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Neges y Cadeirydd 2015  

 

Mae’n rhyfedd meddwl mai dyma fydd adroddiad olaf Menter Iaith Sir y Fflint, neu o 

leiaf ar ei ffurf bresennol gan y byddwn o fewn y flwyddyn wedi uno’n ffurfiol gyda 

Menter Maelor i greu un Fenter ar gyfer y Gogledd Ddwyrain. Uniad wthiwyd arnom 

gan y Llywodraeth oedd hyn yn y lle cyntaf, gan y rhagwelent y ddwy Sir yn uno 

gyda chynlluniau adrefnu Awdurdodau lleol. Beth ddigwyddodd i hynny tybed? 

Fodd bynnag rydym fel Bwrdd yn hyderus y bydd yr uniad hwn yn llwyddiannus ac 

yn cadarnhau ac yn adeiladu ar yr hyn sydd yn digwydd yn barod, gan fod staff y 

ddwy Fenter yn cydweithio’n hapus o fewn yr un swyddfa dan arweiniad Gill.  

Tra bo uno wedi bod yn weddol hawdd, mater arall yw cael enw i’r Fenter, Oes yna 

weledigaeth gan rhywun allan yna? 

Mae’n naturiol i ni ar achlysur fel hyn edrych yn ôl gan gofio digwyddiadau 

arbennig fu dros y blynyddoedd. Bydd llawer ohonnom yn cofio’r cyfarfod cyntaf 

hwnnw a’r brwdfrydedd ddangoswyd wrth fynd ati i ffurfio Menter Iaith Sir y Fflint, ac 

wedyn yn cofio’r swyddfa gyntaf honno yn Nhy Terrig. Rydym hefyd yn cofio am 

waith y diweddar Iwan Jones fel Cadeirydd cyntaf y Fenter, ac yn gwerthfawrogi’n 

fawr hefyd waith Nia Jones a fu’n ysgrifenyddes ymroddgar i’r Bwrdd ers y dechrau.  

Mae’r Fenter wedi tyfu cryn dipyn ers y dyddiau cynnar, ac mae ei heffaith i’w weld 

ac i’w deimlo yn ein Sir. Bu cryn newid ar aelodau’r Staff tros y blynyddoedd, gyda 

nifer dda o bobl ifanc yn cael eu swydd gyntaf yn y Fenter. Credaf fod hynny yn 

beth da wrth iddynt wrth adael fynd a sgiliau o weithredu yn hyderus trwy’r 

Gymraeg i feysydd eraill.Achubaf ar y cyfle hwn felly i ddiolch i bob aelod o’r staff 

am eu gwaith caled trwy’r flwyddyn, gan obeithio na fydd ein gweithwyr presennol 

yn rhy awyddus i adael! 

Bu eleni yn garreg filltir arall yn hanes y Fenter gyda dyfodiad Eisteddfod yr Urdd i’r 

Sir. Roedd bwrlwm hyfryd i’w deimlo o gwmpas y maes ac roedd y Fenter yn 

llythrennol yng nghannol y bwrlwm hwnnw. Bu Magi Ann, sydd bellach debyg gen i 

yn blentyn mabwysiedig Menter Sir y Fflint, yn hynod brysur trwy’r wythnos, ac yn 

prysur dyfu i fod yn dipyn o eicon i blant Cymru. 

Ond mae heriau o’n blaenau wrth i ni fynd ati i normaleiddio sefyllfa’r Gymraeg yn y 

Gogledd Ddwyrain. Ar y cyfan mae rhai mewn awdurdod yn ddigon parod i wneud 

y synnau iawn wrth ddatgan eu cefnogaeth i’r Gymraeg, ond nid yw hynny dda i 

ddim os nad oes gweithredu. Eleni fe welsom fygythiad i’r Gymraeg yng Ngogledd y 

Sir gyda chynllun i gau Ysgol Mornant, gan adael ardal eang o blant heb fynediad i 

Addysg Gymraeg. Dagrau pethau yn wir yw fod rhan helaeth o blant ein Sir yn cael 

eu hamddifadu o’r Gymraeg gan nad oes darpariaeth gyfleus iddynt. 

Mae yna waith enfawr eto i’w wneud, gobeithio’n wir y cawn gyda’n cyfeillion o Sir 

Wrecsam gyd weithio’n llwyddiannus i godi proffil, darpariaeth a defnydd o’r 

Gymraeg yn y Gogledd Ddwyrain. 

Harri Bryn Jones 
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Cenhadaeth 

 

“Mae’r Fenter yn bodoli er mwyn ehangu, hybu, a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn 

Sir y Fflint.” 

 

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 creu swyddi yn y sir 

sydd â’r gallu i siarad Cymraeg yn 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; 

 Angen cefnogi’r rhai sydd am ddysgu Cymraeg; 

 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: 

Maes Strategol 1 – Y teulu 

Maes Strategol 2 – Plant a phobl ifanc 

Maes Strategol 3 – Y gymuned 
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Maes Strategol 4 – Y gweithle 

Maes Strategol 5 – Gwasanaethau Cymraeg 

Maes Strategol 6 – Y seilwaith 

 

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 cyffrous 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 Cymry 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 pobl 

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 

ddigidol. 

Mae’r ddogfen yma yn adroddiad ar waith y Fenter ac yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 

misoedd Ebrill 2015 – Mawrth 2016. 
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Blaenoriaethau’r flwyddyn nesaf 

 
 Cynllun Corfforaethol a Rhaglen Weithredu 2016 - 2019 - Mabwysiadu a 

gwireddu agweddau o’r strategaeth er mwyn datblygu a hyrwyddo’r 

Gymraeg yn Sir y Fflint.  

 

 Partneriaeth – datblygu perthynas waith agosach gyda sefydliadau megis 

Cyngor Sir Fflint, Llywodraeth Cymru a chymdeithasau gwirfoddol. Datblygu 

rôl strategol y Fforwm Iaith sirol.  

 

 Cydweithio - mewn cydweithrediad â’r Mentrau Iaith eraill, yn enwedig y 

Mentrau cyfagos megis Maelor, Dinbych a Chonwy, fanteisio ar gyfleoedd i 

weithio ar brosiectau traws-sirol.  

 

 Parhau i feithrin perthynas waith agos gyda Menter Maelor gan ystyried uno’r 

ddwy Fenter oherwydd goblygiadau adrefnu Llywodraeth Leol Cymru.  

 

 Adnabod a chyfathrebu â’r gymuned yn effeithiol – gan ddatblygu defnydd 

o’r dulliau diweddaraf o farchnata a chyfathrebu, megis Gweplyfr, Trydar, 

gwefannau a holiaduron electronig.  

 

 Datblygu Staff – Datblygu a monitro effeithiolrwydd y drefn werthuso, 

recriwtio a hyfforddiant fel modd i ddatblygu staff y Fenter.  
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Incwm a Gwariant 

 

Yn ystod y flwyddyn 2015-16 llwyddodd Menter Iaith Sir y Fflint i gynnal ei lefel staffio 

a chyflawni ei rhaglen waith yn effeithiol iawn.   Llwyddwyd i ddenu incwm 

ychwanegol drwy’r gronfa loteri ‘Arian i Bawb’ a ‘Grant Sefydliad Cymundedol yng 

Nghymru’ i datblygu’r prosiect ‘Disgyblion Disglair’.  Creuwyd 2 ap ychwanegol 

Magi Ann a llyfryn gweithgareddau Magi Ann a lansiwyd yn Eisteddfod Yr Urdd Y 

Fflint.  Llwyddwyd hefyd i ddenu sawl grant man oedd yn galluogi’r Fenter i gyflawni 

ein rhaglen waith yn effeithiol a cynyddu’r nifer o weithgareddau yn y Gymuned. 

Yn gyfan gwbl buddsoddwyd £91k mewn cefnogi, datblygu a gweithredu 

prosiectau ar gyfer trigolion a chymunedau Sir y Fflint.  Erbyn diwedd Mawrth 2016 

roedd cyfanswm cronfeydd y Fenter yn £41.7K. 

 

Incwm 2015 - 2016 £ 

Llywodraeth Cymru 72,508 

Cyngor Sir Y Fflint 12,311 

Grant Arian i Bawb 5,000 

Grant Cronfa Glyndwr 500 

Grant Sefydliad Cymunedol yng Nghymru 750 

Grant Gwyl y Gwanwyn / Grant Llenyddiaeth Cymru 625 

Incwm Gweithgareddau 954 

CLG Maelor / Rhannu costau 23,670 

Incwm Arall / Incwm Partneriaid 1,393 

Cyfanswm Incwm 117,711 

    

Gwariant 2015 - 2016   

Costau Cyflogau 75,777 

Costau Gweithgareddau 15,606 

Gweinyddol 26,105 

Cyfanswm Gwariant  117,488 

    

Cyfanswm gwarged / (diffyg) £223 
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Canlyniadau allweddol 2015 – 2016 

 
Maes strategol 1 – Y teulu 

Nod: Cynnydd yn nifer y teuluoedd lle defnyddir y Gymraeg fel y brif iaith gyda’r 

plant gan o leiaf un oedolyn. 

 

Blas ar weithgareddau 

Targed a gytunwyd: Parhau i gydweithio gyda Cyngor Sir y Fflint, Asiantaethau 

Blynyddoedd Cynnar ag ymgyrch Llywodraeth Cymru “Byw yng Nghymru:Dysgu’n 

Gymraeg?” i godi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd newydd am ddarpariaeth Addysg 

Cyfrwng Gymraeg o fewn y Sir gan ganolbwyntio ar hyrwyddo'r lleoedd newydd ar 

gael yn Ysgol Croes Atti Glannau Dyfrdwy i ddisgyblion o ardaloedd Shotton a 

Glannau Dyfrdwy. 10 ymgyrch/gweithgaredd mewn cydweithrediad a sefydliadau 

teuluoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth rheini o fanteision sgiliau dwyieithog i'w 

plant. 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn, llwyddwyd i gynnal 10 

ymgyrch/gweithgaredd mewn cydweithrediad a sefydliadau teuluoedd er mwyn 

codi ymwybyddiaeth rheini o fanteision sgiliau dwyieithog i'w plant. 
 
 

DIWRNOD HWYL I’R TEULU- YSGOL CROES ATTI, GLANNAU DYFRDWY 

25/04/2015 

 

  

 

Mynychodd dros 350 o bobl ddiwrnod hwyl i'r teulu yn Shotton i hyrwyddo addysg 

gyfrwng Gymraeg yn Sir y Fflint ar y 25ain o Ebrill. Roedd y digwyddiad, a gafodd ei 

gynnal yn Ysgol Croes Atti, Glannau Dyfrdwy yn rhan o’r ymgyrch “Cymraeg i Blant” 

Llywodraeth Cymru, yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i'r teulu gan gynnwys 

paentio wynebau, celf a chrefft a sioe hud. Yn ogystal, cafodd plant gyfle i gymryd 

rhan mewn sesiynau cadw'n heini dan arweiniad Heini o S4C, profi sgiliau syrcas 

mewn cyfres o weithdai a drefnwyd gan yr Urdd a chyfarfod â’r cymeriadau 

Cymraeg Magi Ann a Dewin. 
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DIWRNOD HWYL I’R TEULU- YSGOL TERRIG, TREUDDYN 

07/11/2015 

 

  
 

Cafwyd diwrnod i’w gofio yn Nhreuddyn, wrth i fudiadau Cymraeg y sir gydweithio 

ag Ysgol Terrig i drefnu diwrnod i hyrwyddo addysg Gymraeg. Er ei bod hi’n wlyb tu 

allan, cafwyd croeso cynnes a llond neuadd o weithgareddau, gyda theuluoedd 

di-ri yn dod i fwynhau’r sgiliau syrcas, castell bownsio, tylluanod byw, celf a chrefft, 

sioe hud a lledrith a phaentio wynebau. Roedd Menter Iaith Sir y Fflint wedi sicrhau 

bod dwy ymwelydd arbennig iawn hefyd yn ymweld â’r ysgol, sef Magi Ann a Rala 

Rwdins. Roedd cyfle i bawb gael cacen flasus Magi Ann yng Nghaffi Magi Ann yn 

ogystal â sesiwn stori ap Magi Ann, ac roedd Rala Rwdins wedi dod yr holl y ffordd o 

Wlad y Rwla i gynnal sesiynau stori a chanu i blant Treuddyn yn Ogof Tan Domen! 

Mynychodd 45 o blant y sesiynau gyda Magi Ann a Rala Rwdins a cafwyd cyfle i 

siarad a rhannu gwybodaeth gyda oddeutu 100 o rieni. Diwrnod penigamp a chyfle 

gwych i bawb weld awyrgylch mor braf sydd yn Ysgol Terrig, a’r cyfleoedd niferus 

sydd i blant sy’n derbyn addysg Gymraeg.  

 

 

 

Targed a gytunwyd: Cynnal 8 stondin i hyrwyddo gwerth y Gymraeg a sgiliau 

dwyieithog gan rannu gwybodaeth am gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn 

gymdeithasol, darpariaeth addysg cyn ysgol Cymraeg a manteision addysg 

Gymraeg, a'r pwysigrwydd o drosglwyddo'r Gymraeg o fewn y teulu gan gynnal 

sgwrs gyda 300 o rieni. 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd 8 stondin a llwyddodd y 

Fenter i  gynnal sgwrs gyda 490 o rieni am werth addysg Gymraeg a phwysigrwydd 

trosglwyddo’r Gymraeg o fewn y teulu. 
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GŴYL FWYD A DIOD YR WYDDGRUG 

19–20/09/2015 

 

  
 

Cynhaliwyd stondin ar y cyd rhwng Menter Iaith Sir y Fflint, Menter Iaith Maelor, Urdd 

Gobaith Cymru, Cymraeg i Oedolion, Twf a Chlybiau Gwawr yn yr ŵyl benwythnos 

prysur hon. Menter Iaith Sir y Fflint oedd yn gyfrifol am drefnu rota staffio’r stondin a 

chydlynu rhwng y partneriaid. Daeth dros 12,500 o ymwelwyr o’r Gogledd Ddwyrain 

a thu hwnt i’r digwyddiad ac felly bu’r stondin yn hynod o brysur trwy’r penwythnos. 

Daeth 273 o blant a phobl ifanc i wneud gweithgaredd celf a chrefft gyda ni, oedd 

yn cynnwys creu cardiau Mr Urdd o fotymau coch, gwyn a gwyrdd er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o ddyfodiad Yr Eisteddfod i’r ardal, a hefyd crefftau lliwio cacenni 

a melysion plastig a cherdyn, gan ddysgu geirfa Cymraeg am fwydydd gwahanol. 

Cafwyd 117 o ymholiadau gan rieni ac oedolion am faterion yn ymwneud â’r 

Gymraeg, a rheiny’n amrywio o ymholiadau am wersi Cymraeg, darpariaeth 

Mudiad Meithrin a Twf yn lleol, cofrestru i bas data’r Fenter, hyrwyddo digwyddiadau 

Cymraeg lleol a manteision addysg Gymraeg. 

 

GŴYL GYHOEDDI EISTEDDFOD YR URDD SIR Y FFLINT 2016 

03/10/2015 
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Cynhaliwyd stondin gwybodaeth ar faes Castell y Fflint fel rhan o Ŵyl Gyhoeddi 

Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016. Daeth tua 3,500 i’r ŵyl, a cafodd Magi Ann dynnu 

llwyth o hunluniau gyda disgyblion y sir cyn cychwyn ar yr orymdaith o Ysgol 

Uwchradd y Fflint ar hyd y stryd fawr at y castell.  

Roedd llwyfan berfformio Menter Iaith Sir y Fflint o fewn muriau’r castell dan ei sang 

drwy’r prynhawn wrth i ymhell dros 500 o blant o ysgolion gwahanol berfformio 

amrywiaeth o eitemau, o ddawnsio gwerin, i ganu, i dawns creadigol. Roedd nifer o 

ysgolion iaith gyntaf ac ail iaith y fro hefyd wedi cymryd rhan yn adrodd stori’r Brenin 

March mewn dull Pie Corbett, a drefnwyd gan dîm Athrawon Bro Sir y Fflint.  

 

 

Targed a gytunwyd: Ar y cyd â Menter Iaith Maelor cynnal ymgyrch  marchnata 

traws sirol i hyrwyddo adnodd digidol newydd y Fenter (ap Magi Ann) gan anelu at 

gynnal 8 gweithgaredd i 100 o rieni. 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn hyn rydym wedi cynnal 8 gweithgaredd i 229 o rieni 

trwy gynnal ymgyrch marchnata traws sirol i hyrwyddo adnodd digidol newydd y 

Fenter (ap Magi Ann).  

 

PARTION MAGI ANN  

(Llyfrgell Treffynnon-02/05/2015, Meithrinfa Toy Box, Cei Connah-10/03/2016) 
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Cynhaliwyd Parti Magi Ann yn Llyfrgell Treffynnon gydag awdures y llyfrau gwreiddiol 

Mena Evans. Cynhaliwyd sesiwn Rhigwm a Chân, gweithdy bathodynnau a lliwio, a 

dosbarthwyd bagiau gwybodaeth i bawb a fynychodd. Daeth Swyddog TWF i 

gefnogi’r digwyddiad ac i hyrwyddo’r ffaith fod TWF bellach yn gweithio yn ardal 

Treffynnon a sesiynau Amser Twf yn y llyfrgell. 

Derbyniwyd wahoddiad gan Feithrinfa Toybox, sy’n rhan o gampws Coleg Cambria, 

Cei Connah i drefnu parti Magi Ann i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi a diwedd ymweliad 

Estyn â’r Feithrinfa. Cafwyd cyfle i gyflwyno apiau newydd Magi Ann i’r staff a’r 

plant a dangos ychydig o glocsio Cymreig i bawb. Aeth pob plentyn adref gyda 

thaflenni gwybodaeth am apiau Magi Ann ac addysg gymraeg  i’w rhieni. 

 

DATHLIADAU DYDD GŴYL DEWI 
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Roedd yr wythnos o amgylch dydd Gŵyl Dewi yn un arbennig o brysur i swyddogion 

y Fenter. Trefnwyd cyfres cyffrous o ddigwyddiadau ar gyfer teuluoedd ar draws Sir y 

Fflint. Ar ddydd Sadwrn 27ain o Chwefror cynhaliwyd sesiwn crefftau Gŵyl Dewi yn 

Llyfrgell y Fflint. Daeth 42 o bobl draw i greu cenhinen Pedr a draig goch i fynd adref, 

ac i liwio lluniau o Magi Ann yn clocsio. Cafodd y rhieni cystal hwyl a’r plant! Yn y 

prynhawn aethon ni draw i neuadd bentref Treuddyn i gynnal Helfa Drysor y Ddraig 

Goch. Y diwrnod dilynol cynhaliwyd Sul Hwyl i’r Teulu yng Nghanolfan Hamdden 

Treffynnon, gyda darparwyr dwyieithog yn arwain gemau pêl droed, golff gwirion a 

chwrs rhwystrau. Roedd y digwyddiad yma’n boblogaidd iawn gyda 50 unigolyn yn 

ymuno yn yr hwyl. Eleni am y tro gyntaf arweiniodd swyddogion Menter Iaith ar y 

Pwyllgor Dathlu Gŵyl Dewi. Prosiect ar y cyd rhwng y Cyngor Sir, Prosiect Twf, yr 

Urdd, y Fenter Iaith a’r Cyngor Gwirfoddol yw’r pwyllgor, sy’n gyfrifol am drefnu 

rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau i bob oedran.  
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Canlyniadau allweddol 2015 – 2016 

 

Maes strategol 2 – Plant a phobl ifanc 

Nod: Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn Cymunedau ar draws Cymru. 

 

Blas ar dargedau 

Targed a gytunwyd: Cynyddu’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddefnyddio’r 

Gymraeg drwy gynnig 4 o weithgareddau/gweithdai ar gyfer 275 o blant a phobl 

ifanc. 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn fe gynyddwyd cyfleoedd i blant a phobl 

ifanc ddefnyddio’r Gymraeg trwy ddarparu 9 o weithgareddau/gweithdai ar gyfer 

279 o blant a phobl ifanc. 

SNAPIN A SGWRS 

28/01/2016 

 

  
 

Cynhaliwyd bore wirioneddol o hyfryd gyda disgyblion o Ysgol Maes Garmon a 

thrigolion cynhenid o Sir y Fflint yn ysgoldy Capel Bethesda. Trefnwyd y digwyddiad 

gan bod criw o ddisgyblion wedi derbyn yr her o ddysgu acen a thafodiaith ein sir 

fel rhan o brosiect a gyllidir gan y Cyngor Celfyddydau dan ofal yr actores Rhian 

Cadwaladr. Diolch o waelod calon i Elwyn, Glenys, Ffuonwen, Rhiannon, Idris, Ifor, 

Mary, Ceinwen, Gron, Aled, Tom, Ieuan, Bethan, Marian a Margaret am ddod draw i 

wario’r bore yng nghwmni’r bobl ifanc, ac i rannu perlau tafodieithol Sir Fflint. Roedd 

clywed yr acen yn byrlymu’n braf a naturiol o amgylch bob bwrdd yn yr ysgoldy yn 

fel i’r glust. Mewn ffordd roedd hon yn ddigwyddiad chwerw felys, gan fod y criw 

dethol hwn yn rhan o’r genhedlaeth olaf i ddysgu’r Gymraeg yn unswydd ar yr 

aelwyd, ac roedd y cyfoeth yn eu geirfa a’u hynganiad yn glir i’w glywed. Ar y llaw 

arall, roedd y disgyblion oedd yn brysur yn cyfweld a chymryd nodiadau trwy’r bore 

i gyd yn dod o gartrefi di-Gymraeg, a heb ddatblygiad addysg Gymraeg ni fyddai’r 

criw hwn yn cael cyfle i ddysgu a defnyddio’n hiaith. 

Cafwyd cryn ddiddordeb yn y digwyddiad ar Radio Cymru gyda Ieuan ap Siôn, 

Rhes-y-cae yn rhoi gwers ar dafodiaith Sir Fflint ar Raglen Dylan Jones a chyfweliad 

gyda Ceinwen Parry, Treuddyn ar y Post Cyntaf. 
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DISGO DDYDD MIWSIG CYMRU, NEUADD YSGOL MAES GARMON 

12/02/2016 

 

  
  

Daeth criw o blant draw i Neuadd Ysgol Maes Garmon ar Nos wener 12fed o 

Chwefror i fwynhau disgo dwyieithog gyda’r DJ Owain Llŷr. Diolch i’r ysgolion 

cynradd Cymraeg am eu cydweithrediad. Daeth dros 60 o blant ynghyd o ysgolion 

Glanrafon, Terrig a Chroes Atti ar y noson. Roedd y disgo yn rhan o drefniadau 

diwrnod cerddoriaeth cenedlaethol newydd #Dyddmiwsigcymru.  

Diolch hefyd i Pwyllgor Ieuenctid, dan ofal Darren Morris, a fu’n brysur yn rhedeg siop 

fferins a diodydd ar y noson i godi arian at Eisteddfod Yr Urdd 2016.  

 

 

Targed a gytunwyd:  Cydweithio gyda Menter Maelor a'r Mentrau Iaith eraill cyfagos 

i drefnu 5 digwyddiad cymdeithasol mewn tafarndai, colegau a chlybiau o fewn sir 

y Fflint ar gyfer 350 o bobl ifanc. 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn llwyddom i drefnu 5 digwyddiad 

cymdeithasol mewn tafarndai, colegau a chlybiau o fewn Sir y Fflint ar gyfer 352 o 

bobl ifanc. 
 

NOSON O DRELEW I’R DREFLAN 

28/01/2016 
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Gan fod eleni yn flwyddyn o ddathlu hanes y Wladfa Gymreig ym 

Mhatagonia, i nodi 150 o flynyddoedd ers i’r ymfudwyr cyntaf hwylio o Lerpwl 

ar long y Mimosa am fywyd newydd ben arall y byd, cynorthwyodd y Fenter i 

drefnu noson werin gyda Chôr Plant Ysgol Yr Hendre, Trelew, Patagonia, y band 

ifanc Plu a Triawd. Trefnwyd y noson ar y cyd rhwng y Fenter, Cymdeithas Cymru 

Ariannin a Phwyllgor Tegeingl.  Daeth tua 90 o bobl i’r noson, a 31 o’r rheini yn blant 

a phobl ifanc. 

 

 

 

STONDIN SANTES DWYNWEN 

25/01/2016 

 

  
 

Cynhaliwyd stondin ‘Pwy oedd Dwynwen’ yng Ngholeg Cambria ble rhoddwyd y 

cyfle i bobl ifanc addurno bisgedi calon gyda negeseuon cariadus Cymraeg. Buont 

yn arwyddo bisgedi gyda negeseuon fel ‘Caru Ti’, ‘Lysh’ a ‘Pishyn’! Cymerodd 75 o 

bobl ifanc rhan yn y digwyddiad. 
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Canlyniadau allweddol 2015 – 2016 

 

Maes strategol 3 – Y gymuned 

Nod: Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau ar draws Cymru. 

 

Blas ar dargedau 

Targed a gytunwyd: Cyd weithio gyda phartneriaid megis Cyngor Sir y Fflint i gynnal 

ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r diwylliant Cymraeg a Chymreig a chynyddu’r 

defnydd o’r iaith Gymraeg gan fusnesau lleol yn y cyfnod yn arwain at Eisteddfod yr 

Urdd 2016 (fydd yn cael ei chynnal ar gaeau ger Ysgol Uwchradd y Fflint).  Gweithio 

gyda 30 o sefydliadau/busnesau'r sir gan eu gwneud yn fwy ymwybodol o fanteision 

sgiliau dwyieithog yn y gweithle a phwysigrwydd y Gymraeg i'r economi leol yn 

gyffredinol gan ganolbwyntio'n arbennig ar ardal tref y Fflint. 

Targed a gyflawnwyd: Hyd yn hyn rydym wedi gweithio gyda 87 o 

sefydliadau/busnesau'r sir gan eu gwneud yn fwy ymwybodol o fanteision sgiliau 

dwyieithrwydd yn y gweithle a phwysigrwydd y Gymraeg i'r economi leol yn 

gyffredinol. 
 

 

ADDURNO BUSNESAU A SIOPAU GYDA ‘CROESO’ 

 

  
  

Roedd Menter Iaith Sir y Fflint yng ngofal prosiect gyda ysgolion lleol tref y Fflint i greu 

arwyddion CROESO i fynd yn ffenestri siop y busnesau lleol, ac roedd hi’n wych 

gweld y dref gyfan yn ymfalchio yn ymweliad y Steddfod a phob busnes a siop yn 

arddangos yr arwyddion yn amlwg y neu ffenestri i groesawu gorymdeithwyr yr Ŵyl 

Gyhoeddi o bob cwr o’r sir, ar Hydref y 3ydd.  
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CYSTADLEUAETH ADDURNO FFENESTRI 

 

  
  

I ddathlu’r Eisteddfod yn dod i’r Fflint, am y tro cyntaf eleni cynhaliwyd 

cystadleuaeth addurno ffenestri yn nhre’r Fflint yn ogystal â’r Wyddgrug. Cafwyd 12 

ymgais o’r ddwy dref, gydag ymdrechion gwych yn addurno’r strydoedd uchaf. 

Enillwyr cystadleuaeth y Fflint oedd cwmni We Do PC, ac yn Yr Wyddgrug enillodd 

Sefydliad y Merched am lenwi siop wag yng nghanolfan Daniel Owen gydag 

arddangosfa bendigedig o waith llaw Cymreig. 

 

 

Targed a gytunwyd:  Parhau i weithredu yn ardal Treuddyn gyda'r nod o gynnal 4 

gweithgaredd gan dargedu 80 o bobl i’r gweithgareddau. 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn diwedd y flwyddyn, rydym wedi gweithredu yn ardal 

Treuddyn i gynnal 4 weithgaredd gan ddenu 264 o bobl i’r gweithgareddau. 
 

GEMAU BUARTH CYMRAEG GYDA MAIR TOMOS IFANS 

29/06/2015 

  
  

Cynhaliwyd sesiwn Gemau Buarth Cymraeg gyda Mair Tomos Ifans a phlant Ysgol 

Terrig ar y 12fed o Fai, gan weithio gyda 60 o blant a 5 aelod o staff. Yn sgil hyn aeth 

ein Swyddog Datblygu yn ôl i ymweld â phlant blynyddoedd 1 a 2 (12 o blant ac un 

aelod o staff) yn ystod eu hamser chwarae (29/06/15) i’w hatgoffa o’r gemau ac i 

gyflwyno ychydig o gemau newydd iddynt.    
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NOSON UWCHGYLCHU, NEUADD BENTREF TREUDDYN 

06/05/2016 

 

  
  

Cynhaliwyd Noson Uwchgylchu (Celf a Chrefft) yn Neuadd Bentref Treuddyn ar Fai y 

6ed rhwng 7-9yh gyda chwmni Eco-Unique fel siaradwyr gwadd. Mynychwyd y 

sesiwn gan 10 o bobl. Cafodd pawb amser hyfryd yn creu trysorau newydd allan o 

hen ddeunyddiau. 

 

 

Targed a gytunwyd: Parhau i ddatblygu defnydd o'r dulliau diweddara o farchnata 

a chyfathrebu â'r gymuned (megis Facebook, Twitter, gwefannau a holiaduron 

electronig) er mwyn hyrwyddo gwaith y Fenter, y Gymraeg, digwyddiadau 

cymdeithasol, technoleg newydd Cymraeg a'r gwasanaethau Cymraeg sydd ar 

gael yn yr ardal gan anelu at gynyddu nifer cyfeillion a dilynwyr y Fenter gan 10%. 

Targed a gyflawnwyd: Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (30/3/16) roedd 1,223 o 

bobl wedi hoffi tudalen y Fenter ar Facebook. Cynnydd o 1,142 i 1,223 sef cynnydd 

o 7% yn ystod y flwyddyn. 

Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (30/3/16) roedd 1,032 o bobl yn dilyn y Fenter ar 

Twitter. Cynnydd o 755 i 1032 sef cynnydd o 37% yn ystod y flwyddyn. 

 

Rydym hefyd yn rheoli tudalen Facebook a Twitter Ap Magi Ann.  

Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (30/3/16) roedd 716 o bobl yn hoffi tudalen Ap 

Magi Ann ar Facebook. Cynnydd o 550 i 716 sef cynnydd o 30% yn ystod y 

flwyddyn. 

Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (30/3/16)roedd 143 o bobl yn dilyn Ap Magi Ann 

ar Twitter. Cynnydd o 58 i 143 sef cynnydd o 147% yn ystod y flwyddyn. 

 

Yn ystod chwarter 4 mae 20 unigolyn wedi cofrestru i dderbyn ein newyddlen 

ddigidol ar ôl mynychu gweithgaredd gan y Fenter.   

  

Menter Iaith Fflint 

 

Ap Magi Ann 

@misyff 

 

@apmagiann 
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Aelodau’r Bwrdd Cyfarwyddwyr  

 
Cyfarwyddwyr Menter Iaith Sir y Fflint yn ystod cyfnod yr Adroddiad:  

 

Huw Alun Roberts – Cadeirydd (Hyd at Tachwedd 2015) 

Nesta Davies– Is Gadeirydd  

Nia Wyn Jones – Ysgrifennydd y Cwmni  

Harri Bryn Jones – Trysorydd (Hyd at Chwefror 2016) /Cadeirydd (Ers Chwefror 2016) 

Marian Antrobus (Hyd at 12/10/2015) 

Dylan Davies  

Bethan Williams 

Swyddogion:-  

Prif Swyddog Gill Stephen  

Swyddog Cyfathrebu (rhan amser) Rhian Davies  

Swyddog Busnes (rhan amser) Ffion Whitham  

Swyddog Datblygu'r Gymraeg Rebecca Roberts/Emma Lloyd  

 

Aelodau:  

Ros Adams, Yr Hôb (Aelod Unigol)  

Teresa Allen, Talacre (Cymunedau’n Gyntaf)  

Theresa Ankers, Treuddyn (Aelod Unigol)  

Marian Antrobus, Alltami (Aelod Unigol)  

Jill Blandford, Gwernymynydd (Aelod Unigol)  

Awen Blandford, Gwernymynydd (Aelod Unigol)  

Nick Blandford, Gwernymynydd (Aelod Unigol)  

Helen Brockley, Bagillt (Aelod Unigol)  

Aron Cook (Aelod unigol)  

Merlyn Cooper, Gwespyr, (Aelod Unigol)  

Eirian Conlon, Yr Wyddgrug (Prifysgol Bangor)  

Paul Conlon, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Steve Crosby (Aelod Unigol)  

Aled Lloyd Davies, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Beryl Davies, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Bryn Davies, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Meirwen Davies, Caerwys (Aelod Unigol)  

Rebecca Roberts, Prestatyn ((Aelod Unigol)  

Rhian Davies, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Stuart Davies, Rhuddlan (Aelod Unigol)  

Siôn Huw Davies, Caerwys (Aelod Unigol)  

Helen Dumbleton, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Geraint Brython Edwards (Aelod Unigol)  

Non Edwards, Cei Connah (Coleg Glannau Dyfrdwy)  

Siôn Edwards (Clwb Hwyl Hwyr)  

Carys Gwyn Evans, Yr Wyddgrug (Mudiad Meithrin)  

Luke Evans, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Pam Evans-Hughes, Wrecsam (Canolfan Cymraeg i Oedolion)  

Catrin Gilkes, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Collin Gilligan, Brychdyn (Parc Siopa Brychdyn)  

Dafydd Griffiths, Caerdydd (Aelod Unigol)  

Meri Griffiths, Caerdydd (Aelod Unigol)  
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Dafydd Gruffydd, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Emyr Gwyn, Handbridge (Aelod Unigol)  

Elin Gwynedd (Aelod Unigol)  

Gina Hart Bagillt (Trawsnewid Treffynnon)  

Sally Heaney, Bodfari (Aelod Unigol)  

Rachel Henri-Joy (Ysgol Licswm)  

Eryl Hooson, Brynffordd (Aelod Unigol)  

Elgan Davies Hughes (Aelod Unigol)  

Gwyn Hughes, Caerwys (Aelod Unigol)  

Keith Redfern Humphreys, Cilcain (Aelod Unigol)  

Bronwen Hughes (Ysgol Maes Garmon)  

Gary Hughes (Aelod Unigol)  

Rhiannon Jenkins, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Bethan Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Caren Prys-Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Dafydd Wynn Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

David Jones, Penarlâg (Aelod Unigol)  

Donna Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Dylan Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Eirwen M. Jones, Nercwys (Aelod Unigol)  

Frances Jones, Yr Wyddgrug (Coleg Cambria)  

Gareth Wyn Jones, Wrecsam (Aelod Unigol)  

Gwenno Jones, Rhes-Y-Cae (Aelod Unigol)  

Gwion Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Harri Bryn Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Mark Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Ken Jones, Gwernymynydd (Aelod Unigol)  

Neil Wyn Jones, West Kirby (Aelod Unigol)  

Nia Wyn Jones, Bwcle (Aelod Unigol)  

Osian Jones, Nercwys (Aelod Unigol)  

Rosemary Jones (Ysgol Elfed)  

Steve Jones (Aelod Unigol)  

Steven Jones Treffynnon (Aelod Unigol)  

Trefor Jones, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Brioni Kardzis, Brynffordd (Aelod Unigol)  

Huw Garmon, Caerdydd (Aelod Unigol)  

David Grieve (Aelod unigol)  

Alaw Griffiths (Aelod Unigol)  

Dilys Lewis, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Jennie Lewis (Ysgol Nannerch)  

Heledd Lewis, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Ian Lewis, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Pam MacClean (Ysgol Y Fflint)  

Steve Marquis, Helygain (Aelod Unigol)  

Karen Mccoll, Saltney (Aelod Unigol)  

Pat Mee, Treffynnon (Aelod Unigol)  

Richard Moore (Aelod unigol)  

Dafydd Evan Morris, Cei Connah (Aelod Unigol)  

Darren Morris, Pentref Cythral (Urdd Gobaith Cymru)  

Jane Nicholas, (Aelod Unigol)  

Faicka Nosir, Treffynnon (Aelod Unigol)  

Lisa Orhan, Licswm (Aelod Unigol)  
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Arwel Owen, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Kieran Owen, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

David Owen, Gwernymynydd (Aelod Unigol)  

Sara Owen, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Adam Phillips, Caer (Aelod Unigol)  

Ann Phillips, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

David Porter, Bodfari, (Aelod Unigol)  

Ceri Price (Aelod Unigol)  

Simon Radforth Treffynnon (Aelod Unigol)  

Carl Renshaw, Bagillt (Aelod Unigol)  

Eric Richardson, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Lesley Riordan, Treffynnon (Aelod Unigol)  

Ceinwen Roberts, Pentre’r Moch (Aelod Unigol)  

Emrys Roberts (Aelod Unigol) 

Y Cynghorydd Gareth Roberts, Treffynnon (Aelod Unigol)  

Geraint Llyr Roberts, Sychdyn (Aelod Unigol)  

Helen Roberts, Treuddyn(Aelod Unigol)  

Huw Alun Roberts, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Rhian Roberts, Treffynnon (Aelod Unigol)  

John Rosser, Pen y ffordd, (Papur Fama)  

Mary Salami, Treffynnon (Aelod Unigol)  

Gillian Shakespeare, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Meinir Siencyn, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Tanwen Siencyn, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Kirsty Smallwood, Treffynnon (Aelod Unigol)  

Martin Templeman, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Howard Thomas, Nannerch (Aelod Unigol)  

Rhian Wyn Thomas, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Sioned Timms, Sandycroft, (Aelod Unigol)  

Wan Toone, Treffynnon (Aelod Unigol)  

Vicky Weale, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Mari Wiliam, (Estyn Llaw)  

Awen Williams, Rhuthun (Aelod Unigol)  

Diana Williams (Canolfan Teuluoedd Gronant)  

John Williams, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Gareth Watson, Yr Wyddgrug (Aelod Unigol)  

Dylan Davies (Aelod Unigol)  

Dewi Wyn Jones (Aelod Unigol)  

Tracey Jones (Aelod Unigol)  

Gwawr Cordiner (Aelod Unigol)  

Gwennan Henstock, Caergwrle (Aelod Unigol)  

 

Os ydych chi wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir y 

Fflint ac â diddordeb mewn bod yn aelod o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yna cysylltwch â 

gill@menterfflint.cymru. 


