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Cyfansoddiad MIC

16 Mai, 2018
Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth

Gweithred

Owain Gruffydd, Iwan Hywel, Heledd ap Gwynfor, Dewi Snelson, Rhidian Evans, Meirion Davies, Dean
Baker, Marged Rhys, Ruth Williams, Gwenllian Williams, Lowri Jones, Catrin Devonlad, Manon ReesO’Briain, Nia Thomas, Llywelyn Rhys,
Gill Stephen, Mary Scourfield, Bethan Price, Nerys Burton, Einir Sion, Amanda Evans, Lis McLean, Owain
Glenister

Croeso i Nia Thomas fel Prif Swyddog newydd Menter Iaith Môn.
Llongyfarchiadau i Gill ar ddod yn famgu eto.
Angen i bawb anfon y ffurflen Datgan Buddiannau yn ôl i MIC. HapG i anfon y ffurflen at y BRh eto. HapG

Y cyfansoddiad diweddaraf yn dyddio nol i Ragfyr 2000, er i gyfansoddiad arall gael ei
gymeradwyo yn 2012 ni chafodd ei gyflwyno i’r Tŷ Cwmniau felly nid yw’n gyfreithiol.
MIC wedi defnyddio templed oddi ar wefan Tŷ’r Cwmniau gyda help gan Dai Thomas.
Mae’r BRh eisoes wedi pasio Rheolau Sefydlog sy’n cynnwys mwy o’r wybodaeth am y Bwrdd.
Clawr - gwall iaith ‘wedi ei gyfyngu’, cynnwys dyddiad y cyfarfod 16/05
Tud 3 - rhan 3 newid i ‘dod yn aelod a therfynu aelodaeth’ (yr un peth nes mlaen yn y ddogfen)
tud 4 pwynt 3 - newid i ‘Nod MIC Cyf yw gweithredu fel corff cefnogol i gefnogi’r mentrau iaith
lleol sydd yn hybu ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith gymunedol a sefydliadol.’
pwynt 4 - (ii) newid ‘lobio’ i ‘dylanwadu ar gyrff’
pwynt (viii) ychwanegu ‘a phrosiectau’

ychwanegu (ix) - ‘ac unrhyw waith perthnasol arall i gefnogi’r mentrau iaith’.
pwyn 7 - ‘unrhyw daliadau a restrir’
pwynt 8 - ‘manylu mewn’
pwynt 9 - newid ‘unfrydol o’r’ i ‘ond drwy bleidlais dwy ran o dair o’r aelodau sy’n bresenol mewn
Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol…’ [ gwirio ⅔ gyda Dai, ac ydy hyn yn iawn gyda’r ty cwmniau]

MIC

pwynt 11
Cytunwyd i newid nifer cworwm i draean gan gynnwys o leiaf 2 o bob rhanbarth.
‘Mae’n rhaid iddo beidio bod yn llai na thraean o’r cyfarwyddwyr, i gynnwys o leiaf 2
gynrychiolydd o bob rhanbarth.’ dileu gweddill y frawddeg
Tud 12 - pwynt 17
(1) ‘Gall pob Menter iaith sydd wedi tanysgrifio i mentrau iaith cymru cyf enwebu un unigolyn,
os y caniata….’
(2) ychwanegu ym mhwynt dau ‘Bydd pob cyfarwyddwr yn dod yn aelod o’r cwmni yn
rhinwedd eu swyddogaeth fel cyfarwyddwr’
(3) gwthio pwyntiau (2) a (3) i fod yn 3 a 4
pwynt 18 - newid ‘rhoi heibio’ i ‘terfynnu bod yn gyfarwyddwr’
Rhan 3 - ‘a therfynnu bod yn aelod’
pwynt 21 - ‘Gall unrhyw un fod yn aelod o’r cwmni os:’
pwynt 25 - (2) ‘ y materion’ a cloi cromfachau ar ol gyfyngu.
(dd) ychwanegu ‘y cyfrifwyr a’r archwilwyr’
pwynt 30 - (2) newid dd i ch
Creu taflen yn nodi proses dirprwyo

MIC

Ychwanegu ‘imdenmity cyfarwyddwyr’ i bolisi yswiriant cwmni MIC

MIC

Ychwanegu pwynt 40 - Owain i anfon y frawddeg gywir at MRh i’w gynnwys.

OG

Ar sail y newidiadau uchod mae’r cyfarwyddwyr sy’n bresennol wedi cymeradwyo Erthyglau
Cwmni MIC Cyf yn unfrydol.
Rheolau Sefydlog
Ychwanegu cymal yn nodi gwybodaeth am danysgrifio i MIC a bod y cost tâl yn cael ei
gymeradwyo mewn cyfarfod blynyddol.
4.

Cymraeg Byd
Busnes

MIC

Croesawu Llywelyn Rhys i roi cyflwyniad ar y prosiect.
Cyfarfod swyddogion wythnos nesaf. Pob prif swyddog wedi derbyn rhaglen waith unigol pob
sywddog yn eu hardaloedd erbyn hyn.
Y swyddogion wedi cysylltu gyda 695 o fusnesau (targed: 1000), perthynnas dwys gyda 91 (targed:
200), gweithgaredd torfol 13 (targed: 30)
Llinell gymorth - yn annibynnol o’r prosiect ond yn cydredeg. Y swyddi wedi eu hysbysebu ar gyfer
swyddfa Cyffordd Llandudno LlC.
Cwmni Sglein wedi creu templedi fel rhan o’r prosiect peilot a gwaith mapio. LlRh yn nodi bod hyn
wedi ei fabwysiadu mewn i’r Llawlyfr cafodd ei roi i’r staff.
Holwyd am hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith i’r swyddogion fel bod ganddynt yr hyder i roi
MIC
cyflwyniadau i fusnesau. MIC i anfon ffurflen sgiliau iddynt. Unwaith bydd y cronfa ddata, sy’n cael
ei ddatblygu’n broffesiynol, yn barod bydd yn ffurfioli’r broses a’i gwneud yn llawer haws i’r
swyddogion wneud eu gwaith.
LlC wedi cynnwys prosiect peilot arall o fewn y prosiect busnes er mwyn targedu busnesau iechyd
e.e. deintyddfeydd, optegyddfeydd, meddygfeydd gan ganolbwyntio ar ddau glwstwr iechyd sef
Gwendraeth Aman a Mynwy. Mae’r ddwy swddog yn gweithio’n ddwys gyda’r 8 meddygfa yn yr
ardaloedd hyn. Mae’r prosiect peilot yma yn 6 mis sy’n trosi blwyddyn prosiect byd busnes.
Nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol yn dod yn fuan gyda sesiynnau yn Eisteddfod yr Urdd,
Eisteddfod Gen, Sioe Fawr, Cynhadledd FSB ayyb.
MIC

IH i barhau i wthio am gadarnhad a llythyr cynnig am barhad y prosiect am y flwyddyn nesaf,
gwirio beth yw’r sefyllfa am gynnwys prosiectau busnes Caerffili a Cered. IH hefyd am holi cwmni
cyfreithiol Darwin Gray er mwyn gwirio cytundeb data a sefyllfa GDPR y ffurflen ddata cafodd ei
greu gan Rhys Thomas a Rhys Ruggiero er mwyn gallu adrodd yn ol ar yr wybodaeth yma.
OG yn llongyfarch swyddogion y De Orll am drefnu’r lansiad a diolch i LlRh am fynychu’r cyfarfod
ac yn cynnig bod gwahoddiad iddo i roi adroddiad i’r Bwrdd pob chwarter.
5.

Cynllun
Gweithredol MIC

Cafodd y cynllun gweithredol ei rannu gyda’r Bwrdd Rheoli mewn ebost ar ôl y cyfarfod diwethaf.
Incwm - angen nodi’r tabl incwm yn ychwanegol i’r gwariant.
DS yn cynnig pasio’r gyllideb. LJ yn eilio. Cymeradwywyd y gyllideb.

6.

PQASSO MIC

Ychwanegu colofn ‘Cynnydd’ i’r holl elfennau yn y ddogfen. DS yn cynnig pasio’r cynllun
gweithredol. RhE yn eilio. Cynllun gweithredol wedi ei gymeradwyo.
Cyflwyno Polisi a Gweithdrefnau Ariannol
‘Mae gan staff MIC yr hawl i awdurdodi unrhyw wariant dan £500’ yn lle 1c a
tynnu ‘tu allan i’r gyllideb’.
Ychwanegu ‘bydd unrhyw beth y tu allan i’r gyllideb yn cael ei drafod gan y Bwrdd Rheoli.
Ar sail y newidiadau uchod - pawb yn cytuno pasio’r ddogfen yn unfrydol.
Desktop Review Sicrhau bod colofn adroddiad ar gynydd chwarter cyntaf wedi ei lenwi yn y cynllun gweithredol er
mwyn ateb pwynt 5 y desktop review.
Cefnogi PQASSO’r Mentrau.
OG yn cynnig rhoi cwrs fwy dwys gan y mentoriaid yn rhanbarthol am hanner diwrnod. Mae gan
OG, MD a LJ ddiwrnodau ar ôl er mwyn mentora.

MIC

7.

8.

Ras yr Iaith

Gwirfoddoli

IH yn cynnig cysylltu gyda’r pencampwyr a’r PS i drefnu sut fath o gyfarfod sydd angen trefnu yn
rhanbarthol cyn yr haf.

MIC

Ychwanegu mwy o stwff PQASSO MIC ar y fewnrwyd.

MIC

HapG yn cylfwyno pwynt pwer ar Ras yr Iaith yn atgoffa’r mentrau beth sydd angen iddynt wneud.
HapG wedi bod yn gwneud cyflwyniadau ar y cyfryngau felly mae’r cyhoedd nawr yn ymwybodol
ohono.
MIC wedi casglu £5,500 o nawdd cenedlaethol.
MIC i wahodd Gweinidog y Gymraeg i Gaerffili i orffen y Ras ond hefyd nodi bod ni’n agored iddi
ymuno yn unrhyw gymal.
Cynnig gwthio slot Caerffili i fod yn hwyrach.
Rhannu unrhyw ddatganiad i’r wasg gyda’r prif swyddogion.
Rhannu’r graffeg diweddara i’r holl fentrau.
MIC i gysylltu gyda’r trunk road agency.
Cydweithio efo Ruth Marks o’r WCVA er mwyn cymreigio’r trydydd sector. Wedi trefnu slot ym
mhabell cymdeithasau yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Hefyd wedi trafod gyda’r Coleg Cymraeg
Cenedlaethol - creu job specs ar brosiectau penodol, a chynnig profiad gwaith o safon.
MRh i gysylltu gyda RW am wybodaeth am y gwirfoddolwr i helpu hyrwyddo.
Casglu gwybodaeth gan y Mentrau am eu CVCs. Hyfforddiant - anfon ebost i’r PS i holi beth yw
galw hyfforddiant gan WCVA. Angen gwenud dadansoddiad o anghenion hyfforddiant y mentrau.
Digwyddiad lansio yn y digwyddiad cenedlaethol mis Medi o bosib. Cynnig y syniad o drefnu
seremoni wobrwyo ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n hybu’r Gymraeg yn y gymuned, neu falle yn rhan o
brif wobrau’r WCVA?

9.

Marchnata

Wyn o Aqua yn creu adroddiad. Diweddariad ar ebost yn cael ei gyflwyno i’r bwrdd.
Diffyg capasiti, yn hytrach na sgiliau yw’r broblem. Felly cynnig dod a clystyrau o swyddogion at eu
gilydd a rhoi hyfforddiant fwy ‘bespoke’ iddynt. Angen rhyddhau amser MRh i weithio mwy ar y
marchnata.

MIC

MIC
MIC

MRh

10.

Adnoddau Dynol

Bydd holiadur i PS a staff gan Darwin Gray i’w lenwi. Bydd hyfforddiant ar adnoddau dynol yn cael
eu trefnu. Angen cofio nodi bod y data yn gyfrinachol fel na allwn rannu gwybodaeth yr
holiaduron. Templedi GDPR yn dod yr wythnos hon gan Darwin Gray.

11.

WiciMon

Cyflywniad gan NTh ar ehangu Wici yn brosiect cenedlaethol. OG yn cynnig gwneud cais mewn i
LlC i fynd ar ol arian i ehangu’r prosiect.

12.

UFA

Arian WESP - pot yn agor yn fuan, cyfleoedd i wneud ceisiadau fel rhan o’r pot Ysgolion 21ain
ganrif. MD i anfon dolen i bawb.

Arfarniad o’r
Cyfarfod

Trafodaethau i gyd wedi bod yn adeiladol a cael dogfennau o flaen llaw wedi helpu i aros at yr
amserlen.

Dyddiad Cyfarfod
Nesaf

10/07/2018

MD

