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Mae cefnogaeth gymunedol yn galluogi grwpiau cymunedol lleol i groesawu a chefnogi 
ffoaduriaid yn uniongyrchol yn eu cymunedau lleol. Fe’i cyflwynwyd gan y Swyddfa 
Gartref fel ymateb i ddyhead cymdeithas i chwarae mwy o rôl wrth adsefydlu 
ffoaduriaid, a gyda’r disgwyl y bydd y dull sy’n cael ei arwain gan y gymuned yn arwain 
at ganlyniadau cadarnhaol o ran cymysgu â chymunedau i’r ffoaduriaid a’r 
cymunedau.  Mae ymgysylltu cadarnhaol a pherthynas waith gydweithredol ag 
awdurdodau lleol yn hanfodol i grwpiau cymunedol.  Mae’r canllaw hwn i awdurdodau 
lleol yn nodi eu rôl yn y broses cefnogaeth gymunedol.  
 

 
“Mae Cyngor Dinas Rhydychen eisiau cefnogi grwpiau Cefnogaeth Gymunedol ac 
maent wedi bod yn falch iawn o weithio’n glos gyda’r Swyddfa Gartref a grŵp 
Cefnogaeth Gymunedol sydd wedi ei gymeradwyo ac yn paratoi ar gyfer croesawu ei 
deulu cyntaf. Gall grwpiau cefnogaeth gymunedol ddwyn amrywiaeth o sgiliau a 
chyfleoedd yn y gymuned i’r teuluoedd o ffoaduriaid y maent yn eu cefnogi. Maent 
hefyd yn cynnig ffordd wych i’r teulu greu cysylltiadau yn eu cymuned o’r diwrnod 
cyntaf a all eu helpu i setlo yn gyflym ac integreiddio i fywyd yn y Deyrnas Unedig.” 

Naomi Winnifrith, Cyngor Dinas Rhydychen 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dros y degawd diwethaf, mae gwrthdaro ar draws Rhanbarth y Dwyrain Canol a 
Gogledd Affrica (MENA) wedi gadael miliynau angen eu diogelu. Mae’r Deyrnas 
Unedig, ar ffurf awdurdodau lleol, gyda chefnogaeth grwpiau cymunedol a’r sector 
gwirfoddol, wedi chwarae rôl hanfodol yn helpu’r rhai sy’n cyrraedd yma deimlo bod 
croeso iddynt a’u bod yn gallu addasu i fywyd newydd yn y Deyrnas Unedig. 
 
Mae’r Deyrnas Unedig wedi bod yn cefnogi rhai o’r ffoaduriaid mwyaf bregus ers 
blynyddoedd lawer trwy’r rhaglenni adsefydlu ‘Gateway Protection’ a ‘Mandate’.  Yn 
2014, ac fel ymateb i’r gwrthdaro yn Syria, lansiodd y Deyrnas Unedig y Cynllun 
Adsefydlu Pobl Fregus (VPRS). Ehangwyd hyn ym Medi 2015 gydag addewid gan y 
llywodraeth i adsefydlu 20,000 o unigolion erbyn 2020. Yn 2017, agorwyd y cynllun i 
bob cenedl yr oedd gwrthdaro Syria yn effeithio arnynt. Cychwynnodd y Cynllun 
Adsefydlu Plant Bregus (VCRS) yn 2016, gyda golwg ar adsefydlu hyd at 3,000 o 
unigolion. Mae VCRS yn agored i’r holl blant yr ystyrir eu bod “mewn perygl”, a’u 
teuluoedd, yn rhanbarth MENA.  
 
 
 

Adsefydlu Ffoaduriaid 
Trosolwg 

Awdurdodau Lleol a Chefnogaeth Gymunedol 
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Meini Prawf Bregusrwydd UNHCR 
Bydd o leiaf un aelod o bob aelwyd sydd wedi ei hadsefydlu wedi cyrraedd un 

neu fwy o’r meini prawf UNHCR canlynol: 
 

Cynllun Adsefydlu Personau 
Bregus (VPRS) 

 rhai sydd wedi goroesi trais neu 
arteithio, neu’r ddau 

 menywod a merched mewn 
perygl 

 ffoaduriaid gydag anghenion 
diogelu cyfreithiol neu gorfforol, 
neu’r ddau 

 ffoaduriaid gydag anghenion 
meddygol neu anableddau 

 plant a phobl ifanc mewn perygl 

 pobl mewn perygl oherwydd eu 
cyfeiriadedd rhywiol/hunaniaeth 
ryweddol 

 ffoaduriaid â chysylltiadau teuluol 

Cynllun Adsefydlu Plant Bregus 
(VCRS) 

 plant sy’n gofalu 

 plant yn y ddalfa 

 plant ag anghenion meddygol 
penodol 

 plant ag anableddau 

 plant sydd wedi goroesi trais, 
camdriniaeth neu gam-fanteisio gan 
gynnwys trais rhywiol ac ar sail 
rhywedd (neu mewn perygl oddi 
wrthynt) 

 plant mewn perygl oherwydd 
arferion traddodiadol niweidiol (e.e. 
priodas plant ac FGM) 

 plant heb ddogfennau cyfreithiol 

 plant mewn perygl o gael eu 
dychwelyd i wlad sy’n beryglus 
iddynt  

 plant mewn perygl o beidio â 
mynychu ysgol 

 plant yn gysylltiedig â’r lluoedd 
arfog neu grwpiau arfog 

 plant mewn perygl o gael eu 
gorfodi i weithio neu eisoes yn 
gweithio 

 
 
 

Cyfeirir y rhai sy’n cael eu cydnabod yn ffoaduriaid gan yr UNHCR (Uchel 
Gomisiynydd Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig) at Dîm Adsefydlu’r Deyrnas Unedig, 
uned ar y cyd rhwng y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a 
Llywodraeth Leol. Y cyfeirir ati yn syml o hyn ymlaen fel “y Swyddfa Gartref”. Bydd 
ffoaduriaid sy’n cael eu hadsefydlu trwy’r cynlluniau hyn yn cael pum mlynedd o hawl 
ffoaduriaid wrth gyrraedd y Deyrnas Unedig.    
  
Mae’r gefnogaeth gan awdurdodau lleol ar gyfer adsefydlu ffoaduriaid wedi cynyddu’n 
sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf fel ymateb i’r angen gwirioneddol o ran y rhai 
sy’n ffoi rhag gwrthdaro ac erledigaeth. Mae’r awdurdodau lleol dan sylw yn derbyn 
cyllid sy’n cyfrannu at gostau darparu cefnogaeth i deuluoedd o ffoaduriaid.  
 
Gellir cael rhagor o wybodaeth yng nghanllaw’r Gymdeithas Llywodraeth Leol i 
awdurdodau lleol: https://www.local.gov.uk/syrian-refugee-resettlement-guide-local-
authorities  
 

https://www.local.gov.uk/syrian-refugee-resettlement-guide-local-authorities
https://www.local.gov.uk/syrian-refugee-resettlement-guide-local-authorities
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Mae’r Cynllun Cefnogaeth Gymunedol a lansiwyd yng Ngorffennaf 2016, yn 
ychwanegu at yr adsefydlu a wneir gan awdurdodau lleol. Dan gefnogaeth gymunedol, 
aelodau o’r gymuned leol sy’n gyfrifol am ddod o hyd i eiddo a rhoi cefnogaeth 
adsefydlu i deulu o ffoaduriaid; nid swyddogion llywodraeth leol na sefydliadau 
anllywodraethol sydd ar gontract. Cyfrifoldeb y cefnogwr cymunedol yw cefnogi’r teulu 
sydd wedi adsefydlu o’r eiliad y byddant yn cyrraedd y Deyrnas Unedig. Bydd hyn yn 
cynnwys:  

 cyfarfod y teulu yn y maes awyr;  

 rhoi croeso cynnes a chyflwyno’r diwylliant lleol;  

 darparu tai;  

 cefnogi mynediad at addysg, ac at wasanaethau meddygol a chymdeithasol;  

 sicrhau mynediad at hyfforddiant yn yr iaith Saesneg;  

 cefnogi presenoldeb mewn apwyntiadau Canolfannau Byd Gwaith a chymorth i 
ddefnyddio’r ddarpariaeth lles cymdeithasol; 

 cefnogaeth tuag at waith a bod yn hunangynhaliol. 
 
Mae cefnogwyr cymunedol yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd integreiddio am eu 
blwyddyn gyntaf yn y Deyrnas Unedig, a llety am y ddwy flynedd gyntaf.  Nodir 
manylion llawn y gofynion i gefnogwyr yn y cyfarwyddyd cefnogaeth gymunedol i 
ddarpar gefnogwyr ar GOV.UK. 
 
Pan fydd grwpiau lleol yn rhoi’r math hwn o gefnogaeth, ac yn cysylltu gydag 
awdurdodau lleol, yn aml bydd aelodau o’r gymuned â sgiliau ac adnoddau sydd heb 
eu defnyddio yn cael eu canfod ac maent yn gallu cyfrannu at adsefydlu yn 
llwyddiannus gan ddefnyddio amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad ac ewyllys da sy’n 
bresennol yn ein holl gymunedau. Bydd grwpiau cefnogaeth gymunedol yn aml yn 
cynnwys gweithwyr proffesiynol wedi eu hyfforddi, fel athrawon, gweithwyr meddygol a 
chymdeithasol, er enghraifft. Bydd cefnogwyr cymunedol, yn aml yn defnyddio eu 
rhwydweithiau eu hunain i annog landlordiaid nad oedd yn hysbys i awdurdodau lleol 
cyn hynny i gynnig eiddo ar bris gostyngol. Yn y ffordd hon, gall Cefnogaeth 
Gymunedol fod yn fodd o dynnu cymunedau at ei gilydd i gyfrannu at gefnogi pobl 
fregus, gwirfoddoli ac i ymwneud â pholisi cyhoeddus mewn ffyrdd newydd.  
 
Gall dwyn cymunedau at ei gilydd gydag achos cyffredin a symbylu nifer fawr o bobl i 
weithredu hefyd chwarae rhan wrth hwyluso rhai grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli i 
ddatblygu cysylltiadau cryfach gyda’r cyngor, a’i gilydd. Gall helpu i ddynodi arweinwyr 
lleol, cryfhau gallu lleol ac annog cymunedau cryfach. 
 
 

Cefnogaeth Gymunedol 
Dull cyflenwol 
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Rhaid i grwpiau cymunedol sy’n ystyried cefnogi teulu wneud cais i’r Swyddfa Gartref i 
gael eu cymeradwyo. Rheolir y broses hon gan y Swyddfa Gartref. Bydd cyfraniad yr 
awdurdod lleol at y broses hon yn digwydd ar gamau 2, 5, 8, a 10.  Mae grwpiau yn 
cael eu hannog i ddechrau trafodaethau gydag awdurdodau lleol yn gynnar yn y 
broses ymgeisio i helpu i lunio perthynas waith gadarnhaol.  Gall hyn helpu i bennu 
pwy fydd y cyswllt priodol yn yr awdurdod lleol, sut y bydd y broses gydsynio 
ddisgwyliedig yn edrych a’r amserlenni tebygol.  Gellir defnyddio cydweithio cynnar i 
nodi disgwyliadau’r awdurdod lleol a’r cefnogwyr o’r broses a sicrhau cefnogaeth 
wleidyddol a gan swyddogion.   

      
 

 

I ddod yn gefnogwr cymunedol rhaid i grŵp cymunedol: 
 

1 

 
Fod yn elusen gofrestredig neu Gwmni Budd Cymunedol (CIC)  
Gall grwpiau sicrhau statws elusennol yn eu hawl eu hunain, neu 
weithio gydag elusen sy’n bodoli fel “cefnogwr arweiniol”, fel grŵp 
ffydd lleol neu sefydliad cenedlaethol.  
 

 
2 

 
Fod wedi sicrhau eiddo hunangynhwysol addas gyda thenantiaeth 24 
mis  
Yn ddelfrydol dylai’r rhent gael ei osod ar neu yn is na’r gyfradd 
Lwfans Tai Lleol i alluogi’r teulu i’w fforddio gyda’r incwm budd-
daliadau lles y bydd yn ei dderbyn. Pan na fydd y gyfradd Lwfans Tai 
Lleol yn talu cost y rhent yn llawn, byddai angen i grwpiau ddangos eu 
bod wedi ystyried yr arian sydd ar gael a’r gwariant posibl, a’u bod 
wedi llunio cyllideb addas i hynny.  Bydd y Swyddfa Gartref yn trafod 
pa mor fforddiadwy a chynaliadwy yw’r llety a sicrhawyd i’r teulu yn y 
tymor hir gyda grwpiau.  Gall grwpiau geisio ‘cymeradwyaeth mewn 
egwyddor’ cyn sicrhau eiddo i helpu i osgoi cyfnodau foid maith.  Yn 
yr achosion hyn bydd grwpiau yn cwblhau pob agwedd arall o’r cais 
a’u cynllun adsefydlu yn seiliedig ar yr ardal debygol lle byddant yn 
dod o hyd i eiddo yn y pen draw.   
 
Mae’n ofynnol i grwpiau cefnogi wahodd yr awdurdod lleol i archwilio’r eiddo 
a gall awdurdodau lleol ddymuno cynorthwyo’r cefnogwr cymunedol trwy 
ymweld â’r eiddo arfaethedig i asesu ei iechyd a’i ddiogelwch, h.y. a yw’n 
cydymffurfio â chyfarwyddyd yr awdurdod lleol ar lefelau meddiannaeth, a 
yw mewn cyflwr strwythurol priodol, a yw’r trydan a/neu’r nwy yn ddiogel, a 
oes digon o awyru a golau ac ati.  Gofynnir i grwpiau hefyd gysylltu â’r Tîm 
Cymdogaeth Ddiogelach i sicrhau ei bod yn briodol cartrefu teulu o 
ffoaduriaid yn yr ardal.  Efallai hefyd y bydd Awdurdodau Lleol yn gallu 
darparu cymorth gyda gwiriadau cefndir, ac yn aml bydd ganddynt 
wybodaeth leol a all fod yn berthnasol wrth asesu addasrwydd yr ardal y 
bwriedir eu cartrefu ynddi. 

10 Cam tuag at Gefnogaeth Gymunedol 
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“Archwiliodd ein tîm Gwasanaethau Amgylcheddol yr eiddo, fel y 
byddent ar gyfer unrhyw eiddo ar y farchnad rent breifat. Yn yr achos 
hwn codwyd rhai mân bethau. Trosglwyddwyd y rhain i’r Asiant Gosod 
a fydd yn ymdrin â nhw cyn i’r eiddo gael ei roi ar rent. Roeddem ni (yr 
Awdurdod Lleol) wedi cyfieithu’r Cytundeb Tenantiaeth, cyngor 
Gwastraff/Ailgylchu a’r Hysbysiadau Tân i Arabeg a rhoddwyd copïau 
o’r rhain i’r grwpiau i helpu i gefnogi’r denantiaeth.” 
 

 ALl Ceredigion am Lety  

 

“Un ffactor allweddol i ni oedd bod Byddin yr Iachawdwriaeth yn 
cartrefu’r teulu am ddwy flynedd mewn eiddo sy’n berchen iddynt. Nid 
yw Cyngor Bwrdeistref Llundain Merton yn cymryd rhan yn y rhaglen 
VPRS i awdurdodau lleol oherwydd y pwysau ar dai cymdeithasol, ond 
mae’r cynllun cefnogaeth gymunedol wedi ein helpu i ganfod ateb o 
ran tai.” 
 

Cyngor Bwrdeistref Llundain Merton am Lety 

3 

 
Fedru profi bod ganddynt arian ar gael  
Sef lleiafswm o £9000 i gefnogi teulu a adsefydlwyd.  Bwriad y £9,000 yw 
dangos bod gan grwpiau isafswm o adnoddau ariannol i gefnogi teulu 
sydd wedi adsefydlu (fel darparu arian parod pan fyddant yn cyrraedd, 
costau tai ychwanegol, ariannu’r ddarpariaeth Saesneg, a chostau 
cyfieithu ar y pryd). Bydd y gwir gostau yn amrywio o grŵp cefnogi i grŵp 
cefnogi ac nid yw’n cael ei awgrymu fel uchafswm nac isafswm o ran 
gwariant. Bydd lefel yr adnoddau tu ôl i bob cais yn cael ei ystyried gan y 
Swyddfa Gartref o achos i achos. 

 
4 

 
Llunio cynnig sy’n disgrifio sut y byddant yn cynnal teulu o ffoaduriaid 
Mae hyn yn cynnwys cwblhau ffurflen gais gynhwysfawr sy’n cynnwys 
cynllun adsefydlu. Rhaid i’r grŵp hefyd lunio polisi a gweithdrefnau 
diogel gan sicrhau bod gweithdrefnau adrodd a dyrchafu problemau a 
gwirio gwirfoddolwyr yn eu lle. Mae’n ofynnol i grwpiau cefnogi 
wahodd y Bwrdd Diogelu Plant Lleol (LSCB) i roi sylw ar eu polisi 
diogelu ac efallai y bydd yr awdurdod lleol yn dymuno trefnu cyswllt 
rhwng y grŵp a’r LSCB i alluogi hyn i ddigwydd. 
 

 
“Cynhaliodd y grŵp cymunedol gyfarfod cychwynnol gyda ni (yr 
awdurdod lleol) i fynd trwy eu cynlluniau. Fe wnaethom roi adborth 
iddynt, gwnaed rhai awgrymiadau a hefyd cynghorwyd y grŵp ar eu 
polisi a gweithdrefnau diogelu. Lluniwyd adroddiad oedd yn asesu 
cryfderau a gwendidau’r cynllun a chynhaliwyd Asesiad Effaith 
Integredig. Aed â’r papur a ddeilliodd o hyn wedyn i’r Pwyllgor Craffu 
gyda chais i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo cais y grŵp i 
gynnal Cefnogaeth Gymunedol i ffoaduriaid yng Ngheredigion.” 
 

ALl Ceredigion ar Gynlluniau Adsefydlu 
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5 

 
Cael caniatâd gan yr awdurdod lleol --i gyflwyno cais i’r Swyddfa 
Gartref. (Gall hyn gynnwys yr awdurdodau haen uchaf ac isaf mewn 
ardaloedd dwy haen).  
Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cam hwn isod ar dudalen 10. 
 

 
“Fe wnaethom gefnogi cais Byddin yr Iachawdwriaeth i’r llywodraeth 
bob cam o’r ffordd. Mae eu hymrwymiad a’u parodrwydd i ragweld 
anghenion y teulu wedi gwneud argraff fawr arnaf.”  
 

Yvette Stanley, Cyngor Bwrdeistref Llundain Merton  
 

 
6 

 
Ymgeisio i’r Swyddfa Gartref yn ffurfiol, a sicrhau bod eu cais yn cael 
ei ystyried. 
Fel rhan o’r broses hon, bydd y Swyddfa Gartref yn: 

 Gwirio statws elusennol y grŵp 

 Cyflawni cyfres o wiriadau diogelwch ar y cefnogwr arweiniol - pan 
fydd yn cael ei hystyried yn addas gall y Swyddfa Gartref hefyd gynnal 
gwiriadau ar aelodau unigol o’r grŵp 

 Sicrhau bod gan y grŵp strwythur cadarn a threfnus a llinellau 
atebolrwydd clir, h.y. o ran llunio penderfyniadau, diogelu’r teulu  

 Ystyried profiad addas y sefydliad 

 Gweld tystiolaeth bod llety ar gael am leiafswm o ddwy flynedd 

 Archwilio ansawdd a chynnwys cynllun adsefydlu’r grŵp sy’n esbonio 
sut y byddant yn cyflawni cefnogaeth ac integreiddio  

 Fodlon bod gan y grŵp bolisi diogelu yn ei le  

 Gweld tystiolaeth bod y grŵp wedi bodloni’r meini prawf ariannol 

 Cynnal ymweliad cyn cymeradwyo i holi’r darpar grŵp cefnogi am eu 
cais (sylwer bod yr awdurdod lleol yn cael ei wahodd i fod yn 
bresennol) 

 Cadarnhau bod cynrychiolwyr y grŵp wedi mynychu’r hyfforddiant 
Cefnogaeth Gymunedol perthnasol. 

 Fodlon y bydd hyfforddiant Saesneg a chyfieithwyr addas ar gael 

 Llofnodi Cytundeb Cefnogi sy’n rhwymol yn gyfreithiol gyda’r grŵp 
cymunedol i gyflawni adsefydlu fel cefnogwr cymunedol. 
 

7 

 
Os cânt eu cymeradwyo, cael manylion teulu posibl gan y Swyddfa 

Gartref, i’w ystyried ar y cyd gan y cefnogwr cymunedol a’r awdurdod 

lleol (gweler y cam nesaf). 

8 

 
Derbyn y teulu.   
Cysylltir â’r awdurdod lleol i gael eu cytundeb i dderbyn y teulu i’w 
hadsefydlu ar y sail a fydd anghenion y teulu arfaethedig yn gallu cael eu 
bodloni yn ardal yr awdurdod lleol. Gan ddibynnu ar bob achos unigol, 
gellir galw ar unigolion o asiantaethau statudol allweddol i roi 
gwybodaeth cyn gwneud y penderfyniad. Gofynnir i’r awdurdod lleol 
dderbyn pob teulu unigol. Ni all y cefnogwr cymunedol wneud y 
penderfyniad ar ei ben ei hun. 
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9 Adolygu a chadarnhau derbyn y teulu i’r Swyddfa Gartref. 

10 

Y cefnogwr cymunedol yn paratoi i groesawu’r teulu a 
adsefydlwyd yn y maes awyr a mynd â nhw i’w cartref newydd.  
Bydd y Swyddfa Gartref yn trefnu cyfarfodydd monitro ar ôl i’r 
teulu a adsefydlwyd gyrraedd, naill ai trwy ymweliadau neu trwy 
gyfathrebu digidol yn ôl dewis y Swyddfa Gartref, i gefnogi 
monitro a gwerthuso’r trefniant cefnogi.  Gwahoddir yr 
awdurdod lleol i fod yn bresennol. 
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Mae’r cyfrifoldeb am asesu a chymeradwyo ceisiadau gan grwpiau cymunedol a 

rheoli’r broses cefnogaeth gymunedol yn gorwedd gyda’r Swyddfa Gartref.  

 
Ond, mae gan awdurdodau lleol ran bwysig i’w chwarae yn y broses, a rhaid cael 
caniatâd yr awdurdod lleol ar gyfer pob trefniant cefnogaeth gymunedol yn eu hardal – 
ar ddau gam, fel yr amlinellir uchod ac y nodir yn fwy manwl isod. Bwriad hyn yw rhoi 
cyfle i awdurdodau lleol ystyried effaith lleol teuluoedd a adsefydlwyd ychwanegol, ar 
wasanaethau lleol a faint o wasanaethau sydd ar gael, ac i roi dull i awdurdodau lleol 
fynegi unrhyw wrthwynebiad all fod ganddynt i’r grŵp cefnogi sy’n bwriadu cefnogi 
teulu a adsefydlwyd. 
 
I grynhoi gall awdurdodau lleol gefnogi grwpiau cymunedol trwy: 
 

 Greu cyswllt rhwng y grwpiau â’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant i gynghori ar bolisi 
diogelu’r grŵp; 

 Drefnu archwiliad o’r llety arfaethedig; 

 Gefnogi ymgysylltu â phartneriaid perthnasol yn unol â chynllun adsefydlu’r 
cefnogwr, e.e. heddlu, Canolfannau Gwaith, Prevent ac ati; 

 Gefnogi grwpiau trwy brosesau derbyn ysgolion; 

 Roi caniatâd yr awdurdod lleol y gall y grŵp weithredu fel cefnogwr cymunedol yn 
yr ardal (Caniatâd Awdurdod Lleol 1 – gweler isod), ac 

 Ar ôl i’r grŵp gael ei gymeradwyo gan y Swyddfa Gartref, cytuno y gall y grŵp 
dderbyn y teulu o ffoaduriaid (Caniatâd Awdurdod Lleol 2 – gweler isod). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Roedd Cyngor Sutton yn falch iawn o helpu ein partneriaid o Ddeoniaeth Sutton wrth 

baratoi ar gyfer teulu o Syria a’u derbyn.  Roedd y broses ymgeisio braidd yn anodd i 

grŵp cymunedol bach ar eu pennau eu hunain a gallodd ein swyddogion roi gwybodaeth 

a chyngor fel rhan o hynny.  Fe wnaethom hefyd helpu i sefydlu trefniant diogelu cadarn, 

gan gynnwys mynediad at hyfforddiant, ac awgrymiadau o ran cysylltiadau mewn 

sefydliadau partner a allai helpu. 

Yn y pen draw mae’r Cyngor yn ddiolchgar iawn i Ddeoniaeth Sutton fel y grŵp a wnaeth 

yrru hyn yn ei flaen ac roedd ein cefnogaeth yn fychan iawn mewn cymhariaeth â’u 

hymdrechion hwy, ond roedd yn braf nodi bod ein Pennaeth Comisiynu a Gwelliant 

Corfforaethol wrth law i drwsio clo drws oedd wedi torri pan ymwelodd â’r eiddo newydd 

yn hytrach na dim ond rheoli proses fiwrocrataidd!” 

Y Cynghorydd Ruth Dombey, Arweinydd Cyngor Sutton 

Cyfraniad Awdurdodau Lleol 
Sut allwch chi gyfrannu? 



Tudalen 11 o 16 
 

Caniatâd Awdurdod Lleol 1: Y Grŵp Cymunedol 
 
Rhaid i’r darpar gefnogwr gael tystiolaeth ysgrifenedig gan yr awdurdod lleol (bydd y 
ffurf yn cael ei bennu gan yr ardal awdurdod lleol e.e. gall fod yn wahanol rhwng 
awdurdodau unedol a rhai dwy haen) eu bod yn rhoi caniatâd i’r cais gael ei 
gymeradwyo. Yn nodweddiadol mae’r caniatâd hwn yn cael ei roi gan y Prif Swyddog 
Gweithredol, y Cyfarwyddwr neu Gynghorydd sydd â’r hawl i roi caniatâd ar ran yr 
awdurdod lleol.  Yr awdurdod lleol ddylai benderfynu sut y bydd y caniatâd yn cael ei 
ystyried yn lleol.  
 

 Y seiliau y gall awdurdod lleol eu defnyddio i wrthwynebu yw:  

 dim digon o allu i ddarparu rhai gwasanaethau lleol allweddol yn yr ardal dai 
arfaethedig (e.e. diffyg lle mewn ysgolion);  

 pryderon am densiynau cymunedol yn yr ardal dai arfaethedig;  

 pan fydd ganddynt reswm cryf dros gredu nad yw’r cefnogwr cymunedol yn 
addas i adsefydlu oedolion a phlant bregus; neu  

 reswm priodol arall. 
 
Caniatâd Awdurdod Lleol 2: Y Teulu o Ffoaduriaid  
 
Ar ôl rhoi cymeradwyaeth, bydd y Swyddfa Gartref yn rhoi nodiadau achos a meddygol 
am deulu arfaethedig trwy’r system TG ddiogel MOVEit i’r awdurdod lleol a’r grŵp 
cefnogi. Pan fydd y trefniant cefnogi mewn ardal cyngor lle nad oes unrhyw ffoaduriaid 
eraill wedi eu hadsefydlu, bydd angen i’r cyngor gysylltu â’r Swyddfa Gartref i gael 
mynediad i MOVEit.  Gall y cyfrifoldeb hwn fod ar y cyngor sir neu’r cyngor dosbarth 
a’r awdurdodau lleol ddylai benderfynu am eu hardal hwy. 

Cyn y gall y gefnogaeth fynd yn ei blaen, rhaid i’r awdurdod lleol gytuno i dderbyn y 
teulu o ffoaduriaid, yn yr un modd â’r grŵp cefnogi. Efallai y bydd angen cysylltu â 
phartneriaid allweddol i wneud asesiad a ellir bodloni anghenion y teulu. 
 

 Y seiliau y gall awdurdod lleol eu defnyddio i wrthwynebu darpar deulu o 
ffoaduriaid yw:  

 cyflwr meddygol sy’n gofyn am driniaeth benodol nad yw ar gael o fewn pellter 
rhesymol; 

 diffyg lleoedd mewn ysgolion o fewn pellter rhesymol; 

 anghenion eraill penodol na ellir eu bodloni yn rhesymol yn yr ardal leol. 
   
Bydd yr awdurdod lleol hefyd am ystyried unrhyw ymyraethau y gall y grŵp cefnogi ei 
hun eu trefnu. 
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Mae Cefnogwyr Cymunedol yn gyfrifol am gefnogi teulu o ffoaduriaid am leiafswm o 
12 mis ar ôl iddynt gyrraedd y Deyrnas Unedig, a darparu llety am leiafswm o 24 mis. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ar hyn o bryd mae lleoliadau cefnogaeth yn cael eu hadolygu gan y Swyddfa Gartref 
ar gyfnodau cyson ar ôl i’r teuluoedd gyrraedd trwy ymweliadau monitro.  Gwahoddir 
yr awdurdod lleol i’r cyfarfodydd hyn. 
 
Tua diwedd y flwyddyn gyntaf, mae’r Swyddfa Gartref yn trafod gyda’r cefnogwr a’r 
awdurdod lleol am anghenion cefnogaeth parhaol y teulu, ac os oes anghenion 
parhaol, sut y bydd y rhain yn cael eu bodloni ar ôl 12 mis. 
 
Os bydd y grŵp cefnogi yn dirwyn eu cefnogaeth i ben ar ôl un flwyddyn rhaid iddynt 
fod â chynllun trosglwyddo addas i’r teulu ar ben y 12 mis ac efallai y bydd angen i’r 
awdurdod lleol gysylltu â’r grŵp cefnogi ar ddiwedd y 12 mis i ystyried a oes ar y teulu 
angen cefnogaeth ychwanegol. Mae cyllid uniongyrchol ar gael i awdurdodau lleol ei 
hawlio ar gyfer blynyddoedd 2-5, fydd yn cael ei bennu ar sail pob achos unigol.  
 
Efallai y bydd cyllid ar gael hefyd yn ystod y flwyddyn gyntaf petai anghenion 
cefnogaeth newydd yn codi na all y grŵp cefnogi eu diwallu, neu fod y grŵp cefnogi yn 
methu rhoi cefnogaeth ddigonol, neu fod y trefniant cefnogi yn chwalu (gweler isod 
hefyd). 
 
Sut mae ariannu yn gweithio? 
 

Nid yw cefnogwyr cymunedol na’r awdurdodau lleol yn derbyn tariff blwyddyn un ar 
gyfer achosion cefnogaeth gymunedol. Mae’r grŵp cefnogi yn cymryd cyfrifoldeb llawn 
am gael adnoddau a bodloni anghenion y teulu yn ôl datganiad o ofynion, sy’n debyg 
i’r un i awdurdodau lleol. 
 
Bydd gan awdurdodau lleol hawl i hawlio cyllid ym mlwyddyn un tuag at gostau addysg 
yn unol â chynlluniau adsefydlu a arweinir gan gynghorau. Mae hyn yn £4,500 i blant 
rhwng 5 a 18 oed a £2,250 i blant 3 i 4 oed. Mae gan awdurdodau hefyd hawl i hawlio 
£850 o gyllid ESOL ar gyfer pob oedolyn sy’n cyrraedd trwy gefnogaeth gymunedol a 

“Mae Byddin yr Iachawdwriaeth wedi arwain y blaen o ran trefnu cefnogaeth i’r teulu; 
gan dynnu ar adnoddau yn ei chynulleidfa ei hun [...] maen nhw hefyd wedi dilyn yr 
holl gysylltiadau yr ydym ni wedi eu gwneud iddyn nhw i sicrhau bod cefnogaeth ar 
gael i’r teulu o’r diwrnod cyntaf.” 

Cyngor Bwrdeistref Merton Llundain 
 

Y Trefniant Cefnogi 
Y ddwy flynedd gyntaf 
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rhaid iddynt sicrhau bod y ffoaduriaid hynny sy’n cael eu cefnogi gan gefnogwyr 
cymunedol yn cael budd o unrhyw arian a hawlir ar gyfer y ffoaduriaid hyn. 
 
Efallai y bydd cyllid ar gyfer blynyddoedd 2 i 5 ar gael i awdurdodau lleol. Bydd hyn yn 
cael ei bennu o achos i achos yn dilyn asesiad o anghenion y teulu a adsefydlwyd a 
sut y byddant yn cael eu talu. Gall Awdurdodau Lleol gyflwyno dadl fusnes i’r Swyddfa 
Gartref i wneud cais am yr arian. Dylai awdurdodau lleol gysylltu â’r Tîm Cefnogaeth 
Gymunedol am ragor o wybodaeth. Gweler isod am fanylion cyswllt. 
 
Bydd gan grwpiau cefnogi cymunedol sy’n derbyn teulu ar neu ar ôl 1 Tachwedd 2018 
hawl i hawlio costau foid gwirioneddol, wedi eu capio ar gyfradd 8 wythnos o Lwfans 
Tai Lleol. Bydd grwpiau cefnogi cymunedol yn gallu hawlio yn uniongyrchol gan y 
Swyddfa Gartref ar ôl i’r teulu a adsefydlwyd gyrraedd.  Bydd talu costau foid i grwpiau 
cefnogi yn ymestyn ar hyd oes y Cynlluniau Adsefydlu Personau Bregus a Phlant 
Bregus presennol hyd at 2020.  
 
Beth am dai ar ôl 2 flynedd? 
 
Bydd llety yn cael ei ddarparu gan y cefnogwyr am leiafswm o ddwy flynedd. Disgwylir 
i gefnogwyr weithio gyda’r teulu i gefnogi dealltwriaeth o les cymdeithasol, bancio, 
cyllidebu, contractau tai a rhenti ac i sicrhau trosglwyddiad llyfn i lety cynaliadwy os 
bydd angen. Byddai cyfarfod rhwng y grŵp cefnogi a’r awdurdod lleol ymlaen llaw yn 
rhoi cyfle i drafod materion tai a’r dewisiadau. Yn y sefyllfa annhebygol bod teulu yn 
mynd yn ddigartref byddai disgwyl i’r awdurdod lleol ystyried cartrefu’r teulu yn unol â’i 
weithdrefnau arferol. 
 

Sut fydd yr awdurdod lleol a’r grŵp yn gweithio gyda’i gilydd i gyfleu a lliniaru’r 
problemau yma? 
 
“Yn 2016, roedd yn amlwg bod diddordeb sylweddol mewn Cynlluniau Cefnogaeth 
Gymunedol yn Sir Benfro a phan wnaeth y Cabinet addo eu cefnogaeth i’r rhaglen 
SVPRS yn Nhachwedd 2016, fe wnaeth greu perthynas waith gref gyda’r amrywiol 
grwpiau Croeso i ddatblygu hyn. Gwahoddwyd cynrychiolwyr o Croeso Arberth a 
Chroeso Abergwaun i gyfarfod amlasiantaethol a fu’n edrych ar weithredu’r rhaglen o 
safbwynt strategol ond a fu hefyd yn paratoi’r ffordd at pan fyddai’r teulu cyntaf yn 
cyrraedd yr awdurdod lleol. Roedd hyn yn ei dro yn help i’r grwpiau Cefnogaeth 
Gymunedol baratoi at eu teuluoedd cyntaf hwy. Cytunwyd y byddai’r broses panel 
cyfateb yr un fath ar gyfer y teuluoedd awdurdod lleol a chefnogaeth gymunedol gyda 
chydlynydd y grwpiau Croeso yn mynychu pob panel.  
 
Trwy weithio’n glos gyda’i gilydd, mae’r Awdurdod Lleol a’r grwpiau Croeso yn gallu 
rhannu beth sydd wedi gweithio gyda’u teuluoedd, beth sydd ddim wedi gweithio 
cystal, a sut y gellir gwella pethau. Maent wedi gallu rhannu’r ddarpariaeth ESOL a 
chefnogaeth cyfieithydd. Dangoswyd llwyddiant y prosiect trwy’r gefnogaeth y mae’r 
grwpiau Croeso a’r Awdurdod Lleol wedi ei roi i’w gilydd.” 

 
Astudiaeth Achos Sir Benfro 
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Beth sy’n digwydd pan fydd y gefnogaeth yn chwalu? 
 
Gall trefniant cefnogi chwalu oherwydd bod y teulu sydd wedi adsefydlu yn dewis 
gadael y trefniant cefnogaeth gymunedol a byw yn rhywle arall. Mae’r sefyllfa hon yr 
un fath i’r cynllun adsefydlu ehangach – ac mewn achosion o’r fath, ni fydd y teulu 
bellach yn cael unrhyw gymorth ychwanegol dan y Rhaglen. 
 
Petai’r gefnogaeth yn chwalu oherwydd nad yw’r cefnogwr yn gallu cyflawni ei 
ymrwymiadau, byddai’r gofal am y teulu a adsefydlwyd yn disgyn i’r awdurdod lleol. 
Ein blaenoriaeth ni fyddai parhau i gefnogi’r teulu a byddai’r Swyddfa Gartref yn 
cefnogi’r awdurdod lleol yn ystod y trosglwyddiad hwn. 
 
Mae’r cyfuniad o broses gymeradwyo gadarn, cynefino cefnogwyr, a monitro parhaus 
ar gefnogwyr yn lleihau’r risg y bydd cefnogaeth yn chwalu. Ond, er ein bod yn 
ystyried bod y risg yn isel iawn, yn anochel bydd achlysuron yn codi pan fydd y 
gefnogaeth yn chwalu. 
 
Beth am y costau sy’n cael eu tynnu gan Awdurdodau Lleol? 
 
Petai trefniant cefnogi yn chwalu, bydd lefel addas o gyllid ar gael i’r awdurdod lleol, o 
fewn y strwythur tariff presennol, i roi’r gefnogaeth angenrheidiol i’r teulu a 
adsefydlwyd. Y bwriad yw sicrhau na fydd yr awdurdod lleol yn dioddef yn ariannol. 
 
Beth sy’n digwydd pan fydd cefnogaeth yn chwalu mewn ardal awdurdod lleol 
nad yw’n cefnogi’r prif gynllun ac felly nad oes ganddi’r sgiliau/profiad 
angenrheidiol? 
 
Bydd awdurdodau lleol wedi cytuno â phob trefniant cefnogaeth gymunedol yn eu 
hardal. Bydd angen i’r awdurdodau lleol hynny nad ydynt yn cefnogi’r cynllun 
adsefydlu ehangach ac nad oes ganddynt y sgiliau na’r profiad angenrheidiol i 
gefnogi’r teulu a adsefydlwyd, ystyried sut i liniaru’r risg hon ymlaen llaw, fel dynodi 
awdurdod lleol arall, neu sefydliad lleol, gydag arbenigedd perthnasol y gallant droi 
atynt i gael cefnogaeth os bydd angen. Mewn rhai achosion, gall fod yn bosibl i grŵp 
cefnogaeth gymunedol arall gymryd drosodd. Os bydd hyn yn digwydd disgwylir i 
gefnogwyr sicrhau trosglwyddiad llyfn i gefnogaeth awdurdod lleol neu gefnogwr 
cymunedol arall petai’r gefnogaeth yn chwalu.

Cefnogaeth yn Chwalu 
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Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, ymwelwch â’r dudalen Cefnogaeth 
Gymunedol yn https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-full-community-
sponsorship lle mae cyfarwyddyd i ddarpar gefnogwyr, ffurflen gais, nodiadau 
cyfarwyddyd ymgeisio a chytundeb cefnogi enghreifftiol ar gael. 
 
 
Os hoffech gysylltu â’r Swyddfa Gartref am y Cynllun Cefnogaeth Gymunedol, 
anfonwch e-bost at: communitysponsorship@homeoffice.gov.uk 
 
Mae tîm y Swyddfa Gartref yn barod i roi rhagor o wybodaeth i chi ac ymateb i unrhyw 
gwestiynau sydd gennych am y Cynllun.  Maent hefyd yn barod i ddod i gyfarfodydd 
awdurdodau lleol i roi rhagor o wybodaeth am gefnogaeth gymunedol.   
 
Gall arweinwyr rhanbarthol ar adsefydlu ffoaduriaid roi cyngor a chysylltu awdurdodau 
lleol â chynghorau eraill sydd wedi bod trwy’r broses. 
 

Rhestr Cysylltiadau Partneriaeth Mudo Strategol Rhanbarthol 

Dwyrain Lloegr Gosia Strona Malgorzata.Strona@eelga.gov.uk 

Dwyrain 
Canolbarth 
Lloegr 

Sarah Short Sarah.Short@emcouncils.gov.uk  

Llundain Nicola Marven Nicola.Marven@london.gov.uk 

Gogledd 
Ddwyrain Lloegr 

Janine Hartley Janine_Hartley@middlesbrough.gov.uk 

Gogledd 
Orllewin Lloegr 

Katie Jones Katie.Jones@manchester.gov.uk 

Gogledd 
Iwerddon 
 

 race.equality@executiveoffice-ni.gov.uk 

Yr Alban Andrew 
Morrison 

Andrew@cosla.gov.uk 

De Ddwyrain 
Lloegr 

Roy Millard 
Susan Fawcus 
(Cydlynydd 
Adsefydlu) 

RoyMillard@secouncils.gov.uk 

sespm@secouncils.gov.uk 

De Orllewin 
Lloegr 

Kelly-Anne 
Phillips  

kelly-anne.phillips@swcouncils.gov.uk 

Cymru Anne Hubbard Anne.Hubbard@wlga.gov.uk  

Beth Nesaf? 
Ble i fynd i gael rhagor o wybodaeth 

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-full-community-sponsorship
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-full-community-sponsorship
mailto:email:%20communitysponsorship@homeoffice.gov.uk
mailto:Malgorzata.Strona@eelga.gov.uk
mailto:Sarah.Short@emcouncils.gov.uk
mailto:Nicola.Marven@london.gov.uk
mailto:Janine_Hartley@middlesbrough.gov.uk
mailto:Katie.Jones@manchester.gov.uk
mailto:race.equality@executiveoffice-ni.gov.uk
mailto:Andrew@cosla.gov.uk
mailto:RoyMillard@secouncils.gov.uk
mailto:sespm@secouncils.gov.uk
mailto:kelly-anne.phillips@swcouncils.gov.uk
mailto:Anne.Hubbard@wlga.gov.uk
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Gorllewin 
Canolbarth 
Lloegr 

Dally Panesar Dalvinder.Panesar@birmingham.gov.uk 

 

Swydd Efrog a 
Glannau 
Humber 

David Brown admin@migrationyorkshire.org.uk 
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