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Adran 1 – Crynodeb Gweithredol 

Sefydlwyd Menter Iaith gyntaf Cymru, Menter Iaith Cwm Gwendraeth, ym 1992 

mewn ardal oedd â chanran a niferoedd uchel o siaradwyr Cymraeg. Ers hynny mae 

nifer fawr o Fentrau Iaith eraill wedi eu sefydlu a hynny mewn ardaloedd gwahanol 

iawn - rhai ohonynt yn gwasanaethu ardaloedd gyda chanran uchel iawn o siaradwyr 

Cymraeg a rhai’n gwasanaethu ardaloedd ble mae siaradwyr Cymraeg yn lleiafrif 

bychan.  

Yn ôl adolygiad o waith y Mentrau Iaith a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 

2013 mae gan y Mentrau Iaith rôl bwysig i’w chwarae trwy: 

 hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg ymhlith trigolion, cymdeithasau a 

sefydliadau lleol; 

 bod yn gyfnewidfa gwybodaeth sirol a lleol;  

 adnabod anghenion a chydweithio gyda’r awdurdodau lleol ac yn sgil hynny 

sicrhau darpariaeth yn unol â strategaethau iaith sirol;  

 cynnal prosiectau penodol i ateb yr anghenion lleol a, lle bo’n briodol, gefnogi 

cymunedau penodol. 

Nododd yr adroddiad hefyd fod angen i weithgarwch y Mentrau amrywio o un ardal 

i’r llall oherwydd proffil demograffeg siaradwyr Cymraeg a phroffil yr economi leol 

gan ymateb i’r cyd-destun ieithyddol a sosio-economaidd sy’n eu hwynebu. Fodd 

bynnag mae rhai gweithgareddau craidd yn gyffredin iddynt i gyd sef: 

 hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith gymdeithasol naturiol 

 hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith weledol  

 hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng busnes 

 hyrwyddo trosglwyddiad iaith o fewn teuluoedd ac yn gyffredinol  

 marchnata’r budd o fod yn ddwyieithog 

Felly mae’r gwaith a wneir gan bob Menter yn wahanol ac yn adlewyrchu natur 

cymdeithasol ac ieithyddol yr ardal honno. Mae’r ganran o siaradwyr Cymraeg yn 

siroedd y Fflint a Wrecsam yn is na’r ganran genedlaethol o 19%, gyda 13.2% yn ei 

siarad yn Sir y Fflint a 12.9% yn Wrecsam.  Yn ogystal mae proffil demograffeg 

ieithyddol a sosio-economaidd ein hardal yn dangos mai dim ond 50.0% o drigolion 

Sir y Fflint a anwyd yng Nghymru, gyda bron iawn y cyfan o’r 50% arall wedi symud 

yma o Loegr. Sir y Fflint yw’r sir fwyaf poblog yn y gogledd a’r sir sydd â’r gyfran isaf 

o’r boblogaeth wedi eu geni yng Nghymru. Mae’r sefyllfa ychydig yn well yn 

Wrecsam gyda 69.2% o’r trigolion wedi’u geni yng Nghymru.   

Golyga hyn bod y lefelau o ymwybyddiaeth sylfaenol am y Gymraeg a’r diwylliant 

Cymreig ymhlith rhai o’r trigolion yn isel tu hwnt.  Felly er bod rhan fawr o’n gwaith yn 

canolbwyntio ar gynyddu defnydd o’r Gymraeg ymhlith y rhai sydd yn ei gallu rydym 
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hefyd yn gweithio gyda’r rhai sydd yn ei dysgu fel ail iaith yn yr ysgol, gan greu 

sefyllfaoedd cymdeithasol i’w defnyddio, a chyda’r di-Gymraeg i godi ymwybyddiaeth 

o’r Gymraeg a’i diwylliant a dylanwadu arnynt i ddysgu’r Gymraeg a dewis addysg 

Gymraeg i’w plant.  Ein nod yn y pendraw yw sicrhau bod y Gymraeg yn perthyn i 

bawb yn siroedd y Fflint a Wrecsam ac yn iaith fyw yn ein cymunedau lleol. 

Felly map lôn Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar hyd y daith honno yw’r ddogfen hon. 

Mae’n amlinellu pwy ydyn ni a beth rydym am ei wneud i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg 

o fewn ein hardal a thu hwnt.  Trwy ei darllen cewch weld ein rhesymeg dros 

weithredu ein cynlluniau presennol a dysgu mwy am ein gobeithion am y tair 

mlynedd nesaf o ran ein rhaglen waith a chynlluniau newydd.  Ceir hefyd 

gwybodaeth fanwl am yr hyn sydd ei angen er mwyn i ni wireddu'r rhaglen waith o 

ran adnoddau dynol a chyllidol. 

 

Gill Stephen 

Prif Swyddog 

29/03/2019 
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Adran 2 -“Cyflwyniad Cryno”  

Beth yw Menter Iaith?  
Corff cymunedol sydd yn gweithio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg. 
 

Adran 3 – Datganiad o Genhadaeth 
 

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

yn siroedd y Fflint a Wrecsam” 

 

Ein Gwerthoedd 

 Rydym yn credu fod: 

• hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn gyfrifoldeb ar bob un ohonom; 

• 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; 

• defnydd  o’r Gymraeg yn cyfoethogi profiadau bywyd 

• y Gymraeg yn sgil, ac mae gan bawb y gallu i’w dysgu a’i datblygu 

• gan y Gymraeg werth economaidd; 

• gan y gymuned rym, ac mae angen grymuso pobl; 

• gwerth mewn cydweithio. 

 

Adran 4 – CGCB (SWOT) a’r Model “Mathemategol” Diweddaraf 
 

Er mwyn penderfynu ar ein prif feysydd gweithredu, roeddem yn teimlo ei bod yn 

briodol gwneud dadansoddiad S.W.O.T. o sefyllfa’r Gymraeg yn y ddwy sir. Mae’r 

dadansoddiad isod yn cynnwys Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a’r Bygythiadau o 

safbwynt y cymunedau sy’n cael eu gwasanaethu gan y Fenter:- 
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Sir y Fflint 

 
CRYFDERAU GWENDIDAU 

 Mae gan y Fenter adnabyddiaeth dda iawn o 
sefyllfa’r iaith Gymraeg yng nghymunedau Sir y 
Fflint 

 Mae ganddi record dda o ran – 
 cyflawni targedau 
 gweithio mewn partneriaeth 
 denu nawdd 
 Cynnal gweithgareddau arloesol 
 sicrhau cyfranogaeth eang 

 Gwneir defnydd da o arian cyhoeddus ac mae gan y 
staff, gwirfoddolwyr a’r Bwrdd Rheoli agwedd 
broffesiynol tuag at reoli gwaith y Fenter 

 Mae’r staff a’r Bwrdd Rheoli’n bobl frwdfrydig ac 
ymroddgar iawn ac mae ganddynt brofiad helaeth 
o’r maes cynllunio iaith 

 Mae gan y Fenter berthynas eithaf da gyda’r Cyngor 
Sir  

 Mae’r Fenter wedi datblygu arbenigedd mewn rhai 
meysydd penodol e.e. defnydd, trosglwyddiad a 
chafael iaith o fewn y teulu 

 Mae ganddi swyddfa ac adnoddau da o fewn yr un 
adeilad â’r Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Sir y 
Fflint yn Yr Wyddgrug 

 Mae gan y sir saith ward sydd â dros 20% o’r 
boblogaeth yn medru’r Gymraeg 

 Mae cynnydd o 4.1% wedi bod yn nifer y plant 3-4 
oed sy’n siarad Cymraeg yn y sir ers Cyfrifiad 2001 

 Gwelwyd cynnydd calonogol yng nghyfraddau 
trosglwyddiad iaith yn y cartref ers Cyfrifiad 2001. 

 Mae’r  Awdurdod Addysg wedi mabwysiadu’r 
cynlluniau Siartr Iaith a Chymraeg Campus  er mwyn 
hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ymhlith plant oed 
cynradd 

 Yn sgil gwaith marchnata dwys mae’r lefel o  
ymwybyddiaeth gyffredinol o waith y Fenter na’r 
hyn mae’n ceisio ei gyflawni ymhlith y cyhoedd 
wedi gwella, gan gynnwys pobl ddi-Gymraeg 

 Trwy’r prosiect cenedlaeth ‘Cymraeg Byd Busnes’ 
mae gan y Fenter swyddog penodedig i weithio 
gyda busnesau bach a chanolog. 
 

 Mae swyddfa’r Fenter ar gyrion yr Wyddgrug ac nid 
yw’n ddigon gweledol a hygyrch i weithredu fel 
canolfan ‘galw i mewn' 

 Nid yw’r Fenter yn ddigon gweithredol ym mhob 
rhan o’r sir 

 Nid oes gan y Fenter bwyllgorau ardal er mwyn 
cynyddu’r nifer o wirfoddolwyr a gweithgareddau 
Cymraeg ar draws y sir 

 Nid yw’r Cyngor Sir wedi bod yn ddigon gweithredol 
o ran darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg a 
phenodi mwy o staff dwyieithog 

 Nid yw cyrff cyhoeddus a gwirfoddol yn 
cydweithio’n ddigon strategol i gynllunio dyfodol yr 
iaith yn Sir y Fflint. 

 Mae diffyg sylweddol mewn cyllid yn golygu na ellir 
cyflawni rhai o’n targedau yn y ffordd mwyaf 
effeithiol neu ystyrlon 

 Mae’r cynnydd yn y nifer o blant sy'n derbyn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn bell iawn o dargedau  
Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg y sir. 

 Ffigyrau diweddaraf yn awgrymu fod gostyngiad o 
dros 5% yn nifer siaradwyr y Gymraeg yn Sir y Fflint 
tra bu cynnydd ym mhob un o siroedd eraill Cymru 
heblaw am ostyngiad bychan yn Nhorfaen. 

 Nid yw’r lefel o ymwybyddiaeth gyffredinol o waith 
y Fenter na’r hyn mae’n ceisio ei gyflawni ymhlith y 
cyhoedd, gan gynnwys pobl ddi-Gymraeg,  yn 
ddigonol 
 

 

CYFLEOEDD BYGYTHIADAU 

 Byddai cylch ariannu pump neu dair blynedd yn rhoi 
sicrwydd i’r staff a chyfle i gynllunio’n strategol dros 
gyfnod hirach o amser ac ehangu cwmpas 
daearyddol y gweithgarwch 

 Sicrhau bod mwy o ffocws strategol i gylch gorchwyl 

 Newidiadau cymdeithasol a demograffaidd a 
ffactorau fel symudoledd poblogaeth 
(mewnfudo/allfudo) yn tanseilio sefyllfa’r Gymraeg 

 Mae’r ffaith bod rhieni’n gorliwio gallu ieithyddol eu 
plant (fel siaradwyr ail iaith) yn gwyrdroi gwir 
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Fforwm Iaith Fflint a Wrecsam a gwell cydweithio 
rhwng partneriaid a’i gilydd 

 Bod cyrff cyhoeddus yn ymateb yn gadarnhaol i’r 
Safonau Iaith arfaethedig ac ehangu’r nifer o 
wasanaethau Cymraeg/dwyieithog  

 Cydweithio gydag Awdurdod Addysg Sir y Fflint a 
RHAG i hyrwyddo manteision addysg Gymraeg 
ymhlith rhieni 

 Sefydlu partneriaeth rhwng Mentrau’r ffin er mwyn 
rhannu arferion da. 

 

sefyllfa’r Gymraeg o ran y niferoedd a chanrannau 
sy’n medru ei siarad ar lefel sirol 

 Toriadau i gyllideb y Fenter all arwain at golli staff a 
morâl isel 

 Strwythur cyllido Llywodraeth Cymru, sydd yn 
ariannu mudiadau iaith yn annibynnol o’i gilydd, yn 
tanseilio cydweithio rhwng partneriaid 

 Nid oes gan Lywodraeth Cymru bwyllgor 
rhanbarthol sy’n gyfrifol am fuddiannau ieithyddol 
gogledd-ddwyrain Cymru 

 Nid oes sicrwydd bydd y prosiect cenedlaeth 
‘Cymraeg Byd Busnes’  sydd yn golygu bod gan y 
Fenter swyddog penodedig i weithio gyda busnesau 
bach a chanolog yn parhau ar ôl y cytundeb 
presennol 

 Mae’r gogledd-ddwyrain yn tueddu cael ei anghofio 
gan bawb! 
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Wrecsam 

 

CRYFDERAU GWENDIDAU 

 Ar ôl cyfnod o ansicrwydd mae’r Fenter wedi sefydlu 
ei hun fel corff sy’n llwyddo i hybu ac ehangu’r 
defnydd o’r Gymraeg yn Sir Wrecsam. 

 Mae gan y Fenter adnabyddiaeth dda iawn o sefyllfa’r 
iaith Gymraeg yng nghymunedau Wrecsam 

 Mae ganddi record dda o ran – 
 cyflawni targedau 
 gweithio mewn partneriaeth 
 denu nawdd 
 Cynnal gweithgareddau arloesol 
 sicrhau cyfranogaeth eang 

 Gwneir defnydd da o arian cyhoeddus ac mae gan y 
staff, gwirfoddolwyr a’r Bwrdd Rheoli agwedd 
broffesiynol tuag at reoli gwaith y Fenter 

 Mae’r staff a’r Bwrdd Rheoli’n bobl frwdfrydig ac 
ymroddgar iawn ac mae ganddynt brofiad helaeth o’r 
maes cynllunio iaith 

 Mae gan y Fenter berthynas eithaf da gyda’r Cyngor 
Bwrdeistref Sirol  

 Mae’r Fenter wedi datblygu arbenigedd mewn rhai 
meysydd penodol e.e. defnydd, trosglwyddiad a 
chafael iaith o fewn y teulu 

 Mae ganddi swyddfa ac adnoddau da  

 Mae presenoldeb sefydliadau pwysig fel Prifysgol 
Glyndŵr, Coleg Cambria a Chlwb Pêl Droed Wrecsam 
yn cynnig cyfleoedd cyffrous i hybu’r Gymraeg 

 Mae sefydlu Canolfan Iaith Coleg Cambria a 
Chanolfan y Saith Seren yn rhoi cyfle iddynt 
weithredu fel dau ganolbwynt i weithgareddau 
Cymraeg yr ardal 

 Cydweithio llwyddiannus gyda Carchar y Berwyn yn 
cynyddu defnydd o’r Gymraeg yno.  

 Mae twf addysg Gymraeg yn golygu y bydd rhaid agor 
ail ysgol uwchradd benodedig Gymraeg yn y sir o 
fewn y blynyddoedd nesaf 

 Mae gan y sir dair o wardiau etholiadol sydd â dros 
25% o’r boblogaeth yn medru’r Gymraeg a nifer gyda 
dros 20% 

 Mae cyfraddau trosglwyddiad iaith yn y cartref wedi 
cynyddu’n sylweddol ers Cyfrifiad 2001  

 Mae mwy o ymwybyddiaeth o Gymreictod yn Sir 
Wrecsam na Sir y Fflint. 

 Mae’r  Awdurdod Addysg wedi mabwysiadu’r 
cynlluniau Siartr Iaith a Chymraeg Campus  er mwyn 
hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ymhlith plant oed 
cynradd 

 Yn sgil gwaith marchnata dwys mae’r lefel o  

 Mae’r ffaith bod rhieni’n gorliwio gallu ieithyddol eu 
plant (fel siaradwyr ail iaith) yn gwyrdroi gwir 
sefyllfa’r Gymraeg o ran y niferoedd a chanrannau 
sy’n medru ei siarad ar lefel sirol 

 Mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc y sir yn colli eu sgiliau 
iaith ar ôl gadael y system addysg statudol. 

 Nid oes gan y Fenter  lleoliad yn sir Wrecsam, a’r 
swyddfa sy ganddi ar gyrion yr Wyddgrug ac felly nid 
yn ddigon gweledol a hygyrch i weithredu fel 
canolfan ‘galw i mewn' 

 Nid yw’r Fenter yn ddigon gweithredol ym mhob 
rhan o’r sir 

 Nid oes gan y Fenter bwyllgorau ardal er mwyn 
cynyddu’r nifer o wirfoddolwyr a gweithgareddau 
Cymraeg ar draws y sir 

 Nid yw’r Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi bod yn 
ddigon gweithredol o ran darparu gwasanaethau 
cyfrwng Cymraeg a phenodi mwy o staff dwyieithog 

 Nid yw cyrff cyhoeddus a gwirfoddol yn cydweithio’n 
ddigon strategol i gynllunio dyfodol yr iaith yn Sir 
Wrecsam. 

 Mae’r cynnydd yn y nifer o blant sy'n derbyn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn bell iawn o dargedau 
Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg y sir. 

 Nid yw’r lefel o ymwybyddiaeth gyffredinol o waith y 
Fenter na’r hyn mae’n ceisio ei gyflawni ymhlith y 
cyhoedd, gan gynnwys pobl ddi-Gymraeg,  yn 
ddigonol 
 



9 
 

ymwybyddiaeth gyffredinol o waith y Fenter na’r hyn 
mae’n ceisio ei gyflawni ymhlith y cyhoedd wedi 
gwella, gan gynnwys pobl ddi-Gymraeg 

 Trwy’r prosiect cenedlaethol ‘Cymraeg Byd Busnes’ 
mae gan y Fenter swyddog penodedig i weithio gyda 
busnesau bach a chanolog. 

 

CYFLEOEDD BYGYTHIADAU 

 Byddai cylch ariannu pump neu dair blynedd yn rhoi 
sicrwydd i’r staff a chyfle i gynllunio’n strategol dros 
gyfnod hirach o amser ac ehangu cwmpas daearyddol 
y gweithgarwch 

 Sicrhau bod mwy o ffocws strategol i gylch gorchwyl 
Fforwm Iaith Fflint a Wrecsam a gwell cydweithio 
rhwng partneriaid a’i gilydd 

 Bod cyrff cyhoeddus yn ymateb yn gadarnhaol i’r 
Safonau Iaith arfaethedig ac ehangu’r nifer o 
wasanaethau Cymraeg/dwyieithog  

 Cydweithio gyda’r Awdurdod Addysg i ddatblygu 
addysg Gymraeg a gweld sefydlu ail ysgol uwchradd 
benodedig Gymraeg 

 Cydweithio gyda’r Cyngor Sir i ddatblygu cyfleoedd 
hamdden a chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg 

 Cydweithio gyda Chanolfan Iaith Coleg Cambria a 
Chanolfan y Saith Seren i gynnal gweithgareddau 
Cymraeg  cyffrous a deniadol 

 Adeiladu ar gryfder cymunedau naturiol Gymraeg fel 
Dyffryn Ceiriog, Rhos, Ponciau  

 Sefydlu partneriaeth rhwng Mentrau’r ffin er mwyn 
rhannu arferion da. 

 Diffyg ymateb cadarnhaol y Cyngor Bwrdeistref Sirol 
i ofynion y Safonau Iaith fyddai’n arwain at 
wasanaethau annigonol yn y Gymraeg neu’n 
ddwyieithog 

 Diffyg staff dwyieithog yn y Cyngor Sir i gynllunio a 
darparu gwasanaethau Cymraeg/dwyieithog 

 Presenoldeb Carchar y Berwyn yn gallu arwain at 
Seisnigo’r dref 

 Strwythur cyllido Llywodraeth Cymru, sydd yn 
ariannu mudiadau iaith yn annibynnol o’i gilydd, yn 
tanseilio cydweithio rhwng partneriaid 

 Toriadau i gyllideb y Fenter all arwain at golli staff a 
morâl isel 

 Nid oes gan Lywodraeth Cymru bwyllgor rhanbarthol 
sy’n gyfrifol am fuddiannau ieithyddol gogledd-
ddwyrain Cymru 

 Nid oes sicrwydd bydd y prosiect cenedlaethol 
‘Cymraeg Byd Busnes’  sydd yn golygu bod gan y 
Fenter swyddog penodedig i weithio gyda busnesau 
bach a chanolog yn parhau ar ôl y cytundeb 
presennol 

 Mae’r gogledd-ddwyrain yn tueddu cael ei anghofio 
gan bawb! 
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Rydym hefyd yn ymwybodol o’r model “mathemategol” diweddaraf sy’n dangos yr 

hyn sy’n digwydd i’r Gymraeg o ran creu a cholli siaradwyr yma yng Nghymru mewn 

blwyddyn (wele isod). O edrych arno, gwelwn fod y Gymraeg yn colli tua 3000 o 

siaradwyr yn flynyddol ar hyn o bryd. Tybiwn fod y sefyllfa yn siroedd y Fflint a 

Wrecsam yn eithaf tebyg i’r un genedlaethol o ran y ffactorau hynny. Nod ein 

strategaeth yw ceisio newid y sefyllfa trwy weithio i ddylanwadu ar y prif ffactorau 

sydd yn gyfrifol am y golled nes gyrraedd sefyllfa mwy cynaliadwy neu o wneud 

“elw”.  
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Adran 5 – Amcanion 
 

Rydym yn gweithio’n strategol yn lleol er lles y Gymraeg ac er mwyn cynyddu 

defnydd ohoni trwy dulliau megis: 

 sefydlu a meithrin partneriaethau; 

 darparu a chefnogi ystod eang o gyfleoedd i drigolion ein hardal ddefnyddio’r 

Gymraeg er mwyn codi proffil a chynyddu defnydd o’r Gymraeg;  

 gweithredu fel corff cynllunio ieithyddol er mwyn newid agweddau tuag at yr 

iaith a'r defnydd a wneir ohoni; 

 grymuso pobl yn ein cymunedau i berchnogi’r Gymraeg  

 gweithredu fel pwynt cyswllt y Gymraeg i’r gymuned  

 

Mae’r uchod yn amcanion tymor hir.  Maent, fodd bynnag, yn gosod ein hagenda yn 

gwbl ddiamwys ac mae ein gweithredoedd yn deillio’n naturiol ohonynt, (Gweler 

Adran 12 am y blaenoriaethau blynyddol.)   

 

Maent hefyd yn plethu i ac yn atgyfnerthu strategaethau cenedlaethol a lleol eraill 

megis: 

 Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr– Strategaeth Iaith Llywodraeth Cymru 

 Cymraeg 2050 – Rhaglen Waith Llywodraeth Cymru 2017-2021 

 Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru – Symud Cymru Ymlaen 2016-

2021 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

 Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg CS y Fflint a CBS Wrecsam 

 Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg CS y Fflint a CBS Wrecsam 

 Cynllun Gweithredu Datblygu Wrecsam yn Dref Ddwyieithog 

 strategaethau mudiadau eraill sydd yn weithredol ym maes hyrwyddo’r 

Gymraeg megis Mudiad Meithrin, Urdd Gobaith Cymru a Chymraeg i 

Oedolion 

 

Adran 6 – Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
 

Dau brif ddeilliant sydd i bob gweithgaredd mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn 

trefnu, sef 

 

 Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 

 Cynyddu’r niferoedd o siaradwyr Cymraeg 

 

Twf yn nefnydd y Gymraeg yw ein prif nod, â’r prif ddangosyddion yn ymwneud â 

datblygiad y Gymraeg yn gymunedol. Mae mesur canlyniadau, gwerthuso a 

chynllunio bwriadus yn elfennau craidd i’n gweithgareddau. Mae natur gwaith y 

http://gov.wales/topics/welshlanguage/welsh-language-strategy-and-policies/cymraeg-2050-welsh-language-strategy/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/docs/dcells/publications/170711-cymraeg-2050-work-programme-cy.pdf
http://llyw.cymru/about/programme-for-government/?lang=cy
http://llyw.cymru/about/programme-for-government/?lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?lang=cy
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Mentrau Iaith yn golygu nad yw hi bob amser yn hawdd i fesur canlyniadau mewn 

modd meintiol.  Serch hynny, gan gael ein harwain gan y pecyn a ddatblygwyd 

mewn cyd-weithrediad â swyddogion Llywodraeth Cymru mae yna rai DPAau y 

gallwn eu monitro a’u mesur, e.e. 

 

 Nifer o weithgareddau 

 Nifer o fuddiolwyr 

 Cynnydd mewn defnydd o’r Gymraeg ymhlith buddiolwyr 

 Newid mewn agwedd ymhlith buddiolwyr  

 Newid mewn arferion defnydd Iaith ymhlith buddiolwyr  

 Nifer y gwirfoddolwyr  

 

Dylid gadw’r proses yn syml, yn addas ac yn ddealladwy i’r grŵp targed, gan roi cyfle 

i fuddiolwyr cynnig adborth negyddol yn ogystal i adborth cadarnhaol os ydynt yn 

dymuno. Pan yn casglu adborth byddwn yn cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu 

Data. 

 

Adran 7 – Cynulleidfaoedd Targed 
 

Rydym yn gweld ein gwaith yn cefnogi, ac yn allweddol i lwyddiant, Thema 2 o’r 

strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr, sef ‘Cynyddu Defnydd o’r 

Gymraeg’ ac felly prif gynulleidfa Menter Iaith Fflint a Wrecsam yw siaradwyr 

Cymraeg y ddwy sir. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae 19,343 o siaradwyr Cymraeg yn Sir y 

Fflint (13.2% o’r boblogaeth) a 16,659 o siaradwyr Cymraeg yn Sir Wrecsam (12.9 

o’r boblogaeth). Mae 6 ysgol gynradd Cymraeg yn Sir y Fflint bellach, ac un ysgol 

uwchradd (Ysgol Uwchradd Maes Garmon) gyda 500 o blant yn derbyn addysg 

Gymraeg yno ar hyn o bryd. Mae 8 ysgol gynradd Cymraeg yn sir Wrecsam bellach, 

ac un ysgol uwchradd (Ysgol Morgan Llwyd) gyda 743 o blant yn derbyn addysg 

Gymraeg yno ar hyn o bryd. 

 

Serch hynny ar ôl ymgynghori â’r gymuned, ac ystyried ein sefyllfa unigryw fel 

siroedd y ‘rheng flaen’ ar y ffin â Lloegr rydym hefyd yn teimlo bod yn rhaid 

cydnabod natur ieithyddol ein hardal a thargedu ein cymorth mewn ffordd sy’n 

cydnabod gwahanol anghenion gwahanol bobl. Mae gan siaradwyr newydd, neu 

rieni/gofalwyr heb sgiliau Cymraeg sy’n anfon eu plant i ysgolion Cymraeg, 

anghenion gwahanol i siaradwyr rhugl, hyderus, ac mae gennym ganran uchel iawn 

o’r bobl hynny. Oherwydd hynny mae gennym dargedau hefyd o dan Thema 1, 

‘Cynyddu nifer y Siaradwyr Cymraeg’.  

 

Felly yn ogystal â’r siaradwyr Cymraeg mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn 

awyddus i gydweithio a chynnig gwasanaethau a gwybodaeth i bobl sy’n dysgu 

Cymraeg, ac i rieni di-Gymraeg er mwyn bwysleisio manteision addysg Gymraeg a'r 
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pwysigrwydd o drosglwyddo'r Gymraeg o fewn y teulu. Rydym hefyd yn targedu 

busnesau i bwysleisio manteision a gwerth defnyddio’r Gymraeg i’r economi leol ac 

yn cydweithio’n agos gyda Swyddog y Prosiect Cymraeg Byd Busnes er mwyn 

annog busnesau bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.  

 

Adran 8 – Partneriaid Allweddol 
 

Mae’r egwyddor o weithio mewn partneriaeth er mwyn gweithredu yn y ffordd fwyaf 

effeithiol ac effeithlon, osgoi dyblygu gwaith a rhannu arferion da yn hanfodol bwysig 

i ni fel Menter Iaith. Yn 2017, ar ôl cyfnod o rannu adnoddau ac arbenigedd staff a 

chydweithio’n agos ar brosiectau a gweithgareddau yng nghymunedau'r gogledd 

ddwyrain, unodd Menter Iaith Sir y Fflint a Menter Iaith Maelor yn ffurfiol i greu fenter 

newydd, Menter Iaith Fflint a Wrecsam, sydd yn parhau â’r gwaith o hyrwyddo’r 

Gymraeg a’r defnydd ohoni ym mhob agwedd ar fywyd ar draws y ddwy sir. Yn yr un 

ysbryd rydym hefyd yn cefnogi gwaith Mentrau Iaith Cymru gan gydweithio i godi 

ymwybyddiaeth y cyhoedd o waith y Mentrau Iaith ledled Cymru, cefnogi 

ymgyrchoedd neu brosiectau cenedlaethol a rhannu arfer da.   

  

Roedd yr adolygiad diweddaraf ar waith y Mentrau Iaith hefyd yn glir fod disgwyl 

cydweithio effeithiol rhwng yr holl bartneriaid sy’n gweithio i hybu’r defnydd o’r 

Gymraeg ac mae hynny’n flaenoriaeth gennym.  Yn siroedd y Fflint a Wrecsam mae 

cynrychiolwyr yr amrywiol fudiadau perthnasol yn cyfarfod fel Fforwm Iaith i’r perwyl 

hwn a Menter Iaith Fflint a Wrecsam sydd yn gyfrifol am gadeirio’r cyfarfodydd ac am 

ei gydlynu.  Mae gan y Fforwm orchwyl gwaith sydd yn gosod cyfeiriad strategol i’r 

Fforwm wrth i’r aelodau ymdrechu i:   

 

1. gefnogi a hwyluso gwaith ei gilydd 

2. gryfhau a grymuso’r sefydliadau hynny sydd eisoes yn gweithio tuag at 

gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050: Miliwn o 

siaradwyr  

3. weithio tuag at gyflawni amcanion y Cynllun Gweithredu: Datblygu 

Wrecsam yn Dref Ddwyieithog 

4. gyd-drafod a rhannu syniadau ac arferion da mewn perthynas â 

hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg  

5. ganfod bylchau yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ystod o 

feysydd, a llunio strategaethau a gweithgareddau perthnasol i gwrdd â’r 

angen 

6. sicrhau nad oes unrhyw elfen o’r gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg yn cael ei 

ddyblygu’n ddiangen 

 

Yn ogystal trwy Mentrau Iaith Cymru mae gennym rwydwaith o bartneriaid 

cenedlaethol a rhanbarthol sydd yn caniatáu cyfathrebu a chyd-gynllunio effeithiol. 

Mae hefyd gennym (eto trwy MIC) memoranda o gydweithio â nifer o bartneriaid 
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cenedlaethol (Mudiad Meithrin, Urdd Gobaith Cymru, S4C) sydd yn amlinellu’r ffordd 

rydym yn bwriadu cydweithio a chyd-gynllunio.  

 

Adran 9 – Y Gymuned Leol 
 

Mae gwaith Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn dibynnu yn gyfan gwbl ar ymagwedd 

o’r gwaelod i fyny i hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned.  Mae gan y Fenter Bwyllgor 

Rheoli, grŵp o bobl leol brofiadol, brwdfrydig ac ymroddgar sydd yn meddu ar 

arbenigeddau mewn amryw o feysydd gan gynnwys y sectorau cyhoeddus, preifat 

ac addysg. Mae’r Fenter wedi ei chofrestru fel cwmni cyfyngedig dan warant ac nid 

yw’n gweithredu er mwyn creu elw. 

 

Adran 10 – Cynllun Marchnata 
 

Mae codi proffil gwaith Menter Iaith Fflint a Wrecsam, y Mentrau Iaith eraill ledled 

Cymru a chefnogi ymgyrchoedd Llywodraeth Cymru i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r 

Gymraeg ar draws Cymru yn rhan annatod o’n holl weithgareddau marchnata a 

chyfathrebu.  

 

Rydym yn rhannu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o weld miliwn o siaradwyr 

Cymraeg erbyn 2050 ac rydym yn awyddus i gydweithio a chyd-gynllunio yn effeithiol 

â nhw, a chyda phartneriaid eraill er mwyn marchnata, hybu a hyrwyddo defnydd o’r 

Gymraeg yn y ffordd orau posibl.  

 

Er mwyn sicrhau fod y gymuned leol yn ymwybodol o’r Fenter ac yn glir ynglŷn a’i 

nod, pwrpas, rôl, a’r holl wasanaethau a ddarperir gennym mae ein Cynllun 

Marchnata yn gosod allan sut y byddwn yn: 

 

 cydweithio â sefydliadau partner er mwyn cyd-gynllunio a chyd-hyrwyddo 

ymgyrchoedd marchnata pwrpasol i godi ymwybyddiaeth grwpiau targed o’r 

Gymraeg. 

 datblygu ac atgyfnerthu ein systemau rhwydweithio a chyfathrebu er mwyn 

sicrhau fod y gymuned a’n sefydliadau partner yn ymwybodol o sut gall y 

Fenter eu cefnogi a’u cynorthwyo yn eu gwaith. 

 parhau i feithrin perthynas agos gyda’r wasg a’r cyfryngau er mwyn creu 

agwedd bositif at yr iaith Gymraeg a gwaith y Fenter.   

 

Gweler Cynllun Marchnata y Fenter am fanylion llawn. (Atodiad 1) 
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Adran 11 – Strwythur Staffio 
 

Rheolaeth 

Mae gan Menter Iaith Fflint a Wrecsam Bwyllgor Rheoli sydd yn cyfarfod yn 

rheolaidd i adolygu datblygiadau strategol ac ariannol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.  

Yn ogystal mae Is-bwyllgorau Busnes yn cyfarfod fel bo angen i drafod materion 

staffio a chyllid.   

 

Mae strwythur y Fenter yn gyfansoddiadol ac yn sefydlu llinellau rheoli ac 

atebolrwydd amlwg rhwng y Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r staff. 

 

 

 
Strwythur Rheoli Menter Iaith Fflint a Wrecsam 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gall y Cyfarwyddwyr ddirprwyo unrhyw un o’u pwerau i is-bwyllgor/ Grŵp 

Gweithredu o aelodau o’r Cwmni neu'r cyhoedd fel y gwelant yn dda.  Mae’n rhaid i 

unrhyw is-bwyllgor/ Grŵp Gweithredu a ffurfir ddilyn amodau a roddir iddo gan y 

Cyfarwyddwyr. Gall y Cyfarwyddwyr ddiddymu neu newid y ddirprwyaeth ar unrhyw 

adeg. 

 

Rheolir y staff o ddydd i ddydd gan y Prif Swyddog.   

Pwyllgor Rheoli 

Cyfarwyddwyr 

 

Is-bwyllgor Busnes 

Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

Trysorydd 

Is-gadeirydd 

Prif Swyddog  

Swyddog Busnes 

 

 

Grwpiau Gweithredol 

 

 

 

Staff 
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Staff 

Ar hyn o bryd mae gan y Fenter 7 aelod o staff.   

 

 Prif Swyddog (Llawn amser) 

 Swyddog Busnes (Rhan amser) 

 Swyddog Cyfathrebu (Rhan amser)  

 Swyddog Datblygu a Chyfathrebu (Llawn amser) 

 Swyddog Cymraeg mewn Busnes (Llawn amser)  

 Swyddog Datblygu (Llawn amser) 

 Swyddog Datblygu (Rhan amser) 

 

 

Adran 12 – Cynllun Gweithredol 
 

Mae Cynllun Gweithredol Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn ddogfen fyw a sydd yn y 

newid yn ôl gofynion ac anghenion lleol. Fel y Cynllun Corfforaethol, caiff ei 

adolygu’n rheolaidd. Mae’r Cynllun Gweithredol a gyflwynir yma yn deillio o nifer o 

wahanol weithgareddau ac ystyriaethau megis: 

 

- proffil ieithyddol y ddwy sir  

- trafodaethau o fewn y Fenter  

- barn amrediad o fudiadau lleol a grwpiau cymunedol gan gynnwys aelodau 

Fforwm Sirol Fflint a Wrecsam  

- canlyniadau ymgynghoriad â’r gymuned leol 

 

Gweler Atodiad 2 am fanylion yr ymgynghoriad 

 

Maent hefyd yn plethu i ac yn atgyfnerthu strategaethau cenedlaethol a lleol eraill 

(gweler Adran 5 – Amcanion) 

 

Cyflawni Amcanion Strategol  

 

Er mwyn cyflenwi’r weledigaeth a nodir yn y ddogfen hon ceir cyfres o gamau a 

chynigion yn canolbwyntio ar gyflawni'r amcanion strategol.  Ceir crynodeb o’r 

camau y bwriedir eu cymryd a’r partneriaid allweddol a fydd yn debygol o’u cyflenwi 

yng Nghynllun Gweithredol y Fenter. 

 

Tra rhagwelir y bydd yr amcanion strategol, ac felly'r Cynllun Corfforaethol yn aros 

yn ddigyfnewid yn y tymor canolig, bydd y gweithgareddau o fewn y Cynllun 

Gweithredol yn cael eu hadolygu yn flynyddol er mwyn ymgorffori prosiectau a 

chynlluniau newydd sy’n cyd-fynd ag amcanion y strategaeth. 
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Bydd y Fenter yn parhau gyda’r strwythur mwyaf effeithlon er mwyn sicrhau cyflawni 

ein nod ac amcanion. Byddwn yn parhau gyda’r strwythur o Fwrdd Cyfarwyddwyr, a 

Is-bwyllgorau. Bydd cost gweithredu ein Cynllun Gweithredol tua £247,000 y 

flwyddyn.   

 

Gweler Cynllun Gweithredol y Fenter am fanylion llawn. (Atodiad 3)  

 

Adran 13 – Cyllid 
 

Ariennir holl Fentrau Iaith Cymru gan Lywodraeth Cymru a hefyd yn rhannol gan 

ffynonellau eraill. Mae pob Menter Iaith yn gorff gwirfoddol a chanddi bwyllgorau 

rheoli.  Mae rhai Mentrau wedi’u cofrestru fel elusennau a rhai fel busnesau 

cyfyngedig dan warant. Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant Heb Gyfalaf Cyfrannol yw 

Menter Iaith Fflint a Wrecsam.   

 

O ystyried yr heriau ariannol sy’n wynebu sefydliadau’r trydydd sector ar hyn o bryd 

mae’n hanfodol bwysig i ni ystyried pob opsiwn posibl er mwyn parhau i gyflawni ein 

hamcanion a sicrhau ein bodolaeth hir dymor. Llywodraeth Cymru sydd yn darparu 

ein cyllid craidd ac mae gan y Fenter berthynas dda gyda Chyngor Sir y Fflint a 

Chyngor Wrecsam sydd yn parhau i’n cefnogi’n ariannol trwy Cytundebau Lefel 

Gwasanaeth ar hyn o bryd.   

 

Mae gan Menter Iaith Fflint a Wrecsam hefyd hanes llwyddiannus o ddenu cyllid 

ychwanegol un ai fel mudiad unigol neu mewn partneriaeth ac mae’n fwriad gennym 

i barhau i geisio am gyllid gan ffynonellau eraill pryd bynnag bo modd. Mae’r Fenter 

wedi rheoli neu wedi bod yn bartner mewn sawl prosiect traws-sirol trwy’r Cynlluniau 

Datblygu Gwledig yn y gorffennol a mater o bryder mawr yw dyfodol y cynlluniau hyn 

yn sgil Brexit.   

 

Byddwn hefyd yn parhau i dargedu cronfeydd eraill megis: 

 Y Loteri Genedlaethol 

 Cyngor Celfyddydau Cymru 

 Cyngor Chwaraeon Cymru 

 Llên Cymru  

 Cronfa Glyndŵr 

 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

 Asiantaeth Ffilm Cymru 

 Noson Allan 

 Gŵyl Gwanwyn 

 Coalfields Regeneration Trust 
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Rydym hefyd yn awyddus i ystyried ffyrdd newydd o greu ffrydiau incwm ac yn 

ymchwilio i sawl posibiliad ar hyn o bryd gan gynnwys busnesau hyd braich.   
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(Atodiad 1) - Cynllun Marchnata y Fenter 

 

 

 

 

Cynllun Marchnata Menter Iaith Fflint a 
Wrecsam 

2019/2020 

1. Cefndir 
Wedi blynyddoedd o gydweithio rhwng Menter Iaith Sir y Fflint a Menter Iaith Maelor yn Sir 

Wrecsam, ers 2017 mae’r ddwy Fenter bellach wedi’u huno i greu Menter Iaith Fflint a Wrecsam. 

Gan nad yw pobl yn byw eu bywydau yn gyfyngedig rhwng ffiniau sirol, erbyn hyn mae’r Fenter yn 

gwasanaethu’r ddwy sir gydag un tîm agos o unigolion brwdfrydig. 

Sefydliad ddim er elw ydy Menter Iaith Fflint a Wrecsam a’i phrif nod yw hyrwyddo ac ehangu’r 

defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog ar fywyd 

bob dydd y ddwy sir a bod pob aelod o’r gymuned yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant. 

Rydym yn gweithio’n agos ac mewn partneriaeth gydag Uned y Gymraeg Llywodraeth Cymru, Cyngor 

Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistrefol Wrecsam a nifer helaeth o sefydliadau, mudiadau a darparwyr 

grantiau eraill o fewn y sir i greu cyfleoedd i blant, pobl ifanc, oedolion a dysgwyr y Gymraeg 

ddefnyddio’r iaith tu allan i oriau gwaith a muriau’r ysgol. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda busnesau a chwmnïau er mwyn codi ymwybyddiaeth o werth 

economaidd y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig i’r economi leol, â’u hannog i gydnabod 

dwyieithrwydd fel sgil ychwanegol ymhlith y gweithlu a'u cefnogi wrth iddynt gymryd y camau cyntaf 

tuag at ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. 

Cenhadaeth 

Gwaith y Fenter yw ehangu, hybu a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Siroedd y Fflint a 

Wrecsam. 

 

Amcanion Sylfaenol 

Gwneir hyn drwy: 

 weithredu’n arloesol i ddarparu amrediad o weithgareddau i hyrwyddo ac adfywio’r 
Gymraeg mewn ymateb i anghenion lleol;  
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 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 ddwy sir; 

 ddefnyddio ein sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau i gynyddu effeithlonrwydd a gwerth am 
arian.  

 weithio gyda phawb o fewn y gymuned, siaradwyr Cymraeg, dysgwyr Cymraeg a’r di-
Gymraeg fel ei gilydd i hyrwyddo agwedd iach a pharch tuag at y Gymraeg. 

 arddangos awdurdod y Fenter yn y maes/ar y Gymraeg yn gyson trwy ychwanegu ein 
safbwynt a’n barn ar ddatblygiadau perthnasol. Anelu at gael pobl i adnabod y Fenter ac 
ymddiried ynom fel arbenigwyr yn y maes ac fel y pwynt cyswllt cyntaf yn lleol ar gyfer yr 
iaith. 
 

2. Y Gynulleidfa Darged i Menter Iaith Fflint a Wrecsam 
Prif gynulleidfa Menter Iaith Fflint a Wrecsam yw siaradwyr Cymraeg y ddwy sir. Yn ôl cyfrifiad 2011, 

mae 19,343 o siaradwyr Cymraeg yn Sir y Fflint (13.2% o’r boblogaeth) a 16,659 o siaradwyr Cymraeg 

yn Sir Wrecsam (12.9 o’r boblogaeth). Mae 6 ysgol gynradd Cymraeg yn Sir y Fflint bellach, ac un 

ysgol uwchradd (Ysgol Uwchradd Maes Garmon) gyda 500 o blant yn derbyn addysg Gymraeg yno ar 

hyn o bryd. Mae 8 ysgol gynradd Cymraeg yn sir Wrecsam bellach, ac un ysgol uwchradd (Ysgol 

Morgan Llwyd) gyda 743 o blant yn derbyn addysg Gymraeg yno ar hyn o bryd. 

Yn ogystal â’r siaradwyr Cymraeg mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam hefyd yn awyddus i gydweithio 

a chynnig gwasanaethau a gwybodaeth i bobl sy’n dysgu Cymraeg, ac i rieni di-Gymraeg i bwysleisio 

manteision addysg Gymraeg a'r pwysigrwydd o drosglwyddo'r Gymraeg o fewn y teulu. 

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam hefyd yn targedu busnesau i bwysleisio manteision a gwerth 

defnyddio’r Gymraeg i’r economi leol ac yn cydweithio’n agos gyda Swyddog Cymraeg Byd Busnes er 

mwyn annog busnesau bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.  

3. Marchnata 

1) Gwefan Menter Iaith Fflint a Wrecsam  

Erbyn hyn mae gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam wefan (www.menterfflintwrecsam.cymru) sydd 

wedi’i datblygu ac yn cael ei gwe-letya gan gwmni Gwe Cambrian, Aberystwyth. Mae’r wefan wedi’i 

chreu ar Wordpress sy’n golygu ei bod hi’n hawdd i staff y Fenter ei diweddaru pan bo angen. Mae’n 

bosib gweld newyddion diweddaraf y Fenter ynghyd a’n digwyddiadau ar y wefan. 

2) Cyfryngau Cymdeithasol 

Ar hyn o bryd mae gan Menter Iaith Fflint a Wrecsam bresenoldeb ar Facebook, Twitter, Instagram a 

mae ganddi sianel youtube ei hun. Mae gan y Fenter 1,744 o ddilynwyr ar Twitter, 1,943 o ddilynwyr 

ar Facebook a 471 ar Instagram.  (ystadedgau yn gywir ar y 29.03.19) 

3) Deunydd Marchnata 

Er enghraifft pamffledi, baneri, pop-ups ayyb  

4) Fforwm Sirol 

Mae 22 aelod arall ar fforwm Sirol ardal Menter Iaith Fflint a Wrecsam, ac mae holl aelodau yn cael 

gwybodaeth am waith y Fenter yn rheolaidd:  

http://www.menterfflintwrecsam.cymru/
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1. Menter Iaith Fflint a Wrecsam  
2. Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru  
3. Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru  
4. Prifysgol Glyndŵr 
5. Coleg Cambria 
6. Clybiau Gwawr 
7. Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 
8. Cyngor Sir y Fflint  
9. Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
10. Merched y Wawr 
11. Mudiad Meithrin 
12. Urdd Gobaith Cymru  
13. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 
14. Clwb Clebran Wrecsam 
15. Papur Fama 
16. Y Glannau 
17. Y Clawdd 
18. Yr Ysgub 
19. Nene 
20. Canolfan Gymraeg Gymunedol y Saith Seren 
21. Athrawon Ymgynghorol y Gymraeg  
22. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

5) E-Newyddlen Menter Iaith Fflint a  Wrecsam 

Mae e-newyddlen Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cael ei anfon allan o leiaf 12 gwaith y flwyddyn 

ac yn cyrraedd o leiaf 700 o bobl.  

6) Papurau Bro Lleol 

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cyfrannu’n fisol i bapurau Bro Sir Y Fflint a Wrecsam – Y 

Glannau/Papur Fama yn y Fflint a Y Clawdd/Yr Ysgub Nene yn Wrecsam. 

7) The Leader 

Erbyn hyn mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cyfrannu colofn dwyieithog i Bapur Newydd The 

Leader Weekend yn ardal Sir y Fflint a Wrecsam. Mae’r golofn yn cael ei chyhoeddi o leiaf unwaith 

bob mis.   

8) Y Wasg Cymraeg a Saesneg, Radio a Theledu 

Mae’r Fenter yn paratoi datganiadau, erthyglau a lluniau’n gyson a’u dosbarthu i’r wasg a’r 

cyfryngau er mwyn sicrhau bod cyhoeddusrwydd rheolaidd yn cael ei roi i waith y Fenter a 

digwyddiadau diwylliannol eraill ac i hybu gweithgareddau amrywiol. 

9) Rhwydwaith Dysgwyr 

10) Rhwydwaith y Mentrau Iaith eraill yng Nghymru –  

Cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth am waith Menter Iaith Fflint a Wrecsam drwy hysbysebion, 

negeseuon e-byst, cyfarfodydd a chyfryngau Cymdeithasol Mentrau Iaith Cymru a’r mentrau iaith 

eraill.  
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4.  Awgrymiadau  

1) Gwefan 

Mae’ n bwysig fod y wefan yn cael ei ddiweddaru’n gyson a bod yr holl wybodaeth yn berthnasol. 

Erbyn hyn mae Calendr o ddigwyddiadau Cymraeg a Dwyieithog ar y wefan 

(https://menterfflintwrecsam.cymru/en/calendr-digwyddiadau/), ond bosib y byddai’n well rhoi lle 

mwy amlwg i’r calendr ar y wefan er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad rhwydd ato. Y 

gobaith yw y bydd aelodau’r Fforwm Sirol yn bwydo digwyddiadau eu hunain i’r calendr er mwyn 

dangos i’n cysylltiadau a’n dilynwyr yr holl gyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg yn 

gymdeithasol yn yr ardal.   

2) Cyfryngau Cymdeithasol  

Mae niferoedd cyfryngau cymdeithasol Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn gryf, ac mae angen parhau i 

gynnig negeseuon a deunydd cyffrous ac apelgar ar y ffynonellau hyn i gadw a chynyddu y nifer y 

dilynwyr.  

Mae angen parhau i rannu cynnwys perthnasol i bob cynulleidfa mae’r Fenter yn eu targedu, e.e. 

siaradwyr Cymraeg, dysgwyr, rhieni di-Gymraeg, perchnogion busnes ayyb, nid yn unig i hyrwyddo’r 

Fenter ac arddangos ein harbenigedd, ond i gyfrannu a chynorthwyo lledaenu cynnwys Cymraeg ar y 

wê hefyd. Mae pobl yn treulio cyfran sylweddol o’u bywydau ar gyfryngau cymdeithasol bellach, felly 

gall y Fenter gynorthwyo i sicrhau bod peth o’r hyn mae pobl yn ei weld ar y cyfryngau cymdeithasol 

yn Gymraeg, ac felly’n gam i normaleiddio’r iaith ar y cyfrwng yma. 

Gall y Fenter wneud defnydd o ‘oriau’ cyfathrebu ar Twitter i ledaenu negeseuon gyda 

chynulleidfaoedd newydd: 

#WalesHour – Nos Sul 8-9yh gan gyfrif @WalesHour 
#BizHour – Dydd Mercher 2-3yp gan gyfrif @BizHour 
#aydysgwyr – Nos Lun 9-10yh gan gyfrif @AwrYDysgwyr 
#yagym – Nos Fercher 8-9yh gan gyfrif @yrawrgymraeg 
#WrexhamHour – Nos Fercher 8-9yh gan gyfrif @WrexhamHour 

4) Awgrymiadau eraill 

Dyma rai syniadau eraill ar sut ddenu sylw cynulleidfa drwy farchnata’n effeithlon: 

 Creu promo i hyrwyddo gwaith y Fenter 

 Cael ffotograffydd i dynnu lluniau proffesiynol o waith y Fenter 

 Gwneud y mwyaf o ddigwyddiadau cenedlaethol ar draws ein cyfryngau cymdeithasol ee. 

Diwrnod Shwmae Su’mae, Dydd Gŵyl Dewi, Dydd Miwsig Cymru 

 Magu perthnasau cryfach a mwy o gysylltiadau gyda’r wasg a chyfryngau fel Cymru Fyw, 

Golwg ayyb. Mae angen i’r Fenter/MIC sefydlu awdurdod yn llygaid y cyfryngau fel bod 

cyfathrebu’n haws a bod negeseuon y Fenter/Mentrau yn sicr o gael eu cyhoeddi pob tro. 

 Gall y Fenter gymryd mantais o pa mor rhad ydi creu cynnwys fideo bellach diolch i ffonau 

symudol. Mae safon gan ffonau symudol/ipads yn hen ddigon da ar gyfer rhoi fideos ar y 

cyfryngau cymdeithasol heb aberthu ar effaith y cynnwys. 

 Mae’r nifer o bobl sy’n defnyddio ac yn gwylio Youtube erbyn hyn yn uchel iawn, felly rhaid 

manteisio a gweithio tuag at gryfhau presenoldeb y Fenter ar Youtube.   

https://menterfflintwrecsam.cymru/en/calendr-digwyddiadau/
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 Yn dilyn trafodaethau gyda chwmni Marchnata, Aqua Marketing mae lle i Fenter Iaith Fflint a 

Wrecsam a’r holl Fentrau Iaith ar draws Cymru gan gynnwys Mentrau Iaith Cymru i gryfhau 

eu brand. Mae brand/ delwedd mudiadau eraill fel yr Urdd, Mudiad Meithrin, Cymraeg i 

Blant yn gryf a felly mae’n bwysig dangos cysondeb yn ein deunyddiau marchnata i gryfau 

ein delwedd ni hefyd e.e. posteri/ flyers.   

 

5. Amserlen Marchnata  

Erbyn Diwedd Rhagfyr 2015 

Menter Iaith Sir Y Fflint 

 Cyrraedd 1,200 o ddilynwyr ar Facebook / Cyrraedd 950 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 70 

o ddilynwyr ar Instagram/ Defnyddio #misyff ar draws ein cyfryngau cymdeithasol 

 Cynyddu’r nifer sy’n derbyn yr e-newyddlen i 700 

 Ymchwilio costau creu gwefan Wordpress i Menter Iaith Sir y Fflint 

 Cael ffotograffydd i dynnu lluniau proffesiynol o waith y Fenter 

 Dechrau ffilmio rhai agweddau o waith y Fenter ar gyfer y promo 

 Gwneud y mwyaf o ddiwrnod Shwmae Su’mae i greu buzz ar draws ein Cyfryngau 

Cymdeithasol 

 

Menter Iaith Maelor 

 Cyrraedd 475 o ddilynwyr ar Facebook / Cyrraedd 575 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 

50 o ddilynwyr ar Instagram  / Defnyddio #mimaelor ar draws ein cyfryngau 

cymdeithasol 

 Cynyddu’r nifer sy’n derbyn yr e-newyddlen i 250 

 Ymchwilio costau creu gwefan Wordpress i Menter Iaith Maelor 

 Cael lluniau proffesiynol wedi ei dynnu o waith y Fenter 

 Dechrau ffilmio rhai agweddau o waith y Fenter ar gyfer y promo 

 Gwneud y mwyaf o ddiwrnod Shwmae Su’mae i greu buzz ar draws ein Cyfryngau 

Cymdeithasol 

Erbyn diwedd Mawrth 2016 

 

Menter Iaith Sir Y Fflint 

 Cyrraedd 1,400 o ddilynwyr ar Facebook / Cyrraedd 1,050 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 

100 o ddilynwyr ar Instagram  / Defnyddio #misyff ar draws ein cyfryngau cymdeithasol 

 Cynyddu’r nifer sy’n derbyn yr e-newyddlen i 800 

 Datblygu a chreu gwefan newydd ar y cyd â Menter Iaith Maelor 

 Cyhoeddi promo Menter Iaith Sir y Fflint 

 

Menter Iaith Maelor 

 Cyrraedd 575 o ddilynwyr ar Facebook / Cyrraedd 650 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 80 o 

ddilynwyr ar Instagram  / Defnyddio #mimaelor ar draws ein cyfryngau cymdeithasol 
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 Cynyddu’r nifer sy’n derbyn yr e-newyddlen i 350 

 Datblygu a chreu gwefan newydd ar gyfer Menter Iaith Maelor 

 Cyhoeddi promo Menter Iaith Maelor 

 

Erbyn diwedd Mawrth 2017 

Menter Iaith Sir Y Fflint 

 Cyrraedd 1,600 o ddilynwyr ar Facebook / Cyrraedd 1,150 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 

130 o ddilynwyr ar Instagram  / Defnyddio #misyff ar draws ein cyfryngau cymdeithasol 

 Cynyddu’r nifer sy’n derbyn yr e-newyddlen i 900 

 

Menter Iaith Maelor 

 Cyrraedd 675 o ddilynwyr ar Facebook/ Cyrraedd 725 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 110 

o ddilynwyr ar Instagram  / Defnyddio #mimaelor ar draws ein cyfryngau cymdeithasol 

 Cynyddu’r nifer sy’n derbyn yr e-newyddlen i 450 

 

Erbyn diwedd Mawrth 2018 

 Hyrwyddo uniad Menter Iaith Sir y Fflint a Menter Iaith Maelor. 

 Sicrhau bod holl dudalennau cyfryngau cymdeithasol Menter Iaith Sir Y Fflint a Menter Iaith 

Maelor yn cael eu huno er mwyn sicrhau bod holl wybodaeth a digwyddiadau Menter Iaith 

Fflint a Wrecsam i’w gweld mewn un lle i’n dilynwyr. 

 Cyrraedd 1,500 o ddilynwyr ar Facebook/ Cyrraedd 1,700 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 

200 o ddilynwyr ar Instagram. 

 Sicrhau bod 1,350 yn derbyn e-newyddlen Menter Iaith Fflint a Wrecsam. 

 Creu sianel You Tube i’r Fenter.   

 Datblygu a chreu gwefan newydd i’r Fenter gyda chymorth Gwe Cambrian, Aberystwyth. 

 Anelu i gyfrannu colofn ddwyieithog i Bapur Newydd The Leader yn fisol.   

 Un aelod o staff i fynychu cyfarfodydd Grwp Marchnata Mentrau Iaith Cymru.  

 

Erbyn diwedd Mawrth 2019  

 Cyrraedd 1,700 o ddilynwyr ar Facebook/ Cyrraedd 1,800 o ddilynwyr ar Twitter / Cyrraedd 

300 o ddilynwyr ar Instagram. 

 Cael o leiaf 100 o ymwelwyr ar y wefan bob mis. 

 Sicrhau bod ein dilynwyr yn gallu cofrestru a thalu o flaen llaw i’n digwyddiadau ar ein 

gwefan. 

 Creu calendr o ddigwyddiadau Cymraeg a Dwyieithog ar ein gwefan a sicrhau bod aelodau’r 

Fforwm Sirol yn ychwanegu eu digwyddiadau nhw iddo. 

 Sicrhau bod y Newyddlen rydym yn ei yrru i’n dilynwyr yn cydymffurfio â gofynion GDPR. 

Bydd hyn yn golygu chwynnu ein rhestrau cysylltiadau sydd gennym eisoes a chreu un rhestr 

o’r newydd er mwyn sicrhau na fydd unrhyw un yn derbyn mwy na un newyddlen i bob cyfrif 

ebost.    

 Creu deunyddiau marchnata newydd i’r Fenter e.e. pamffledi, pop-ups a.y.b.  
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 Erbyn diwedd Mawrth 2020 

 Cyrraedd 1, 800 o ddilynwyr ar Facebook/ Cyrraedd 2,000 o ddilynwyr ar Twitter/ Cyrraedd 

500 o ddilynwyr ar Instagram. 

 Parhau i ddenu oleiaf 100 o ymwelwyr ar y wefan bob mis. 

  Yn dilyn ymgynghoriad y Fenter â’r gymuned, mae’n bwyisg ein bod yn codi ein proffil 

ymysg plant a phobl ifanc drwy dargedu ysgolion e.e. rhoi posteri am y Fenter i fyny yn yr 

ysgolion, mynd mewn i’r ysgolion i siarad hefo’r disgyblion am waith y Fenter.  

 Mae mwy a mwy o bobl ifanc bellach yn defnyddio Instagram, Twitter ac youtube- mae’n 

bwysig ein bod felly yn codi ein proffil ar y cyfryngau hyn er mwyn hyrwyddo’r gwaith y 

Fenter ymysg y grwp oedran ifanc hyn ond hefyd parhau i gael presenoldeb cryf ar 

Facebook.    

 Cynyddu ein cysylltiadau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy hysbysebu mewn grwpiau e.e. 

Wrexham Town Matters, Flintshire Mummies.  

 Cydweithio gyda Mentrau Iaith Cymru i gryfhau brand/delwedd y Fenter a gweithio tuag at 

gysoni deunyddiau marchnata e.e. posteri.  
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(Atodiad 2) – Ymgynghori â’r Gymuned Leol 
 

Ymgynghoriad gyda’r Gymuned - Gwasanaethau Menter Iaith Fflint a Wrecsam 

Ymgynghorodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam hefo 182 o bobl. Yn fras, dyma ganlyniadau’r 
ymgynghoriad. Sylwer bod rhai pobl heb ateb pob un o’r cwestiynau gan nad oedd yr un 
cwestiwn yn orfodol. 
Oedran: 
Dan 18:  44 
18 - 25:  17 
26 - 39:  41 
40 - 60: 57 
60 - 75:  22 
Dros 75:    1 
 
A ydych chi’n gallu siarad Cymraeg? 
Yn rhugl: 96  
Yn dysgu: 70  
Yn medru, ond dim hyder i siarad: 9   
Dim o gwbl: 1 
 
Pa ddigwyddiadau ydych chi wedi mynychu? 
Sesiynau Magi Ann: 19  
Arth Jimmy: 7 
Sblash a Chân: 8 
Disgo ysgol cynradd: 23 
Gigiau: 37 
Cwis Dwyieithog: 34 
Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi: 40 
Crôl Carolau : 10 
Cymraeg Byd Busnes: 10 
Arall:  
O ran digwyddiadau eraill a nodwyd roedd pobl wedi mynychu dangosiadau ffilm e.e. Pride 
yn Theatr Clwyd, dramâu,  Cadi Ha,  Paned a Sgwrs a Digwyddiadau Gŵyl Daniel Owen  
 
A ydych wedi clywed am waith y Fenter? 
Do: 100 
Naddo: 73 
 
Sut ydech chi wedi clywed am waith y Fenter? 
Gwefan: 28 
Newyddlen: 23 
Gan ffrind: 27 
Ysgol: 142 
Facebook: 50 
Twitter: 13 
Instagram: 5 
Taflenni: 31 
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Erthyglau: 10  
Teledu/Radio: 7 
Arall: 
Nodwyd hefyd bod rhai wedi clywed am waith y Fenter drwy eu Dosbarthiadau/Gwersi 
Cymraeg, Stondinau, Clwb Cwtsh, Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint, Saith Seren, Drwy 
gydweithio hefo’r Bwrdd Iechyd Lleol, ac Amser Babi Cymraeg 
 
Wrth gynllunio ein gwasanaethau ar gyfer y 3 blynedd nesaf, dyma’r meysydd yr oedd 
pobl eisiau gweld y Fenter yn gweithio a datblygu: 
Gweithgaredduy i’r teulu cyfan:   81 
Gweithgareddau i bobl ifanc oed 11-18 oed: 70 
Gweithgareddau i bobl ifanc 19-25 oed:  46 
Digwyddiadau cymdeithasol i oedolion:  74 
Gweithgareddau i ddysgwyr:    84 
Cefnogi busnesau bach i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg: 56 
 
Mewn ymateb i ba ardaloedd yn Sir y Fflint neu Wrecsam yr hoffai bobl weld ni’n datblygu 
gwasanaethau newydd, dyma’r rhai ardaloedd  a nodwyd: 
Hightown 
Gresford 
Brymbo 
Ysgolion Uwchradd 
Treffynnon  
Y Fflint  
Yr Wyddgrug  
Caia Park  
Cei Connah 
Glannau Dyfrdwy  
Saltney 
Tref Wrecsam  
Borras Park 
Rhosddu  
Maesgwyn 
Bwcle 
Picton  
Trelogan 
Penycae 
Gwersyllt 
Rhosnesi 
Mostyn 
Tanlan a Thalacre 
Brychdyn  
Y Waun 
Cefn Mawr 
Rhiwabon 
Caerwys 
Llai 
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Licswm 
O ran lleoliadau addas o fewn cymunedau y gallwn ni ddatblygu gwasanaethau, dyma rai 
lleoliadau a nodwyd: 
Tŷ Pawb  
Yr Hwb (Wrecsam) 
Llyfrgell Coleg Cambria 
Llyfrgell Wrecsam  
Clybiau Ieuenctid  
Canolfannau Chwaraeon  
CQ Cab 
Canolfan Adnoddau Gwersyllt  
Tafarndai lleol – Bwlchgwyn/ Ty’n Capel 
Gorsaf Tân Glannau Dyfrdwy  
Saith Seren  
Plas Pentwyn   
Clwb Pêl Droed  
Llyfrgell Yr Wyddgrug 
Amgueddfa Wrecsam  
Prifysgol Glyndwr 
Ystafell Gymunedol Tecso Wrecsam 
Neuadd Bentref Bagillt 
Llyfrgell Gwersyllt 
Coleg Cambria 
Canolfan Gymunedol Maesgwyn 
Capel Bethesda 
Canolfan Gymunedol Bryn-y- Baal  
Neuadd y Dre Yr Wyddgrug 
Y Stiwt  
Stadiwm Queensway 
Neuadd Eglwys St Peters 
Ysbyty Maelor 
Llyfrgell Brynteg 
Hanmer Arms 
Ysgol Gymraeg Mornant 
Neuadd Goffa Wrecsam 
Clwb Pêl Droed Treffynnon 
Caffi Glyn Wylfa 
Ysgolion 
Plas Pentwyn 
Neuadd Carmel 
Caffi Isa, Mynydd Isa 
Caia Park Partnership 
Canolfan Adnoddau Hightown  
Chirk Parish Hall 
Neuadd Goffa Mostyn 
Canolfan Gymunedol Coed Llai 
Canolfan Daniel Owen
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(Atodiad 3) - Cynllun Gweithredol y Fenter 
 

Maes Strategaethol yn 
unol â Strategaeth 
Llywodraegth Cymru - 
Cymraeg 2050:Miliwn o 
siaradwyr 

Allbynnau disgwyliedig 
(Targedau ar ffurf CAMPUS) 
 

Partneriaid 
Posibl 
 

Amserlen Cyllid Personel 

Thema 2  
Cynyddu Defnydd o’r 
Gymraeg 

1. Codi ymwybyddiaeth rhieni o’r pwysigrwydd i’w plant glywed y Gymraeg 

a mynychu gweithgareddau Cymraeg tu allan i'r ysgol trwy ymweld â 

chyfarfodydd cychwynnol/rhagarweiniol ysgolion cynradd y ddwy sir. 

Cynnal o leiaf 6 cyflwyniad byr yn cyflwyno Tîm y Fenter, sôn am ein 

gwaith a’r cyfleoedd i blant ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. 

Siarad ag o leiaf 60 teulu.  Erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

Ysgolion y 
ddwy sir 

2019/20 Llywodraeth 
Cymru 

Swyddogion 
Datblygu 

2. Gwaith cefnogi gyda 10 o leoliadau gofal plant / grwpiau chwarae gan 

gynnwys ymweliadau dilynol i’r grwpiau rydym wedi bod yn gweithio gyda 

nhw yn ystod 2018-19 er mwyn atgyfnerthu’r gwaith blaenorol a pharhau 

i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg. Erbyn Mawrth 2020. 

 

Lleoliadau 

Gofal Plant y 

ddwy sir 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

3. Cynnal 8 cwrs 6 wythnos o weithgareddau i rieni a darpar rieni a’u 

plant dan oed ysgol i godi ymwybyddiaeth o fanteision 

trosglwyddo’r Gymraeg o fewn y teulu gan weithio’n ddwys gyda 

48 teulu.  Manteisio ar y cyfle i dreialu cynllun ‘Symud gyda Tedi’.  

Erbyn Mawrth 2020. 

 

 2019/20 Llywodraeth 

Cymru / 

Cadwyn 

Clwyd / 

Loteri Fawr 

Swyddog 

Cyfathrebu / 

Swyddogion 

Datblygu 

4. Cynnal ymgyrch farchnata traws-sirol i hyrwyddo adnoddau 

digidol sydd yn hwyluso’r trosglwyddiad iaith a defnydd o’r 

Gymraeg yn y cartref gan anelu at gynnal 8 gweithgaredd i 100 o 

deuluoedd erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

 2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddog 

Cyfathrebu / 

Swyddogion 

Datblygu 

5. Cydweithio gyda swyddog Cymraeg i Blant yn lleol i sicrhau cyd-

ddealltwriaeth o flaenoriaethau o ran y gweithgareddau a drefnir i 

deuluoedd yn yr ardal, gan gytuno ar raglen o weithgareddau a 

Cymraeg i 

Blant 

(Mudiad 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 
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sicrhau bod cysondeb o ran negeseuon Cymraeg i Blant yn cael 

eu rhannu gyda rhieni. 

 

Meithrin) 

6. Cefnogi cynlluniau Cymraeg Campus a Siarter Iaith y ddwy sir gan 

weithio gyda o leiaf 15 o ysgolion i gefnogi eu hymdrechion i gynyddu 

defnydd o’r Gymraeg. Cynnig cefnogaeth i’r ysgolion ail iaith sydd wedi 

danfon staff ar y cwrs sabothol. Erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

Adrannau 

Addysg CS y 

Fflint / CBS 

Wrecsam  

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

7. Gan ddefnyddio data gweiaith i geisio targedu’r ‘mannau gwan’, trefnu 

20 digwyddiad cymdeithasol perthnasol ar gyfer 1000 o blant e.e 

disgo, gig, ffilm, drama, gweithdy / gweithgareddau erbyn 31 Mawrth 

2020. 

 

Adrannau 

Addysg CS y 

Fflint / CBS 

Wrecsam  

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

8. Gweithredu ar ganlyniadau’r gwaith mapio a chynllun datblygu y 

‘Fframwaith Sirol ar gyfer cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan blant a 

phobl ifanc’.  

 

 2019/20  Swyddogion 

Datblygu 

9. Cynnal o leiaf 2 ddigwyddiad neu weithgaredd benodol ar gampws lleol y 

coleg addysg bellach a/neu’r darparwr hyfforddiant a phrentisiaethau yn 

ardal y Fenter.  Y pwrpas yw cefnogi, hyrwyddo a chydweithio i gynnal 

digwyddiadau, fydd yn cynyddu defnydd ieithyddol ac ymwybyddiaeth 

ieithyddol y myfyrwyr o werth y Gymraeg yn y gweithle ac i’r dyfodol.   

Dylid cydweithio gyda mentrau cyfagos i gael polisi cydlynnus wrth 

gysylltu â’r colegau, er mwyn osgoi dyblygu. 

 

Coleg 

Cambria / 

Menter Iaith 

Sir Ddinbych 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

10. Cynyddu’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fagu balchder yn eu 

Cymreictod gan gynnig 8 weithgaredd ar gyfer o leiaf 125 o blant 

cynradd gan godi ymwybyddiaeth o hanes, diwylliant a threftadaeth 

Cymru. Erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

Theatr Clwyd 

/ Tŷ Pawb 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

11. Fel rhan o ymgyrch cenedlaethol Cymuned Fideo Cymraeg y Mentrau  

Iaith gweithio gydag ein partneriaid a rhan-ddeiliaid eraill i gynnal 

clwb/sesiynau fideo er mwyn bwydo i’r rhaglen Fideo Fi. (Gall y 

sesiynau gael eu cyflwyno fel rhan o glwb ieuenctid neu fel rhan o glwb  

gwahanol e.e. dawns, pêl-droed). Cynnal o leiaf 12 o sesiynau gan 

weithio gyda 10 o blant erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

Ysgolion y  

ddwy sir / 

Theatr Clwyd 

/ Tŷ  Pawb  

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 
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12. Datblygu cyfranogiad 150 o bobl ifanc trwy gynnal/gefnogi 

digwyddiadau megis Diwrnod Sh’mae S’mai a Dydd Mwsig Cymru 

sydd yn annog cyfathrebu yn y Gymraeg ymhob sefyllfa trwy’r dydd 

(Ysgolion Cymraeg) a chefnogi defnydd cynyddol yn yr ysgolion 

cyfrwng Saesneg. 2 ddigwyddiad erbyn 31 Mawrth 2020.  

 

Ysgolion y 

ddwy sir / 

Coleg 

Cambria 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

13. Hyrwyddo gwerth y Gymraeg a sgiliau dwyieithog gan rannu gwybodaeth 

am gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol, cyfleodd dysgu 

Cymraeg, darpariaeth Cymraeg i blant dan oed ysgol, manteision addysg 

Gymraeg a gwerth sgiliau dwyieithog yn y gweithle, a’r pwysigrwydd o 

drosglwyddo’r Gymraeg o fewn y teulu gan gynnal sgwrs gyda 300 o 

bobl. Cynnal 10 stondin/digwyddiad erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

 2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

14. Cynnal o leiaf 1 digwyddiad neu weithgaredd penodol fydd yn cynyddu 

defnydd ieithyddol/ ymwybyddiaeth ieithyddol y myfyrwyr Cymraeg eu 

hiaith a’r rhai di-Gymraeg. 100 o bobl ifanc hŷn i gyfranogi erbyn 31 

Mawrth 2020. 

 

Ysgolion y 

ddwy sir / 

Coleg Cambria 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

15. Cynnal o leiaf 2 gyfarfod gyda darparwyr CiO i drafod a llunio rhaglen o 

weithgareddau a drefnir gan y Fenter sy’n targedu dysgwyr. Bydd disgwyl 

i’r gweithgareddau gyd-blethu a chyfrannu at ddarpariaeth prif ffrwd ac 

unrhyw weithgaredd arloesi yn y gymuned. Bydd unrhyw farchnata yn 

ymwneud â’r gweithgaredd yn mabwysiadu’r cynllun brandio a gytunwyd 

rhwng Mentrau Iaith Cymru a’r Ganolfan Genedlaethol. (Yn gyffredinol, 

bydd y Mentrau a’r partneriaid yn canolbwyntio’n bennaf ar ddysgwyr ar 

lefelau uwch). 

 

Coleg Cambria 2019/20  Prif Swyddog / 

Swyddog 

Busnes 

16. Cynnal 30 digwyddiad / gweithdy cymdeithasol, llenyddol neu 

gelfyddydol ar gyfer y gymuned leol gyda 500 o fynychwyr erbyn 31 

Mawrth 2020. 

 

 2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

17. Targedu (o leiaf) dwy gymdogaeth gan ddefnyddio’r adnodd 

Gweithredu’n Lleol i adnabod sefyllfa’r Gymraeg o fewn y 

cymdogaethau hynny, gan arwain at weithredu camau i hybu’r 

Gymraeg yn lleol. Disgwylir i’r gwaith gael ei arwain gan y Fenter 

gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr. 

 

 2019/20 Llywodraeth 

Cymru / 

Cadwyn 

Clwyd 

Swyddogion 

Datblygu 
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18. Parhau i weithio’n ddwys i ddylanwadu ar 4 gŵyl gymunedol er mwyn 

sicrhau fod y Gymraeg yn elfen gynyddol weledol a chlywadwy mewn 

gwyliau sydd eisoes yn cael eu cynnal yn yr ardal erbyn 31 Mawrth 

2020.  

 

CBS 

Wrecsam / 

Cyngor Tref 

yr Wyddgrug / 

Gŵyl Byw’n 

Dda 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

19. Adeiladu ar lwyddiant y Diwrnod Hwyl i’r Teulu yn y Cae Ras yn ystod y 

flwyddyn 2018-19 trwy barhau i weithio gyda Chlwb Pêl droed Wrecsam 

gan anelu at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, a chodi ymwybyddiaeth o’r 

cyfleoedd i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gyda chefnogwyr y tîm yn 

stadiwm y Cae Ras. Cynnal o leiaf 1 digwyddiad o fewn y stadiwm erbyn 

31 Mawrth 2020. 

 

Clwb Pêl Droed 

Wrecsam  

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

20. Parhau i gynnal a datblygu’r cystadlaethau ‘Addurno Ffenestri’ Dydd 

Gŵyl Dewi yn yr ardaloedd lle cynhelir dathliadau Dydd Gŵyl Dewi gan 

wneud y Gymraeg yn fwy gweledol a sefydlu arferion cadarnhaol o ran 

defnyddio’r iaith yn y dyfodol. Gweithio gyda 60 o leoliadau dros y ddwy 

sir erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

CS y Fflint / 

CBS Wrecsam 

/ Cynghorau 

Tref 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru 

Swyddogion 

Datblygu 

21. Cydweithio â chynghorau lleol i gynnal 2 ddathliad cymunedol sy’n 

ennyn balchder mewn Cymreictod a diwylliant Cymru i 500 o bobl 

erbyn 31 Mawrth 2020. 

 

CS y Fflint / 

CBS 

Wrecsam 

2019/20 Llywodraeth 

Cymru / CBS 

Wrecsam / 

CS y Fflint  

Prif Swyddog 

/ Swyddogion 

Datblygu 

22. Cynhyrchu newyddlen electronig rheolaidd ddwyieithog yn hyrwyddo 

gwaith y Fenter a gwaith sefydliadau, mudiadau, clybiau a 

chymdeithasau lleol sy’n cefnogi’r iaith mewn partneriaeth ag eraill 

megis Aelodau Fforwm Sirol Fflint a Wrecsam fel bo cyfle. O leiaf 12 

rhifyn, pob rhifyn yn cyrraedd 700 o ddarllenwyr erbyn 31 Mawrth 2020. 

CS y Fflint / 

CBS 

Wrecsam / 

Partneriaid y 

Fforwm Sirol 

2019/20  Swyddog 

Datblygu a 

Chyfathrebu 

23. Arwain a chyfrannu’n strategol i waith y Fforwm Iaith Sirol gan adrodd 

ar yr hyn a gyflawnwyd gan y Fforwm. 

 

 2019/20  Prif Swyddog/ 

Swyddog 

Cyfathrebu 

24. Cydweithio â’n partneriaid trwy’r Fforwm Sirol i greu Colofn 

Ddwyieithog fisol i bapur newydd ‘The Leader’. 12 cyfraniad erbyn 31 

Mawrth 2020.  

 

Holl 

bartneriaid y 

Fforwm Sirol 

2019/20  Swyddog 

Datblygu a 

Chyfathrebu 

25. Cynorthwyo Cynghorau Sir y Fflint a Wrecsam i weithredu'r 

Strategaeth Addysg Gymraeg gan fynychu cyfarfodydd o'r Grwpiau a'r 

CS y Fflint / 

CBS Wrecsam 

2019/20  Prif Swyddog / 

Swyddog 
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Is-grwpiau Gorchwyl.  Mynychu o leiaf 5 cyfarfod yn y ddwy sir ystod y 

flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

Cyfathrebu / 

Cyfarwyddwr 

Ymgysylltiol 

26. Cydweithio’n agos gyda Phapurau Bro yr ardal er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd i gymdeithasau yn y Gymraeg gan anelu at 

gyfrannu i bob rhifyn (20) erbyn 31 Mawrth 2018. 

 

Papurau Bro / 

Partneriaid y 

Fforwm Sirol  

2019/20  Swyddog 

Datblygu a 

Chyfathrebu 

Thema 1  
Cynyddu nifer y 
Siaradwyr Cymraeg 

27. Cefnogi Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg Sir y Fflint trwy 

weithio mewn partneriaeth agos â’r holl bartneriaid a gweithredu fel y 

pwynt cyswllt i bawb rannu ac ymledu gwybodaeth a straeon positif 

trwy amryw o gyfryngau, yn ddwyieithog.  Hyn mewn ymateb i ddiffyg 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymhlith trigolion o’r cyfleoedd am 

ddarpariaeth Gymraeg a datblygiadau newydd yn y sir, pryderon 

ynglŷn â phroffil isel y Gymraeg ymhlith y di-Gymraeg, a 

rhagdybiaethau negyddol ynglŷn ag argaeledd darpariaeth Gymraeg.  

1 ymgyrch mewn cydweithrediad â’r holl bartneriaid gan anelu at greu 

neu rannu 10 o eitemau’n wythnosol.   Erbyn Mawrth 2020. 

 

CS y Fflint 2019/20 Llywodraeth 

Cymru / CS 

y Fflint 

Swyddog 

Datblygu a 

Chyfathrebu /  

Swyddogion 

Datblygu 

28. Mewn cydweithrediad â Thimau Adran Addysg Cynghorau Sir y Fflint a 

Wrecsam, gynnal 20 ymgyrch / gweithgaredd i godi ymwybyddiaeth 

rhieni a darpar rieni o fanteision sgiliau dwyieithog a’r cyfleoedd am 

ddarpariaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg o fewn y ddwy sir. Erbyn 

Mawrth 2020.  

 

Adrannau 

Addysg CS y 

Fflint / CBS 

Wrecsam  

2019/20 Llywodraeth 

Cymru / CS y 

Fflint 

Swyddog 

Cyfathrebu / 

Swyddogion 

Datblygu 

29. Parhau i weithio mewn cyd-weithrediad â’r Mentrau Iaith cyfagos trwy 

gynllun Marchnad Lafur Mentrau Iaith Cymru a Four Cymru i ddatblygu 

Meithrinfeydd Cyfrwng Cymraeg. Cais Cynllun Datblygu Gwledig i 

cwblhau’r gwaith yn Sir y Fflint a gwaith mesur galw yn Sir Ddinbych (2 

gyfarfod cyhoeddus) erbyn Mawrth 2020. 

 

Mentrau Iaith 

Conwy / a Sir 

Ddinbych 

2019/20  Prif Swyddog 

Arall (Gwella 
Ansawdd) 

30. Cyflawni Lefel 1 PQASSO erbyn 31 Mawrth 2020.  2019/20  Staff a 

Chyfarwyddwyr y 

Fenter 


