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Cynnwys



Yn dilyn cyfnod o ymchwilio i anghenion 
hyfforddiant y mentrau pleser yw cael 
rhannu gyda chi rhaglen hyfforddi Mentrau 
Iaith Cymru ar gyfer staff a gwirfoddolwyr 
y mentrau ar gyfer y cyfnod rhwng Medi 
a Rhagfyr 2015, a braslun o gynnwys y 
rhaglen Ionawr i Fawrth 2016.

Mae’r rhaglen wedi ei chreu yn dilyn 
trafodaethau gyda staff yn y mentrau ac wedi 
ei chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru 
felly hyderaf y bydd cynnwys y rhaglen yn 
ddefnyddiol a gwerthfawr i chi yn y mentrau.

Cyflwyniad1 



Mesur canlyniad

Sesiynau rhanbarthol, Llywodraeth Cymru 
yn awyddus i bob menter (rhywun o’r fenter) 
fynychu’r hyfforddiant yma gan fod mesur 
canlyniad wedi datblygu i fod yn bwnc hynod 
o bwysig wrth adrodd yn ôl ar waith.

Grantiau a Ffynonellau Arian

blaenoriaeth bendant yn ôl y mentrau, un 
sesiwn yn y De, un yn y Gogledd, addas ar 
gyfer pobl brofiadol ac amhrofiadol yn y maes 
(bydd cyfnodau o dorri fyny i grwpiau yn 
cynnwys pobl gyda’r un math o brofiad yn y 
maes yn ystod y dydd) diwrnod yn defnyddio 
hwyluswyr mewnol gydag enghreifftiau gwych 
o fentrau yn llwyddo i dynnu arian newydd 
i mewn, yn ogystal â phobl allanol. Pecyn 
arweiniad ar grantiau, ffynonellau arian ac 
enghreifftiau o be sydd ar gael a sut i wneud 
ceisiadau yn cael ei greu ar gyfer y diwrnod.

Gloywi Iaith

un sesiwn yn y De, un yn y Gogledd, nifer 
cyfyngedig ar bob sesiwn. Siwan Thomas ac 
Elaine Davies Cwmni Iaith yn hyfforddi, cyfle 
i drafod gyda’r hwyluswyr cyn yr hyfforddiant 
a chael adborth yn dilyn yr hyfforddiant, 
rhan o’r sesiwn yn cynnwys sut i ddefnyddio 
pecynnau technoleg gwybodaeth.

Iechyd a Diogelwch / Asesu Risg

un sesiwn yn y De, un sesiwn yn y Gogledd, 
nifer cyfyngedig ar bob sesiwn. Alan 
Gwynant, cyn trefnydd Iechyd a Diogelwch 
yr eisteddfod genedlaethol a hyfforddwr 
hynod o brofiadol yn creu cwrs un dydd 
arbennig i’r mentrau. Yn dilyn trafodaethau 
ni fydd y diwrnod yn cynnig achrediad Iosh, 
penderfynwyd bod yr achrediad yn cymryd 
amser ac yn cynnwys sawl peth fyddai’n 
amherthnasol i’r mentrau felly yn lle hynny 
mi fydd y diwrnod Iechyd a Diogelwch yma’n 
canolbwyntio’n arbennig ar Asesu Risg 
wrth gynnal a threfnu gweithgaredd / 
digwyddiad a bydd pecyn i’w rannu gyda’r 
holl fentrau yn dilyn y diwrnod.

Braslun Rhaglen Hyfforddiant  
Medi-Rhagfyr 20152 



Enw’r cwrs Dyddiad / 
Amser

Lleoliad I Bwy Disgrifiad

Mesur 
Canlyniad

15fed Medi 
2015

Gwersyll yr 
Urdd, Bae 
Caerdydd  
CF10 5AL

Prif Swyddogion 
a Swyddogion 
maes y De 
Ddwyrain

Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

Dysgu am y pecyn Mesur Canlyniad 
newydd sydd wedi ei ddatblygu ar y cyd 
gyda Llywodraeth Cymru

Dysgu sut I ddefnyddio gwahanol declunau 
a dulliau I fesur canlyniad gwaith y mentrau

Mesur 
Canlyniad

16eg Medi 
2015

Menter Cwm 
Gwendraeth 
Elli, 
Pontyberem 
SA15 5HU

Prif Swyddogion 
a swyddogion 
maes mentrau’r 
De Orllewin

Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

Dysgu am y pecyn Mesur Canlyniad 
newydd sydd wedi ei ddtablygu ar y cyd 
gyda Llywodraeth Cymru

Dysgu sut I ddefnyddio gwahanol declunau 
a dulliau i fesur canlyniad gwaith y mentrau

Mesur 
Canlyniad

18fed o Fedi 
2015

Glasdir, 
Llanrwst
LL26 0DF

Prif Swyddogion 
a swyddogion 
maes mentrau’r 
Gogledd

Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

Dysgu am y pecyn Mesur Canlyniad 
newydd sydd wedi ei ddatblygu ar y cyd 
gyda Llywodraeth Cymru

Dysgu sut I ddefnyddio gwahanol declunau 
a dulliau I fesur canlyniad gwaith y mentrau

Cyfarfod 
Swyddogion  
Maes

29ain o Fedi 
2015

Canolfan 
Morlan, 
Aberystwyth 
SY23 2HH

Swyddogion 
Maes y mentrau

Cyfarfod Blynyddol swyddogion maes y 
mentrau

Hyfforddiant 
Grantiau a 
Ffynonellau  
Arian

13eg o 
Hydref 2015

Canolfan 
y Groes, 
Pontardawe

Prif Swyddogion 
a swyddogion 
maes mentrau’r 
De

Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

Dysgu am wahanol ffynonellau o gyllid 
posib i chi fel mentrau

Dysgu sut i wneud cais o safon am 
ffynonellau cyllid

Dysgu am rai o’r llwyddiannau mae’r 
mentrau wedi cael yn tynnu arian i mewn i 
brosiectau penodol

Hyfforddiant 
Grantiau a 
Ffynonellau  
Arian

14eg o 
Hydref 2015

Glasdir, 
Llanrwst
LL26 0DF

Prif Swyddogion 
a swyddogion 
maes mentrau’r 
Gogledd

Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

Dysgu am wahanol ffynonellau o gyllid 
posib i chi fel mentrau

Dysgu sut i wneud cais o safon am 
ffynonellau cyllid

Dysgu am rai o’r llwyddiannau mae’r 
mentrau wedi cael yn tynnu arian i mewn i 
brosiectau penodol

Manylion Cyrsiau Hyfforddiant  
Medi-Rhagfyr 20153 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





Enw’r cwrs Dyddiad / 
Amser

Lleoliad I Bwy Disgrifiad

Hyfforddiant  
Gloywi Iaith

2il o 
Dachwedd 
2015

Glasdir, 
Llanrwst
LL26 0DF

Prif Swyddogion 
a swyddogion 
maes mentrau’r 
Gogledd

Yn ystod y sesiwn byddwhc yn dysgu am:

Yr arddodiaid a’r fannod

Y Treigliadau

Ysgrifennu Cymraeg clir

Defnyddio geiriadur yn effeithiol

Gwirio dogfennau gyda chymorth 
electronig

Hyfforddiant  
Gloywi Iaith

4ydd o 
Dachwedd 
2015

Canolfan 
y Groes, 
Pontardawe

Prif Swyddogion 
a swyddogion 
maes mentrau’r 
De

Yn ystod y sesiwn byddwch yn dysgu am:

Yr arddodiaid a’r fannod

Y Treigliadau

Ysgrifennu Cymraeg clir

Defnyddio geiriadur yn effeithiol

Gwirio dogfennau gyda chymorth 
electronig

Cynhadledd Prif 
Swyddogion a 
Chadeiryddion

Tachwedd 
17eg a 18fed 
2015

Soar, Merthyr Prif swyddogion 
a Chadeiryddion 
y mentrau

Cynhadledd

Iechyd a  
Diogelwch /  
Asesu Risg

Tachwedd 
23ain o 
Dachwedd 
2015

Glasdir, 
Llanrwst 
LL26 0DF

Prif swyddogion 
a swyddogion 
maes y Gogledd

Yn ystod y sesiwn byddwch Yn:

Dysgu am “Gweithio’n saff” IOSH (ond 
ddim wedi ei achredu)

Dysgu am Asesu Risg, yn arbennig 
felly mewn cyd-destun trefnu a rheoli 
digwyddiad

Iechyd a  
Diogelwch /  
Asesu Risg

Tachwedd 
25ain o 
Dachwedd 
2015

Canolfan 
y Groes, 
Pontardawe

Prif swyddogion 
a swyddogion 
maes y De

Yn ystod y sesiwn byddwch Yn:

Dysgu am “Gweithio’n saff” IOSH (ond 
ddim wedi ei achredu)

Dysgu am Asesu Risg, yn arbennig 
felly mewn cyd-destun trefnu a rheoli 
digwyddiad











 



 















Hyfforddiant Polisi, Cynllunio a 
Deddfwriaeth Iaith

Cwrs 2 ddiwrnod, pâr o sesiynau yn y De a 
phâr arall yn y Gogledd. Blaenoriaeth bendant 
i chi yn y mentrau- bydd hyn yn digwydd yn y 
flwyddyn newydd, mwy o fanylion i ddilyn.

Hyfforddiant marchnata a 
chyfathrebu

Rwyf yn cyd-weithio gydag Adam I roi 
sesiynau at ei gilydd, gobeithir hefyd cynnig 
sesiwn gyda hwylusydd allanol arc y testun 
“delio gyda’r wasg”.

Datblygu Cymunedol

Bydd dyddiau arbennig ar y pwnc yn cael 
eu trefnu’n rhanbarthol neu un de ac un 
Gogledd.

Rheoli / Arwain

Sesiynau arbennig yn defnyddio profiad rhai 
prif swyddogion a hwyluswyr allanol ar y 
pwnc, hyn yn y flwyddyn newydd. Cyllid/ Llif 
arian, rheoli staff a cyfraith cyflogaeth yw rhai 
o’r pynciau fydd yn rhan o’r sesiynau.

Hwyluso Grŵp

Bwriedir datblygu hyfforddiant ar y testun.

Hyfforddiant “Craidd”

Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, 
Amddiffyn Plant- arweiniad o beth sydd ei 
angen ar y mentrau, a ble mae modd cael hyn 
drwy’r Gymraeg i’w greu yn y misoedd nesa’.

Gwirfoddolwyr

Sesiynau arbennig yn canolbwyntio ar rôl y 
pwyllgorau gyda’r mentrau, yn ogystal ag 
ymgyrch i gael mwy yn gwirfoddoli gyda’r 
mentrau.

Hyfforddiant arall ar y gweill4 



Dewiswch gwrs / gyrsiau

Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru, gan nodi 
enw, dyddiad a lleoliad y cwrs yn ofalus

Danfonwch y Ffurflen yn ôl trwy e-bost at 
iwanhywel@mentrauiaith.cymru neu trwy’r 
post: Iwan Hywel, Mentrau Iaith Cymru, Y 
Sgwar, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG

Cewch chi neges e-bost yn ôl i gadarnhau 
bod MIC wedi cadw lle ar y cwrs ar eich 
cyfer

Nodwch fod llefydd cyfyngedig ar bob 
cwrs.

Am y rheswm hwn caiff llefydd eu 
harchebu ar sail “cyntaf i’r felin”, ond ni 
fydd hi’n bosib I fwy na 2 aelod o staff o’r 
un fenter fynychu cwrs onibai bod digon o 
lefydd ar gael felly awgrymaf fod pobl yn 
trafod gyda’r prif swyddog cyn i unigolion 
archebu llefydd ar gyrsiau. 

Archebu Lle5 


 

 

 

 





Canslo eich lle ar Gwrs

i. Os bydd rhaid i unrhyw un ganslo ei le / 
ei lle ar gwrs hyfforddiant a drefnwyd gan 
MIC bydd costau canlynol yn daladwy gan 
y Fenter Iaith y mae’r person hwnnw yn 
gysylltiedig â hi:

15–10 diwrnod gwaith cyn y cwrs: £20

9 i 6 diwrnod gwaith cyn y cwrs: £40

5 diwrnod gwaith neu lai: £50

ii. Rydym yn derbyn negeseuon am ganslo 
eich lle ar gwrs trwy e-bost neu trwy’r post.   
Y cyfeiriad e-bost yw  
iwanhywel@mentrauiaith.cymru 
neu’r cyfeiriad post yw: 

Iwan Hywel,  
Mentrau Iaith Cymru,  
Y Sgwar,  
Llanrwst,  
Conwy LL26 0LG. 

Absenoldeb heb Rybudd

Os bydd unrhyw un sydd wedi archebu lle 
ar gwrs hyfforddiant a drefnwyd gan MIC 
peidio â mynychu heb rybudd a heb reswm 
da caiff y Fenter Iaith mae’r person hwnnw 
yn gysylltiedig â hi ei hanfonebu ar gyfer y 
canlynol:

£50 ar gyfer cwrs hyfforddiant

Salwch neu Amgylchiadau Eraill

Deallwn fod amgylchiadau na ellir eu 
rhagweld weithiau’n codi.  Pe bai problem 
gyda chi neu aelod o staff eich Menter ynglŷn 
â mynychu cwrs oherwydd amgylchiadau 
arbennig cysylltwch â MIC cyn gynted â 
phosib i drafod y sefyllfa.  Gallwch gysylltu 
trwy e-bost iwanhywel@mentrauiaith.cymru 
neu dros y ffôn 01492 643 401.

Polisi Canslo6 





 





Caiff bawb sy’n mynychu cwrs hyfforddiant 
gyfle i roi adborth ar y sesiwn trwy gyfrwng 
holiadur gwerthuso a fydd yn cynorthwyo 
MIC i asesu effeithiolrwydd pob cwrs a’r 
rhaglen hyfforddiant yn ei chyfanrwydd.  Yn 
ogystal â chwblhau’r holiadur gwerthuso 
mae croeso ichi gysylltu â fi unrhyw bryd i roi 
adborth ar sesiynau hyfforddiant rydych chi 
wedi eu mynychu.  Cysylltwch â fi dros y ffon 
01492 643401 (Llanrwst), neu trwy e-bost: 
iwanhywel@mentrauiaith.cymru

Hefyd eleni byddaf yn cysylltu gyda canran o 
fynychwyr pob cwrs ar ôl ichi fynychu cwrs 
hyfforddiant i ofyn sut mae’r cwrs wedi eich 
cynorthwyo, bydd hyn yn ein galluogi i fesur 
effaith yr hyfforddiant ar eich gwaith yn y 
mentrau. 

Adborth a Gwerthuso7 


