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Crynodeb gweithredol 
Cyflwyniad  
 
Dyma adroddiad canol tymor gwerthusiad o weithrediad y rhaglen LEADER yng Ngwynedd ar 
gyfer y cyfnod cyllido 2014 i 2020, sy’n dwyn yr enw Arloesi Gwynedd Wledig.  
 
Dull datblygu gwledig wedi’i ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd yw LEADER a fu’n cael ei 
ddefnyddio yng Nghymru am dros 20 mlynedd. Fel menter Datblygu Lleol dan Arweiniad y 
Gymuned, proses ddatblygu integredig yw LEADER a ddyluniwyd i ymgysylltu â chymunedau 
lleol, eu galluogi, darparu adnoddau ar eu cyfer a’u grymuso wrth iddynt ymgymryd â’u 
datblygu lleol eu hunain. Mae LEADER yn seiliedig ar nifer o nodweddion penodol y cyfeirir 
atynt yn aml fel ‘dull LEADER’, fel a ddarlunnir isod. 

Bu’r gwerthusiad canol tymor hwn yn canolbwyntio ar gyflawni dull gweithredu LEADER yng 
Ngwynedd hyd yma gyda’r bwriad o gyfarwyddo’r gwaith cyflawni dros weddill oes y rhaglen. 
Mae’r pwyslais yn benodol ar y graddau y mae dull LEADER wedi’i gyflawni yng Ngwynedd. 
Bydd yr adroddiad gwerthuso terfynol, y bwriedir ei gyflwyno ym mis Ebrill 2021, yn 
diweddaru’r adroddiad hwn ond yn canolbwyntio mwy ar asesu canlyniadau, effaith a gwerth 
ychwanegol rhaglen LEADER yng Ngwynedd. 
  
Y Strategaeth Datblygu Lleol 
 
Mae’r Strategaeth Datblygu Lleol yn elfen bwysig o ddull LEADER a ddisgrifir yng 
nghanllawiau’r rhaglen a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd fel map o sut i weithredu 
LEADER, gyda’r Grŵp Gweithredu Lleol yn dethol a chynorthwyo’r prosiectau yn unol â’r 
cyfraniad a wnânt i nodau’r strategaeth’.1 

 
1 Mae’r canllawiau a gynhyrchwyd gan Rwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop ar ddatblygiad a gweithrediad y 
Strategaeth Datblygu Lleol i’w gweld fan hyn: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-guidance_lsd.pdf  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-guidance_lsd.pdf
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Mae’r adolygiad o’r Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer Gwynedd yn canfod ei bod yn 
strategaeth eang iawn a adlewyrchir yn yr amrywiaeth eang o brosiectau a weithredwyd yng 
Ngwynedd hyd yma. Gellir dadlau bod y dull hwn yn adlewyrchu’r heriau pellgyrhaeddol sy’n 
wynebu Gwynedd a/neu’r angen i fwrw’r rhwyd yn eang er mwyn dod o hyd i brosiectau a 
syniadau newydd ac arloesol. Serch hynny, credwn fod dadl gryfach dros fwy o flaenoriaethu 
wrth symud ymlaen er mwyn sicrhau y caiff y cyllid sydd ar ôl ei ddefnyddio mor effeithiol â 
phosibl. Yr elfen allweddol yn y mater hwn yw bod angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol fod yn 
glir ynghylch beth yw eu hamcan ar gyfer rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Os mai’r amcan yw 
ariannu syniadau da neu arloesol, waeth beth yw eu tarddiad, gallai ymagwedd eang fod yn 
briodol. Fodd bynnag, os mai’r amcan yw targedu mwy, a mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd 
penodol, mwy na thebyg bod angen dull culach sy’n targedu mwy. 
 
Argymhelliad 1: Dylai’r Strategaeth Datblygu Lleol gael ei diweddaru gan ystyried y 
posibilrwydd o flaenoriaethu mwy dros weddill oes y rhaglen. Dylai’r broses hon gynnwys 
adolygiad o’r prosiectau a gynorthwywyd hyd yma, wedi’u mapio yn erbyn amcanion y 
Strategaeth Datblygu Lleol, ac ystyriaeth o’r angen posibl i ymgymryd â gweithgareddau 
dilynol neu adeiladu ar weithgareddau a gynhaliwyd gan brosiectau a ariannwyd yn flaenorol. 
Dylai’r diweddariad hefyd gynnwys diweddariad o weithgareddau eraill sydd ar y gweill yng 
Ngwynedd am fod y sefyllfa wedi newid yn sylweddol ers paratoi’r Strategaeth Datblygu Lleol.  
 
Prosiectau a gyflawnwyd hyd yma 
 
Adeg ymgymryd â’r gwaith dadansoddi ar gyfer yr adolygiad canol tymor hwn, roedd rhaglen 
LEADER yng Ngwynedd wedi cynorthwyo 71 o brosiectau a gynrychiolai fuddsoddiad o 
ychydig o dan £1.2m. Gwerth cyfartalog y cymorth ariannol a ddarparwyd yw £16,827 fesul 
prosiect, gyda gwerth uchaf o £110,000 (ar gyfer cronfa wedi’i thargedu at grwpiau 
cymunedol i’w galluogi i dreialu gweithgareddau newydd a fydd yn cyfrannu at eu 
cynaliadwyedd hirdymor a darparu gwasanaethau newydd) a gwerth isaf o £768 yn unig ar 
gyfer prosiect a edrychai ar wahanol ffyrdd o ailgylchu gwastraff swmpus a gesglir ar hyn o 
bryd gan yr Awdurdod Lleol i’w waredu. Mae hyn yn dangos amrywiaeth a maint y 
prosiectau/gweithredoedd a gynorthwyir gan LEADER yng Ngwynedd. Y mae hefyd yn amlwg 
y cynhaliwyd gweithgarwch sylweddol yng Ngwynedd dros oes rhaglen LEADER hyd yma.  
 
Mae ein sampl o randdeiliaid y prosiectau ar gyfer yr adroddiad hwn yn gyfyngedig ond mae’r 
rhai yr ymgynghorwyd â hwy yn gadarnhaol iawn ynglŷn â chanlyniadau’r prosiect a nodwyd 
a’r budd personol o ymwneud â’r prosiect ac Arloesi Gwynedd. Mae eu hadborth yn arwydd 
o’r canlyniadau cadarnhaol y gall dull LEADER greu y tu hwnt i gyflawniadau a chanlyniadau 
uniongyrchol y prosiectau eu hunain.  
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Dangosyddion Perfformiad  
 
Mae nifer gyfyngedig o ddangosyddion (a thargedau cysylltiedig) yn eu lle er mwyn monitro 
perfformiad rhaglen LEADER yng Ngwynedd (a ledled Cymru). Mae i ddull o’r fath, a 
gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn dilyn gwerthusiad o gyfnod y rhaglen flaenorol, 
fanteision o safbwynt gweinyddol. Serch hynny, mae’n golygu mai cyfyngedig yw’r data a 
gesglir ar y graddau y cyflawnwyd y Strategaeth Datblygu Lleol a pherfformiad y rhaglen, yn 
arbennig ar lefel canlyniadau (canlyniadau yw’r rhan fwyaf o’r dangosyddion, hynny yw 
gweithgareddau).  
 
Argymhelliad 2: Dylid rhoi ystyriaeth i gyflwyno dangosyddion perfformiad ychwanegol ar 
gyfer gweithredu’r Strategaeth Datblygu Lleol yng Ngwynedd, gan gynnwys dangosyddion 
cyffredinol a dangosyddion sy’n ymwneud â thema neu flaenoriaeth benodol.  
 
Mae’r nifer gyfyngedig o ddangosyddion ar lefel rhaglen hefyd yn golygu bod y rhaglen yn 
ddibynnol, i raddau helaeth, ar i’r gweithgareddau monitro a gwerthuso gael eu cynnal ar lefel 
prosiect. Mae adroddiadau gwerthuso prosiectau wedi’u cwblhau ond canfu’r adolygiad o’r 
rhai sydd ar gael hyd yma ar gyfer yr adroddiad hwn fod potensial i wella lefel y wybodaeth a 
gesglir.  
 
Argymhelliad 3: Dylid adolygu’r gweithgareddau monitro a gwerthuso a gynhelir ar lefel 
prosiect i sicrhau eu bod o ansawdd mor uchel â phosibl. Ochr yn ochr â hyn, dylid ystyried y 
potensial i ddarparu gweithdai gwerthuso neu sesiynau hyfforddiant i swyddogion prosiect.  
 
Y Grŵp Gweithredu Lleol 
 
Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol yn rhan allweddol o ddull LEADER a ddyluniwyd i fod yn grŵp 
sy’n cynrychioli’r ardal leol a’i phoblogaeth. Mae’n arwain y broses ddatblygu, heb fod gan yr 
un grŵp buddiant nac awdurdod cyhoeddus fwyafrif yn y broses o wneud penderfyniadau. 
 
Canfu’r gwerthusiad y bu’r presenoldeb yn dda yng nghyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol 
Gwynedd, a rhoddodd yr aelodau adborth cadarnhaol ynglŷn â chyfarfodydd ac roedd 
ymwybyddiaeth gref o ddull LEADER ymysg yr aelodau. Nododd aelodau’r Grŵp Gweithredu 
Lleol hefyd amrywiaeth o ffyrdd y bu iddynt elwa o ganlyniad i ymwneud â’r grŵp, gan 
gynnwys:  
 

• Rhwydweithio (y budd a nodwyd amlaf)  

• Ffordd i “roi rhywbeth yn ôl” 

• Dod yn ymwybodol o brosiectau a gweithgareddau – y tu allan i faes gwaith arferol yr 
unigolion 

• Codi ymwybyddiaeth o’r sefydliad y maent yn ei gynrychioli  

• Bod yn fwy strategol yn eu ffordd o feddwl (yn sgil ymwybyddiaeth o weithgareddau eraill) 
 
Mae buddion o’r fath yn ganlyniad pwysig i ddull LEADER ac mae angen eu hystyried ochr yn 
ochr ag unrhyw drafodaeth ynglŷn â chanlyniadau a gyflawnir gan brosiectau a gyllidir gan y 
rhaglen.  
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Er hynny, mae angen nodi rhai pryderon ynglŷn ag ymwybyddiaeth ehangach o rôl y Grŵp 
Gweithredu Lleol a’r rhaglen yn fwy cyffredinol. Gallai hyn fod yn fater y dymuna’r Grŵp 
Gweithredu Lleol ei archwilio’n bellach ar adeg pan fydd dulliau datblygu gwledig yng 
Nghymru yn y dyfodol yn cael eu hystyried yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig yn gadael yr 
Undeb Ewropeaidd.  
 
Argymhelliad 4: Dylid cydnabod y rôl allweddol mae aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn ei 
chwarae o ran codi ymwybyddiaeth o raglen LEADER yng Ngwynedd. Mae hefyd gan aelodau’r 
Grŵp rôl bwysig yn y gwaith o fywiocáu’r ardal leol. Dylid archwilio’r potensial i ehangu rôl 
aelodau’r Grŵp i fod yn ‘llysgenhadon’ dros LEADER, gan gynnwys cynrychioli’r Grŵp mewn 
digwyddiadau neu gyfarfodydd, arwain gweithgareddau gyda sectorau penodol, ac ati. Dylai’r 
aelodau gael eu hannog hefyd i nodi/hyrwyddo eu rôl fel aelodau o’r Grŵp yn eu 
rhwydweithiau a gweithgareddau presennol. Dylid ystyried y potensial i ddatblygu tudalen ar 
wefan Arloesi Gwynedd sy’n rhestru (ac yn rhoi manylion cyswllt) aelodau’r Grŵp ac yn 
esbonio’r rôl bwysig sydd ganddo.   
 
Cyflawni’r rhaglen a’r Corff Arweiniol  
 
Mae Menter Môn yn ymgymryd â’r gweithrediadau gweinyddol a chyflawni ar ran y Grŵp 
Gweithredu Lleol yng Ngwynedd.2 Yn ogystal â gweinyddu’r rhaglen, mae eu rôl yn cynnwys 
y gweithgareddau bywiocáu (hynny yw, ymgysylltu cymunedol a chymorth datblygu 
prosiectau) a drafodir yn nes ymlaen yn y crynodeb gweithredol hwn. Roedd aelodau’r Grŵp 
yn gyffredinol gadarnhaol pan ofynnwyd iddynt am sylwadau am y rôl y mae Menter Môn yn 
ei chwarae ar gyfer y gwerthusiad canol tymor hwn, sydd yn amlwg yn ganfyddiad cadarnhaol.  
 
Mae’r dull gwahanol a ddefnyddir yng Ngwynedd o ran cyflawni prosiectau LEADER yn fater 
pwysig i’w nodi, gyda swyddogion prosiect ym Menter Môn yn cymryd mwy o gyfrifoldeb dros 
weithredu’r prosiectau o gymharu ag ardaloedd eraill lle mae’r dull yn canolbwyntio mwy ar 
ddarparu cymorth ariannol i sefydliadau allanol gyflawni prosiectau a ddatblygwyd ganddynt.  
 
Mae’r dull yn cynnig sawl mantais o gymharu â’r hyn a ddefnyddir mewn ardaloedd eraill. Er 
enghraifft, mae modd dadlau bod y dull yng Ngwynedd yn annog mwy o brosiectau arloesol i 
gael eu datblygu a’u gweithredu. Fodd bynnag, mae llawer llai o’r arian sydd ar gael yn cael ei 
ddosbarthu i grwpiau yn yr ardal leol am y caiff y prosiectau eu cyflawni’n ‘fewnol’. Mae hyn 
hefyd yn lleihau’r potensial i’r arian gael ei ddefnyddio i ddatblygu’r gallu i gyflawni prosiectau 
yn y sefydliadau allanol hynny. Mae angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol ystyried y cryfderau a’r 
gwendidau hyn yn y dull a ddefnyddir yn dibynnu ar ei flaenoriaethau fel a nodwyd yn y 
Cynllun Datblygu Lleol. Mae hefyd angen ystyried y ffaith mai cyfyngedig yw’r adnoddau oddi 
mewn i Arloesi Gwynedd i reoli a chyflawni prosiectau.   
 
Argymhelliad 5: Dylai’r Grŵp Gweithredu Lleol adolygu’r dull o reoli a chyflawni prosiectau 
gan ystyried cryfderau a gwendidau’r amryw ddulliau y gallai eu defnyddio.  
  

 
2 Cwmni nid er elw yw Menter Môn sy’n rheoli a chyflawni rhaglenni a phrosiectau cymdeithasol a datblygu 
economaidd yng ngogledd-orllewin Cymru; https://www.mentermon.com/  

https://www.mentermon.com/en/
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Bywiocáu 
 
Mae ‘bywiocáu’r diriogaeth’, neu wneud i bethau ddigwydd, yn rhan allweddol o LEADER. Gall 
hyn gynnwys amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys grymuso neu gynorthwyo grwpiau a 
sefydliadau lleol i ddatblygu a gweithredu prosiectau (yn unol â’r Strategaeth Datblygu Lleol) 
neu weithgareddau mwy cyffredinol sy’n canolbwyntio ar yr ardal leol, er enghraifft gwella 
ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth leol a chyfleoedd cysylltiedig. 
 
Cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau perthnasol yng Ngwynedd. Fodd bynnag, canfu’r 
gwerthusiad bosibilrwydd i aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol ymgysylltu’n fwy llawn yng 
nghyfeiriad y gweithgareddau bywiocáu a wneir gan dîm LEADER ar eu rhan; dylai’r Grŵp 
gymryd mwy o gyfrifoldeb am y gweithgareddau bywiocáu a gynhelir.  
 
Argymhelliad 6: Gan ystyried y diweddariadau i’r Strategaeth Datblygu Lleol, dylai fod mwy o 
ffocws ar drafod, cyfarwyddo a monitro gweithgareddau bywiocáu ar lefel y Grŵp Gweithredu 
Lleol. 
 
Arloesi  
 
Arloesi yw un o flaenoriaethau trawsbynciol rhaglen LEADER. Mae’r ffocws ar arloesi yn 
seiliedig ar y ddadl bod gwneud “mwy o’r un peth” yn annhebygol o alluogi ardal i gyflawni ei 
llawn botensial, ac y dylid edrych am atebion newydd i broblemau presennol. Yr amcan yw 
annog a chynorthwyo dulliau ac atebion blaengar ac entrepreneuraidd i fynd i’r afael â 
materion lleol a rhannu a throsglwyddo profiad o’r fath.  
 
Mae’r prosiectau yng Ngwynedd yn cymharu’n dda â rhai sy’n cael eu cynnal mewn ardaloedd 
eraill o Gymru drwy raglen LEADER mewn perthynas â’r lefel o ‘arloesi’ sydd dan sylw. Fodd 
bynnag, gellir dadlau bod posibilrwydd i annog mwy o ‘arloesi tarfol’ yn y rhaglen yn ei 
chamau hwyrach. Mae hefyd angen pwysleisio pwysigrwydd cwblhau’r ‘cylch arloesi’ ar gyfer 
prosiectau, a dylai hynny gynnwys dadansoddiad cynhwysfawr o’r gwersi a ddysgwyd ac ati, 
yn ogystal â lledaenu a rhannu’r wybodaeth honno.  
 
Argymhelliad 7: Dylid archwilio opsiynau i gynyddu’r lefel o arloesi sydd yn y rhaglen yng 
Ngwynedd gan gynnwys adolygu dulliau i gynorthwyo arloesedd fel a hybir gan sefydliadau 
fel Nesta.   
 
Argymhelliad 8: Mae rhai prosiectau peilot yn cyfiawnhau ail gynnig neu ddatblygu pellach. 
Yn ogystal â datblygu syniadau am brosiectau newydd, dylai’r Grŵp Gweithredu Lleol, yn 
barhaus, adolygu ffurflenni gwerthuso prosiectau gyda’r bwriad o ystyried a ddylai prosiectau 
peilot presennol neu flaenorol gael eu hesblygu yn brosiectau peilot newydd cam 2.     
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Argymhelliad 9: Un o elfennau allweddol unrhyw brosiect peilot yw cipio ac wedyn rhannu 
unrhyw wersi a ddysgir. Dylid rhoi ystyriaeth i gynhyrchu adroddiadau gwerthuso prosiectau 
mwy manwl a chynhwysfawr ar gyfer yr holl brosiectau a gyllidir gan LEADER yng Ngwynedd. 
Dylai’r adroddiadau hynny cael eu defnyddio i rannu a lledaenu’r canfyddiadau a’r gwersi a 
ddysgwyd o bob prosiect. Dylid ystyried hefyd y dull o rannu’r dogfennau hynny’n effeithiol â 
rhanddeiliaid (lleol a phellach i ffwrdd), er enghraifft, y potensial i gynnal cynadleddau neu 
weithdai i rannu a thrafod canfyddiadau yn ogystal â defnyddio platfformau ar-lein.     
 
Rhwydweithio a Chydweithredu  
 
Rhan allweddol arall o LEADER yw rhwydweithio ymysg cyfranogwyr y tu mewn i ardal y Grŵp 
Gweithredu Lleol ac ymysg partneriaethau cyhoeddus-preifat eraill, er mwyn sefydlu sylfaen 
gryfach ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth a chyfnewid profiadau. Rhan allweddol arall yw 
cydweithredu, gyda Grwpiau Gweithredu Lleol ledled Ewrop yn cynnig cyfoeth o brofiad, 
gwybodaeth a chyfalaf dynol LEADER o ran datblygu lleol. Mae cydweithredu yn cynnig ffordd 
i fanteisio ar yr adnodd hwn.   
 
Canfu’r gwerthusiad mai cyfyngedig fu’r gweithgareddau rhwydweithio a chydweithredu yng 
Ngwynedd hyd yma, er y ceir enghreifftiau o brosiectau cydweithredu. Byddem yn dadlau 
felly bod angen rhoi mwy o sylw i’r gweithgareddau hynny dros gyfnod nesaf y rhaglen.  
 
Argymhelliad 10: Dylid archwilio cyfleoedd ac opsiynau mewn perthynas â’r canlynol: 
 
a) Rhwydweithio mwy, cyfnewid profiadau, a chydweithredu ar lefel prosiectau yng 

Ngwynedd; gallai gweithgareddau o’r fath gael eu canolbwyntio ar rannu’r gwersi a 
ddysgwyd a chanfyddiadau prosiectau LEADER a gynhaliwyd (gweler uchod).   

b) Cynyddu ymwybyddiaeth aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol o brosiectau LEADER a 
gynhelir mewn rhannau eraill o Gymru (a ledled yr UE); os yw’n bosibl, dylid hefyd rhannu 
gwybodaeth am brosiectau a ddatblygwyd ac a gyflawnwyd yng nghyfnodau blaenorol y 
rhaglen (yng Ngwynedd a’r tu allan).  

c) Datblygu prosiectau cydweithredol pellach, yn arbennig gyda Grwpiau Gweithredu Lleol y 
tu allan i Gymru a ledled yr UE; dylid archwilio’r rhain cyn gynted â phosibl er mwyn 
caniatáu digon o amser i’r prosiectau hyn gael eu datblygu a’u gweithredu.  
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1 Cyflwyniad 
Mae LEADER yn ddull datblygu lleol a ddefnyddiwyd am dros 20 mlynedd i gynnwys pobl a 
sefydliadau lleol yn y broses o ddylunio a chyflawni strategaethau, gwneud penderfyniadau a 
dyrannu adnoddau ar gyfer datblygu eu hardaloedd gwledig. Hwn yw’r ail o dri adroddiad a 
gaiff eu cynhyrchu drwy werthuso gweithrediad rhaglen LEADER yng Ngwynedd ar gyfer 
cyfnod cyllido 2014 to 20203, a elwir yn Arloesi Gwynedd Wledig. 
 
Canolbwyntiai’r adroddiad cyntaf ar gyflwyno dull LEADER, y modd y caiff ei gyflenwi yng 
Ngwynedd, ac egluro sut y caiff y gwerthusiad ei gynnal. Mae’r adroddiad canol tymor hwn 
yn asesu cyflawniad y rhaglen yng Ngwynedd hyd yma, gyda’r bwriad o gyfarwyddo’r gwaith 
cyflawni dros weddill oes y rhaglen. Mae’r pwyslais yn benodol ar y graddau y mae dull 
LEADER wedi’i gyflawni yng Ngwynedd. Bydd yr adroddiad gwerthuso terfynol, y bwriedir ei 
gyflwyno ym mis Ebrill 2021, yn diweddaru’r adroddiad hwn ond yn canolbwyntio mwy ar 
asesu canlyniadau, effaith a gwerth ychwanegol rhaglen LEADER yn y sir. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio data monitro a gwerthuso a gasglwyd yn ystod cyfnod 
cyflawni’r rhaglen hyd yma. Roedd y gwaith ymchwil cynradd a wnaed ar gyfer yr adroddiad 
hwn yn cynnwys cyfweliadau ffôn ag 11 aelod o’r Grŵp Gweithredu Lleol (y Grŵp) yn ogystal 
phump o aelodau tîm cyflawni’r rhaglen. Hefyd, roedd prif ymchwilydd y gwerthusiad yn 
bresennol yng nghyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Lleol ar 5ed Mehefin 2019 i gyflwyno a 
thrafod canfyddiadau a ddeuai i’r amlwg yn y gwerthusiad. Dosbarthwyd holiadur ar-lein gan 
dîm Arloesi Gwynedd i unigolion a oedd yn ymwneud â’r prosiectau, gyda’r bwriad o ganfod 
eu barn am y prosiectau a sut, os o gwbl, yr oeddynt wedi elwa o ganlyniad i ymwneud â hwy. 
Derbyniwyd 16 o ymatebion, a gynrychiolai 28 o brosiectau. Er bod nifer yr ymatebion yn is 
na’r hyn y byddem wedi’i ddymuno, mae’r wybodaeth a gasglwyd yn darparu dealltwriaeth 
werthfawr o farn rhanddeiliaid.  
 
Mae’r adroddiad wedi’i strwythuro fel a ganlyn: 
 

• Mae Pennod 2 yn rhoi trosolwg byr o ddull LEADER a’r modd y caiff ei weithredu yng 
Ngwynedd; 

• Mae Pennod 3 yn adolygu’r Strategaeth Datblygu Lleol yn ogystal â gwariant, allbynnau a 
chanlyniadau’r rhaglen hyd yma; 

• Ym Mhennod 4 rhoddir ystyriaeth i weithrediad dull LEADER yng Ngwynedd hyd yma; 

• Yn olaf, mae Pennod 6 yn cyflwyno casgliadau ac argymhellion yr adroddiad gwerthuso 
canol tymor hwn.  

 
Darparwyd gwybodaeth ychwanegol yn atodiadau’r adroddiad gan gynnwys, yn Atodiad 2, 
astudiaethau achos byr o brosiectau a gynorthwywyd gan Arloesi Gwynedd Wledig.  
 

 
3 Mae’r rhaglen yn debygol o barhau i gael ei chyflawni hyd at ddiwedd 2021. 
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2 Trosolwg cryno o ddull LEADER a’i 

weithrediad yng Ngwynedd  

Pwyntiau allweddol  
 

• Caiff LEADER ei gweithredu drwy gymhwyso ‘datblygu lleol dan arweiniad y gymuned’ ac 
mae wedi’i hadeiladu ar nifer o nodweddion penodol y cyfeirir atynt yn aml fel dull 
LEADER. 

• Arloesi Gwynedd Wledig yw’r Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Gwynedd, a Menter Môn 
sy’n gweinyddu a chyflawni’r rhaglen ar ei ran.  

• Cyfanswm gwerth rhaglen LEADER yng Ngwynedd yw £5.1 miliwn, a chaiff dros 80 y cant ei 

ddyrannu i gyllido prosiectau. 

• Mae disgwyl i’r rhaglen barhau hyd at ddiwedd 2021, ar ôl cychwyn yn gynnar yn 2015. 
 

2.1 Cyflwyniad 

Er mwyn cyfeirio’n hawdd, ac er mwyn darparu cyd-destun i’r drafodaeth sy’n dilyn, mae’r 
bennod hon yn rhoi trosolwg cryno o ddull LEADER a’i weithrediad yng Ngwynedd. I gael 
disgrifiad manylach o’r dull, gweler Adroddiad 1.   
 

2.2 Trosolwg o ddull LEADER 

Dull datblygu lleol yw LEADER a ddefnyddiwyd ers dros 20 mlynedd i gynnwys cyfranogwyr 
lleol yn y gwaith o ddylunio a chyflawni strategaethau, gwneud penderfyniadau a dyrannu 
adnoddau ar gyfer datblygu eu hardaloedd gwledig.  
 
Ffigur 2.1: Dull LEADER  
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Fel menter Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned, mae LEADER yn broses ddatblygu 
integredig a ddyluniwyd i ymgysylltu â chymunedau lleol, eu galluogi, darparu adnoddau ar 
eu cyfer a’u grymuso er mwyn iddynt ymgymryd â’u datblygiad lleol eu hunain. Mae LEADER 
yn seiliedig ar nifer o nodweddion penodol y cyfeirir atynt yn aml fel ‘dull LEADER’, fel sydd 
i’w weld yn Ffigur 2.1 uchod. 
 
Caiff LEADER ei weithredu gan weithgareddau Grŵp Gweithredu Lleol, sy’n cyflawni 
Strategaeth Datblygu Lleol a ddatblygwyd ganddynt a gweithgareddau bywiocáu / meithrin 
gallu yn y gymuned leol.   
 
Mae bywiocáu yn un o nodweddion allweddol LEADER (yn arbennig elfen ‘o’r gwaelod i fyny’ 
y rhaglen) a gall gynnwys amrywiaeth o weithgareddau, megis: 
 

• Gweithio i ‘rymuso’ pobl a/neu sefydliadau lleol a’u parodrwydd i wynebu heriau neu 
gyfleoedd lleol drwy ddatblygu a gweithredu prosiectau (yn gysylltiedig â’r Strategaeth 
Datblygu Lleol); 

• (heb fod yn uniongyrchol gysylltiedig â’r Strategaeth Datblygu Lleol na phrosiect penodol) 
Gweithio’n fwy cyffredinol yn yr ardal leol a chyda’r boblogaeth leol, er enghraifft, i wella 
ymwybyddiaeth o dreftadaeth leol. 

 
Arloesi yw un o egwyddorion gwreiddiol a sylfaenol LEADER. Mae’r ffocws ar arloesi’n 
seiliedig ar y ddadl bod gwneud “mwy o’r u peth” yn annhebygol o alluogi ardal i gyflawni’i 
llawn botensial, ac y dylid edrych am atebion newydd i broblemau presennol. Yr amcan yw 
annog a chynorthwyo dulliau ac atebion blaengar ac entrepreneuraidd i fynd i’r afael â 
materion lleol a rhannu a throsglwyddo profiad o’r fath.  
 
Mae cydweithredu hefyd yn un o nodweddion creiddiol LEADER. Gyda Grwpiau Gweithredu 
Lleol ledled Ewrop, gallai fod cyfoeth sylweddol ym mhrofiad, gwybodaeth a chyfalaf dynol 
LEADER o ran datblygu lleol, ac mae cydweithredu’n cynnig ffordd i fanteisio ar yr adnodd 
hwn. Gall Grwpiau Gweithredu Lleol ddefnyddio (neu gyfrannu tuag at) y rhwydwaith hwn er 
mwyn datblygu’r grŵp, ymgymryd â phrosiectau neu fentrau ar y cyd, arloesi, neu rannu neu 
drosglwyddo gwybodaeth a phrofiad. 
 

2.2.1 Gwerth ychwanegol disgwyliedig y dull 

Mae disgwyl i ddull LEADER ychwanegu gwerth ar lefel leol drwy’r canlynol: 
 
(1) Gweithredu’r Strategaeth Datblygu Lleol (hynny yw, ei rhoi ar waith ar ffurf prosiectau 

a’r canlyniadau a’r effeithiau a gynhyrchant);  
(2) Peirianwaith cyflawni’r Grŵp Gweithredu (hynny yw, y set o reolau, gweithdrefnau a 

threfniadau gweinyddol sy’n sicrhau bod amcanion strategol yn dod yn weithredoedd 
cadarn ar lawr gwlad); 

(3) Cymorth/bywiocáu i feithrin gallu: Y cymorth a ddarperir er mwyn annog a galluogi’r 
buddiolwyr (hynny yw, gweithgareddau sy’n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth, 
parodrwydd, cydweithrediad a galluoedd rhwydweithio pobl leol i gyfrannu at ddatblygu 
eu hardal).  
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O’i gymhwyso’n gywir, disgwylir i weithrediad dull LEADER arwain at dri grŵp o ganlyniadau, 
fel sydd i’w weld yn y graffeg isod: 
 
 

 
 

2.3 Y dull gweithredu yng Ngwynedd  

Yng Ngwynedd, mae LEADER yn cael ei weithredu gan Grŵp Gweithredu Lleol Arloesi 
Gwynedd Wledig, ac mae Menter Môn yn ymgymryd â’r gwaith gweinyddol a chyflawni ar ei 
ran4. Mae’r tîm sy’n cyflawni’r rhaglen yn cael ei gyflogi gan Fenter Môn. Mae ei rôl yn 
cynnwys gweinyddu’r rhaglen yn ogystal â chyflawni’r gweithgareddau bywiocáu (hynny yw, 
ymgysylltu â’r gymuned a chymorth i ddatblygu prosiectau). Mae strwythur tîm Arloesi 
Gwynedd yn cael ei gyflwyno yn Nhabl 2.1.  
 
Cyfanswm gwerth rhaglen LEADER yng Ngwynedd yw £5.2m, a chaiff dros 80 y cant ei 
ddyrannu i ariannu prosiectau (Tabl 2.2).  
 
 
  

 
4 Cwmni nid er elw yw Menter Môn sy’n rheoli a chyflawni rhaglenni a phrosiectau cymdeithasol a datblygu 
economaidd yng ngogledd-orllewin Cymru; https://www.mentermon.com/  

https://www.mentermon.com/en/
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Tabl 2.1: Tîm Arloesi Gwynedd Wledig 
 

Swydd (amser llawn, bob un) Cyfrifoldeb 

Rheolwr 
 

Cyfrifoldeb cyffredinol am y rhaglen gan gynnwys cyllid, 
arian cyfatebol, allbynnau a chyflawniad y staff 

Swyddogion Thematig x 3 Canolbwyntio ar weithredu prosiectau ar ran y Grŵp 
Gweithredu Lleol 

Swyddog Marchnata a 
Chyfathrebu  

Cyflawni gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus ar ran y 
prosiectau’n unigol, yn ogystal ag yn gyffredinol i hyrwyddo 
Arloesi Gwynedd Wledig a LEADER 

Swyddogion Gweinyddol x 2  Swyddog Gweinyddol 1: Cymorth technegol / prosesu 
anfonebau ac adrodd / gwerthuso / GDPR 
Swyddog Gweinyddol 2: Cydlynu a chynorthwyo’r Grŵp 
Gweithredu Lleol, ymholiadau cyffredinol, diweddariadau 
ar brosiectau i Lywodraeth Cymru ac ati. 

Ffynhonnell: Menter Môn  

 
Tabl 2.2: Dyraniadau ariannol rhaglen LEADER yng Ngwynedd (fel ag yr oeddynt ym Mehefin 
2018) 
 

Pot ariannu 
Dyddiad 

dechrau 

Dyddiad 

gorffen 

Arian y 

rhaglen 

% o arian y 

rhaglen 

Arian 

cyfatebol yn 

ofynnol 

Bywiocáu  01/02/2015 31/12/2021 £650,250 100% £0 

Costau rhedeg  01/02/2015 31/12/2021 £433,500 100% £0 

Gweithredu   01/02/2015 31/12/2021 £3,664,063 80% £732,813 

Cydweithredu  01/02/2015 31/12/2021 £400,000 80% £80,000 
Ffynhonnell: Menter Môn 

 
Mae’r fideo hwn (a gynhyrchwyd gan Arloesi Gwynedd) yn gyflwyniad rhagorol i raglen 
LEADER yng Ngwynedd. Mae ffeithlun a gynhyrchwyd hefyd i’w weld ar y dudalen ddilynol.  
 
Yn Saesneg5: 

 

Yn Gymraeg6: 

 

 
5 Dolen wahanol: https://www.youtube.com/watch?v=R2_NF5g2OGs  
6 Dolen wahanol: https://www.youtube.com/watch?v=efoDfJfevqg 

https://www.youtube.com/watch?v=R2_NF5g2OGs
https://www.youtube.com/watch?v=efoDfJfevqg
https://www.youtube.com/watch?v=R2_NF5g2OGs
https://www.youtube.com/watch?v=efoDfJfevqg
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3 Adolygiad o’r Strategaeth Datblygu 

Lleol a Gwariant, Allbynnau a 

Chanlyniadau hyd yma 
Pwyntiau allweddol  
 

• Mae Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd yn strategaeth eang iawn sy’n nodi 29 o 
‘amcanion penodol’ ar gyfer yr ardal. Prin y caiff heriau neu gyfleoedd eu blaenoriaethu 
yn y strategaeth; mae p’un a yw hyn yn ddull effeithiol o lunio strategaeth yn amheus. 

• Mae gweithgarwch sylweddol wedi’i gynnal yng Ngwynedd gyda 71 o brosiectau wedi’u 
cynorthwyo hyd yma, gan gynrychioli amrywiaeth eang iawn sy’n adlewyrchu ehangder y 
Strategaeth Datblygu Lleol.   

• Er y gall cynorthwyo/peilota amrywiaeth eang o weithgareddau fod yn beth cadarnhaol, 
mae pryder hefyd y gall hyn hefyd olygu mai cyfyngedig yw’r potensial i’r buddsoddiad a 
wneir gyflawni effaith sylweddol (hynny yw, mynd i’r afael â’r cyfleoedd a’r heriau a 
nodwyd). 

• Yr allwedd i’r mater hwn yw bod angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol fod yn glir ynglŷn â beth 
yw eu hamcan ar gyfer rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Os mai’r amcan yw cyllido 
syniadau da neu arloesol, waeth beth yw eu tarddiad, mae ymagwedd eang yn briodol. 
Fodd bynnag, os mai’r amcan yw targedu mwy, a mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd 
penodol, byddai ymagwedd gulach, wedi’i thargedu mwy, yn fwy priodol yn y dyfodol. 

• Mae gan y rhaglen a phrosiectau unigol bresenoldeb sylweddol ar-lein. Mae hyn yn amlwg 
yn beth cadarnhaol iawn er nad oes data ar gael ar effaith y presenoldeb hwn ar-lein.     

• Prin, os o gwbl, yw’r dystiolaeth o’r hyn mae’r rhaglen yn ei gyflawni go iawn a ddarperir 
gan ddangosyddion perfformiad ar lefel y rhaglen a gaiff eu casglu er mwyn monitro 
gweithrediad rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Mae’n bosibl y gallai amryw ddangosyddion 
ychwanegol gael eu casglu a fyddai’n rhoi darlun llawnach o’r hyn sy’n cael ei gyflawni.  

• Mae ‘ffurflenni gwerthuso prosiect’ a lenwir ar ddiwedd pob prosiect yn cynnig crynodeb 
defnyddiol o weithgareddau a gynhaliwyd a rhai gwersi a ddysgwyd. Serch hynny, 
cymharol gyfyngedig yw faint o wybodaeth a ddarparant, yn arbennig mewn perthynas â 
chanlyniad y prosiectau. 

• Cyfyngedig yw ein sampl o randdeiliaid prosiectau ar gyfer yr adroddiad hwn ond maent 
yn gadarnhaol iawn ynglŷn â chanlyniadau’r prosiectau a nodir a’r budd personol o 
ymwneud â phrosiectau ac Arloesi Gwynedd. Mae eu hadborth yn arwydd o’r canlyniadau 
cadarnhaol y gall dull LEADER greu y tu hwnt i gyflawniadau a chanlyniadau uniongyrchol 
y prosiectau eu hunain.    
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3.1 Cyflwyniad 

Mae’r bennod hon yn adolygu’r Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer Gwynedd a’i gweithrediad 
hyd yma. Mae’n bwysig nodi nad yw’n ystyried y ffordd y datblygwyd y Strategaeth Datblygu 
Lleol, sydd y tu hwnt i gylch gwaith y gwerthusiad. Yn hytrach, canolbwyntir ar gydlyniad y 
Strategaeth Datblygu Lleol fel strategaeth i arwain gweithrediad y rhaglen yng Ngwynedd a’r 
graddau y mae wedi’i chyflawni drwy’r prosiectau a gynorthwywyd hyd yma.  
 
Mae’r bennod wedyn yn symud ymlaen i adolygu’r ffigurau gwariant hyd yma a’r amrywiaeth 
o brosiectau a gynorthwywyd. Trafodir y dangosyddion perfformiad a gofnodwyd ac yn olaf 
ystyriwn ganlyniadau’r prosiectau hyd yma. Mae’r drafodaeth honno’n ystyried data sydd 
wedi’u cynnwys yn ffurflenni gwerthuso’r prosiectau a gynhyrchwyd gan dîm Arloesi 
Gwynedd yn ogystal ag ymatebion rhanddeiliaid y prosiectau i’r arolwg ar-lein.  
 

3.2 Adolygiad o’r Strategaeth 

Mae’r Strategaeth Datblygu Lleol yn elfen bwysig o ddull LEADER a ddisgrifir yng 
nghanllawiau’r rhaglen a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd  fel map o sut i weithredu 
LEADER, gyda’r Grŵp Gweithredu Lleol yn dethol a chynorthwyo prosiectau yn unol â’r 
cyfraniad a wnânt i nodau’r strategaeth.7  
 
Mae’r adolygiad o bolisi a’r strategaeth oddi mewn i’r Strategaeth Datblygu Lleol yn 
gynhwysfawr, ac felly hefyd y dadansoddiad o’r wybodaeth ystadegol allweddol ynglŷn â’r sir 
er bod gofyn diweddaru’r ddwy adran yn barhaus (diweddarwyd y data ystadegol fel rhan o 
Adroddiad 1 y gwerthusiad). Mae’n bwysig nodi bod y cyd-destun polisi wedi newid yn 
sylweddol ers ysgrifennu’r Strategaeth Datblygu Lleol yn wreiddiol (y datblygiad amlycaf yw 
Brexit), ac mae bellach angen i hyn gael ei adlewyrchu yn y Strategaeth Datblygu Lleol.  
 
Mae’r Strategaeth Datblygu Lleol yn nodi pedwar o ‘Brif Amcanion’ fel sydd i’w gweld isod 
ynghyd â 29 o ‘Amcanion Penodol’ (sydd wedi’u rhannu’n bum thema ar lefel rhaglen ar gyfer 
LEADER yng Nghymru) oddi tanynt8.  
 
1) Erbyn 2020, mae Gwynedd yn gwireddu posibilrwydd economaidd newydd gyda mwy o 

gyfleoedd cyflogaeth gwell ar gyfer ei phobl a ddarperir trwy ddefnyddio deallusrwydd 
economaidd, mentrau bach cyn eu datblygu, swyddi newydd a sylfaen sgiliau well.  

 
2) Erbyn 2020, mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwynedd wedi’u cysylltu’n well yn 

ffisegol, yn ddigidol ac yn gymdeithasol ac yn gallu cael mynediad at y mwynderau a’r 
gwasanaethau y mae eu hangen arnynt. 

 
3) Erbyn 2020, mae pobl Gwynedd yn gwneud mwy o asedau diwylliannol, hanesyddol, 

hamddenol a naturiol yr ardal er mwyn gwella profiad ymwelwyr, cynyddu eu niferoedd 
a’u gwariant a sgiliau a chyflogaeth leol mewn twristiaeth. 

 
7 Mae’r canllawiau a gynhyrchwyd gan Rwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop ar ddatblygiad a gweithrediad y 
Strategaeth Datblygu Lleol i’w gweld fan hyn: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-guidance_lsd.pdf  
8 Mae’r amcanion hyn wedi’u dyrannu i mewn i’r themâu ar lefel rhaglen fel sydd wedi’i nodi yn Atodiad 1.  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-guidance_lsd.pdf
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4) Erbyn 2020, bydd Ynys Môn a Gwynedd wedi sefydlu tri gweithgaredd cydweithredol, 
rhyngdiriaethol ac un prosiect cydweithredol trawsgenedlaethol sydd, trwy arloesedd, 
rhwydweithio a chyfnewid gwybodaeth, yn cyfrannu at gwrdd ag amcanion themâu a 
blaenoriaethau cysylltiedig y Strategaeth. 

 
Mae’r pedwar prif amcan yma’n amlwg yn uchelgeisiol iawn, ac felly, yn realistig, cyfrannu at 
eu cyflawni’n unig y gall rôl LEADER fod neu ddatblygu dulliau peilot ac arloesol i fynd i’r afael 
â’r uchelgeisiau hynny. Fodd bynnag, nid yw hyn yn anarferol, a phrofiad y tîm gwerthuso yw 
bod Strategaethau Datblygu Lleol yn aml yn cyflwyno strategaeth ehangach i’r ardal.    
 
Serch hynny, mae naw ar hugain o amcanion penodol yn amlwg yn nifer fawr iawn i’w nodi. 
Fel y gellir ei weld yn Atodiad 1, mae’r amcanion hefyd yn benodol iawn o ran y materion y 
maent yn bwriadu mynd i’r afael â hwy, ac fe’u nodwyd er mwyn creu cyswllt uniongyrchol 
rhwng y Strategaeth a’r anghenion a’r cyfleoedd a nodwyd yn yr ymgynghoriad a’r ymarferiad 
SWOT. I raddau, mae hyn eisoes wedi’i gydnabod wrth i restr o 10 cwestiwn gael ei llunio yn 
seiliedig ar yr amcanion hynny, a ddefnyddiwyd mewn deunyddiau er mwyn hyrwyddo 
rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Serch hynny, mae ‘ehangder’ y strategaeth yn parhau, sydd 
o bosibl yn codi cwestiynau ynglŷn â’i heffeithiolrwydd.    
 
Mae angen cydnabod y ffaith i’r strategaeth gael ei pharatoi ar adeg pan oedd natur cyllid 
LEADER yn aneglur; roedd hyn yn annog y sawl a baratôdd y Strategaeth Datblygu Lleol i 
gynnig strategaeth amrywiol ac eang iawn gyda phwyslais ar sicrhau na fyddai unrhyw beth y 
gallech fod eisiau ei wneud yn nes ymlaen wedi’i eithrio. Serch hynny, mae’n anochel bod ei 
defnyddioldeb fel ‘strategaeth’ sy’n blaenoriaethu’r heriau a’r cyfleoedd y dylai LEADER 
ganolbwyntio arnynt  a gwneud y defnydd gorau posibl o’r arian cyfyngedig sydd ar gael wedi’i 
gyfyngu gan ymagwedd o’r fath.     
 
Hefyd, nid oes blaenoriaethau yn y dadansoddiad SWOT sydd wedi’i gyflwyno yn y 
Strategaeth Datblygu Lleol er y caiff elfennau penodol o’r dadansoddiad eu nodi yn y ‘tabl 
rhesymeg ymyrryd’ atodedig ac maent wedi’u cysylltu ag amcan penodol. Er enghraifft, nid 
yw’n glir pa rai o’r gwendidau neu’r cyfleoedd a nodir a gaiff eu hystyried yn fwyaf brys neu 
o’r flaenoriaeth uchaf o ran cyflawni rhaglen LEADER. O safbwynt strategol, mae hyn yn 
bwysig oherwydd byddai blaenoriaethu’r materion a nodir yn caniatáu dadansoddiad mwy 
eglur o ba rai o’r amcanion a’r gweithredoedd arfaethedig a nodir sydd fwyaf brys.  
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3.2.1 Barn y cyfweleion  

Câi ei gydnabod ymysg y cyfweleion bod y strategaeth a gyflwynir yn y Strategaeth Datblygu 
Lleol yn eang iawn er bod dealltwriaeth hefyd ei bod wedi’i dylunio felly er mwyn caniatáu i 
amrywiaeth mor eang â phosibl o weithgareddau gael eu gweithredu dros oes y rhaglen. 
Cafwyd cydnabyddiaeth hefyd, er y cyfeiriwyd at flaenoriaethau’r Strategaeth Datblygu Lleol 
yn ystod trafodaethau ynglŷn â phrosiectau a cheisiadau am gymorth, mai cyfyngedig yw lefel 
yr arweiniad y mae’n ei darparu i drafodaethau a phenderfyniadau. Roedd y cyfweleion hefyd 
yn cydnabod y risg y gallai Strategaeth Datblygu Lleol sydd wedi’i chanolbwyntio mwy neu 
sy’n fwy cyfyngedig fod yn broblematig, gan bwysleisio’r rôl y mae LEADER yn ei chwarae 
mewn perthynas â chynorthwyo dull ‘llawr gwlad’ neu ‘wedi’i harwain gan y gymuned’ o 
ymgymryd â datblygu gwledig. Cafodd pwysigrwydd cefnogi ‘arloesedd’ a ‘syniadau da’ o ble 
bynnag y dônt eu nodi’n aml yn ystod y trafodaethau.  
 
Yr elfen allweddol yn y ddadl hon yw bod angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol fod yn glir ynglŷn 
â beth yw eu hamcan ar gyfer rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Os mai’r amcan yw cyllido 
syniadau da neu arloesol, waeth beth yw eu tarddiad, mae ymagwedd eang yn briodol; y brif 
strategaeth yw cynorthwyo ‘syniadau da’ yn hytrach na mynd i’r afael a her neu gyfle penodol.  
Fodd bynnag, os mai’r amcan yw targedu mwy, a mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd penodol 
yng Ngwynedd, mae angen dull sy’n canolbwyntio a thargedu mwy.  
 

3.3 Yr amrywiaeth o brosiectau a gynorthwywyd hyd yma 

Ar adeg cynnal y gwaith dadansoddi ar gyfer yr adolygiad canol tymor hwn, roedd rhaglen 
LEADER yng Ngwynedd wedi cynorthwyo 71 o brosiectau gan gynrychioli buddsoddiad o 
ychydig llai na £1.2m. Gwerth cyfartalog y cymorth ariannol a ddarperir yw £16,827 fesul 
prosiect9 gyda gwerth uchaf o £110,000 (ar gyfer cronfa wedi’i thargedu at grwpiau 
cymunedol i’w galluogi i dreialu gweithgareddau newydd a fydd yn cyfrannu at eu 
cynaliadwyedd hirdymor a darparu gwasanaethau newydd) a gwerth isaf o £768 yn unig ar 
gyfer prosiect a edrychai ar wahanol ffyrdd o ailgylchu gwastraff swmpus a gesglir ar hyn o 
bryd gan yr Awdurdod Lleol i’w waredu. Mae hyn yn dangos amrywiaeth a maint y 
prosiectau/gweithredoedd a gynorthwyir gan LEADER yng Ngwynedd.   
 
Mae gwefan Arloesi Gwynedd yn darparu gwybodaeth sylweddol am y prosiectau a 
gynorthwywyd10, gan gategoreiddio’r prosiectau i’r categorïau canlynol: amaethyddiaeth, 
busnes, cydweithio, cymunedol, diwylliant, pobl ifanc, technoleg, twristiaeth ac ynni 
adnewyddol. Mae hyn yn cynnwys disgrifiadau byr o’r prosiectau, copïau o adroddiadau a 
luniwyd (lle y bo’n briodol) a fideos am y gweithgarwch a gynorthwywyd.  
 
 
 
 
 

 
9 Mae’n bwysig cofio bod swyddogion prosiect oddi mewn i Arloesi Gwynedd / Menter Môn yn cyflawni llawer 
o’r prosiectau a gynorthwywyd ac ni chaiff hynny ei ystyried yn rhan o gostau’r prosiectau.  
10 https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/ 

https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/
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Mae hefyd gan y rhaglen bresenoldeb sylweddol ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol 
Twitter11 a Facebook12 sy’n golygu bod gan y rhaglen a phrosiectau unigol bresenoldeb 
sylweddol ar-lein.  
 
Er enghraifft, dyma fideo a gynhyrchwyd ar gyfer prosiect i dreialu 
dulliau cyllido torfol i godi arian ar gyfer prosiectau ynni 
cymunedol13. Mae enghreifftiau pellach o brosiectau i’w gweld yn 
Atodiad 2; mae’r enghreifftiau hynny’n edrych ar wybodaeth a 
gofnodwyd mewn ‘ffurflenni cwblhau prosiectau’ (a drafodir 
ymhellach isod) a gaiff eu cwblhau pan ddaw prosiectau i ben. 
 
Yr hyn sy’n glir o’r adolygiad yw bod gweithgarwch sylweddol wedi’i gyflawni yng Ngwynedd 
dros oes rhaglen LEADER hyd yma. 
 
  

 
11 https://twitter.com/arloesigwynedd?lang=cy 
12 https://www.facebook.com/ArloesiGwyneddWledig 
13 https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/cyllid-torfol-ynni-cymunedol/ 

https://twitter.com/arloesigwynedd?lang=cy
https://www.facebook.com/ArloesiGwyneddWledig
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/cyllid-torfol-ynni-cymunedol/
https://www.youtube.com/watch?v=8t_dyKELaWA
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Ffigur 3.1: Enghraifft o allbwn Arloesi Gwynedd Wledig yn y cyfryngau cymdeithasol; yn 
ymwneud â Phrosiect Strydoedd Unigryw 
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3.3.1 Dosbarthiad prosiectau a gynorthwywyd yn ôl amcanion penodol y 

Strategaeth Datblygu Lleol 

Yn ôl adolygiad o’r prosiectau o ran sut maent yn gysylltiedig â’r amcanion penodol a nodir yn 
y Strategaeth Datblygu Lleol, bu gweithgarwch yn erbyn y rhan fwyaf o’r amcanion penodol, 
er bod achosion lle na fu gweithgarwch yn erbyn amcan.  
 
Ffigur 3.2: Dosbarthiad prosiectau a gynorthwywyd yn ôl amcanion penodol y Strategaeth 
Datblygu Lleol  

Ffynhonnell: Menter Môn 
Noder bod nifer y prosiectau sydd i’w gweld yn y graff uchod yn fwy na chyfanswm nifer y prosiectau a 
gynorthwywyd gan y cofnodwyd bod rhai prosiectau’n mynd i’r afael â mwy nag un amcan strategol.  

 
Dyma’r tri amcan lle na fu gweithgarwch yn eu herbyn hyd yma:  
 

• AP14: Cyd-drefnu consortia busnesau lleol i gael cymorth ac ymwneud yn fwy 
llwyddiannus â gweithdrefnau caffael ffurfiol. 

 

• AP17: Gwneud y mwyaf o’r Ddinas Dysg ymhellach i mewn i’w hardaloedd ehangach yng 
Ngwynedd. 

 

• AP23: Ymestyn darpariaethau prif ffrwd i’r ardaloedd sydd ym mhellafoedd cefn gwlad ac 
ardaloedd ucheldir trwy raglennu rhagweithiol. Pwyslais ar fusnesau ar y tir. 

 
Yr amcan penodol lle bu’r gweithgarwch mwyaf yn ei erbyn yw AP9, cynyddu’r cyfleoedd ar 
gyfer entrepreneuriaeth cychwyn busnes a deinameg cyflenwi a phrosesu lleol gwerth 
ychwanegol yn y sector bwyd (naw o brosiectau). 
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Mae’n bwysig pwysleisio y bu ffocws yr adolygiad ar y cam hwn (pan fo mwyafrif y prosiectau 
yn dal i fod yn weithredol) ar weithgarwch prosiectau yn hytrach na chanlyniadau. Er y bu 
rhywfaint o ffocws (fel sydd i’w weld yn y graff uchod), y mae’n amlwg y bu’r gweithgarwch 
yn gymharol wasgaredig, gan adlewyrchu natur eang y Strategaeth Datblygu Lleol. Y 
dehongliad cadarnhaol o’r adolygiad hwn yw bod gweithgarwch wedi’i wneud yn erbyn y rhan 
fwyaf o’r blaenoriaethau a nodir yn y Strategaeth a bod amrywiaeth eang o weithgareddau a 
syniadau wedi’u peilota.  
 
Fodd bynnag, er y bu’r adolygiad hyd yma yn seiliedig ar yr hyn y mae’r prosiectau’n ei wneud 
yn hytrach na beth mae’r prosiectau’n ei gyflawni, y pryder fyddai bod yr adnoddau sydd ar 
gael yn cael eu taenu’n denau iawn, gan olygu mai cyfyngedig yw’r potensial i’r buddsoddiad 
a wneir gyflawni effaith sylweddol (hynny yw, i fynd i’r afael â’r cyfleoedd a’r heriau a nodir). 
Yn wir, nid oes unrhyw fodd i’r amryw brosiectau a gyllidir fynd i’r afael â’r amryw faterion a 
nodir fel amcanion o dan bob blaenoriaeth. Fodd bynnag, unwaith eto, dylid hefyd nodi’r 
ffaith bod LEADER yn canolbwyntio ar beilota dulliau newydd ac arloesol o ddatblygu gwledig 
(yn hytrach na mynd i’r afael â’r heriau neu’r cyfleoedd o anghenraid).  
 

3.3.2 Barn y cyfweleion  

Yn gyffredinol, roedd y cyfweleion yn gadarnhaol iawn pan ofynnwyd iddynt am sylwadau ar 
amrywiaeth y prosiectau a gynorthwywyd hyd yma. Serch hynny, mewn rhai achosion 
mynegwyd y farn bod angen mwy o ‘uchelgais’ ac, i rai, y gellid/dylid datblygu prosiectau ar 
raddfa mwy o faint. 
 
Roedd rhywfaint o bryder hefyd bod nifer y prosiectau a gyflwynir yn lleihau a bod pethau’n 
arafu er na fyddai hyn yn annisgwyl o ystyried faint o brosiectau sydd ar y gweill a’r 
cyfyngiadau yn sgil hynny ar y gallu i barhau i ddatblygu a chyflawni rhagor o brosiectau. Mae 
hefyd angen y ystyried yr angen i sicrhau bod adnoddau’n parhau i fod ar gael i gadw’r rhaglen 
yn ‘fyw’ drwy gydol ei hoes, gyda sawl blwyddyn o weithgarwch pellach yn dal i fod yn bosibl 
(mae’r rhaglen yn rhedeg tan o leiaf ddiwedd 2021). 
 
Wrth ystyried amrywiaeth y prosiectau a gynorthwywyd a’r math o waith a wneir, mae angen 
nodi’r cyfyngiadau y mae rheolau cymorth gwladwriaethol a’r angen am arian cyfatebol yn eu 
rhoi ar weithrediad rhaglen LEADER ar lefel leol. Nid oes modd defnyddio cyllid rhaglen 
LEADER yng Nghymru i ddarparu cymorth a fyddai’n gymorth gwladwriaethol14 lle byddai 
‘busnes’, ‘menter’ neu ‘weithredwr economaidd’ yn derbyn cymorth o’r fath. Mae hyn yn 
golygu na all Grwpiau Gweithredu Lleol ddarparu unrhyw fath o gymorth a fyddai’n lleihau 
costau rhedeg gweithredol dydd i ddydd: cymorthdalu cyflogau staff neu roi cymorth ariannol 
(boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) tuag at rent, ardrethi, costau ynni, hyrwyddo, 
cyhoeddusrwydd, hysbysebu a/neu unrhyw gostau rhedeg neu orbenion eraill. Ymhellach, ni 
all LEADER yng Nghymru gael ei defnyddio i ddarparu grantiau cyfalaf na refeniw nac unrhyw 
ffurf arall ar gymorth uniongyrchol nac anuniongyrchol i fusnesau masnachol.  

  

 
14 Mae cymorth gwladwriaethol yn golygu unrhyw fantais a roddir gan awdurdodau cyhoeddus drwy adnoddau 
gwladwriaethol ar sail ddetholus i unrhyw sefydliad a allai aflunio cystadleuaeth a masnach yn yr Undeb 
Ewropeaidd. I gael mwy o wybodaeth, gweler: https://www.gov.uk/guidance/state-aid  

https://www.gov.uk/guidance/state-aid
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3.4 Gwariant hyd yma 

Mae’r tabl isod yn nodi ffigurau gwariant diweddaraf y rhaglen ar adeg llunio’r adroddiad 
hwn.   
 
Tabl 3.1: Cyllideb prosiectau ac ymrwymiadau Arloesi Gwynedd ar ddiwedd mis Mai 201915 
 

 Cyfanswm Fel canran o’r gyllideb 

Cyllideb £2,527,241 - 

Wedi’i ymrwymo £1,209,693 48% 
Ffynhonnell: Menter Môn   

 
Mae ychydig dan 50 y cant o gyllidebau’r prosiectau wedi’i ymrwymo ar bwynt canol oes y 
rhaglen. Dyma sefyllfa gymharol iachus i’r rhaglen fod ynddi ar y cam hwn, gydag arian yn dal 
i fod ar gael i’w ymrwymo i gyllido prosiectau wrth symud ymlaen yn ogystal â’r ffaith bod 
cynnydd da wedi’i wneud o ran y swm sydd wedi’i ymrwymo. Serch hynny, byddem yn 
rhagweld y byddai angen dyrannu’r arian sy’n weddill yn gymharol fuan i sicrhau y caiff ei 
ddefnyddio’n llawn erbyn diwedd 2021.    
 

3.5 Dangosyddion perfformiad ar lefel y rhaglen  

Mae’r tabl isod yn dangos y data ar berfformiad rhaglen LEADER yng Ngwynedd yn erbyn y 
targedau y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru a chyllidwyr eraill.  
 
Tabl 3.2: Dangosyddion perfformiad rhaglen LEADER yng Ngwynedd (yn gyffredinol) ar 
ddiwedd mis Mai 2019*  
 

Dangosydd perfformiad16 ↓ Targed  Hawliwyd  
% o’r targed a 

hawliwyd 

Nifer yr astudiaethau dichonoldeb 12 16 133% 

Nifer y rhwydweithiau a sefydlwyd 24 12 50% 

Nifer y gweithgareddau peilot a 
gynhaliwyd/gynorthwywyd 

85 37 44% 

Nifer yr hybiau cymunedol 20 4 20% 

Nifer y swyddi a ddiogelwyd 9 3.5 39% 

Nifer y gweithredoedd/hyrwyddiadau 
lledaenu gwybodaeth 

163 294 180% 

Nifer y rhanddeiliaid yr ymgysylltwyd â hwy 269 243 90% 

Nifer y cyfranogwyr 243 4,526 1,863% 

Nifer y swyddi a grëwyd (dangosydd NDA) 30 14 47% 
Ffynhonnell: Menter Môn | Mae diffiniadau’r dangosyddion yn Atodiad 3  
*heb gynnwys allbynnau prosiect cydweithredol.  

 

 
15 Yn cynnwys y gyllideb a ddyrannwyd i gyllido prosiectau cydweithredol.  
16 Mae diffiniadau o’r dangosyddion i’w gweld yn Atodiad 3.  
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Mae’r dangosyddion yn awgrymu bod y rhaglen yn perfformio’n dda wrth i’r cyflawniadau 
drechu’r gwariant (48 y cant) ym mhob un ond dau achos; y rheiny yw ‘nifer yr hybiau 
cymunedol’ a ‘nifer y swyddi a ddiogelwyd’. Mewn sawl achos, mae’r rhaglen eisoes wedi 
gorgyflawni yn erbyn y targed, a hynny’n ddramatig iawn mewn rhai achosion, a’r mwyaf 
amlwg yw nifer y cyfranogwyr a gynorthwywyd. Mae lefel y gorgyflawni yn erbyn y targedau 
hynny, o ystyried bod y rhaglen dal i fod gryn ffordd o fod wedi’i chwblhau, naill ai’n awgrymu 
bod y dangosyddion hynny wedi’u gosod yn llawer rhy isel, neu y bu newid sylweddol yn y 
gweithgareddau a wnaed. Myw na thebyg bod yma gyfuniad o’r ddau reswm yma. Mae’r nifer 
uchel o gyfranogwyr a gynorthwywyd hefyd yn dangos lefel uchel o ddiddordeb yn y rhaglen 
yng Ngwynedd hyd yma.  
 
Mae’n bwysig nodi fan hyn nad yw amrywiaeth a lefelau’r targedau a osodwyd yn sylweddol 
ar gyfer rhaglen gwerth £5m. Mae hyn yn unol â newid ymagwedd Llywodraeth Cymru at 
raglen bresennol LEADER mewn ymateb i feirniadaeth o’r rhaglen flaenorol, a oedd yn 
cynnwys rhestr lawer hirach o ddangosyddion perfformiad, a arweiniodd at broses fonitro 
gymhleth iawn. Serch hynny, mae’r nifer llawer mwy cyfyngedig o ddangosyddion (y mwyafrif 
ohonynt yn allbynnau17) yn golygu mai cyfyngedig yw’r data sydd ar gael i farnu llwyddiant y 
rhaglen ar sail y dangosyddion perfformiad hyn yn unig. Mae hyn yn cynyddu dibyniaeth y 
gwerthusiad ar ddata a gesglir gan brosiectau unigol, fel a drafodir yn nes ymlaen yn y bennod 
hon.  
 
Perthnasol yw nodi bod y dangosyddion perfformiad a drafodir uchod yn cael eu hadrodd i 
Lywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen i Wynedd yn gyfan. Ni chaiff y dangosyddion perfformiad 
eu hadrodd fesul amcan y Strategaeth Datblygu Lleol, sy’n golygu nad oes modd eu defnyddio 
i asesu cynnydd yn erbyn yr amcanion penodol hynny. 
 
O adolygu’r targedau, gwelir mai cyfyngedig yw’r cydberthyniad rhwng y dangosyddion 
perfformiad (a ddylai fod yn rhagweld canlyniadau’r rhaglen) a’r amcanion a osodwyd yn y 
Strategaeth Datblygu Lleol. Yn benodol, ni fyddai’r cyflawniadau a ddisgwylir yn y 
dangosyddion perfformiad yn caniatáu i’r amcanion, fel y maent wedi’u gosod yn y 
Strategaeth Datblygu Lleol, gael eu cyflawni. Mae pa mor ddefnyddiol ydynt fel dangosyddion 
perfformiad ar gyfer y Strategaeth Datblygu Lleol felly, unwaith eto, yn gyfyngedig. Ac mae’r 
wybodaeth y gall y prosiect ei darparu felly, unwaith eto, yn bwysig iawn.  
  

3.5.1 Dangosyddion perfformiad pellach posibl  

Fel a nodwyd yn flaenorol yn y bennod hon, mae’r dangosyddion perfformiad allweddol sydd 
yn eu lle ar gyfer rhaglen LEADER (fel a osodwyd gan Lywodraeth Cymru) yn canolbwyntio ar 
allbynnau (gweithgarwch) ac yn gymharol gul. Ystyriodd y gwerthusiad, felly, y potensial i 
gyflwyno dangosyddion ychwanegol er mwyn darparu data pellach ar berfformiad y rhaglen 
yng Ngwynedd.  
 
  

 
17 Gan ddarlunio lefel y gweithgarwch a wneir yn hytrach na chanlyniadau’r gweithgarwch. 
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Gofynnwyd i aelodau a staff y Grŵp Gweithredu Lleol yn ystod cyfweliadau ac mewn gweithdy 
gyda’r Grŵp Gweithredu Lleol wneud sylwadau am sut y dylid mesur llwyddiant rhaglen 
LEADER yng Ngwynedd. Gofynnwyd yr un cwestiwn mewn ardaloedd eraill lle mae Wavehill 
yn gwerthuso rhaglen LEADER; mae’r awgrymiadau a wnaed yn cynnwys:  
 

• Gwneud defnydd llawn o’r cyllid sydd ar gael 

• Ysgogi syniadau newydd ac arloesol 

• Canlyniadau ‘meddal’ sy’n meithrin gallu megis hyder a pharodrwydd i weithredu 

• Cynaliadwyedd prosiectau a gynorthwyir gan LEADER (eu bodolaeth ar ôl i gyllid LEADER 
ddod i ben) 

• Rhannu syniadau/cysyniadau a ddatblygwyd drwy LEADER a’u hailadrodd mewn 
prosiectau/gweithgareddau eraill 

 
Fel a nodwyd yn flaenorol, her allweddol i werthuso rhaglen fel LEADER yw y gall y prosiectau 
a’r gweithgareddau a gyllidir amrywio’n sylweddol. Mae hyn yn golygu mai heriol yw datblygu 
set o ddangosyddion cyffredin y gellir eu defnyddio ar draws yr holl brosiectau, yn arbennig 
mewn perthynas â chipio canlyniadau gweithgareddau. Serch hynny, mae dangosyddion 
generig posibl y gellid eu defnyddio yn cynnwys:  
 

• Nifer y sefydliadau sy’n gwneud cais am gyllid i gyflawni prosiect am y tro cyntaf  

• Nifer y sefydliadau newydd hynny sy’n datblygu cynigion am brosiectau eraill neu ddilynol 
(hynny yw, parhau i ymwneud ag adfywio)  

• Nifer (neu ganran) y cyfranogwyr/rhanddeiliaid sy’n dweud iddynt elwa o ganlyniad i 
ymwneud â’r prosiect a gyllidwyd gan LEADER  

• Nifer (neu ganran) y cyfranogwyr/rhanddeiliaid sy’n dweud eu bod yn fwy tebygol o 
ymwneud neu barhau i ymwneud â gweithgarwch yn eu cymuned leol o ganlyniad i 
ymwneud â rhaglen LEADER 

 
Prif wendid y dangosyddion hyn yw nad ydynt yn dweud dim wrthych am natur y budd, dim 
ond bod budd wedi bod. Serch hynny, gallai fod awgrym o’r fath yn ddigon, gyda mwy o ddata 
a dadansoddi manwl yn cael ei ddarparu ar lefel prosiect.  
 
Y thema fwyaf cyffredin mewn trafodaethau ag aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol ar y mater 
hwn oedd gwaddol y prosiectau, p’un a ydynt yn parhau neu’n esblygu wedi i’r cyllid a 
ddarparwyd gan raglen LEADER ddod i ben. Roedd llawer yn ystyried efallai mai hyn oedd 
dangosydd allweddol llwyddiant LEADER, ac yn amlwg mae’n gyson ag amcan creiddiol 
LEADER fel peirianwaith i beilota dulliau datblygu gwledig newydd ac arloesol. 
 
Er ei bod yn bwysig derbyn na fydd pob prosiect yn llwyddo (rhan allweddol o unrhyw ymyriad 
i gynorthwyo gweithgareddau newydd ac arloesol), mae rhesymeg dangosyddion mewn 
perthynas â gwaddol rhaglen LEADER yn glir. Mae’r dangosyddion posibl yn cynnwys:   
 

• Nifer y prosiectau sy’n dal i fod yn weithredol 12 mis ar ôl i gyllid LEADER ddod i ben 

• Faint o gyllid ychwanegol a ddenir i’r ardal gan y prosiect 
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Mae rhannu a dysgu hefyd yn elfen allweddol o raglen LEADER. Gallai fod yn werthfawr, felly, 
cipio dangosyddion gweithgareddau yn ymwneud â’r broses honno fel rhan o ddangosyddion 
‘gwaddol’, er enghraifft:   
 

• Nifer yr astudiaethau achos a gynhyrchwyd a sawl gwaith y maent wedi’u lawrlwytho o 
wefan y rhaglen 

• Cyfranogwyr gweithgareddau i rannu’r hyn a ddysgant o raglen LEADER (unigolion a/neu 
sefydliadau) 

 
Fel a drafodwyd yn Adroddiad 1, mae Cwestiynau Gwerthuso Cyffredin yn elfen bwysig o 
System Fonitro a Gwerthuso Gyffredin yr UE; mae rhaglen LEADER yn rhan o’r system hon a 
phriodol yw eu hystyried fan hyn. Mae gofyn i Grwpiau Gweithredu Lleol adrodd yn erbyn y 
Cwestiynau Gwerthuso Cyffredin sy’n berthnasol i’r Meysydd Ffocws y mae eu 
gweithgareddau yn gydnaws â hwy. Yng Nghymru, dylai’r Grwpiau Gweithredu Lleol fynd i’r 
afael â’r Cwestiwn Gwerthuso Cyffredin sy’n ymwneud â Maes Ffocws 6B: ‘I ba raddau mae 
ymyriad y Cynllun Datblygu Gwledig wedi cyfrannu at feithrin datblygu gwledig mewn 
ardaloedd gwledig?’ Mae’r meini prawf dyfarnu sydd wedi’u nodi ar gyfer y cwestiwn hwn i’w 
gweld yn y tabl isod. 
 
Tabl 3.3: Meini prawf dyfarnu a dangosyddion ar gyfer Maes Ffocws 6B: meithrin datblygu 
lleol mewn ardaloedd gwledig 
 

Meini prawf dyfarnu Dangosyddion  

1. Mae gwasanaethau a seilwaith lleol 
mewn ardaloedd gwledig wedi gwella  

2. Mae mynediad i wasanaethau a 
seilwaith lleol wedi cynyddu mewn 
ardaloedd gwledig  

3. Mae pobl wledig wedi cyfranogi mewn 
gweithredu lleol  

4. Mae pobl wledig wedi elwa o weithredu 
lleol  

5. Crëwyd cyfleoedd cyflogaeth drwy 
strategaethau datblygu lleol  

6. Mae’r diriogaeth a’r boblogaeth wledig 
sydd wedi’u cwmpasu gan Grwpiau 
Gweithredu Lleol wedi cynyddu 

• % o’r boblogaeth wledig sydd wedi’i 
chwmpasu gan strategaethau datblygu 
lleol  

• Swyddi a grëwyd mewn prosiectau a 
gynorthwywyd  

• % y boblogaeth wledig sy’n elwa o well 
gwasanaethau/seilwaith  

 
Gwybodaeth ychwanegol: 
 

• Nifer y prosiectau/mentrau a gefnogir 
gan y Strategaeth Datblygu Gwledig  

• % o wariant y Cynllun Datblygu Gwledig 
ym mesurau LEADER mewn perthynas â 
chyfanswm gwariant y Cynllun Datblygu 
Gwledig 

 
Gwerth cymharol gyfyngedig sydd i’r dangosyddion a nodwyd ar gyfer Maes Ffocws 6B ar lefel 
leol o ran asesu canlyniadau’r rhaglen. Fodd bynnag, mae llawer o’r dangosyddion a awgrymir 
uchod yn berthnasol i’r meini prawf dyfarnu a nodir, gan ategu ymhellach y potensial sydd i’w 
cyflwyno. Serch hynny, mae angen nodi unwaith yn rhagor fan hyn y cyfyngiadau a grëir gan 
gyfyngiad cymorth gwladwriaethol ar y rhaglen yng Nghymru mewn perthynas â’r potensial i 
gyflawni canlyniad y ‘swyddi a grëwyd’.  
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Mae hefyd yn bwysig ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth ystyried 
dangosyddion perfformiad ar lefel rhaglen ar gyfer cynlluniau yng Nghymru. Mae’r Ddeddf yn 
rhoi deddfwriaeth yn ei lle sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru roi 
ystyriaeth flaenllaw i gynaliadwyedd hirdymor, a gweithio gyda’i gilydd yn ogystal â chyda 
sefydliadau perthnasol eraill (megis grwpiau trydydd sector) a’r cyhoedd er mwyn atal 
problemau a mynd i’r afael â hwy 18. Mae saith o ‘nodau llesiant’ wedi’u gosod a rhoddwyd 
46 o ‘ddangosyddion cenedlaethol’ yn eu lle er mwyn gallu mesur cynnydd tuag at y nodau 
hyn.  
 
Mae’r rhestr yn rhy hir i’w chynnwys fan hyn19 ond gallai nifer o’r dangosyddion fod yn 
berthnasol i raglen LEADER. Serch hynny, mae’r dangosyddion hyn (fel sydd i’w disgwyl gan 
ddangosyddion ar lefel genedlaethol) yn rhai lefel uchel iawn a hirdymor. Heriol â dweud y 
lleiaf, felly, fyddai priodoli unrhyw newidiadau yn y dangosyddion hyn i raglen LEADER. Fodd 
bynnag, bydd yn bwysig bod yn ymwybodol o’r dangosyddion lefel uchel hyn a’u hystyried 
wrth adolygu’r Strategaeth Datblygu Lleol.  
 
Ar sail yr adolygiad yn yr adran hon, hoffem gynnig y caiff ystyriaeth ei rhoi i gyflwyno o leiaf 
y dangosyddion a nodir isod:  
 
a) Nifer y sefydliadau sy’n gwneud cais am gyllid i gyflawni prosiect am y tro cyntaf  
b) Nifer y sefydliadau newydd hynny sy’n datblygu cynigion am brosiectau eraill neu 

ddilynol (hynny yw, parhau i ymwneud ag adfywio)  
c) Nifer (neu ganran) y cyfranogwyr/rhanddeiliaid sy’n dweud eu bod yn fwy tebygol o 

ymwneud neu barhau i ymwneud â gweithgarwch yn eu cymuned leol o ganlyniad i 
ymwneud â rhaglen LEADER 

ch) Nifer y prosiectau sy’n dal i fod yn weithredol 12 mis ar ôl i gyllid LEADER ddod i ben 
d) Faint o gyllid ychwanegol a ddenir i mewn i Wynedd gan y prosiect 
dd) Cyfranogwyr gweithgareddau i rannu’r hyn a ddysgant o raglen LEADER (unigolion 

a/neu sefydliadau) 
 
Mae’r dangosyddion hyn yn rhai generig ac nid ydynt yn ymwneud yn benodol ag unrhyw rai 
o’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Strategaeth Datblygu Lleol. Ar sail yr adolygiad o’r 
Strategaeth Datblygu Lleol a drafodwyd yn flaenorol, dylid ystyried hefyd y potensial i 
gyflwyno dangosyddion ychwanegol sy’n ymwneud â blaenoriaethau penodol. 
  

 
18 Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf i’w gweld fan hyn: https://futuregenerations.wales/cy/about-us/future-
generations-act/  
19 Mae’r rhestr lawn i’w gweld yn y ddogfen ganlynol: https://gov.wales/docs/desh/publications/160316-
national-indicators-to-be-laid-before-nafw-en.pdf   

https://futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://gov.wales/docs/desh/publications/160316-national-indicators-to-be-laid-before-nafw-en.pdf
https://gov.wales/docs/desh/publications/160316-national-indicators-to-be-laid-before-nafw-en.pdf
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3.6 Canlyniadau ar lefel prosiect hyd yma  

3.6.1 Ffurflenni gwerthuso prosiectau 

Caiff ffurflen gais ei llenwi gan bob prosiect pan gaiff ei derfynu. Mae’r ffurflenni hyn yn gofyn 
am amrywiaeth o wybodaeth, gan gynnwys: 
 

• Beth wnaeth y prosiect ei ddangos ac a oedd y cyflawniadau’n gyson â nodau’r prosiect? 

• Beth weithiodd yn dda a beth oedd heb weithio’n dda?  

• Yr allbynnau a gyflawnwyd 

• Manylion unrhyw werthusiadau a gynhaliwyd o’r prosiect 
 
Roedd 16 o ffurflenni gwerthuso prosiect ar gael i’w hadolygu adeg llunio’r adroddiad hwn. 
Mae’r pwyntiau allweddol yn nifer o’r ffurflenni hyn wedi’u crynhoi ar ffurf astudiaethau 
achos bach ar gyfer prosiectau sydd i’w gweld yn Atodiad 2. Serch hynny, gall y themâu 
allweddol a nodwyd gan ein hadolygiad gael eu crynhoi fel a ganlyn: 
 

• Mae natur amrywiol ac, mewn llawer o achosion, arloesol y prosiectau a gynorthwyir gan 
Arloesi Gwynedd yn glir.  

• Mae’n ymddangos i gynaliadwyedd (yn y ddau ystyr) fod yn thema fawr i’r Grŵp 
Gweithredu Lleol; nid yn unig yr edrychodd Arloesi Gwynedd ar brosiectau a geisiai wneud 
y mwyaf o nodweddion naturiol presennol (megis Prosiect Awyr Dywyll) ond hefyd ar 
ffyrdd i greu cyfalaf i brosiectau cymunedol (Cyllid Torfol, Rhodd Eryri). 

• Er i’r adroddiadau awgrymu bod y mwyafrif o’r prosiectau wedi cyflawni’u nodau’n 
llwyddiannus, anodd yw sefydlu pa mor bell y bu i’r prosiectau hyn wneud cynnydd neu 
ddatblygu yn dilyn y cyfnod peilot a gynorthwywyd gan LEADER.  

• Mae prosiectau megis WI-FI Aberdaron wedi darparu atebion llwyddiannus iawn i heriau 
sy’n wynebu eu hardaloedd ac mae’n destun clod i’r prosiectau hyn a dull LEADER y 
dilynwyd eu hesiampl ar raddfa ehangach ar draws y sir.  

• Er i lawer o brosiectau beilota neu ddefnyddio technolegau arloesol, nid oedd bob amser 
ddigon o alw i’r rhain gael eu troi at ddefnydd hirdymor. Er enghraifft, roedd yr ap 
cyfieithu ar y pryd a ddatblygwyd ar gyfer prosiect O Glust i Glust yn hynod arloesol ond 
anodd fu annog pobl i ddefnyddio’r ap yn annibynnol ac nid yw’r ap yn ymddangos 
mwyach yn siop Google Play.  

• Mae’n ymddangos i brosiectau eraill ddenu sylw sylweddol gan y cyfryngau, megis 
Prosiect 15; serch hynny, ni wnaethant wneud cynnydd y tu hwnt i’w cyfnod peilot (nid 
yw gwefan Prosiect 15 yn bodoli mwyach) er nad yw’r rheswm am hynny bob amser yn 
glir.  

• Meddai rhai prosiectau i’r berthynas rhyngddynt hwy a Chyngor Gwynedd ar adegau fod 
yn heriol i gyflawni’r prosiect. Teimlai Bach a Sych a Gwastraff Swmpus nad oedd modd 
iddynt symud ymlaen ar eu syniadau yn sgil blaenoriaethau gwahanol megis canfyddiad 
nad oedd y Cyngor yn dymuno darparu gwasanaethau drwy gyflenwyr allanol neu 
ddarparu gwybodaeth berthnasol yn ymwneud â hwy. 
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• Mae’n ymddangos na fu i rai prosiectau symud ymlaen yn bellach ond iddynt greu 
allbynnau y gellir eu defnyddio i fod o fudd pellach i’w cymunedau, er enghraifft y 
sbienddrychau a brynwyd ar gyfer prosiect Awyr Dywyll neu’r cyfeiriadur o fusnesau twf 
a grëwyd fel rhan o Byw a Bod Digidol. Mae eraill sydd heb symud ymlaen yn gadael 
gwaddol ar ffurf canlyniadau creu busnes neu gyflogaeth. 

 
Mae’r ffurflenni terfynu prosiectau yn darparu crynodeb ddefnyddiol o’r prosiectau dan sylw. 
Serch hynny, cymharol gyfyngedig yw’r wybodaeth a ddarparant ar ganlyniad y prosiectau 
dan sylw a’r gwersi a ddysgwyd wrth eu datblygu a’u cyflawni, er bod, yn amlwg, angen 
ystyried natur fach y prosiectau y llenwyd ffurflenni ar eu cyfer hyd yma; mae pen draw i faint 
o wybodaeth y gellir yn rhesymol ddisgwyl i brosiectau ar raddfa fach ei darparu.  
 
Serch hynny, o ystyried mai prin iawn yw’r dystiolaeth y bydd data monitro yn ei darparu 
mewn perthynas â’r hyn mae’r rhaglen wedi’i gyflawni, mae’n bwysig sicrhau, lle bynnag y bo 
modd, y caiff gwybodaeth o ansawdd uchel ei darparu ar gyfer prosiectau drwy’r ffurflenni 
terfynu. Fel prosiectau arloesol a pheilot, dylai fod pwyslais cryf hefyd ar ddadansoddi’r gwersi 
a ddysgwyd wrth reoli a chyflawni’r prosiectau, sy’n fater a drafodir ymhellach yn nes ymlaen 
yn yr adroddiad hwn.  
 

3.6.2 Adborth gan randdeiliaid y prosiectau 

Fel a nodwyd yn y cyflwyniad, cynhyrchodd yr arolwg ar-lein o randdeiliaid y prosiectau 16 o 
ymatebion gan unigolion a gynrychiolai 28 o wahanol brosiectau Arloesi Gwynedd. Er bod y 
sampl hon yn llai nag a ddymunem, mae’n cynnig dealltwriaeth o farn y rhai sy’n ymwneud 
â’r prosiectau y tu allan i dîm Arloesi Gwynedd.  
 
Fel y byddai rhywun yn disgwyl, amrywiai’r ymatebion pan ofynnwyd i’r rhanddeiliaid 
ddisgrifio cyflawniadau’r prosiect (neu’r prosiectau mewn sawl achos) y buont yn ymwneud 
â hwy yn sgil yr amrywiaeth eang o brosiectau dan sylw. Mewn llawer o achosion, disgrifiai’r 
ymatebwyr hefyd y gweithgareddau a gynhaliwyd (er enghraifft, nifer y digwyddiadau) yn 
hytrach na’r canlyniadau, er nad yw hyn yn annisgwyl o ystyried bod llawer o’r prosiectau yn 
dal i fod ar y gweill.   
 
Pan nodwyd canlyniadau, roedd ffocws ar y buddion i’w cymunedau a thrigolion lleol. 
Cyfeiriwyd at brosiectau’n cael effaith ar iechyd meddwl a llesiant trigolion, ffermio ac 
amaethyddiaeth yn yr ardal leol, hybu’r amgylchedd, a chodi ymwybyddiaeth o lawer o 
faterion cymdeithasol. Dyma enghreifftiau o’r cyflawniadau a nodwyd:  
 

• “Mae ymwybyddiaeth wedi codi am faterion a heriau. Mae wedi hybu meddwl a 
thrafodaeth am y materion a archwiliwyd ac mae wedi ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan 
mewn amryw bynciau.” 

• “Ymchwil gefndirol dda a gwaith peilot.” 

• “Mae wedi codi ymwybyddiaeth o ddementia ac wedi addysgu unigolion o bob oed am y 
cyflwr. Roedd yn gyfle i rannu arferion gorau a hyrwyddo’r gwasanaethau sydd ar gael i 
unigolion a gyrfaoedd.”  
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• “Mae wedi darparu cyfleuster defnyddiol i yrwyr cerbydau trydan yng nghanolbarth 
gwledig Cymru. Mae’n denu ychydig o ymwelwyr ychwanegol i’n busnes na fyddent, 
efallai, wedi trafferthu fel arall. Y gobaith yw ei fod yn rhoi hyder i yrwyr fentro i’r ardal 
gyda’u ceir trydan.”  

• “Mae wedi denu rhywfaint o dwristiaeth ychwanegol.”  

• “Mae Cysawd yr Haul newydd ei gwblhau ac mae modd ymweld â phob planed yn ei 
lleoliad gyhoeddus ledled Eryri. Cynhyrchwyd taflenni a gwnaed rhywfaint o waith 
cyhoeddusrwydd drwy gydol y cyfnod. Rwy’n gwybod bod gweithgarwch cyhoeddusrwydd 
mawr ar fin digwydd felly rydym ni’n disgwyl gweld ymwybyddiaeth o’r prosiect a statws 
Awyr Dywyll yn dechrau cynyddu’n awr. Rwy’n credu bod y gwaith gyda’r ysgolion a 
busnesau ac ym mhob cymuned tref neu bentref a fu’n cymryd rhan eisoes wedi creu lefel 
o ddiddordeb, ac mae’r ymateb a gefais yn bersonol o bob rhan o’r cyhoedd yn rhyfeddol 
o gadarnhaol. Rwy’n gobeithio y bydd yn arwain at fwy o ddiddordeb yng ngwyddorau’r 
gofod, pynciau STEM mewn ysgolion a phrifysgolion ac yn statws awyr dywyll y credaf ei 
fod yn amgylcheddol bwysig, er iechyd a llesiant, i gymunedau, busnes a thwristiaeth. Y 
gobaith yw y bydd gweithiau celf cysawd yr haul yn benodol yn ychwanegu atyniad arall 
at y posibiliadau i ymwelwyr â’r ardal.”  

 
Diddorol yw nodi i’r rhan fwyaf o ymatebwyr i’r cwestiwn hwn ddweud bod y prosiect(au) yr 
oeddynt yn ymwneud â hwy yn perfformio’n well nag oeddynt wedi disgwyl.  
 
Ymwneud â datblygu gwledig yn flaenorol  
 
Er bod ein sampl yn fach, ac felly efallai nad yw’n gynrychioliadol o’r holl randdeiliaid sy’n 
ymwneud â phrosiectau Arloesi Gwynedd, diddorol yw nodi bod 10 o’r 16 o ymatebwyr i’r 
cwestiwn hwn yn dweud nad oeddynt wedi bod yn ymwneud ag unrhyw brosiectau eraill a 
gyflawnir yng Ngwynedd wledig o’r blaen.  
 
Byddai hyn yn awgrymu y bu modd i’r rhaglen ymgysylltu â grŵp o randdeiliaid na fu’n 
ymwneud â phrosiectau gwledig yn yr ardal yn flaenorol. Serch hynny, mae’r sampl yn fach, a 
bydd angen casglu mwy o ddata er mwyn cadarnhau a yw hyn yn cael ei adlewyrchu’n 
ehangach. Serch hynny, byddai hyn yn ganlyniad cadarnhaol i broses LEADER yng Ngwynedd 
gyda ‘meithrin datblygiad economaidd lleol’ yn un o amcanion allweddol dull LEADER ac elfen 
bywiocáu’r rhaglen, a drafodir ymhellach yn y bennod ganlynol. 
 
Dysgu a datblygiad personol  
 
Gofynnwyd i’r rhanddeiliaid ddisgrifio beth, os o gwbl, y maent hwy (fel unigolyn) wedi ei 
ddysgu o ganlyniad i ymwneud â’r prosiect(au) ac Arloesi Gwynedd. Mae’r dysgu personol a 
nodwyd yn cynnwys:   
 

• “Yn sicr, bod gwerth ceisio cael gwynt dan adain syniadau newydd.”  

• “Bod angen buddsoddi ac arloesi hyd yn oed pan mae cyllid parhaol yn brin.” 

• “Rhwydweithio da rhwng cymunedau o gyffelyb fryd. Dyfnder gwybodaeth a thalent yng 
Ngwynedd.”  
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• “Daw pethau da o dderbyn adnoddau a chymorth i arbrofi, bod yn greadigol a rhoi cynnig 
ar bethau newydd. Roedd llawer o’r syniadau hefyd yn deillio o’r cymunedau ac mae’n dda 
bod ffynhonnell o wybodaeth, cymorth ac arian er mwyn iddynt wireddu eu syniadau.” 

• “Mae gan Arloesi Gwynedd Wledig staff rhagorol, yn arbennig Rhian, sy’n neilltuo cymaint 
o amser ar ei phrosiectau; mae’n ymwneud o’r cychwyn cyntaf i’r diwedd, mi wnaeth 
ddarparu cymaint o gymorth, ni fyddai’r prosiect wedi mynd yn ei flaen heb Rhian.”  

• “O, llwyth! Bu’n brofiad gwych. Rwyf wedi dysgu llawer am ffermio a’r defnydd posibl sydd 
i Ryngrwyd Pethau – a lle mae Rhyngrwyd Pethau yn methu’r nod.”  

• “Rwyf wedi sôn am rywfaint o ddysgu unigol, hynny yw magu hyder yn fy Nghymraeg 
llafar, ond mae pwyntiau dysgu eraill yn ymwneud â gweithio ar brosiect mor fawr, gan 
ddysgu rhai gwersi am asesu amser a llwyth gwaith yn realistig. Cymrodd y prosiect fwy o 
amser na’r oeddem ni i gyd yn ei ddisgwyl. Rwyf hefyd wedi gorfod dysgu ac ymestyn fy 
ymarfer creadigol ym mhob math o ffyrdd gan gynnwys gweithio gyda grwpiau, 
gwybodaeth a thechnegau yn ymwneud â llawer o wahanol ddeunyddiau.” 

• “Bod gweithio gyda Llywodraeth Leol a sefydliadau fel Arloesi yn golygu amser llawer 
hirach na fyddai ei angen ar brosiect tebyg a gâi ei gynnal na sefydliad masnachol.” 

• “Rwyf wedi magu gwybodaeth am hyrwyddo drwy gyfrwng Google a’r cyfryngau 
cymdeithasol.” 

 
Dyma ganlyniadau pwysig i ddull LEADER ac maent yn dangos sut y gall ymwneud â rheoli a 
chyflawni prosiectau roi canlyniad buddiol i’r unigolion dan sylw.    
 
Gofynnwyd i’r rhanddeiliaid hefyd am sylwadau ar b’un a oedd eu profiad o weithio gydag 
Arloesi Gwynedd wedi dylanwadu ar y farn am ddatblygu gwledig yng Ngwynedd. Yn y rhan 
fwyaf o achosion, nodwyd dylanwad cadarnhaol. Dyma rai o’r sylwadau:   
 

• “Gwych, allwn i ddim cymeradwyo’r gwasanaeth ddigon.”  

• “Rwy wedi cael fy annog yn fawr – mae’r tîm yn Arloesi Gwynedd Wledig yn wych, ac mae 
ganddyn nhw berthynas weithio wych â Chyngor Gwynedd.” 

• “Rwy wedi dod i werthfawrogi bod anghenion a heriau unigryw yn ogystal â chyfleoedd 
mewn ardaloedd gwledig sy’n fuddiol ynddynt eu hunain, ond y gall llawer o’r prosiectau 
mewn ardaloedd o’r fath daflu goleuni newydd ar syniadau sy’n berthnasol mewn mannau 
eraill hefyd.”  

• “Mae’r prosiect yn sicr wedi pwysleisio pwysigrwydd datblygu gwledig yng Ngwynedd. 
Ond rwy’n credu bod angen iddo fynd yn bellach a gweithio mewn ffyrdd mwy hirdymor 
ac â mwy o fuddsoddiad er mwyn cyflawni safonau uwch, fel arall mae perygl bod 
prosiectau’n mynd a dod ac mae eu heffaith fel diferyn bach yn y môr. Serch hynny, mae’r 
un mor bwysig na chaiff ei wneud yn rhy sefydliadol. Rwy’n hoffi sut mae prosiect 
nodweddiadol Arloesi Gwynedd ar raddfa ddynol, gymunedol fel y gall pobl gyffredin 
chwarae eu rhan ac nid mewn rhyw bolisi haniaethol yn swyddfa’r cyngor. Rwyf o’r farn 
bod angen ymdrech ddifrifol i gynnal y prosiectau hyn mor broffesiynol â phosibl gyda 
chanlyniadau o ansawdd uchel.”  

• “Sylweddoli bod cyswllt da o gymunedau o ddiddordeb.”  

• “Bydd pethau’n digwydd, ond yn araf!”  

• “Mae fy nealltwriaeth wedi cynyddu.”  
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• “Wedi gwneud i mi sylweddoli y gall ac y bydd arloesi yn llwyddo’n lleol, cyhyd â bod 
chymorth ac ychydig o arian.”  

 
Unwaith yn rhagor, mae’r sylwadau hyn yn awgrym o’r canlyniadau cadarnhaol y gall dull 
LEADER eu creu y tu hwnt i gyflawniadau a chanlyniadau uniongyrchol y prosiectau eu hunain.    
 
Meddai’r holl gyfranogwyr eu bod yn debygol o barhau i ymwneud â phrosiectau yng 
Ngwynedd wledig yn y dyfodol (meddai 11 o’r 16 ei fod yn debygol ‘iawn’). Meddai 12 o’r 16 
bod eu rhan mewn prosiectau â gynorthwywyd gan Arloesi Gwynedd wedi cael dylanwad 
cadarnhaol ar eu bwriad i barhau i chwarae rhan (nododd naw fod yr effaith gadarnhaol yn 
sylweddol). Mae’r canlynol yn enghreifftiau o’r sylwadau a wnaed:  
 

• “Rwyf bellach yn chwarae rhan sylweddol mewn llawer o brosiectau gwledig, ac mae 
Arloesi Gwynedd Wledig wedi chwarae rhan mewn llawer ohonynt neu wedi’u helpu i gael 
gwynt dan eu hadain.”  

• “Mae wedi fy ysbrydoli i weld mwy o arloesi yn lleol, a gwneud y gorau o’r adnoddau a’r 
sgiliau sydd gennym yng Ngwynedd.” 

• “Rwy’n teimlo ein bod wedi gweithio’n dda gyda’n gilydd ac felly rwy’n gobeithio parhau 
â hynny mewn prosiectau yn y dyfodol. Hefyd, maen nhw wedi fy nghyflwyno i’r cyngor ac 
unigolion lleol eraill, sydd wedi arwain at waith arall.” 

• “Doedd gen i ddim syniad bod y fath gymorth ar gael.”  

• “Rwy’n teimlo’n gryf iawn ynglŷn â chynorthwyo cymunedau gwledig. Mae hyn mewn 
ffordd gyffredinol iawn am resymau iechyd, llesiant, cymdeithasol ac economaidd, ond 
hefyd yn fwy penodol, oherwydd yn fy mhroffesiwn fy hun mae gen i angerdd am rôl y 
celfyddydau mewn ymestyn allan a hwyluso prosiectau o bob math mewn cymunedau, a 
hoffwn fedru cyfrannu fel yma.” 

 
Meddai wyth o’r 16 o ymatebwyr eu bod wedi cwrdd â phobl wahanol a/neu’n gweithio gyda 
hwy, am y tro cyntaf, o ganlyniad i’w rhan gydag Arloesi Gwynedd (‘llawer’ o bobl newydd, 
meddai wyth) sydd unwaith eto yn ganlyniad cadarnhaol. Dyma rai o’r sylwadau:  
 

• “Ffermwyr, pobl ifanc, busnesau lleol, myfyrwyr coleg. Llawer!”  

• “Wedi cydweithio â busnesau lleol, nad yw’n arferol (ac eithrio busnesau rwyf yn prynu 
gwasanaethau ganddynt yn ddyddiol). Bu’n gyfle i weld cydweithio rhwng sectorau.”  

• “Rwyf wedi ehangu fy rhwydwaith yn fawr iawn.”  

• “Mae gweithio gyda’r tîm wedi agor llawer o ddrysau i mi ac wedi ehangu fy rhwydwaith 
o gysylltiadau.” 

• “Rwyf wedi gweithio gyda mwy na 200 o bobl ifanc, athrawon a phobl fusnes mewn llawer 
o wahanol gymunedau ledled Gwynedd (un ysgol/busnes yn unig oedd yn fy ardal leol ac 
yno roeddwn i eisoes yn adnabod rhai o’r bobl hynny). Hefyd, tîm Arloesi Gwynedd eu 
hunain, ac rwyf wedi mwynhau gweithio gyda nhw yn awr.” 
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3.7 Casgliadau 

Canfu’r adolygiad ar gyfer y Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer Gwynedd fod y strategaeth a 
gyflwynir ganddi yn eang iawn ac yn ceisio mynd i’r afael ag amrywiaeth eang iawn o 
amcanion. Arweiniodd hyn at gynorthwyo amrywiaeth eang iawn o brosiectau hyd yma gyda 
gweithgarwch sylweddol a chafwyd gwelededd rhagorol i’r gweithgarwch ar-lein drwy wefan 
a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol y rhaglen. Serch hynny, er y gall cynorthwyo/peilota 
amrywiaeth eang o weithgareddau fod yn beth cadarnhaol, mae pryder hefyd y gall hyn hefyd 
olygu mai cyfyngedig yw’r potensial i’r buddsoddiad a wneir gyflawni effaith sylweddol (hynny 
yw, mynd i’r afael â’r cyfleoedd a’r heriau a nodwyd) yn sgil y dull gweithredu. Yr elfen 
allweddol yn y mater hwn yw bod angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol fod yn glir ynghylch beth 
yw eu hamcan ar gyfer rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Os mai’r amcan yw ariannu syniadau 
da neu arloesol, waeth o ba sector y dônt, mae ymagwedd eang yn briodol. Fodd bynnag, os 
mai’r amcan yw targedu mwy, a mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd penodol, mwy na thebyg 
bod angen dull culach sy’n targedu mwy wrth symud ymlaen. 
 
Prin, os o gwbl, yw’r dystiolaeth o’r hyn y mae rhaglen LEADER yng Ngwynedd yn ei gyflawni 
a ddarperir gan ddangosyddion perfformiad ar lefel rhaglen a gesglir i fonitro ei gweithrediad. 
Gallai amrywiaeth o ddangosyddion ychwanegol gael eu casglu a fyddai’n darparu darlun 
llawnach o’r hyn a gyflawnir ond bydd i ‘ffurflenni gwerthuso prosiectau’ rôl hanfodol o ran 
dangos yr hyn a gyflawnwyd, yn ogystal â chasglu’r gwersi a ddysgwyd ar lefel prosiect. Er bod 
modd casglu rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol o’r ffurflenni a lenwyd hyd yma, mae 
potensial i wella ansawdd y data hwnnw.  
 
Mae ein sampl o randdeiliaid y prosiectau ar gyfer yr adroddiad hwn yn gyfyngedig ond mae’r 
rhai yr ymgynghorwyd â hwy yn gadarnhaol iawn ynglŷn â chanlyniadau’r prosiect a nodwyd 
a’r budd personol o ymwneud â’r prosiect ac Arloesi Gwynedd. Mae eu hadborth yn arwydd 
o’r canlyniadau cadarnhaol y gall dull LEADER greu y tu hwnt i gyflawniadau a chanlyniadau 
uniongyrchol y prosiectau eu hunain. Pwysig iawn felly fydd casglu sampl gadarnach ar gyfer 
cyfnod nesaf y gwerthusiad.    
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4 Adolygiad o weithrediad dull 

LEADER hyd yma 

Pwyntiau allweddol  
 

• Cafwyd presenoldeb da yng Nghyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Lleol ac roedd barn 
cyfweleion ar berfformiad y Grŵp yn gadarnhaol iawn.  

• Roedd pryder bod ymwybyddiaeth o’r Grŵp Gweithredu Lleol a’r hyn a wna (yn ogystal â 
LEADER yn fwy cyffredinol) y tu hwnt i’r rhai sy’n ymwneud ag ef yn uniongyrchol mwy na 
thebyg yn gyfyngedig. Gallai hyn olygu bod diffyg dealltwriaeth o werth y grŵp a’r rôl a 
chwaraea.  

• Nododd aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol amrywiaeth o ffyrdd y maent yn elwa o 
ganlyniad i ymwneud â’r grŵp; dyma ganlyniad pwysig i ddull LEADER. 

• Roedd aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn gadarnhaol iawn pan ofynnwyd iddynt wneud 
sylwadau am y rôl mae Menter Môn yn ei chwarae fel y corff arweiniol i’r Grŵp. 

• Mae’r dull o weithredu’r prosiect yng Ngwynedd yn wahanol i’r hyn a ddefnyddir yn y rhan 
fwyaf o ardaloedd eraill yng Nghymru lle caiff LEADER ei gyflawni gyda phrosiectau mewn 
ffordd yn cael ei cyflawni’n ‘fewnol’. Mae sawl mantais i’r dull hwn, yn arbennig o ran lefel 
yr arloesi yn y prosiectau yr ymgymerir â hwy. Ond ceir anfanteision hefyd, gyda llai o 
arian yn cael ei ddosbarthu i sefydliadau allanol, ac felly llai o fuddion ‘adeiladu gallu’ i 
sefydliadau o’r fath.  

• Mae’r prosiectau yng Ngwynedd yn cymharu’n dda â rhai sy’n cael eu cynnal mewn 
ardaloedd eraill o Gymru drwy raglen LEADER mewn perthynas â’r lefel o ‘arloesi’ sydd 
dan sylw. Fodd bynnag, gellir dadlau bod posibilrwydd i annog mwy o ‘arloesi tarfol’ yn y 
rhaglen yn ei chamau hwyrach.  

• Mae hefyd angen pwysleisio pwysigrwydd cwblhau’r ‘cylch arloesi’ ar gyfer prosiectau, a 
dylai hynny gynnwys dadansoddiad cynhwysfawr o’r gwersi a ddysgwyd ac ati, yn ogystal 
â lledaenu a rhannu’r wybodaeth honno’n effeithiol.    

• Yn gysylltiedig â’r uchod, cyfyngedig fu’r gweithgareddau rhwydweithio a chydweithio hyd 
yma, ill dau yn nodweddion allweddol o ddull LEADER.  

 

4.1 Cyflwyniad 

Mae’r bennod hon yn adolygu gweithrediad LEADER yng Ngwynedd hyd yma fel rhan o raglen 
Arloesi Gwynedd, ar wahân i’r Strategaeth Datblygu Lleol sydd wedi’i thrafod eisoes yn y 
bennod flaenorol. Mae’r drafodaeth yn edrych ar ddata o weithgareddau a gynhaliwyd hyd 
yma, a thrafodaethau ag aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol a thîm Arloesi Gwynedd. 
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4.2 Y Grŵp Gweithredu Lleol 

Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol yn rhan allweddol o ddull LEADER a ddyluniwyd i fod yn grŵp 
sy’n cynrychioli’r ardal leol a’i phoblogaeth. Mae’n arwain y broses ddatblygiadol heb fod gan 
grŵp buddiant nac awdurdodau cyhoeddus fwyafrif yn y broses o wneud penderfyniadau. 
 

4.2.1 Nifer y cyfarfodydd a phresenoldeb  

Ffigur 4.1: Cyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Lleol a phresenoldeb (hyd at ddiwedd 2018) 
 

 
Ffynhonnell: Dadansoddiad o ddata a ddarparwyd gan Fenter Môn 

 
Mae’r tabl yn dangos nifer aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol a oedd yn bresennol mewn 
cyfarfodydd rhwng mis Mawrth 2015 a mis Rhagfyr 2018, gydag 16 o gyfarfodydd wedi’u 
cynnal (un cyfarfod bob tri mis ar gyfartaledd). Ar gyfartaledd, roedd 11 yn bresennol gyda 
mwyafswm o 14 ym mis Mawrth 2015 (y cyfarfod cyntaf) ac ym mis Hydref 2017 a lleiafswm 
o chwech ym mis Ionawr 2016. Serch hynny, mae hynny’n un o ddim ond pedwar cyfarfod o’r 
16 pan fu’r presenoldeb yn llai na 10 o aelodau; mae hyn yn lefel gref o bresenoldeb.   
 
Nodir y bu 20 o bobl yn bresennol mewn o leiaf un o gyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Lleol 
dros y cyfnod hwn, gyda’r unigolion hyn, ar gyfartaledd, yn bresennol mewn naw o’r 16 o 
gyfarfodydd. Er mai un aelod a fu’n bresennol ym mhob cyfarfod, bu 11 aelod yn bresennol 
mewn mwy na 10 o’r 16 o gyfarfodydd, gan awgrymu lefel dda o barhad ymysg mynychwyr 
sydd, unwaith eto, yn gadarnhaol.   
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4.2.2 Barn am berfformiad y Grŵp Gweithredu Lleol  

Roedd barn y cyfweleion ar berfformiad y Grŵp Gweithredu Lleol yn rhyfeddol o gadarnhaol, 
ac roedd aelodau’r Grŵp yn amlwg yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau fel aelodau a manylion 
dull LEADER, ac yn gyfforddus â hwy. Serch hynny, yn ystod y cyfweliadau â staff ac aelodau’r 
Grŵp Gweithredu Lleol, cafwyd cydnabyddiaeth o gymhlethdod cymharol rhaglen LEADER (o 
gymharu â chynllun grant mwy safonol), a phwysleisiwyd bod angen briffio effeithiol os, a 
phan, y caiff aelodau newydd eu recriwtio i’r Grŵp. 
  
Roedd rhywfaint o bryder ymysg y cyfweleion wrth drafod eu dealltwriaeth o rôl y Grŵp 
Gweithredu Lleol (ac yn wir, rhaglen LEADER yn fwy cyffredinol) ymysg y rhai nad oedd yn 
ymwneud yn uniongyrchol a’r cyhoedd yn fwy cyffredinol. Credai’r rhan fwyaf o’r ymatebwyr 
fod grŵp craidd o unigolion a sefydliadau a oedd yn ymwybodol o’r rhaglen a’i hamcanion 
ond bod ymwybyddiaeth y tu hwnt i’r grŵp hwnnw mwy na thebyg yn gyfyngedig, a oedd yn 
destun pryder i rai. Nododd ychydig o aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol bod cynnydd yn y 
cyhoeddusrwydd a roddwyd i’r Grŵp a’i rôl yn y rhaglen yn rhywbeth y gellid ei flaenoriaethu 
dros gyfnod nesaf y rhaglen. Nodwyd hefyd bod angen adeiladu a chynnal perthnasoedd â 
chymunedau.  
 
Roedd y farn am gyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn gadarnhaol, heb i unrhyw faterion 
sylweddol gael eu nodi. Roedd aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn hapus ynglŷn â faint o 
wybodaeth a ddarparwyd iddynt ynglŷn â phrosiectau, gwariant ac ati ac yn gyffredinol 
cymeradwyent y modd y gweinyddwyd y cyfarfodydd gan dîm Arloesi Gwynedd.  
 
Nodwyd y rôl bwysig y mae’r ddau is-grŵp i gyfarfod y prif Grŵp Gweithredu Lleol yn ei 
chwarae, a phwysleisiwyd pwysigrwydd eu rôl fel cyfle i adolygu a thrafod prosiectau a 
syniadau yn fanwl.  
 
Ni nododd y cyfweleion unrhyw fylchau clir o ran aelodaeth y Grŵp Gweithredu Lleol, er y bu 
rhywfaint o drafodaeth am y potensial i ymgysylltu â rhai grwpiau heb o anghenraid ofyn 
iddynt ddod yn ‘aelodau llawn’ o’r Grŵp. Er enghraifft, gellid gwahodd cynrychiolwyr o 
sectorau penodol neu unigolion sydd â sgiliau penodol i fod yn bresennol mewn cyfarfodydd 
lle y trafodir mater neu syniad prosiect penodol.  
 

4.2.3 Buddion ymddangosiadol bod yn aelod o’r Grŵp Gweithredu Lleol 

Nodwyd amrywiaeth o fuddion pan ofynnwyd i aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol ddisgrifio 
sut, os o gwbl, maent yn elwa o fod yn aelod o’r Grŵp. Roeddynt yn cynnwys: 
 

• Rhwydweithio (y budd a nodwyd amlaf) 

• Ffordd i “roi rhywbeth yn ôl” 

• Cael gwybod am brosiectau a gweithgareddau – y tu allan i faes gwaith arferol unigolion 

• Codi ymwybyddiaeth o’r sefydliad y maent yn ei gynrychioli 

• Bod yn fwy strategol yn eu ffordd o feddwl (yn sgil ymwybyddiaeth o weithgareddau eraill) 
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Mae buddion o’r fath yn ganlyniad pwysig i ddull LEADER ac mae angen eu hystyried ochr yn 
ochr ag unrhyw drafodaeth ynglŷn â chanlyniadau a gyflawnir gan brosiectau a gyllidir gan y 
rhaglen.  
 

4.2.4 Sgôr Hyrwyddwr Net  

Offeryn rheoli yw’r Sgôr Hyrwyddwr Net a ddefnyddir i fesur bodlonrwydd cyffredinol 
cwsmeriaid sefydliad, sef Arloesi Gwynedd yn yr achos hwn. Caiff y sgôr ei gyfrifo ar sail 
ymatebion i gwestiwn unigol: Pa mor debygol ydyw y byddech yn argymell [cwmni / cynnyrch 
/ gwasanaeth] i gyfaill neu gydweithiwr? Caiff ymatebion eu rhoi ar raddfa o 0 (tebygolrwydd 
o sero) i 10 (tebygol iawn), gyda’r Sgôr Hyrwyddwr Net yn amrywio o minws 100 (gwael iawn) 
i plws 100 (da iawn). Fel rhan o’u cyfweliadau, gofynnwyd cwestiwn y Sgôr Hyrwyddwr Net i 
aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol ynglŷn â’u haelodaeth o’r Grŵp; a fyddent yn argymell bod 
yn aelod o’r Grŵp i gyfaill neu gydweithiwr? Roedd yr ymateb yn 100% cadarnhaol, gan 
gyflawni’r sgôr gorau posibl, Sgôr Hyrwyddwr Net o +100. Mae hyn yn dangos barn 
gadarnhaol aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol am y grŵp.  
 

4.3 Rôl y Corff Arweiniol 

4.3.1 Gweinyddu’r rhaglen  

Roedd aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn rhyfeddol o gadarnhaol pan ofynnwyd iddynt am 
sylwadau ar rôl Menter Môn yn eu swyddogaeth fel y Corff Arweiniol ar gyfer y Grŵp, gan 
bwysleisio’r ffordd effeithiol yr ymgymerwyd â’r rôl a’r budd o allu manteisio ar y profiad 
helaeth o gyflawni LEADER sydd yn y sefydliad. 

  

4.3.2 Y dull o gyflawni prosiectau 

Mae’r dull o ‘gyflawni prosiectau’ yng Ngwynedd yn wahanol i’r hyn a ddefnyddir yn y rhan 
fwyaf o ardaloedd eraill lle y caiff LEADER ei gyflawni yng Nghymru, wrth i swyddogion 
prosiect fod â rôl llawer amlycach yn y gwaith o ddatblygu ac wedyn cyflawni prosiectau ar 
ran y Grŵp Gweithredu Lleol; yn ymarferol, caiff prosiectau eu cyflawni’n bennaf ‘yn fewnol’ 
gan dîm Arloesi Gwynedd er bod enghreifftiau hefyd lle y caiff y gwaith o gyflawni prosiectau 
(neu rai agweddau arnynt) ei wneud gan gontractwyr wedi’u caffael gan dîm Arloesi 
Gwynedd.20 Mewn rhannau eraill o Gymru, mae’r dull yn canolbwyntio’n bennaf ar y dull mwy 
traddodiadol o ddarparu cymorth ariannol i sefydliadau allanol gyflawni prosiectau a 
ddatblygwyd ganddynt ac y gwnaethant gais am gymorth i’w cyflawni er bod Grwpiau 
Gweithredu Lleol hefyd yn caffael i gyflawni rhai prosiectau.  
 
  

 
20 Mewn meysydd eraill, mae’r dull yn fwy traddodiadol, wrth i sefydliadau allanol ddatblygu prosiectau, 
cyflwyno ceisiadau am gymorth ariannol i’r Grŵp Gweithredu Lleol ac, os cânt eu cadarnhau, cyflawni’r 
prosiectau hynny.  
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Mae i’r dull hwn sawl mantais, ond hefyd rhai anfanteision, ac mae’n bwysig eu cydnabod. 
Mae’r manteision yn cynnwys y ffaith bod y prosiectau a ddatblygir ac a weithredir (y mae 
modd dadlau) yn fwy arloesol; y mae’n sicr yn bosibl dadlau bod prosiectau LEADER a 
weithredir yng Ngwynedd yn fwy arloesol na’r rhai sydd i’w canfod mewn rhannau eraill o 
Gymru (er ei bod yn bwysig cydnabod nad yw’r awdur ar unrhyw gyfrif wedi adolygu 
prosiectau LEADER ledled Cymru). Mae hyn am fod prosiectau yn gyffredinol yn cael eu 
datblygu gan y Grŵp Gweithredu Lleol gan olygu bod y dull gweithredu yn llai adweithiol o 
gymharu ag ardaloedd eraill; mewn geiriau eraill, nid yw’r Grŵp yn ddibynnol ar ‘ymgeiswyr’ 
i ddatblygu’r syniadau arloesol a gyllidir ganddynt.21 Mae’r dull hefyd yn lleihau’r risg bod 
problemau wrth gyflawni’r prosiectau am fod y gwaith cyflawni ar y cyfan yn cael ei wneud 
yn ‘fewnol’ ac felly mae modd ei reoli.  
 
Un o anfanteision y dull gweithredu yw bod llai o arian yn cael ei ddosbarthu i sefydliadau 
allanol drwy’r model; caiff arian cyflawni ei ddefnyddio’n bennaf oddi mewn i dîm Arloesi 
Gwynedd. Mae hyn yn lleihau’r graddau y mae arian yn cylchredeg yn yr economi lleol sydd 
yn amlwg yn broses sy’n cynhyrchu rhai buddion. Mae hyn hefyd yn lleihau’r potensial am 
fuddion ‘adeiladu gallu’ yn y sefydliadau lleol yn sgil rheoli a chyflawni prosiect wedi’i ariannu 
gan LEADER; buddion y mae gwerthusiad rhaglenni LEADER mewn rhannau eraill o Gymru yn 
eu nodi.  
 
Nid yw’r uchod yn golygu bod y dull gweithredu gwahanol a ddefnyddir mewn ardaloedd eraill 
yn well nac yn waeth na’r hyn a ddefnyddir yng Ngwynedd; mae manteision ac anfanteision 
i’r ddau ddull. Y peth allweddol yw cydnabod hynny a dewis y dull sy’n cydweddu orau ag 
amcanion y Grŵp Gweithredu Lleol mewn unrhyw ardal benodol.   

 

4.4 Bywiocáu, ymgysylltu â’r gymuned leol a darparu 

cymorth 

Mae dull LEADER yn cynnwys ‘bywiocáu’ yr ardal leol er mwyn ymgysylltu â’r gymuned leol. 
Gall hyn gynnwys amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys grymuso neu gynorthwyo 
grwpiau a sefydliadau lleol i ddatblygu a gweithredu prosiectau (yn unol â’r Strategaeth 
Datblygu Lleol), neu weithgareddau mwy cyffredinol sy’n canolbwyntio ar yr ardal leol, er 
enghraifft, gwella ymwybyddiaeth o dreftadaeth leol a chyfleoedd cysylltiedig. 
  

 
21 Mae’n anoddach i ardaloedd eraill ddefnyddio’r un dull gweithredu â’r hyn a ddefnyddir yng Ngwynedd am 
fod angen i brosiectau greu arian cyfatebol. Yng Ngwynedd, caiff y rhan fwyaf o’r arian cyfatebol ei ddarparu ar 
lefel rhaglen sy’n golygu y gall y Grŵp Gweithredu Lleol fod llawer yn fwy rhagweithiol yn ei ddull gweithredu. 
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4.4.1 Barn aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol 

Yn gyffredinol, prin oedd y sylwadau a wnaeth aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol am 
weithrediad gweithgareddau bywiocáu yng Ngwynedd. Mae’n ymddangos bod hyn o leiaf yn 
rhannol oherwydd diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r fath eirfa na ddefnyddir yn aml 
gan dîm Arloesi Gwynedd, sy’n fwy tebygol o ddefnyddio termau fel ‘ymgysylltu â’r gymuned’ 
i ddisgrifio’r gweithgarwch. Ond, hyd yn oed o ystyried hyn, mae hefyd yn ymddangos yn glir 
bod aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn ystyried bod bywiocáu yn rhywbeth a gaiff ei adael 
yn bennaf i dîm Arloesi Gwynedd i’w reoli a’i gyflawni ar eu rhan (gydag ychydig arweiniad 
neu oruchwyliaeth yn unig); y mae’n sicr yn ymddangos y bu ffocws y Grŵp Gweithredu Lleol 
ar brosiectau yn hytrach nag unrhyw agwedd arall ar ddull LEADER.   
 

4.4.2 Barn rhanddeiliaid prosiectau  

Un o amcanion allweddol elfennau bywiocáu dull LEADER yw ‘gwneud i bethau ddigwydd’. 
Gofynnwyd i randdeiliaid prosiectau felly wneud sylwadau ar b’un a ydynt yn credu y byddai’r 
prosiect(au) y buont yn ymwneud â hwy wedi digwydd heb y cymorth a ddarparwyd. Fel y 
mae Ffigur 4.1 yn dangos, meddai’r rhan fwyaf o ymatebwyr mai ychydig o siawns oedd, neu 
nad oedd siawns, y byddai’r prosiect wedi’i gynnal heb gymorth er y ceir rhai achosion lle y 
nodwyd ei bod yn debygol y byddai’r prosiect yn wir wedi’i gynnal beth bynnag.  
 
Ffigur 4.1: Ymateb rhanddeiliaid prosiectau i’r cwestiwn – a fyddai’r prosiect wedi’i gynnal 
beth bynnag?  
 

Ffynhonnell: Arolwg ar-lein rhanddeiliaid prosiectau  
 
  

Dim siawns Tebygol iawn  
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Dyma enghraifft nodweddiadol o sylw a wnaed gan ymatebydd a nodai mai prin, os o gwbl, o 
siawns oedd y byddai’r prosiect yn cael ei gynnal beth bynnag:  
 

“Mae’r cymorth mae Arloesi Gwynedd Wledig wedi’i roi i’r rhai sy’n ymwneud â’u 
prosiectau wir wedi gwneud iddynt ddigwydd. Efallai y byddai rhai wedi digwydd 
heb eu cymorth, ond byddai llawer wir heb gael gwynt dan eu hadain hebddynt.” 

 
Gofynnwyd i randdeiliaid prosiectau a ymatebodd i’r arolwg ar-lein wneud sylwadau hefyd 
am y cymorth a gawsant gan dîm Arloesi Gwynedd, ac er y dylid cydnabod y nifer gyfyngedig 
o ymatebion, roedd y rhan fwyaf o’r sylwadau a wnaed yn gadarnhaol iawn, ac mae’r 
enghreifftiau canlynol yn nodweddiadol:  
 

“Bu Arloesi Gwynedd Wledig yn eithriadol o hawdd i weithio efo nhw, bob amser yn 
barod i gydweithio ac yn frwdfrydig iawn ynglŷn â’r anghenion go iawn a’r cyfleoedd 
datblygu yn yr ardal. Mae eu parodrwydd i fod yn agored i syniadau newydd a’u 
dewrder i ymgymryd â phrosiectau dychmygus i’w gymeradwyo.” 
 
“Roedd y cymorth gan [y swyddog] yn eithriadol. Mae’n angerddol ynglŷn â’r hyn a 
wna, mae’n frwdfrydig ac yn sicrhau y caiff pob agwedd ar y prosiectau eu cynnal 
yn broffesiynol a’u bod yn cael eu derbyn yn dda yn y gymuned. Mae’n gaffaeliad i 
Arloesi.” 

  
Fodd bynnag, gwnaed rhai sylwadau negyddol hefyd ac mae’n ymddangos bod y rhain yn 
canolbwyntio ar y modd y caiff prosiectau LEADER eu cyflawni yng Ngwynedd fel a drafodir 
uchod; mae hyn yn pwysleisio’r angen i ystyried manteision ac anfanteision y dull gweithredu.  
 

“Mae cyfle enfawr wedi’i golli oherwydd y ffordd y mae LEADER wedi’i gyflawni yng 
Ngwynedd o gymharu ag ardaloedd eraill. Bu modd i gydweithwyr mewn ardaloedd 
eraill yng Nghymru gyflawni llawer mwy drwy LEADER lle y caiff ei gyflawni ar ffurf 
grant.” 
 
“Roedd yn ymddangos bod defnyddio Arloesi yn "rhan o’r fargen" a doedd hi byth 
yn glir iawn i’n grŵp ni pwy oedd Arloesi a pham ddylem ni fod yn eu defnyddio.” 
 
“Byddai wedi bod yn braf pe bydden nhw wedi bod ychydig yn fwy eglur ynglŷn ag o 
ble y cawson nhw’r syniad.” 
 
“Mae wedi’i staenio â goddrychedd yn ymwneud â phwy sydd wedi dwyn y prosiect 
yn ei flaen. Yn bendant mae yna ffefrynnau ymhlith prosiectau ac os na chewch chi 
aelodau penodol o Fenter Môn yn gefnogol ni chewch yr arian drwy’r Grŵp 
Gweithredu Lleol.” 
 
“Doeddwn i ddim yn gwybod yn glir pa anghenion oedden nhw eisiau wedi’u diwallu. 
Gallai mwy o wybodaeth am nodau ac amcanion y gronfa fod wedi helpu i nodi 
posibiliadau pellach.” 
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Unwaith eto, gofynnwyd cwestiwn y Sgôr Hyrwyddwr Net er mwyn mesur bodlonrwydd 
cyffredinol rhanddeiliaid ag Arloesi Gwynedd. Ar sail ymatebion 16 o randdeiliaid prosiectau, 
roedd y Sgôr Hyrwyddwr Net ar gyfer Arloesi Gwynedd +50, sy’n gadarnhaol iawn, gan 
ddangos lefel uchel o fodlonrwydd er bod, wrth gwrs, angen ystyried maint y sampl.  
 

4.5 Arloesi  

Arloesi yw un o flaenoriaethau trawsbynciol rhaglen LEADER. Mae’r ffocws ar arloesi yn 
seiliedig ar y ddadl bod gwneud “mwy o’r un peth” yn annhebygol o alluogi ardal i gyflawni ei 
llawn botensial, ac y dylid edrych am atebion newydd i broblemau presennol. Yr amcan yw 
annog a chynorthwyo dulliau ac atebion blaengar ac entrepreneuraidd i fynd i’r afael â 
materion lleol a rhannu a throsglwyddo profiad o’r fath.  
 
Ceir 68 o gyfeiriadau at ‘arloesi’ yn Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd, gan gynnwys:  
 

• Mae’r Strategaeth Datblygu Lleol wedi cael ei sefydlu i fod yn labordy o weithredu 
arloesedd, o dan yr hyn a ddisgwyliwn a fydd yn rhaglenni prif ffrwd yr UE dros y pum 
mlynedd nesaf (tudalen 9); 

• Mae ein profiad wedi dangos inni bod gweithgarwch bywiocáu LEADER yn llawer mwy 
effeithiol wrth weithio ag unigolion parod, ymrwymedig a gwybodus a gaiff eu herio i 
newid sefyllfa bresennol benodol drwy arloesi (tudalen 26). 

 
Yn adran 3.3 y Strategaeth Datblygu Lleol ceir ‘disgrifiad o arloesedd’ (un o ofynion y templed) 
ac meddai:   
 

Mae Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd yn cydnabod bod angen newid mewn 
pwyslais fel bod gan gymunedau o ymarferwyr yng Ngwynedd gyfle gwirioneddol i 
lywio arloesedd yn eu sectorau hwy.  

 
Bydd Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd yn sicrhau arloesedd fel a ganlyn: 

 
a) Mae PROSES LEADER wedi’i gweithredu’n llwyr ac yn ystyrlon i safon uchel – 

wedi’i sicrhau wrth gymhwyso methodoleg LEADER yn gyson drwy fod staff 
profiadol yn gosod heriau, arwain llwybrau a sicrhau targedau y mae modd eu 
cyflawni.  

 
b) Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol yn gynrychiolwyr gwybodus a gweithgar o 

fuddiant economaidd-gymdeithasol a chymunedol yn y sir. Mae’n hanfodol 
bod aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn ddeallus, empathig, amhleidiol a bod 
ganddynt farn gytbwys ar bwrpas ac Amcanion Penodol y Strategaeth Datblygu 
Lleol. 
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c) Dyfeisir gweithredoedd er mwyn ymateb i’r Amcanion Penodol ym mhob un 
o’r pum thema. Yr hyn yw gweithredoedd yw dulliau NEWYDD a/neu fentrau 
NEWYDD sy’n mynd i’r afael â heriau economaidd-gymdeithasol anodd neu 
greu llwybrau i ddefnyddio cyfleoedd economaidd-gymdeithasol y cytunwyd 
arnynt. Mae modd cyflenwi gweithredoedd o fewn amserlen y Strategaeth 
Datblygu Lleol er mwyn profi eu hansawdd arloesol, cânt eu rheoli’n effeithiol 
fel eu bod yn cynhyrchu allbynnau a barn gytbwys ar gynaliadwyedd a 
hyfywedd, mae ganddynt lwybrau dilyniant i’w cyflwyno a chânt eu lledaenu’n 
briodol. 

 
Mae’r dyfyniadau hyn yn dangos yr ymrwymiad i arloesi sydd yn y Strategaeth Datblygu Lleol 
ac felly’r cynlluniau ar gyfer LEADER yng Ngwynedd. Mae modd dadlau bod yr ymrwymiadau 
hynny wedi’u gweithredu ac eithrio, o bosibl, y frawddeg olaf yn y pwynt bwled olaf (er mai 
teg yw dweud ei bod yn dal yn gymharol gynnar yn oes y rhaglen i gyflawni’r ymrwymiad 
hwn), sy’n fater a drafodir ymhellach isod.   
 
Roedd aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol a’r staff yn amlwg yn ymwybodol o’r pwyslais ar 
arloesi yn rhaglen LEADER, a disgrifient sut y caiff lefel yr arloesi mewn ceisiadau ei thrafod 
bob amser, sy’n amlwg yn beth cadarnhaol. Roedd aelodau’r Grŵp hefyd yn gyffredinol fodlon 
â lefel yr arloesi yn y prosiectau a gynorthwywyd gan y rhaglen yng Ngwynedd er bod lleiafrif 
hefyd yn gobeithio gweld lefelau uwch o arloesedd yn y prosiectau a gynorthwyir o’r cam hwn 
ymlaen.   
 
Y diffiniad o arloesi a dderbynnir yn gyffredinol ar gyfer rhaglen LEADER yng Nghymru yw 
peilota neu brofi gweithgarwch, gwasanaeth neu ffordd o weithio nad oedd wedi’i gweld neu’i 
thrio yn yr ardal/sector yn flaenorol. Er nad yw’r diffiniad hwn yn anghywir, mae modd dadlau 
bod y diffiniad yn eang iawn, yn arbennig o ystyried bod y ffocws ar arloesi yn y rhaglen yn 
seiliedig ar y syniad nad yw gwneud “mwy o’r un peth” yn ddigonol ac y dylid ceisio atebion 
newydd i broblemau presennol. Gallai fod yn briodol, felly, rhoi mwy o ffocws ar syniadau 
‘gwirioneddol’ arloesol o leiaf yn rhan o’r rhaglen wrth symud ymlaen.  
 
Wedi dweud hynny, er nad oes mesur y gellir ei ddefnyddio i gymharu pa mor arloesol yw 
prosiectau LEADER ledled Cymru, ym mhrofiad yr awdur mae sicr modd dadlau bod prosiectau 
a weithredir yng Ngwynedd yn fwy arloesol na rhai a gynorthwyir mewn rhannau eraill o 
Gymru, er nad yw’r farn honno’n seiliedig ar adolygiad cynhwysfawr o’r holl brosiectau ledled 
Cymru; yn sicr, nid yw’r prosiectau yng Ngwynedd yn llai arloesol na’r rhai a gyflawnir mewn 
rhannau eraill o Gymru.  Fodd bynnag, mae modd dadlau hefyd bod lle i ailystyried ymhellach 
y lefel o arloesi o fewn prosiectau, yn arbennig o ystyried y pwyslais clir iawn ar bwysigrwydd 
hynny yn y Strategaeth Datblygu Lleol a gallai hynny alw am drafodaeth ar ddiffiniad y term.    
 
Dyma ddiffiniad yr OECD o innovation: 
 

Innovation is production or adoption, assimilation, and exploitation of a value-
added novelty in economic and social spheres; renewal and enlargement of 
products, services, and markets; development of new methods of production; and 
the establishment of new management systems. It is both a process and an 
outcome. 
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Maent hefyd yn nodi pedwar math o arloesi22: 
 

• Product innovation: A good or service that is new or significantly improved. This includes 
significant improvements in technical specifications, components and materials, 
software in the product, user friendliness or other functional characteristics.  

• Process innovation: A new or significantly improved production or delivery method. This 
includes significant changes in techniques, equipment and/or software.  

• Marketing innovation: A new marketing method involving significant changes in product 
design or packaging, product placement, product promotion or pricing.  

• Organisational innovation: A new organisational method in business practices, 
workplace organisation or external relations. 

 
Mae gwerth hefyd mewn bod yn ymwybodol o’r gwahaniaethau rhwng arloesi tarfol ac arloesi 
graddol. Arloesi tarfol yw pan fo cynnyrch, gwasanaeth neu broses newydd yn cael ei 
gyflwyno i farchnad neu ardal, wedi’i ddylunio i gael effaith sylweddol drwy ddisodli 
technolegau a dulliau presennol yn gyfan gwbl. Mae arloesi graddol, ar y llaw arall, fel arfer 
yn canolbwyntio ar wella effeithlonrwydd, cynhyrchiant a/neu wahaniaeth cystadleuol 

cynnyrch neu wasanaeth presennol. Arloesi graddol a welir yn aml yn LEADER a dadl rhai o 
aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yw y gallai fod angen ymagwedd fwy tarfol.   
 
Mae amryw becynnau cymorth a chanllawiau ar arloesi i’w cael drwy wefan Nesta23. Dylid 
hefyd archwilio’r potensial i gydweithredu â rhaglenni â chynlluniau eraill yng Nghymru a 
ddyluniwyd i hybu arloesedd 24. 
 
Mae angen pwysleisio’r angen i gwblhau’r hyn a ddisgrifir fel cylch neu broses arloesi. Mae 
llawer o fersiynau o’r cylch neu’r broses hon i’w cael, ac mae’r cyfan yn gyffredinol yn cloi ag 
adolygiad o’r elfen arloesol sydd wedi’i chyflwyno, ac ar ôl hynny caiff naill ai ei ‘phrif ffrydio’, 
ei haddasu ar gyfer peilot pellach neu’i gollwng fel rhywbeth nad yw’n werth ei chyflwyno’n 
ehangach. Mae’r broses ‘adolygu’ derfynol hon yn rhan hanfodol. Hyd yma, mae’n ymddangos 
mai cyfyngedig fu’r pwyslais ar hyn o fewn LEADER yng Ngwynedd (nad yw’n syndod, efallai, 
o ystyried bod y rhaglen yn dal i fod ar ei chanol). Serch hynny, mae’n bwysig iawn bod hyn 
yn digwydd.  
 
Y ‘ffurflenni gwerthuso prosiect’ yw’r peirianwaith ar gyfer cynnal yr adolygiad hwn ac mae 
rhywfaint o adolygiad o’r gwersi a ddysgwyd yn y ffurflenni a gwblhawyd hyd yma. Serch 
hynny, mae’r adolygiad hwnnw yn gymharol wan a gellid ei wella ymhellach.  
 
  

 
22 https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm 
23 Sefydliad arloesedd yw Nesta (https://www.nesta.org.uk/). Mae’r sefydliad yn gweithredu drwy gyfuniad o 
raglenni, buddsoddiad, polisi ac ymchwil, yn ogystal â thrwy ffurfio partneriaethau, i hybu arloesedd ar draws 
amrywiaeth eang o sectorau.  
24 Gweler: https://businesswales.gov.wales/innovation/cy 

https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm
https://www.nesta.org.uk/
https://businesswales.gov.wales/innovation/cy
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4.6 Rhwydweithio a Chydweithredu 

Rhan allweddol arall o LEADER yw rhwydweithio ymysg cyfranogwyr y tu mewn i ardal y Grŵp 
Gweithredu Lleol ac ymysg partneriaethau cyhoeddus-preifat eraill, er mwyn sefydlu sylfaen 
gryfach ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth a chyfnewid profiadau. Mae rhwydweithio yn 
cynnwys cyfnewid llwyddiannau, profiadau a gwybodaeth ymarferol rhwng grwpiau LEADER, 
ardaloedd gwledig, gweinyddiaethau a sefydliadau sy’n ymwneud â datblygu gwledig yn yr 
Undeb Ewropeaidd, p’un a ydynt yn fuddiolwyr uniongyrchol LEADER ai peidio. Mae 
rhwydweithio yn fodd i drosglwyddo arferion da, lledaenu arloesedd ac adeiladu ar y gwersi 
a ddysgwyd o ddatblygu gwledig lleol. 
 
Mae cydweithredu hefyd yn un o nodweddion craidd LEADER. Gyda Grwpiau Gweithredu 
Lleol ledled Ewrop, gallai fod cyfoeth sylweddol ym mhrofiad, gwybodaeth a chyfalaf dynol 
LEADER o ran datblygu lleol, ac mae cydweithredu’n cynnig ffordd i fanteisio ar yr adnodd 
hwn. Gall Grwpiau Gweithredu Lleol ddefnyddio neu gyfrannu tuag at y rhwydwaith hwn er 
mwyn datblygu’r Grŵp, ymgymryd â phrosiectau neu fentrau ar y cyd, arloesi, neu rannu neu 
drosglwyddo gwybodaeth a phrofiad. 
 
Nododd y cyfweleion fod y Grŵp Gweithredu Lleol ei hun yn darparu cyfle i’r aelodau 
rwydweithio, ac yn wir nodwyd bod rhwydweithio yn un o fuddiannau bod yn aelod o’r grŵp. 
Mae aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol hefyd wedi bod i lond dwrn o ddigwyddiadau 
rhwydweithio mewn perthynas â LEADER, ond nodwyd bod amser yn gyfyngiad mawr ar eu 
gallu i gymryd rhan mewn gweithgarwch o’r fath, hyd yn oed pan oeddynt yn arbennig o 
awyddus i wneud hynny. Cymerodd tîm Arloesi Gwynedd ran mewn digwyddiadau o’r fath 
hefyd gan gynnwys digwyddiadau rhyngwladol ac ystyriwyd eu bod o rywfaint o fudd. Fodd 
bynnag, nodwyd yr heriau sydd i adeiladu prosiect cydweithredol yn dilyn gweithgareddau o’r 
fath, ac amser, unwaith eto, oedd y prif gyfyngiad.   
 
Prin oedd y rhwydweithio y nodwyd iddo ddigwydd hyd yma ar ‘lefel prosiectau’, er bod 
cydnabyddiaeth mai braidd yn gyfyngedig yw’r gwerth posibl sydd i rwydweithio o’r fath ar 
gam cymharol gynnar yn oes y rhaglen. Serch hynny, byddai gwerth rhwydweithio ar lefel 
prosiectau yn cynyddu wrth i brosiectau symud yn bellach i’w camau cyflawni ac wedi iddynt 
gael eu cwblhau. Mae’r deunydd hyrwyddo helaeth a gynhyrchir mewn perthynas â’r 
prosiectau a gyflawnwyd yng Ngwynedd hefyd yn cynnig ei hun i weithgarwch rhwydweithio.   
 
Gan edrych y tu hwnt i Wynedd, meddai’r cyfweleion fod rhywfaint o rwydweithio’n digwydd 
ar lefel swyddogion gyda Grwpiau Gweithredu Lleol eraill, yn arbennig y rhai sy’n gweithio yn 
Ynys Môn am mai Menter Môn yw’r corff arweiniol ar gyfer y Grŵp Gweithredu Lleol yn yr 
ardal honno hefyd. Roedd cyfarfodydd swyddogion rhanbarthol yn cael eu cynnal hefyd. 
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O’r cyfweliadau, mae’n ymddangos yn glir mai cyfyngedig yw ymwybyddiaeth aelodau’r Grŵp 
Gweithredu Lleol o weithgareddau a phrosiectau a wneir gan Grwpiau Gweithredu Lleol 
mewn rhannau eraill o Gymru. Mae hyn er bod Rhwydwaith Gwledig Cymru yn bodoli, sy’n 
rhannu gwybodaeth am brosiectau a gynorthwyir gan Grwpiau Gweithredu Lleol ar ei 
wefan25. Mae hyn yn destun rhywfaint o bryder oherwydd gallai ymwybyddiaeth o ba 
brosiectau a syniadau sy’n cael eu peilota mewn ardaloedd eraill fod o fudd sylweddol; er 
enghraifft, gallai ysgogi camau i ddatblygu syniadau am brosiectau newydd yng Ngwynedd. 
Mae hefyd yn golygu bod cyfle i ddysgu o’r profiad mewn ardaloedd eraill yn cael ei golli.  
 
Serch hynny, roedd y cyfweleion yn gyffredinol hapus â lefel y cydweithredu a wneir, gan nodi 
nifer y prosiectau cydweithredol a gyllidwyd/weithredwyd gyda Grwpiau Gweithredu Lleol o 
rannau eraill o Gymru, yn arbennig gyda siroedd cyfagos. Fodd bynnag, nid oes prosiectau 
cydweithredol wedi’u datblygu gydag unrhyw Grwpiau Gweithredu Lleol y tu allan i Gymru 
hyd yma, a allai fod yn achos sylweddol o golli cyfle i weithio gyda / dysgu oddi wrth Grwpiau 
mewn rhannau eraill o’r Undeb Ewropeaidd.  
 
Fodd bynnag, nododd aelodau’r staff y ffaith bod cyfyngiadau/pwysau ar eu hamser yn 
cyfyngu faint o sylw y gallent roi i ddatblygu prosiectau cydweithredol (sy’n dueddol o fod yn 
drwm ar adnoddau), gan bwysleisio bod yn rhaid blaenoriaethu gwaith a bod datblygu a 
chyflawni prosiectau ‘lleol’ yn flaenoriaeth dros brosiectau cydweithredol.    

 

4.7 Casgliad  

Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol yn chwarae rôl allweddol yn LEADER a chadarnhaol yw nodi y 
bu’r presenoldeb yng nghyfarfodydd y Grŵp yn dda a chafwyd adborth cadarnhaol am y 
cyfarfodydd. Meddai aelodau’r Grŵp hefyd iddynt elwa o fynychu cyfarfodydd sydd yn amlwg 
yn beth cadarnhaol hefyd.  
 
Mae’r dull o weithredu’r prosiect yng Ngwynedd yn wahanol i’r hyn a welir yn y rhan fwyaf o 
ardaloedd eraill yng Nghymru gyda phrosiectau mewn ffordd yn cael ei cyflawni’n ‘fewnol’. 
Mae sawl mantais i’r dull hwn, yn arbennig o ran lefel yr arloesi yn y prosiectau yr ymgymerir 
â hwy. Ond mae hefyd angen cydnabod ei anfanteision, gyda llai o arian yn cael ei ddosbarthu 
i sefydliadau allanol ac, felly, llai o fuddion ‘adeiladu gallu’ i sefydliadau o’r fath. Nid yw’r un 
dull yn well na’r llall ac mae pa un sy’n fwyaf priodol yn dibynnu ar flaenoriaethau’r Grŵp 
Gweithredu Lleol.   
  

 
25 Fforwm yw Rhwydwaith Gwledig Cymru sy’n hybu cyfnewid arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Caiff ei 
gyflawni gan Lywodraeth Cymru a’i gyllido gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Gweler: 
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy/grwpiau-gweithredu-lleol-phrosiectau  

https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy/grwpiau-gweithredu-lleol-phrosiectau
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Mae’r prosiectau yng Ngwynedd yn cymharu’n dda â rhai sy’n cael eu cynnal mewn ardaloedd 
eraill o Gymru drwy raglen LEADER mewn perthynas â’r lefel o ‘arloesi’ sydd dan sylw. Fodd 
bynnag, gellir dadlau bod posibilrwydd i annog mwy o ‘arloesi tarfol’ yn y rhaglen yn ei 
chamau hwyrach. Mae hefyd angen pwysleisio pwysigrwydd cwblhau’r ‘cylch arloesi’ ar gyfer 
prosiectau, a dylai hynny gynnwys dadansoddiad cynhwysfawr o’r gwersi a ddysgwyd ac ati, 
yn ogystal â lledaenu a rhannu’r wybodaeth honno. Yn gysylltiedig â hyn, cyfyngedig fu’r 
gweithgareddau rhwydweithio a chydweithredu hyd yma, ill dwy yn nodweddion allweddol o 
ddull LEADER. Byddem yn dadlau bod angen rhoi mwy o sylw i’r gweithgareddau hynny dros 
gyfnod nesaf y rhaglen.  
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5 Casgliadau ac argymhellion  
Mae canfyddiadau’r gwerthusiad canol tymor, ac felly interim, hwn o weithrediad rhaglen 
LEADER yng Ngwynedd yn gadarnhaol fel sydd wedi’i grynhoi isod. Serch hynny, gwneir sawl 
argymhelliad i’r Grŵp Gweithredu Lleol eu hystyried.   
 
Y Strategaeth Datblygu Lleol 
 
Mae’r adolygiad o’r Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer Gwynedd yn canfod ei bod yn 
strategaeth eang iawn a adlewyrchir yn yr amrywiaeth eang o brosiectau a weithredwyd hyd 
yma. Gellir dadlau bod y dull hwn yn adlewyrchu’r heriau pellgyrhaeddol sy’n wynebu 
Gwynedd a/neu’r angen i fwrw’r rhwyd yn eang er mwyn dod o hyd i brosiectau a syniadau 
newydd ac arloesol. Serch hynny, credwn fod dadl gryfach dros fwy o flaenoriaethu wrth 
symud ymlaen er mwyn sicrhau y caiff y cyllid sydd ar ôl ei ddefnyddio mor effeithiol â phosibl. 
Yr elfen allweddol yn y mater hwn yw bod angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol fod yn glir 
ynghylch beth yw eu hamcan ar gyfer rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Os mai’r amcan yw 
ariannu syniadau da neu arloesol, waeth beth yw eu tarddiad, gallai ymagwedd eang fod yn 
briodol. Fodd bynnag, os mai’r amcan yw targedu mwy, a mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd 
penodol, mwy na thebyg bod angen dull culach sy’n targedu mwy. 
 
Argymhelliad 1: Dylai’r Strategaeth Datblygu Lleol gael ei diweddaru gan ystyried y 
posibilrwydd o flaenoriaethu mwy dros weddill oes y rhaglen. Dylai’r broses hon gynnwys 
adolygiad o’r prosiectau a gynorthwywyd hyd yma, wedi’u mapio yn erbyn amcanion y 
Strategaeth Datblygu Lleol, ac ystyriaeth o’r angen posibl i ymgymryd â gweithgareddau 
dilynol neu adeiladu ar weithgareddau a gynhaliwyd gan brosiectau a ariannwyd yn flaenorol. 
Dylai’r diweddariad hefyd gynnwys diweddariad o weithgareddau eraill sydd ar y gweill yng 
Ngwynedd am fod y sefyllfa wedi newid yn sylweddol ers paratoi’r Strategaeth Datblygu Lleol.  
 
Mae nifer gyfyngedig o ddangosyddion (a thargedau cysylltiedig) yn eu lle er mwyn monitro 
perfformiad rhaglen LEADER yng Ngwynedd. Mae i ddull o’r fath fanteision o safbwynt 
gweinyddol. Serch hynny, mae’n golygu mai cyfyngedig yw’r data a gesglir ar y graddau y 
cyflawnwyd y Strategaeth Datblygu Lleol a pherfformiad y rhaglen, yn arbennig ar lefel 
canlyniadau (canlyniadau yw’r rhan fwyaf o’r dangosyddion, hynny yw gweithgareddau).  
 
Argymhelliad 2: Dylid rhoi ystyriaeth i gyflwyno dangosyddion perfformiad ychwanegol ar 
gyfer gweithredu’r Strategaeth Datblygu Lleol yng Ngwynedd, gan gynnwys dangosyddion 
cyffredinol a dangosyddion sy’n ymwneud â thema neu flaenoriaeth benodol.  
 
Mae’r nifer gyfyngedig o ddangosyddion ar lefel rhaglen hefyd yn golygu bod y rhaglen yn 
ddibynnol, i raddau helaeth, ar i’r gweithgareddau monitro a gwerthuso gael eu cynnal ar lefel 
prosiect. Mae adroddiadau gwerthuso prosiectau wedi’u cwblhau ond canfu’r adolygiad o’r 
rhai sydd ar gael hyd yma ar gyfer yr adroddiad hwn fod potensial i wella lefel y wybodaeth a 
gesglir.  
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Argymhelliad 3: Dylid adolygu’r gweithgareddau monitro a gwerthuso a gynhelir ar lefel 
prosiect i sicrhau eu bod o ansawdd mor uchel â phosibl. Ochr yn ochr â hyn, dylid ystyried y 
potensial i ddarparu gweithdai gwerthuso neu sesiynau hyfforddiant i swyddogion prosiect.  
 
O ran canlyniadau’r rhaglen, mae’r dystiolaeth a gasglwyd hyd yma yn gadarnhaol, er yn 
gyfyngedig. Mae ffurflenni gwerthuso’r prosiectau a gwblheir wrth i brosiectau ddod i ben yn 
awgrymu bod y prosiectau wedi cyflawni canlyniadau cadarnhaol ac mae’r adborth o’r sampl 
fach o randdeiliaid prosiectau yn gadarnhaol. Mae aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol hefyd yn 
dweud iddynt elwa o ganlyniad i fod yn aelodau o’r Grŵp ac mae’r rhain yn ganlyniadau 
pwysig i ddull LEADER na ddylid eu hesgeuluso. Bydd y sylfaen dystiolaeth ar gyfer asesu 
canlyniadau yn parhau i dyfu wrth i’r gwaith gwerthuso barhau gan ddarparu gwell sylfaen i 
farnu canlyniadau’r rhaglen yng Ngwynedd yn yr adroddiad gwerthuso terfynol (y bwriedir ei 
gyflwyno ym mis Ebrill 2021). 
 
Gan droi ein sylw at weithrediad agweddau eraill ar ddull LEADER, canfuom fod y 
ddealltwriaeth o ddull LEADER ar lefel Grŵp Gweithredu Lleol yn ymddangos yn uchel gydag 
adborth cadarnhaol iawn gan aelodau. Er hynny, mae angen nodi rhai pryderon ynglŷn ag 
ymwybyddiaeth ehangach o rôl y Grŵp Gweithredu Lleol a’r rhaglen yn fwy cyffredinol. Gallai 
hyn fod yn fater y dymunai’r Grŵp Gweithredu Lleol ei archwilio’n bellach ar adeg pan fydd 
dulliau datblygu gwledig yng Nghymru yn y dyfodol yn cael eu hystyried yng nghyd-destun y 
Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.  
 
Argymhelliad 4: Dylid cydnabod y rôl allweddol mae aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn ei 
chwarae o ran codi ymwybyddiaeth o raglen LEADER yng Ngwynedd. Mae hefyd gan aelodau’r 
Grŵp rôl bwysig yn y gwaith o fywiocáu’r ardal leol. Dylid archwilio’r potensial i ehangu rôl 
aelodau’r Grŵp i fod yn ‘llysgenhadon’ dros LEADER, gan gynnwys cynrychioli’r Grŵp mewn 
digwyddiadau neu gyfarfodydd, arwain gweithgareddau gyda sectorau penodol, ac ati. Dylai’r 
aelodau gael eu hannog hefyd i nodi/hyrwyddo eu rôl fel aelodau o’r Grŵp yn eu 
rhwydweithiau a gweithgareddau presennol. Dylid ystyried y potensial i ddatblygu tudalen ar 
wefan Arloesi Gwynedd sy’n rhestru (ac yn rhoi manylion cyswllt) aelodau’r Grŵp ac yn 
esbonio’r rôl bwysig sydd ganddo.   
 
Roedd aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol yn gyffredinol gadarnhaol pan ofynnwyd iddynt 
wneud sylwadau am y rôl mae Menter Môn yn ei chwarae fel y corff arweiniol i’r Grŵp. Mae 
hyn yn amlwg yn ganfyddiad cadarnhaol. 
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Mae’r dull gwahanol a ddefnyddir yng Ngwynedd o ran cyflawni prosiectau LEADER yn fater 
pwysig i’w nodi, gyda swyddogion prosiect yn Arloesi Gwynedd yn cymryd mwy o gyfrifoldeb 
dros weithredu’r prosiectau o gymharu ag ardaloedd eraill lle mae’r dull yn canolbwyntio mwy 
ar ddarparu cymorth ariannol i sefydliadau allanol gyflawni prosiectau a ddatblygwyd 
ganddynt. Mae’r dull yn cynnig sawl mantais o gymharu â’r hyn a ddefnyddir mewn ardaloedd 
eraill. Er enghraifft, mae modd dadlau bod y dull yng Ngwynedd yn annog mwy o brosiectau 
arloesol i gael eu datblygu a’u gweithredu. Fodd bynnag, mae llawer llai o’r arian sydd ar gael 
yn cael ei ddosbarthu i grwpiau yn yr ardal leol am y caiff y prosiectau eu cyflawni’n ‘fewnol’. 
Mae hyn hefyd yn lleihau’r potensial i’r arian gael ei ddefnyddio i ddatblygu’r gallu i gyflawni 
prosiectau yn y sefydliadau allanol hynny. Mae angen i’r Grŵp Gweithredu Lleol ystyried y 
cryfderau a’r gwendidau hyn yn y dull a ddefnyddir yn dibynnu ar ei flaenoriaethau fel a 
nodwyd yn y Cynllun Datblygu Lleol. Mae hefyd angen ystyried y ffaith mai cyfyngedig yw’r 
adnoddau oddi mewn i Arloesi Gwynedd i reoli a chyflawni prosiectau.   
 
Argymhelliad 5: Dylai’r Grŵp Gweithredu Lleol adolygu’r dull o reoli a chyflawni prosiectau 
gan ystyried cryfderau a gwendidau’r amryw ddulliau y gallai eu defnyddio.  
 
Mae ‘bywiocáu’r diriogaeth’ yn rhan allweddol o LEADER a chanfu’r gwerthusiad bosibilrwydd 
i aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol ymgysylltu’n fwy llawn yng nghyfeiriad y gweithgareddau 
bywiocáu a wneir gan dîm LEADER ar eu rhan; dylai’r Grŵp gymryd mwy o gyfrifoldeb am y 
gweithgareddau bywiocáu a gynhelir.  
 
Argymhelliad 6: Mae bywiocáu yn elfen allweddol o ddull LEADER. Gan ystyried y 
diweddariadau i’r Strategaeth Datblygu Lleol, dylai fod mwy o ffocws ar drafod, cyfarwyddo a 
monitro gweithgareddau bywiocáu ar lefel y Grŵp Gweithredu Lleol. 
 
Mae’r prosiectau yng Ngwynedd yn cymharu’n dda â rhai sy’n cael eu cynnal mewn ardaloedd 
eraill o Gymru drwy raglen LEADER mewn perthynas â’r lefel o ‘arloesi’ sydd dan sylw. Fodd 
bynnag, gellir dadlau bod posibilrwydd i annog mwy o ‘arloesi tarfol’ yn y rhaglen yn ei 
chamau hwyrach. Mae hefyd angen pwysleisio pwysigrwydd cwblhau’r ‘cylch arloesi’ ar gyfer 
prosiectau, a dylai hynny gynnwys dadansoddiad cynhwysfawr o’r gwersi a ddysgwyd ac ati, 
yn ogystal â lledaenu a rhannu’r wybodaeth honno.  
 
Yn gysylltiedig â’r uchod, cyfyngedig fu’r gweithgareddau rhwydweithio a chydweithio hyd 
yma, ill dau yn nodweddion allweddol o ddull LEADER. Byddem yn dadlau bod angen rhoi mwy 
o sylw i’r gweithgareddau hynny dros gyfnod nesaf y rhaglen.  
 
Argymhelliad 7: Dylid archwilio opsiynau i gynyddu’r lefel o arloesi sydd yn y rhaglen yng 
Ngwynedd gan gynnwys adolygu dulliau i gynorthwyo arloesedd fel a hybir gan sefydliadau 
fel Nesta.   
 
Argymhelliad 8: Mae rhai prosiectau peilot yn cyfiawnhau ail gynnig neu ddatblygu pellach. 
Yn ogystal â datblygu syniadau am brosiectau newydd, dylai’r Grŵp Gweithredu Lleol, yn 
barhaus, adolygu ffurflenni gwerthuso prosiectau gyda’r bwriad o ystyried a ddylai prosiectau 
peilot presennol neu flaenorol gael eu hesblygu yn brosiectau peilot newydd cam 2.  
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Argymhelliad 9: Un o elfennau allweddol unrhyw brosiect peilot yw cipio ac wedyn rhannu 
unrhyw wersi a ddysgir. Dylid rhoi ystyriaeth i gynhyrchu adroddiadau gwerthuso prosiectau 
mwy manwl a chynhwysfawr ar gyfer yr holl brosiectau a gyllidir gan LEADER yng Ngwynedd. 
Dylai’r adroddiadau hynny cael eu defnyddio i rannu a lledaenu’r canfyddiadau a’r gwersi a 
ddysgwyd o bob prosiect. Dylid ystyried hefyd y dull o rannu’r dogfennau hynny’n effeithiol â 
rhanddeiliaid (lleol a phellach i ffwrdd), er enghraifft, y potensial i gynnal cynadleddau neu 
weithdai i rannu a thrafod canfyddiadau yn ogystal â defnyddio platfformau ar-lein.    
 
Argymhelliad 10: Mae rhwydweithio a chydweithredu hefyd yn nodweddion allweddol o 
LEADER. Dylid archwilio cyfleoedd ac opsiynau mewn perthynas â’r canlynol:  
 
a) Rhwydweithio mwy, cyfnewid profiadau, a chydweithredu ar lefel prosiectau yng 

Ngwynedd; gallai gweithgareddau o’r fath gael eu canolbwyntio ar rannu’r gwersi a 
ddysgwyd a chanfyddiadau prosiectau LEADER a gynhaliwyd (gweler uchod).   

b) Cynyddu ymwybyddiaeth aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol o brosiectau LEADER a 
gynhelir mewn rhannau eraill o Gymru (a ledled yr UE); os yw’n bosibl, dylid hefyd rhannu 
gwybodaeth am brosiectau a ddatblygwyd ac a gyflawnwyd yng nghyfnodau blaenorol y 
rhaglen (yng Ngwynedd a’r tu allan).  

c) Datblygu prosiectau cydweithredol pellach, yn arbennig gyda Grwpiau Gweithredu Lleol y 
tu allan i Gymru a ledled yr UE; dylid archwilio’r rhain cyn gynted â phosibl er mwyn 
caniatáu digon o amser i’r prosiectau hyn gael eu datblygu a’u gweithredu.  
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Atodiad 1: Trosolwg o flaenoriaethau 

ac amcanion Strategaeth Datblygu 

Lleol Gwynedd 
Prif Amcanion 
 
1) Erbyn 2020, mae Gwynedd yn gwireddu posibilrwydd economaidd newydd gyda mwy o 

gyfleoedd cyflogaeth gwell ar gyfer ei phobl a ddarperir trwy ddefnyddio deallusrwydd 
economaidd, mentrau bach cyn eu datblygu, swyddi newydd a sylfaen sgiliau well.  
 

2) Erbyn 2020, mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwynedd wedi’u cysylltu’n well yn 
ffisegol, yn ddigidol ac yn gymdeithasol ac yn gallu cael mynediad at y mwynderau a’r 
gwasanaethau y mae eu hangen arnynt. 
 

3) Erbyn 2020, mae pobl Gwynedd yn gwneud mwy o asedau diwylliannol, hanesyddol, 
hamddenol a naturiol yr ardal er mwyn gwella profiad ymwelwyr, cynyddu eu niferoedd 
a’u gwariant a sgiliau a chyflogaeth leol mewn twristiaeth. 
 

4) Erbyn 2020, bydd Ynys Môn a Gwynedd wedi sefydlu tri gweithgaredd cydweithredol, 
rhyngdiriaethol ac un prosiect cydweithredol trawsgenedlaethol sydd, trwy arloesedd, 
rhwydweithio a chyfnewid gwybodaeth, yn cyfrannu at gwrdd ag amcanion themâu a 
blaenoriaethau cysylltiedig y Strategaeth. 

 
Amcanion strategol  
 

ANGEN / CYFLE 
Yn deillio o ddadansoddiad SWOT y 
Strategaeth Datblygu Lleol 

AMCAN PENODOL 

Yr angen i ymestyn gwerth a budd 
economaidd morlin Gwynedd 
 
Y cyfle i ychwanegu gwerth at Lwybr Arfordirol 
Gwynedd a’i aneddiadau cysylltiedig 

AP1 
Sicrhau mwy o werth economaidd lleol i 
weithredwyr lleol yn sgil Llwybr Arfordir 
Gwynedd 
 
AP2 
Datblygu mwy o gyfleoedd cyflogaeth a 
busnes newydd i bobl leol trwy 
arallgyfeirio a chyfuno ffactorau 
economi’r arfordir 
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ANGEN / CYFLE 
Yn deillio o ddadansoddiad SWOT y 
Strategaeth Datblygu Lleol 

AMCAN PENODOL 

Ychwanegu gwerth economaidd i botensial 
twristiaeth Gwynedd wledig ddyfnach 
(uwchdir ac iseldir) 
 
Cyfleoedd ar gyfer ymatebion creadigol i 
wendidau’r tymor tawel a thywydd gwael 

AP3 
Peri i farchnadoedd treftadaeth a 
thwristiaeth cyfredol a newydd chwarae 
mwy o ran yn ardaloedd uwchdir y sir 
 
AP4 
Annog busnesau newydd a chyfredol i 
gymryd mwy o ran mewn marchnadoedd 
twristiaeth y tu allan i’r tymor a datblygu 
rhagor ar y cyfryw farchnadoedd drwy 
gydweithio â chymunedau o ddiddordeb 
 
AP5 
Cynyddu’r ymgysylltiad â busnesau 
twristiaeth, eu cyfranogiad a’r budd a 
ddaw i’w rhan trwy ychwanegu gwerth at 
ddarpariaethau defnyddio digidol 
 
AP6 
Cynyddu nifer y busnesau sy’n 
defnyddio’r pecyn cymorth Naws am Le 
yn y sir 

Cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg fel adnodd 
economaidd, cyfrannwr at amrywiaeth a 
hunaniaeth, atynnwr marchnadoedd newydd 
 
Yr angen i drechu anegni ymysg pobl ifanc 
tuag at y Gymraeg ar lefel ysgol uwchradd 

AP7 
Codi’r defnydd a wneir o’r Gymraeg fel 
Pwynt Gwerthu Unigryw sydd wedi’i 
wreiddio yn y rhanbarth, gan osod yr 
iaith yn ei chyd-destun Ewropeaidd, 
Celtaidd a lleol drwy ddyfnhau 
gwerthfawrogiad a gwybodaeth am ei 
harwyddocâd ehangach mewn 
treftadaeth Ewropeaidd a dyfalbarhad 
Celtaidd 
 
AP8 
Sicrhau bod y Gymraeg i’w chlywed yn y 
gymuned ac yn y gweithle yn ogystal â 
chael ei gweld 
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ANGEN / CYFLE 
Yn deillio o ddadansoddiad SWOT y 
Strategaeth Datblygu Lleol 

AMCAN PENODOL 

Yr angen am allu prosesu cadwyn 
gyflenwi yn y sector bwyd 
 
Mae’r cyfle i fwyd fod yn esgynnydd ar 
gyfer datblygu economaidd yn dal i 
gynnig cyfleoedd cryf yng Ngwynedd 

AP9 
Cynyddu’r cyfleoedd i fusnesau sy’n dechrau 
a chyflenwad lleol sy’n ychwanegu gwerth a 
phrosesu dynameg yn y sector bwyd 
 
AP10 
Gwthio’r agenda bwyd arbenigol yng 
Ngwynedd, gan gysylltu’n benodol ag 
ychwanegu gwerth at gynnyrch sylfaenol a 
bwydydd arbenigol 

Yr angen dirfawr i gynyddu nifer, swm a 
graddau’r cynnyrch o Wynedd sydd â 
photensial o ran menter a chyflogaeth 
 
Yr angen brys i ddarparu cyfleoedd i bobl 
ifanc o Wynedd i ddatblygu gyrfaoedd yn 
economi’r sir 
 
Yr angen brys i godi dyheadau pobl ifanc 
wedi dadrithio a helpu pobl ifanc i mewn 
i weithgarwch buddiol 

AP11 
Pwyso ymlaen gyda datblygu cynhyrchion 
sy’n ychwanegu gwerth at economi 
Gwynedd, yn arallgyfeirio ystod ei chynnyrch 
ac yn cael cynnyrch i mewn i farchnadoedd 
estynedig 
 
AP12 
Darparu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc sy’n 
cyflawni’n dda yn eu sir 
 
AP13 
Rhoi cyfle i bobl ifanc gael mynediad at 
gefnogaeth ac offer sy’n hyrwyddo 
creadigrwydd ac entrepreneuriaeth 

Yr angen i ehangu ac ymestyn 
cyrhaeddiad marchnad gul busnesau 
lleol, a gwella eu gallu i gystadlu ar 
lefelau a marchnadoedd o werth uwch 
 
Cyfleoedd mewn sectorau perthnasol lle 
mae arbedion maint yn rhwystrau i 
wneud cynnydd, gall partneriaethau 
busnes fod yn beiriannau arloesi 
 
Mae cwmnïau deillio Prifysgol yn cynnig 
cyfleo pwysig i Wynedd. Mae dirfawr 
angen bod yn rhagweithiol wrth 
harneisio potensial y rhain yng 
Ngwynedd wledig 

AP14 
Cyd-drefnu consortia busnesau lleol i gael 
cymorth ac ymwneud yn fwy llwyddiannus â 
gweithdrefnau caffael ffurfiol 
 
AP15 
Hwyluso partneriaethau cymunedol a/neu 
fusnes newydd neu arloesol sy’n creu 
cyfleoedd newydd i ddatblygu cynnyrch 
 
AP16 
Manteisio ar dwf yn y sector digidol fel gyrrwr 
cyffredin twf economaidd 
 
AP17 
Gwneud y mwyaf o’r Ddinas Dysg ymhellach i 
mewn i’w hardaloedd ehangach yng 
Ngwynedd 
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ANGEN / CYFLE 
Yn deillio o ddadansoddiad SWOT y 
Strategaeth Datblygu Lleol 

AMCAN PENODOL 

Arloesi mewn trafnidiaeth wledig yn seiliedig 
ar gysylltiadau trefi marchnad / arfordir i’r 
mewndir – gwella gallu pobl mewn angen i 
gael mynediad i farchnadoedd a 
gwasanaethau 
 
Yr angen i fynd i’r afael â diffyg mynediad i 
wasanaethau datblygiad personol i drigolion 
sy’n byw mewn aneddiadau gwledig dyfnach  

AP18 
Gweithredu menter trafnidiaeth wledig 
mewn cymunedau 
 
AP19 
Yr angen i beilota a datblygu modelau 
cyflenwi gwasanaeth newydd yn y 
gymuned gan ddefnyddio methodoleg 
sy’n gyfyngedig gan amser, gyda golwg ar 
eu cyflwyno’n ehangach 
 
AP20 
Gwella’r defnydd a wneir o ganolfannau 
cymunedol fel peirianwaith i gyflenwi 
gwasanaethau 

Cyfleoedd i drosglwyddo gwasanaethau o’r 
awdurdod lleol i’r trydydd sector 

AP21 
Lliniaru effeithiau toriadau mewn 
gwasanaethau trwy arbrofi gyda 
throsglwyddo mewn modd deallus 

Cofleidio dyfodol cyflenwi a’r galw am ynni ar 
lefel gymunedol er budd cymunedau 
 
Cyfleoedd i ddefnyddio adnoddau 
adnewyddadwy i ddiogelu ynni a buddion 
incwm i fusnesau a chymunedau 
 

AP22 
Ceisio sicrhau bod trigolion yn deall yr 
agenda carbon, eu rôl a’r rhan y maent 
yn ei chwarae ynddo, a datblygiad 
graddol eu perchnogaeth ohono 
 
AP23 
Defnyddio opsiynau sy’n ychwanegu 
gwerth at goed wedi’u sychu mewn odyn 
 
AP24 
Hyrwyddo ynni adnewyddadwy at 
ddefnydd lleol ym musnesau Gwynedd 

Yr angen i dargedu allgáu digidol. Y mae 
mynediad sylweddol o anghyflawn i 
wasanaethau mewn ardaloedd gwledig. Heb 
ymyrryd, bydd polareiddio mynediad i 
wasanaethau ac ansawdd y cyflenwi i bobl 
sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn parhau 

AP25 
Peilota datrysiadau i fannau gwan 
 
AP26 
Treialu gwaith yn ymdrin yn uniongyrchol 
ag eithrio digidol drwy dargedu’r rhai 
anoddaf eu cyrraedd 
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ANGEN / CYFLE 
Yn deillio o ddadansoddiad SWOT y 
Strategaeth Datblygu Lleol 

AMCAN PENODOL 

Cyfleoedd i droi perthynas pobl ifanc â 
thechnoleg ddigidol yn fudd economaidd i 
fentrau newydd 
 
Cyfleoedd i fanteisio’n llawn ar fand eang 
cyflym iawn, i fusnesau a chymunedau 
 
Datblygu’r defnydd o’r Gymraeg a’i hyrwyddo 
fel atynnwr ac adnodd economaidd mewn 
technoleg ddigidol 

AP27 
Creu ffordd o feddwl ar sail academi 
ddigidol yn Ngwynedd gyda’r bobl ifanc 
mwyaf abl er mwyn datblygu 
entrepreneuriaid y dyfodol 
AP28 
Ymestyn darpariaethau prif ffrwd i’r 
ardaloedd sydd ym mhellafoedd cefn 
gwlad ac ardaloedd ucheldir trwy 
raglennu rhagweithiol, gyda phwyslais ar 
fusnesau ar y tir 
AP29 
Dod â Gwynedd i reng flaen datblygiadau 
digidol cyfrwng Cymraeg 
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Atodiad 2: Astudiaethau achos 

prosiectau, wedi’u llunio o ffurflenni 

terfynu prosiectau a gwblhawyd hyd 

yma 

Bach a Sych 

Wedi i Barc Cenedlaethol Eryri ganfod bod gwrtaith wedi halogi rhwydweithiau dŵr, lansiwyd 
astudiaeth ddichonoldeb i archwilio i ddichonoldeb lleihau gwastraff a chynhyrchu sgil-
gynhyrchion drwy ddefnyddio Treulwyr Anaerobig Sych. 
 
Er mwyn ceisio cael gwell dealltwriaeth o lefelau stoc a chost gwahanol dechnolegau sydd ar 
gael, cynhaliodd yr astudiaeth ymweliadau safle â thair fferm. Yn y pen draw, casgliad yr 
astudiaeth oedd bod costau uchel yn golygu mai heriol yw datblygu treulwyr anaerobig ar 
ffermydd bach, ond mae un dechnoleg bresennol sy’n briodol ac a allai fod yn arloesol mewn 
treialon yn y dyfodol. 
 
Er gwaethaf eu canfyddiadau, nid oedd disgwyl i’r prosiect fwrw ymlaen ymhellach am y 
teimlwyd nad oedd dymuniad gan y Cyngor Sir drefnu’r gwasanaeth hwn drwy gontract 
allanol. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £768 
 

Cynllun Amser i Fentro  

Dyluniwyd cynllun Amser i Fentro i helpu i annog 
cyflogeion amser llawn i weithio’n llwyddiannus ar eu 
syniadau busnes drwy roi amser iddynt wneud hynny. 
Nod y prosiect oedd dynwared y ‘cysyniad 20 y cant’ a 
ddefnyddir gan rai cwmnïau mawr yn y sector preifat, 
megis Google a 3M. Y bwriad oedd defnyddio’r cysyniad 
hwn drwy alluogi staff i dreulio un rhan o bump o’u 
hamser yn  datblygu prosiectau y tu allan i’w rhaglen 
waith arferol, a arweiniodd at nodweddion arloesol fel 
Gmail a’r 'Post it note'. 
 
Cynorthwyodd y rhaglen bedwar cyfranogwr am chwe mis i ddatblygu eu syniadau busnes ac 
ad-dalu costau eu cyflogau am un diwrnod yr wythnos. O’r pedwar o gyfranogwyr, roedd tri’n 
gweithio i Gyngor Gwynedd ac roedd un yn 15 oed. Darparwyd cymorth mentora a 
hyfforddiant, gan gynnwys brandio a chyllid. 
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Er y bu’n rhaid i un cyfranogwr roi’r gorau iddi, mae’r tri chyfranogwr arall wedi lansio eu 
busnesau’n llwyddiannus. Yn ôl chwiliad cyflym ar Google (21/05/2019) mae o leiaf ddau o’r 
busnesau hyn yn dal i fod yn weithredol. 
 
Roedd y cyfranogwyr yn canmol y cymorth a ddarparwyd, er iddynt awgrymu y gallant elwa o 
ddod ynghyd mwy ar y cynllun a chael rhywfaint o gymorth ar ôl iddynt adael y prosiect.  
 
Er nad oes awgrym p’un a wnaeth y prosiect hwn barhau ar ôl LEADER, y mae gwaddol clir o’r 
prosiect ar ffurf y busnesau a lansiwyd yn llwyddiannus. 
 
Dyma astudiaethau achos a luniwyd fel rhan o’r prosiect:  
 

 
 

Hoppa Harlech 

Diben y peilot oedd darparu gwell mynediad i ymwelwyr i 
dref Harlech yn ystod tymor brig ymwelwyr a chanfod a 
oedd modd sefydlu model sy’n ariannol gynaliadwy i redeg 
y gwasanaeth o gyfuniad o refeniw defnyddwyr a 
chyfraniadau gan atyniadau ymwelwyr, masnachwyr a’r 
Cyngor Cymuned. 
 
Drwy gydol yr haf, teimlwyd bod y bws wennol yn 
perfformio’n dda o safbwynt gweithredol am i bob 
gwasanaeth a amserlennwyd redeg a gadael ar amser. 
Teimlwyd bod y brandio a grëwyd ar gyfer y gwasanaeth 
yn gryf ac yn ôl adborth y teithwyr roeddynt yn gadarnhaol 
iawn ynglŷn ag ansawdd, rhwyddineb, dibynadwyedd, 
cyfeillgarwch y gyrwyr a gwerth am arian.  

 
Defnyddiwyd y gwasanaeth gan 3,756 o deithwyr yn ystod 
ei weithrediad sydd, er i’w gymeradwyo, yn is na’r lefelau 
ar gyfer gwasanaethau tebyg a weithredwyd yn haf 2014 a 
gludodd gyfanswm o 8,020 o deithwyr. Dyfalai’r trefnwyr 
p’un ai mai’r gost neu diffyg anogaeth oedd i’w gyfrif am y 
lefelau defnyddio is. 
 

O fyfyrio, teimlwyd y byddai strategaeth barcio well o amgylch y dref yn helpu i annog pobl i 
ddefnyddio’r gwasanaeth. 
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Roedd y gymuned yn awyddus i barhau â’r gwasanaeth ac roedd Arloesi mewn trafodaethau 
â Thrafnidiaeth Gymunedol Cymru i drafod y posibilrwydd iddynt gynorthwyo’r grŵp i gau’r 
bwlch refeniw o ryw £11,000 ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Fe’u cynghorwyd i wneud cais i 
Gronfa Arian i Bawb a byddai Trafnidiaeth Gymunedol Cymru yn cefnogi eu cais. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £21,246 

 

O Glust i Glust 

 
Ap cyfieithu ar y pryd yw O Glust i Glust sy’n defnyddio ffonau symudol fel offer 
cyfieithu ar y pryd ac yn darparu gwasanaeth cyfieithu amser real i wrandawyr 
mewn digwyddiadau neu deithiau. Mae’n gweithio drwy fod o leiaf un person 
yn cyfieithu’r cynnwys i mewn i’r ap ac eraill yn ei ddefnyddio.  

 
Daeth yr ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim ar blatfformau Android ym mis Mai 2015 a 
chafodd ei brofi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Drefaldwyn 2015 lle y derbyniodd 
adolygiad cadarnhaol26 a sylw’r wasg gan amryw bapurau newydd a gwefannau. Er hyn, 
cafwyd rhai anawsterau technegol gyda’r ap gan gynnwys oedi o 1 funud ar ochr y gwrandäwr 
a diffyg cyfleustra a olygai ei fod yn anaddas ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol/annisgwyl lle 
byddai gwirfoddolwyr yn cyfieithu. Er mwyn i’r prosiect fynd yn ei flaen, teimlwyd bod angen 
dangos y dechnoleg yn ehangach, o bosibl drwy deithiau tywys. Awgrymwyd hefyd y gallai’r 
ap gael ei beilota gyda chwmni Cymen a Chyngor Gwynedd er mwyn cael adborth pellach. 
 
Roedd cost yr offer e.e. ffonau symudol / clustffonau i’w prynu i dreialu’r ap ychydig dan 
£1,000, a ariannwyd drwy LEADER. Derbyniodd Menter Môn gyllid o £15,000 hefyd gan 
Lywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Technoleg Ddigidol i gynorthwyo i ddatblygu meddalwedd 
O Glust i Glust. 
 

Awyr Dywyll 

Darparodd y prosiect hwn hyfforddiant i 14 o fusnesau twristiaeth a chynhaliwyd gweithdai 
i’w haddysgu ar ‘dwristiaeth astro’. Defnyddiwyd cyllid hefyd i brynu offer y gallai busnesau 
twristiaeth eu defnyddio megis sbienddrychau – mae’r offer hyn yn dal ar gael i fusnesau.  
 
Daeth 55 o fusnesau i ‘Ddigwyddiad Gwylio’r Sêr’ i fusnesau twristiaeth yng Ngwersyll Llyn 
Gwynant a chynhaliodd pedwar o’r busnesau a fu’n ymwneud â’r prosiect eu digwyddiadau 
eu hunain i wylio’r sêr wedi iddynt gymryd rhan yn y prosiect. Yn dilyn y prosiect, dechreuodd 
Parc Cenedlaethol Eryri edrych ar opsiynau i allu cyflogi Swyddog Awyr Dywyll. Fodd bynnag, 
teimlwyd bod angen gwaith pellach i ddatblygu’r prosiect; ni theimlai rhai busnesau’n ddigon 
hyderus i esbonio’r arfer o wylio’r sêr na Statws Awyr Dywyll Eryri i’w gwesteion a byddai 
arnynt angen hyfforddiant pellach.  
 

 
26 https://cymraeg.gov.wales/Mwy/index/o-glust-i-glust?lang=en 

https://cymraeg.gov.wales/Mwy/index/o-glust-i-glust?lang=en
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Argymhellwyd y dylid lansio prosiect cyfnod II gydag amrywiaeth ehangach o ddarparwyr 
twristiaeth a busnesau yng Ngwynedd ac y gellid darganfod a defnyddio arbenigedd lleol 
mewn seryddiaeth a thwristiaeth ar gyfer y gweithgareddau hyn. Awgrymwyd hefyd bod 
gweithgor yn cydweithio â Pharc Cenedlaethol Eryri, Croeso Cymru, byrddau twristiaeth lleol 
a chylchoedd busnes i hyrwyddo treftadaeth awyr y nos a darparu fframwaith o gyfleoedd. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £13,593 
 

Indycube 

Treial oedd y prosiect peilot hwn i ddilyn esiampl model 
cydweithio o dde Cymru yng Ngwynedd. Fel rhan o hyn, 
crëwyd Hwb Arloesi a gynigai gyfleusterau desg boeth y 
gellid eu llogi am ffi ddyddiol mewn gofod cydweithio. 
 
Cartref cychwynnol Hwb Arloesi oedd yr hen lyfrgell ym 
Mhorthmadog, a gynigai 10 desg, ond yn ystod oes y 
prosiect gwerthwyd yr adeilad gan Gyngor Gwynedd a 
olygodd y bu i’r Hwb symud i leoliad llai a gynigai 5 desg 
yn unig yn y Ganolfan ym Mhorthmadog. 
 
Bu i gyfanswm o 51 o bobl ddefnyddio’r gwasanaeth desg 
boeth a daeth 75 o bobl i gyfres o ddigwyddiadau trafod 
technoleg a gynhaliwyd gan yr Hwb. Cafodd 22 o weithdai 
digidol hefyd eu rhedeg gan Goleg Meirion Dwyfor gan 
ddefnyddio’r adnodd.  
 
Er i’r Hwb dderbyn adborth cadarnhaol gan ddefnyddwyr, roedd lefel y galw yn codi 
cwestiynau am gynaliadwyedd y gwasanaeth. Awgrymwyd bod posibilrwydd naill ai i’r 
gwasanaeth gael ei gynnig yn fewnol neu fel gwasanaeth ychwanegol ar gyfer busnes 
presennol na fyddai’n galw am orbenion mawr. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £26,050  

 

Gwastraff Swmpus 

Prosiect oedd Gwastraff Swmpus i geisio canfod modelau/ffyrdd amgen i ddarparu 
gwasanaethau  anstatudol megis gwaredu gwastraff swmpus. Comisiynwyd staff o Seren Cyf. 
ac Antur Waunfawr (mentrau cymdeithasol, ill dwy) i deithio ar lorïau gwastraff swmpus 
Cyngor Gwynedd er mwyn casglu data ar y nwyddau a gâi eu trin, fel p’un a fyddent yn addas 
i’w hailddefnyddio neu’u hailgylchu. Treuliwyd cyfanswm o 6 niwrnod yn cysgodi Cyngor 
Gwynedd gan gofnodi rhywfaint o waith ymchwil. 
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Roedd disgwyl i’r gwaith ymchwil hwn ddarparu tystiolaeth o ffyrdd y gallai gwastraff swmpus 
gael ei ailddefnyddio a pha brosesau’r oedd angen i fentrau cymdeithasol roi yn eu lle i 
gyflawni hyn. Fodd bynnag, ni lwyddodd y prosiect i ddod o hyd i fodel amgen ar gyfer y 
gwasanaeth hwn. 
 
Gan ddefnyddio tanwariant yng nghyfnod cyntaf y prosiect, comisiynwyd gwaith i ddatblygu 
offeryn diagnostig y gellid ei ddefnyddio i nodi costau’n gysylltiedig â’r gwasanaeth. Fodd 
bynnag, daethpwyd â’r elfen hon o’r prosiect i ben yn sgil diffyg gwybodaeth ariannol gan 
Gyngor Gwynedd a diffyg diddordeb gan y mentrau cymdeithasol dan sylw. Am y teimlwyd 
nad oedd gan Gyngor Gwynedd gynlluniau i drefnu’r gwasanaeth hwn drwy gontract allanol, 
ni nodwyd camau i’w cymryd yn y dyfodol. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £768 

Cyd Ynni 

Cynllun yw Cyd Ynni a gyflawnir gan gonsortiwm o chwech o grwpiau ynni lleol. Nod y prosiect 
hwn oedd datblygu cynllun busnes ar gyfer y cynllun er mwyn i’r consortiwm wireddu eu 
gweledigaeth o gynhyrchu a defnyddio ynni yn effeithlon. Penodwyd ymgynghorwyr â 
phrofiad o weithio gyda grwpiau ynni cymunedol i lunio’r cynllun a rhoddwyd cyfle i’r chwe 
grŵp ynni gyfrannu at ei gynnwys a rhoi adborth. Cyflwynodd y cynllun busnes drosolwg o’r 
cyfleoedd sydd ar gael i Cyd Ynni ynghyd â rhaglen weithredu, a dangosodd sut y gallent 
symud ymlaen i ymgeisio am ffynonellau ariannu eraill. Erbyn 2019, mae’n ymddangos bod y 
cynllun wedi sefydlu’i hun yn llwyddiannus ac roedd yn dal i redeg. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £10,000 
 

Cyllid Torfol 

O ystyried yr hinsawdd bresennol lle mae llai o arian cyhoeddus a grantiau ar gael, nod 
prosiect Cyllid Torfol oedd dangos ei bod yn bosibl darganfod ffyrdd newydd i godi arian drwy 
gyllido torfol. Canolbwyntiai’r prosiect ar hyrwyddo ymgyrchoedd codi arian drwy gyllid torfol 
ar ran dau gwmni ynni cymunedol a oedd eisiau datblygu systemau ynni dŵr. Gweithiodd 
Cyllid Torfol yn agos â’r ddau gwmni a rhoddwyd pwyslais cryf ar ddefnyddio’r cyfryngau 
cymdeithasol yn effeithiol i godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrchoedd cyllido. Llwyddodd y ddau 
gwmni i gyrraedd eu targedau codi arian. Yn y dyfodol, hoffai’r prosiect ganolbwyntio ar 
ddatblygu ymgyrchoedd codi arian ar gyfer sectorau gwahanol megis ailddatblygu cymunedol, 
ac o bosibl y sector preifat yn y pen draw. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £748 
  

http://www.energylocal.co.uk/cyd-ynni/
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Ysgol Ynni 

Nod prosiect Ysgol Ynni Plant oedd treialu ysgol haf ynni i annog plant rhwng 8 a 12 oed i 
ddatblygu eu diddordeb mewn ynni adnewyddadwy a’u dealltwriaeth ohono. Anfonwyd 
gwybodaeth i rieni mewn ysgolion lleol a allai wedyn gofrestru eu plant ar y sesiynau a oedd 
yn costio £5 yr un. Roedd y sesiynau’n cynnwys amryw weithgareddau megis teithiau 
diwydiannol a dylunio a defnyddio amryw offer technolegol. Cynorthwywyd y sesiynau gan 
naw o wirfoddolwyr, a’r rhan fwyaf ohonynt yn gyn-beirianwyr. Yr adborth a gafwyd gan y 
cyfranogwyr oedd bod y sesiynau’n amrywiol, a bod y plant wedi dysgu sgiliau newydd yn y 
maes. Ar gyfartaledd, rhoddodd y plant sgôr o naw allan o ddeg i’r sesiynau. 
 
Ar ddiwedd y prosiect, teimlwyd bod lle i ddatblygu’r brand ymhellach drwy ehangu i wahanol 
ardaloedd o Wynedd a sicrhau presenoldeb yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £7,350  
 

Ceir Trydan 
 
Nod prosiect Ceir Trydan oedd codi 
ymwybyddiaeth o’r buddion economaidd sydd 
i sefydlu pwyntiau gwefru ceir yng Ngwynedd 
drwy sefydlu pump o bwyntiau gwefru mewn 
lleoliadau ym Meirionnydd, yn ne’r sir.  
 
Cyn sefydlu’r pwyntiau gwefru, darparwyd 
hyfforddiant i’r pump o fusnesau dan sylw a 
oedd yn cynnwys cefndir ar newid hinsawdd ac 
ynni adnewyddadwy, mathau o geir trydan a 
mathau o bwyntiau gwefru, a chefndir 
ymarferol i wefru ceir. Diben yr hyfforddiant 
hwn oedd rhoi i’r busnesau yr hyder i drafod y 
cynllun peilot, annog ymwelwyr i ymddiddori 
mewn ceir trydan a gallu cynnig gwasanaeth i 
ymwelwyr a ddymunai ddefnyddio’r pwynt 
gwefru.  
 
Mae’n ymddangos y llwyddodd y pwyntiau gwefru i ddenu ymwelwyr; rhoddodd 77 y cant o’r 
defnyddwyr a lenwodd ffurflen adborth sgôr o bump allan o bump i bwysigrwydd lleoliad y 
pwynt gwefru wrth gynllunio taith. Cyfeiriwyd at y pwyntiau hefyd fel adnodd pwysig i’r 
cymunedau oherwydd, yn sgil prinder pwyntiau yn lleol, bu pobl leol hefyd yn defnyddio’r 
pwyntiau i wefru’u ceir eu hunain.  
 
Pwynt pwysig a ddysgwyd oedd, er i’r amser gwefru o bedair awr roi cyfle da i annog 
ymwelwyr i dreulio amser a gwario arian yn yr ardal, teimlwyd bod rhai pwyntiau yn rhy 
anghysbell a olygai mai anodd oedd cerdded i atyniadau gerllaw tra bo’r car yn cael ei wefru. 
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Roedd gallu’r prosiect i rannu’r hyn a ddysgwyd yn denu ymholiadau gan Gyngor Gwynedd a 
LEADER Caerfyrddin a oedd ill dau yn ystyried gosod pwyntiau gwefru. Yn gysylltiedig â hyn, 
bwriadai’r prosiect greu pecyn cymorth er mwyn gallu darparu gwybodaeth berthnasol i bobl 
er mwyn iddynt allu gosod eu pwynt gwefru eu hunain. Trafodwyd hefyd y posibilrwydd o 
osod rhagor o bwyntiau gwefru fel rhan o brosiect Ceir Trydan Cymunedol. 
  
Cyfanswm cost y prosiect: £2,694 
 

Prosiect 15 

Nod Prosiect 15 oedd cynnal sgyrsiau ar ffurf ‘sgyrsiau TED’ drwy gyfrwng y Gymraeg gyda 
phobl a allai ysbrydoli. Fel rhan o’r peilot recriwtiwyd pump o siaradwyr amrywiol i siarad 
mewn digwyddiad a gynhaliwyd yng Nghanolfan Arloesi Prifysgol Bangor ar 8fed Mehefin 2016. 
Yn dilyn trafodaethau cychwynnol i gynorthwyo gyda marchnata, mynegodd BBC Cymru 
ddiddordeb mewn darlledu’r sgyrsiau yn ddiweddarach ar eu rhaglenni a fyddai wedi’u 
hamserlenni ymlaen llaw. Fel rhan o’r cytundeb hwn, penderfynwyd y byddai Betsan Powys, 
golygydd yn y BBC, yn arwain y digwyddiad. Bu’r digwyddiad yn boblogaidd, a gwerthwyd 90 
o’r 110 o docynnau a oedd ar gael. Ffilmiwyd pob sgwrs ac fe’u rhoddwyd ar wefan Prosiect 
15.  
 
Câi ei ystyried bod cydweithio â’r BBC, a chysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn gyffredinol, 
ymhlith cryfderau’r prosiect, yn ogystal â’r amrywiaeth o sgyrsiau a’u perthnasedd i faterion 
cyfoes. Er llwyddiant y noson, cafwyd rhywfaint o broblem wrth gydgrynhoi cyfeiriadau e-bost 
unigol a olygodd mai i 37 yn unig o’r rhai a oedd yn bresennol yr anfonwyd ffurflen adborth. 
Nodwyd hefyd bod cyfathrebu yn anhawster achlysurol a bod rhai negeseuon yn mynd ar goll 
mewn e-byst / yn anghyson yn y cyfryngau cymdeithasol. 
 
Ar gyfer digwyddiadau’r dyfodol, teimlwyd bod angen mynd i’r afael â mater ffi’r siaradwyr. 
Wrth symud ymlaen, er mwyn i unrhyw brosiect yn y dyfodol fod yn fwy costeffeithiol byddai 
angen iddo dalu llai i siaradwyr wrth i’r brand ddatblygu, gan greu model lle y byddai’r 
siaradwr yn ei ystyried yn fraint cael gwahoddiad i gymryd rhan.  
 

Rhodd Eryri 

Roedd prosiect Rhodd 
Eryri yn peilota 
cynllun rhoi ar gyfer 
ymwelwyr yng 
Ngwynedd er mwyn 
asesu ei botensial yn 
yr ardal, yn ogystal ag 
ymchwilio i’r dulliau 
mwyaf effeithiol o 
gyflawni cynllun o’r 
fath.  
 

https://www.snowdoniagiving.wales/
https://www.snowdoniagiving.wales/
https://www.snowdoniagiving.wales/
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O’u gwaith gyda sawl busnes a gymrodd ran yn y prosiect, canfuwyd bod busnesau a oedd ag 
opsiwn ‘optio allan’ ar eu gwefan yn codi arian yn fwy effeithiol na’r rhai a oedd â blychau 
rhodd neu amlenni. Roedd cystadlaethau ‘Hoffi a Rhannu’ a gynhaliwyd gan y busnesau hefyd 
yn helpu i ddenu dilynwyr yn y cyfryngau cymdeithasol. 
 
Yn dilyn y prosiect, lluniwyd adroddiad manwl gan CELyn gyda mewnbwn gan Gyngor 
Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

 

Wi-Fi Aberdaron 

Diben y prosiect oedd peilota cyswllt WI-FI mynediad cyhoeddus ym mhentref Aberdaron.  
 
Cyn cychwyn ar y prosiect, nid oedd cyswllt data symudol na 
signal ffôn yn y pentref a olygai na allai ymwelwyr â’r pentref 
wneud galwadau ffôn na chael mynediad i’w data ar-lein. 
 
Roedd yn bwysig i’r prosiect ganfod dichonoldeb creu gofod sydd 
â chyswllt digidol cyson yng nghanol y pentref, a defnyddio 
systemau na fyddai’n galw am gymorth aelodau’r gymuned sy’n 
ymwneud â’r prosiect. Roedd hefyd yn bwysig na châi’r system ei 
chamddefnyddio gan ddefnyddwyr. Er mwyn i gost y gwasanaeth 
fod yn gynaliadwy, cyflwynwyd ffi am wasanaeth premiwm.  
 
Gosodwyd y dechnoleg ar gyfer y parth WI-FI gan PC-Q a HB 
Digital. Roedd y gwaith o fonitro o bellter a rheoli’r system yn cael 
ei weinyddu drwy wefan. Ar y diwrnod prysuraf, roedd gan y rhwydwaith 500 o ddefnyddwyr, 
a thros oes y peilot creodd y gwasanaeth premiwm incwm o ychydig dros £150. 
 
Gan nad oedd yr incwm hwn yn ddigon i gynnal cost y gwasanaeth, gosododd busnesau yn yr 
ardal WI-FI cymunedol ar eu cost eu hunain. Yn hytrach na thalu cost misol i BT, maent yn 
talu’r grŵp cymunedol am gael defnyddio’r WI-FI er mwyn cynnal cost y cysylltiad ffeibr i’r 
adeiladau.  
 
Gan ddilyn ymlaen o’r prosiect, derbyniodd Cyngor Gwynedd arian o’r Gronfa Datblygu 
Cymunedau Gwledig i osod WI-FI mewn 12 o bentrefi ledled Gwynedd. 
 
Cyfanswm cost y prosiect: £ 12,139.06 
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Byw a Bod 

Perfformio 

Prosiect ar y cyd rhwng Grwpiau 
Gweithredu Lleol LEADER 
Gwynedd ac Ynys Môn oedd hwn 
a adeiladai ar brosiect blaenorol 
a gyflwynwyd i Arloesi Gwynedd 
Wledig yn 2016.  
 
Nod y prosiect oedd gweithio 
gyda phobl ifanc i gyflwyno iaith 
a diwylliant i ymwelwyr ag Ynys 
Môn a Gwynedd drwy gyfrwng 
theatrau dros dro. 
 
Recriwtiwyd 11 o bobl ifanc (saith o Wynedd a chwech o Ynys Môn) am yr haf a phenodwyd 
cwmni theatr Frân Wen i reoli, hyfforddi a mentora pobl ifanc.  
 
Gan weithio gyda Frân Wen, creodd y bobl ifanc dri pherfformiad gwahanol a berfformiwyd 
mewn 15 o leoliadau gwahanol drwy gydol yr haf. O ganlyniad i’r prosiect, crëwyd swyddi 
rhan amser i bedwar o’r bobl ifanc am 14 wythnos gyda Chwmni Theatr Ieuenctid Ynys Môn. 
 
Er i’r prosiect ddenu sylw’r cyfryngau (daeth un o raglenni S4C i ffilmio un o’r perfformiadau), 
teimlwyd i’r prosiect ddioddef o ddiffyg hysbysebu gan y lleoliadau. 
 
Trafodwyd cyfres o bosibiliadau i ehangu’r prosiect ymhellach gan gynnwys ehangu i mewn i 
Gonwy a cheisio cyllid o Gronfa Ewrop Greadigol i weithio gyda gwlad arall yn Ewrop. Bwriadai 
Menter Môn wneud cais am arian loteri gan Gyngor y Celfyddydau er mwyn parhau â’r 
prosiect. 
 
Cyfanswm y gost: £44,070 
 

Byw a Bod Digidol 
 
Defnyddiodd Byw a Bod Digidol gyllid drwy Grwpiau Gweithredu Lleol Gwynedd ac Ynys Môn 
hefyd a dyluniwyd y prosiect i baru talent a chyflogwyr lleol ac ar yr un pryd, helpu pobl i 
sylweddoli nad oes angen iddynt symud o’r rhanbarth i gael cyflogaeth o ansawdd dda a 
safon byw uchel.  
 
Recriwtiwyd saith o ‘fusnesau twf’ a’u paru â naw o fyfyrwyr STEM o’r radd flaenaf. Gyda’i 
gilydd cymeront ran mewn tridiau o wersyll a ddyluniwyd i’w helpu i ddod i’w hadnabod ei 
gilydd, gwneud gweithgareddau profiad bywyd i ddangos mor atyniadol yw’r ardal leol megis 
padlfyrddio a ffermio, a phrofiad gwaith. Fel rhan o’r profiad gwaith, bu’r myfyrwyr yn 
gweithio gyda’r cyflogwyr i ganfod cyfleoedd recriwtio ond hefyd i roi cyfle iddynt ddysgu pa 
sgiliau a nodweddion eraill yr oedd y cyflogwyr yn chwilio amdanynt. 
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Cymerodd y myfyrwyr ran hefyd mewn gwaith grŵp gyda mentor i gynllunio ar gyfer 
digwyddiad clo yn seiliedig ar y cwestiwn canlynol: 
 

“Mae cwmnïau TGCh yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn ei chael yn anodd recriwtio 
sgiliau lleol. Mae pobl ifanc sydd â chymwysterau TGCh yn honni mai prin, os o gwbl, 
yw’r cyfleoedd yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Sut gall y naill a’r llall fod yn fwy 
ymwybodol o’i gilydd?”  

 
Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ym Mhrifysgol Bangor ac fe’i hwyluswyd gan y myfyrwyr a 
rannodd eu profiadau. Cafwyd presenoldeb da, gyda 60 yn cofrestru.  
 
O ganlyniad i’r prosiect, crëwyd dwy swydd amser llawn, ond roedd un myfyriwr wedi sicrhau 
prentisiaeth gyda chwmni arall ac felly recriwtiwyd yr ail swydd yn allanol. Yn gyffredinol, 
mae myfyrwyr y rhaglen wedi ehangu eu rhwydweithiau a chrëwyd cyfeiriadur o fusnesau 
twf y gellid ei rannu â phrifysgolion, ysgolion, colegau a’r cyhoedd. 
 
Gan fyfyrio ar y prosiect, teimlwyd bod gormod o ffocws ar y sector TGCh. Awgrymwyd bod 
potensial i wneud rhywbeth tebyg ar gyfer y sector Bwyd a Diod. 
 
Cyfanswm y gost: £40,000 (50-50 Grwpiau Gweithredu Lleol Gwynedd ac Ynys Môn) 
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Atodiad 3: Diffiniadau dangosyddion 

perfformiad 

Dangosydd Diffiniad 

Nifer yr astudiaethau 

dichonoldeb 

Nifer yr astudiaethau dichonoldeb penodol a gomisiynwyd 

neu a gynhaliwyd drwy’r rhaglen er mwyn darparu’r ymchwil 

gefndirol ar gyfer problem neu fater penodol a llunio 

gwerthusiad ysgrifenedig cynhwysfawr o’r materion, atebion 

amgen, costau ariannol, dadansoddiad risg manwl, ac 

argymhellion ar gyfer y camau nesaf.  

Nifer y rhwydweithiau a 

sefydlwyd 

Nifer y rhwydweithiau ffurfiol a grëwyd o ganlyniad 

uniongyrchol i raglen LEADER ac nad oeddynt yn bodoli cyn 

i’r rhaglen chwarae ei rhan. (Unwaith yn unig y mae modd 

sgorio unrhyw rwydwaith yn ystod oes y rhaglen 

gymeradwy.) 

Nifer y swyddi a 

ddiogelwyd trwy 

brosiectau a 

gynorthwywyd 

Mae swyddi a ddiogelwyd yn golygu lle y mae’n hysbys bod 
swyddi mewn perygl dros y 12 mis nesaf. Dylid sgorio swyddi 
fel FTE a pharhaol (gellir sgorio swydd dymhorol ar yr amod y 
disgwylir i’r swydd fod ar gael yn amhenodol; dylid hefyd 
gofnodi’r gyfran o’r flwyddyn a weithir). Dylid sgorio’r swydd 
ei hun, nid amcangyfrif o faint o bob a allai fod yn dal y swydd.  
Os nad yw’r swydd yn un amser llawn, bydd angen rhannu’r 
oriau pob wythnos â 30 i gael y gyfran o FTE mae’n ei 
chynrychioli (e.e. 0.6 FTE fyddai 18 awr yr wythnos). 

Nifer y gweithgareddau 

peilot a gyflawnwyd 

/gynorthwywyd 

Nifer y gweithgareddau peilot a gyflawnwyd/gynorthwywyd 
drwy’r gweithgareddau meithrin gallu, wedi’u rhannu fel hyn: 
dulliau newydd, cynhyrchion newydd, prosesau newydd a 
gwasanaethau newydd.  

Nifer yr hybiau cymunedol Nifer yr hybiau cymunedol newydd a ffurfiwyd o ganlyniad 
uniongyrchol i raglen LEADER.  

Nifer y camau lledaenu 

gwybodaeth / 

gweithgareddau 

hyrwyddo a/neu farchnata 

i godi ymwybyddiaeth o’r 

Strategaeth Datblygu Lleol 

a/neu’i phrosiectau 

Nifer y camau a gymerwyd gan y Grŵp Gweithredu Lleol i godi 
ymwybyddiaeth ac esbonio amcanion y Strategaeth Datblygu 
Lleol a’r gweithgareddau a gyflawnwyd drwyddi i’r 
boblogaeth wledig.  
Nifer y gweithgareddau wedi’u cynllunio a’u targedu a 
gyflawnwyd gan y Grŵp Gweithredu Lleol sy’n hyrwyddo’r 
Strategaeth Datblygu Lleol a’i phrosiectau neu gynhyrchu a 
dosbarthu deunyddiau wedi’u bwriadu i farchnata a 
hyrwyddo’r Strategaeth a’i phrosiectau.  
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Dangosydd Diffiniad 

Nifer y rhanddeiliaid yr 

ymgysylltwyd â hwy 

Rhanddeiliad: unrhyw grŵp neu unigolyn a all effeithio ar 
gyflawni amcanion y prosiect, neu y gall eu cyflawni effeithio 
arno. Gall y rhain fod yn bobl, grwpiau neu endidau sydd â rôl 
a buddiant yn amcanion prosiect a’r gwaith o’i gyflawni. 
Maent yn cynnwys y gymuned y mae’r prosiect neu’r rhaglen 
yn ceisio newid ei sefyllfa. 
Ymgysylltiad: rhanddeiliaid sy’n cymryd rhan weithredol yn y 

gwaith o gyflawni’r prosiect ar unrhyw adeg. 

Nifer y cyfranogwyr a 

gynorthwywyd 

Cyfranogwyr: nifer y bobl sy’n mynd i ddigwyddiad i ledaenu 

gwybodaeth ac ati. Noder na ellir cyfrif nifer y bobl sy’n cael 

unrhyw fath o ohebiaeth gysylltiedig â lledaenu gwybodaeth 

(e.e. dosbarthu adroddiad cryno) fel cyfranogwyr.    

 



 

 
 

 


