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Annwyl David  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Medi yn dweud wrthyf am ddeiseb a ddaeth i law’r 
Pwyllgor gan The Port Talbot Super Prison Protest Group. 
 
Rwy’n cydnabod pa mor gryf yw safbwyntiau’r protestwyr.   
 
Mae carchardai yn gyfrifoldeb i Lywodraeth y DU. Gofynnodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder a 
oedd Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw dir yr oedd posib ei ddatblygu. Roedd 
hyn yn gwestiwn a ofynnwyd drwy Gymru a Lloegr. Rydym yn ymateb i ymholiadau fel hyn 
gan ddatblygwyr tebygol yn aml, ac felly, dyma roi rhestr o ugain safle posibl iddynt gael eu 
hystyried.    
 
Bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn penderfynu ar safle i adeiladu carchar a ph’un a ddylid 
gwneud gwaith pellach ar y safle. Maent yn mynd i wrando ar safbwyntiau’r bobl leol mewn 
ymgynghoriad deuddydd gyda’r gymuned. 
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Os bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn penderfynu wedi hynny i fwrw ymlaen â chais 
cynllunio, caiff y cais hwnnw ei ystyried gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Yn unol â’r 
drefn ar gyfer pob cais cynllunio, caiff y preswylwyr gyfle i gyflwyno eu safbwyntiau gerbron 
y cynghorwyr yn rhan o’r broses honno. 
 
Yn gywir 
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