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Mewn blwyddyn o weithgaredd a digwyddiadau o fewn cymunedau hyd a lled Sir 
Fflint a Wrecsam, tasg anodd i Gadeirydd mewn Adroddiad Blynyddol yw crynhoi, 
dethol a dewis beth i sôn amdano, o ran yr holl weithgarwch sydd wedi bod yn 
ystod y flwyddyn ariannol 2018 - 2019. 
 
Braint oedd cael croesawu Ras yr Iaith i Wrecsam yng Ngorffennaf 2018 pan oedd 
hi’n fwy nag erioed, ac yn ymweld â 17 o drefi ar draws Cymru – a Wrecsam 
gafodd y fraint o’i dechrau'r Ras.  Mae yna rywbeth arwyddocaol iawn bod baton yr 
iaith gael ei phasio o genhedlaeth i genhedlaeth ar draws cymunedau'r wlad. Mae 
gan weithgareddau o’r fath rhan bwysig mewn codi ymwybyddiaeth am y Gymraeg 
mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru. A dyna hefyd pam ers rhai blynyddoedd 
bellach mae'r Fenter wedi bod yn cydweithio gyda Chyngor Sir y Fflint a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam i drefnu gorymdaith a digwyddiadau Dydd Gŵyl Dewi yn 
y ddwy Sir, digwyddiadau sy'n cynyddu'n flynyddol mewn maint a phoblogrwydd. 
Mae cynhwysedd staff y Fenter i weithio ar draws y ddwy sir i drefnu ac i ddathlu 
Dydd Gŵyl Dewi, yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo.  
 
Anodd i Gadeirydd y Fenter hon fyddai peidio â sôn am ein trysor ni Magi Ann! Eto 
eleni mae Magi wedi diddanu a hudo plant bach a theuluoedd ar hyd a lled siroedd 
y Fflint a Wrecsam a ledled Cymru. Mae Magi Ann yn genhadwr arbennig ar gyfer y 
Fenter ac ar gyfer y Gymraeg.  
 
Un o’r gweithgareddau byddwn yn ymfalchïo fwyaf ynddo o’r flwyddyn dan sylw 
yw’r gwaith arloesol sydd wedi digwydd o ran cydweithio gyda Charchar y Berwyn, i 
drefnu gweithgareddau i garcharorion sy'n siarad Cymraeg neu sy â diddordeb yn 
yr iaith. Mae'r gwaith yma yn gwneud i garcharorion deimlo'n fwy cyfforddus i 
ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd yn y carchar. Dwi’n credu yn gryf bod y 
Gymraeg yn perthyn i bawb pwy bynnag y bo a beth bynnag ei sefyllfa mewn 
bywyd. 
 
Mewn blwyddyn o weithgaredd, cydweithio a phrysurdeb, dydi popeth ddim yn fêl i 
gyd. Rydym yn byw mewn oes lle mae angen gwneud mwy gyda llai yn gynyddol. 
Mae’n cyllid ni a’r costau cynyddol o redeg Menter yn peri heriau ac yn golygu bod 
y bod angen gryn pwyso a mesur gan y Cyfarwyddwyr yn aml pan ddaw hi at 
benderfyniadau cyllido.  
 
Fel rhiant i ddau o fechgyn ifanc, dwi’n gynyddol ymwybodol mai un peth yw 
dysgu’r iaith, mater arall yw cael hyder i’w siarad â’i defnyddio’n ddyddiol. A dyma'r 
her fawr o ran gwaith y Fenter, normaleiddio’r iaith, a’i gwneud yn iaith y gallwn fod 
yn gyfforddus ynddi yn ein bywydau bob dydd. Rydym yn ffodus fod gennym staff 
ymroddgar a brwdfrydig sy’n gweithio’n gydwybodol tuag at y nod hwnnw.  O fewn 
yr adroddiad hwn fe geir blas ar y gweithgaredd fu dros y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf. Diolch i staff y Fenter am ei gwaith diwyd. Diolch i'r Cyfarwyddwyr  am 
rhoi o’u hamser i oruchwylio gwaith y Fenter a diolch i’n partneriaid yn y ddwy sir. 

 

Gareth Hughes 

 

Neges y Cadeirydd 
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Gwerthoedd 

Meysydd Gwaith y Fenter 

 
 

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

siroedd y Fflint a Wrecsam.” 

Gwneir hyn drwy: 

• weithredu’n arloesol i ddarparu amrediad o weithgareddau i hyrwyddo ac adfywio’r 

Gymraeg mewn ymateb i anghenion lleol; 

• weithio i gryfhau sail economaidd yr iaith drwy annog 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, siaradwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg fel ei 

gilydd i hyrwyddo agwedd iach a pharch tuag at y Gymraeg. 

 

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. 
 

 

 
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 

Cenhedaeth 
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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 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.  

 

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

misoedd Ebrill 2018 – Mawrth 2019. 
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Yn ystod y cyfnod hwn fe wnaeth Menter Iaith Fflint a 

Wrecsam gynnal neu weithio mewn partneriaeth i gynnal dros 

180 
o weithgareddau a digwyddiadau 

 
 
 

ar gyfer dros 

9,000 
 

o bobl 
 

 

 
A thrwy phrosiect Cymraeg Byd Busnes, gweithiwyd yn ddwys 

gyda 

19 
o fusnesau a chodi ymwybyddiaeth 

68 
o fusnesau eraill o fanteision defnyddio'r Gymraeg mewn 

busnes. 
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Nod: Cynnydd yn y 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: Mewn cydweithrediad â Thîm Adran Addysg Cynghorau Sir y 

Fflint a Wrecsam, codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd am ddarpariaeth Addysg 

Cyfrwng Cymraeg o fewn y ddwy sir trwy gynnal 20 ymgyrch/ gweithgaredd i godi 

ymwybyddiaeth rhieni a darpar rieni o fanteision sgiliau dwyieithog i'w plant. Erbyn 

Mawrth 2019 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn, llwyddwyd i gynnal 25 ymgyrch/ 

gweithgaredd i godi ymwybyddiaeth rhieni a darpar rieni o fanteision sgiliau 

dwyieithog i'w plant. Erbyn Mawrth 2019. 

 
 

 

Trefnodd y Fenter ddigwyddiad gwahanol iawn i'r arfer i deuluoedd lleol. Daeth 21 o fabanod 

a 27 o rieni, gan gynnwys 5 o dadau i Ganolfan Adnoddau Cymunedol Acton i wneud llond y 

lle o lanast! Mewn cydweithrediad â chwmni Splat Messy Play, trefnwyd bod 8 o ynysoedd 

gweithgareddau gwahanol o amgylch y neuadd gan gynnwys paentio, crefft, sbageti lliwgar, 

bwced o iogwrt, bwced o jeli, dillad a defnyddiau gwisgo fyny. Enfys a lliwiau oedd thema'r 

bore a chafodd pawb hwyl yn dysgu geiriau Cymraeg syml fel gwasgu, gwthio, tywallt, 

darganfod, cymysgu ac arogli. 

 

Thema 1: Cynyddu Nifer o Siaradwyr Cymraeg -  Teuluoedd 

Canlyniadau Allweddol 2018 - 2019 

Llanast Llawen, Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton - 

26.05.18 
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Targed a gytunwyd: Cynnal 4 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 24 teulu. 

 
Targed a gyflawnwyd: Erbyn hyn rydym wedi cynnal 4 cwrs 6 wythnos o 

weithgareddau i rieni a darpar rieni a'u plant dan oed ysgol i godi ymywbyddiaeth o 

fanteision trosglwyddo'r Gymraeg o fewn y teulu gan weithio'n ddwys gyda 56 teulu. 

 

 

Rhwng mis Medi a Tachwedd 2018, cynhaliodd y Fenter ddau gwrs Arth Jimmy, un 

ohonynt yn Llyfrgell Wrecsam a'r llall yng Nghapel Bethesda, Yr Wyddgrug. Bu'r  

plant yn dysgu sgiliau corfforol a gymnasteg syml a rhain wedi'u symbylu gan lyfr 

stori penodol. Mynychodd 16 teulu'r sesiynau yn Llyfrgell Wrecsam a mynychodd 25 

teulu'r sesiynau yng Nghapel Bethesda. 
 

 

 
   

Cyrsiau Arth Jimmy - 

Llyfrgell Wrecsam a Chapel Bethesda, Yr Wyddgrug 

Llyfrgell Wrecsam 

Medi 18fed - 3 teulu (3 oedolyn, 3 plentyn) 

Medi 25ain - 5 teulu (6 oedolyn, 6 plentyn) 

Hydref 9fed - 5 teulu (5 oedolyn, 6 plentyn) 

Hydref 16eg - 3 teulu (3 oedolyn, 6 plentyn) 

Hydref 23ain - 5 teulu (5 oedolyn, 6 plentyn) 

Tachwedd 6ed - 5 teulu (5 oedolyn, 6 plentyn) 
 

Capel Bethesda, Yr Wyddgrug 

Medi 28ain - 18 teulu (16 oedolyn, 18 plentyn) 

Hydref 5ed - 16 teulu (17 oedolyn, 20 plentyn) 

Hydref 12ed - 15 teulu (16 oedolyn, 18 plentyn) 

Hydref 19eg - 13 teulu (14 oedolyn, 14 plentyn) 

Hydref 26ain - 10 teulu (14 oedolyn, 13 plentyn) 
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Nod: Cynyddu'r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc 

a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith. 

 
Blas ar weithgareddau 

Targed a gytunwyd: Cynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fagu balchder yn eu 

Cymreictod gan gynnig 8 gweithgaredd ar gyfer 125 o blant a phobl ifanc, gan godi 

ymwybyddiaeth o hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2019. 

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

ifanc ddefnyddio'r Gymraeg trwy ddarparu 10 gweithgaredd ar gyfer 163 o blant. 
 

 
Fel rhan o ymdrechion Siarter Iaith Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog, roedd y disgyblion yn 

awyddus i ddysgu mwy am alawon traddodiadol a cherddoriaeth gwerin o Gymru. Felly 

trefnwyd ymweliad gan Gwilym Bowen Rhys i'r ysgol i gynnal gweithdy hefo'r disgyblion. 

Cafodd y plant amser wrth eu boddau yn dysgu am hanes amryw o alawon gwerin Cymru. 

Dysgodd y disgyblion rhai o'r caneuon hyn a dangosodd Gwilym amrywiaeth o offerynnau i'r 

plant a rhoi'r cyfle iddynt gael tro ar ambell un. Roedd 23 o blant yn bresennol yn y    

gweithdy. 

 
 

 

Canlyniadau Allweddol 2018 - 2019 

Thema 2: Cynyddu'r Defnydd o'r Gymraeg - Plant a phobl ifanc 

Gweithdy Gwilym Bowen Rhys, 

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog - 18.05.18 
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Cafodd y Fenter y fraint o groesawu Ras yr Iaith i Wrecsam yng Ngorffennaf 2018. Mai'n 

Ras sy'n cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn i hyrwyddo a dathlu'r Gymraeg wrth i faton yr 

iaith gael ei phasio o genhedlaeth i genhedlaeth ar draws cymunedau'r wlad. Roedd y Ras 

yn fwy nag erioed yn 2018, wrth iddi ymweld â 17 o drefi ar draws Cymru, ond Wrecsam 

gafodd y fraint o ddechrau'r Ras. Cydweithiodd y Fenter yn agos â Chyngor Bwrdeistref 

Sirol Wrecsam i drefnu'r digwyddiad a gwahoddwyd ysgolion cynradd ac uwchradd y ddwy 

sir i gymryd rhan. Cymerodd dair ysgol ran yn y Ras (Ysgol Gynradd Gwenfro, Wrecsam; 

Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug; Ysgol Croes Atti, Y Fflint) ynghyd ag aelodau o'r cyhoedd a 

chynrychiolaeth o fusnesau a mudiadau eraill. Cymerodd 52 plentyn ran yn y Ras. 

 

 

Cymal Wrecsam o Ras Yr Iaith, Wrecsam - 

04.07.19 
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Mewn partneriaeth gyda Llyfrgelloedd Wrecsam cynhaliwyd cwis yn seiliedig ar ddwy 

chwedl Gymreig sef Cantre'r Gwaelod a Rhys a Meinir ar gyfer ysgolion cynradd Cymraeg 

Wrecsam. Cafwyd cynrychiolaeth o ysgolion Bodhyfryd, Bryn Tabor, I.D Hooson a Plas 

Coch. Cymerodd 19 o blant ran yn y cwis hwyliog hwn ac am yr ail flwddyn yn olynol, Ysgol 

Bodhyfryd ddaeth yn fuddugol. 
 

 

 

 
 
 

Trefnodd y Fenter bod myfyrwyr Cymraeg Ail- Iaith Coleg Cambria yn cael mynd i Wersyll yr 

Urdd Glan Llyn, lle cafwyd tridiau o weithgareddau oedd nid yn unig yn eu helpu gyda'u cwrs 

ond hefyd magu eu balchder a chodi eu hymwybyddiaeth o hanes a diwylliant yr iaith. Roedd 

y gweithgareddau yn amrywiol iawn megis: gweithdai gan diwtoriad Prifysgol Bangor i helpu 

gyda'u cwrs Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol; gweithdy drama gan Gwennan Mair, Theatr 

Clwyd; ymweld â Llyn Celyn; mwynhau rhai o weithgareddau awyr agored y Gwersyll a gig 

acwstig o gwmpas y coelcerth gyda Candelas gyda'r nos. Mynychodd 7 o fyfyrwyr Coleg 

Cambria y daith a roedd yr adborth a gafwyd ynghylch y daith yn gadarnhanol iawn. 

Cwis Ysgolion Cynradd Cymraeg Wrecsam, Capel y Groes, 

Wrecsam - 24.10.18 

Trip Myfyrwyr Coleg Cambria i Glan Llyn, Llanuwchllyn - 

21 - 23.11.18 
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Targed a gytunwyd: 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 erbyn Mawrth 2019. 

 
Targed a gyflawnwyd: Llwyddwyd i gynnal 21 digwyddiad cymdeithasol ar gyfer 

1083 o blant. 
 

Cynhaliwyd dwy helfa drysor Magi Ann ym Mharc Gwepra, Cei Connah ac ym 

Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, Gwersyllt. Yn ogystal, i'r plant hŷn cafwyd helfa 

lluniau lle roedd gofyn iddynt ddefnyddio camera i dynnu lluniau pethau amrywiol o 

amgylch y parciau. Ar ddiwedd yr helfeydd cafodd y plant gyfle i wneud crefftau 

amrywiol a chyfarfod Magi Ann. Daeth cyfanswm o 48 o blant (40 o deuluoedd) i'r 

ddau ddigwyddiad. 

 
 

 
 

Trefnwyd disgo i flynyddoedd 1,2,3 a 4 Ysgolion Cynradd Cymraeg Sir Y Fflint ar 

Ddydd Santes Dwynwen a oedd yn gyfle iddynt wrando a mwynhau cerddoriaeth 

gyfoes Gymraeg tra'n cymdeithasu hefo'u ffrindiau tu allan i'r ysgol drwy gyfrwng y 

Gymraeg. Roedd 78 o blant yn bresennol a 12 o rieni. 

   

Helfeydd Hwyl yr Hydref, Parc Gwepra a Pharc Gwledig Dyfroedd 

Alun - 01.11.18 

Disgo Dwynwen i Ysgolion Cynradd Cymraeg Sir y Fflint, 

Theatr Clwyd - 25.01.19 
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Fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru yn 

Nhŷ Pawb, Wrecsam, trefnodd y Fenter sesiwn 

crefft a chanu yng nghwmni Magi Ann. Thema'r 

sesiwn oedd Cd y band Plu 'Holl Anifeiliaid y 

Goediwg'. Cafodd y plant gyfle i wneud 

masgiau anifeiliaid yn gyntaf cyn mynd ati i 

ganu rhai o'r caneuon oddi ar y Cd. Roedd hon 

yn sesiwn hynod boblogaidd ac amcangyfrifir 

bod 60 o blant a 50 o rieni yn bresennol. 

 
 
 

 

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi, cynhaliodd y Fenter ddau Sinema 

Atgofion, un yn Theatr Clwyd a'r llall yn Nhŷ Pawb. Roedd y ddau ddigwyddiad 

yn hynod boblogaidd ac yn gyfle i rieni fynd yn nôl i'w plentyndod gyda'u plant eu 

hunain drwy wylio rai o hoff gartwnau'r Cymry sef Superted ac Wil Cwac Cwac. 

Roedd cyfle i'r plant wneud crefft ar gychwyn y digwyddiad sef dylunio a chreu 

bocs arbennig i roi eu popcorn ynddo. Roedd yn ffordd wych o gyflwyno cartwnau 

Cymraeg i'r plant a'r gobaith yw y bydd yn annog y teuluoedd i wylio mwy o 

gartwnau Cymraeg yn hytrach na rhai Saesneg.Yn Theatr Clwyd roedd 109 yn 

bresennol (71 plentyn a 38 oedolyn) ac yn Tŷ Pawb roedd 41 yn bresennol (24 

plentyn a 17 oedolyn) 

Magi Ann a Holl Anifeiliaid y Goedwig, Tŷ Pawb - 

09.02.19 

Sinema Atgofion: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug a Thŷ Pawb, 

Wrecsam - 01.03.19 
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Nod: Cryfhau safle'r Gymraeg o fewn y gymuned. 

 

Blas ar weithgareddau 

Targed a gytunwyd: Cynnal 30 digwyddiad/ gweithdy cymdeithasol, llenyddol neu 

gelfyddydol ar gyfer y gymuned leol gyda 500 o fynychwyr erbyn 31 Mawrth 2019. 

 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn Mawrth 31 Mawrth 2019, llwyddodd y Fenter i gynnal 

33 digwyddiad/ gweithdy cymdeithasol, llenyddol neu gelfyddydol ar gyfer y 

gymuned leol gyda 1,139 o fynychwyr. 

 

Gyda nawdd gan Noson Allan, trefnodd y Fenter bod Sioe Glybiau newydd Theatr Bara 

Caws, Brecshît yn ymweld â Neuadd Goffa Oliver Jones, Dolywern. Sioe ddoniol a dychanol 

yn dilyn hynt a helynt teulu Doris Morus, Bryn Cwd yr Arian a hynny'n dilyn canlyniad 

pleidlais Brexit. Roedd tocynnau'r noson yn gwerthu'n gyflym a braf oedd gweld y neuadd yn 

llawn. Roedd hi'n noson llawn hwyl a chwerthin yng nghwmni cymeriadau lliwgar ac roedd y 

gynulleidfa amlwg wedi mwynhau'r noson yn fawr. Mynychodd 88 y digwyddiad. 

 

 

Canlyniadau Allweddol 2018 - 2019 

Thema 2: Cynyddu'r Defnydd o'r Gymraeg - Y Gymuned 

Brecshit, Sioe Glybiau Theatr Bara Caws, Neuadd Dolywern - 

08.05.18 
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Bu'r Fenter yn cydweithio gyda swyddog yng Ngharchar y Berwyn, Wrecsam i helpu drefnu 

gweithgareddau i garcharorion sy'n siarad Cymraeg neu ddiddordeb yn yr iaith er mwyn 

iddynt deimlo'n gyfforddus i ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd yn y carchar. Un o'r 

gweithgareddau hyn oedd gig gyda Gwilym Bowen Rhys a'r Band. Perfformiodd y band 

amryw o ganeuon o'u halbwm ac ychydig o hen ffefrynnau gwerinol. I gloi'r sesiwn, cafwyd 

sesiwn o godi cân gyda'r carcharorion eu hunain. Roedd y rhai y fynychodd y digwyddiad yn 

gyfuniad o Gymry Cymraeg, dysgwyr o bob lefel ac ambell un oedd yn gwbl ddi-Gymraeg 

oedd gyda diddordeb mewn dysgu mwy neu'n diddori mewn cerddoriaeth yn gyffredinol. Yn 

ystod y prynhawn, roedd llawer ohonynt yn datgan eu diddordeb i ddysgu mwy am y 

Gymraeg a'i diwylliant a'r ymateb yn gadarnhaol iawn. Mynychodd 33 o garcharorion a 5 

aelod o staff. 
 

Daeth 33 o garolwyr ynghyd i ganu carolau Cymreig o amgylch tafarndai gwledig Sir y Fflint 

dros gyfnod y Nadolig. Cafwyd croeso twymgalon a digonedd o fins peis ym: Mar Gwin y 

Delyn, Yr Wyddgrug; Y Dderwen, Hendre; Y Goron, Pant-y-Mwyn; Y Miners, Maeshafn ac 

Owain Glyndŵr, Gwernymynydd a braf oedd gweld nifer o'r tafarnwyr yn ymuno yn y canu 

hefyd. Llwyddwyd i godi £200.30 tuag at Banc Bwyd Sir y Fflint yn ystod y noson a braf iawn 

oedd cael cenhadu hwyl yr ŵyl trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Gig Gwilym Bowen Rhys, Carchar y Berwyn - 

22.08.19 

Crôl Carolau Sir y Fflint - 

22.12.18 
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Targed a gytunwyd: Parhau i weithio'n ddwys i ddylanwadu ar 4 gŵyl gymunedol er 

mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn elfen weledol a chlywadwy mewn gwyliau sydd 

eisoes yn cael eu cynnal yn yr ardal. 

 
Targed a gyflawnwyd: Llwyddodd y Fenter i weithio gyda 5 gŵyl gymunedol er 

mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn elfen weledol a chlywadwy mewn gwyliau sydd 

eisoes yn cael eu cynnal yn yr ardal. 

 
 

 

Am y tro cyntaf, cydweithiodd y Fenter yn agos iawn gyda threfnwyr 'The Goodlife 

Experience' sy'n cael ei chynnal ym Mhenarlag. Eleni oedd y bumed blwyddyn i'r ŵyl gael ei 

chynnal ac yn y gorffennol mai wedi bod yn ŵyl Seisnigedd. Fodd bynnag roedd y gantores 

Cerys Matthews, sef un o drefnwyr yr ŵyl yn awyddus i'w chymreigio. O ganlyniad, 

llwyddwyd i gael cornel Gymreig ar y maes a fe'i galwyd yn 'Penbarlag'. Yn y babell hon 

roedd bar yn gwerthu cwrw crefft Cymreig 'Cwrw Sir y Fflint' ac roedd mynychwyr yn cael eu 

hannog i archebu eu peint drwy gyfrwng y Gymraeg. Gyda chymorth Rhys Mwyn llwyddodd 

y Fenter i lunio amserlen llawn dop o weithgareddau Cymraeg a Chymreig drwy gydol y 

penwythnos a hynny'n ddigwyddiadau i'r teulu oll fel; sesiynau Amser Babi Cymraeg, sioeau 

hud a lledrith Professor Llusern, Disgo Distaw, sesiynau Magi Ann, gweithdai clocsio a gig 

gwerin. Roedd y babell o dan ei sang drwy gydol y penwythnos a braf oedd gweld sawl un 

yn dweud mai Penbarlag oedd uchafbwynt yr ŵyl! 

   

Gŵyl Byw yn Dda (The Goodlife Experience), Penarlag - 

15 - 16.09.18 
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Targed a gytunwyd: Parhau i gynnal trafodaethau gyda Chlwb Pêl Droed Wrecsam 

gan anelu i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, a chodi ymywbyddiaeth o'r cyfleoedd i 

gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg gyda chefnogwyr y tîm yn stadiwm y Cae Ras erbyn 

Mawrth 2019. Mewn cydweithrediad â phartneriaid cynnal 1 digwyddiad o fewn y 

stadiwm erbyn 31 Mawrth 2019. 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn 31 Mawrth 2019, llwyddodd y Fenter i drefnu 1 

digwyddiad o fewn stadiwm y Cae Ras. 
 

 

 
 

 

 

 

Gan gydweithio'n agos gyda staff Cae Ras trefnodd y Fenter Noson hwyl i'r teulu yn 'Stafell 

1864 y stadiwm. Prif bwrpas y noson oedd hyrwyddo darpariaeth gwersi dysgu Cymraeg 

Coleg Cambria a chlwb yr Urdd i blant rhwng 5-11 oed. Darparwyd bwyd ar ein cyfer gan y 

Cae Ras a trefnodd y Fenter amrywiaeth o weithgareddau i'r teuluoedd fel: crefftau; paentio 

wynebau; modelu balwns; gweithdai syrcas; helfa drysor Magi Ann a gweithgareddau bwa a 

saeth. Roedd Dj Bustach hefyd yn bresennol yn canu a chwarae caneuon Cymraeg a daeth 

Dewin, Magi Ann a Mr Urdd i ymuno yn yr hwyl. Roedd hon yn noson lwyddiannus gyda 76  

o blant a 70 oedolyn yn bresennol. 

Camu 'Mlaen, 'Stafell 1864, Cae Ras, Wrecsam - 

08.06.18 
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Targed a gytunwyd: Cydweithio â chynghorau lleol i gynnal 2 ddathliad cymunedol 

sy'n ennyn balchder mewn Cymreictod a diwylliant i 500 o bobl erbyn 31 Mawrth 

2019. 
 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn diwedd y flwyddyn cydweithiodd y Fenter â 

chynghorau lleol i gynnal 2 ddathliad cymunedol sy'n ennyn balchder mewn 

Cymreictod a diwylliant Cymru i 2,080 o bobl erbyn 31 Mawrth 2019. 

 

Gan bod Dydd Gŵyl Dewi yn ystod wythnos hanner tymor, penderfynwyd cynnal 

dathliad wythnos yn gynharach. Cydweithiodd y Fenter yn agos gyda'r Cyngor Sir a 

Chyngor Tref y Fflint i drefnu'r dathliad a gwahoddwyd holl ysgolion tref y Fflint i 

gymryd rhan. Daeth cynrychiolaeth o Ysgol Gwynedd, Ysgol Croes Atti, Ysgol 

Cornist Park, Ysgol Arbennig Maes Hyfryd ac Ysgol Arbennig Pen Coch i ymuno yn 

y dathliadau a pherfformio eitemau ar y thema 'Cymru'. Braf yw gweld y dathliad yn 

mynd o nerth o nerth a daeth oddeutu 500 o blant ynghyd a 80 aelod o'r cyhoedd i 

wylio'r perfformiadau'r ysgolion. 

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi a Dathliad o Ieuenctid, Diwylliant a 

Hunaniaeth Gymreig, Y Fflint - 22.02.19 
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Ers sawl blwyddyn bellach mae'r Fenter wedi bod yn cydweithio gyda Chyngor 

Bwrdeistref Sirol Wrecsam i drefnu gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - digwyddiad sy'n 

cynyddu'n flynyddol mewn maint a phoblogrwydd. A hithau'n hanner tymor, cafwyd 

ychydig o newidiadau i'r trefniadau eleni a fe drefnwyd diwrnod hwyliog i'r teulu yn 

Nhŷ Pawb gyda'r orymdaith yn rhan o'r dathliadau hyn. Daeth pobl o bob oed a 

phob chefndir at ei gilydd i ddathlu ac ymfalchïo yn eu Cymreictod. Yn arwain y 

orymdaith roedd Band Cambria. Cafodd y dorf yn Nhŷ Pawb eu diddanu gan Andie 

Hickie a Chôr DAW ac i gloi'r dathliadau cyd-ganodd y dorf Calon Lân a'r Anthem. 

Amcangyfrifir bod o leiaf 1,500 o bobl yn bresennol. 
 

 

 

Gorymdaith a Dathliad Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam - 

01.03.18 
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Targed a gytunwyd: Parhau i gynnal a datblygu'r cystadlaethau 'Addurno Ffenestri' 

Dydd Gŵyl Dewi gan wneud y Gymraeg yn fwy gweledol a sefydlu arferion 

cadarnhaol o ran defnyddio iaith yn y dyfodol. Gweithio gyda 60 o leoliadau dros y 

ddwy sir erbyn 31 Mawrth 2019. 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn diwedd y flwyddyn, gweithiodd y Fenter gydag o leiaf 

130 o fusnesau lleol er mwyn gwneud y Gymraeg yn fwy gweledol a'u hannog i 

sefydlu arferion cadarnhaol o ran defnyddio iaith yn y dyfodol. 
 

Eleni, fe ehangwyd ar gystadleuaeth addurno ffenestri Dydd Gŵyl Dewi wrth i siopau  

a busnesau trefi Wrecsam, Y Fflint, yr Wyddgrug, Treffynnon ac am y tro cyntaf eleni 

Shotton gymryd rhan. Dosbarthwyd o leiaf 130 o lythyrau yn rhannu gwybodaeth am 

y gystadleuaeth a rhwng y bedair tref cymerodd 35 busnes ran yn y gystadleuaeth. 

Tynnwyd sylw at wasanaeth a chefnogaeth oedd ar gael i fusnesau gynyddu eu 

defnydd o'r Gymraeg gan Brosiect Cymraeg Byd Busnes. 
 

 

 

 

Cystadlaethau Addurno Ffenestri Siopau Dydd Gŵyl Dewi 

Wrecsam 

1af: 

Gerrards, Stryd yr Arglwydd 

2il: Ambiwlans Awyr Cymru 

3ydd: Jane Smellie Opticians 

Treffynnon 

1af: Tower Crafts Holywell 

2il: The Flower Bowl 

3ydd: Cyfreithwyr Hughes Parry 

Yr Wyddgrug 

1af: Salvation Army 

2il: Dawnsio Dance 

3ydd: Siop Y Siswrn 

Shotton  

1af: Al's Toy Barn 

2il: Ymchwil Canser 

3ydd: Kk's Hair & Beauty 

Y Fflint 

1af: Tŷ’r Eos 

2il: Crefftau Cariad 

3ydd: Caffi’r Hen Lys 
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Nod: Bod mwy o adnoddau ac arfau ar gael i hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, gan 

gynnwys o fewn yr amgylchedd digidol. 

 

Dros y cyfnod hwn, parhaodd y Fenter i ddatblygu ein gwefan 

(www.menterfflintwrecsam.cymru). Mae'r wefan yn cael ei diweddaru'n gyson gyda 

newyddion a digwyddiadau diweddaraf y Fenter. Erbyn diwedd y flwyddyn roedd 2,977 o 

bobl wedi ymweld â'r wefan. Rydym hefyd yn gwneud defnydd sylweddol o'r cyfryngau 

cymdeithasol (Facebook, Twitter, Instagram, You tube) a thrwy'r llwyfannau hyn rydym yn 

teimlo ein bod yn cyrraedd llawer iawn o bobl gydag ein negeseuon gan rannu gwybodaeth 

a hyrwyddo digwyddiadau yn fwy effeithiol. 

 
 

 

Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/03/19) roedd 1,743 o bobl wedi hoffi tudalen y Fenter 

ar Facebook. Cynnydd o 1,572 i 1,743 sef cynnydd 11% yn ystod y flwyddyn. 

 
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/08/19) roedd 1,942 o bobl yn dilyn y Fenter ar 

Twitter. Cynnydd o 1,761 i 1,942, sef cynnydd o 10% yn ystod y flwyddyn. 

 

 
Rydym hefyd yn rheoli tudalen Facebook a Twitter Magi Ann. 

Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/03/19) roedd 1,159 o bobl yn hoffi tudalen Magi Ann 

ar Facebook. Cynnydd o 1,031 i 1,159 sef cynnydd o 12% yn ystod y flwyddyn. 

 
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/03/19) roedd 569 o bobl yn dilyn Ap Magi Ann ar 

Twitter. Cynnydd o 473 i 569 sef cynnydd o 20% yn ystod y flwyddyn. 

 
 

Erbyn diwedd chwarter 4, roedd 8,880 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 ddwy sir a rhannu datblygiadau a newyddion y Fenter. 

 

Menter Iaith Fflint a Wrecsam  

 

          

 

 

 

 

 

 

Thema 3 - Seilwaith a Chyd-destun 

@fflintawrecsam @ApMagiAnn 

Magi Ann 
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Prosiect Cymraeg Byd Busnes  

Nod: Cefnogi busnesau bach yng Nghymru i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, a 
thrwy hynny gynyddu’r cyfleoedd sydd yna i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu 
cymunedau.   
 
Yn 2017 lansiodd Llywodraeth Cymru y prosiect ‘Cymraeg Byd Busnes’ sy’n 
cynnig cyngor rhad ac am ddim, wedi’i deilwra at ddefnyddio Cymraeg mewn 
busnes.   
 
Drwy gynnig y gwasanaeth hwn, mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio bydd mwy 
o berchnogion busnes yn dechrau meddwl am sut y gallai Cymraeg ddod yn fwy 
amlwg yn eu busnesau, gan roi’r cyfle i bobl ddefnyddio Cymraeg yn eu 
cymunedau- a’r cyfan yn cefnogi gweledigaeth strategaeth Cymraeg 2050 o filiwn 
o siaradwyr. Yn ystod y cyfnod hwn roedd y prosiect yn ariannu 10 Swyddog 
Cymraeg Byd Busnes ledled Cymru, un yn ar gyfer bob dwy sir yma yn y gogledd.   
 
Yn ystod y flwyddyn dan sylw gweithiodd Swyddog Cymraeg Byd Busnes Fflint a 
Wrecsam gyda 68 busnes gan godi ymwybyddiaeth o’r prosiect a’r manteision o 
ddefnyddio’r Gymraeg mewn busnes.  
 
Aeth ymlaen i weithio yn agos gyda 19 o’r busnesau hynny gan eu cefnogi i 
ddatblygu a chynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.  
 
Dyma enghreifftiau o’r math o gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau gan gynnwys: 
 

 Cyngor ar sut i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn y busnes  

  Sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith a chyflwyniad i’r staff ar fuddion defnyddio’r 
Gymraeg 

 Gwasanaeth Cyfieithu  

  Nwyddau Marchnata Dwyieithog  

 Bathodynnau Iaith Gwaith  

  Cynllun gweithredu i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn y busnes  

 Cyfeirio at ddulliau o recriwtio pobl sy’n gallu’r Gymraeg  

  Cyfeirio at ddarparwyr gwersi Cymraeg 
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Yn y flwyddyn ariannol 2018-19, ni welwyd cynnydd yn y cyllid a ddaeth i Fenter Iaith Fflint 

a Wrecsam gan Lywodraeth Cymru, serch hynny bu i’r Fenter ymgymryd â sawl Cynllun 

Lefel Gwasanaeth (CLG) gyda phartneriaid yn y ddwy sir i ddenu £47,119 o gyllid.  Y 

partneriaid oedd Mentrau Iaith Cymru, am y prosiect Cymraeg Byd Busnes; Cyngor Sir y 

Fflint am gefnogaeth i lunio polisiau a chwrdd â’i targedau Cymraeg, hefyd ynghyd â 

Chyngor Tref Y Fflint, am drefnu a rheoli dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Y Fflint i’r ddau 

Gyngor; Coleg Cambria am drefnu digwyddiad hyrwyddo yn y Cae Râs, Wrecsam a 

Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am drefnu a rheoli gorymdaith a dathliadau Dydd Gŵyl 

Dewi.  Mae’r cyd-weithio gyda phartneriaid yn elfen bwysig o waith Menter Iaith Fflint a 

Wrecsam gan ei fod yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i hybu, hyrwyddo a chynnyddu 

defnydd o’r Gymraeg ar draws cymunedau a busnesau y ddwy sir.  Defnyddiwyd y grant o 

£3,735 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ystod 2018-19 i gwblhau ail-frandio 

Menter Iaith Fflint a Wrecsam.   

Fel canlyniad i’r CLG i gyflogi Swyddog Cymraeg Byd Busnes, bu cynnydd ar y flwyddyn 

ariannol ddiwethaf ar wariant ar gyflogau.  Roedd gwariant ar weithgareddau tua 10% yn is 

nag yn 2017-18 ond serch hynny, cwblhawyd pob targed. Bu gwariant ar offer cyfrifiadurol 

angenrheidiol yn ystod 2018-19 a chynnydd o 2% ar gostau gweinyddol.  

Ar ôl diystyru’r incwm a ddaeth fel canlyniad i’r uniad o Fenter Iaith Sir y Fflint a Menter Iaith 

Maelor yn 2017-18, mae ffigwr gwarged 2018-19, cyn addasiadau, yn gyson â hynny o 

2017-18, gan ddangos tuedd cyson yn rheolaeth cyllid y Fenter.  Ar ddiwedd 2018-19, 

cyfanswm cronfeydd Menter Iaith Fflint a Wrecsam oedd £67,142.   

 

Incwm 2018-19 £

Grant Llywodraeth Cymru 132,043       

Cyngor Sir y Fflint CLG 11,080         

Grant Loteri Cenedlaethol– Arian i Bawb 3,735           

MIC - CLG Cymraeg Byd Busnes (CBB) 29,901         

Incwm gweithgaredd 2,639           

Incwm Partneriaid 2,083           

Incwm arall 420              

Incwm arall – MIC ad-daliad CBB 3,376           

Iaith ar Daith 215              

Coleg Cambria - CLG Camu ‘Mlaen 2,638           

Cyngor B.S. Wrecsam - CLG  Dydd Gŵyl Dewi 2,000           

Cyngor Sir y Fflint - CLG Dydd Gŵyl Dewi 1,000           

Cyngor Tref Y Fflint - CLG Dydd Gŵyl Dewi 500              

Cyfanswm Incwm 191,630£     

Gwariant 2018-19

Cyflogau 127,811       

Gweithgareddau 16,105         

Gweinyddol 40,979         

Total Expenditure 184,895£     

Cyfanswm gwarged / (diffyg) 6,735£         

Incwm a Gwariant 
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68.91% 

5.78% 

1.95% 

15.60% 

1.38% 

1.09% 

0.22% 1.76% 

0.11% 
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1.04% 

0.52% 
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Incwm 2018-19 

Grant Llywodraeth Cymru 

Cyngor Sir y Fflint CLG 

Grant Loteri Cenedlaethol– Arian i Bawb  

MIC - CLG Cymraeg Byd Busnes (CBB) 

Incwm gweithgaredd  

Incwm Partneriaid  

Incwm arall  

Incwm arall – MIC ad-daliad CBB  

Iaith ar Daith  

Coleg Cambria - CLG Camu ‘Mlaen  

Cyngor B.S. Wrecsam - CLG  Dydd Gŵyl Dewi 

Cyngor Sir y Fflint - CLG Dydd Gŵyl Dewi 

Cyngor Tref Y Fflint - CLG Dydd Gŵyl Dewi 

69.13% 

8.71% 

22.16% 

Gwariant 2018-19 

Cyflogau 

Gweithgareddau 

Gweinyddol 
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Cyfarwyddwyr Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn ystod cyfnod yr Adroddiad: 

 
Gareth Hughes - Chairman 

Nia Wyn Jones - Company Secretary  

Huw Alun Roberts - Treasurer (retired 31/3/019) 

Harri Bryn Jones  

Alun Evans 

Trefor Jones-Morris  

Emma Lloyd 

Gareth Lloyd  

Phil Lovell 

Siôn Aled Owen  

Llinos Roberts 

Stephen Rule  

Bethan Williams 

Gareth Williams (retired 12/2/2019) 

A Ll Hughes (retired 24/4/18) 

Marian Jones (appointed 16/10/2018) 

Elgan Davies-Jones (appointed 16/10/2018) 

 

 
Swyddogion: 

 
Prif Swyddog: Gill Stephen 

Swyddog Busnes (rhan amser): Gwen Smith 

Swyddog Cyfathrebu (rhan amser):  Rhian Davies  

Swyddogion Datblygu: Anna Jones / Maiwenn Berry 

Swyddogion Datblygu (rhan amser): Rebecca Roberts / Chris Baglin  

 
 

 
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  

Aelodau'r Bwrdd Cyfarwyddwyr 

mailto:gill@menterfflintwrecsam.cymru
http://www.menterfflintwrecsam.cymru/

