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1. Cefndir

Yn dilyn cytundeb cyllidebol rhwng Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru, yn Chwefror 2019 
cadarnhaodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates AC, fod £2 filiwn o gyllideb ar gael i 
Gynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Ceredigion a Sir Gâr i dreialu dulliau arloesol o gefnogi’r 
economi yng nghadarnleoedd y Gymraeg Mae’r arian ar gael hyd at ddiwedd 2020/21.

Mae Arweinyddion y pedwar Awdurdod Lleol wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd dros y 
flwyddyn ddiwethaf er mwyn trafod blaenoriaethau ar gyfer y Rhaglen. 

Mae Bwrdd Rhaglen Arfor wedi cael ei sefydlu sydd yn cynnwys Arweinydd y pedair sir gyda 
sylwebyddion o Lywodraeth Cymru yn bresennol. Mewn cyfarfod o’r Bwrdd Rhaglen, 
gofynnwyd i Gyngor Gwynedd weithredu fel corff arweiniol ar gyfer y pedair sir gan 
gydlynu'r berthynas gyda Llywodraeth Cymru.

Cytunwyd fod yn flaenoriaeth gan bob sir i gyfeirio mwyafrif y gyllideb i weithredu 
cynlluniau yn lleol, gan rannu'r gwersi a ddysgir er mwyn hysbysu cynlluniau pellach i’r 
dyfodol. 

Cytunwyd i warchod peth o’r gyllideb ar gyfer llunio cynllun i ddatblygu’r economi a chreu 
swyddi yn ardal Arfor i’r dyfodol ac i gynnal rhai gweithgareddau peilot ar y cyd.

Mae £466,250 ar gael i’w fuddsoddi yng Ngwynedd dros gyfnod o dwy flynedd ar 
weithgareddau fyddai yn arwain at greu swyddi newydd fydd, yn ei dro, yn cynnal yr iaith yn 
ein cymunedau. 



Mae Grŵp Llywio Arfor Gwynedd wedi ei sefydlu i adnabod pecyn o brosiectau arloesol i’w 
treialu dros y cyfnod sydd yn cyd-fynd â meini prawf y rhaglen. Mae trefniadau eisoes mewn 
lle i fesur effaith y gwahanol fathau o ymyraethau ar yr economi ac ar yr iaith. 

Mae’r pecyn prosiectau yng Ngwynedd yn cynnwys: 
 Cymorth i Fentro
 Gofod Gwneud a Gweithio
 Her Cymunedau Mentrus 
 Llwyddo’n Lleol

Ceir gwybodaeth bellach am y prosiectau unigol hyn yn y cyfarfod. 

2 Yr hyn a geisir gan y Pwyllgor?

Gofynnir i’r Aelodau dderbyn diweddariad y swyddog a chynnig unrhyw sylwadau neu 
gwestiynau yn dilyn y cyflwyniad. 


