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Annwyl Alun 

Cau'r Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf 

Fe wyddoch y cynhaliodd ein Pwyllgor ymchwiliad yn 2017 ynghylch Cymunedau'n 

Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd. Cyhoeddwyd yr adroddiad cychwynnol ym mis 

Gorffennaf, a dilynodd yr adroddiad llawn ym mis Hydref. Cynhaliwyd y ddadl ar 

25 Hydref.  

 

Rydym yn croesawu'ch datganiad ar 19 Ebrill ynglŷn â chau'r rhaglen. Yn y 

datganiad hwn, roeddech chi'n pwysleisio bod cydweithio cadarnhaol wedi 

digwydd yn ystod y cyfnod pontio, ond ni wnaethoch roi unrhyw fanylion am yr 

hyn y mae'r cydweithio hwn wedi'i gyflawni. O ystyried y diffyg gwybodaeth am 

effaith cau'r rhaglen, rydym yn pryderu am nifer o brosiectau gwerthfawr sydd o 

bosibl wedi cau, a byddem yn ddiolchgar pe gallech roi'r wybodaeth ddiweddaraf i 

ni am y canlynol: 

 Nifer y prosiectau na fyddant yn parhau o ganlyniad i gau Cymunedau'n 

Gyntaf. Dylai hyn gynnwys manylion y dosbarthiad daearyddol a'r mathau o 

raglenni sydd wedi'u terfynu; 

 Pa brosiectau sydd wedi'u cynnal drwy gefnogaeth gan y Gronfa Waddol, ac 

asesiad o gynaliadwyedd hirdymor y prosiectau hyn wedi i'r Gronfa Waddol 

ddod i ben;  

 Pa brosiectau sy'n parhau ar ryw ffurf dan arweiniad sefydliadau eraill? 



 

 

 Rhoi argymhelliad 7 ar waith, a pha brosiectau sy'n parhau yr aseswyd fel 

rhai sy'n cefnogi "grymuso";  

 Y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith esboniadol yr oedd Llywodraeth 

Cymru yn ei wneud ynghylch dichonoldeb astudiaeth hydredol 

(argymhelliad 10); a 

 Pha addasiadau sydd wedi'u gwneud i raglenni perthnasol eraill Llywodraeth 

Cymru, fel megis Cymunedau am Waith, Esgyn, Dechrau'n Deg a Teuluoedd 

yn Gyntaf (argymhelliad 11) 

 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb erbyn 21 Mehefin 2018.  

 

Yn gywir 

 

John Griffiths AC 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 

 

 


