
Cyfarfod Cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru 

10fed o Ionawr 2017    Mudiad Meithrin, Aberystwyth 

 

Cofnodion: 

1. Croeso ac ymddiheuriadau: 
Ymddiheuriadau: Elwyn Vaughan, Einir Sion, Bethan  
Price, Nerys Burton. 
Presennol: Owain Gruffudd, Lowri Jones, Dewi Sneslon, Elin Maher, 
Meirion Davies, Gill Stephen, Sian Lewis, Ruth Williams, Sian 
Griffiths, Rhidian Evans, Dean Baker, Lynsey Thomas, Amanda 
Evans, Lis McLean, Anne England, Iwan Hywel. 
Croesawyd Dean Baker, Prif Swyddog Menter Iaith Abertawe, i’w 
gyfarfod cyntaf gyda Mentrau Iaith Cymru 
 

2. Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf: 

Sin Roc/ cerddoriaeth: Owain Glennister i arwain grŵp cenedlaethol yn 
edrych ar beth mae’r Mentrau yn ei wneud yn y maes, adnabod arfer dda a 
beth allwn wneud yn genedlaethol/ rhanbarthol. Pwrpas- creu cynllun o 
beth sydd yn bosib, Owain I arwain, cynnig i bobl eraill â diddordeb- 
swyddogion Mic I gefnogi/ gweinyddu. 
 
Cyfarfod cadeiryddion y de Ddwyrain- trio cynnal cyn diwedd Mawrth. 
 
Newid y cyfeiriad at y rhaglen “amdani”, dim peilot yn y De Orllewin. 
 
Cymraeg i Blant- angen galw am gyfarfod i drafod pwy sydd yn gwneud 
beth. 
 
 

 
 

3. Diweddariad gan Lywodraeth Cymru 
 
Owain Gruffudd adrodd ar y cyfarfod diweddaraf gafwyd gyda 
Llywodraeth Cymru. Angen trafod gyda LlC beth sydd yn cael ei 



gynnwys yn y cofnodion a phwy sydd yn gweithredu'r pwyntiau 
gwahanol. 
Iwan i greu ffurflen “adrodd nôl” i unrhyw un sydd yn cynrychioli’r 
Mentrau I adrodd nôl. 
Deddf Llesiant y Dyfodol- angen gofyn am gyfarfod gyda'r gweinidog i 
drafod. 
Cyfarfod y canolfannau Cymraeg ym Mangor ar y 27ain o Ionawr. 
 
 

4. Mentro Mwy (yn cynnwys PQASSO i Mic fel endid ac i'r Mentrau 
eraill) 
Rhannu dogfen Mentro Mwy heddiw, drafft i’w hwn, angen ei 
ddatblygu.  
Pob menter i gychwyn Pqasso cyn diwedd Mawrth 2017. 

5. Swyddi Mic 
Esboniwyd fod 28 wedi trio, hyn lawr i 15 gan Iwan, y pwyllgor wedi 
dewis 6 i'w cyfweld, prawf ysgrifenedig a chyflwyniad 
 

6. Targedau Cyffredin ar gyfer 2017-2018 a Dangosyddion posib i'r 
strategaeth newydd 
 
Iwan i ffonio Dilwyn yn LlC am y diweddaraf. 
Dangosyddion, oes modd i ni (mentrau) greu dangosyddion sydd yn 
dangos defnydd. Eisiau dau neu dri o rhain, pethau perthnasol i'r 
Mentrau. 
 

7. Tanwariant Mic 2016-17 
 

Gwario fel hyn: Cynhadledd Prif Swyddogion a Chadeiryddion (casglu 
syniadau lleoliad a’r e-bost),  

• Ffilm Animeiddio/ Marchnata- “Beth yw Menter iaith?”- yn dilyn 
esiamplau endidiau eraill, ffilm esboniadol i bobl ddeall beth mae’r 
Mentrau’n wneud ac i geisio cael mwy o bobl yn ymwneud efo’r 
Mentrau. 

• Logo Newydd “Mentrau Iaith”- er mwyn rhoi diwedd ar y cymysgu 
rhwng y rhwydwaith yn ei chyfanrwydd a Mic fel endid bychan, a 
chael logo cenedlaethol gall pawb ei ddefnyddio, fydd pawb yn ei 
adnabod, i fynd law yn llaw gyda logo’s y Mentrau unigol. 



• Stondinau yn yr Urdd, Genedlaethol a Sioe Fawr a hyfforddiant 
Pqasso i swyddogion Mic. 

 
8. Unrhyw fater arall  

 
Ceisiadau arian: 

§ Angen bod yn “wyddonol” a phwysleisio'r effaith, angen 
template yn dangos yr Angen ac yn cynnwys tystiolaeth 

§ Gwneud cais am gynllun peilot yn opsiwn  
§ Pwysig gneud yn wahanol i urdd, Cymraeg i blant ayyb, 

unigryw. 
§ Ceisio cael pethau rhwng yr holl fentrau. 
§ Angen blaenoriaethu’r ceisiadau yma rwan er mwyn mynd 

ar ôl yr arian ychwanegol sydd o gwmpas 
 
 

Syniadau am geisiadau:  
 

• Sut i siarad efo rhieni sydd ddim wedi meddwl am addysg Gymraeg. 
• Gwirfoddoli- modd mynd yn nôl ac ehangu ar y cais wnaethpwyd 
• Oed gadael ysgol, ella rhywbeth yn ymwneud â gyrfaoedd, ella lincio 

hwn i mewn i’r synaid isod- 
• Sector preifat- 2 Fenter wedi cael arian i gael swyddogion, Mentrau 

wedi gwneud dipyn gyda hyn yn y gorffennol felly modd gweld beth 
oedd yn gweithio, ella atgyfodi hen swyddogion busnes Bwrdd yr Iaith 

• Cerddoriaeth- rhywbeth cenedlaethol. 
• Academi Arweinyddion Ceredigion- gellir hwn fynd yn genedlaethol 

ella? Hwn yn gallu lincio mewn i’r un cerddoriaeth a gyrfaoedd o 
bosib?  

.................... 

Cyfarfod Nesaf: 

I’w gadarnhau- ella cyn y gynhadledd posib fydd mis Mawrth 


