
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y Cyfarfod Tachwedd 2019 

Aelod / Swyddog Arweiniol Y Cynghorydd Bobby Feeley/Phil Gilroy  

Awdur yr Adroddiad: Katie Newe  

Teitl Cynllun Adsefydlu Unigolyn Bregus o Syria  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn darparu gwybodaeth ynghylch y cynnydd o ran y Cynllun Adsefydlu 
Unigolion Bregus o Syria (SVPRS) o fewn Sir Ddinbych fel y mae’r Swyddfa Gartref yn dod 
â’r cynllun hwn i ben, a bydd Cynllun Adsefydlu Byd-Eang ehangach newydd yn cymryd ei 
le o fis Ebrill 2020 ymlaen.  Mae’r adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth y cabinet i barhau 
ag adsefydlu ffoaduriaid dan y cynllun diwygiedig newydd.  Y consensws o’r ymgynghoriad 
Swyddfa Gartref a gynhaliwyd yn 2018 oedd y dylai’r cynllun yn y dyfodol: 

 Barhau i ffocysu ar y ffoaduriaid mwyaf bregus. 

 Mabwysiadu model byd-eang i sicrhau y gallwn fod yn fwy ymatebol i argyfyngau 
ffoaduriaid o amgylch y byd. 

 Cydgrynhoi ein gwahanol gynlluniau i’w gwneud yn fwy syml i weithredu ac er 
mwyn i'r cyhoedd eu deall. 

 Parhau i fod yn gynaliadwy ac wedi’i ariannu'n dda, gan adnabod y cyfyngiadau 
ar gynhwysedd awdurdod lleol.  

 Cefnogi integreiddio hirdymor i ffoaduriaid wedi adsefydlu.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1 Darparu diweddariad i’r Cabinet ar gynnydd a wnaethpwyd yn Sir Ddinbych gyda’r 
Rhaglen Adsefydlu Ffoaduriaid o Syria.  Mae’n bwysig bod Sir Ddinbych yn rhan 
lawn o’r rhaglen Adsefydlu Byd-Eang newydd, yn yr un ffordd â'r awdurdodau lleol 
eraill yng Nghymru, bydd y Cabinet yn gallu gweld o’r adroddiad hwn ein bod wedi 
sefydlu'r trefniadau sydd yn angenrheidiol i'n galluogi i gynnig llety i deuluoedd 
ychwanegol sydd ag anghenion adsefydlu.   

2.2 Mae angen gwneud penderfyniad ar barhad y Rhaglen Adsefydlu Byd-Eang 
diwygiedig, yn ddibynnol ar y telerau ac ariannu cynllun o’r fath ar ôl ei gyhoeddi 
gan y Swyddfa Gartref. 



 
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Cabinet yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o 
Effaith ar Les (Atodiad 1) fel rhan o’u hystyriaethau. 

3.2. Bod y Cabinet yn cytuno i gefnogi setliad ffoaduriaid yn Sir Ddinbych drwy’r Cynllun 
Adsefydlu Byd-Eang yn ddibynnol ar delerau ac ariannu cynllun o’r fath ar ôl ei 
gyhoeddi gan y Swyddfa Gartref. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Mae cynllun adsefydlu byd-eang newydd ar gyfer ffoaduriaid bregus yn cael ei greu 
o'r flwyddyn nesaf ymlaen, gan gymryd lle y rhaglenni cyfredol ac yn croesawu 5,000 
yn fwy o ffoaduriaid i’r DU.  Bydd y menter newydd yn cydgrynhoi y Cynllun 
Adsefydlu Unigolion Bregus, Cynllun Adsefydlu Plant Bregus a’r rhaglen diogelu 
porth i un cynllun sengl. 

 
4.2 Refugees yn cael ei gymryd o ymhell o’r  Dwyrain Canol ac Affrica, lle mae’r ffocws 

gyfredol arno.  Bydd y DU yn bwriadu adsefydlu ffoaduriaid ar y lefelau cyfredol, gan 
ychwanegu at bron i 16,000 o ffoaduriaid sydd wedi cael lloches yma ers 2015. 

 
4.3 Bydd y rhaglen newydd yn fwy syml i’w gweithredu ac wedi anelu i ddarparu 

cysondeb gwell yn y ffordd y mae ffoaduriaid yn cael eu hadsefydlu.  Bydd proses 
newydd ar gyfer adsefydlu mewn argyfwng yn cael ei ddatblygu hefyd, gan ddarparu 
llwybr cynt tuag at adsefydlu pan fo bywydau mewn perygl. 

 
4.4 Bydd pob ymgeisydd yn destun y gwiriadau mewnfudo arferol a sgrinio cyn y 

caniateir fisa. Bydd y rhai â gorffennol troseddol neu gysylltiadau â throseddau rhyfel 
neu eithafiaeth yn cael eu heithrio o’r Cynllun.  

 
4.5  ‘Cenedl Noddfa – Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches’ yw’r cam diweddaraf 

tuag at uchelgais y llywodraeth i wneud Cymru yn genedl noddfa ar gyfer pawb sydd 
yn dewis ei wneud yn gartref iddynt hwy. Mae’n adnewyddu ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth Y DU, awdurdodau lleol, Clymblaid 
Ffoadur Cymru a phobl sydd yn ceisio am noddfa ei hunain i gyflawni cydraddoldeb 
o ran cyfleoedd, gan gynnwys mynediad at adnoddau a gwasanaethau prif ffrwd. 
Mae hefyd yn cydnabod y sgiliau gwerthfawr a phrofiadau y mae ffoaduriaid a 
cheiswyr lloches yn dod gyda hwy i wella cymunedau Cymru. 

 

4.6 Beth sydd wedi mynd yn dda? 
 

 Mae Sir Ddinbych wedi adsefydlu 18 o deuluoedd yn llwyddiannus ers dechrau'r 
prosiect ym mis Ebrill 2016, ac ar y trywydd iawn i gyflawni ffigur targed o 20 teulu 
erbyn diwedd mis Mawrth 2020. 

 Mae 55 unigolyn wedi cael eu hadsefydlu ac yn cael eu cefnogi gan nifer o 
asiantaethau.  Hefyd mae 6 babi wedi’u geni yng Nghymru ers i'r prosiect 
ddechrau. 

 Mae pob teulu wedi cael eu cefnogi i gymryd cyfrifoldeb lawn dros dalu eu rhent.  

https://www.publicfinance.co.uk/news/2019/02/english-council-spending-lone-asylum-seeking-children-doubles


 
 

 Mae Cyngor Sir Ddinbych, Adran Gwaith a Phensiynau a Sir Ddinbych Yn 
Gweithio yn mynychu sesiwn galw heibio wythnosol i ddatrys unrhyw ymholiadau 
ac ateb cwestiynau.  

 Mae’r teuluoedd wedi cael eu lletya ar draws y Sir gyfan gyda’r mwyafrif yn byw 
yn y Rhyl.   

 Mae dau unigolyn gyda mynediad at leoliadau gwirfoddoli a chyflogaeth yn Sir 
Ddinbych.  Mae unigolyn arall yn cael mynediad at leoliad fel gwirfoddolwr mewn 
meithrinfa leol. 

 Mae unigolion yn dysgu Saesneg i’w galluogi i basio eu profion theori gyrru car. 

 Mae sefydlu teuluoedd gyda theuluoedd lleol wedi gweithio’n dda ac wedi bod yn 
gefnogol iawn. 

 Mae cyllid ar gyfer Blwyddyn 1 wedi bod yn ddefnyddiol i ddarparu cefnogaeth 
Cynorthwyydd Cymorth Addysgu Dwyieithog (BTSA). 

 Mae mynediad at ddosbarthiadau ESOL i fyfyrwyr o Syria Ôl- 16oed yng Ngholeg 
Menai, Bangor wedi bod yn gam cadarnhaol ymlaen a sicrhau'r lefel gywir i'w 
addysgu. 

4.7 Beth allwn ni ei wella 
 

 Y bwriad oedd y byddai teuluoedd yn cymryd cyfrifoldeb llawn o’r denantiaeth 
eu hunain ar ôl 12 mis ond dim ond un teulu sydd â thenantiaeth uniongyrchol 
gyda landlord - mae Sir Ddinbych yn parhau i gefnogi tenantiaeth eraill drwy 
brydles ac yna isosod i deuluoedd unigol. 

 Problemau parhaus gydag amodau tai a honiadau o broblemau damp a 
chyddwysiad.  Mae digwyddiadau wedi bod oherwydd dewisiadau ffordd o fyw 
diwylliannol (dim awyru, defnydd parhau o wresogi) yn hytrach nag amodau’r 
eiddo.   

 Nid yw pob teulu gyda mynediad gweithredol at ESOL. 

 Mae teuluoedd yn cael trafferth cael mynediad at wasanaethau deintyddol ac 
iechyd oherwydd mynediad at ddehonglwyr. 

 Mae problemau cyfieithu mewn perthynas â chyflogaeth a hyfforddiant.  

 Mae’r Cynllun Noddwr Cymunedol ond wedi gweithio’n rhannol yn ardal 
Llangollen. 

 Mae cyllid Addysg yn rhy dymor byr – byddai cyllid hirdymor ar gyfer 
Blynyddoedd 2 – 5 yn sicrhau cefnogaeth barhaus tuag at ganlyniadau da i 
addysgwyr. 

 

4.8 Beth ydym wedi’i ddysgu?  
 

 Mae rhwystrau amrywiol i fynychu dosbarthiadau ESOL, o gludiant i ofal plant, 
oedran a phroblemau iechyd.  

 Lefelau o addysg ffurfiol y mae teuluoedd wedi’i gael yn Syria yn ychydig iawn 
neu dim addysg ffurfiol, ac yn anllythrennog yn eu hiaith eu hunain, i eraill sydd 
wedi mynychu prifysgol a chyda chymhwysedd da (ond efallai nid yw eu 
cymwysterau yn cael eu hadnabod yn y DU a ddim modd eu trosglwyddo).   

 Gall math o gyflogaeth a gyflawnwyd yn flaenorol amrywio hefyd pan nad yw 
iechyd a diogelwch a chymwysterau  yn anghenraid neu’n ofyniad wrth gael 
gwaith.  

 Mae unigolion yn cael gwersi dysgu gyrru ac yn dysgu Saesneg i’w galluogi i 
basio eu profion theori gyrru car.  Mae un unigolyn yn ceisio pasio trwydded 
HGV. 



 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

Bydd y Cynnig yn ategu ein blaenoriaeth gorfforaethol i weithio gyda phobl a chymunedau 
i hybu annibyniaeth a chadernid.  Byddwn yn cefnogi'r teuluoedd i adeiladu rhwydweithiau 
cefnogi cryf i sicrhau eu bod wedi eu hintegreiddio i’w cymunedau lleol.   

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar 
wasanaethau eraill? 

6.1 Ar sail Sir Ddinbych yn derbyn pum teulu y flwyddyn ar gyfer y pum mlynedd nesaf, 
bydd y cyllid gan y Swyddfa Gartref ar gyfer y cyfnod 2020/21 tan 2029/30 oddeutu 
£3 miliwn.  Byddai oddeutu 58% o’r cyllid yn cael eu defnyddio i setlo teuluoedd ar 
sail anghenion unigol, a byddai 42% ar gael i Gyngor Sir Ddinbych a chefnogaeth 
sefydliad trydydd parti.   

6.2 Byddai gwasanaethau eraill (ar wahân i CSS) yn Sir Ddinbych yn brif bartneriaid yn 
y rhaglen adsefydlu gyda’r holl gostau yn cael eu hariannu drwy gyllid y Swyddfa 
Gartref. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

7.1 Mae’r Prosiect Adsefydlu Ffoaduriaid Byd-Eang yn cyfrannu at nodau lles Sir 
Ddinbych ac mae unrhyw risgiau yn cael eu hystyried a’u rheoli’n briodol. 

7.2 Bydd effaith negyddol minimal i gefnogi'r rhaglen hon oherwydd yr arfer a 
gwybodaeth dda gan y Prosiect Adsefydlu Ffoaduriaid o Syria.   

7.3 Bydd y Cynnig yn ategu ein blaenoriaeth gorfforaethol i weithio gyda phobl a 
chymunedau i hybu annibyniaeth a chadernid.  Byddwn yn cefnogi'r teuluoedd i 
adeiladu rhwydweithiau cefnogi cryf i sicrhau eu bod wedi eu integreiddio i’w 
cymunedau lleol. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau 
Craffu ac eraill? 

Amherthnasol 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Croesawir y bydd Cyllid Llywodraeth barhaus ar gael i ariannu’r maes gwasanaeth hwn. 
Mae hyn yn amlygu’r gweithio mewn partneriaeth gwych sydd wedi ategu’r darpariaeth 
gwasanaeth.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 
i'w lleihau? 

Yn ystod y 4 blynedd diwethaf, rydym wedi dysgu llawer iawn am ffoaduriaid o Syria a’u 
diwylliannau.  Pan fydd y prosiect yn dod yn Fyd-Eang, byddwn angen deall a dysgu am 
ddiwylliannau a gwerthoedd newydd i gefnogi ffoaduriaid newydd. Byddwn angen gweithio’n 



 
 

agos gyda landlordiaid yn y sector rhentu preifat i sicrhau bod llety priodol yn cael ei ganfod 
i'n galluogi i gyflawni ein hymrwymiad i adsefydlu pum teulu/ unigolion bob blwyddyn.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

I’r Cabinet gymeradwyo’r penderfyniad i gefnogi Swyddfa Adsefydlu Byd-Eang yn ôl cais y 

Swyddfa Gartref.   


