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MENTRAU IAITH CYMRU
Pwrpas Mentrau Iaith Cymru yw cefnogi gwaith y Mentrau Iaith i greu
Cyfleoedd i gymunedau Cymraeg ffynnu ym mhob cwr o Gymru.
Sefydlwyd Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn 1999, gan fod y Mentrau Iaith
lleol wedi adnabod angen i gyfarfod yn rheolaidd, rhannu profiadau
a gwybodaeth a chael llais i'w cynrychioli yn genedlaethol.
Mae 22 Menter Iaith leol, gyda phob un yn aelodau o MIC. Y Mentrau sy'n arwain ac yn
penderfynu blaenoriaethau MIC. Mae pob Menter gyda phleidlais mewn cyfarfodydd
cenedlaethol.
Yn 2021-22 pedwar aelod staff sydd yn gweithio i MIC gan weithio o adref yn bennaf
oherwydd amgylchiadau'r pandemig. Mae'r brif swyddfa yn Llanrwst.
Gwelwyd colli dwy aelod yn ystod 2021 gyda diolch am waith Glesni Williams a Marged
Rhys. Bu hefyd yn flwyddyn o gysylltu nol a blaen cyson gyda Llywodaeth Cymru
ynghylch dyfodol prosiectau. Gwelwyd hefyd Dewi Snelson yn camu i'r gadeiryddiaeth
gyda Meirion Davies yn is gadeirydd iddo. Mae ein diolch yn enfawr i holl waith Lowri
Jones dros gyfnod hynod heriol.

ADRODDIAD Y CADEIRYDD
Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall, a gallwn ymfalchïo yn y ffordd y mae
Mentrau Iaith Cymru wedi ymateb i’r heriau newydd sy’n wynebu ni gyd erbyn hyn. Yng
nghyd-destun Covid-19, nid oes angen i mi ddweud bod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn
un heriol ac anarferol i bob un ohonom. Er gwaetha’r heriau, aeth MIC o nerth i nerth gan
addasu a pharhau i gynnig gwasanaeth a chefnogaeth bwysig i’r Mentrau Iaith lleol.
Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch yn arbennig i Lowri am ei gwaith di-flino fel Cadeirydd.
Mae arweiniad Lowri wedi bod yn amhrisiadwy ac yn sicr mi fyddai’r cyfnod diweddar
wedi bod yn llawer mwy heriol i MIC ac i’r Mentrau Iaith Lleol heb gwaith di-flino Lowri.
Diolch yn fawr hefyd i’n prif gyllidwyr
sef Llywodraeth Cymru am eu
cefnogaeth barhaus.
Bu dathliadau mawr yn ochrau Cwm
Gwendraeth gyda'r Fenter Iaith gyntaf
yn dathlu 30ain o fentro! Ac wrth i ni
edrych tuag at y dyfodol mae’n anodd
iawn i unrhyw un ragweld beth fydd y
sefyllfa yr adeg hon y flwyddyn nesaf.
Un peth sy’n sicr, gyda chanlyniadau a
holl ddata cychwynnol y Cyfrifiad yn
cael eu cyflwyno yn 2022 mae gwaith a
chyfrifoldeb MIC a'r Mentrau yn
bwysicach nag erioed. Hoffwn gloi drwy
ddiolch i'r staff am eu brwdfrydedd a
gwaith caled dros y flwyddyn

Y MENTRAU IAITH
Rhwydwaith o grwpiau cymunedol yw'r Mentrau Iaith sy'n gweithio tuag at
gynyddu a chryfhau'r defnydd o Gymraeg yn ein cymunedau. Mae 22 Menter
Iaith wahanol sy'n gweithio gyda dros 190,000 o bobl ledled Cymru yn ein
hardaloedd lleol. Mae pob un yn wahanol, yn gwasanaethu ar gyfer anghenion
penodol eu hardaloedd.
Yn cynnal miloedd o weithgareddau'r flwyddyn - o wyliau neu glybiau gofal plant
i sesiynau ymwybyddiaeth iaith - mae'r Mentrau Iaith yn cefnogi pobl o bob oed
ac ym mhob cam o fywyd. Gan gyfeirio at wasanaethau Cymraeg defnyddiol mae'ch Menter Iaith yn siop-un-stop ar gyfer yr iaith, yn ein hannog i fyw, dysgu a
mwynhau yn Gymraeg.
Mae'r Mentrau Iaith i bawb.

ADEILADWAITH MENTRAU IAITH CYMRU
Bwrdd Rheoli (Cyfarfod Cenedlaethol)
Cynrychiolaeth o bob Menter Iaith sy'n aelodau o MIC (pob Menter yn cael anfon dau
gynrychiolydd ac enwebu un ohonynt i fod yn un o Gyfarwyddwyr MIC, y Prif Swyddog
fel arfer). Gwahoddir pob Prif Swyddog i’r cyfarfodydd a chroesewir cynrychiolaeth gan
aelod o fwrdd rheoli pob Menter hefyd. Mae'r Pwyllgor Rheoli'n ethol Cadeirydd, Isgadeirydd a Thrysorydd sy'n gweithredu am ddwy flynedd i arwain y Bwrdd Rheoli a'r
Pwyllgor Gweithredol.

Pwyllgor Gweithredol
Gwneud y gwaith o sicrhau bod nodau ac amcanion MIC yn cael eu gwireddu, ac
yn gyfrifol am reoli staff, yw rôl y Pwyllgor Gweithredol. Mae'r Cadeirydd, Isgadeirydd, Trysorydd a 3 aelod yn cael eu hethol i'r Pwyllgor Gweithredol gan y
rhanbarthau (2 o bob rhanbarth) bob dwy flynedd.

Pwyllgorau Rhanbarthol
Cyfarfodydd rhanbarthol (Gogledd, De Orllewin a'r De Ddwyrain) yn creu cyfle i drafod
pwyntiau rhanbarthol a chenedlaethol fydd yn cael eu bwydo nôl i'r Pwyllgor
Gweithredol. Mae'r pwyllgorau rhanbarthol yn gwahodd y Prif Swyddog o bob Menter
Iaith o fewn y rhanbarth gan ethol Cadeirydd.

Staff MIC
Gweithredu ar benderfyniadau'r Bwrdd Rheoli a'r Pwyllgor Gweithredol,
cynnig cefnogaeth i rwydwaith y Mentrau Iaith.

Iwan Hywel
Arweinydd Tîm

Daniela Schlick
Cydlynydd
Helo Blod Lleol

Marged Rhys
Cydlynydd Marchnata a
Chyfathrebu

Heledd ap Gwynfor
Cydlynydd Partneriaethau

Cathryn Griffith
Swyddog Datblygu

CEFNOGI YN YSTOD COVID-19
Cefnogi'r Rhwydwaith
Roedd blwyddyn 2021-22 yn parhau dan gysgod pandemig y Coronafirws, gyda rheolau
gweithio o adref yn parhau mewn grym, ac felly pwysigrwydd cadw mewn cyswllt gyda a
rhwng swyddogion y Mentrau, yn allweddol.
Gwnaed hyn drwy gynnal cyfres o gyfarfodydd rhithiol ar gyfer Cydlynwyr y Mentrau,
cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol.

Trefnwyd weithdai a chyfarfodydd gyda'r Loteri Genedlaethol hefyd.
Trefnwyd gyfarfod i drafod ac ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y
sefyllfa tai haf a thwristiaeth yng Nghymru, a bu i MIC ysgrifennu ymateb lawn ar ran
y rhwydwaith.
Trefnwyd gyfarfodydd gyda Noson Allan er mwyn hwyluso a hyrwyddo nosweithiau
adloniant gan y Mentrau wrth i bethau agor fyny gyda'r firws yn crebachu.
Cynhaliwyd gyfarfod cenedlaethol ar gyfer gwirfoddolwyr sydd ar Fyrddau'r holl
Fentrau Iaith yn ystod mis Ionawr gyda chyflwyniadau ar waith MIC, gan Jeremy Evas
ac Iddon Edwards, Cymraeg 2050, Llais y Gymraeg gyda Gwenllian Carr a Darwin Gray
yn rhoi cyflwyniad am rôl y cyfarwyddwyr.
Mae cynrychiolydd o MIC yn mynychu nifer o gyfarfodydd a chynadleddau allanol
hefyd gan gynnwys cynrychioli y 'Gymraeg' ar y TSPC, cyd-drefnu cynhadledd ar yr
heriau digidol gyda Coop Cymru, cyd weithio gyda PYST, Adnewyddu Cymru a PACEY,
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg a chyfarfodydd Marchnata a Hyrwyddo gyda
Llywodraeth Cymru.

Gorau gweithio, cyd-weithio

CEFNOGI YN YSTOD COVID-19
Cefnogi'r Rhwydwaith
Cefnogaeth Darwin Gray
Mae MIC yn talu'r cwmni cyfreithiol hwn yng
Nghaerdydd 'retainer' misol sydd yn caniatau i
Swyddogion y Mentrau Iaith ofyn cwestiynau a
chael sgyrsiau proffesiynol sydd yn helpu
datblygiad proffesiynol y Mentrau yn
genedlaethol. Rydym yn adolygu'r cytundeb hwn
yn fisol.

Aelodaeth o'r CGGC
Mae MIC yn talu'r CGGC ar ran y Rhwydwaith o
Fentrau Iaith sydd yn caniatau i'r Mentrau allu
fanteisio ar eu gwybodaeth / hyfforddiant /
digwyddiadau a chyfarfodydd. Rydym yn
adolygu'r cytundeb hwn yn flynyddol.

Bwletin misol y Mentrau
Mae pob aelod staff y Mentrau yn derbyn y
Bwletin misol sydd yn ffynhonnell wybodaeth am
gyllid ychwanegol ac yn cynnig gwybodaeth
amgen yn ogystal.

Cyswllt Llywodraeth Cymru
Roedd MIC yn parhau i fod yn gyswllt pwysig
rhwng y rhwydwaith a Llywodraeth Cymru gyda
chyfarfodydd cyson rhwng y swyddogion. Bu
trefnu cyfarfodydd er mwyn cyflwyno 'llais y
Gymraeg' i'r rhwydwaith gan gynnwys ar gyfer
gwirfoddolwyr y Mentrau.

PROSIECTAU
Cais Prosiect Byd Natur
Mae angen gwarchod ein termau cynhenid er mwyn sicrhau y byddent yn parhau i
gael eu defnyddio heddiw ac yn y dyfodol. Penderfynwyd datblygu gais i Gronfa
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol - gyda'r nod yn fras i greu adnoddau a chyfleoedd
i hyrwyddo enwau a termau Cymraeg ym myd natur.
Dechreuwyd wrth alw cyfarfod ymgynghori gyda unigolion a sefydliadau perthnasol
yn yr Hydref 2021. Dros y gaeaf bu llawer o ymgysylltu gyda partneriaiethau posib a
chreu strwythur i'r prosiect, hefyd cafwyd sawl cyfarfod gyda Chronfa Treftadaeth y
Loteri. Yn ystod gwanwyn a haf 2022 gaslwyd gwybodaeth gan y defnyddwyr (Grwpiau
cerdded / sesiynau plant a pobl ifanc y Mentrau Iaith) drwy holiaduron, datblygwyd
cytundebau partneriaieth a bu'r gwaith o lunio'r cais.

Papurau Bro
Mae MIC wedi parhau i weinyddu grantiau y
Papurau Bro ar ran Llywodraeth Cymru.
trefnwyd gynhadledd rithiol ar eu cyfer gyda
chyflwyniadau am gyllid yng nghwmni Cris
Tomos (Papur Bro Clebran, PLANED) a Tegid
Roberts yn ein cyflwyno i Banc Cambria. Hefyd
cafwyd ddiweddariadau gan Bro360 a MIC a
sgwrs am wirfoddoli i'r Papurau Bro - y
sialensau a'r llwyddiannau.

Kickstart
27 lleoliad gwaith wedi cael eu hysbysebu o Gwanwyn i’r
Haf, MIC yn “Gateway Employer” i’r rhwydwaith, erbyn
diwedd Medi, 5 lleoliad wedi eu llenwi. 5 person ifanc di
waith yn cael lleoliad gwaith 6 mis gyda 4 Menter Iaith. Hyn
yn cynhyrchu cymhwysedd ychwanegol i’r Mentrau a
chyllid ychwanegol ar ben y costau cyflogi.

Helo Blod Lleol
Mae'r Mentrau Iaith wedi parhau i gynnal rhwydwaith o
swyddogion i gefnogi busnesau bach i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu
busnes. Oherwydd ansicrwydd ynglŷn â pharhad y prosiect tu hwnt
i fis Mawrth 2022 gadawodd rhai swyddogion a symud ymlaen i
swyddi eraill.
Er wedi llacio'n sylweddol roedd cyfyngiadau cyfnod Covid19 yn dal
i wneud gwaith anodd o roi cefnogaeth bersonol i fusnesau.
Llwyddodd y swyddogion i gyrraedd y targedau a osodwyd yn
ystod y flwyddyn a hynny mewn cyfnod anodd.
Ym mis Ionawr 2022 derbyniom benderfyniad Llywodraeth Cymru i
ddod â Helo Blod Lleol i ben ym mis Ebrill 2022.

PROSIECTAU
Clwb Theatr Cymru
Gyda llwyddiant ysgubol y Clwb y llynedd, roedd galw i
gynnal gweithdai theatr ar gyfer plant bl.6 yn ystod
gwyliau'r haf eleni. Roedd y gweithdai rhithiol hyn yn
cynnig cyfleon ychwanegol i blant gael mwynhau,
clywed a defnyddio'u Cymraeg ar eu haelwydydd a
chael cymysgu gyda phlant o bob cwr o Gymru a
chael tiwtoriaeth gan arweinwyr proffesiynol o'r byd
theatr.

Cwis Dim Clem
Rhaid oedd cynnal hwn yn ddigidol unwaith eto oherwydd cyfyngiadau rhannu gofod. Bu
i 150 o ysgolion a thros 3,000 o blant gymryd rhan. Gwnaed y gystadleuaeth ar ffurf
Kahoot yn genedlaethol am y tro cyntaf erioed ac roedd hi'n bleser gweld cynnwrf y 6
thim gymrodd rhan yn y rownd derfynol gafodd ei arwain gan Mari Lovgreen ac Owain
Williams.

Gwlad y Chants
Ymgyrch yn gwhodd y cyhoedd i greu 'chant' Gymraeg ar gyfer y terasau pel droed. Fe
wnaeth 80 gystadlu, a thros 3,400 wedi pleidleisio am eu ffefryn

Cais Grant
Gwnaed cais am grant strategol gan y CGGC/WCVA er mwyn i MIC ddatblygu Fframwaith
Gwirfoddoli a'r Gymraeg a chreu ymgyrch denu gwirfoddolwyr, gwaith ymchwil wedi
digwydd Chwefror a Mawrth 2022.

HYRWYDDO
Ymgyrchoedd Cenedlaethol
Grotos Sion Corn
Crewyd lyfryn gwybodaeth er mwyn dangos
lleoliadau Sion Corn oedd yn gallu siarad Cymraeg
gyda'r plant. Rhannwyd y llyfryn digidol yn eang
gyda rhieni ym mhob cwr o Gymru yn werthfawrogol
o'r wybodaeth i gael ymweld a grotos yn y cnawd a
grotos rhithiol yn cael eu trefnu gan y Mentrau
Iaith.

Sianel AM

Mae’r sianel yn cynnwys gweithgareddau i
deuluoedd, i blant, i’r ifanc, i’r gymuned a mwy i
annog pawb o bob oed ddefnyddio’r Gymraeg mewn
ffordd hwyliog.

Eisteddfod-T & Eisteddfod AmGen
Roedd yr Eisteddfodau eleni yn dra wahanol - dim cae ar ein cyfyl, ond yn hytrach
eisteddfodau rhithiol. Cafwyd cydweithio gyda’r Urdd i gynnig gweithgareddau'r Mentrau
Iaith fel rhan o arlwy ap Eisteddfod-T, gan fodoli o dan “Pentref Mr Urdd".
Cynhaliwyd sgwrs banel arbennig wedi ei recordio a'i rhannu ar ein sianeli er mwyn
dathlu 30 mlynedd o waith y Mentrau Iaith ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.
Cadeirydd y sgwrs oedd Dafydd Iwan gyda chyfraniadau gan staff presennol ac aelodau
o fwrdd y Fenter Iaith gyntaf, Cwm Gwendraeth.

Grŵp Gweithgareddau Cymraeg Gartref
Mae'r grŵp hwn yn parhau fel
grŵp Facebook gyda MIC yn ei
rheoli gyda dros 3,300 o aelodau
yn cael mynediad i wybodaeth a
digwyddiadau gan y Mentrau Iaith
a mudiadau / endidau Cymraeg a
Chymreig eraill yn Genedlaethol.

DIGWYDDIADAU
Digwyddiad Sgrîn Sgwâr
Tachwedd 15 - 26 - pythefnos lawn o gyflwyniadau / hyfforddiant / gwybodaeth a
hwyl! Ymysg arall cafwyd gyflwyniadadau ar: Technoleg iaith; Canva; Deddf Lles; Magi
Ann & Selog; Teithiau Tywys; Trefnu Gigs ayb. Anfonwyd e bost at mynychwyr yn dilyn
y sesiynau yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol (wedi eu cadw ar y
fewnrwyd). Recordiwyd y sesiynau a’u rhannu gyda staff. Dilynwyd pob sesiwn gydag e
bost at y mynychwyr yn cynnwys sleidiau & gwybodaeth bellach a holi adborth.

Cynhadledd MIC Mawrth 22 & 23 2022
Ein cynhadledd HYBRID cyntaf. Wrth i ni ddod allan o'r cyfnod heriol yma gyda'r
pandemig, dyma ddechrau cwrdd yn y cnawd yn ogystal a pharhau â'r digidol - cyfle i
ddod i ddeall cyfarfodydd hybrid.
Eleni lleoliad ein cynhadledd oedd Tŷ Pawb yn Wrecsam.
Trefnwyd chwech sesiwn i ddigwydd dros gyfnod o 2 ddiwrnod. Roedd opsiwn i
ymuno dros Teams ar gael a gyda chymorth technegydd Tŷ Pawb aeth y dechnoleg
yn llyfn iawn. Mynychodd 21 o brif swyddogion y Mentrau Iaith, 8 cadeirydd, 5 o
swyddogion Llywodraeth Cymru a 4 swyddog Mentrau Iaith Cymru. Daeth 29 yn y
cnawd a 9 yn ddigidol.

MANYLION CYSWLLT
Mentrau Iaith Cymru
Y Sgwâr
Llanrwst
Conwy
LL26 0LD
Ffôn: 01492 643401
Ymholiadau cyffredinol: post@mentrauiaith.cymru
Gwefan: www.mentrauiaith.cymru

ADBORTH

Mi fydd Cyfarfod yn y rhain yn help llaw i mi hel
syniadau a rhannu rhai falle. Mae’r bwletinau wedi
bod yn help i mi ddechrau a hel adnoddau ar gyfer
pobl yn barod.

Aelod staff newydd, Ionawr 2022

Diolch am sesiwn ddifyr. Llawer o
wybodaeth ddefnyddiol.
Mynychwyr Digwyddiad Sgrîn Sgwâr, Tachwedd 2022

Hapus gyda'r sesiwn fel oedd e
diddorol a defnyddiol- diolch!
...a diolch am dy gefnogaeth
bob amser.

Reit gyfforddus nawr ond wastad
yn mwynhau hyfforddiant MIC

