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Annwyl John 

Rwy'n amgáu'r wybodaeth ychwanegol (gweler isod ac yn yr atodiad) y mae'r Pwyllgor wedi 

gofyn amdani mewn perthynas â'r Ymchwiliad i gefnogaeth ar gyfer  ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches yng Nghymru. 

Cyfarfodydd a Chylch Gwaith y Bwrdd Gweithrediadau 

Gallaf gadarnhau bod y Bwrdd Gweithrediadau wedi cwrdd ar 27 Chwefror, ac wedi cytuno 

ar Gylch Gorchwyl diwygiedig, gan gynnwys cylch gwaith ehangach a newid enw'r Bwrdd i 

Fwrdd Gweithrediadau ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghymru. Cynhaliwyd y 

cyfarfod blaenorol ar 13 Mehefin 2016.   

Adnewyddu'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches 

Cytunodd y Bwrdd Gweithrediadau y dylai'r Cynllun Cyflawni gael ei adnewyddu yn ystod 

2017. Fodd bynnag, nid yw'n hollol gywir y bydd y broses hon yn dechrau drwy gynnal 

cynhadledd yn yr haf. Bydd y gwaith i adnewyddu'r cynllun yn dechrau cyn gynted â phosibl. 

Ar y llaw arall, dim ond megis dechrau yr ydym o ran cynllunio ar gyfer y gynhadledd. Fe 

wnaeth y Bwrdd Gweithrediadau ddatgan y byddai'n cefnogi'r egwyddor o gynnal 

digwyddiad o'r fath, ond nid yw'r manylion na'r dyddiadau wedi cael eu cadarnhau eto. Er 

ein bod yn gobeithio y byddai'n cyfrannu at y broses o ddiweddaru'r Cynllun Cyflawni, mae'n 

rhy gynnar i ddweud sut y byddai hyn yn digwydd. 

Gwiriadau Hawl i Rentu 

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod pa ddyddiad y bwriedir dechrau cynnal y 

gwiriadau Hawl i Rentu yng Nghymru, ond rydym yn awyddus i sicrhau bod y broses yng 

Nghymru yn cael ei rheoli mewn ffordd briodol, er mwyn caniatáu digon o amser i 
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landlordiaid ddeall eu cyfrifoldebau newydd ac i sicrhau bod y system yn gweithio fel y dylai, 

heb wahaniaethu. 

Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi ysgrifennu at y Gweinidog Mewnfudo, Robert Goodwill 

AS, yn ddiweddar i esbonio hyn (gweler y llythyr amgaeedig). 

Llety ar gyfer ceiswyr lloches 

Ysgrifennais atoch ar 2 Mawrth i gadarnhau fy mod o ddifrif ynghylch y mater hwn, ac y 

byddaf yn ei ystyried ymhellach. Rwyf eisoes wedi gofyn i swyddogion portffolios tai mewn 

awdurdodau lleol ystyried unrhyw enghreifftiau o lety gwael yn eu hardaloedd nhw a rhoi 

gwybod i mi amdanynt. Byddaf yn parhau i roi sylw i'r mater hwn. 

Yn gywir  
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