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Adolygu cofnodion y cyfarfod diwethaf 

Penderfynnwyd beidio adolygu cofnodion diwethaf oherwydd prinder amser. 

Swyddogion Newydd MIC 
OG falch o groesawu MR a HaG i’r tim. Cyflwyniad byr gan y ddwy am eu cefndiroedd. 
OG yn son yn gyflym am y broses gyfweld a’r nifer a driodd am yr swyddi. 
 
Targedau MIC am y flwyddyn 
Cyflwyno targedau MIC ar gyfer y flwyddyn sy’n clymu’r holl fentrau. 
 
IH yn awyddus i gael perthynas ble mae’r mentrau yn cyfranu tuag at y targedau, dweud beth mae nhw 
eisiau ei weld. Croeso i groesawu sylwadau ar bob adran. 
 
1.0 Codi Ansawdd: Cefnogi’r Mentrau i gyrraedd 

lefel 1 PQASSO 
 

I’w drafod ym mhwynt nesaf ar yr Agenda. 

2.0 Cefnogi gwaith y rhwydwaith o Fentrau Iaith 
drwy ddarparu cyfleoedd i’r Mentrau rwydweithio a 
rhannu gwybodaeth, profiadau ac arfer da drwy:-  
 

Sonwyd am gynnal 3 cyfarfod swyddogion maes 
rhanbarthol y flwyddyn. Pawb yn hapus i MIC 
gynnal rhain. 
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Cadarnhawyd hefyd bydd y cyfarfod rhwng pawb 
unwaith y flwyddyn yn parhau i ddigwydd fel yr 
arfer. 

3. Cynrychioli’r Mentrau a chydweithio gyda rhan-
ddeiliaid  
 

Angen I MIC greu templedi o gytundebau 
cydweithio. 
 
Fforymau Sirol, angen i’r mentrau edrych allan 
amdanynt a bod yn rhan ohonynt er mwyn mapio 
sefyllfa’r iaith yn ein hardaloedd. 
 

4.0 Creu rhaglen hyfforddiant a datblygu 
proffesiynol ar gyfer y rhwydwaith o Fentrau Iaith  
 

MIC am greu templed o swydd Prif Swyddog fel ei 
fod yn haws pan mae pobl yn gadael. 
 
Gweithredoedd - MIC cwblhau llawlyfr 
cadeiryddion. 
 
Pwyllgor - angen i’r pwyllgor gymeradwyo’r 
llawlyfr 
 
MIC mewn trafodaethau gyda Addysg Oedolion i 
achredu ein hyfforddiant ni. 
 
Agored am syniadau o hyffroddiant. 
 
Gofynwyd am ryw fath o system ‘match-funding’ 
gan MIC er mwyn galluogi PS fynd ar hyfforddiant 
sydd ychydig yn ddrytach. 
 
Galw am maxtrix hyfforddiant er mwyn i bob 
menter alluogi cyrraedd yr ansawdd angenrheidiol 
gyda’i staff. 

5.0 Datblygu’r Maes Marchnata a chyfathrebu 
ymysg y rhwydwaith o Fentrau Iaith  
 

MIC yn trefni Grwp Marchnata wedi ei arwain gan 
Marged, cyfuniad o swyddogion y mentrau, 
aelodau marchnata/cyfathrebu o’r partneriaid a 
Llio Angharad o Lywodraeth Cymru i drafod 
cynlluniau ymgyrchoedd Cymraeg y flwyddyn. 
 
Bydd hefyd stondin Mentrau yn y Sioe 
Amaethyddol am y tro cyntaf – galw am unrhyw 
syniadau. 

6.0 Datblygu model dyrannu cynulleidfa a datblygu 
strategaethau penodol a pherthnasol ar gyfer pob 
cynulleidfa, gan gynnwys mapio gwasanaethau 
 

Bydd hyn yn helpu ni i rannu arfer da, rheoli ein 
systemau mewnrwyd a rhoi syniad i ni o le allwn 
greu system well o weithgareddau. 
 
Llyw Cymru - mae’n bwysig sicrhau bod pob 
menter yn cyrraedd pob math o berson yn yr ardal 
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yna. Deall bod cynulleidfaoedd yn wahanol ym 
mhob ardal, ond mae pethau tebyg i bob ardal, 
sawl peth yn gyffredin felly pwysig rhannu arfer 
dda.  
 

7.0 Gweithio’n strategol i ddatblygu rôl y Mentrau 
Iaith wrth symud ymlaen i weithio at y miliwn o 
siaradwyr Cymraeg 
 

Awyddus bod y berthynas yn un fwy defnyddiol i’m 
Mentrau i gyd. 
 

8.0 Cynlluniau Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg  
 

Rhain wedi disgyn yn ol yn dilyn Brexit a 
colli/newid staff MIC. Byddwn yn edrych ar hwn 
dros y flwyddyn. 
 
Lis McLean wedi derbyn ymweliadau gan IH i 
gyfarfodydd staff y fenter gyda hyn yn ysbrydoli 
staff eu bod yn rhan o rwydwaith fawr. Bydd MIC 
yn edrych I wneud hyn yn amlach dros y flwyddyn 
sydd i ddod. 
 

 

PQASSO 

Aelodau MIC wedi cael hyfforddiant priodol er mwyn helpu’r Mentrau fynd trwy’r broses hunan-asesu 
PQASSO. 

Bydd MIC hefyd yn gwneud hunan-asesiad. 

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus bod y mentrau yn mynd trwy’r broses hunan asesu PQASSO a 
cheisio am farc ansawdd. 

Cafwyd trafodaeth am sut i dalu am asesiad PQASSO gan nad yw’n fforddiadwy i bob menter. 

Efallai bydd modd cael gostyngiad ar y cost wrth dalu mewn bulk trwy’r NCVO. Disgwyl i glywed nol am 
hyn. 

 

Bydd angen i aelodau pwyllgorau’r mentrau fod yn ymwybodol o broses PQASSO a bod yn rhan o’r 
hunan asesiad gyda’r mentrau gan y byddant yn cael eu cyfweld fel rhan o’r achrediad. 

Bydd mwy o wybodaeth am PQASSO MIC yn y cyfarfod nesaf. 
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Unrhyw fater arall 
 
Canolfanau Iaith 
Wedi’r cyfarfod ar ganolfanau iaith ym Mangor mae’n glir bod angen sicrwydd cyfathrebu rhwng y 
canolfanau a’r Mentrau. Syniad trafod y parneriaeth yma yng nghyfarfod nesaf MIC. 

Cais cynllun busnes 
MIC wedi gwneud cais i gynllun busnes newydd Llywodraeth Cymru. Dim cadarnhad hyd yma ond yn 
gobeithio bydd dyfodol i’r mentrau weithio mwy gyda’r sector breifat. 

LM - Anhapus nad oedd ceisiadau wedi eu gwneud ar gyfer yr holl brosiectau y trafodwyd yn y cyfarfod 
diwethaf. Dylai bod cais wedi ei roi ar gyfer popeth, nid rhai yn unig. 

Gweithredoedd - MIC rhannu cofnodion cyfarfodydd MIC gyda’r holl brif swyddogion 
 
Cyfarfod nesaf fis Mai 


