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 CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith 
 

Dyddiad: 16 Medi 2019 
 

Pwnc: Cais Croeso Menai i’r Swyddfa Gartref fel Noddwyr Cymunedol i 
dderbyn teulu o ffoaduriaid o Syria 
 

Aelod(au) Portffolio: Y Cynghorydd Alun Mummery 
 

Pennaeth Gwasanaeth: Ned Michael 
 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Ned Michael, Pennaeth Gwasanaeth 
01248 752289 
nedmichael@ynysmon.gov.uk 
 

Aelodau Lleol:  Cyng. Alun Mummery, Cyng. Robin Williams a’r Cyng. Meirion 
Jones 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a rheswm/rhesymau 

 

Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo:- 

 

A1. Symud ymlaen i gefnogi cais Croeso Menai i’r Swyddfa Gartref fel Noddwyr Cymunedol i 

dderbyn teulu o ffoaduriaid o Syria os wedi eu lleoli ym Môn. 

 

Rhesymau 

 

1.0 Cefndir 

 

Yn ôl yn Ebrill 2016 bu i’r Pwyllgor Gwaith gytuno i dderbyn hyd at 30 o unigolion neu 5 o 

deuluoedd fel rhan o gynllun Ail-leoli Pobl Fregus o Syria. 

 

Ers hyn rydym wedi croesawi 5 o deuluoedd o bobl fregus o Syria ac rydym y parhau i roddi 

cefnogaeth iddynt gan ein Cydlynydd Rhaglen. 

 

Erbyn hyn mae Grŵp Croeso Menai wedi ei sefydlu sy’n cynnwys 12 o aelodau gydag arbennigedd 

mewn gwahanol feysudd wrthi’n gweithio’n galed i roddi cais i’r Swyddfa Gartref i gael bod yn 

Noddwr Cymunedol er mwyn croesawi teulu arall o pobl bregus o Syria i gartrefu yn ardal y Fenai. 

 

Gan nad ydyw’r grŵp wedi canfod eiddo addas fel cartref i’r teulu a bod modd i’r eiddo fod unrhyw 

ochr i’r Fenai mae’r Grŵp angen cefnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd i’w cais i’r 

Swyddfa Gartref. 
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Fel rhan o ganfod eiddo addas bydd y grŵp yn gweithio’n agos gyda’r Heddlu i sicrhau bod y 

lleoliad yn addas ar gyfer lleoli teulu bregus ac nad oes unrhyw risgiau yn bodoli o ran unigolion 

peryglus neu hiliol a all peri trafferthion i’r teulu.  Bydd disgwyliad hefyd ar y Cyngor i sicrhau bod yr 

eiddo yn cwrdd â safonau disgwyliedig ar gyfer eiddo rhent sydd yn cael ei gynnig i’r teulu. 

 

Mae Croeso Menai yn cael eu noddi gan Citizens Cymru sydd yn dod o dan adain Citizens UK a 

bydd Citizens Cymru yn gweithredu fel gwarantwr i Croeso Menai pe byddai’r grŵp yn methu a 

gweithredu yn y dyfodol. 

  

2.0 Gofynion y Swyddfa Gartref o Noddwyr Cymunedol 

 

Fel rhan o baratoi cais i fod yn noddwyr cymunedol mae rhaid i unrhyw grŵp fod gyda £9,000 o 

arian ar gael i’r pwrpas o gefnogi teulu bregus o Syria yn ystod eu blwyddyn gyntaf. 

 

Bydd disgwyl i’r noddwyr cymunedol ddarparu cefnogaeth i’r teulu am gyfnod o leiaf blwyddyn wedi 

iddynt gyrraedd y DU ac iddynt ddarparu cartref am gyfnod o leiaf dwy flynedd wedi iddynt 

gyrraedd y DU. 

 

Mae Croeso Menai wedi tystiolaethu bod ganddynt y swm hwn i law ac maent hefyd wedi paratoi 

Rhagolygon Cyllidebol o ran sut byddent yn gallu gweithredu i gefnogi’r teulu. 

 

Mae disgwyl bod gan unrhyw grŵp Polisi Diogelu, Polisi Cwynion a bod pob un o’r gwirfoddolwyr 

wiriadau DBS cyfredol mewn lle. 

 

Fel rhan o’u cais mae Croeso Menai wedi tystiolaethu bod popeth mewn lle ganddynt o ran bodloni 

gofynion y Swyddfa Gartref. 

 

Fe fydd Croeso Menai yn gyfrifol am:- 

 

I. Canfod eiddo addas ar gyfer y teulu. 

II. Roddi Cefnogaeth dwys i’r teulu yn ystod eu wythnosau cyntaf. 

III. Rhoddi arian i’r teulu yn ystod y wythosau cyntaf hyd nes iddynt dderbyn unrhyw fudd-dal 

dyledus iddynt. 

IV. Cofrestru plant gydag ysgol. 

V. Cofrestru gyda Meddyg Teulu 

VI. Darparu cyfieithwyr. 

VII. Gwarchod y teulu o unrhyw sylw gan y cyfryngau. 

 

3.0  Rôl Citizens Cymru fel Gwarantwr 

 

Rydym yn ymwybodol bod Citizens Cymru yn cefnogi grŵp arall o Noddwyr Cymunedol yng 

Nghymru a bod dau deulu wedi eu lleoli yng Ngheredigion gan grŵp o noddwyr cymunedol. 
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Pe byddai’r grŵp noddwyr cymunedol am ba bynnag reswm yn methu gweithredu yn y dyfodol fe 

fyddai Citizens Cymru yn cymryd drosodd y rôl o gefnogi unrhyw deulu oedd yn derbyn cefnogaeth 

y noddwyr cymunedol. 

 

4.0 Rôl yr Awdurdodau Lleol 

 

Mae rhaid i’r Awdurdod Lleol gefnogi unrhyw gais i’r Swyddfa Gartref i fod yn Noddwyr Cymunedol.   

 

Gall Awdurdodau Lleol wrthod cefnogi cais ar sail:- 

 

 Diffyg capasiti i ddarparu gwasanaethau lleol hanfodol o fewn yr ardal maent yn bwriadu 

cartrefu teulu, er enghraifft diffyg llefydd o fewn ysgolion lleol. 

 Pryderon ynglŷn â thensiynau cymunedol o fewn yr ardal maent yn bwriadu lleoli’r teulu. 

 Pryderon mewn perthynas â gallu’r noddwyr cymunedol i ddarparu’r gefnogaeth sydd ei 

angen ar y teulu. 

 

Yn dilyn derbyn cymeradwyaeth y Swyddfa Gartref i’r grŵp fod yn noddwyr cymunedol fe fyddai’r 

Swyddfa Gartref yn darparu gwybodaeth i’r Grŵp a’r Awdurdod Lleol am y teulu sy’n bwriadu cael 

eu lleoli sy’n cynnwys nodiadau meddygol ac unrhyw anghenion sydd gan y teulu. 

 

Cyn i’r trefniant gychwyn bydd rhaid i’r Awdurdod Lleol a’r Grŵp gyruno i dderbyn y teulu yn 

seiliedig ar y gwybodaeth derbyniwyd gan y Swyddfa Gartref.  Byddai rhaid ymgysylltu gyda 

partneriaid allweddol fel Gwasanaeth Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaeth Addysg i 

gytuno gellid cwrdd gydag anghenion y teulu bwriedig. 

 

Gall Awdurdod Lleol wrthod derbyn teulu ar sail:- 

 

 Cyflwr meddygol sydd angen triniaeth benodol sydd ddim ar gael o fewn pellter rhesymol. 

 Diffyg llefydd ysgol o fewn pellter rhesymol. 

 Anghenion penodol eraill all ddim cael eu cwrdd o fewn yr ardal leol. 

  

5.0 Pecyn Ariannu 

 

Byddai disgwyliad i’r Grŵp noddwyr cymunedol ariannu’r holl gefnogaeth sydd ei angen yn ystod y 

flwyddyn gyntaf. 

 

Mae arian ar gael i Awdurdodau Lleol geisio hawlio o flwyddyn 2 - 5 sy’n cael ei cymeradwy ar sail 

achosion unigol gan y Swyddfa Gartref pe byddai’r noddwyr cymunedol yn peidio â pharhau ar ôl y 

flwyddyn gyntaf neu yn y flwyddyn gyntaf pe byddai’r noddwyr cymunedol yn methu a darparu’r 

gefnogaeth sydd ei angen. 

 

Mae arian ar gael i Awdurdodau Lleol ei hawlio yn ystod y flwyddyn gyntaf ar gyfer costau Addysg, 
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£4,500 ar gyfer plant oedran 5 – 18oed a £2,250 ar gyfer plant 3 – 4 oed. 

 

Yn dilyn y flwyddyn gyntaf byddai rhaid i Awdurdod Lleol wneud cais i’r Swyddfa Gartref sy’n cael 

ei gytuno fesul achos tuag at unrhyw gostau addysgol. 

 

 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

B1. Dim yn berthnasol 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

C1.  

 
 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

D1.  

 
                                                                   

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Cefnogol i’r cais. 

2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

Cefnogol i’r cais. 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  

Cefnogol i’r cais. 

4 Adnoddau Dynol (AD) D/B 

5 Eiddo D/B 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

D/B 

7 Sgriwtini  

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

 
 

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  
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3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

 
 

F - Atodiadau: 

Community Sponsorship Guide for Local Authorities. 

 
 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 

wybodaeth bellach): 

 

 


