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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Menter Iaith Fflint a Wrecsam 
 

6:30pm, Dydd Mawrth 20fed o Hydref 2020 

Cyfarfod Rhithiol trwy Zoom 

 

 

Presennol: Gareth Hughes (Cadeirydd), Nia Wyn Jones (Ysgrifennydd), Elgan Davies-Jones 

(Trysorydd), Alun Evans, Harri Bryn Jones, Phil Lovell, Siôn Aled Owen, Llinos Roberts, Morgan 

Thomas; Gill Stephen (Prif Swyddog), Gwen M. Smith, Ffion Whitham, Anna Prysor Jones, 

Maiwenn Berry, Bronwen Wright; Richard Roberts (Cyfrifydd); Fiona Mocko (Cyngor Sir y Fflint), 

Susanne Allcroft (Asiant Minera), Cyngh. Norma Davies (Maer Tref y Fflint), Mena Evans a 

Frances Jones.  

 

1. Croeso gan y Cadeirydd 

Estynnodd y Cadeirydd, Gareth Hughes, groeso cynnes i holl fynychwyr y cyfarfod ac i’r 

Siaradwr Gwadd, Mr. Iwan Edwards.  Soniodd y Cadeirydd am y newidiadau sydd wedi 

bod ers y Cyfarfod Blynyddol y llynedd gyda llai o weithgareddau’r Fenter yn bosib yng 

nghymunedau Wrecsam a Sir y Fflint.  Nododd uchafbwyntiau 2019-20 gan ddechrau 

gyda dathliadau Dydd Gŵyl Dewi a’r cyfle iddo wirfoddoli yn Wrecsam a’i falchder bod 

cymaint o gymunedau yn cael y cyfle i ddod at ei gilydd a chymryd rhan.  Hefyd yn amlwg 

ar yr adeg yma o’r flwyddyn, y Cystadlaethau Addurno Ffenestri mewn sawl tref ar draws 

y ddwy sir.   

 

Hefyd yn ystod y flwyddyn dechreuwyd ar y gwaith yn gysylltiedig â’r prosiect Symud 

gyda Tedi, sef datblygiad cymeriad Tedi o straeon Magi Ann.  Bydd y gyfres o ffilmiau i 

annog plant i wneud mwy o ymarfer corff ac i gadw’n heini yn hybu defnydd o’r Gymraeg 

o fewn teuluoedd ac yn cyfrannu at ddatblygu cynnwys Cymraeg sydd ar YouTube.  

Nodwyd hefyd bod y Fenter wedi bod yn rhan o’r datblygiadau cymunedol mewn 

ardaloedd gwledig y ddwy sir trwy grant gan Cadwyn Clwyd a bod gwaith wedi ei wneud 

ar sefydlu perllan cymunedol yn Licswm.   

 

Datganodd y Cadeirydd ei fod yn hynod falch bod y Fenter wedi ennill marc ansawdd 

PQASSO yn ystod 2019-20 gan ddangos bod trefn llywodraethu dda o fewn y Fenter.   

 

Diolchodd y Cadeirydd i staff y Fenter, o dan arweiniad Gill Stephen, am eu gwaith caled 

dros y flwyddyn ariannol diwethaf.  Bu diolch hefyd i Gyfarwyddwyr y Fenter am 

oruchwylio gwaith y Fenter ac i bartneriaid y Fenter dros y ddwy sir.   
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2. Ymddiheuriadau 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y canlynol: David James, Marian Jones;  Llyr Huws 

Gruffydd A.C., Mark Isherwood A.C., Eirian Conlon, Cyngh. Linda Carter (Maer 

Treffynnon), David Hinchcliffe (Clerk Cyngor Cymuned Minera) a Sarah Atherton A.S. 

 

3. Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 21ain Tachwedd 2019 

Nodwyd un cywiriad i’r Cofnodion, sef ychwanegu enw David James at y rhai oedd yn 

bresennol yn y cyfarfod.  Derbyniwyd Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2018-19 fel rhai 

cywir drwy gynnig gan HBJ a eiliwyd gan NWJ. 

 

4. Materion yn codi 

Doedd dim materion yn codi.   

 

TRWY GYTUNDEB NEWIDIWYD TREFN YR AGENDA I GYMRYD EITEM 5 AR ÔL EITEM 8 I 

ALLUOGI’R BWRDD NEWYDD BENDERFYNU AR FUSNES NEWYDD Y CWMNI.   

 

5. Ceisio Statws Elusennol – Addasiadau i Erthyglau’r Cwmni 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at y papur trafod ar gyfer yr eitem hon gan nodi bod mân 

newidiadau i Amcanion y Fenter a mân newidiadau i’r Erthyglau.  Derbyniwyd cyngor gan 

RR ar weithredu fel elusen.  Nodwyd bod mwy o goblygiadau i Ymddiriedolwyr o fewn 

elusen nag i Gyfarwyddwyr o fewn cwmni ac y bydd yr holl Gyfarwyddwyr yn 

Ymddiriedolwyr ond mae’n bosib bod yn Ymddiriedolwr heb fod yn Gyfarwyddwr.  Hefyd 

nodwyd bod angen bod yn glir ym mha rôl mae Ymddiriedolwyr sydd ddim yn 

Gyfarwyddwyr yn cael pleidleisio a rhaid cadw cofrestr Tŷ’r Cwmnïau yn gyfredol. Mae 

cyfrifon elusen yn cael eu cofnodi’n wahanol ac yn fwy caeth na’r rhai i gwmnïau.  Bydd 

rhaid datblygu systemau ariannol newydd, trwy cyd-weithrediad rhwng RR a GMS, i’r 

Fenter allu cadw’r cofnodion ariannol yn y ffurf briodol i elusen. Nodwyd bod yn bosib 

troi’n elusen yng nghanol blwyddyn ariannol ond nid oedd gan y Fenter ddyddiad 

penodol, hyd yn hyn, ar gyfer y newid.  Cadarnhawyd mai yr un set o gyfrifon cyhoeddus 

bydd yn cael eu cyflwyno i’r Comisiwn Elusennau ac i Dŷ’r Cwmnïau.  Fel arfer mae’r 

adroddiad blynyddol yn rhan o’r cyfrifon sy’n cael ei cyflwyno i’r Comisiwn Elusennau, yn 

wahanol i gyfrifon cwmni i Dŷ’r Cwmnïau lle dim ond y materion ariannol sydd yn cael eu 

cyflwyno.  Derbyniwyd cyngor bod angen cymryd gofal felly wrth gynnwys lluniau yn yr 

adroddiad blynyddol cyhoeddus, a’r angen am gytundeb unigolion i’w lluniau ymddangos 

o dan deddfwriaeth RhGDC (GDPR).  Dywedodd RR ei fod yn gweld manteision i’r Fenter 

o droi’n gwmni elusennol gan gynnwys dim baich treth corfforaeth ar grantiau COVID-19 

a’u tebyg.  Nodwyd bod nifer o’r Mentrau Iaith hefyd yn elusennau; bod mwy o gyllidwyr 

yn darparu grantiau yn benodol ar gyfer elusennau nag y sydd ar gyfer cwmnïau, a bod 

elusennau ddim yn gorfod talu TAW ar rhai costau, megis rhent.   

 

Trwy gynnig ED-J ac eiliad NWJ, a phleidlais o blaid gan 11 o'r 13 Cyfarwyddwr (85%), sef 

9 yn bresennol, 1 trwy ddirprwy (GMS) ac 1 trwy hysbyseb ysgrifenedig cyn y cyfarfod:   
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Penderfynwyd:   

1. Cymeradwyo’r newidiadau i Erthyglau Menter Iaith Fflint a Wrecsam er mwyn iddynt 
gyd-ymffurfio â gofynion y Comisiwn Elusennau. 

2. Caniatáu i’r Is-bwyllgor Busnes reoli’r broses o wneud cais i’r Comisiwn am statws 
Elusennol, gan wneud mân newidiadau pellach petai angen.   

 

6. Cyflwyniad gan y Prif Swyddog i’r Adroddiad Blynyddol 2019-20 ac amcanion a 

chyfeiriad strategol Menter Iaith Fflint a Wrecsam.   

Cyflwynodd Gill Stephen, y Prif Swyddog, yr Adroddiad Blynyddol 2019-20 i’r cyfarfod, 

gan nodi’r cynnwys o uchafbwyntiau’r flwyddyn.  Soniodd GS bod 2019-20 wedi bod yn 

flwyddyn arbennig o obeithiol gyda’r prosiectau Symud gyda Tedi a Datblygu Cymunedau 

Dwyieithog wedi cychwyn.  Ers hynny rydym wedi profi sefyllfa heriol, ond serch hynny 

dim byd na fedrwn goresgyn trwy addasu a newid y ffordd rydym yn gweithio.  Mae 

gwaith y Fenter yn parhau a dyna yw’r peth pwysig.   

 

At sylwadau y Cadeirydd, ategodd GS ei balchder hi bod y Fenter wedi llwyddo i dderbyn 

marc ansawdd PQASSO sydd yn arbennig o bwysig o ran denu cyllid gan arianwyr yn y 

dyfodol, ac yn dangos bod gan y Fenter systemau, gweithdrefnau a pholisïau cadarn 

mewn lle.   

 

Diolchodd GS i’r Cyfarwyddwyr sydd wedi bod yn gefn ac yn gymorth i’r staff yn ystod y 

cyfnod ac i’r staff am eu gwaith ofnadwy o galed yn ystod y flwyddyn ond hefyd yn ystod 

yr amgylchiadau presennol anodd.  Bu diolch hefyd i gyllidwyr y Fenter; heb gyllid 

digonol basau’r Fenter ddim yn medru gwneud y gwaith, hefyd diolch am gymorth a 

chefnogaeth y gymuned.   

 

Nodwyd bod gwaith y Fenter yn parhau i ganolbwyntio ar gynyddu defnydd o’r Gymraeg 

o fewn y gymuned gyda ychydig o waith ar y darged o gynyddu y niferoedd o siaradwyr 

Cymraeg.   

 

Soniwyd am y drafodaeth i ddod am newid statws y Fenter ac i geisio am statws 

elusennol fydd yn dod â sawl mantais i’r Fenter gan gynnwys manteision ariannol.  Bu 

gwahoddiad i ofyn unrhyw gwestiwn i’r staff am eu gwaith a diolch i’r mynychwyr am fod 

yn bresennol.     

 

Derbyniwyd yr adroddiad gyda diolch. 

 

7. Derbyn Cyfrifon hyd at Fawrth 31ain 2020 

Cyflwynwyd y cyfrifon gan Gwen M. Smith, Swyddog Busnes y Fenter, Elgan Davis-Jones, 

Trysorydd y Fenter a Richard Roberts, Cyfrifydd y Fenter, ar ran cwmni Hill & Roberts. 

 

Clywid gan GMS am ffynonellau cyllid y Fenter gan nodi bod Grant Craidd Llywodraeth 

Cymru (£132,043) yn cyfrannu ychydig dros hanner at incwm y Fenter a bod denu incwm 
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trwy grantiau a Chynlluniau Lefel Gwasanaeth (CLG) yn holl bwysig i ariannu gwaith y 

Fenter.  Diolchwyd i Gyngor Sir y Fflint am eu cyfraniad cyson drwy arian grant.   Nodwyd 

sut oedd y grantiau a’r cyllid yn cael eu defnyddio a bod y gwaith o dan CLG, er enghraifft 

ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, hefyd yn cynnig cyfle ychwanegol i godi 

ymwybyddiaeth o waith y Fenter ac i fod yn fwy gweladwy i’r cyhoedd.  Nodwyd yn fras, 

fanylion gwariant y flwyddyn 2019-20 gyda’r rhan helaeth yn mynd ar gyflogau, a gan fod 

gwariant ychydig yn is na’r incwm, bod gwarged ar ddiwedd y flwyddyn.  Pwysleisiwyd 

dibyniaeth y Fenter ar gyllid o wahanol ffynonellau eraill gan nad oedd cyllid Grant 

Craidd Llywodraeth Cymru yn ddigonol.     

 

Cyflwynodd Richard Roberts Cyfrifon y Cwmni gan nodi ei fod e hefyd yn falch bod y 

Fenter wedi derbyn y marc ansawdd PQASSO gan y bydd yn ddefnyddiol iawn yn y 

dyfodol.  Nodwyd hefyd y byddai statws elusennol yn cynnig ystod newydd o grantiau i 

geisio amdanynt.   

 

Cyfeiriodd RR at dudalennau 6 a 7 o’r Cyfrifon sydd yn cymharu incwm a chostau’r Fenter 

dros y blynyddoedd 2019-20 a 2018-19 a nodwyd bod yr incwm wedi tyfu’n sylweddol o 

2018-19 trwy lwyddo i ddenu grantiau.  Nodwyd bod y gwarged o £19,857 yn cynnwys 

symiau grantiau sydd wedi eu clustnodi ar gyfer 2020-21. Nodwyd bod y fantolen yn 

dangos bod Menter Iaith Fflint a Wrecsam mewn sefyllfa gref gyda £86,999 yn y gronfa 

ar gyfer 01/04/2020.  Cyfeiriodd RR at dudalennau 14 ac 15 sydd yn rhoi mwy o fanyldeb 

i’r incwm a gwariant ac at dudalen 9 lle mae ymateb y cwmni ac ystyriaethau i’r dyfodol i 

allu ymdopi â’r sefyllfa pandemig COVID-19 presennol.         

 

Bu diolch gan y Cadeirydd i RR a GMS ac i EDJ (Trysorydd).  Derbyniwyd y Cyfrifon y 

Cwmni fel rhai cywir trwy gynnig LlR a eiliad AE. 

 

8. Ethol Bwrdd Cyfarwyddwyr Menter Iaith Fflint a Wrecsam 

• Ail-etholwyd y Bwrdd drwy gynnig EDJ ac eiliad LlR.   

• Cyfetholwyd Morgan Thomas i’r Bwrdd trwy gynnig HBJ ac eiliad NWJ.  Diolchodd 

MT i’r Bwrdd am y croeso.   

 

9. Unrhyw Fater Arall 

Dim i’w nodi.  

 

10. Dyddiad ac awgrymiadau am leoliad y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf 

Ni phenodwyd dyddiad, ond cytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf yn ystod mis Hydref 

2021 gan obeithio y bydd cyfle i ddod at ein gilydd unwaith eto mewn lleoliad rhywle o 

fewn y ddwy sir erbyn hynny.  Serch hynny nodwyd hefyd y bwriad o barhau â’r arfer o 

gynnig cyfle i bobl ymuno o bell trwy rhaglen cyfrifiadurol megis Zoom er mwyn gwneud 

yr achlysur mor agored ag y bo modd i bawb o fewn y ddwy sir.   
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Daeth y Cyfarfod ffurfiol i ben a chroesawyd y Siaradwr Gwadd – Mr. Iwan Edwards, 

Swyddog Addysg a Chymunedau, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i drafod “Ein 

Cymunedau Gwyllt: Yr Ymddiriedolaeth Natur ac Adfywio Cymru”.  


