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Annwyl Jenny, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Rhagfyr 2021 ynglŷn â sefydlu canolfan breswyl i 
fenywod yn ne Cymru.  
 
Mae’r Ganolfan Breswyl i Fenywod arfaethedig yn parhau i fod yn rhan allweddol o’r 
Glasbrint ar gyfer Troseddwyr Benywaidd, ac mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio’n 
agos â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar y rhaglen bwysig hon o waith. 
 
Mae’r dull cadarn o weithio mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi a Chomisiynwyr Heddlu a 
Throseddu wedi bod, ac yn parhau i fod yn ganolog wrth barhau i weithredu’r Glasbrint a 
datblygu’r Ganolfan Breswyl i Fenywod. 
 
Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi bod yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Lleol ac ystod eang o bartneriaid lleol er mwyn adnabod safle addas yn ne 
Cymru a fydd yn sicrhau gwasanaethau therapiwtig ac adsefydlu ar gyfer menywod bregus 
yn yr ardal leol. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r broses o ddod o hyd i safle addas wedi 
mynd rhagddi, ac mae asesiadau dichonoldeb wedi eu cwblhau ar safleoedd a allai fod yn 
addas ar gyfer datblygu canolfan breswyl i fenywod. Mae’r gwaith hwn yn parhau, ac rydym 
yn rhagweld y dylai rhagor o wybodaeth fod ar gael ynghylch amserlenni unwaith y bydd y 
gwaith asesu hwn wedi’i gwblhau. 
 
Mae fy swyddogion yn parhau i fod yn rhan o gyfarfodydd llywodraethu allweddol gyda 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi a phartneriaid perthnasol, gan gynnwys 
cynrychiolaeth ar y Bwrdd Prosiect penodedig ar gyfer y Ganolfan Breswyl i Fenywod yng 
Nghymru. Ers y cyhoeddiad ym mis Mai 2020 ynglŷn â lleoli’r Ganolfan Breswyl i Fenywod 
yng Nghymru, rwyf wedi cysylltu’n rheolaidd â Gweinidogion Cyfiawnder y DU. Mae’n fwriad 
imi gyfarfod â Victoria Atkins, y Gweinidog ar gyfer Carchardai a’r Gwasanaeth Prawf 
ddiwedd y mis hwn. 
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Fel yr amlinellwyd yn fy natganiad ysgrifenedig ar 8 Tachwedd 2021, a oedd yn rhoi 
diweddariad ar faterion sy’n ymwneud â Chyfiawnder a’r Glasbrintiau, byddaf yn parhau i roi 
gwybod i’r Aelodau am ddatblygiadau.  
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