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Gall Cynllun LEADER fod yn offeryn economaidd-gymdeithasol
defnyddiol, wrth ymateb yn uniongyrchol i’r argyfwng mewn ardaloedd
gwledig, ac ar gyfer y broses adfer yn y tymor hir. Mae Grwpiau
Gweithredu Lleol yng Nghymru wedi nodi blaenoriaethau uniongyrchol
ar lawr gwlad. Mae’r rhain yn cynnwys:
• Sicrhau a dosbarthu bwyd y chyflenwadau meddygol i bawb, gan 

gynnwys yr ardaloedd mwyaf gwledig/cymdeithasol ynysig
• Nodi adnoddau lleol, gan gynnwys cydlynu gwirfoddolwyr a 

chefnogi cadwyni cyflenwi byr
• Rhwydweithio a chydweithio i sicrhau ffordd briodol ar sail 

gwybodaeth ar gyfer diwallu anghenion lleol. 

Cysylltu gweithwyr allweddol a chymunedau 
â’r rhyngrwyd  – GWYNEDD AC YNYS MÔN

Gyda mynediad at y rhyngrwyd a thechnoleg yn
bwysicach nag erioed, mae cynllun newydd yng
Ngwynedd ac Ynys Môn yn cysylltu gweithwyr
allweddol a chanolfannau cymunedol â’r rhyngrwyd yn
rhad ac am ddim. Mae’r prosiect yn cael ei gydlynu gan
Fenter Môn, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, ac
mae’n darparu mynediad i’r rhyngrwyd drwy
lwybryddion 4G mewn ardaloedd lle nad oes cysylltiad
dibynadwy.

Mae llawer o Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER a’u Cyrff Gweinyddol yng Nghymru wedi addasu eu 
harbenigedd a ffordd LEADER o weithredu i helpu busnesau a chymunedau yn ystod yr ymateb 

uniongyrchol i bandemig y coronafeirws 
Mae’r adolygiad hwn yn rhoi rhai enghreifftiau da o’r ffordd mae Grwpiau Gweithredu Lleol yng 

Nghymru yn cefnogi eu cymunedau gwledig yn ystod y pandemig mewn modd rhagweithiol. 

https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/getting-key-workers-and-communities-line
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CONWY 

Cafodd Cynllun Cymorth Fferm Conwy ei sefydlu gan Grŵp Gweithredu Lleol Conwy. Roedd
hyn yn cynnwys creu cronfa ddata o wirfoddolwyr profiadol sy’n fodlon rhoi eu hamser i
gynorthwyo ffermwyr Conwy os ydyn nhw’n dal COVID-19. Roedd Gareth Wyn Jones, yr Hill
Farmer, yn gefnogol iawn i’r cynllun. Mae ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol wedi
galluogi’r fideo i gael ei gwylio 7.4k o weithiau. Llongyfarchodd Carol Vorderman y Cynllun,
gan drydaru y “dylai’r cynllun fod yn un cenedlaethol”.

Cafodd Cronfa Ymateb Cymunedol COVID-19 ei sefydlu i ymateb i anghenion cymunedau
gwledig yn dilyn effeithiau COVID-19. Bydd y gronfa hon yn manteisio i’r eithaf ar natur hyblyg
cyllid LEADER i ddefnyddio atebion a nodwyd ar lawr gwlad gan y bobl sy’n profi’r problemau
eu hunain.

Mae COVID-19: Prosiect Cymorth Sefydliadau 
Gweithredu Cymunedol yn brosiect 

cydweithredol sy’n gweithredu ledled 

ardaloedd gwledig SIR DDINBYCH, SIR Y 
FFLINT A WRECSAM.

Mae endidau cyfreithiol dielw yn gymwys i
wneud cais: mentrau cymdeithasol,
elusennau, mentrau cymunedol, a sefydliadau
ac asiantaethau sector cyhoeddus. Mae’n
archwilio ffyrdd newydd o ddarparu
gwasanaethau sylfaenol anstatudol ar gyfer
pobl agored i niwed, pobl sy’n byw mewn
tlodi a phobl sy’n sâl ac yn hunanynysu yn
ystod pandemig COVID-19 a’r cyfyngiadau
cysylltiedig. Bydd mentrau yn cynnwys
trafnidiaeth gymunedol, mynd i’r afael ag
ynysigrwydd, prydau ar glud, gwasanaethau
siopa a gwasanaethau casglu presgripsiynau.

http://ruralconwy.org.uk/conwy-farm-assistance-scheme/?lang=en
https://ruralconwy.org.uk/community-response-covid19-fund/?lang=en
https://ruralconwy.org.uk/community-response-covid19-fund/?lang=en
https://ruralconwy.org.uk/community-response-covid19-fund/?lang=en
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/local-action-groups-co-operation-project-communities-covid-19
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CAERFFILI (Cwm a Mynydd)

• 1-2-1 Sesiynau cymorth busnes

Cafodd rhaglen ei llunio i ddarparu cyngor diduedd, cymorth a gwybodaeth, ar ôl i nifer o
randdeiliaid ddweud nad oedd ganddyn nhw unrhyw syniadau o ran beth i’w wneud gyda’u
prosiectau a’u gweithgareddau yn ystod ac yn dilyn yr argyfwng COVID-19. Gofynnodd Cwm
a Mynydd am adnoddau ariannol ychwanegol ar gyfer y prosiect AilSgilio: UwchSgilio, a
ariennir gan LEADER, i ddarparu 15 sesiwn cymorth a chyngor un-i-un ar gyfer prosiectau,
unigolion a mentrau lleol. Mae’r rheini sydd wedi elwa ar y rhaglen wedi dod o amrediad o
wardiau a sectorau lleol, gan gynnwys ffermydd sydd am arallgyfeirio, tafarn wledig leol,
busnesau lletygarwch a gwesteion, gwasanaethau blodau, cwmnïau eiddo a chwmnïau
dosbarthu bwyd a diod. Mae themâu cyffredin wedi cael eu mapio a bydd yr adroddiad
terfynol yn rhoi argymhellion i gynnal gweithdai ychwanegol i uwchsgilio cyfranogwyr yn
unol â’r themâu / blaenoriaethau cyffredin sydd wedi cael eu nodi.

• Map bwyd a diod leol ar-lein – Ein Pantri Ar-lein.

Gan weithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, mae
cymorth gan LEADER wedi dod ag amrediad o fentrau
bwyd a diod o Gaerffili a Blaenau Gwent at ei gilydd i
ffurfio grŵp cydweithredol anffurfiol i gael mynediad
at gyllid GEOM (Data Daearyddol ac Arsyllu ar y
Ddaear ar gyfer Monitro). Mae cyllid wedi cael ei
ddefnyddio i ddatblygu map ar-lein o gynhyrchwyr
lleol, sy’n dangos gwasgariad a hygyrchedd
cynhyrchwyr lleol, ac i greu fforwm / rhwydwaith ar-
lein i alluogi cynhyrchwyr gwledig a ffermydd i
gydweithredu er mwyn cael mynediad at
farchnadoedd newydd. Mae’r wefan bellach yn barod,
ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn aros am
ardystiad ei bod yn cydymffurfio â’r GDPR a gofynion
diogelu data cyn iddi fynd yn fyw. Hyd yn hyn mae’r
prosiect wedi gweithio gydag 20 fferm a
chynhyrchwyr gwledig ar draws amrediad o fathau o
gynnyrch i ddatblygu’r syniad cydweithredol.

https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/rural-businesses-are-encouraged-sign-1-2-1-support-and-mentoring
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/local-food-and-drink-website-announced
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• Yma i Chi – Prosiect dwy flynedd gan Ardal 43, Elusen Ieuenctid o Geredigion.
Wrth i lawer o bobl ifanc osgoi neu ei chael yn anodd cael mynediad at wasanaethau cymorth presennol am
amrediad o wasanaethau, gan gynnwys diffyg gwasanaethau ar gael neu hyder isel, mae’r prosiect hwn yn
cynnig gwasanaethau cwnsela cyffredinol ar-lein yn rhad ac am ddim i bawb rhwng 16 a 30 mlwydd oed, yn
ddieithriad. Er nad yw COVID-19 wedi amharu ar y prosiect ei hun, am ei fod yn wasanaeth ar-lein, arweiniodd
at broblemau ar gyfer gwasanaethau wyneb yn wyneb – er enghraifft, y gwasanaeth galw i mewn a sesiynau
cwnsela mewn ysgolion. Diolch i’r prosiect a ariennir gan LEADER mae Area 43 wedi llwyddo i addasu eu
gwasanaethau wyneb yn wyneb i’w defnyddio ar-lein i sicrhau eu bod yn darparu cymorth llawn ar gyfer
defnyddwyr eu gwasanaethau wyneb yn wyneb.

CEREDIGION
• Prosiect Amethyst – Theatr Byd Bychan
Mae’r prosiect hwn yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n cael problemau
sy’n gysylltiedig â gorbryder, iselder, hwyliau isel, hunan-niweidio,
meddwl am hunanladdiad, hyder isel a hunan-fri isel drwy cynnal
gweithgareddau sy’n gwella llesiant unigolion a chymunedau. Mae
technegau’n cynnwys ‘amser cylch’ i godi ymddiriedaeth a sgiliau
gwrando; ymarferion drama a gemau llawn hwyl i helpu cyfranogwyr i
ymlacio; edrych ar ffyrdd o ymdopi â gorbryder, hwyliau isel a llesiant
emosiynol yn gyffredinol, a chodi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd
meddwl sy’n effeithiau ar bobl ifanc drwy berfformiadau dwyieithog
rhyngweithiol. Oherwydd COVID-19, ni fu Prosiect Amethyst yn gallu
cwrdd a defnyddio’r technegau hyn yn berson. Fodd bynnag, maen
nhw wedi addasu eu technegau i’w defnyddio ar-lein er mwyn parhau
i gefnogi pobl sydd angen y cymorth hanfodol arnyn nhw.

I ymateb i COVID-19 rhoddodd y Grŵp Gweithredu Lleol ddau syniad ar gyfer prosiectau ar waith ar unwaith:
 Prosiect llwybryddion digidol 4G – prosiect i nodi gweithwyr allweddol neu’r rheini sy’n cefnogi meysydd

allweddol i beilota defnyddio llwybryddion 4G mewn ardaloedd lle mae cysylltiadau’n araf.
 Ail astudiaeth ddichonoldeb o fodel dosbarthu bwyd lleol yng Ngheredigion – yn dilyn trafodaethau â

grwpiau gweithredu lleol eraill, rhoddir hyn ar waith ar sail gydweithredol.



Adolygiad o Weithgareddau COVID-19 LEADER

Cymunedau Gwledig Llywodraeth

Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig

2014–2020

POWYS

Er gwaethaf yr heriau mae llawer o fusnesau
twristiaeth yn eu hwynebu, o ganlyniad
uniongyrchol i bandemig COVID-19, mae
menter Mynyddoedd Cambria, Prosiect
Dyfodol Cambrian Futures wedi parhau i
gefnogi busnesau a chymunedau lleol. Mae’r
prosiect yn cael ei ariannu drwy Arwain,
Rhaglen LEADER, ac mae wedi parhau i gadw
mewn cysylltiad â chymaint o fusnesau ag y
bo modd.

Pan gafodd y rhaglen adsefydlu awyr agored
ei hatal dros dro o ganlyniad i COVID-19,
ymatebodd Gofal Mwdlyd mewn modd
creadigol ac arloesol. Maen nhw’n rhoi
cymorth ychwanegol a chyfryngau addysgol
ychwanegol ar waith i helpu’r rheini â
chyflyrau cronig i ddelio ag effeithiau COVID-
19 mewn modd mwy effeithiol ac iach, yn
ogystal â’r rheini y mae COVID-19 wedi cael
effeithiau tymor hir ar eu hiechyd.

https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/powyss-arwain-leader-funded-project-dyfodol-cambrian-futures
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/powys-leader-funded-project-muddy-care-rises-covids-challenges
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/powys-leader-funded-project-muddy-care-rises-covids-challenges
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SIR GÂR

Rôl y Swyddog Cysylltedd Digidol yn Sir Gâr yw
sicrhau nad yw unigolion a chymunedau Sir Gâr
wledig yn cael eu hanwybyddu mewn oes lle mae
technegol a band eang yn gynyddol bwysig. Rôl y
swyddog yw cefnogi ac annog cymunedau ac
unigolion i chwilio am atebion i’w cyflymderau band
eang araf. Yn ôl ymchwil gan Lywodraeth Cymru i’r
Farchnad Agored yn 2019, mae 12,838 eiddo yn Sir
Gaerfyrddin lle mae cyflymder y cysylltiad yn llai na
30mbps.

Oherwydd COVID-19, mae rôl y swyddog wedi bod yn bwysicach nag erioed, gydag unigolion
yn chwilio am atebion uniongyrchol i’w problemau band eang. Gyda rhagor o bobl yn gweithio
gartref, daeth i’r amlwg mai’r datrysiadau uniongyrchol oedd yr ateb.
Drwy drafod â’r Tîm Seilwaith Digidol yn Llywodraeth Cymru, llwyddodd y Swyddog Cysylltedd
Digidol i gael 20 llwybrydd ar gyfer gweithwyr hanfodol a safleoedd Awdurdod Lleol a oedd
â chyflymder lanlwytho o 0.5.

Anfonwyd y llwybryddion at yr unigolion ac mae’r swyddog cysylltedd wedi bod yn helpu’r
unigolion hynny ac yn rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw ar sut i wella eu cysylltedd gartref.
Dywedodd un trigolyn, sy’n berchen ar gartref gofal, fod cyflymder ei fand eang yn araf iawn,
ac roedd hynny’n gwneud gweithio gartref yn anodd iawn. O ganlyniad i’r llwybrydd 4G mae
bellach yn cael cyflymderau lanlwytho cyflymach o lawer, ac yn gallu gweithio’n fwy effeithlon
yn ystod y cyfnod clo hwn. Dywedodd trigolyn arall, plismon, ei fod yn weddol hawdd ei osod a’i
fod yn gallu gwneud llawer mwy nawr drwy ei gysylltiad band eang nag o’r blaen. Dywedodd y
bydd yn parhau i ddefnyddio’r llwybrydd 4G yn y dyfodol.

Mae’r wythnosau diwethaf wedi ein dysgu bod cysylltedd digidol yn hanfodol er mwyn symud
ymlaen. Roedd gweithio gartref yn hanfodol ac mae cyfarfodydd bellach yn cael eu cynnal drwy
blatfformau digidol. Bu rhaid i athrawon ddysgu drwy sgrin a’r cartref oedd yr ysgol.

Mae Cyngor Sir Gâr wedi gwneud hanes ar ôl i’r Cadeirydd newydd gael ei ethol mewn cyfarfod
cyffredinol blynyddol ar-lein – y cyntaf o’i fath i’r Sir. Heb gysylltedd digidol gwych ni fyddwn ni
wedi llwyddi i weithredu fel Sir na fel cymdeithas yn ystod y pandemig hwn.
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TORFAEN

 Astudiaeth o Dwristiaeth Bwyd
Astudiaeth o’r lefel bresennol o dwristiaeth bwyd, ac asesiad
o effaith COVID-19 ar fwyd a thwristiaeth ledled Torfaen.
Bydd cynllun gweithredu yn cael ei lunio ar gyfer busnesau
lleol, ynghyd â chymorth un-i-un, pecyn cymorth wedi’i
deilwra i’r ardal leol, gweithdai a digwyddiadau. Bydd hyn yn
cysylltu â Gŵyl Dydd y Tadau sefydlog a’r digwyddiad adfer ar
gyfer bwyd a diwylliant i gefnogi bwyd a thwristiaeth yn Safle
Treftadaeth y Byd Blaenafon – ar cyd â phartneriaid fel CADW
ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

 Y Gronfa Fwyd Gymunedol
Byw’n Iach Blaenafon – Mae teuluoedd y mae angen
cymorth arnyn nhw oherwydd y pandemig hwn wedi cael
eu nodi, a bwriad y prosiect hwn yw mynd i’r afael â thlodi
bwyd ac ynysigrwydd a gwella llesiant drwy wersi coginio
ar-lein, a phicnics wythnosol gartref neu mewn parc ar
bellter cymdeithasol. Rhoddir i gyfranogwyr y cynhwysion
a’r ryseitiau sydd eu hangen i baratoi eu picnic. Bydd
gweithgareddau i’r teulu yn ogystal â sesiynau coginio
ynghyd (bydd hyn yn galluogi pobl i goginio ar gyllideb fach,
cymryd rhan mewn gweithgareddau i’r teulu a dysgu drwy
coginio, bwyta a chwarae).

https://www.freepressseries.co.uk/news/18716434.blaenavon-community-food-project-promotes-healthy-eating-less/
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BRO MORGANNWNG

 Cynllun Benthyca Llechen y Fro 
Roedd y cynllun hwn yn boblogaidd iawn yn ystod y cyfnod clo pan oedd y llyfrgelloedd ar gau. 
Gweithiodd y Grŵp Gweithredu Lleol â llyfrgelloedd a Chymdeithas Tai Newydd i weld a oedd 
modd ailddosbarthu llechi a oedd ar fenthyg/nad oedden nhw’n cael eu defnyddio. Mae llechi 
Cymunedau Gwledig Creadigol (a brynwyd o dan gynlluniau eraill) wedi cael eu hailbwrpasu ar 
gyfer y cynllun, ac mae pedair dyfais i-Pad wedi cael eu prynu drwy Gynllun Arwyr y Fro. Mae nifer 
o geisiadau wedi cael eu derbyn gan sefydliadau sydd am brynu llechi i’w rhoi ar fenthyg i drigolion. 
Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol wedi gweithio gyda Chymdeithas Tai Newydd fel y gellir casglu 
niferoedd bach o lechi a’u dosbarthu i grwpiau penodol o ddefnyddwyr; hefyd mae rhai pobl wedi 
gwirfoddoli i ddarparu cymorth technegol yn rhithwir. 

 Platfform Digidol Bwyd y Fro
Cynllun peilot a oedd eisoes yn bodoli i greu Partneriaeth Fwyd ar-lein. Mae Partneriaeth Bwyd y
Fro wedi bod yn cwrdd yn rhithwir ddwywaith yr wythnos ers dechrau’r cyfnod clo, ac wedi cytuno i
lansio’r wefan yn gynharach na’r bwriad i helpu trigolion a busnesau bwyd i gael gwybodaeth am
fwyd ar yr adeg hon.

 Hyfforddiant Sgiliau Digidol
Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol wedi bod yn
gweithio gyda Promo Cymru yn unol â’r bwriad
gwreiddiol, ond mewn ffordd newydd. Maen nhw
wedi dechrau rhaglen wythnosol o ddosbarthiadau
Zoom i ddysgu pobl am blatfformau ar-lein fel
Zoom, YouTube a Skype – ond gyda ffocws ar
annog cyfranogiad, tiwtorialau a dosbarthiadau.
Maen nhw wedi bod yn gweithio gyda Sally Perini
o Gyrsiau’r Fro i annog tiwtoriaid i wneud y cyrsiau
hyn, fel y gallan nhw gynnig cyrsiau i drigolion yn
rhan ac am ddim. Mae llawer o bob wedi cymryd
rhan yn y sesiynau, gyda hyd at 25 o fynychwyr
bob wythnos. Gellir gweld y sesiynau yma.

https://valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/press_and_communications/latest_news/2019/October-2019/Tablet-scheme-to-help-tackle-social-isolation-and-improve-digital-literacy.aspx#:~:text=Vale%20Tablet%20Loan%20scheme%20to%20help%20tackle%20social,members%20across%20the%20county.%20Friday%2C%2004%20October%202019
https://foodvale.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhSmMGgX6ciki1zWboPHdCdhRUqw0N-5u
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BETH SY’N DIGWYDD YN EWROP?

Rhwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop yw’r
ganolfan sy’n cysylltu rhanddeiliaid datblygu
gwledig drwy gydol yr Undeb Ewropeaidd.
Gallwch weld enghreifftiau o brosiectau a
mentrau eraill a lansiwyd yn bennaf gan
gymunedau wrth ymdopi ag argyfwng COVID-19
yn Ymatebion y cefn gwlad i argyfwng COVID-19.

 Gronfa Argyfwng Arwyr y Fro
Gweithiodd tîm LEADER gyda chydweithwyr eraill
ar draws y cyngor i gyfuno nifer o gronfeydd i greu
Cronfa Argyfwng Arwyr y Fro. Maen nhw wedi
cefnogi dros 20 prosiect dan arweinyddiaeth y
gymuned drwy’r cynllun hwn, gyda dau brosiect yn
cael eu hariannu’n uniongyrchol drwy LEADER.

• Worms are us! – Yn dilyn llawer o bractisau
milfeddygol yn cau dros dro, mae Tyddynwyr
Morgannwg wedi sefydlu prosiect i gydweithio i
brynu meddyginiaeth a gweithdrefnau i ymdrin
â llyngyr mewn defaid. Os yw’r cynllun peilot yn
llwyddiannus, bydd yn sefydlu protocol ar gyfer
prynu a hyfforddi mewn grŵp ar gyfer
tyddynwyr – a bydd hefyd yn paratoi’r ffordd ar
gyfer cynlluniau tebyg eraill i dda byw yn y fro
megis moch.

• Adeiladu Gartref – Blychau Adar.
Bydd y prosiect peilot hwn yn
nodi teuluoedd nad ydyn nhw’n
gallu fforddio/cymryd rhan mewn
gweithgareddau allgwricwlar
sydd am ddatblygu eu sgiliau
adeiladu/gwledig. Bydd
teuluoedd yn derbyn pecyn
adeiladu bach sy’n cynnwys offer
bach a deunyddiau i wneud
blwch adar – ynghyd â thiwtorial
ar-lein a chyfarwyddiadau
ysgrifenedig a chardiau adnabod
adar. Os yw’r prosiect peilot yn
llwyddiannus, byddan nhw’n
ystyried estyn y rhaglen i grwpiau
o ddefnyddwyr a chynhyrchion
eraill, i barhau i ddatblygu sgiliau
adeiladu/gwledig.

https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
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2014–2020

Cafodd Astudiaethau a brosiectau peilot a ariennir
gan LEADER ar dyfu cynnyrch yn lleol a chadwyni cyflenwi lleol,

gan gynnwys y rheini yn y rhestr isod, eu cynnal gan Fenter Môn.
Roedd y gwaith hwn yn llywio prosiect Môn Larder ac yn
galluogi Menter Môn i ymateb yn gyflym ac yn effeithlon i
wasanaethu eu cymunedau gwledig yn ystod yr ymateb
cychwynnol i bandemig COVID-19.
• Astudiaeth o Darddleoedd a Chadwyni Cyflenwi Lleol 
• Tyfwyr Môn  
• Rhwydwaith Bwyd Agored Môn 
• Helfa Fwyd

Mae ‘Neges’ yn fenter sy’n cael ei gweithredu o dan brosiect
‘Môn Larder’ Menter Môn, o dan y Cynllun Datblygu Cadwyni
Cyflenwi a Chydweithio. Mae Môn Larder yn ganolfan fwyd a
diod leol sy’n dod â chynhyrchwyr a phroseswyr rhanbarthol at
ei gilydd.

Stori Newyddion Da – Neges
Ym mis Awst 2020, ymwelodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig â Bwyty Dylan’s yn
Llandudno, i gwrdd â Menter Môn, Môn Larder a Dylan’s. Ar y cyd ag
asiantaethau eraill sefydlodd y rhain ‘Neges’. Roedd Neges yn
wasanaeth a oedd yn sicrhau bod pobl agored i niwed a gweithwyr
rheng flaen yn derbyn bwyd yn ystod pandemig COVID-19. Gwnaethon
nhw rannu canlyniadau a chynlluniau ar gyfer dyfodol Neges fel
gwasanaeth y gellir ei weithredu yn ôl yr angen i ymateb i unrhyw
argyfwng yn y dyfodol.

https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/local-action-groups-and-projects/projects/local-provenance-and-supply-chain-study
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/local-action-groups-and-projects/projects/mon-growers
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/local-action-groups-and-projects/projects/mon-open-food-network
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/local-action-groups-and-projects/projects/open-kitchens


E-bost: ruralnetwork@llyw.cymru
Gwefan: https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy

Cysylltu â ni: Twitter @WalesRuralNet  
Facebook @WalesRuralNet 

Ac i gloi….

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr adolygiad arbennig hwn o 
weithgareddau COVID-19 LEADER.

Mae Rhwydwaith Gwledig Cymru yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda

rhanddeiliaid i ddefnyddio cynllun LEADER i gefnogi Cymunedau Gwledig yn ystod y cyfnod
Ailgychwyn ac Adfer, ac am weddill y cyfnod gweithredu. Byddwn i’n parhau i rannu cymaint o
wybodaeth a chanllawiau defnyddiol ag y bo modd, gan gynnwys y canllawiau swyddogol
diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal ag amryw adnoddau a llinellau cymorth y gellir
cysylltu â nhw i gael cymorth.

• Mae gan Rwydwaith Gwledig Cymru adran ar-lein wedi’i neilltuo i Newyddion am COVID-19

• Mae negeseuon RPW (Taliadau Gwledig Cymru) ynghylch pandemig COVID– 19 yma

• Gwelwch ein newyddion diweddaraf, digwyddiadau ac astudiaethau achos yma

• Cliciwch yma i weld dogfen ganllaw Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER yng Nghymru ar y
ffordd y gallan nhw ymateb i COVID-19.

Mae Rhwydwaith Gwledig Cymru yma i gynnig cymorth lle bynnag y bo modd, felly, peidiwch 
ag oedi cyn cysylltu â ni. Mae cyfleusterau Skype / MS ar gael hefyd.

Gallwch gymryd rhan drwy:
• Danysgrifio i’n cylchlythyr â’n sianeli cyfryngau cymdeithasol

• Lanlwytho manylion eich prosiectau a ariennir
• Mynychu digwyddiadau Uned Gymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru

• Rhannu arferion da ac adnoddau

• Gweithio gydag eraill sy’n rhan o brosiectau Datblygu Gwledig ledled Ewrop.

Ar Agor i Geisiadau!! 
Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio

Mae’r cyfnod ar gyfer Datgan Diddordeb yn agor ar 30 Medi ac yn dod i 
ben ar 29 Hydref.

Bydd y rownd hon yn parhau i gefnogi’r gwaith o ailbwrpasu
gweithgareddau cydlyniant cymunedol drwy hyrwyddo arloesodd,
gweithgareddau peilot a manteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol.

mailto:ruralnetwork@llyw.cymru
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy
https://twitter.com/WalesRuralNet
https://www.facebook.com/WalesRuralNet/
https://gov.wales/topic/980/latest
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/all/covid%E2%80%9019-(coronavirus)
https://gov.wales/rural-payments-wales-rpw-service-update-covid-19-coronavirus-and-rural-development-programme
https://gov.wales/rural-payments-wales-rpw-service-update-covid-19-coronavirus-and-rural-development-programme
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/sites/walesruralnetwork/files/LEADER Scheme Guidance re Covid-19 - English_0.pdf
https://twitter.com/WalesRuralNet
https://gov.wales/rural-grants-payments
https://gov.wales/rural-grants-payments

