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Annwyl  Jenny, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Ionawr 2023 a anfonwyd ar ran y Pwyllgor Cydraddoldeb a 
Chymdeithasol. 
 
Mae’n bwysig egluro bod arian wedi cael ei roi i gyflenwi’r Cynllun Braenaru Merched. Mae eich llythyr 
a’r sylw diweddar yn y cyfryngau ar y pwnc yma yn awgrymu bod y cyllid ar gyfer Canolfan Merched 
Gogledd Cymru (CMGC). Nid yw hyn yn wir. Gaf i sicrhau aelodau’r Pwyllgor ein bod yn parhau i fod wedi 
ymrwymo i’r Cynllun Braenaru Merched gymaint ag erioed ac i gefnogi merched o fewn y system 
gyfiawnder yng Ngogledd Cymru. Mae’r ymrwymiad yma wedi ei osod yn glir yn Strategaeth Cyfiawnder 
Merched Gogledd Cymru a gyhoeddwyd gennym ym mis Medi 2022. Nod cyffredinol y strategaeth 
newydd yw “cefnogi merched i fyw bywyd iach, positif yn rhydd o drosedd, gan wella lles a gwneud 
cymunedau yn fwy diogel”. Bydd y cyfarwyddid newydd yn adeiladu ar Lasbrint Cyfiawnder i Ferched 
Llywodraeth Cymru. 
 
Roedd y cytundeb gyda CMGC yn wreiddiol i ddod i ben ar ddiwedd Medi 2022. Gwnaed penderfyniad i 
ymestyn y cytundeb er mwyn rhoi cymaint o rybudd i CMGC â phosib. Cafodd hyn ei gyfathrebu’n glir i’r 
rheolwyr a’r ymddiriedolwyr ar y cyfle cyntaf pan wnaeth fy Mhrif Weithredwr a’r Dirprwy Gomisiynydd 
gyfarfod gyda nhw yn y ganolfan fis Medi. Mae fy swyddfa a mi wedi aros mewn cysylltiad cyson gyda 
nhw ar y mater hwn. Yn wir, mynychais i yn bresennol yn eu dathliadau pen-blwydd yn 21 oed yn 
ddiweddar gan fynegi’r rhesymau dros y penderfyniad a wnaed. 
 
Ni fydd ein hymrwymiad i gefnogi merched yn y System Gyfiawnder Troseddol yn newid wrth i’r cytundeb 
gyda Chanolfan Merched Gogledd Cymru ddod i ben. Byddwn bob amser yn ceisio cefnogi’r ystod fwyaf 
eang o wasanaethau posib gan ddefnyddio’r arian sydd ar gael i ni, hyd yn oed mewn cyfnod economaidd 
anodd fel sy’n bodoli ar hyn o bryd. Ar brydiau, gall yr angen i gefnogi ystod o wasanaethau a sefydliadau 
newydd olygu adolygu’r cyllid a roddir i brosiectau rydym wedi eu hariannu yn y gorffennol.  
 
Nid ar chwarae bach y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn, ac ystyriwyd nifer o opsiynau yn ofalus, yn 
cynnwys cael cytundeb newydd gan y CMGC.  Serch hynny, tra fy mod yn cydnabod y gwaith sy’n cael ei 
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wneud gan y Ganolfan, mae gennyf gyfrifoldeb ehangach dros gymunedau Gogledd Cymru i sicrhau y 
gwerth mwyaf am arian o’r gwasanaethau yr ydym yn eu comisiynu.  Yn seiliedig ar y dystiolaeth a oedd 
ar gael i mi, ein hasesiad yw y gallai’r gwasanaeth Braenaru Merched gael ei weithredu yn fwy effeithiol 
ac effeithlon drwy ffyrdd eraill. 
 
O Ebrill 2023 bydd ein rhaglen ddargyfeirio fewnol, Checkpoint Cymru, yn darparu’r gwasanaeth 
Braenaru Merched. Mae Checkpoint wedi gwneud cynnydd mawr ers ei ddechrau yn 2019, er gwaethaf 
effaith Covid-19 ac rwyf  yn hyderus y bydd yn parhau i gefnogi troseddwyr, boed yn ddynion neu’n 
freched yng Ngogledd Cymru. Rwyf yn fwy na pharod i rannu rhagor o fanylion am Checkpoint gyda’r 
Pwyllgor os bydd hyn o gymorth. 
 
Nid wyf yn rhagweld mai hyn fydd diwedd y berthynas rhwng Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 
a’r CMGC ac edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw lle bo’n bosib ar brosiectau addas eraill sy’n 
gwasanaethu merched Gogledd Cymru yn y dyfodol. 
 
 
Yn gywir 

 
 
Andrew Dunbobbin 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 
 

O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi 
newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi 
Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich 
Hawliau” o dan RhDDC.    

As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. 
These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy 
which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” 
under GDPR. 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg 
pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi. 

 

We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if 
desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay. 

 

 


