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Neges gan y Cadeirydd – Gair i Gloi
Mae hi yn bleser ac yn fraint cael cyflwyno Adroddiad Blynyddol arall y Fenter i
chwi, ond y tro yma mae yna rhyw ymdeimlad o chwithdod hefyd wrth wneud.
Dyma'r un olaf i mi fel Cadeirydd Menter Maelor a'r un olaf i'r Fenter hefyd gan
fod y newid arfaethedig wedi digwydd, Menter Maelor wedi dod i ben, a'r
Fenter newydd, Menter Fflint a Wrecsam, bellach wedi dechrau ar ei gwaith. Un
pennod yn dod i ben, ond pennod newydd yn agor, yn llawn gobeithion a
chyfleon ac edrychwn ymlaen yn fawr i droedio llwybrau gwahanol ac anturus.
Ond diolch am y gorffennol, o'r cyfnod y bu i'r Fenter gychwyn ar ei gwaith, ac i
bawb sydd wedi bod yn rhan o'r siwrna hyd yn hyn.
Bu'n flwyddyn brysur, yn llawn cyffro, dathlu a mwynhad, siomedigaethau hefyd
a phryderon, ond diolch i Gill am ei gwaith a'i harweiniad arferol, ac i'r staff i gyd
am eu hymroddiad hwythau.
Diolch i'r Llywodraeth am eu cefnogaeth arferol, a diolch hefyd i Mentrau Iaith
Cymru (MIC) am eu gwaith a'u cymorth hwythau.
Unwaith eto braf oedd cael cydweithio gyda'n partneriaid yn y sir, a diolch am
yr holl waith sy'n digwydd, yn aml yn y dirgel heb neb lawer yn sylwi, ond mae'n
waith hanfodol a sylfaenol ac yn dwyn ffrwyth annisgwyl iawn weithiau, yn sicr yn
gosod seiliau ac agor llwybrau a gwerthfawrogir y cyfan i gyd.

Trefor Jones-Morris
Cadeirydd
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Cenhadaeth
“Gwaith y Fenter yw ehangu, hybu a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Sir
Wrecsam.”
Gwneir hyn drwy:
• weithredu’n arloesol i ddarparu amrediad o weithgareddau i hyrwyddo ac
adfywio’r Gymraeg mewn ymateb i anghenion lleol;
• weithio i gryfhau sail economaidd yr iaith drwy annog greu swyddi yn y sir
sydd â’r gallu i siarad Cymraeg fel sgil hanfodol;
• sicrhau bod ein gwasanaethau o ansawdd uchel ac o fewn cyrraedd holl
drigolion y sir;
• weithio gyda phawb o fewn y gymuned, Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg fel
ei gilydd i hyrwyddo agwedd iach a pharch tuag at y Gymraeg.

Gwerthoedd
Rydym yn credu fod:
• gan bawb yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywyd
beunyddiol;
• gan bob plentyn yr hawl i adael yr ysgol yn ddwyieithog;
• y Gymraeg yn eiddo ac yn perthyn i bawb yng Nghymru;
• gan bawb y gallu i siarad Cymraeg;
• hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn gyfrifoldeb ar bawb ohonom;
• pethau gwych yn cael eu cyflawni gan wirfoddolwyr;
• gan y gymuned rym, ac mae angen grymuso pobl;
• gwerth mewn cydweithio;
• gan y Gymraeg werth economaidd;
• gan bawb y gallu i siarad Cymraeg ac mae angen cefnogi’r rhai sydd am ei
dysgu;
• angen ceisio’r gwerth gorau am arian wrth weithredu;

Meysydd Gwaith y Fenter
O ystyried y gwaith ymchwil sydd ar gael a’n proffil ieithyddol diweddaraf mae
amcanion clir yn ymddangos o ran prif feysydd gweithredu a chynulleidfa
darged. Fe flaenoriaethwyd y meysydd gwaith felly fel a ganlyn:






Amcan Strategol 1 – Y Teulu
Amcan Strategol 2 – Plant a Phobl Ifanc
Amcan Strategol 3 – Y Gymuned
Amcan Strategol 4 – Y Gweithle
Amcan Strategol 5 - Gwasanaethau Cymraeg
Amcan Strategol 6 - Y Seilwaith
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O ran Y Teulu mae’r Fenter am gynorthwyo i ddwyn perswâd ar rieni i
drosglwyddo’r iaith i’r genhedlaeth nesaf, gan ddefnyddio’r Gymraeg fel prif
iaith y teulu ble bo modd neu fel y brif iaith gyda’r plant gan o leiaf un oedolyn
o’r teulu sydd mewn cyswllt agos â nhw. Mi fyddwn yn sicrhau cyfleoedd i
deuluoedd ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd cymdeithasol drwy gynnal
gweithgareddau cyffroes a chyfoes er mwyn hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg
yn y sir.
O ran Plant a Phobl Ifanc mae’r Fenter am gydweithio gyda sefydliadau addysg
a gofal plant i sicrhau fod darpariaeth Gymraeg ar gael i holl blant y sir o fewn
eu cymunedau lleol. Mi fydd y Fenter yn sicrhau cyfleoedd iddynt gael
defnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd anffurfiol er mwyn normaleiddio defnydd o’r
iaith yn gymdeithasol.
O ran Y Gymuned mae’r Fenter am gynorthwyo i gynyddu’r niferoedd sy’n
siarad Cymraeg a chryfhau sefyllfa’r Gymraeg fel iaith gymunedol. Mi fyddwn
yn gweithio i ddarparu cyfleoedd i Gymry Cymraeg (gan gynnwys Chymry
Cymraeg di-hyder) a dysgwyr safon uwch gael defnyddio’r iaith mewn
sefyllfaoedd anffurfiol.
O ran Y Gweithle mae’r Fenter yn cydnabod fod gan gwmnïau a busnesau rôl
bwysig i chwarae er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn ymdreiddio i fywydau bobl
bob dydd. Rydym am weithio i gynyddu’r cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r
Gymraeg yn y gweithle trwy godi ymwybyddiaeth cyflogwyr a’r gweithlu o werth
economaidd y Gymraeg a sgiliau dwyieithog.
O ran Gwasanaethau Cymraeg mae’r Fenter am weithio i gynyddu a gwella
gwasanaethau Cymraeg ar gyfer dinasyddion. Mi fyddwn yn gwneud hyn drwy
weithio gyda’r Sector Busnes i godi ymwybyddiaeth o werth yr iaith Gymraeg a
diwylliant Cymreig i’r economi leol a gyda’r gymuned gan eu hannog i
ddefnyddio’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt.
O ran Y Seilwaith mae’r Fenter am gynorthwyo i gryfhau’r seilwaith ar gyfer yr
iaith. Mi fyddwn yn gwneud hyn drwy weithio i sicrhau fod mwy o adnoddau ac
arfau ar gael i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys o fewn yr
amgylchedd digidol.

Cyfnod dan sylw
Cofnod yw’r Adroddiad hwn o waith a chyfeiriad cyffredinol Menter Iaith Maelor
yn ystod y cyfnod Ebrill 2016 – Mawrth 2017, ac yr oedd y rhan fwyaf o’r gwaith
hwnnw o fewn y 3 Maes Gwaith cyntaf uchod, sef Y Teulu, Plant a Phobl Ifanc,
a’r Gymuned. Serch hynny cipolwg yn unig sydd yma, blas ar yr holl
weithgarwch a bwrlwm, a cheir cofnod manwl o waith y Fenter yn yr
adroddiadau chwarterol ar ein Rhaglen Waith.
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Blas ar weithgareddau 2016 – 17
Maes Strategol 1: Y teulu
Nod: Annog a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn teuluoedd.
Y canlyniad a ddymunir: Cynnydd yn nifer y teuluoedd lle defnyddir y Gymraeg
fel y brif iaith gyda’r plant gan o leiaf un oedolyn sydd mewn cyswllt agos â nhw.

Ymweliad Magi Ann â Llyfrgell Wrecsam

Ar yr 20fed o Ragfyr cynhaliwyd Parti Magi Ann i’r plant gael cyfle i wneud
crefftau Nadoligaidd, canu caneuon y Nadolig a chlywed straeon Magi
Ann. Cawsant hefyd gyfle i gyfarfod â Magi Ann ei hun. Roedd hyn yn
gyfle da i ddangos i rieni sut i ddefnyddio’r apiau. Daeth 22 o rieni a 30 o
blant i’r parti. Ar y diwedd rhannwyd pecynnau gwybodaeth yn cynnwys
llyfryn addysg Gymraeg a llyfr gweithgareddau Magi Ann.
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Maes Strategol 2: Plant a Phobl Ifanc
Nod: Cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl
ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith.
Y canlyniad a ddymunir: Plant a phobl ifanc yn defnyddio mwy o’r Gymraeg.

Gweithdy Gemau Buarth- Mai 2016
Yn ystod mis Mai 2016, cafodd disgyblion ysgolion Cymraeg Wrecsam y
cyfle i fynychu gweithdai gemau buarth yn ystod amser chwarae cinio.
Croesawyd Mair Tomos Ifans i’r ysgolion, a buodd hi’n dysgu sawl gêm
newydd i’r disgyblion gan gynnwys Llwynog Coch yn Cysgu, Hufen Iâ
Dwbl a Gêm Branwen

Roedd oedran y plant yn amrywio rhwng 6 i 11 oed, a cynhaliwyd
gweithdy i 520 o blant yn y saith Ysgol Cymraeg yn Wrecsam.
1. Ysgol Llanarmon- 12/05/16 (25 o blant)
2. Ysgol Cynddelw- 12/05/16 (52 o blant)
3. Ysgol Bodhyfryd- 13/05/16 (103 o blant)
4. Ysgo Plas Coch- 17/05/16 (101 o blant)
5. Ysgol Bryn Tabor- 18/05/16 (102 o blant)
6. Ysgol Min Y Ddol- 19/05/16 (32 o blant)
7. Ysgol I.D. Hooson- 20/05/16 (105 o blant)
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Sesiynau Swops – Saith Seren a Llyfrgell Wrecsam
Yn dilyn llwyddiant tîm pêl-droed Cymru ym mhencampwriaeth Ewro
2016, roedd nifer fawr o blant a phobl ifanc lleol wedi bod yn casglu
sticeri Panini ar gyfer albwm Cymru a’r Ewros. Trefnwyd Sesiynau Swops
Cymunedol, a oedd yn gyfle i plant a phobl ifanc gyfnewid sticeri drwy
gyfrwng y Gymraeg. Roedd hefyd yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau
rhifedd wrth drafod y sticeri.

Daeth 26 o bobl i’r sesiwn swops yn y Saith Seren ar y 22ain o Orffennaf a
Llyfrgell Wrecsam ar y 26ain o Awst, gan gynnwys 18 o blant a phobl
ifanc.
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Diwrnod Shwmae Sumae- Hydref 2016
Ar Ddiwrnod Shwmae Sumae, 15fed o Hydref, aeth y Fenter i Gampws Iâl,
Coleg Cambria. Roedd y myfyrwyr wedi paratoi cacennau bach gyda
logo Shwmae Sumae ar eu pennau, yn ymarfer cyfarch yn y Gymraeg,
tynnu lluniau mewn ffram ac yn rhannu eu haddewidion Cymraeg.

Sioe ‘Dilyn Ni’- Neuadd Goffa Wrecsam
Mewn cydweithrediad â Chwmni’r Frân Wen, trefnwyd bod sioe ‘Dilyn Fi’
yn dod i Neuadd Goffa Wrecsam ar yr 22ain o Hydref. Dyma sioe cyfrwng
Cymraeg yn adrodd hanes Nansi wrth iddi geisio ymdopi gyda dyfodiad
ei brawd bach newydd. Mynychodd 45 o bobl y sioe, 27 o rhain yn blant.
Roedd y sioe yn gyfle i’r plant ddilyn stori yn y Gymraeg, a chael hwyl wrth
wylio’r actorion yn symud ac yn smalio bod yn eliffantod!
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Maes Strategol 3: Y Gymuned
Nod: Cryfhau safle’r Gymraeg o fewn y gymuned.
Y canlyniad a ddymunir: Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau ar
draws Cymru

Bore Hwyl Glyn Ceiriog – 11eg o Fehefin

Trefnwyd Bore Hwyl yng Nghanolfan Ceiriog ym mis Mehefin, lle roedd
cyfle i blant a theuluoedd gymryd rhan mewn gwaith celf a chrefft,
gemau amrywiol a gweithdy drama oll i’r bobl leol. Ddaeth 18 o
bobl/plant i’r digwyddiad.

Cynhaliwyd y bore hwyl o ganlyniad i gyfarfod cymunedol yn Nyffryn
Ceiriog ar yr 16eg o Fawrth lle cytunodd y Fenter a bobl lleol yr ardal gydweithio i drefnu digwyddiad cymdeithasol i’r teulu.
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Dathliadau Gŵyl Dewi 2016

Daeth miloedd o bobl ynghyd i gymryd rhan yn nathliadau Dydd Gŵyl
Dewi a drefnwyd gan Fenter Iaith Maelor mewn cydweithrediad â
Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Roedd y dref dan ei sang gyda baneri
Cymru a Chennin Pedr wrth i bobl o bob oed ddod i wylio’r orymdaith
trwy’r dref dan arweiniad medrus Band Cambria. Gyda Mic ar y Meic yn
cyflwyno cafwyd perfformiadau arbennig yn Sgwâr y Frenhines.
Rhannwyd taflenni gyda geiriau Calon Lan a’r Anthem Genedlaethol, ac
ymunodd bawb yn y canu. Cafodd y dathliad sylw ar y teledu hefyd, wrth
i Elin Fflur a chriw ffilmio Heno fynychu’r digwyddiad.
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Balchder plant a phobl ifanc Wrecsam yn amlwg!
Noson Blasu Gwin a Siocled- 16eg o Fawrth
Gan fod y Fenter eisiau cynnal noson a fyddai’n apelio at bawb yn
Wrecsam, gan gynnwys y di-Gymraeg, cynhaliwyd Noson Blasu Gwin a
Siocled yn Nhafarn y Saith Seren Wrecsam. Roedd hon yn noson drwy
gyfrwng y Gymraeg ond gyda gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y
di-Gymraeg.

Cafwyd noson hwyliog iawn, gyda chyflwyniadau gan Aballu,
cynhyrchydd siocled lleol a Sommelier o gwmni Dylanwad. Roedd
adborth y noson yn bositif iawn, tystiolaeth ei bod hi’n bosib i’r Gymraeg
fod yn rhan naturiol o gymdeithasu a mwynhau yn y dref. Mynychodd 40
y noson, gyda chymysgedd o Gymry Cymraeg, dysgwyr a rhai nad oedd
yn siarad Cymraeg o gwbl.

11

Adroddiad Blynyddol Menter Iaith Maelor 2016-2017

Maes Strategol 4: Y Gweithle
Nod: Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.
Y canlyniad a ddymunir: Mwy o siaradwyr Cymraeg yn defnyddio’r
Gymraeg yn eu gwaith.
Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau Wrecsam 2017
Unwaith eto eleni, fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi, cynhaliwyd
cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau.
1af – Becws Gerrads

Cydradd 2il - Regent House of
Flowers

Cydradd 2il – Amber Rose Hair &
Beauty

3ydd – GBC Stores

Roedd yn galonogol iawn gweld cymaint o fusnesau y dref yn gwneud
ymdrech i ddathlu’r ŵyl. Cafodd y gystadleuaeth sylw eang yn y
cyfryngau a roedd yn dasg anodd iawn i’r Maer ddod i benderfyniad o
ran dewis enillydd, gan fod gymaint o’r busnesau wedi mynd i gymaint o
ymdrech.
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Incwm a Gwariant
Yn ystod y flwyddyn 2016-17 llwyddodd Menter Iaith Maelor i gynnal ei
lefel staffio a chyflawni ei rhaglen waith yn effeithiol iawn. Llwyddwyd eto
eleni i sicrhau Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam i drefnu digwyddiad dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn nhre Wrecsam.
Llwyddodd y Fenter i ddenu incwm ychwanegol at y digwyddiad hwn
drwy grant “Dewch i Ddathlu” y Loteri Genedlaethol.
Drwy cais llwyddiannus i Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, galluogwyd
y Fenter i gynnig profiad sioeau ‘Mewn Cymeriad’ i blant ysgolion
cynradd cyfrwng Cymraeg ar draws y sir a defnyddiwyd grant Cronfa
Glyndŵr i ddatblygu’r prosiect “Dydd Mawrth Dwyieithog” ymhellach.
Llwyddwyd hefyd i ddenu incwm ychwanegol drwy grant Prifysgol
Glyndŵr, ac i greu ychydig o incwm o weithgareddau.
Yn gyfan gwbl buddsoddwyd £41k mewn cefnogi, datblygu a gweithredu
prosiectau ar gyfer trigolion a chymunedau ardal Sir Wrecsam. Erbyn
diwedd Mawrth 2017 roedd cyfanswm cronfeydd y Fenter yn £11K. Yn sgil
yr uniad gyda Menter Iaith Sir y Fflint, ac ar ôl cau’r cyfrifon,
trosglwyddwyd cronfeydd Menter Iaith Maelor i’r Fenter newydd, sef
Menter Iaith Fflint a Wrecsam.
Incwm 2016 - 2017

£

Llywodraeth Cymru
Loteri - Dewch i Ddathlu
Prifysgol Glyndŵr
Cronfa Glyndŵr

60,000
2,000
200
500

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

2,000
750

Incwm Partneriaid - Gemau Buarth
Incwm Gweithgareddau
C.L.G. MISyFf - Rhannu costau
Cyfanswm Incwm

675
2,005
5,213
73,343

Gwariant 2016 - 2017
Costau Cyflogau (Gweithgareddau)
Costau Gweithgareddau

30,171
10,839

Costau Gweinyddol
Cyfanswm Gwariant

32,915
73,925

Cyfanswm gwarged / (diffyg)
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Incwm 2016-2017

1%
1%
3%
3%

0%

Llywodraeth Cymru

3%
7%

Loteri - Dewch i Ddathlu

0%

Prifysgol Glyndŵr
Cronfa Glyndŵr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Sefydliad Cymunedol yng Nghymru
Incwm Partneriaid - Gemau Buarth
82%

Incwm Gweithgareddau
C.L.G. MISyFf - Rhannu costau

Gwariant 2016-17

41%

44%

Costau Cyflogau
(Gweithgareddau)
Costau Gweithgareddau
Costau Gweinyddol

15%
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Y Strwythur Rheoli a Staffio
Roedd y Fenter yn parhau i gydweithio yn agos gyda Menter Iaith Sir y
Fflint er mwyn cynnal y strwythur staffio sy’n galluogi iddi gyflawni ei nodau
a’u hamcanion yn y tymor byr i ganolig. Cyflogwyd y Prif Swyddog a
Swyddog Busnes rhan amser drwy gytundeb lefel gwasanaeth gyda
Menter Iaith Sir y Fflint.
Cyfarwyddwyr a Swyddogion Menter Iaith Maelor yn ystod cyfnod yr
Adroddiad:
Cyfarwyddwyr:
 Cadeirydd – Trefor Jones-Morris
 Trysorydd - David M. James
 Alun J. Emanuel (wedi ymddeol 19/4/16)
 Ann Ll. Hughes
 Gareth Hughes
 Siôn Aled Owen
 Ieuan W. Roberts (hunodd 12/8/16)
 Llinos Roberts
 Gareth R. Williams
Staff:





Gill Stephen – Prif Swyddog (rhan amser)
Ffion Whitham - Swyddog Busnes (rhan amser)
Sioned Roberts – Swyddog Datblygu Cymunedol
Emma Lloyd/Gwen Smith/Morgan Thomas - Swyddogion
Datblygu (rhan amser)

Os ydych chi wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r
Gymraeg yn Sir Wrecsam ac â diddordeb mewn bod yn aelod o Fwrdd
Cyfarwyddwyr Menter Iaith Fflint a Wrecsam yna cysylltwch â
gill@menterfflintwrecsam.cymru
Am y newyddion diweddaraf ac i ddod i wybod mwy am waith Menter
Iaith Fflint a Wrecsam ewch i’n gwefan www.menterfflintwrecsam.cymru.
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