir gan y Ganolfan Gyswllt, fel a ganlyn: 
 

• Cyrraedd Cymru a chael eu neilltuo i lety cychwynnol sydd wedi'i sefydlu 
ledled Cymru gan Lywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag 
awdurdodau lleol  

• Mae'r awdurdod lleol a phartneriaid gan gynnwys y GIG yn cynnal proses 
frysbennu gychwynnol pan fydd unigolion yn cyrraedd er mwyn asesu unrhyw 
anghenion brys 

• Mae partneriaethau adsefydlu awdurdodau lleol yn gweithio gyda 
Chanolfannau Croeso ac unigolion sy'n cyrraedd er mwyn nodi anghenion 
uniongyrchol a thymor hwy. Bydd hyn yn sicrhau bod unigolion sy'n cyrraedd 
yn cael cymorth ariannol cychwynnol, gwybodaeth leol am wasanaethau a'r 
ardal leol, cymorth i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a pherthnasau, cyngor a 
chymorth i gael budd-daliadau a chyngor a chymorth i ddefnyddio 
gwasanaethau iechyd ac addysg. 

• Gall unigolion sy'n cyrraedd gael cymorth parhaus drwy'r awdurdod lleol a'r 
Trydydd Sector yn ôl yr angen. 
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Y Trydydd Sector 
 

11. Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu'r prosiectau canlynol gyda phartneriaid yn y 
trydydd sector: 

Cyfiawnder Tai Cymru – £150,000 yn 2022/23 er mwyn darparu sesiynau 
gwybodaeth i letywyr, sesiynau hyfforddi a sesiynau cymorth lletywr-cymheiriaid 
i'r rhai sy'n cefnogi'r cynllun hwn yng Nghymru. 

Gwasanaeth Noddfa Cymru – £222,017 (heb gynnwys TAW) ar gyfer 2022/23 
er mwyn darparu cymorth drwy gonsortiwm sy'n bodoli eisoes a arweinir gan 
Gyngor Ffoaduriaid Cymru.  Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor ar waith 
achos, gwasanaeth eirioli a chymorth rhwng cymheiriaid ar gyfer Wcreiniaid. 

Y Groes Goch Brydeinig – £246,000 yn 2022/23 ynghyd â £54,000 gan y Groes 
Goch Brydeinig er mwyn cefnogi Wcreiniaid a'r teuluoedd sy'n eu lletya.  Mae'r 
prosiect hwn yn defnyddio arbenigedd a dulliau gweithredu a ddatblygwyd gan y 
Groes Goch Brydeinig i helpu i ailuno teuluoedd sy'n ffoaduriaid er mwyn darparu 
gwasanaeth integreiddio ataliol a chyfannol sy'n ystyriol o drawma. 
 

12. Rydym yn cydgysylltu grŵp o sefydliadau yn y trydydd sector gan gynnwys 
grwpiau ar Facebook a grwpiau cymorth a arweinir gan Wcreiniaid sy'n cydweithio 
i ystyried materion allweddol a rhannu gwybodaeth.  Mae'r Gweinidog Cyfiawnder 
Cymdeithasol wedi cadeirio rhai o'r cyfarfodydd hyn sydd bellach yn cael eu 
cynnal bob mis. 
 

13. Mae swyddogion yn gweithio gyda Chynghorau Gwirfoddol Sirol er mwyn rhannu 
profiadau a thrafod heriau a blaenoriaethau cyffredin.  Mae swyddogion hefyd yn 
cyfarfod yn rheolaidd â gweinyddwyr rhai grwpiau ar Facebook er mwyn nodi 
materion sy'n dod i'r amlwg a sicrhau y gallant gael a rhannu'r wybodaeth gywir. 
 

14. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £1 filiwn er mwyn galluogi Sefydliad 
Cymunedol Cymru i sefydlu Cronfa Croeso Cenedl Noddfa sy'n rhoi grantiau i 
sefydliadau yn y trydydd sector.  Mae bron i £500,000 wedi'i ddyfarnu hyd yma. 
 

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod o hyd i lety a chefnogi ffoaduriaid 
yn y tymor hwy (ar ôl iddynt adael y canolfannau croeso/derbyn) 

 
15. Cynigiodd Llywodraeth Cymru lwybr uwch-noddwyr Cartrefi i Wcráin fel ffordd o 

sicrhau: 
a. nad oedd angen i Wcreiniaid adnabod teulu yn y DU cyn gwneud cais; 
b. y gellid lleihau risgiau diogelu yn sylweddol; 
c. y gellid darparu gwasanaethau cymorth cofleidiol gan sicrhau arbedion 

maint. 
 

16. Mae lletya pobl mewn Canolfannau Croeso (a mathau eraill o lety cychwynnol) 
wedi sicrhau nad oedd angen i Wcreiniaid ddod o hyd i deulu yn y DU cyn 
gwneud cais am fisa ac y gallwn sicrhau bod yr holl wiriadau diogelu wedi'u 
cwblhau cyn i'r unigolion gael eu paru wedyn â theulu yng Nghymru.  Mae hyn yn 
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lleihau'r risgiau diogelu sy'n gysylltiedig â'r cynllun Cartrefi i Wcráin yn sylweddol, 
ar gyfer y rhai a noddir gan Lywodraeth Cymru. 
 

17. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos iawn gydag awdurdodau lleol a 
phartneriaid ehangach er mwyn helpu Wcreiniaid mewn llety cychwynnol i symud 
ymlaen i lety tymor hwy, mwy sefydlog.  Mae i'r gwaith hwn dair prif elfen, sef: 
 
Parhau i gynyddu nifer y darpar letywyr a datblygu cymorth i letywyr 
 

18. Mae llawer o deuluoedd ac unigolion ledled Cymru wedi cynnig eu cartrefi i 
ddarparu llety i ffoaduriaid.  Ar gyfer rhai pobl sy'n awyddus i adael llety 
cychwynnol, gall trefniadau lletya ddarparu llety symud ymlaen effeithiol a hyblyg, 
yn enwedig pan fydd teuluoedd/unigolion am aros mewn ardal lle nad oes fawr 
ddim llety fforddiadwy. 
 

19. Er mwyn sicrhau y gwneir y defnydd mwyaf posibl o lety lletywyr, mae system 
genedlaethol wedi'i sefydlu er mwyn rhannu gwybodaeth am lety a gynigir gan 
letywyr â phob awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn helpu i sicrhau prosesau 
paru effeithiol ac mae contractau cenedlaethol wedi'u rhoi ar waith er mwyn 
cyflymu gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac archwiliadau o 
eiddo. Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo gyda Llywodraeth y DU er mwyn 
cefnogi ymgyrch genedlaethol i annog mwy o bobl i wirfoddoli i fod yn lletywyr.  
Rydym hefyd yn parhau i lobïo Llywodraeth y DU i gynyddu'r taliad 'diolch' o £350 
y mae lletywyr yn ei gael, er mwyn adlewyrchu pwysau costau byw. 
 

20. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian grant i Cyfiawnder Tai Cymru ddarparu 
gwasanaeth cymorth i letywyr (sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg).  Mae'r 
gwasanaeth hwn yn wahanol i gymorth arall sydd ar gael i westeion. 
 

21. Mae'r gwasanaeth Cymorth i Letywyr yn darparu gwybodaeth, hyfforddiant, 
cyngor ac arweiniad arbenigol a dibynadwy i bobl sy'n lletya neu sy'n ystyried 
lletya, sy'n cynnwys: llinell gymorth dros y ffôn, llinell gymorth dros e-bost a 
gweithdai i letywyr.  Mae sesiynau yn cynnwys trafod trawma, trawma dirprwyol, 
rheoli disgwyliadau, pennu rheolau tŷ, diogelu a helpu gwestai o Wcráin i 
ymgyfarwyddo â bywyd yng Nghymru. 
 
Darparu mwy o lety dros dro o ansawdd uwch 
 

22. Yn ystod y ddwy flynedd a hanner diwethaf rydym wedi gweithio gyda'n 
partneriaid drwy gydol y pandemig ac argyfyngau dyngarol er mwyn sicrhau bod 
llety ar gael i bawb mewn angen, gan helpu mwy na 24,000 o bobl i gael llety dros 
dro.  Fodd bynnag, mae argyfwng dyngarol Wcráin yn gwaethygu sefyllfa sydd 
eisoes yn heriol iawn gyda galw enfawr am dai. 
 

23. Dylid nodi mai dim ond y llety cychwynnol mewn gwestai a Chanolfannau Croeso 
a llety a gynigir gan letywyr sy'n ymwneud yn benodol â'r ymateb i argyfwng 
Wcráin.  Mae'r holl alwadau eraill am lety dros dro a thymor hwy yn cael eu rheoli 
ochr yn ochr â'r galw presennol a chynyddol am lety dros dro.  
 

24. Mae Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro gwerth £60m wedi'i sefydlu er mwyn 
darparu mwy o lety tymor hwy o ansawdd da.  Mae'r rhaglen hon yn cefnogi 
amrywiaeth o fentrau gan awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol 
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cofrestredig megis sicrhau bod eiddo gwag yn cael ei ddefnyddio eto, ailfodelu 
neu addasu adeiladau a defnyddio llety modiwlar.  Dylai'r rhaglen hon sicrhau bod 
mwy na 1,000 o gartrefi ychwanegol yn cael eu defnyddio dros y 18 mis nesaf, y 
bydd bron i hanner ohonynt yn gartrefi hirdymor neu barhaol. 
 
Polisïau ac adnoddau er mwyn helpu unigolion i symud ymlaen 
 

25. Mae helpu Wcreiniaid i symud o lety cychwynnol i lety tymor hwy yn heriol i 
awdurdodau lleol ac yn defnyddio llawer o'u hadnoddau.  Mae prinder eiddo rhent 
preifat fforddiadwy ac mae pobl yn pryderu ynghylch symud allan o lety 
cychwynnol ac yn amharod i wneud hynny. 
 

26. Er mwyn cefnogi hyn, mae gohebiaeth genedlaethol ynglŷn â symud ymlaen 
wedi'i datblygu, wedi'i hategu gan gwestiynau cyffredin manwl. Mae cod 
ymddygiad a pholisïau ymddygiadol hefyd yn cael eu sefydlu er mwyn pennu 
disgwyliadau o ran ymddygiad disgwyliedig ac mae polisi i ymateb pan fydd pobl 
yn gwrthod sawl cynnig addas o lety symud ymlaen yn cael ei ddatblygu.  Mae 
hefyd yn ceisio cysoni polisïau ar gyfer teuluoedd o Wcráin yn agosach â 
pholisïau ar gyfer carfanau eraill y mae angen tai arnynt. 
 

27. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddiweddaru cyfrannau'r boblogaeth 
y cytunwyd arnynt fel rhan o'r Fframwaith ar gyfer Llety1 ar ddechrau'r argyfwng.  
Mae hyn yn gyfle i adlewyrchu'r nifer cynyddol o bobl sy'n cyrraedd a sicrhau bod 
y fformiwla yn ystyried y gwahanol bwysau y mae awdurdodau lleol yn eu 
hwynebu.  Mae rhai grwpiau o awdurdodau lleol yn awyddus i greu atebion 
rhanbarthol ac yn dechrau ymgyfuno'n olion troed rhanbarthol er mwyn hwyluso'r 
broses o symud ymlaen. 

 
Trafodaethau Llywodraeth Cymru â CLlLC ac awdurdodau lleol yng Nghymru 
ynghylch gweithredu'r cynlluniau adsefydlu ffoaduriaid o Wcráin 
 
28. Bu gweithgarwch ymgysylltu swyddogol a gwleidyddol yn mynd rhagddo ar bob 

lefel o Lywodraeth Leol a Llywodraeth Cymru ers dechrau argyfwng Wcráin, am 
fod ein partneriaid mewn llywodraeth leol yn allweddol i ddarparu ein hymateb 
dyngarol. Dros amser, mae amlder gweithgarwch ymgysylltu wedi newid mewn 
ymateb i natur newidiol yr argyfwng ac mae bellach wedi sefydlu rhythm ffurfiol: 
mae Gweinidogion bellach yn cyfarfod ag Arweinwyr awdurdodau lleol bob 
pythefnos er mwyn trafod amrywiaeth o faterion gan gynnwys yr ymateb i 
argyfwng Wcráin (eitem sefydlog ar yr agenda); mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn cyfarfod â swyddogion awdurdodau lleol mewn cyfarfod ffurfiol i 
Randdeiliaid bob pythefnos hefyd er mwyn trafod materion polisi a materion 
gweithredol sy'n dod i'r amlwg a rhannu arferion da; mae CLlLC yn cynnal 
cyfarfod bob pythefnos er mwyn trafod unrhyw faterion sy'n ymwneud ag Wcráin; 
a chynhelir cyfarfodydd wythnosol rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol unigol sydd â Chanolfannau Croeso.  Rhoddwyd y gorau i 
gynnal cyfarfodydd rheolaidd eraill megis y rhai â Fforymau Lleol Cymru 

 
1 Roedd cyfran y boblogaeth y cytunwyd arni yn seiliedig ar baramedrau cychwynnol y cynllun uwch-noddwyr y bwriadwyd iddo 

gefnogi 1,000 o Wcreiniaid ac fe'i datblygwyd yn seiliedig ar boblogaeth pob awdurdod lleol, ynghyd â nifer y fisâu a roddwyd 
gan y Swyddfa Gartref o dan y cynllun noddwyr unigol yr oedd yr awdurdod lleol eisoes yn ei gefnogi. Roedd wedi'i phwysoli ar 
sail 80:20 (rhoddir cyfrannau presennol y boblogaeth yn Atodiad A i'r fframwaith ar gyfer llety Cartrefi i Wcráin: fframwaith ar 
gyfer llety [HTML] | LLYW.CYMRU). 
 

https://llyw.cymru/cartrefi-i-wcrain-fframwaith-ar-gyfer-llety-html
https://llyw.cymru/cartrefi-i-wcrain-fframwaith-ar-gyfer-llety-html
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Gydnerth, Prif Weithredwyr awdurdodau lleol a chyfarfod mwy gweithredol arall 
ag awdurdodau lleol – sef y ‘Cyfarfod Cau Pen y Mwdwl Wythnosol’ – wrth i'r 
ymateb sefydlogi. Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu dull 
ymgysylltu rhanbarthol, yn rhannol er mwyn cefnogi dull mwy strategol o helpu 
unigolion i symud ymlaen.  
 

29. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn llunio adroddiad wythnosol ar y 
sefyllfa â ffigurau ar gyfer fisâu a roddwyd, unigolion a gyrhaeddodd, niferoedd 
awdurdodau lleol ac ati a rennir â phobl allweddol mewn awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd lleol. 
 

Cost darparu cymorth a gwasanaethau i Wcreiniaid sy'n cyrraedd Cymru a sut 
y caiff y costau hyn eu talu / Y cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU er mwyn helpu awdurdodau lleol i gefnogi Wcreiniaid 
 
30. Fel y nodwyd uchod, mae amrywiaeth o gymorth a gwasanaethau ar gael i 

Wcreiniaid sy'n cyrraedd Cymru o dan y Cynllun Cartrefi i Wcráin (gan gynnwys 
llwybr uwch-noddwyr Llywodraeth Cymru).  Mae hyn yn cynnwys canolfannau 
cyrraedd, y Ganolfan Gyswllt ac, i'r rhai sy'n cyrraedd o dan y cynllun uwch-
noddwyr, lety cychwynnol a gwasanaethau cofleidiol. 
 

31. Darperir y gwasanaethau hyn gan awdurdodau lleol yn bennaf, gyda rhai 
contractau uniongyrchol â Llywodraeth Cymru, er enghraifft darparu llety 
cychwynnol a'r platfform data sy'n dal gwybodaeth yn ganolog.  Mae gan y GIG 
rôl hollbwysig i'w chwarae hefyd drwy sgrinio unigolion sy'n cyrraedd a diwallu 
anghenion iechyd parhaus, gan gynnwys iechyd meddwl. 
 

32. Caiff cost cefnogi Wcreiniaid yng Nghymru o dan y Cynllun Cartrefi i Wcráin ei 
thalu drwy gyfuniad o gyllid gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a 
chyllidebau rhaglenni presennol awdurdodau lleol yn 2022-23. 
 

33. Nid oes unrhyw gyllid ar gael gan Lywodraeth y DU ar gyfer y Cynllun Teuluoedd 
o Wcráin.   Rhaid i unrhyw gymorth gael ei ddarparu gan wasanaethau presennol 
Awdurdodau Lleol.  Rydym yn parhau i alw ar Lywodraeth y DU i ddarparu cyllid 
ar gyfer y Cynllun Teuluoedd o Wcráin. 
 

34. Mae Llywodraeth y DU yn cynnig tariff integreiddio gwerth £10,500 y pen o dan y 
cynllun Cartrefi i Wcráin er mwyn cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus angenrheidiol i unigolion sy'n cyrraedd o Wcráin am y flwyddyn gyntaf 
yn unig.  
 

35. Mae Llywodraeth y DU yn rhoi tariff addysg i awdurdodau lleol a bennir gan 
oedran y plentyn (o £3,000 hyd at £8,755 am flwyddyn gyfan) a'r dyddiad y mae'n 
cyrraedd y DU.  Mae hyn am y flwyddyn gyntaf yn unig ac ar sail pro rata yn ôl y 
dyddiad cyrraedd. 
 

36. Mae Llywodraeth y DU yn rhoi taliad ‘diolch’ gwerth £350 fesul mis calendr i 
letywyr am hyd at 12 mis ar ôl i unigolyn gyrraedd y wlad.  Ynghyd â Llywodraeth 
yr Alban, rydym yn galw ar Lywodraeth y DU i gynyddu'r taliadau hyn ac yn 
ddiweddar penderfynodd rhai awdurdodau lleol yng Nghymru ychwanegu atynt 
gan ddefnyddio eu harian eu hunain.  Rydym yn ystyried dull cenedlaethol o 
ymdrin â'r mater hwn. 
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37. Rydym hefyd yn galw ar Lywodraeth y DU i gynyddu Lwfansau Tai Lleol er mwyn 

rhoi mwy o adnoddau ariannol dewisol i awdurdodau lleol er mwyn helpu i sicrhau 
mynediad i'r sector rhentu preifat ar gyfer llety ‘symud ymlaen’ a helpu i gefnogi'r 
rhai y mae angen tai arnynt. 
 

38. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi symiau eraill o arian na ellir eu hadennill 
gan Lywodraeth y DU.  Mae hyn yn cynnwys arian i sefydlu a rhedeg y safleoedd 
llety cychwynnol.  Mae Llywodraeth Cymru yn cadw swm pro rata o'r tariff 
integreiddio er mwyn darparu gwasanaethau cymorth cofleidiol tra bydd unigolion 
yn aros mewn llety cychwynnol, gyda'r gweddill yn cael ei drosglwyddo i'r 
awdurdod lleol pan gaiff unigolion sy'n cyrraedd eu symud ymlaen i lety tymor 
hwy.  Fodd bynnag, caiff cost caffael y lleoliad, unrhyw gostau cyfalaf cysylltiedig 
a chost bwyd eu talu gan Lywodraeth Cymru. 
 

39. Mae llinell gymorth am ddim a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar 0808 175 1508 
neu +44 (0)204 542 5671 ar gael i bobl sy'n cyrraedd Cymru o Wcráin a phobl 
sy'n gweithredu fel noddwyr er mwyn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt. 
 

40. Yn y gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2022-23, dyrannwyd £20m er mwyn darparu 
cymorth i unigolion sy'n cyrraedd o Wcráin.  Ers hynny, mae £51m arall wedi'i 
ddyrannu, sy'n golygu bod cyfanswm o £71m wedi'i ddyrannu yn 2022-23. 
Disgwylir i gostau sy'n gysylltiedig â'r cymorth rydym yn ei ddarparu drwy'r cynllun 
Uwch-noddwyr fod yn uwch na'r symiau hyn erbyn diwedd y flwyddyn. Caiff y 
costau hyn eu monitro'n ofalus a'u cofnodi bob mis. Er bod rhagor o gyllid yn cael 
ei ystyried er mwyn lleihau'r pwysau hyn, o ystyried y sefyllfa gyllidebol 
gyfyngedig iawn, mae risg y bydd hyn yn cyflwyno costau cyfle sylweddol er 
mwyn ymateb i bwysau cyllidebol eraill ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru. 
 

41. Cyhoeddwyd cyllideb ddangosol ar gyfer 2023-24 ym mis Rhagfyr 2021; nid oedd 
yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth ar gyfer cefnogi unigolion sy'n cyrraedd o 
Wcráin am fod y gyllideb yn rhagflaenu'r argyfwng. Caiff unigolion o Wcráin aros 
yn y DU am dair blynedd. Felly, bydd costau'n gysylltiedig â'u cefnogi yn ystod y 
cyfnod hwn. Hyd yma, ni chafwyd unrhyw ymrwymiad gan Lywodraeth y DU i 
ddarparu cyllid y tu hwnt i'r flwyddyn gyntaf ar ôl i unigolion gyrraedd y DU. Fel 
rhan o broses Cyllideb Ddrafft 2023-24, rydym yn ystyried sut y caiff cymorth ei 
ddarparu i unigolion sy'n cyrraedd yn ystod blwyddyn ariannol 2023-24 a chost 
gyfatebol y cymorth hwn.  
 

42. Fel y nodwyd gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, mae'r disgwyliadau 
uwch o ran chwyddiant yn golygu ein bod yn debygol o weld gostyngiadau mewn 
termau real o flwyddyn i flwyddyn yn ein Cyllideb yn 2023-24 a 2024-25. Mae hyn 
yn rhoi'r cyd-destun mwyaf heriol rydym wedi'i wynebu, o bosibl, ers datganoli, 
sy'n fwy heriol na'r cyfnodau anoddaf o gyni cyllidol hyd yn oed.  
 

43. Bydd y Cabinet yn ystyried y pwysau hyn ochr yn ochr â phwysau eraill sy'n 
cynnwys goblygiadau o ran cyflawni ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu, ein 
hymateb i'r argyfwng costau byw, mynd i'r afael â phwysau chwyddiannol gan 
gynnwys cyflogau yn y sector cyhoeddus a chynlluniau i gyflawni sero net. Mae'n 
debygol y bydd hyn yn gofyn am wneud dewisiadau anodd. 
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44. Bydd pob unigolyn sy'n cyrraedd o dan y Cynllun Teuluoedd o Wcráin a'r Cynllun 
Cartrefi i Wcráin yn gallu cael arian cyhoeddus, gan gynnwys Credyd Cynhwysol 
a chymorth digartrefedd, yn ogystal â Phrydau Ysgol am Ddim os na fydd ganddo 
ddigon o incwm. Er nad yw Llywodraeth y DU yn darparu cyllid ar gyfer y rhai o 
dan y Cynllun Teuluoedd o Wcráin, byddant hefyd yn gallu defnyddio ein 
gwasanaethau cyhoeddus hanfodol megis gwasanaethau addysg ac iechyd, gan 
gynnwys iechyd meddwl. 

 
45. Yn ogystal â'r costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â chefnogi pobl pan fyddant 

yn cyrraedd a darparu llety cychwynnol, mae'n bwysig nodi'r pwysau ariannol 
tymor hwy sy'n deillio o'r pwysau ychwanegol ar wasanaethau tai tymor hwy a 
gwasanaethau cymorth cysylltiedig. 

 
Materion a phwysau sy'n deillio o gynlluniau adsefydlu ffoaduriaid eraill ac a 
ellir rhannu gwersi a ddysgwyd/arferion gorau 
 
46. Mae tua 700 o Affganiaid wedi cael cymorth yng Nghymru o dan y Polisi Adleoli a 

Chymorth i Affganiaid (ARAP) a'r Cynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan 
(ACRS) ers mis Awst 2021. Bu'r rhan fwyaf o'r teuluoedd hyn yn byw mewn ‘llety 
pontio’ dros dro mewn gwestai. Mae cryn nifer o'r bobl hyn bellach wedi'u 
gwasgaru i awdurdodau lleol ledled Cymru. Mae llif gyson o bobl sy'n cyrraedd yn 
parhau i ychwanegu at nifer y preswylwyr mewn gwestai gyda thua 350 o bobl 
mewn gwestai ar hyn o bryd.  
 

47. Ers yr ymgiliad o Affganistan, mae'r Swyddfa Gartref hefyd wedi agor tranche 
newydd o'r Cynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan (ACRS) sy'n golygu bod llif 
barhaus o bobl sy'n cyrraedd yn mynd i lety pontio. Ceir ehediadau bob pythefnos 
o Islamabad gyda phob awyren yn cario tua 250 o bobl. Nid oes gan y Swyddfa 
Gartref strategaeth glir ar gyfer llety a symud ymlaen.   
 

48. Mae dod o hyd i lety i deuluoedd mwy o faint hefyd yn her. Fodd bynnag, ers 
dechrau'r rhyfel yn Wcráin, mae'r addewidion gan ALlau i gefnogi Affganiaid wedi 
arafu gyda llawer o ALlau yn nodi eu bod wedi cyflawni eu haddewid wreiddiol i 
gefnogi Affganiaid ac eraill a bod prinder llety yn eu hardal yn golygu na allant 
gefnogi cynlluniau adsefydlu ARAP nac ACRS.  
 

49. Mae'r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau wedi cyflwyno polisi ‘Dewch o hyd 
i'ch llety eich hun’ sy'n caniatáu i breswylwyr o Affganistan ddod o hyd i lety yn y 
sector rhentu preifat. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y 
gellid cyflwyno'r polisi hwn yng Nghymru. Bydd dod o hyd i lety fforddiadwy yn y 
sector rhentu preifat yn heriol i deuluoedd o Affganistan yn enwedig am eu bod yn 
awyddus i aros yn ardaloedd dinesig Cymru.  
 

50. Mae cydgysylltydd yn y gwestai wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth ymgysylltu 
ag Affganiaid er mwyn eu helpu i ddeall eu hopsiynau a rhoi cyngor iddynt ar eu 
hopsiynau o ran tai, gan eu hannog yn aml i dderbyn y llety a gynigir iddynt. O 
ganlyniad, prin iawn yw'r unigolion sydd wedi gwrthod teithio i rannau eraill o 
Gymru ac mae rhai Affganiaid wedi ffurfio cymunedau mewn ardaloedd roeddent 
wedi gwrthod teithio iddynt yn flaenorol. Mae'r gwersi a ddysgwyd o hyn yn cael 
eu rhannu â'r cynllun uwch-noddwyr ffoaduriaid o Wcráin. 
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51. Fel rhan o gynllun gwasgaru lloches llawn y Swyddfa Gartref, a gyflwynwyd yn 
gynharach eleni, bydd darparwr llety y cynllun yn ceisio caffael llety ledled Cymru 
gan ehangu o'r pedwar ALl ar hyn o bryd i 22. Mae'r Swyddfa Gartref hefyd yn 
defnyddio gwestai wrth gefn ledled Cymru er eu bod yn tueddu i fod wedi'u lleoli 
yng Nghaerdydd mewn gwirionedd. Mae'r broses o symud pobl ymlaen yn araf 
gan nad oes fawr ddim llety ar gael.  
 

52. O ran gwersi a ddysgwyd, datblygwyd cynllun uwch-noddwyr Llywodraeth Cymru 
ar sail profiad ein hawdurdodau lleol partner a'n profiad ein hunain o helpu pobl o 
Affganistan a Syria i ymsefydlu yng Nghymru, gan adeiladu ar arferion da a 
gwersi a ddysgwyd.  Mae dull Tîm Cymru yn parhau i fod wrth wraidd yr holl waith 
hwn. 

 




