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Neges y Cadeirydd 2017
Fe fu 2016 - 2017 yn flwyddyn nodedig iawn yn hanes y Fenter, oherwydd erbyn
diwedd y flwyddyn honno roedd yr uniad rhwng Menter Iaith Maelor a Menter Iaith
Sir y Fflint wedi ei gwblhau, a’r briodas rhyngom yn mynd yn ei blaen yn hwylus. Ers
hynny wrth gwrs fe gafwyd Cyfarwyddwyr newydd at y criw, sydd wedi dod â
syniadau newydd, cyd drafod a rhannu gobeithion, a brwdfrydedd heintus a
chalonogol.
Yn ystod y cyfnod dan sylw hefyd dechreuon ni symud ymlaen i adeiladu ar y
weledigaeth drwy datblygu a hyrwyddo apiau Magi Ann. Y gwaith hwnnw fyddai’n
arwain at lwyddiant ysgubol y flwyddyn wedyn wrth gwrs pan enillodd y Fenter
‘Gwobrau’r Loteri Genedlaethol’ am y prosiect gorau yn y Categori Addysg.
Gafwyd sylw ar deledu Prydeinig, ac ni allwn llai na diolch o waelod calon am yr holl
ymroddiad ddangoswyd gan y Staff o weld y llwyddiant ddaeth.
Ond dim ond un elfen o’r gweithgarwch fu Magi Ann. Bu digwyddiadau eraill hefyd
o bwys megis yr holl weithgareddau cyn ac yn ystod Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint a
digwyddiadau dathlu Gŵyl Ddewi. Mae’n anhygoel meddwl i’r Fenter (mewn cydweithrediad â Menter Iaith Maelor) allu trefnu digwyddiad ar Stryd Fawr y Fflint gyda
dwsinau o blant lleol yn ymgasglu, gorymdaith sylweddol trwy dref Wrecsam i dros fil
o bobl, ac yna wedyn gorymdaith arall o gwmpas Treuddyn gyda digwyddiadau i
ddiddanu’r plant ar y diwedd. Camp yn wir.
Wrth gwrs mae llawer o waith y Fenter yn digwydd tu ôl i’r llenni, wrth ledaenu
gwybodaeth am y Gymraeg, yn mynychu cyfarfodydd gyda Chynghorwyr wrth
bwyso am fwy o ddefnydd o’r Gymraeg, ac er mwyn hybu addysg trwy gyfrwng y
Gymraeg.
Gyda bwriad y Llywodraeth i gynyddu nifer siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn canol y
ganrif, mae’n holl bwysig fod y gornel hon yn chwarae ei rhan. Dyma lle ‘roedd crud
addysg Gymraeg, ac mae wedi bod yn ofid mae digon llugoer fu’r cynnydd yn y
blynyddoedd diwethaf. Mae cyfle am well ddarpariaeth ar hyn o bryd, ac mae’n
bwysig ein bod yn bachu ar y cyfle hwnnw. Wrth gwrs dim ond rhan o’r dasg yw’r
gallu i siarad y Gymraeg, rhaid ei defnyddio hefyd, ac mae rôl y Fenter wrth greu
cyfleon i ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol yn ein Cymdeithas yn holl bwysig.
Carwn, yn ddiffuant iawn, ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at waith y Fenter yn
ystod 2016- 17, gan ymbil ar bawb i ledaenu’r neges am y gwaith arbennig a wneir.
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;
hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn gyfrifoldeb ar bawb ohonom;
gwerth mewn cydweithio;
pethau gwych yn cael eu cyflawni gan wirfoddolwyr;
gan y gymuned rym, ac mae angen grymuso pobl;
gan y Gymraeg werth economaidd;
angen ceisio’r gwerth gorau am arian wrth weithredu;
gan bawb y gallu i siarad Cymraeg ac mae angen cefnogi’r rhai sydd am ei
dysgu.

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
Maes Strategol 4 – Y gweithle
Maes Strategol 5 – Gwasanaethau Cymraeg
Maes 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 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 2016 – Mawrth 2017.
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Yn ystod y cyfnod hwn fe wnaeth Menter Iaith Sir y Fflint gynnal
neu weithio mewn partneriaeth i gynnal dros

190
o weithgareddau a digwyddiadau

ar gyfer dros

4,000
o bobl

Yn ogystal â

9
ymgyrch i godi ymwybyddiaeth iaith gan
gynnwys un ymgyrch digidol

A wyliwyd dros

10,200
o weithiau yn ystod y flwyddyn.
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Canlyniadau allweddol 2016 – 2017
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 o’r teulu sydd mewn cyswllt agos â nhw.

Blas ar weithgareddau
Targed a gytunwyd: Cynnal 2 gwrs 6 wythnos o weithgareddau i rieni a darpar rieni i
godi ymwybyddiaeth o fanteision trosglwyddo’r Gymraeg i’w plant gan weithio’n
ddwys gyda 15 teulu erbyn Mawrth 31ain 2017.
Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn, llwyddwyd i gynnal 2 cwrs 6 wythnos o
weithgareddau i rieni a darpar rieni i godi ymwybyddiaeth o fanteision trosglwyddo’r
Gymraeg i’w plant, gan weithio gyda 22 teulu.

Sesiynau Arth Jimmy yn Llyfrgell Cei Connah – Mehefin/Gorffennaf 2016

Cynhaliwyd cwrs 6 wythnos Arth Jimmy yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2016.
Sesiynau symud a gymnasteg syml wedi eu symbylu gan storïau gwahanol i blant
dan oed ysgol a’u rhieni yw Arth Jimmy sydd wedi cael eu datblygu gan Adran
Hamdden Cyngor Sir y Fflint. Llwyddwyd i weithio gyda 5 teulu i gyd.
Sesiwn 1- Mehefin 10fed- 3 teulu wedi mynychu (3 rhiant, 3 plentyn)
Sesiwn 2- Mehefin 17eg- 2 deulu wedi mynychu (2 riant, 3 plentyn)
Sesiwn 3- Mehefin 24ain- 4 teulu wedi mynychu (6 rhiant, 5 plentyn)
Sesiwn 4- Gorffennaf 1af- 5 teulu wedi mynychu (7 rhiant, 6 plentyn)
Sesiwn 5- Gorffenaf 8fed- 2 deulu wedi mynychu (6 rhiant, 6 plentyn)
Sesiwn 6- Gorffennaf 15fed- 5 teulu wedi mynychu (6 rhiant, 6 plentyn)
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Sesiynau Arth Jimmy yn Llyfrgell Yr Wyddgrug

Yn dilyn llwyddiant Sesiynau Jimmy Arth yn Llyfrgell Cei Connah ym Mehefin a
Gorffennaf 2016, mynychodd tri aelod o staff Fenter Hyfforddiant Arth Jimmy gan
Adran Hamdden Cyngor Sir Y Fflint ar y 13eg o Fedi a phenderfynwyd cynnal cwrs
arall yn Llyfrgell Yr Wyddgrug yn ystod Mawrth ac Ebrill 2017. Mynychodd 17 teulu
gwahanol y cwrs gan gynnwys 22 rhiant neu nain/taid a 22 plentyn. Bu’r plant yn
dysgu sgiliau corfforol a gymnasteg syml a rhain wedi’u symbylu gan storïau yn
ymwneud â’r Pasg. Roedd pawb wrth eu boddau gyda’r sesiynau hyn ac yn
mwynhau canu caneuon Cymraeg a dysgu sgiliau newydd i gyfeiliant cerddoriaeth
Cymraeg.
Sesiwn 1- Mawrth 2il- 17 teulu wedi mynychu (18 rhiant, 19 plentyn)
Sesiwn 2- Mawrth 9fed- 11 teulu wedi mynychu(11 rhiant, 13 plentyn)
Sesiwn 3- Mawrth 16eg- 9 teulu wedi mynychu (9 rhiant, 11 plentyn)
Sesiwn 4- Mawrth 23ain- 11 teulu wedi mynychu (11 rhiant, 14 plentyn)
Sesiwn 5- Mawrth 30ain- 5 teulu wedi mynychu (5 rhiant, 6 plentyn)
Sesiwn 6- Ebrill 6ed- 8 teulu wedi mynychu (8 rhiant, 10 plentyn)
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Targed a gytunwyd: Codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd am ddarpariaeth Addysg
Cyfrwng Cymraeg o fewn y Sir gan ganolbwyntio ar hyrwyddo’r lleoedd ar gael yn
Ysgol Croes Atti Glannau Dyfrdwy i ddisgyblion o ardaloedd Shotton a Glannau
Dyfrdwy. Cynnal 5 ymgyrch i godi ymwybyddiaeth rhieni a darpar rieni o fanteision
sgiliau dwyieithog i’w plant.
Targed a gyflawnwyd: Llwyddodd y Fenter i gynnal 6 ymgyrch i godi
ymwybyddiaeth rhieni o fanteision sgiliau dwyieithog i’w plant.

Ymweliad â Sesiynau Rhymetime Llyfrgelloedd Sir y Fflint

Yn ystod Gorffennaf 2017, mynychodd y Fenter sesiynau Rhymetime o fewn
Llyfrgelloedd Sir y Fflint. Cynhaliwyd y sesiynau canu hyn yn ddwyieithog ac ar
ddiwedd y sesiynau cafodd y plant gyfle i gyfarfod â Magi Ann. Dosbarthwyd
pecynnau gwybodaeth i bob teulu ar ddiwedd y sesiynau. Roedd y pecynnau hyn
yn yn cynnwys llyfryn Addysg Cyfrwng Cymraeg- Profiadau Rhieni Lleol’. Y Fenter
oedd yn gyfrifol am gydlynu diweddariad ac ail-ddyluniad o’r y llyfryn hwnnw mewn
cyd-weithrediad â Thîm Gwella Ysgolion Cyngor Sir y Fflint. Roedd yr ailargraffiad
hwn yn cynnwys 3 astudiaeth achos newydd ac yn hyrwyddo Cwrs Trochi Maes
Garmon ac Ysgol Croes Atti yn Shotton. Roedd y pecynnau hefyd yn cynnwys llyfryn
gweithargeddau Magi Ann, sef llyfrynnau gweithgareddau lliwgar a deiniadol i blant
bach yn llawn posau, llunio lliwio a gemau geiriau gyda chymeriadau Magi Ann.
Mae’r llyfrynnau hyn yn fodd o godi ymwybyddiaeth rheini o apiau Magi Ann fel
adnodd i’w cynorthwyo i ddatblygu sgiliau dwyieithog eu plant. Mynychodd Fenter
dri llyfrgell i gyd:
Llyfrgell Cei Connah- Gorffennaf 5ed (18 rhiant, 19 plentyn)
Llyfrgell Treffynnon- Gorffennaf 5ed (9 rhiant, 9 plentyn)
Llyfrgell Yr Wyddgrug- Gorffennaf 14eg (11 rhiant, 10 plentyn)
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Dydd Mawrth Dwyieithog

Gyda chefnogaeth gan Gronfa Glyndŵr, datblygwyd cyfres o 40 ffilm fer (llai na
munud o hyd). Roedd pob un o’r ffilmiau hyn yn ateb cwestiwn cyffredin ynglŷn a
dwyieithrwydd ac addysg dwyieithog ac yn fodd o ddod i’r afael â rhai o bryderon
sydd yn codi yn aml yn sgyrsiau’r Fenter gyda rhieni. Gan ddefnyddio’r hashnodau
#dyddmawrthdwyieithog a #twolanguagetuesday ar ein cyfryngau cymdeithasol
cyhoeddwyd fideo’n wythnosol. Bellach mae’r Fenter hefo sianel Youtube hefyd.
https://www.youtube.com/channel/UCSFfDnSYlR_lzrSTgG2q4uQ?view_as=subscriber
Lansiwyd y prosiect ar Fehefin 28ain, ac erbyn Mawrth 31ain 2017 roedd y ffilmiau
wedi cael eu gwylio 10,500 o weithiau ac roedd yr ymateb a gafwyd gan rieni,
darpar rieni a’r cyhoedd yn gyffredinol yn gadarnhaol iawn a chawsom ein synnu ar
yr ochr orau.

Targed a gytunwyd: Mewn cydweithrediad a sefydliadau teuluoedd, cynnal 5
gweithgaredd er mwyn codi ymwybyddiaeth 200 o rieni a darpar rieni o fanteision
sgiliau dwyieithog i’w plant.
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Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd 7 gweithgaredd a
llwyddwyd i godi ymwybyddiaeth 212 o rieni a drapar rieni o fanteision dwyieithog
i’w plant.

Picnic Magi Ann a Dewin – Parc Wepre, Cei Connah

Ar Orffennaf 21ain, cynhaliwyd Picnic Magi Ann a Dewin ym Mharc Wepre, Cei
Connah. Roedd hwn yn ddigwyddiad mewn cydweithrediad â Mudiad Meithrin.
Diddanwyd plant a’u rhieni gan sioe ganu hefo Magi Ann, sesiwn stori gyda Dewi a
Doti, sesiwn blasu Jimmy’r Arth i’r rhai o dan 2 oed, a pharti pen-blwydd Magi Ann!
Roedd hefyd cyfle i’r plant wneud bathodynnau Cymraeg ar stondin y Fenter a
chornel chwarae gan y Mudiad. Cafwyd diwrnod bendigedig o braf a mynychodd
90 o bobl (50 plentyn a 40 oedolyn) y digwyddiad, nifer uchel iawn ar gyfer ardal
sydd yn un draddodiadol di-Gymreig. Dosbarthwyd 35 o becynnau gwybodaeth ar
y diwrnod hefyd.
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Diwrnod Cymraeg Treffynnon- 03/03/17
Cynhaliodd Cyngor Tref Treffynnon “Ddiwrnod Cymreig” yn y dref i ddathlu Dydd
Gŵyl Dewi ar ôl derbyn grant “Dathlu Cymunedau” y Gronfa Loteri. Bu’r Fenter yn
cefnogi’r Cyngor gyda threfniadau’r diwrnod, a chafwyd ymweliad arbennig gan
Magi Ann. Bu Magi Ann yn brysur yn crwydro’r dref gyda’u chynorthwywyr oedd yn
siarad â rhieni/ neiniau/ teidiau ac yn dosbarthu pecynnau gwybodaeth am
Addysg Gymraeg i deuluoedd oedd wedi dod i fynychu’r digwyddiad.

Dosbarthwyd 88 o’r pecynnau hyn i rieni a darpar rieni. Gyda chymorth gan y Fenter
llwyddodd y Cyngor i drefnu adloniant Cymreig, gan gynnwys DJ Cymraeg, band
Cymraeg a Sioe Hud a Lledrith Cymraeg. Cafwyd diwrnod hwyliog iawn a phawb i
weld yn ymfalchïo yn eu Cymreictod.
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Canlyniadau allweddol 2016 – 2017
Maes strategol 2 – Plant a phobl ifanc
Nod: Plant a phobl ifanc yn defnyddio mwy o Gymraeg

Blas ar dargedau
Targed a gytunwyd: Cynyddu’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddefnyddio’r
Gymraeg tu allan i addysg ffurfiol drwy gynnig 6 o weithgareddau/ gweithdai ar
gyfer 100 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 13 o weithgareddau/gweithdai ar gyfer
555 o blant a phobl ifanc.
Gweithdai Baneri- Ebrill a Mai 2016

Fel rhan o fwrlwm Eisteddfod yr Urdd yn yr ardal, cydlynodd y Fenter brosiect
celfyddydol gyda Chyngor Tref y Fflint ac artistiaid proffesiynol, i greu baneri lliwgar
gyda phlant y dref i addurno’r prif strydoedd yn Nhref y Fflint. Cynhaliwyd gweithdai
i greu’r baneri hyn yn yr ysgolion lleol. Crëwyd 29 baner dwy-ochrog i hongian o
fracedi coed Nadolig uwchben busnesau’r dref, a 5 baner PVC fawr, a
arddangoswyd ar ffens yr ysgol uwchradd, ffens y capel, ochr neuadd y dref a
safleoedd eraill amlwg yn y dref.
Cynhaliwyd gweithdy yn yr ysgolion canlynol:
Ysgol Gatholig y Santes Fair- Ebrill 19eg (220 blant)
Ysgol Cymraeg Croes Atti- Ebrill 20fed (20 o blant)
Ysgol Gwynedd- Ebrill 27ain (20 o blant)
Ysgol Cornist- Ebrill 29ain (21 o blant)
Ysgol Gynradd Arbennig Pen Coch- Mai 4ydd (5 o blant)
Ysgol Uwchradd Arbennig Maes Hyfryd- Mai 6ed (10 o blant)
Crëwyd baneri oedd yn adlewyrchu balchder y plant yn eu Cymreictod.
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Picnics Magi Ann- Mai 2017
Fel rhan o ddathliadau Wythnos Cŵl Cymru Ysgolion Cymraeg y Sir, a fel rhan o
weithgarwch y Siarter Iaith cafodd disgyblion yr ysgolion ymweliad gan Magi Ann a
mwynhau picnic yn ei chwmni. Cafodd y plant fwynhau jeli a chacennau Magi Ann
a chymryd rhan mewn amser stori a chân gan staff y Fenter. Cafodd ambell ysgol
gyfle i gymryd rhan mewn helfa drysor hefyd. Cyfanswm y nifer o blant a fynychodd
y picnics oedd 409. Roedd y plant wrth eu boddau yng nghmwni Magi Ann ac wedi
mwynhau’r picnics yn fawr iawn!

Ysgol Mornant- Mai 12fed (27 o blant)
Ysgol Gwenffrwd- Mai 19eg (117 o blant)
Ysgol Glanrafon- Mai 20fed (135 o blant, 24 rhiant)
Ysgol Croes Atti- Mai 26ain (98 o blant)
Ysgol Terrig- Mai 27ain (32 o blant, 4 rhiant)
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Targed a gytunwyd: Ble bo modd cydweithio gyda Menter Maelor er mwyn
gwneud y defnydd gorau o adnoddau, trefnu 5 digwyddiad cymdeithasol o fewn
Sir y Fflint mewn tafarndai, colegau, clybiau neu ysgolion (tu allan i oriau dysgu
ffurfiol) ar gyfer 500 o blant a phobl 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.
Disgo Ysgolion Cynradd- 19/05/16
Cynhaliodd y Fenter Ddisgo ar gyfer disgyblion blwyddyn 1-4 yr ysgolion Cymraeg
lleol ar nos Iau, Mai 19eg yng Nghwesty Mynydd y Fflint ar draws y ffordd i safle
Eisteddfod yr Urdd 2016. Roedd hyn yn fodd i’r plant brofi cynnwrf y gwaith adeiladu
maes yr Eisteddfod wrth gyrraedd y disgo. Cafwyd adloniant gan y DJ Cymraeg,
Mic ar y Meic, ac roedd y plant wrth eu boddau yn gwrando a dawnsio i’r
gerddoriaeth Gymraeg a chymryd rhan mewn gemau hwyliog. Mewn
cydweithrediad â Golwg ar Daith, bu’r plant yn ffodus iawn o gael ymweliad gan
Ben Dant, un o gymeriadau S4C, ac fel y gwelwch o’r lluniau roedd yn boblogaidd
iawn ymysg y plant!

Roedd y disgo yn rhan o weithgareddau Wythnos Cŵl Cymru yr ysgolion Cymraeg
lleol. Roedd yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth y disgyblion o gerddoriaeth
boblogaidd Gymraeg a gan fod cynrychiolaeth yna o’r 5 ysgol gynradd Gymraeg
(Glanrafon, Croes Atti, Gwenffrwd, Mornant a Terrig) roedd hi’n hynod braf gweld y
disgyblion yn cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg y tu allan i furiau’r ysgol.
Mynychodd 135 o blant y digwyddiad.
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Taith Raslas Bach a Mawr20/11/16

Ar y cyd â Menter Iaith Maelor a Menter Iaith Sir Ddinbych, trefnwyd bws i fynd o’r
Gogledd Ddwyrain i’r Galeri yng Nghaernarfon i weld y sioe deuluol ‘Raslas Bach a
Mawr’. Cafodd bawb o bob oedran llawer o hwyl wrth wylio’r sioe sy’n dilyn hanes
Syr Wymff a Plwmsan. Mynychodd 9 oedolyn a 8 o blant o Sir y Fflint.

Traged a gytunwyd: Cynnal cyfres o 6 gweithgaredd gan weithio’n ddwys gyda 12
o blant oed cynradd er mwyn datblygu’u sgiliau ieithyddol mewn 2 lleoliad
gwahanol erbyn 31ain Fawrth 2017.
Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn llwyddodd y Fenter i gynnal cyfres o 16
gweithgaredd gan weithio’n ddwys gyda 48 o blant oed cynradd er mwyn
datblygu sgiliau ieithyddol mewn 2 leoliad gwahanol.
Hogie’r Cadi Ha
Cynhaliodd y Fenter 8 gweithdy dawns Cadi Ha ar gyfer 18 o fechgyn o ysgolion
cynradd ar draws Sir y Fflint, gyda rhai yn dod o ysgolion cyfrwng Cymraeg ac eraill
o ysgolion di-Gymraeg. Cafodd y bechgyn gyfle i ddysgu’r ddawns werin unigryw i
Sir y Fflint, Y Cadi Ha’, a chyfle i ddysgu geiriau traddodiadol y gân. Yn ogystal â
pherfformio y ddawns yng Ngŵyl Cadi Ha ar Stryd Fawr Treffynnon ar Fai y 7fed fe
berfformiodd y bechgyn y Cadi Ha yn fyw ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Sir Y Fflint
2016 fel rhan o seremoni’r Fedal Ddrama’r Eisteddfod ar ddydd Mercher 1af o
Fehefin.
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Canlyniadau allweddol 2016 – 2017
Maes strategol 3 – Y gymuned
Nod: Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau ar draws Cymru

Blas ar dargedau
Targed a gytunwyd: Cynnal 3 digwyddiad/ gweithdy cymdeithasol, llenyddol neu
gelfyddydol ar gyfer y gymuned lleol gyda 50 o fynychwyr er mwyn cynnal
momentwm a grëwyd gan Eisteddfod yr Urdd 2016.
Targed a gyflawnwyd: Erbyn Mawrth 31ain, llwyddodd y Fenter i gynnal 4
digwyddiad / gweithdy cymdeithasol, llenyddol neu gelfyddydol ar gyfer y
gumuned lleol gyda 94 o fynychwyr er mwyn cynnal y momentwm a grëwyd gan
Eisteddfod yr Urdd 2016.

Crôl Carolau16/12/17

Trefnwyd taith ganu carolau o amgylch tafarndai gwledig Sir y Fflint. Daeth 22 o
garolwyr brwd yn eu siwmperi Nadolig ar y daith i adlonni cynulleidfaoedd niferus
mewn tafarndai ym Mhant-Y-Mwyn, Gwernaffield, Gwernymynydd, Maeshafn,
Llanferres a’r Wyddgrug. Yn ystod y daith, roedd y carolwyr yn codi arian ar gyfer
Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol- Ffoi i’r Aifft ar gyfer ffoaduriaid, a llwyddwyd i godi
£126.26 o arian tuag at yr achos.
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Noson Gomedi gyda Hywel Pitts –
04/02/17
Trefnwyd noson gyda’r digrifwr a dychanwr cerddorol Hywel Pitts ar 4ydd o
Chwefror yng Nghlwb Rygbi’r Wyddgrug. Yn ogystal a’r noson gomedi cafwyd
perfformiad gan fand dwyieithog lleol o’r enw ‘Ffwnc Glas. Daeth 50 o bobl i’r noson
ac roedd 11 o’r rhain yn bobl ifanc.

Targed a gytunwyd: Gweithredu yn ardal Treuddyn gyda’r nod o gynnal 3
gweithgaredd ar gyfer y gymuned leol gyda 20 o fynychwyr ymhob gweithgaredd.
Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn cynhaliodd y Fenter 7 gweithgaredd yn
ar gyfer y gymuned leol yn ardal Treuddyn gyda 341 o fynychwyr.
Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Treuddyn

Gyda chymorth y gymuned leol trefnwyd gorymdaith drwy ganol y pentref i blant y
ddwy ysgol gynradd. Dilynwyd hyn gan brynhawn o adloniant trwy’r Gymraeg i
blant lleol. Mynychodd dros 250 o bobl yr orydmdaith, gyda nifer fawr o’r gymuned
yn dod allan o’u tai i’w gwylio. Arhosodd oddeutu 70 o blant a 40 o rieni i fwynhau’r
adloniant yn ystod y prynhawn oedd yn cynnwys twmpath, sioeau hud a lledrith a
Sioe Pwnsh a Siwan. Roedd hi’n ddiwrnod llwyddiannus iawn, ac fe gafodd y
digwyddiad sylw’r wasg gyda chriw camerau Heno S4C yn bresennol.
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Targed a gytunwyd: Cynnal stondin yn Eisteddfod Yr Urdd Sir Y Fflint 2016 er mwyn
codi ymwybyddiaeth 150 o unigolion o waith y Fenter a digwyddiadau cymunedol
Cymraeg yr ardal.
Targed a gyflawnwyd: Cynhaliwyd stondin ar faes Eisteddfod Yr Urdd Sir y Fflint gyda
amryw o weithgareddau bob diwrnod er mwyn codi ymwybyddiaeth o unigolion o
waith y Fenter a digwyddiadau cymunedol yr ardal. Daeth oleiaf 50 o bobl draw i’r
stondin bob diwrnod ac felly amcangyfrifir bod 300 o bobl wedi ymweld a stondin y
Fenter yn ystod wythnos yr Eisteddfod.
Eisteddfod Yr Urdd Sir y Fflint-30/05/16- 04/06/16
Croesawyd pobl o bob oedran i stondin y Fenter ar faes Eisteddfod yr Urdd y Fflint
2016 am baned a sgwrs. Rhannodd y Fenter y stondin gyda’r ddau papur bro sef
Papur Fama a’r Glannau gan cynnig gyfle i bobl brynu copïau o’r papurau wrth
iddynt alw draw. Gyda Ewro 16 yn agosau, roedd cyfle i bobl gymryd rhan yn
ymgyrch Y Bêl, (pasio’r Bale dros Gymru) #CmonCymru drwy arwyddo’r bêl i
ddangos cefnogaeth i dîm pêl droed Cymru. Roedd hefyd cyfle i bobl godi copi o’n
rhaglen wythnosol a’n deunydd marchnata diweddaraf yn hysbysebu addysg
cyfrwng Cymraeg a’r cefnogaeth ac adnoddau sydd ar gael i deuluoedd sydd
eisiau defnyddio’r Gymraeg gyda’u plant.
Pob dydd cynhaliwyd gweithgareddau crefft ar y thema pêl-droed i gyd-fynd
gydag Ewro 16 yn ogystal â chyfle i blant wneud bathodynnau Magi Ann a chael
tatŵ dros-dro o’r cymeriad poblogaidd. Roedd amryw o sesiynau a
gweithgareddau eraill yn ystod yr wythnos hefyd fel ymweliadau gan gymeriadau
Cyw S4C, sesiynau cyfnewid sticeri pêl –droed ac ymweliadau gan Gomisiynydd y
Gymraeg a’i swyddogion oedd yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth iaith.
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Targed a gytunwyd: Bod mwy o adnoddau ac arfau ar gael i hwyluso’r defnydd o’r
Gymraeg, gan gynnwys o fewn yr amgylchedd digidol.
Targed a gyflawnwyd:
Ar y cyd â Menter Iaith Maelor llwyddodd y Fenter i gynnal swydd Swyddog
Marchnata yn ystod y cyfnod yma. Roedd cynnal y swydd hon yn golygu ein bod
wedi gallu datblygu cynllun marchnata manwl a chynyddu ein defnydd o’r
cyfryngau cymdeithasol yn sylweddol iawn. Rydym wedi gweld budd mawr o’r
gwaith hwn ac yn teimlo ein bod yn llwyddo i gyrraedd llawer iawn mwy o bobl
gydag ein negeseuon gan rannu gwybodaeth a hyrwyddo digwyddiadau yn llawer
mwy effeithiol. Calonogol iawn hefyd yw’r cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd
yn cysylltu â ni gydag ymholiadau neu’n cynnig adborth.
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/3/17) roedd 1,399 o bobl wedi hoffi tudalen
y Fenter ar Facebook. Cynnydd o 1,223 i 1,399 sef cynnydd o 14% yn ystod y
flwyddyn.
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/3/17) roedd 1,309 o bobl yn dilyn y Fenter ar
Twitter. Cynnydd o 1,032 i 1,309 sef cynnydd o 27% yn ystod y flwyddyn.
Rydym hefyd yn rheoli tudalen Facebook a Twitter Ap Magi Ann.
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/3/16) roedd 775 o bobl yn hoffi tudalen Ap
Magi Ann ar Facebook. Cynnydd o 716 i 775 sef cynnydd o 8% yn ystod y flwyddyn.
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/3/16)roedd 222 o bobl yn dilyn Ap Magi Ann
ar Twitter. Cynnydd o 143 i 222 sef cynnydd o 55% yn ystod y flwyddyn.
Erbyn diwedd chwarter 4, roedd 1,916 o bobl wedi tanysgrifio i dderbyn ein
newyddlen, a drwy gydol y flwyddyn buom yn gyrru’r newyddlen i hysbysebu ein
dilynwyr o ddigwyddiadau Cymraeg a dwyieithog yn y sir a rhannu datblygiadau a
newyddion y Fenter.

Menter Iaith Fflint a
Wrecsam

@fflintawrecsam

Ap Magi Ann

@Ap Magi Ann
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Incwm a Gwariant
Yn ystod y flwyddyn 2016-17 llwyddodd Menter Iaith Sir y Fflint i gynnal ei lefel staffio
a chyflawni ei rhaglen waith yn effeithiol iawn. Llwyddwyd hefyd i sicrhau Cytundeb
Lefel Gwasanaeth ychwanegol gyda Chyngor Sir y Fflint i drefnu digwyddiad dathlu
Dydd Gŵyl Dewi yn Y Fflint. Bu cais llwyddiannus am gefnogaeth Twf Swyddi Cymru
yn dyngedfennol i greu swydd Swyddog Marchnata dros dro. Roedd arbenigedd y
swyddog hwn yn ein galluogi i greu a datblygu gwefan newydd i’r Fenter a chodi
ein proffil Fenter ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal ddaeth incwm
ychwanegol drwy gronfa Cist Gymunedol Sir y Fflint, i greu ychydig o incwm o
weithgareddau a thrwy weithio’n effeithiol gydag ein partneriaid gynyddu’r nifer o
weithgareddau yn y gymuned.
Yn gyfan gwbl buddsoddwyd £96k mewn cefnogi, datblygu a gweithredu
prosiectau ar gyfer trigolion a chymunedau Sir y Fflint. Erbyn diwedd Mawrth 2017
roedd cyfanswm cronfeydd y Fenter yn £42.5K.

Incwm 2016 – 2017

£

Llywodraeth Cymru

72,044

Cyngor Sir Y Fflint

11,730

Grant Loteri - Dewch i Ddathlu
Grant Cist Cymunedol Sir y Fflint

1,950
290

Twf Swyddi - Ad-daliad swyddi

5783

Incwm Gweithgareddau

2254

Incwm Partneriaid

2,934

C.L.G. Maelor - Rhannu costau

Cyngor Sir Y Fflint - C.L.G.

25,407

2,000

Cyfanswm Incwm

124,392

Gwariant 2016 – 2017
Costau Cyflogau

75,297

Costau Gweithgareddau

21,439

Gweinyddol

26,906

Cyfanswm Gwariant

123,642

Cyfanswm gwarged / (diffyg)
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£750

Incwm 2016-2017
Llywodraeth Cymru

2%

Cyngor Sir Y Fflint
Grant Loteri - Dewch i Ddathlu

20%

Grant Cist Cymunedol Sir y Fflint
Twf Swyddi - Ad-daliad swyddi

2%
2%

Incwm Gweithgareddau

5%

58%

0%

Incwm Partneriaid

2%
9%

C.L.G. Maelor - Rhannu costau
Cyngor Sir Y Fflint - C.L.G.

Gwariant 2016-2017

22%

Costau Cyflogau
Costau Gweithgareddau
Gweinyddol
17%

61%
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Aelodau’r Bwrdd Cyfarwyddwyr
Cyfarwyddwyr Menter Iaith Sir y Fflint yn ystod cyfnod yr Adroddiad:
Harri Bryn Jones – Cadeirydd
Nesta Davies– Is Gadeirydd
Nia Wyn Jones – Ysgrifennydd y Cwmni
Huw Alun Roberts– Trysorydd
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/Siwan Jones
Swyddog Marchnata: Elan Jones

Os ydych chi wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn
Siroedd y Fflint a Wrecsam ac â diddordeb mewn bod yn aelod o’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr 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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