
 

 

Cyfarfod Bwrdd Rheoli MIC 

 

Dyddiad Cyfarfod 1 Chwefror 2018 Gweithred 

Lleoliad Canolfan Glan Llyn  

Mynychwyr Owain Gruffydd, Iwan Hywel, Heledd ap Gwynfor, Marged Rhys, Dewi Snelson, Rhidian Evans, Amanda 
Evans, Lowri Jones, Mary Scourfield, Lis McLean, Ruth Williams, Gill Stephen, Bethan Price, Meirion Davies, 
Manon Rees-O’Brien, Catrin Devonald, Owain Glenisiter, Helen Williams, Einir Siôn, Ruth Williams, Elin 
Maher (Casnewydd), Sarah McGuinnes (BGTM), Lloyd Evans (Bro Ogwr), Harri Bryn Jones (Fflint Wrecsam), 
Dai Thomas (Caerffili), Huw Prys Jones (Conwy), Emrys Wynne (Sir Ddinbych) 

 

1. Ymddiheuriadau Nerys Burton, Dean Baker, Gwenllian Williams (Hunaniaith) 
Ann England (Merthyr), Dai Hawkins (Brycheiniog & Maesyfed), Gareth Ioan (Cered) 

 

2. 
 

Datgan Gwrthdaro 
Buddiannau 

Dim wedi dod i law – dim wedi codi yn ystod y cyfarfod.  
 
 
 



 

 

3. Rhestr Polisiau 
 

Creu rhestr hir o bolisïau – gyda dyddiad adolygiad  
Edrych ar 3 neu 4 polisi mewn pob cyfarfod – eu danfon o flaen llaw 
Nodi pwy sydd â chyfrifoldeb dros arwain ar bolisïau. 
Os bydd nifer o ymatebion – angen i staff neu PG edrych yn fwy manwl ar bethau y pryd hynny 

 
MIC 
 
 
 
 
 
 

4. Ras yr Iaith Enwi’r trefi – gwahodd unrhyw un sydd heb enwi tref yn eu rhanbarth i ddatgan diddordeb. 
Cyflwyno’r pecyn noddi i bawb ei weld ar y sgrin fawr. 
Codi arian yn lleol - £50 o gyfraniad am bob km / cymal – unigolion, mudiadau ayb Modd casglu 
drwy foreau coffi ac ati. 
Pobol lleol yn noddi km neu rhoi cyfraniad – posteri / placardiau yn cael eu creu yn lleol i godi 
ymwybyddiaeth am y busnesau. Arwel Rocet wedi cytuno i barhau i fod yn drysorydd. 
Derbyn pecyn arian gan Rocet – arian Ras yr Iaith yn mynd i gyfrif y Fenter ac yna’r arian yn un 
swm at y Ras. Swyddogion Byd busnes yn gallu eu defnyddio... 
Tipyn o waith wrth ‘trunk roads’ i gael caniatâd. Creu ‘route’ o fewn eu trefi yw’r cam nesaf – 2 
neu 3 km – dim angen mwy, Felly noddi cymal yn hytrach na km y tro hwn. Templedi asesiad risg 
ar y fewnrwyd. Y de ddwyrain angen eu hoelio yn y mis nesaf er mwyn cysylltu gyda’r heddlu. 
Asesiad risg – i’w gwneud yn lleol a’u hala atom yn ranbarthol. 
Heddlu Gwent yw Caerffili. Apiau Map my Run yn gallu helpu i creu route.  
Creu y routes hyn o fewn y pythefnos nesaf – angen bod yn weladwy / niwsans (!)  
Gofyn am gefnogaeth y Mentrau sydd ddim yn rhan o’r llwybr. 
Trefnu cyfarfodydd y Ras – hyfforddiant stiwardio yn mynd i gael eu cynnal yn rhanbarthol. 
Angen trefnu rhedwyr!! Ysgolion yn ffocws da iawn. 
Gorffennaf 4 – 6. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu creu erbyn 16 
Chwefror, 2018 

5. Cofnodion y cyfarfod 
Rhagfyr 14eg, 2018 

Cynnig yn gywir: Dewi Snelson 
 

 

6. UFA Helen Williams Môn am gynrychioli’r Mentrau yn Valencia – cynhadledd yr NPLD, diolch iddi 
Llongyfarch Owain Glenister Cân i Gymru 

 

7. Dyddiad cyfarfod 
nesaf 

I’w drefnu / gadarnhau ar ôl trefnu cyfarfodydd rhanbarthol (dymuna Jeremy Evas eu mynychu)  



 

 

 


