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Pwynt  Manylion Gweithred 

Cyfarfod Grŵp Gweithredu Lleol  

1. Cafodd croeso ei ymestyn i bawb i’r cyfarfod gan Rhodri Owen, sydd yn 

cadeirio’r LAG yma. 

 

2. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan 8 aelod trwy law EP.   

• Einir Young (Prifysgol Bangor) 

• Ian Nellist (FSB) 

• Ceri Cunnington (Antur Stiniog) 

• Dafydd Watts (Ymddiriedolaeth Arbed Ynni) 

• Cyngh. Gareth Thomas  

• Alex Saul (Greenacres) 

• Menna Jones (Antur Waunfawr) 

• Carys Williams (Mantell Gwynedd) 

 

  

3. Datganiadau o Ddiddordeb 

Dangosodd RO ddatganiad o ddiddrodeb i’r cais Sylfaen ac Ymchwil Coed 

Brodorol gan ei fod yn cynrychioli Grwp Llandrillo Menai, ac mae’r grwp 

yn bartneriaid ar y ddau brosiect yma. 

 

4. Cofnodion Cyfarfod 16/10/2019 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod fel rhai cywir. 

Nid oedd dim yn codi o’r cofnodion. 

 

5. Diweddariad Staff AGW  

Eglurodd DG bod Zoe wedi gadael ei swydd gyda Menter Môn ar ddiwedd 

mis Ionawr. Yn sgîl hyn, bydd rheolwr newydd LEADER Gwynedd, Dyfan, 

yn cychwyn ar y 10fed o Fawrth a bydd 100% o’i amser yn ymwneud â 

prosiectau Gwynedd. Eglurodd bod rôl Sioned wedi newid o fewn Menter 

Môn felly bydd yn cyfrannu mwy yng Ngwynedd. Eglurodd bod dau aelod 

o staff newydd eraill wedi cychwyn ers y cyfarfod LAG diwethaf, sef Elin 

fel Swyddog Gweinyddol Gwynedd a Meilir fel Swyddog Digidol Môn a 

Gwynedd. Meilir yn absennol heddiw oherwydd tadolaeth. 

 

Diweddariad Cyllid 

Rhoddodd DG ddiweddariad i’r aelodau am sefyllfa cyllid AGW. Yn 

wreiddiol, £2.5 miliwn oedd ar gael i wario ar gynlluniau AGW. Hyd yn 

Eglurodd hyd yma yn rhaglen LEADER Gwynedd mai oddeutu hanner y 

pres sydd wedi’w neilltuo (£1.3 miliwn), ac oddeutu 38% wedi’w wario 

(£950). Felly, mae £1.5 miliwn angen ei wario hyd at ddiwedd y cynllun. I 

wario’r holl arian erbyn diwedd y cynllun bydd rhaid cynyddu gwariant o 

£20k y mis I £43k y mis. £111k ychwanegol i’w gymeradwyo heddiw os ydi 

   



    

 

pob cais yn llwyddo.  

Eglurodd SMT bod angen gwario’r arian cyn ddiwedd 2022 er mwyn I 

swyddogion gael defnyddio 6 mis olaf y rhaglen I gau prosiectau a hel 

allbynnau, os ydi’r rhaglen cyfan yn cael ei ymestyn tan ganol y flwyddyn 

2023. 

Eglurodd DG bod £24k wedi’w ddadymrwymo ers y cyfarfod LAG 

diwethaf. Roedd IJ yn awyddus I gael gwybod o ble ddaeth yr arian cafodd 

ei ddadymrwymo. Eglurodd SMT bod £19k wedi dod o brosiect ar y cyd 

gyda Môn, Creu Gofod, a bod gweddill yr arian yn symiau llai o amryw o 

brosiectau. 

Eglurodd DG ei bryderon am fod llawer o danwariant. Y nôd ydi gwario 

gymaint o arian a phosib, rhag ofn i’r arian gael ei dynnu yn ôl gan y 

llywodraeth. Hyd yn hyn does dim wedi digwydd o ganlyniad y tanwariant 

ond gan bod ffynonellau cyllid y dyfodol yn ansicr yn sgîl Brexit mae’n well 

paratoi. Eglurodd CI ei fod yn bryderus oherwydd sefyllfa Brexit. 

Esboniodd DG bod cytundeb LEADER hefo Llywodraeth Cymru nid yr 

Undeb Ewropeaidd felly os oes ‘no deal’ Brexit a bod cyllideb LEADER yn 

cael ei golli, mae’r llywodraeth i fod i’w ariannu. 

 

6. Diweddariad Strategol / Gwerthusiad Wavehill – Endaf Griffiths 

Daeth Endaf Griffiths (EG) o gwmni Wavehill i’r cyfarfod i rannu 

argymhellion gwerthusiad Wavehill o raglen LEADER Gwynedd. Eglurodd 

bod y gwerthusiad yn un positif, bod gan Gwynedd brosiectau eang ac 

effeithiol iawn, a cynllun Gwynedd yn fwy arloesol nac eraill. Mae posib 

defnyddio sail cadarn fel hyn er mwyn mynd a’r cynllun i’r lefel nesaf. 

Eglurodd hefyd bod gwerthusiad grwp LAG Gwynedd yn dda, ond bod 

posib i’r aelodau hyrwyddo mwy ar waith LEADER Gwynedd. 

Wrth symud ymlaen, eglurodd bod yn bwysig canolbwyntio ar y cynllun ar 

y cyfan, nid yn unig y prosiectau. Does dim pwynt peilota os nad oes 

gwerthusiad ar y diwedd i rannu beth sydd wedi’w ddysgu. Mae safon 

gwerthusiad prosiectau yn bwysig iawn. Eglurodd EG ei fod yn bwysig 

dangos sut mae prosiectau AGW yn cyd-fynd hefo blaenoriaethau yr LDS. 

Yn sgîl sefyllfa Brexit ynghŷd â ffactorau eraill, eglurodd EG mai rwan ydi’r 

amser i newid strategaeth LEADER Gwynedd os am wneud, a gwneud yn 

siwr bod gan y grŵp ffocws glir ac yn blaenoriaethu. 

Eglurodd EG fod LAG Gwynedd yn gweithredu’n dda ar y cyfan ond wrth 

symud ymlaen ei fod yn bwysig bod pobl yn deall beth ydi rôl aelodau’r 

LAG a pwysigrwydd y grŵp yn y gymuned. Mae angen hefyd rhyngweithio 

mwy wrth symud ymlaen. 
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Mae’n bwysig meddwl hefyd sut i fod yn arloesol wrth weithredu ar y 

cyfan, nid yn unig wrth feddwl am syniadau prosiectau newydd. Os oes 

canolbwyntiad ar y prosiectau yn unig, mae hyn yn golled i’r dull LEADER. 

Eglurodd EG wrth symud ymlaen ei fod yn bwysig i’r aelodau LAG gymeryd 

rhan yn y broses animeiddio – mynd allan i’r gymuned a trafod prosiectau, 

codi ymwybyddiaeth o raglen LEADER. 

Eglurodd EG bod angen meddwl am ffyrdd i fod yn fwy arloesol, a bod 

cyrff megis NESTA yn cynnig hyffroddiant ar sut i fod yn fwy arloesol. 

Eglurodd EG fod ddim rhaid i brosiectau LEADER fod yn hollol newydd bob 

tro – mae posib ail drio yr un prosiectau efo ychydig o newidiadau wedi’w 

cyflwyno.  

GS yn hoff o’r syniad o ychwanegu tuag at brosiectau sydd yn bodoli’n 

barod a bod yn syniad cael cymunedau i weithio efo’i gilydd ar hyn. ST yn 

bryderus am y cymunedau sydd ddim yn cydweithio. GL yn gofyn os oes 

digon o brosiectau Saesneg. 

RO yn sôn bod presenoldeb wê AGW yn dda, ydi’n syniad i aelodau LAG 

greu podlediad i godi ymwybyddiaeth gwaith y LAG a’r rhaglen LEADER? 

Yn sgîl sylwadau EG am rôl yr aelodau LAG, CI yn dweud ei fod o ac eraill 

ar y LAG ddim yn rhy siwr erbyn hyn beth yn union yw ei gwaith fel 

aelodau LAG. 

 

7. Cyflwyno Model Gweithredu Newydd ar gyfer LEADER Gwynedd 
Eglurodd DG bod prosiectau heb ei grwpio hefo’i gilydd i bob swyddog 
hyd yma, bod y prosiectau sydd yn cael eu dosbarthu yn ddibynnol ar 
lwyth gwaith y swyddog ar y pryd. Eglurodd hefyd ei fod yn teimlo bod 
AGW yn methu cyfleon ac yn anhyblyg am fod 3 mis rhwng bob cyfarfod 
LAG, a bod is-grwpiau fel maent yn sefyll ar hyn o bryd ddim yn 
gweithredu i’w llawn potensial. 
Y syniad am y model newydd ydi mynd yn ôl at brosiectau llwyddiannus 
sydd wedi rhedeg yn y gorffennol a’i ymestyn hyd at ddiwedd cynllun 
LEADER e.e. Amser i Fentro, Ffiws a Cyllid Torfol. 
Yn sgîl hyn, aeth DG ati i egluro ei syniad ar gyfer ffordd newydd o 
weithredu LEADER Gwynedd. Bydd tri grŵp (rhaglen strategol) newydd yn 
cael eu cyflwyno i gymryd lle yr is-grwpiau presennol, a bydd un swyddog 
AGW yn cael eu penodi i pob grŵp: 

1. Cefnogi Menter – datblygu menter, cynnyrch, gwasanaethau 
2. Llefydd Llewyrchus – pwyslais ar drefi a phentrefi 
3. Gwytnwch Cefngwlad – ymateb i newid hinsawdd, newidiadau 

economaidd 
Y syniad ydi creu cyswllt rhwng weithgareddau gwahanol. Bydd pob grŵp 
rheoli cynlluniau (neu rhaglen strategol) hefyd yn cael amryw o aelodau 
LAG ac arbenigwyr gwahanol, yn ogystal â dyraniad cyllid yn cael ei 
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neilltuo i bob un (oddeutu £350k yr un). Wrth weithredu fel grwpiau llai 
fydd yr aelodau LAG yn cael mwy o gyfle i roi mewnben.  
DG eisiau cynyddu capasiti. Bydd grwpiau cymunedol sydd eisiau 
cydweithio ar brosiectau yn cael hyfforddiant (o bosib drwy NESTA) i 
ddeall beth yw LEADER yn iawn a sut mae’n cael ei weithredu. Angen 
pwysleisio mai cynllun arloesedd yw LEADER, nid grant. 
Gweledigaeth y dull newydd o weithredu ydi gallu cynnig pecyn ehangach 
i drigolion Gwynedd sydd eisiau budd o brosiectau LEADER, y nôd ydi bod 
llai cyfyngiedig na’r dull presennol.  
DG yn egluro bod angen cael mewnbwn allanol wrth werthuso prosiectau 
i ryddhau fwy o amser swyddogion AGW, ac i gael barn allanol i fesur 
llwyddiant. Fel hyn, y gobaith ydi bydd y gwerthuso yn fwy cyson. 
RO yn cytuno bod y model newydd sydd yn cael ei gynnig yn rhoi cyfle i 
aelodau LAG ganolbwyntio ar brosiectau mewn mwy o fanylder. OGT yn 
gofyn os fydd cyfarfodydd LAG dal yn cael eu cynnal oddeutu bob tri mis, 
DG yn cadarnhau hyn, ond hefyd yn awgrymu bod modd trafod dros ebyst 
a hyd yn oed telegynadledda. Y gobaith yw tynhau y berthynas rhwng 
staff AGW ac aelodau LAG. Ei ddadl yw bod perthnasau mwy byw yn 
dueddol o fod mewn grwpiau llai, ac wrth gysylltu’n rheolaidd mae modd 
symud prosiectau yn ei blaenau yn gyflymach. GS yn cytuno bydd rhaid i’r 
grwpiau newydd gyfarfod yn aml.  
DG yn pwysleisio fydd y LAG ei hun dal i weithredu fel grwp llawn ond yn 
obeithiol fydd y grwp yn llai rhwystredig wrth symud ymlaen. Y nôd ydi 
gwahanu’r aelodau LAG i’r 3 grŵp newydd ond does dim byd yn nadu 
aelodau fynychu cyfarfodydd y grwpiau eraill os oes diddordeb. AJ yn 
cytuno bod hyn yn digwydd yn barod yn yr is-grwpiau presennol.  
ST yn genfogol o’r dull newydd ond yn gofyn oes modd gwerthuso mewn 
9-12 mis? I gael gweld os oes gwahaniaeth a budd o’r dull newydd. ST yn 
bryderus mai’r gwaith anodd wrth newid bydd symud y pwyslais oddi ar y 
cyfarfod LAG llawn i’r cyfarfodydd grŵp llai oherwydd yn draddodiadol 
mae llai o aelodau yn mynychu cyfarfodydd is-grwp. DS yn egluro bod 
angen sefydlu trafodaethau o fewn ychydig o wythnosau i wireddu’r dull 
newydd o weithredu, yn cynnwys dyrannu aelodau LAG i’r rhaglenni 
strategol newydd. 
CI yn gefnogol o’r dull newydd ac yn deall bod angen hyblygrwydd, ond 
sut bydd hyn yn cael ei wireddu? Beth fydd rôl newydd aelodau LAG? 
Bydd pob grŵp efo nôd tymor hir eu hunain? DG yn egluro bod hyn i gyd 
i’w drafod yn y grŵpiau newydd ar ôl i’r LAG (gobeithio) gymeradwyo’r 
dull newydd. Eglurodd bydd y LAG cyfan yn cytuno ar ddyraniad 
cyffredinol ond bydd y grwpiau llai efo mwy o rôl gweithredu. Y gobaith 
ydi fydd y grŵp yn symud oddi wrth geisiadau llai a canolbwyntio ar 
brosiectau mwy. SMT yn egluro bydd y dull yma yn rhoi cyfle i staff AGW 
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benderfynnu pa grŵp fydd y ceisiadau yn cael eu rhannu a’u gweithredu 
gan. 
AE yn holi beth fydd yn digwydd os ydi prosiect yn rhedeg ar draws y tri 
thêm. DI yn bryderus bod llawer o bethau angen eu gwneud cyn symud 
ymlaen i ddull newydd, e.e. gwerthuso prosiectau a treialu prosiectau 
llwyddiannus mewn rhannau eraill o Wynedd. DI yn sôn hefyd i 
animeiddio’n effeithol ella bod yn syniad roi mwy o arweiniad i 
gymunedau ar sut i weinyddu prosiectau eu hunain, yn ogystal â holi 
cymunedau sydd wedi buddio o LEADER Gwynedd yn y gorffennol am 
adborth. 
AJ yn holi beth yw’r cam nesaf wrth gychwyn gweithredu o dan y dull 
newydd.  
 
 

8 Ffurflen Diwygio Prosiect 
 

1. Ffiws 
Eglurodd RG bod 80 o bobl wedi cofrestru hyd yma ar gyfer 
sesiynau cynefino cyffredinol yn Ffiws. Ymhlith yr 80 yma mae 
perchnogion busnesau lleol e.e. Caffi Kiki, Glosters, Taldraeth a 
‘Direct Bees’. Mae llawer o ddigwyddiadau llwyddiannus wedi’w 
cynnal yno fel gweithdy creu gemwaith, a mae 3 technegwr yn 
cynnal sesiynau agored drwy’r wythnos i helpu unigolion 
ddatblygu syniadau. Hyd yma, mae’r prosiect wedi denu llawer o 
sylw yn y wasg mewn papurau newydd ac ar y radio. Eglurodd RG 
ei fod yn awyddus i gadw’r prosiect ym Mhorthmadog am chwe 
mis ychwanegol i’r hyn â gytunwyd ar gychwyn y prosiect, yn 
bennaf oherwydd llwyddiant y prosiect yn ei leoliad presennol. 
Hefyd, bydd angen cyflogi person rhan amser i gydlynnu’r prosiect 
er mwyn gallu rhyddhau amser y swyddog prosiect ar gyfer gwaith 
arall. Yn sgîl hyn, mae RG yn gofyn am £33,500 ychwanegol tuag 
at y prosiect. 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y swm ychwanegol o £33,500 i’r 
prosiect. 
 

2. Ceir Trydan Cymunedol 
Eglurodd RG bod y ddau gar yn boblogaidd iawn yn ei ardaloedd, 
gyda Carwyn yn Abergynolwyn yn cael mwy o ddefnydd 
cymunedol a Carwen ym Methesda yn cael mwy o ddefnydd gan 
Partneriaeth Ogwen ei hunain a bod gwaith yn cael ei wneud i 
annog iddynt wnwud mwy o ddefnydd cymunedol o’r car ym 
Methesda. RG yn gofyn am £12,000 ychwanegol tuag at y 
prosiect, i gyllido’r prosiect tan mis Tachwedd. Mae hyn yn bennaf 

 



    

 

er mwyn cael cynghorwyr i helpu hefo’r prosiect tan hynny, sydd 
yn golygu eu bod o gwmpas trwy’r broses galwad agored unwaith 
eto. Mae’r cynghorwyr hefo arbenigedd ac amser sydd gan y 
swyddog prosiect ddim. 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y swm ychwanegol o £12,000 i’r 
prosiect. 
 

3. Data Gwynedd 
RH yn egluro bod wi-fi cymunedol wedi’w sefydlu erbyn hyn 
mewn 8 tref a phentref yng Ngwynedd fel rhan o brosiect gan 
Menter Môn, ac mae’r data yn cychwyn cael ei hel fen rhan o’r 
prosiect Data Gwynedd. Bydd y cymunedau yn derbyn y data yma 
ar ffurf cylchlythyr pob chwarter gyda’r gobaith ei fod o fudd i’r 
gymuned a busnesau lleol. RH yn egluro bod y costau yn y cais 
gwreiddol yn cynnwys hyfforddiant i’r cymunedau ar greu 
cylchlythyrau, gosod y wifi yn y cymunedau, a cael rywun i 
ddadansoddi’r data. Methu cynnig dim o’r cymorth wedi’w 
amlinellu yn y cais nes i’r wifi gael ei osod yn y cymunedau, a dim 
ond newydd ddigwydd mae hyn. Angen ychwanegu TAW i’r cais 
gwrieddiol. 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y swm ychwanegol o £2,440 i’r prosiect. 
 

4. Cymunedau Cysylltiedig 
RH yn egluro bod 5 cymuned wedi cael y cyfle i gael we band eang 
yn eu cartrefi. Y prosiect wedi bod yn un heriol i RH ac i’r 
ymgynhorwr sydd yn gweithio ar y prosiect am eu bod wedi cael 
trafferth dod o hyd i bobl i arwain o fewn y cymunedau. Mae’n 
rhaid cael 25 cartref ym mhob cymuned i ddod at eu gilydd i greu 
tendr efo’r ymgynghorwr. Oherwydd fod y prosiect yn un heriol, 
mae angen arian ychwanegol i allu talu am fwy o amser yr 
ymgynghorwr. RH yn gofyn am £7,200 ychwanegol i dalu am fwy 
o ddiwrnodau gan yr ymgynhorwr. Yr ymgynghorwr wedi cytuno 
ar bris îs o £300 yn lle £400 y diwrnod. 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y swm ychwanegol o £7,200 i’r prosiect.  
 

9.                 Ceisiadau i’w cymeradwyo               
 

 

 

 

 

 

Trafodwyd y ceisiadau canlynol mewn manylder yn ystod cyfarfodydd is-

grwpiau felly mae’r disgrifiadau cyflwynwyd yn y cyfarfod LAG yma yn 

fwy cryno na’r arfer. Bydd ambell i gais hefo brawddeg o’r cais 

gwreiddiol i’ch atgoffa o gynnwys y prosiect, mewn ysgrifen goch. 
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‘Sylfaen’ – Cydweithredol 

Yr her nawr yw cynyddu’r gwariant gan sefydliadau angori yn economi 

sylfaen Ynys Môn ac Arfon.  Bydd y prosiect yn peilota fframwaith caffael 

addas at ei diben ac yn darparu pecyn pwrpasol o gefnogaeth busnes er 

mwyn cynyddu’r cysylltiad gyda’r sector adeiladu lleol.  

Eglurodd DG fod hwn hyn gynllun sydd yn annog cwmniau adeiladwaith 

bychan i weithio gyda cyrff mawr ym Môn a Gwynedd. Bydd y prosiect yn 

tynnu cwmniau efo’i gilydd i gydweithio ar brosiectau mawr. Edrych am 

ffyrdd o gyflwyno gwybodaeth am gyfleoedd masnachol. SMT yn egluro 

bod y costau yn adlewrychu y split rhwng Gwynedd a Môn: Môn yn 

cyfrannu £44,500 a Gwynedd yn cyfrannu £14,800. GS yn bryderus bod 

dim sôn am gyflenwyr lleol yn y cais. IJ yn awyddus i rannu casgliadau y 

prosiect efo rhannau eraill o Wynedd. 

 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y prosiect cydweithredol ar gyfanswm o 

£14,800. 

  

Coed Cynhenid – Cydweithredol 

Chwilio am ateb i’r prinder o rywogaethau o goed brodorol sydd ar gael i 

gyfarfod â’r gofyn gan ddatblygiadau seilwaith arwyddocaol e.e. ffyrdd 

newydd, datblygiadau tai a.y.y.b.   

Eglurodd DG bod cynghorau sir wedi cyhoeddi bod diffyg coed cynhenid 

yn yr ardal, bydd y prosiect yma yn ceisio datrys y broblem. Diffyg 

cyfleoedd i brynu coed cynhenid ar hyn o bryd. Ceisio casglu tystiolaeth er 

mwyn gwneud cais mawr am fwy o gefnogaeth yn y dyfodol. Gwaith 

ymchwil yn bennaf. 

 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y prosiect cydweithredol ar gyfanswm o 

£5,000. 

 

Egin Gegin 

Eglurodd DG mai cegin symudol ydi Egin Gegin sydd ar dir Ysgol Botwnnog 

a ddim yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Sail y prosiect ydi symud y 

gegin o Ysgol Botwnnog i dir Congl Meinciau. Eglurodd DG bod adnoddau 

a cefnogaeth gweinyddol hefyd wedi’w brisio yn y cais. Debyg i Ffiws o ran 

arloesedd ond bod offer gwahanol ar gael. Tua hanner y gyllideb yn y cais 

yn ymwneud â symud yr adnodd cyn iddo gychwyn dirwyio yn y lleoliad 

mae o ar hyn o bryd. Y nôd ydi tynnu bobl i mewn iddynt ddatblygu 

cynnyrch eu hunain. Mae cwmniau bwyd yn datblygu yn Congl Meinciau 

ar hyn o bryd felly bydd yr adnodd yn cael digon o ddefnydd yno.  

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y prosiect ar gyfanswm o £25,500. 

 

- Ychwanegu 

cyflenwyr lleol 

e.e. C L Jones, 

Travis Perkins, 

Huws Gray i’r 

cais. 
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Holiadur Blaenau Ffestiniog 

Eglurodd Dafydd mai cais i gynnal holiadur i asesu effaith gwaith Y Dref 

Werdd yn ardal Blaenau Ffestiniog ydi’r cais yma. Ceisio dod o hyd i 

gynlluniau newydd i’r Dref Werdd weithredu gan gymryd barn y gymuned 

i ystyriaeth. Darn ycmhwil. £5,000 o gyllideb wedi’w gadarnhau gan 

Cyngor Gwynedd. AD yn egluro bod y prosiect hwn yn cyd-fynd efo 

prosiect economi sylfaenol Bro Ffestiniog. RH yn egluro bod costau mwy 

manwl ar gael drwy law Ceri Cunnington. 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y prosiect ar gyfanswm o £5,000. 

 

Gwynedd Di-Blastig 

Eglurodd AJ bod Cyngor Gwynedd yn gweithio ar brosiectau di-blastig a 

bod y prosiect AGW yma yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o hynny yn 

ogystal â codi ymwybyddiaeth o’r broblem wastraff presennol. Edrych am 

y ffyrdd orau o ddelio gyda problemau ar draws y sir. Cam gweithredu 

cyntaf y prosiect fydd cynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth, a dim ond ar 

ôl hynny bydd galwad agored i gymunedau gael cymryd rhan yn y datrys 

(prosiect mwy sydd i ddilyn, gobeithio). Eglurodd DG bod y prosiect yn 

rhoi cyfle i gael sgwrs hefo cymunedau cyn cynnal galwad agored fel bod 

syniadau’r cymunedau yn datblygu yn rhai o well ansawdd a mwy 

gwybodus. Angen i gymunedau gydweithio i ddatrys i brobelm, ar hyn o 

bryd mae llawer o brosiectau bach ar draws Gwynedd yn cael eu cydlynnu 

i ddatrys y broblem plastig. Y gobaith ydi bydd un prosiect mawr fel hyn 

yn fwy effeithiol. GW yn awgrymu bod angen cael ysgolion i fod yn rhan 

o’r prosiect. AJ yn pwysleisio bod nôd y cynllun yn fwy arloesol na plant 

ysgol yn hel sbwriel yn y gymuned. 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y prosiect ar gyfanswm o £5,600. 

 

 

 

           Unrhyw faterion eraill 
 ST yn ymholi os oes modd cynnig ceisiadau newydd er bod dull 

gweithredu’r grŵp yn debygol o newid. DG yn dweud bod ceisiadau dal yn 

cael eu derbyn ond bod yn well cychwyn trafodaethau gyda swyddogion 

AGW cyn gynted â phosib yn y broses. ST yn gofyn oes modd cynnal ryw 

fath o weithdy i gyfleu gwaith Llywodraeth Cymru a’u meddylfryd er 

mwyn cael mwy o gymunedau i gydweithio. EG yn egluro mai dyna yw 

gwaith y LAG, darparu’r gwybodaeth i gymunedau a hyrwyddo LEADER 

Gwynedd. 

 



    

 

AJ yn awgrymu bod yn werth mynd yn ôl at grwpiau sydd wedi derbyn 

cymorth gan LEADER Gwynedd i’w holi a gofyn iddynt rannu efo ni y 

llwyddiannau o’r prosiectau. Syniad trefnu rhywbeth fel gweithdy neu 

cynhadledd er mwyn gallu cydlynnu hyn? Cyfle i dynnu pawb at eu gilydd i 

drafod. DG yn cytuno. EG yn egluro bod ymtaeb y cymunedau i ddarparu 

adborth yn gallu bod yn isel, hyn yn dibynnu ar faint o gyllideb mae’r 

gymuned wedi dderbyn. Os ydi’r swm o arian yn fwy, mae’r grŵp yn fwy 

tebygol o roi adborth, fel rheol. 

Dyddiad Nesaf 
10.  Dyddiad y cyfarfod LAG nesaf: Mai 13eg 2020. Lleoliad i’w gadarnhau.  

 


