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Dai), E. Forehead (Yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol), P. Leonard (Yr Aelod Cabinet 
dros Gynllunio a Diogelu’r Cyhoedd) a C. Morgan (Yr Aelod Cabinet dros Wastraff, Hamdden a 
Mannau Gwyrdd), Y Cynghorydd J. Simmonds (Yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd a 
Thrafnidiaeth).  

 
 Ynghyd â: 

 
C. Harrhy (Prif Weithredwr), M. S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Yr Economi a’r 
Amgylchedd) a R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol).  

 
Hefyd yn bresennol: 

 
R. Tranter (Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro), L. Lane (Pennaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd a’r Dirprwy Swyddog Monitro), N. Taylor-Williams (Pennaeth 
Tai), K. Denman (Rheolwr Atebion Tai), K. Peters (Rheolwr Polisi Corfforaethol) a E. Sullivan 
(Uwch Swyddog y Gwasanaethau Pwyllgorau). 
 

 
TREFNIADAU RECORDIO A PHLEIDLEISIO 

 

 Atgoffodd yr Arweinydd y rhai sy’n bresennol fod y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw a byddai 
recordiad ar gael ar wefan y Cyngor, oni bai am drafodaethau sy’n cynnwys eitemau cyfrinachol 
neu’r rhai sydd wedi’u heithrio. Cliciwch yma i wylio. 

 
 
1.YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 
 Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan C. Andrews (Aelod Cabinet dros Addysg a 

Chymunedau) a D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai). 
  
2.DATGAN BUDDIANNAU 

 
 Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. 
 
 

https://civico.net/caerphilly


  

3.CABINET – 27 GORFFENNAF 2022 

  
PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 
2022 fel cofnod cywir. 

 
 
4.         BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET – I’W NODI 

 
 Rhoddwyd Blaenraglen Waith y Cabinet i’r Cabinet, sy’n manylu ar yr adroddiadau sydd 
wedi’u trefnu tan 14 Rhagfyr 2022.  

  
 Atgoffwyd yr Aelodau bod Blaenraglen Waith y Cabinet yn ddogfen weithio ac felly gallai 
newid.  Diolchodd yr Arweinydd y Swyddogion am lenwi’r flaenraglen waith mor gynnar a 
derbyniodd y Cabinet y gallai newid gan ei bod hi’n ddogfen fyw. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod y Flaenraglen Waith yn cael ei 
nodi. Cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol drwy ddangos dwylo. 
 
 
CYFLWYNIAD GAN Y PENNAETH TAI 
 

O ystyried themâu’r adroddiadau sy’n cael eu hystyried gan y Cabinet, galwodd yr Arweinydd 
ar Nick Taylor-Williams, y Pennaeth Tai, i roi trosolwg o’r pwysau sylweddol sy’n wynebu’r 
Gwasanaeth Tai. 
 
Cadarnhaodd y Pennaeth Tai fod y gwasanaethau tai’n wynebu heriau sylweddol, nid yn unig 
o ran yr angen cynyddol am dai, ond hefyd y cynnydd yn nifer y bobl sy’n cyflwyno’n 
ddigartref.  Manylwyd ar effaith y Pandemig, a nodwyd bod y Llysoedd bellach yn gweithredu 
ar weithdrefnau troi allan, ar ôl atal y gweithdrefnau hyn dros dro yn ystod cyfnod y pandemig, 
gan arwain at gynnydd yn nifer y bobl sydd angen cymorth. Roedd effaith COVID 19 o ran 
perthnasoedd yn chwalu, pwysau ariannol, pwysau aelwydydd a’r argyfwng costau byw yn 
golygu bod mwy o bobl yn cyflwyno’n ddigartref.  Fodd bynnag, roedd y gwasanaeth yn 
gweithio’n galed dros ben i gynorthwyo’r rheiny sydd wedi’u heffeithio i gael mynediad at fudd-
daliadau a gwneud y mwyaf o’u hincwm drwy weithio gyda’r holl asiantaethau partner i sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol i unigolion. 
 
Diweddarodd y Pennaeth Tai y Cabinet hefyd ar un o’r newidiadau deddfwriaethol mwyaf 
sydd ar ddod yn Neddf Rhentu Cartrefi (Cymru), a fydd yn rhoi mwy o annibyniaeth i 
denantiaid, ond byddai’n rhoi pwysau ychwanegol ar Landlordiaid hefyd. Nodwyd bod y 
Gwasanaethau Tai eisoes wedi gweld sawl Landlord yn gadael y sector o ganlyniad.  Nododd 
y Cabinet fod y galw am dai yn llawer uwch na’r cyflenwad ar draws y sector a chroesawodd y 
Swyddog y rhaglen cartrefi newydd gyffrous yr oedd y Cyngor yn ei dwyn ymlaen. 
 
Cyfeiriwyd at effaith yr argyfwng dyngarol yn fyd-eang ac esboniwyd yr effaith yr oedd yn ei 
chael ar y gwasanaethau tai. Nodwyd bod 5,000 o bobl wedi cyrraedd Cymru a byddai’r 
niferoedd hyn yn parhau i dyfu wrth i’r argyfwng waethygu, gan roi mwy o bwysau ar y stoc o 
dai preifat.  Esboniodd y Pennaeth Tai y llwybrau gwasgaru ceiswyr lloches a chadarnhaodd y 
byddai 2 adroddiad yn cael eu cyhoeddi maes o law a fydd yn amlinellu’r hyn y mae’r Cyngor 
yn ei wneud ac yn nodi’r olygfa ar gyfer Caerffili.  Pwysleisiodd y Swyddog fod y sefyllfa hon 
yn cael ei rhannu ar draws y sector a bod pob awdurdod lleol yn wynebu’r un heriau. 

 
Cofnododd yr Arweinydd ei ddiolch ef a diolch y Cabinet i Nick Taylor-Williams, Kerry Denman, 
Kath Peters a Thîm Cartrefi Caerffili am eu gwaith caled ac ymrwymiad. 
 
Cydnabuodd y Pennaeth Tai ddiolch y Cabinet gan ddweud y byddai’n rhannu’r sylwadau â’r 
Tîm Cartrefi Caerffili ehangach ar ôl y cyfarfod. 
 

 



  

5. CYNLLUN PONTIO AILGARTREFU CYFLYM (CPAC) 2022-2027 

  
Ystyriwyd yr adroddiad a oedd yn hysbysu’r Cabinet o agenda Ailgartrefu Cyflym newydd 
Llywodraeth Cymru a sut roedd y Tîm Atebion Tai yn bwriadu cyflawni Cynllun Pontio 
Ailgartrefu Cyflym (CPAC) 2022-27. Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg ar brif 
amcanion y CPAC a cheisiodd barn a sylwadau’r Cabinet fel y gellir eu hadlewyrchu yng 
nghyflwyniad terfynol y cynllun i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Medi 2022. 
 
Nododd y Cabinet fod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno canllawiau drafft i bob Awdurdod 
Lleol ym mis Hydref 2021 ar Ailgartrefu Cyflym ac wedi gofyn i bob awdurdod lleol ddatblygu 
ei Gynllun Ailgartrefu Cyflym ei hun.  Nodwyd ymhellach y byddai’r CPAC yn disodli’r Cynllun 
Prosiect Digartrefedd a’i fod yn nodi cynllun gweithredu Caerffili i atal a lleihau digartrefedd yn 
y Fwrdeistref Sirol.  Byddai hefyd yn sicrhau y byddai anghenion defnyddwyr gwasanaeth yn 
cael eu diwallu cyn gynted â phosibl.  Byddai hyn naill ai’n atal yr angen am lety mewn 
argyfwng neu’n helpu’r gwasanaeth i leihau’r amser sy’n cael ei dreulio mewn llety dros dro. 
 
Amlinellwyd saith prif flaenoriaeth y cynllun a oedd yn cwmpasu atal digartrefedd, cysgu ar y 
stryd a diwallu anghenion cymhleth, gwella’r Model Cartref yn Gyntaf, gwella’r mynediad at 
dai parhaol a datblygu’r tai parhaol yn y Fwrdeistref Sirol, adolygiad o’r Polisi Dyraniad 
Cyffredin, Allweddi Caerffili ac ailfodelu ac addysgu am Lety Dros Dro/Tai â Chymorth. 
 
Ceisiwyd eglurhad ynghylch sut y byddai’r gefnogaeth yn cael ei theilwra i fodloni anghenion yr 
unigolyn a chadarnhaodd y Swyddog y byddai’r holl wasanaethau ar draws y ddaliadaeth yn 
cymryd ymagwedd amlasiantaeth a fyddai’n cynnwys landlordiaid er mwyn sicrhau darpariaeth 
sy’n bwrpasol i’r unigolyn.  Ymgysylltir â’r landlord yn llawn o’r cychwyn mewn trafodaeth agored 
a gonest ynghylch anghenion y tenant. Byddai’r unigolyn yn ogystal â’r landlord yn deall y daith 
maen nhw’n ei chymryd gyda’i gilydd ac wrth wneud hynny, ceir y cyfle gorau i sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol o ran tai.  
 
Gofynnodd Aelodau sut roedd y cynlluniau cymorth yn cael eu defnyddio yn y gwasanaeth a 
pha mor aml y bydden nhw’n cael eu hadolygu, a gofynnodd yr Aelod am eglurhad hefyd 
ynghylch sut yr oedd y rhai oedd yn dianc rhag cam-drin domestig, neu unrhyw fath arall o gam-
drin, yn cael eu cynorthwyo.  Cadarnhaodd y Swyddog y byddai cynlluniau tai a chymorth 
personol wedi’u teilwra yn cael eu darparu ar gyfer pob aelwyd yn ogystal â’r asesiad llawn 
statudol o’r angen am dai yn safonol. Byddai’r cynlluniau cymorth yn cael eu hadolygu ar y cyd 
gan y Swyddog Atebion Tai, yr unigolyn a’r gweithiwr cymorth bob mis.  Drwy hyn, gellir nodi 
anghenion cymorth unigol a gweithio gyda phartneriaid fel y Tîm Cefnogi Pobl er mwyn rhoi’r 
ymyrraeth briodol ar waith.  Bydd y cyfathrebiad dwy ffordd hwn a’r broses o adolygu’n barhaus 
yn helpu i nodi unrhyw newid yn gyflym a chyda chysyniad yr unigolyn, gellir rhoi’r cymorth 
priodol ar bob cam a gall y wybodaeth hon gael ei rhannu gyda’r landlord hefyd gyda chysyniad 
yr unigolyn. 
 
O ran cymorth ar gyfer y rhai sy’n dianc rhag camdriniaeth o unrhyw fath, rhoddwyd gwybod i’r 
Cabinet y byddai’r holl fframweithiau ar draws sawl gorchwyl yn cael eu rhoi ar waith i 
gynorthwyo’r unigolyn ac roedd hyn yn cynnwys dyrannu gweithwyr cymorth arbenigol, pwynt 
cyswllt clir a rhwydwaith cymorth unedig.  Cadarnhaodd y Swyddog mai yn aml y dioddefwyr yn 
hytrach na chyflawnwr y gamdriniaeth fyddai’n gadael y cartref ac felly roedden nhw’n archwilio 
pa ddulliau y gellid eu defnyddio yng Nghaerffili i newid hyn, er enghraifft, symud y cyflawnwr 
allan o’r cartref, gyda’r dioddefwyr, sy’n aml yn fenywod a phlant, yn cael aros yn y cartref. 
 
Ceisiwyd cadarnhad ynghylch pwysigrwydd partneriaid i’r CPAC a chadarnhaodd y Swyddog y 
byddai’r holl bartneriaid ar draws y bwrdd yn hanfodol i gyflawni’r cynllun.  Esboniwyd rôl 
partneriaid allweddol fel ysgolion a meddygon teulu, gan y bydden nhw’n allweddol i nodi’n 
gynnar problemau sy’n codi.  Nodwyd bod rhaglen o weithdai sy’n canolbwyntio ar atal wedi’u 
cynllunio i helpu i gynorthwyo partneriaid allweddol. 
 



  

Cyfeiriwyd at gomisiynu Cyngor ar Bopeth (CAB) a ph’un a oedd unrhyw ddata ar gael o ran 
faint o incwm oedd wedi’i gynhyrchu i’r eithaf.  Ceisiwyd rhagor o wybodaeth hefyd am atebion 
tai parhaol a chysgwyr ar y stryd. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog fod CAB newydd orffen eu chwarter cyntaf, ond gellir rhoi’r wybodaeth 
y gofynnwyd amdani yn ddiweddarach ar ôl dadansoddi ffigurau’r chwarter. Aeth y Swyddog 
ymlaen i amlinellu’r mathau o gymorth a gomisiynwyd drwy CAB a chafodd y rhain eu nodi i 
gynnwys cyngor ar fudd-daliadau, cyngor ariannol, ailarchebion dyledion a chyngor ar bennu 
cyllidebau.  Byddai apwyntiadau cyngor yn cael eu cynnig wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu 
mewn cartref unigol. 
 
Er nad yw ffigurau CAB ar gael ar hyn o bryd, gofynnodd y Pennaeth Tai i’r Cabinet nodi bod 
hyd at £3m o incwm ychwanegol wedi’i greu o amrywiaeth o ffynonellau ariannu budd-daliadau 
ar gyfer preswylwyr cymwys. 
 
O ran atebion tai parhaol, dywedwyd wrth y Cabinet y byddai ateb tai parhaol yn golygu 
gwahanol bethau i wahanol bobl, yn dibynnu ar eu hanghenion.  Byddai’r CPAC yn mynd i’r 
afael â chysgu ar y stryd ac yn diwallu’r rheiny ag anghenion cymhleth drwy sicrhau mynediad 
cyflym i wasanaethau cymorth wedi’u teilwra a gallu ymateb i’r angen penodol.  Mae’r landlord 
a’r darparwyr cymorth yn cydweithio i gynnal y llety hwn, drwy nodi pa ymddygiadau penodol 
allai fod wedi arwain at golli tenantiaeth yn flaenorol a gweithio mewn modd sensitif gyda’r 
unigolyn hwnnw er mwyn derbyn yr ymddygiadau hynny, allai fod wedi arwain at droi allan, yn 
well os nad ydyn nhw’n effeithio ar y gymuned gyfagos.  Byddai pecynnau cymorth yn cael eu 
dwysau gan alw ar bartneriaid o Housing First, sy’n cyflogi Swyddog Atebion Tai pwrpasol y tu 
allan i’r oriau arferol ac ar benwythnosau.  Y prif nod, yn hytrach na bod yn ‘gartref am oes’ 
fyddai ‘cartref am oes cyhyd â bod y cartref hwnnw’n addas’.  Nododd y Cabinet hefyd y gwaith 
sy’n cael ei wneud i gynorthwyo tenantiaid agored i niwed sydd ag anifeiliaid anwes, sydd yn 
aml yn gallu achosi i unigolyn golli tenantiaeth. 
 
Yna gofynnwyd am fanylion pellach ynghylch y Prosiect Falling Out a chadarnhaodd y Swyddog 
fod y prosiect hwn ar y cyd rhwng y Timau Atebion Tai a CRISIS wedi adolygu llwybrau darparu 
gwasanaethau i geisio deall pam roedd pobl yn dod allan o’r gwasanaeth a gwnaed 
argymhellion ar gyfer gwella.  Roedd yr argymhellion o’r gwaith hwn bellach yn cael eu dwyn 
ymlaen a chawson nhw eu hystyried hefyd wrth lunio’r CPAC.  O ganlyniad i’r prosiect, 
sefydlwyd dynodwyr allweddol ac roedd y rhain yn cynnwys dull o ddarparu gwasanaethau sy’n 
canolbwyntio mwy ar y person ac sy’n cael ei hysbysu gan drawma, gan gynyddu 
ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth, yr angen am ddefnyddio System TG newydd i wella’r broses o 
goladu data a gwneud y gwaith achos mor effeithiol â phosibl. 
 
Ceisiwyd cadarnhad ynghylch i ba raddau yr oedd Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn 
ymwybodol o faint o waith atal sydd wedi’i gynnal a ph’un a oedd y Gwasanaeth Iechyd yn 
gwneud unrhyw gyfraniadau ariannol tuag at y gwasanaethau a ddarparwyd. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog fod Llywodraeth Cymru yn derbyn adborth cyson ar lefel a faint o 
waith atal sy’n cael ei wneud sy’n ffocws allweddol ar gyfer y gwasanaeth wrth fynd ymlaen a 
rhoddwyd gwybod nad oedd unrhyw gyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu gan y Gwasanaeth 
Iechyd. 
 
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod llawer o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor yn 
cwympo i’r categori atal a chymorth, a rhoddwyd gwybod bod anghydraddoldeb, boed yn 
gymdeithasol, economaidd neu iechyd, yn ffocws ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwent.  Er nad yw unrhyw gyllid ychwanegol yn dod i’r bartneriaeth, roedd yn eistedd ochr yn 
ochr â’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol a oedd wedi derbyn cyllid, ac yno, mae’r agenda atal 
yn cael ei hystyried gan ganolbwyntio ar iechyd a gofal cymdeithasol.  Nododd y Cabinet fod y 
Cyngor yn mynd ati i lobio Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chyllido. 

 



  

Diolchodd yr Arweinydd a’r Cabinet y Swyddogion am eu gwaith caled gan fynegi eu bod nhw’n 
teimlo’n hyderus bod y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau’n cael eu cynorthwyo yn y 
modd hwn a gan faint oedd yn cael ei fuddsoddi mewn atal digartrefedd. 
 

 Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo a chafodd hyn ei gytuno’n unfrydol drwy ddangos dwylo. 

 
PENDERFYNWYD, am resymau sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad y Swyddog: - 
 
1. Nodi cynnwys yr adroddiad a’r ddogfen ategol sy’n amlinellu’r CPAC. 

 
2. Cymeradwyo fersiwn derfynol y CPAC a’i chyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 

diwedd mis Medi 2022. 
 
 

 
6. ADOLYGU CYNLLUNIAU GWASGARU CEISWYR LLOCHES, ADLEOLI AFFGANIAID AC 

WCREINIAID 

  
Ystyriwyd yr adroddiad a oedd yn cyflwyno adolygiad 12 mis i’r Cabinet o’r broses gwasgaru 
ceiswyr lloches i’w ystyried a chytuno gan yr aelodau ac i roi diweddariadau ar y cynlluniau 
adleoli Affganiaid ac Wcreiniaid. 
 
Nododd y Cabinet fod Polisi newydd yn dod i’r amlwg gan Lywodraeth y DU o ‘wasgaru 
tybiedig’ ac roedd yr adroddiad yn ceisio ystyried ac esbonio effaith tirwedd gwasgaru ceiswyr 
lloches yn y dyfodol ledled Cymru.  Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth am yr 
ymateb i glirio sifiliaid o Kabul dros ddiwedd haf 2021 a sut roedd y Cyngor wedi cynorthwyo 
teuluoedd i ymgartrefu yn yr ardal ac roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad ar y 
cymorth a gynigiwyd i wladolion Wcráin. 
 
Ceisiodd y Cabinet sicrwydd na fyddai’r plant oedd yn cael eu hadleoli yn cael eu rhoi mewn 
tlodi a dywedwyd wrth y Swyddog bod plant ceiswyr lloches yn bennaf yn cael eu cynorthwyo 
gan Ddarparwyr a Gomisiynwyd gan y Swyddfa Gartref ac roedd dwy elfen i’r cymorth hwn, 
lles a thai.  Mae’r Swyddfa Gartref hefyd yn darparu cymorth i geiswyr lloches gyda’r broses 
gyfreithiol i wneud yn siŵr bod eu hawliadau yn mynd rhagddynt. Ar gyfer y plant a roddwyd 
yn ein hysgolion, mae dulliau cymorth cyffredinol ar waith, yn enwedig ar gyfer plant o 
gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, a byddai darparwyr a gomisiynir yn helpu i gynorthwyo pethau 
fel integreiddio ac iaith i wneud yn siŵr eu bod nhw’n ymgartrefu. O ran tlodi, rhoddir ychydig 
iawn o arian i geiswyr lloches ar gyfer cymorth gyda chostau byw, ond byddai plant yn cael 
pethau ychwanegol fel gwisg ysgol, neu arian ychwanegol i sicrhau nad ydyn nhw dan 
anfantais o fewn y system ysgol. 
 
Ceisiwyd eglurhad wedyn ynghylch y cymorth a roddir i Wcreiniaid i wneud yn s iŵr eu bod 
nhw’n integreiddio’n dda i gymunedau a ph’un a oedd Aelodau Ward Lleol yn cael eu 
hymgynghori a’u cynorthwyo fel bod Aelodau’n ymwybodol o’r angen posibl hwn o fewn eu 
cymunedau. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog fod ceiswyr lloches o Wcráin yn cael eu cynorthwyo i ddod i’r 
fwrdeistref yn yr un modd ag unigolion eraill sydd wedi’u hadleoli. Wrth gyrraedd, mae 
Swyddogion yn sicrhau bod unigolion yn gallu cael gafael ar fudd-daliadau, bod ganddyn nhw 
drwyddedau preswyliaeth Brydeinig neu fod ganddyn nhw ba bynnag dogfennau sydd eu 
hangen arnyn nhw i allu gweithio neu gael addysg yn y DU.  I bob pwrpas, wrth edrych ar 
addysg, iechyd a hyfforddiant gan gynnwys llwybrau i wasanaethau iechyd i wneud yn siŵr 
bod teuluoedd yn cael cynnig brechiadau, sgrinio TB ac ati, rhoddwyd sicrwydd i’r Aelodau 
nad oedd yr un o’r pethau hynny’n ofynnol. Mae opsiynau iechyd yn hollol agored i’r unigolyn 
yn yr un modd ag unrhyw un arall sy’n defnyddio’r gwasanaethau iechyd.  Amlinellwyd gwaith 
y Tîm Cymorth Adleoli ac aeth y Swyddog ymlaen i roi manylion y gwasanaethau cymorth 
eraill a gomisiynir sydd ar gael drwy raglenni adleoli Affganiaid a Syriaid.  O ran cymorth 



  

integreiddio, nodwyd bod hyn yn dod mewn amrywiaeth o wahanol ddulliau, gan gynnwys 
cymorth meddal yn ymwneud â gwahaniaethau diwylliannol, digwyddiadau cymdeithasol ar 
gyfer gwesteion a lletywyr, gan alluogi plant a theuluoedd i gwrdd gyda phobl o’r un wlad a 
datblygu eu rhwydweithiau. 
 
Roedd y Cabinet yn falch o nodi penodiad Swyddog Cydlynu Wcreiniaid o’r gymuned ei hun i 
weithio gydag unigolion a theuluoedd. 
 
Mewn perthynas ag ymgysylltu â’r Aelod Lleol, cadarnhaodd y Swyddog y byddai Cynghorwyr 
yn cael gwybod pan fydd eiddo yn dod ar-lein mewn ardal newydd, fodd bynnag, ni fyddan 
nhw o reidrwydd yn cael gwybod manylion cyfeiriad y teulu sy’n cyrraedd yn ardal y ward, dim 
ond bod teulu’n cyrraedd.  Byddai teulu sy’n cael ei ddadleoli yn cael ei integreiddio i 
gymuned yn yr un ffordd ag unrhyw deulu arall sy’n cyrraedd yn yr ardal.  Rhoddwyd gwybod 
i’r Cabinet bod eiddo’n cael eu prynu ar-lein gan Clear Springs, a gomisiynwyd gan y Swyddfa 
Gartref, ac nid y Cyngor, a rhoddir manylion cyswllt Gweithiwr Achos Clear Springs i 
Aelodau’r Ward Lleol rhag ofn bod ganddyn nhw unrhyw bryderon.  Rhoddwyd sicrwydd bod 
dull amlasiantaeth wedi’i fabwysiadu gyda’r holl bartneriaid gan gynnwys Clear Springs pe bai 
unrhyw broblemau posibl neu faterion o bryder. 
 
Cyfeiriwyd at effaith bosibl yr argyfwng costau byw a’r argyfwng yn Wcráin ar nifer y bobl sy’n 
cyflwyno’n ddigartref.  Dywedodd y Swyddog fod y rhan fwyaf o geiswyr lloches Wcreinaidd, 
fel yr oedd yr adroddiad yn ei egluro, mewn trefniadau lletya a oedd i fod am gyfnod o 6 i 12 
mis, ac ar ôl hynny, byddan nhw’n ddibynnol ar y Cyngor i’w cartrefi ac fel y clywodd y 
Cabinet, mae pwysau sylweddol yn wynebu’r gwasanaeth tai a gallai hyn arwain at fwy o bobl 
yn cyflwyno’n ddigartref.  Cafodd hyd yr aros ar y gofrestr tai ei egluro a phwysleisiodd y 
Swyddog fod y galw yn fwy na’r cyflenwad.  O ystyried y llwybrau gwasgaru ceiswyr lloches 
eraill, nid yn unig i stoc dai y Cyngor, ond y gallu i roi cartref ymhlith y stoc o dai rent preifat, 
gallai hyn arwain at nifer hyd yn oed yn fwy yn cyflwyno’n ddigartref.  
 
Rhoddwyd sicrwydd i’r Cabinet fod hon yn risg y mae’r Swyddogion yn ymwybodol ohoni ac 
yn gwneud popeth posibl i fynd i’r afael â hi boed drwy ein cyllidebau ein hunain neu arian gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
I gloi, cadarnhaodd y Swyddog fod yr heriau sy’n wynebu Cyngor Caerffili yn cael eu 
hadlewyrchu ym mhob ardal awdurdod lleol. 
 
Cydnabuodd yr Arweinydd yr heriau enfawr sy’n wynebu’r gwasanaethau tai, ond roedd 
ganddo hyder mewn angerdd, ymrwymiad a gwaith caled Nick Taylor-Williams, Kerry Denman 
a Kath Peters, a diolchodd iddyn nhw am eu hadroddiad. 

  
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo a chafodd hyn ei gytuno’n unfrydol drwy ddangos dwylo. 

 
 

PENDERFYNWYD, am resymau sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad y Swyddog: - 
 

 
1. Bod canfyddiadau’r adolygiad sydd wedi’u cynnwys yn y papur ar ôl 12 mis o 

wasgaru ceiswyr lloches yng Nghaerffili fel Ardal Wasgaru gymeradwy ar gyfer 
Ceiswyr Lloches yn cael eu cytuno. 
 

2. Nodi’r newidiadau yn y dirwedd adleoli ers yr adroddiad ar 7 Gorffennaf 2021, yn 
benodol y polisi newydd o wasgaru tybiedig ac ymestyn cymorth adleoli i’r rheiny 
sy’n cyrraedd o Affganistan. 
 

3. Nodi’r sefyllfa ddyngarol barhaus yn Wcráin a’r cynnydd mewn nifer y bobl sy’n 
cyrraedd Cymru a Chaerffili. Cydnabuodd y Cabinet sut roedd gwladolion Wcráin yn 
cael eu cartrefi a’r cymorth presennol ac arfaethedig ar gyfer y dyfodol. 



  

 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 2.00pm. 

 

Cymeradwywyd a llofnodwyd fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a wneir yn y 
cyfarfod ar 29 Medi 2022. 

 
____________________ 

CADEIRYDD 


