
    

 

Cofnodion Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd - LEADER. 

14.04.21 

Cyfarfod rhithiol (dros Zoom) 

Yn Bresennol: 

Cynrychiolaeth o’r Sector Fenter: 

 

Gwenan Williams                 (GW) Sector Breifat  

Gwion Llwyd                          (GLl) Dioni 

Cynrychiolaeth o’r Sector Gwirfoddol: 

 

Sian Tomos                              (ST) GISDA 

Arwel Jones                              (AJ)  

Geraint Strello                        (GS) BT / Technoleg 

Dafydd Watts                          (DW) Energy Saving Trust 

Ceri Cunnington                       (CC) Cwmni Bro 

Einir Young                              (EY) Prifysgol Bangor 

Craig Ab Iago                            (CAI)  

Cynrychiolaeth o’r Sector Gyhoeddus: 

Rhodri Owen                          (RO) Grwp Llandrillo Menai 

Ian Nellist                                (IN) FSB 

Gareth Thomas                       (GT)  

Tudur Williams                       (TW) Prifysgol Bangor 

Cynrychiolaeth o Fenter Môn/ Arloesi Gwynedd Wledig:  

 

Nia Arfon                               (NA)  

Aaron Warren                      (AW)  

Rhian Hughes                       (RH)  

Rhys Gwilym                          (RG)  

Elin Parry                                (EP)  

Dafydd Gruffydd                  (DG)  

Jade Owen                              (JO)  

Sioned Morgan Thomas       (SMT)  

 
 
 
 



    

 

 

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. Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

 

 

  

3. Datganiadau o Ddiddordeb 

 

Gwenan Williams – ynghylch â threfniadau Ffiws.  

 

4. Cofnodion Cyfarfod 14/10/20 

 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod fel rhai cywir. 

Nid oedd dim yn codi o’r cofnodion. 

 

 

5. Trefniadau Cadeiryddiaeth y LAG 

Eglurodd NWA bod y rôl ar gyfer Cadeirydd y LAG angen ei adnewyddu yn 

flynyddol. Rhoddodd RMO ei enw ymlaen ar gyfer y rôl a cytunodd y LAG 

y bydd RMO yn parhau fel Cadeirydd y LAG am y flwyddyn nesaf. 

 

 

Rhodri Owen i 

barhau fel 

Cadeirydd y LAG 

am y flwyddyn 

nesaf. 

6. Diweddariad cyffredinol – Nia Wyn Arfon 

Cadarnhaodd NWA fod y system newydd yn weithredol gyda staff yn 

gyfrifol am y 3 x Cynllun Strategol : Mentro, Lleoedd, Gwytnwch.   

Eglurodd NWA fod y system yn galluogi i ni symud ymlaen gyda 

phrosiectau newydd drwy’r gweithdai (diffinio’r her a chanfod syniadau). 

 

Rhoddodd NWA drosolwg o gyhoeddusrwydd diweddar AGW gan 

gynnwys y Bwletin Bach, galwadau agored a straeon newyddion. 

 

Cyflwynodd NWA drosolwg o’r newidiadau staff diweddar a chroesawodd 

Jade Owen a Tomos Jones i’r tîm, a diolch i Meilir Pritchard am ei waith 

gydag AGW yn y maes digidol, sydd wedi derbyn swydd newydd gyda 

Cyngor Gwynedd.  

 

Croesawodd y Cadeirydd NWA i’w rôl.  

 

 



    

 

Esboniodd NWA fwriad y fframwaith werthuso unigol i gynlluniau AGW a 

nododd fod allbynnau’r cynllun yn cyrraedd eu targed, neu ar y trywydd 

iawn i gyrraedd y targed. 

 

 

 

 

  

7. Diweddariad Ariannol 

Cyflwynodd NWA drosolwg o ffigyrau’r cynllun hyd yma gyda £621,080.13 

ar ôl i’w wario yn Implementation a £140,393.05 o dan Cooperation, os 

ydy’r cyllid â ddynodir eisoes yn cael ei wario’n llawn. 

 

Nododd NWA fod £38,403.35 o arian i’w ddadymrwymo o dan 

Implementation a £36,352 o dan Cooperation.  

 

Cadarnhaodd DG fod rheolau State Aid yn newid ac yn rhoi fwy o 

hyblygrwydd i’r rhaglen gyrraedd nôd cynllun LEADER. 

 

 

 

8 Diweddariad Cynlluniau 
 
Gwyntwch (Elin Parry) 
Cyflwynodd EP drosolwg o’r thema Gwyntwch a rhoddodd diweddariad ar 
brosiectau cyfredol o dan y thema.  
 
Eglurodd EP fod prosiect IOT mewn amaeth yn symyd ymlaen a bod 
adroddiad wedi cwblhau.  
 
Nododd EP fod nod prosiect Cymunedau Cysylltiedig wedi’w gyrraedd ac 
mae adroddiad wedi cwblhau gydag argymhellion ar gyfer cymunedau.  
 
O ran prosiect Defaid Aml-Bwrpas cadarnhaodd EP fod gwaith mewnforio 
semen yn cychwyn mis Ebrill. Nododd EP fod webinarau gwlan wedi bod 
yn llwyddiant gyda dros 40 yn mynychu.  
 
Mae prosiect Gofod yn mynd yn ei flaen gyda gweithdy wedi cymryd lle 
09/04/21.  
 
Cadarnhaodd EP bod astudiaeth Community Catalysts yn cael ei baratoi a 
byddwn yn edrych wedyn ar opsiynau i wireddu prosiect peilot.  
 

 



    

 

Soniodd EP fod prosiect SbwrOriel yn parhau gyda galwad agored i ddod o 
hyd i 2 fudiad neu ardal i beilota ymyrraethau eraill. 
 
 
Lleoedd (Rhian Hughes) 
Rhoddodd RH drosolwg o brosiectau Lleoedd.  
 
Cadarnhaodd fod prosiect Store Tally wedi bod yn llwyddiant gyda 
perchnogwyr y busnesau i gyd yn hapus gyda’r dechnoleg.  
 
Cynllun Byw a Bod yn y Gymuned yn cael ei ymestyn ac mae’r gwaith yn 
parhau.  
 
Eglurodd RH bod Wifi Cymunedol wedi cyllido gan AGW am flwyddyn arall 
gyda Patrwm wedi ychwanegu yn Aberdaron a Caernarfon.  
 
Cadarnhaodd RH bod AGW wedi cyfrannu £5k tuag at gynllun bunes Melin 
Daron. 
 
Mentro (Rhys Gwilym) 
Cyflwynodd RG diweddariad ar brosiectau Mentro. Nododd RG bod 
bwriad ailagor Ffiws ym mis Mai a bod cynllun Ffiws a Caffis Trwshio 
wrthi’n cael ei ddatblygu.  
 
Eglurodd RG fod 10 busnes bellach ar wefan siop.io a nododd fod y 
prosiect wedi cael dipyn o sylw yn y wasg a chyfryngau cymdeithasol.  
 
Cadarnhaodd RG bod grwp Penygroes wedi bod yn defnyddio’r car trydan 
cymunedol ar gyfer danfon bwyd poeth i drigolion bregus yr ardal a grŵp 
Llanaelhaearn wedi bod yn gweithio hefo’r tŷ doctor i ddanfon 
presgripsiynau i bobl lleol.  
 
Eglurodd RG fod bwriad symyd uned Egin Cegin i faes parcio Congl 
Meinciau a bydd hyfforddiant, gweithgareddau a gweithdai yn cael eu 
trefnu unwaith fydd yr uned yn y lleoliad newydd.  
 
Nododd RG bydd prosiect Amser i Fentro yn rhoi cymorth i ail gohort 
Llwyddo’n Lleol drwy dalu am un diwrnod o waith i’r bobl ifanc am gyfnod 
o 10 wythnos. 
 
Llwyddo’n Lleol (Jade Owen)  
Cyflwynodd JO drosolwg o brosiect Llwyddo’n Lleol gan roi esiamplau a 
rhannu llwyddiannau rhai o’r cohort.  



    

 

 
 
 

           Unrhyw faterion eraill 
 N/a  

 


