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3 Awst 2018 
 
 

Annwyl Cydweithwyr,  
 
 
Yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 3 Gorffennaf, gofynnodd Julie Morgan AC am ddatganiad ar y 
cynigion a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ei Strategaeth ar Droseddwyr 
Benywaidd, yn arbennig y cynigion ar gyfer canolfannau preswyl diogel i fenywod. 
Dywedodd Arweinydd y Tŷ y byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau. 
 
Ar 16 Gorffennaf, cefais gyfarfod ag Edward Argar AS a Rory Stewart AS, y ddau yn 
Weinidogion yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder sy'n gyfrifol am y polisi carchardai a 
throseddwyr benywaidd. 
 
Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, fel y gwyddoch, wedi penderfynu peidio â pharhau i 
ddatblygu mwy o garchardai i fenywod yng Nghymru a Lloegr. Rwy'n cytuno â’r 
penderfyniad, ac yn falch eu bod yn mabwysiadu trywydd gwahanol o ran y ffordd yr ydym 
yn trin troseddwyr benywaidd. 
 
Mae’r gwaith cynllunio cychwynnol i edrych ar y posibilrwydd o ddarparu canolfannau 
preswyl diogel i fenywod eisoes wedi cychwyn. Rwyf wedi dweud yn glir wrth y 
Gweinidogion yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder bod diddordeb gennym i edrych ar y potensial 
i greu canolfan o'r fath yng Nghymru. Maent wedi cytuno y byddwn yn parhau i drafod hyn 
dros y misoedd nesaf. Maent hefyd wedi cytuno i gydweithio â ni wrth i ni ddatblygu ein dull 
gweithredu ein hunain ar gyfer rheoli troseddwyr benywaidd. Bydd y gwaith hwn yn parhau 
dros yr haf a dechrau'r hydref. 
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Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y datblygiadau, ac yn gwneud 
datganiadau pellach lle bo hynny'n briodol. 
 
Yn gywir 
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