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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Menter Iaith Fflint a Wrecsam 
 

6:30pm, Dydd Mawrth 7fed Rhagfyr 2021 

Cyfarfod Rhithiol trwy Zoom 

 

 

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

(Trysorydd), Alun Evans, Marian Jones, Phil Lovell, Siôn Aled Owen, Llinos Roberts, Bethan 

Williams; Gill Stephen (Prif Swyddog), Gwen M. Smith, Ffion Whitham, Maiwenn Berry, Richard 

Roberts (Cyfrifydd), Chris Evans, Rebecca Robert a Catrin Gilkes (Cyfieithydd).  O ganlyniad i  

anawsterau technegol i gynnig CAP, ni fu’n bosib i’r Cyng.  David Mackie (Cyngor Sir y Fflint) aros 

yn y cyfarfod.  Cynigodd y Cadeirydd a’r Prif Swyddog gyfarfod ar wahân yn y dyfodol agos gyda 

Cyng. David Mackie.   

 

1. Croeso gan y Cadeirydd 

Estynnodd y Cadeirydd groeso cynnes i holl fynychwyr y cyfarfod ac i’r Siaradwr Gwadd, 

Rebecca Roberts.  Soniodd y Cadeirydd am flwyddyn heriol ac effaith y pandemig COVID-

19 ar waith y Fenter.  Nododd ei falchder bod y Fenter wedi medru newid ar bin i allu 

cynnig ystod eang o weithgareddau trwy dechnoleg a bod y Fenter wedi goroesi trwy 

addasu gan hefyd ddod o hyd i gynulleidfa newydd.   

 

Diolchodd y Cadeirydd i staff y Fenter am eu gwaith diwyd o adref, i’r cyfarwyddwyr am 

oruchwylio gwaith y Fenter ac i NWJ ac ED-J am eu gwaith ar yr Is-bwyllgor Busnes.  

 

2. Ymddiheuriadau 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y canlynol: Gareth Lloyd, Morgan Thomas, Eirian 

Conlon, Llyr Huws Gruffydd A.S., Mark Isherwood A.S. a John Gallanders (AVOW).  

 

3. Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 20fed Rhagfyr 2021 

Derbyniwyd Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2019-2020 fel rhai cywir drwy gynnig ED-J a 

eiliwyd gan GS. 

 

4. Materion yn codi 

Doedd dim materion yn codi.   

 

5. Derbyn Adroddiad y Prif Swyddog   

Cyflwynodd Gill Stephen, y Prif Swyddog, yr Adroddiad Blynyddol 2020-21 i’r cyfarfod, 

gan nodi’r cynnwys o uchafbwyntiau’r flwyddyn.  Cyfeiriodd GS yn ôl at ddechrau’r 

pandemig a’r disgwyl pryd hynny y basau’r cyfnod o gyfyngiadau ac addasiadau drosodd 

ymhen tri mis ond ar ôl blwyddyn a hanner roedd effaith y pandemig dal yn amlwg.  Bu 

pryder am sut y basau modd i gynnal digwyddiadau yn y gymuned yn ddiogel a’r angen i 
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addasu arferion gweithredu eto.  Bu pryder hefyd o ran cyllid gyda’r Fenter yn methu 

ceisio am arian newydd oherwydd newidiadau yn amcanion cronfeydd cyllido i 

ganolbwyntio ar gefnogi cymunedau i ymateb i, neu adfer ar ôl, y pandemig.   Gwelwyd 

hefyd arianwyr prosiectau yn enwedig y Llywodraeth yn llym iawn wrth dynnu unrhyw 

danwariant yn ôl.  Serch hynny, nodwyd bod y sefyllfa ariannol yn iachach o ganlyniad i’r 

Fenter dderbyn grantiau cymorth busnesau.  

 

Buddsoddwyd i uwchraddio’r systemau ac offer Technoleg Gwybodaeth i fedru cynnal 

ystod o digwyddiadau rhithiol ac ar-lein ac o ganlyniad, llwyddo i gyrraedd y gynulleidfa 

arferol y Fenter ac yn ogystal rhai fasa byth yn meddwl dod i ddigwyddiadau wyneb yn 

wyneb y Fenter.  Y gobaith yw y bydd mabwysiadu model hybrid o weithio yn y dyfodol 

yn galluogi’r Fenter i gadw’r gynulleidfaoedd hen a newydd.   

 

Nodwyd bod yr Adroddiad Blynyddol yn creu ‘snapshot' o faint o ddigwyddiadau roedd 

yn bosib eu cynnal ac yn dangos yr sut gwnaethom ymateb i’r angen i ddatblygu 

syniadau arloesol iawn i ddod dros yr heriau.   

 

Er na fu’n bosib cynnal gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi fe fu dathlu mewn dulliau amgen.  

Cynhaliwyd Eisteddfodau Dydd Gŵyl Dewi ar-lein llwyddiannus i’r ddwy sir gyda 

chanlyniadau’r cystadlaethau a detholiad o’r ceisiadau yn cael eu rhannu dros wythnos o 

ddathlu.  Rhannwyd nifer o fideos newydd a digwyddiadau yn ystod yr wythnos o 

ddathlu gan gynnwys fideo o’r gerdd “Y Gêm Bêl-droed” (gwyliwyd dros 11,000 o 

weithiau), Yr Anthem, a llawer mwy.  Er yn faich gwaith trwm iawn bu’r ymateb gan 

ysgolion a’r cyhoedd yn galonogol.  Anogwyd pawb i wylio’r fideos.  

 

Clywid hefyd am esiampl arall o addasu gyda chynllun prosiect wrth sôn am ‘Symud gyda 

Tedi’ â’r Fenter yn ddiolchgar i’r cyllidwyr am gytuno i fod mor hyblyg.  Nodwyd i’r Fenter 

ennill statws elusennol ym mis Ebrill ar ôl mynd drwy broses eithaf heriol ar adegau o ran 

gwneud y cais yn Gymraeg.  Diolchodd y Prif Swyddog i’r Tîm am weithio more galed, i’r 

Cyfarwyddwyr am eu cefnogaeth ac i gyllidwyr a phartneriaid y Fenter.   

 

Derbyniwyd yr adroddiad gyda diolch gan y Cadeirydd i’r Prif Swyddog a staff y Fenter 

am ei gwaith dros y flwyddyn.   

 

Bu cwestiynau gan PL a BW am waith y Fenter gyda busnesau lleol trwy’r prosiect 

cenedlaethol Helo Blod Lleol a nodwyd bod newidiadau i strwythur a chwmpas y prosiect 

wedi effeithio ar yr hyn yr oedd y swyddog lleol yn gallu gwneud.  Serch hynny nodwyd 

bod y swyddog lleol yn parhau i weithio gyda busnesau i geisio eu helpu ac i hyrwyddo 

cyfleoedd a manteision o ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu busnes.  Clywid bod tair 

gwe-farchnad llwyddiannus wedi eu cynnal dros y flwyddyn i geisio rhoi platfform i 

fusnesau hyrwyddo eu gwasanaethau/nwyddau.   Nododd y Cadeirydd bod bwriad i’r 

Bwrdd ystyried y mater yn bellach.   
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Bu i Chris Evans ddiolch i’r Prif Swyddog a’r staff am yr Adroddiad Blynyddol gan nodi 

bod pethau da wedi digwydd mewn amser heriol a gofynnodd am gynlluniau i  

ddiweddaru gwefan y Fenter.  Clywid gan y Prif Swyddog am anawsterau gyda 

diweddariad i feddalwedd y wefan (Wordpress) a’r sgil effaith ar yr ategyn dwyieithog.  

Bellach mae gwefan newydd yn cael ei dylunio ac felly nid oes modd tynnu’r wefan 

presennol i lawr tan bydd y wefan newydd yn cael ei chyhoeddi.  Nodwyd bod 

tudalennau Facebook a Twitter y Fenter yn gyfredol a bod y Fenter yn rhannu 

digwyddiadau trwy gylchlythyr wythnosol ar e-bost ac ar galendr digwyddiadau MIC.   

 

6. Derbyn Cyfrifon hyd at Fawrth 31ain 2020 

Cyflwynwyd y cyfrifon gan Richard Roberts, Cyfrifydd y Fenter, ar ran cwmni Hill & 

Roberts. Cyflwynwyd cyfrifon olaf y Fenter fel cwmni trwy warant gan nodi bod llawer o 

waith wedi ei wneud gan y Fenter mewn amser anodd iawn. Er bod y cyfrifon yn edrych 

yn dda iawn, roedd rhaid craffu rhywfaint i weld y darlun cywir.  Nodwyd:     

 

• Incwm craidd o £194k yn llai nag yn 2019-21 (£243k) 

• Incwm ar ôl treuliau o £21k yn uwch nag yn 2019-20 (£19k) 

• Enillion argadwedig o £108k yn uwch nag yn 2019-20 (£86k)  

• Arian yn y banc ar ddiwedd y flwyddyn o £75k yn gynnydd sylweddol ar 2019-20 

(£46k).  

 

Mae hyn yn gadael y Fenter mewn sefyllfa gryf iawn gyda pholisïau ariannol a Chronfa 

Dod â Chwmni i Ben mewn lle.  Nodwyd y gwahaniaeth rhwng grantiau, cytundebau lefel 

gwasanaeth a rhoddion yn y cyfrifon.   

 

Gwelwyd mai’r prif wariant oedd ar gyflogau gyda’r incwm llai costau gweithgareddau yn 

y flwyddyn yn £41k o’i gymharu â £61k yn 2019-20.  Llenwid y bwlch gan incwm 

ychwanegol o £22k grantiau cefnogi busnesau trwy COVID a’r cynllun cadw swyddi. 

Nodwyd er fod y £22k grantiau cefnogi busnesau yn incwm busnes, y gallai fod tu allan i’r 

sgôp i gael ei drethu.   

 

Nododd RR bod y Fenter wedi ymdopi ac addasu’n wyrthiol yn ystod cyfnod y pandemig.   

 

Diolchodd y Cadeirydd i RR am arwain y Fenter ar faterion ariannol ac am ei esboniad 

syml o’r sefyllfa cyllidol.  Bu diolch hefyd i’r Trysorydd, ED-J ac i GMS y Swyddog Busnes.   

 

Derbyniwyd Cyfrifon 2020-21 trwy gynnig SAO ac eiliad AE.   

 

7. Ethol Bwrdd Cyfarwyddwyr Menter Iaith Fflint a Wrecsam 

• Clywid bod Harri Bryn-Jones wedi ymddeol o’r Bwrdd ers diwedd y flwyddyn 

ariannol.  Nodwyd diolch mawr iddo eto am ei waith ar y Bwrdd ac am ei ddau 

gyfnod fel Cadeirydd.  
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• Clywid bod SAO wedi mynegi ei fod am sefyll i lawr.  Nodwyd bod y Fenter yn 

ddiolchgar iawn i SAO am ei waith dros y blynyddoedd a ddechreuodd yn 

Chwefror 2003 fel unig Swyddog Menter Iaith Maelor, cyfnod yn 2008 yn Brif 

Swyddog, wedyn yn gwasanaethu ar Fwrdd Menter Iaith Maelor a bellach ar 

Fwrdd MIFfaW.   Ymatebodd SAO gan nodi bod y Fenter wedi ymgryfhau trwy 

COVID gan ddangos dyfodol llawn posibiliadau.  

• Ail-etholwyd y Bwrdd drwy gynnig SAO ac eiliad ED-J.   

   

 

8. Unrhyw Fater Arall 

 

Clywid gan ED-J bod cryn bryder wedi bod am ddyfodol papur bro Y Clawdd a bod y 

Fenter wedi ymateb i gais gan Cadeirydd Y Clawdd (Trefor Jones-Morris) am gymorth 

gydag apêl i geisio dod o hyd i olygydd(ion) i sicrhau bod Y Clawdd yn parhau.  

Gofynnwyd i bawb rannu’r apêl ac i gysylltu â TJ-M neu’r Fenter gyda unrhyw gynnig o 

gymorth.    

 

9. Pennu dyddiad i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf 

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

2022 gan nodi bod rhaid cyflwyno Cyfrifon y Fenter i Tŷ’r Cwmnïau cyn diwedd Rhagfyr 

2022.    

 

Daeth y Cyfarfod ffurfiol i ben a chroesawyd y Siaradwr Gwadd –  Rebecca Roberts, 

Awdures a Chyfieithydd i gyflwyno “Y Gymraeg a Fi”.  


