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Annwyl Dai, 

Rwy’n ysgrifennu atoch i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am Ganolfan Adsefydlu Preswyl 
Brynawel yn Llanharan.  

Mae cynaliadwyedd hirdymor Brynawel wedi bod yn destun gohebiaeth yn y gorffennol, ac 
mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sicrwydd i’r ganolfan ac i Aelodau’r Cynulliad ein bod yn 
parhau’n awyddus i gefnogi’r sector gwasanaethau preswyl cynaliadwy, er bod yn rhaid 
pwysleisio unwaith yn rhagor bod angen gwneud hynny o fewn cyd-destun adnoddau 
ariannol caeth ein gwasanaethau cyhoeddus, ac mewn modd priodol, teg, a chyson sydd 
hefyd yn bodloni anghenion defnyddwyr y gwasanaethau hyn. 

Fe benodwyd Prif Weithredwr newydd yn ystod yr haf diwethaf, yn sgil ymddeoliad David 
Richards. Mae gan Carol Daly, sydd wedi ymgymryd â’r rôl hon, brofiad helaeth o weithredu 
mewn dull sy’n cynnwys gwahanol asiantaethau, er mwyn darparu gwasanaethau 
integredig. Cynhaliwyd cyfarfod rhyngddi hi a’m swyddogion yn fuan ar ôl iddi ddechrau yn 
ei swydd er mwyn inni gynnig ein cefnogaeth. Yn ystod y cyfnod ers iddi ddechrau ar ei 
gwaith, mae Carol wedi cyflwyno newidiadau sylweddol o ganlyniad i’w hasesiad 
cychwynnol o’r newidiadau allweddol y byddai angen eu gweithredu er mwyn i’r ganolfan 
barhau’n gynaliadwy yn y  tymor hir.  

Mae’r newidiadau hynny’n cynnwys ehangu’r cymorth a ddarperir i breswylwyr ar draws 
cyfnod o 24 awr. Er mwyn gwneud hynny, bu’n rhaid cyflogi pum gweithiwr cymorth arall i 
sicrhau bod digon o gapasiti ymysg staff y ganolfan. Hefyd, cafodd cyfleoedd recriwtio lleol 
eu nodi er mwyn denu pobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes caethiwed, a bydd 
Brynawel yn cynnal diwrnod agored i wirfoddolwyr ym mis Mawrth. 

Yn ystod y cyfnod hwn o newidiadau sylweddol, mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi 
parhau i gynnal deialog agored â’r Prif Weithredwr, ac maent wedi cyfarfod â hi nifer o 
weithiau, gyda’r cyfarfod diwethaf yn cael ei gynnal ganol mis Ionawr i drafod 
cynaliadwyedd tymor hir a chyfeiriad y ganolfan yn y dyfodol. Mae swyddogion wedi sicrhau 
bod  Byrddau Cynllunio Ardal yn ymwybodol o’r newidiadau hyn, a’u bod yn gweithio gyda 
swyddogion sy’n arwain ym meysydd digartrefedd a darparu gwasanaethau iechyd mewn 
carchardai. Mae’r trafodaethau mewnol hyn wedi helpu Brynawel i ddatblygu cysylltiadau â 
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sectorau eraill, gan ddatblygu llwybrau newydd sy’n golygu y gall rhai o’r bobl fwyaf agored i 
niwed elwa ar wasanaethau’r ganolfan.  
 
Fel rhan o’r trafodaethau hyn, rwy’n falch o allu dweud bod darpariaeth breswyl Brynawel 
(ugain o welyau) yn llawn ar hyn o bryd, a bod pob un ond pedwar o’r bobl hyn yn dod o 
Gymru. O ganlyniad i’r gwelliant sylweddol hwn, mae’r sefyllfa wedi newid ers pan fu 
darpariaeth Brynawel yn llai na 50% yn llawn, i sefyllfa lle y mae rhestr aros am ei 
gwasanaethau hyd at ddiwedd mis Mawrth. Mae hyn yn wir am wasanaethau adsefydlu 
preswyl cyffredinol y ganolfan a hefyd y gwasanaethau arbenigol ar gyfer trin niwed i’r 
ymennydd a achosir gan alcohol. Caiff cleifion y ganolfan fynd yno’n uniongyrchol o garchar 
neu drwy’r gwasanaethau i’r digartref. 
 
Yn ogystal â hyn i gyd, rhoddodd Bwrdd Cynllunio Ardal Cwm Taf gymorth ariannol ar gyfer 
llinell ffeibr newydd i uwchraddio’r systemau TG. Bydd Brynawel yn dechrau defnyddio 
system rheoli achosion electronig ar-lein, a fydd yn disodli’r ffeiliau papur a ddefnyddir ar 
hyn o bryd, er mwyn rheoli achosion yn fwy effeithlon a sicrhau bod y ganolfan yn 
cydymffurfio â’r GDPR. Bydd y gwelliannau i’r system TG hefyd yn helpu i wneud Brynawel 
yn fwy cynaliadwy, gan y bydd yn gwella sut y mae canlyniadau’n cael eu monitro a’u 
cofnodi – gwybodaeth a fydd yn cael ei chyhoeddi’n rheolaidd ar wefan y ganolfan ac a fydd 
yn cael ei darparu i gomisiynwyr.  
 
Yn olaf, mae gwasanaethau adsefydlu preswyl a gwasanaethau dadwenwyno i gleifion 
mewnol yn rhan bwysig o’r ymdrechion i helpu’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau, yn yr achosion hynny lle y nodir bod y broses hon yn hanfodol 
er mwyn sicrhau gwellhad tymor hir. Yn ddiweddar, mae swyddogion Llywodraeth Cymru 
wedi cynnal ymarfer caffael ar gyfer fframwaith gwasanaethau adsefydlu preswyl ym maes 
camddefnyddio sylweddau, a byddwn yn dyfarnu’r contract hwn maes o law. 
 
Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn parhau i gyfathrebu’n rheolaidd â Phrif Weithredwr 
Canolfan Brynawel er mwyn cynnal y momentwm y mae Carol wedi ei gychwyn ar ôl 
ymgymryd â’i rôl fel Prif Weithredwr. 
 
Yn gywir,  
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