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Annwyl Jenny, 
 
Mae'r Glasbrint Cyfiawnder Ieuenctid a'r cynllun gweithredu cysylltiedig yn nodi dull 
Llywodraeth Cymru o ddarparu gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru. 
Mae Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu agwedd 'plentyn yn gyntaf' at gyfiawnder 
ieuenctid, gan sicrhau bod gwasanaethau yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn seiliedig 
ar anghenion.  
 
Ar 25 Mai, cyflwynais yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am gyflawni'r Glasbrint 
Cyfiawnder Ieuenctid a’r Glasbrint Cyfiawnder Menywod Datganiad Ysgrifenedig. 
Roedd y diweddariad hwn yn cyd-daro â chyhoeddi ein Cynlluniau Gweithredu 
diweddaraf. Mae'r cynlluniau yn tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd hyd yma a'r 
cynnydd parhaus a wneir ar y cyd â’n partneriaid yn erbyn ymrwymiadau'r 
Glasbrintiau.  
 
Mae gan dair o’r blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar gyfer y Glasbrint Cyfiawnder 
Ieuenctid gysylltiadau agos iawn ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu: 
 

• Gwella gweithgarwch atal, yn enwedig o ystyried effaith bosibl y pandemig 
COVID parhaus ar iechyd a llesiant plant 

• Datblygu dull sy'n ystyriol o drawma ar draws gwasanaethau cyfiawnder 
ieuenctid 

• Meithrin gweledigaeth ar gyfer dyfodol darpariaeth sefydliadau diogel i 
ieuenctid yng Nghymru 

 
Mae gwaith ar Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu wedi'i ymwreiddio ar draws y 
tair ffrwd waith, ac mae cynnydd wedi'i wneud ar amrywiaeth o faterion. Er enghraifft, 
rydym wedi dechrau atgyfeirio unigolion i Wasanaeth Triniaeth ac Ymgynghori 
Fforensig y Glasoed Cymru Gyfan er mwyn elwa ar Reoli Achosion Uwch. Mae 
trefniadau Rheoli Achosion Uwch ar gael i bob Tîm Troseddau Ieuenctid yng Nghymru 
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i’w defnyddio gyda phlant sydd mewn cysylltiad â Thimau Troseddau Ieuenctid, boed 
hynny ar sail wirfoddol neu statudol. 
 
Mae adroddiad gwerthuso Braenaru ‘y plentyn yn gyntaf’ wedi’i gyhoeddi gan 
Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion. Defnyddir y canfyddiadau i 
lywio'r gwaith o ddatblygu Fframwaith Atal Cyfiawnder Ieuenctid i Gymru, a fydd yn 
cynnwys ystyried Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu. 
 
Ym mis Ionawr 2021, cytunodd y Cabinet ar weledigaeth ar gyfer dyfodol darpariaeth 
sefydliadau diogel i ieuenctid yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru a'r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn parhau i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu model cyflenwi sy'n diwallu 
orau anghenion plant Cymru sydd angen gofal yn y systemau cyfiawnder a lles. 
Rydym am ddarparu gwasanaeth integredig, sy'n ystyriol o drawma, a all ymateb 
mewn modd hyblyg i anghenion cymhleth y plant hyn sy'n agored i niwed, gan 
gynnwys plant ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu. 
 
Rydym wedi dyrannu £500,000 arall i raglen y Glasbrint a fydd yn cefnogi prosiectau 
sy'n cryfhau'r cysylltiadau rhwng menywod sydd yn y carchar a'u plant ac yn helpu i 
fwrw ymlaen i gyflwyno arferion sy'n ystyriol o drawma i Ymarferwyr Cyfiawnder 
Ieuenctid. Mae'r buddsoddiad ychwanegol hwn yn helpu i ddarparu gwelliannau 
ystyrlon ac aml-genhedlaeth i fywydau rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein 
cymdeithas. 
 
Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddais leoliad y Ganolfan Breswyl i Fenywod yng Nghymru 
datganiad i'r wasg. Mae hon yn elfen allweddol o'n Glasbrint Cyfiawnder Menywod. 
Bydd y Ganolfan Breswyl i Fenywod yn gwella bywydau menywod yng Nghymru, gan 
ddarparu dull mwy holistaidd, sy’n ystyriol o drawma, o ddarparu gwasanaethau i 
fenywod a allai ddod i gysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru. Ar ôl ei 
sefydlu, bydd y Ganolfan Breswyl i Fenywod yn darparu gwasanaeth therapiwtig ac 
adsefydlu i fenywod sy'n agored i niwed yn yr ardal leol. Bydd hyn yn cynnwys darparu 
cymorth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu. 
 
Ers cyhoeddi Cynllun Cyflawni Siarad Gyda Fi: Cynllun Cyflawni ar gyfer Iaith, 
Lleferydd a Chyfathrebu ym mis Tachwedd 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi bod 
yn gweithio'n gyflym i gyflawni ei hymrwymiad cyffredinol i wella canlyniadau i blant a 
phobl ifanc drwy ddull newydd o hybu a chefnogi Anghenion Lleferydd, Iaith a 
Chyfathrebu plant a phobl ifanc. 
 
Mae gan y cynllun cyflawni ymrwymiad clir i ymgorffori cymorth Lleferydd, Iaith a 
Chyfathrebu effeithiol fel rhan o’r Glasbrint Cyfiawnder Ieuenctid. Mae’n anodd 
pwysleisio’n union pa mor bwysig yw cymorth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu i bobl 
ifanc sydd mewn sefydliadau diogel cyfiawnder ieuenctid. 
 
Mae Cynllun Cyflawni Siarad Gyda Fi yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal 
Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu. Bydd hyn yn lleihau'r risg y gwelir 
ymddygiad heriol a gwrthgymdeithasol ymhlith plant a phobl ifanc, ac felly byddant yn 
llai tebygol hefyd o ymuno â'r system cyfiawnder ieuenctid. 
 
Mae ein Cydgysylltwyr Cenedlaethol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu wedi hwyluso 
cysylltiadau rhwng Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a chydweithwyr 
yn y Tîm Troseddu a Chyfiawnder yn Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â'r gwaith 
hwn. 
 
Gweithiwyd yn agos gydag Estyn i ddatblygu hyfforddiant ar-lein i arolygwyr sy'n 
asesu'r ddarpariaeth addysg mewn sefydliadau diogel cyfiawnder ieuenctid. Mae'r 

https://www.gov.uk/government/news/location-of-first-ground-breaking-residential-women-s-centre-revealed
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-11/siarad-gyda-fi.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-11/siarad-gyda-fi.pdf


pecyn hyfforddi yn fyw ar fewnrwyd Estyn a bydd yn sicrhau bod arolygwyr yn ystyried 
y ddarpariaeth o gymorth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yng nghyd-destun y 
ddarpariaeth addysg. 
 
At hynny, cynhaliodd Cydgysylltwyr Cenedlaethol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu gyfres 
o weithdai ar gymorth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu ar gyfer arolygwyr Estyn yn eu 
digwyddiad hyfforddi blynyddol yn 2021. Bydd y gweithdai hyn yn rhan o system 
hyfforddi a monitro barhaus a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar ganlyniadau. 
 
Yn gywir, 
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