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Bu’n flwyddyn arall brysur iawn i Menter Iaith Conwy. Ynghyd â
pharhau i ddatblygu ein hadeilad newydd a chynnal rhaglen
eang o weithgareddau ar draws y Sir, daeth yr Eisteddfod
Genedlaethol i Sir Conwy efo’r lleoliad tu allan i dref Llanrwst.
Roedd ein lleoliad newydd amlwg ar y sgwâr yn berffaith i ni fod
yn bwynt gwybodaeth ar gyfer yr Eisteddfod a bu cydweithio
cyson efo’r Eisteddfod Genedlaethol er mwyn cynnig cefnogaeth i
bwyllgorau apêl a i sicrhau budd ieithyddol ac economaidd i dref
Llanrwst. Diolch i adnoddau ychwanegol sydd gan y Fenter drwy
gynllun Cymraeg Byd Busnes (CBB), roedd modd i’r swyddog CBB
weithio'n ddwys gyda busnesau yn yr ardal. Bu brwdfrydedd y
boblogaeth lleol dros yr Eisteddfod yn drawiadol. Am y bythefnos
cyn yr Eisteddfod roedd ymweliadau cyson efo’r swyddfa yn holi
am faneri, bynting a phob math o ymholiadau cyffredinol. 

RHAGAIR

Gyda gwelliannau i ail lawr y banc, gwelwyd cip olwg o ba mor
fyrlymus y gall yr adeilad fod wrth i nifer o bwyllgorau gyfarfod
yno yn ogystal â llawer o gyfarfodydd a hyfforddiant Mentrau
Iaith Cymru.

Llwyddodd ein chwaer gwmni - Cwmni Cyfieithu Cymunedol i
barhau i gryfhau yn ariannol a llwyddwyd i wella amodau gwaith y
staff.

Mae hefyd yn braf gweld Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg – cwmni
a sefydlwyd gan Fenter Iaith Conwy yn 2016 - yn parhau i fynd o
nerth i nerth. Gwnaethpwyd rhywfaint o waith gan ein Swyddog
Mentrau Cymdeithasol trwy gynllun Marchnad Lafur i edrych i
mewn i’r posibiliadau o ehangu y gwasanaeth.

Bu rhywfaint o newid yn ein staff wrth i Eirian Pierce Jones 
(Swyddog Mentrau Cymdeithasol a Cynllun Hiraethog) adael i
gynllun Cywain o fewn Menter a Busnes. Bu Eirian yn gyflogedig i
MIConwy ers 11 mlynedd ac roedd yn hollol allweddol i
ddatblygiad Cynllun Meithrinfa Derwen Deg. Diolchwn iddi am ei
gwaith.

Fe lwyddwyd i gynnal 275 o ddigwyddiadau efo 5726 o fuddiolwyr
o ddigwyddiadau yn ein rhaglen waith maes. Mae hyn rywfaint yn
llai na llynedd gyda 336 o ddigwyddiadau a 5820 o fuddiolwyr.
Mae ein gallu i ddenu cyllid ychwanegol o gronfeydd fel y
Treftadaeth Loteri a Cyngor y Celfyddydau yn ein cynorthwyo i
gynnig ystod o ddigwyddiadau eang a safonol. Eto mae llawer o
ddigwyddiadau yma mewn cydweithrediad a’n 9 pwyllgor ardal
sydd yn rhoi adnabyddiaeth arbennig i ni o’r Sir. 



Bu’r Fenter hefyd yn rhoi adnoddau sylweddol mewn i broses
PQASSO, sef marc safon ar gyfer y trydydd sector. Yn anffodus ni
lwyddwyd i basio’r cam cyntaf oherwydd i ni fethu cynnal dau
gyfarfod blynyddol o fewn pymtheg mis, fel sydd yn cael ei nodi
yn ein cyfansoddiad. Rydym yn ffyddiog unwaith i ni gynnal
Cyfarfod Blynyddol 2020 y bydd modd bwrw ymlaen efo’r broses a
sicrhau’r safon. Mae llawer o’r gwaith ar gyfer y wobr eisoes wedi
ei wneud felly byddwn yn ailymgeisio yn fuan.

Yn anffodus roedd rhaid i Swyddfa’r Fenter gau ar ddiwedd
Mawrth oherwydd sefyllfa argyfyngus COVID-19. Ers hynny mae
staff yn gweithio o adref ac wedi addasu eu rhaglenni gwaith. Mae
ein holl ddigwyddiadau rŵan yn cael eu cynnal dros y we i gyd-
fynd efo canllawiau Llywodraeth Cymru yn ymwneud ag argyfwng
COVID-19. Rydym yn falch iawn yn y ffordd sydyn wnaeth ein
swyddogion maes addasu i’r sefyllfa fel fod modd i MIConwy dal
gynnig gwasanaeth i bobl o dan yr amgylchiadau anodd sydd
ohoni. Yn amlwg effeithiodd hyn ar ein targedau tua diwedd y
flwyddyn a bydd rhaid ystyried sut y byddwn yn cofnodi
digwyddiadau ar y we.

Dioddefodd tref Llanrwst lifogydd yn ystod mis Chwefror a
cafwyd ychydig o ddŵr i mewn i seler yr adeilad. Mi ddifethwyd
ychydig o hen offer trydanol oedd yn cael ei storio yno ond
ychydig iawn oedd y difrod i gymharu â llawer o fusnesau eraill
yn nhref Llanrwst. Rydym yn paratoi asesiad risg i’r adeilad rŵan
sy’n adnabod llifogydd i’r seler fel risg.



Eisteddfod Sir Conwy
Dewch i Dre
Dewch i Dre oedd ymgyrch a arweiniwyd gan Menter Iaith Conwy yn ystod yr
Eisteddfod Genedlaethol i ddenu pobl i mewn i Lanrwst. Buom yn cydweithio â nifer o
bartneriaid i gydlynu nifer o ddigwyddiadau yn y dre fel, er mwyn dennu
Eisteddfodwyr draw yn hytrach nag aros ar y Maes. Roedd hyn yn gyfle i ni feithrin
perthynas â busnesau lleol a sichrau fod yr Eisteddfod yn dod a budd i fusnesau'r
ardal:
- Gigs Cymdeithas yr Iaith
- Nosweithiau yn Clwb Llanrwst, Tafarndai'r Llew Coch a Phen y Bryn
- Perfformiadau Theatr Bara Caws yn y Ganolfan Cymunedol. 
- Trefnu bysgwyr i chwarae ar y Sgwâr yn ystod yr wythnos, ar y cyd â Chyngor Tref
Llanrwst
- Cynllun Pasport Llanrwst
Ffurfiwyd Partneriaeth “Dewch i Dre” oedd yn cynnwys Y Cyngor Tref, cyrff celfyddydol
a hefyd y Papurau Bro Lleol. Bu ein swyddog Cymraeg Byd Busnes yn hyrwyddo yr
Eisteddfod a gwerth y Gymraeg i fusnesau Llanrwst a Betws y Coed a cynhaliwyd dau
gyfarfod busnes. Bu hefyd yn gweithio'n agos â'r Papurau Bro i gynhyrchu “Y BWA”.
Cynhaliwyd cyfarfodydd wythnosol yn ystod y mis cyn yr Eisteddfod, a cynhyrchwyd
taflenni Dewch i Dre (5 tudalen i gyd) a gafodd eu dosbarthu trwy feysydd carfanau'r
Eisteddfod a’i gosod ym mynedfeydd yr Eisteddfod. Roedd yn cynnwys manylion am
holl ddigwyddiadau'r dref.

UCHAFBWYNTIAU'R FLWYDDYN

Cynigodd Cymraeg Byd Busnes bynting i
fusnesau'r dref yn ogystal â bynting a baneri
swyddogol yr Eisteddfod.

Am y mis yn arwain at yr Eisteddfod buom yn
brysur iawn yn ymddwyn fel canolfan
ddosbarthu. Roedd hyn yn beth da i’r Fenter
o ran pobl yn dod yn gyfarwydd efo’n
lleoliad newydd, ond roedd angen neilltuo
amser penodol sylweddol i’r gwaith.

Bu wythnos yr Eisteddfod yn llwyddiannus
efo Caffis a Thafarndai Llanrwst yn brysur
iawn. Mae Swyddog CBB wedi gweinyddu
holiadur i fesur effaith ein gwaith.

Mynychwyd cyfarfod cau y pwyllgorau apel i
ofyn iddynt os hoffent barhau fel pwyllgorau
Bro i MIConwy.

https://miconwy.cymru/newyddion/eisteddfod-2019-dewch-i-dre/


Maes yr Eisteddfod
Gweithiodd staff Menter Iaith Conwy ar y cyd efo staff Mentrau Iaith Cymru i
gynnal stondin ar y maes trwy’r wythnos. Cafwyd ystod o ddigwyddiadau
dyddiol ac ymweliadau gan y Gweinidog dros y Gymraeg Eluned Morgan a
Phrif Weinidog Cymru Mark Drakford.   Cafwyd dathliad 20 mlynedd sefydlu
MIConwy hefyd.

Cafwyd y sylw; “Er fod nifer o bobl Llanrwst braidd yn swil eu Cymraeg, yn enwedig
ymhlith ei gilydd, maent yn fwy na pharod rhoi tro arni efo pobl ddiarth”.

Rydym wedi derbyn sylw gan nifer eu bod am “Ddysgu neu gwella eu Cymraeg”

Derbyniwyd gerdyn diolch gan Siop Sglodion Tir a Mor, Llanrwst: “Diolch am eich
holl waith caled dros yr Eisteddfod. Da chi wedi bod yn ddarn mawr o lwyddiant
busnesau bach Llanrwst. Diolch, Wyn a Paula”



Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Eto cafwyd nifer o ddigwyddiadau cyfrwng Cymraeg oedd yn dathlu
treftadaeth Llanrwst. Diolch i holl arianwyr y cynllun oedd yn cynnwys Cronfa
Dreftadaeth y Loteri, Conwy Cynhaliol, Cyngor Tref Llanrwst a Chronfa
Partneriaeth Eryri.

Lansiad Ffilm Animeiddio, 15.7.19

Lansiad swyddogol i’r ffilm animeiddio Llanrwst yn Llosgi. Darganfyddwyd yn
y lansiad nad oedd y plant yn gwybod yr hanesion cyn mynd ati i wneud y
ffilm, felly ymddengys i'r prosiect addysgu'r plant am eu hanes lleol. 

Gweithdai Celf Ysgol Dyffryn Conwy

Gweithdai Celf i flwyddyn 10 Ysgol Dyffryn Conwy gyda Cefyn Burgess.
Edrychwyd ar hanes Llanrwst a chreu celf gyda brethyn i gael eu harddangos
yn niwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst ac yn yr Eisteddfod.

Yn dilyn gweithdai drama roedd y bobl ifanc yn cael
perfformio yn y Caerdroia yng Nghoedwig Gwydir.
Roedd ymarfer ar y 10fed o Ebrill ar perfformiad ar y
11eg o Ebrill.
Bu rhieni a thrigolion o’r gymuned yno yn mwynhau
cerdded o amgylch y Caerdroia yn gweld y
perfformiad. Roedd 28 o bobl ifanc yn perfformio dros
y ddeuddydd. Roedd rhai o’r bobl ifanc yn perfformio
am y tro cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg ac roedd eu
perfformiad yn cyfri fel arholiad moc TGAU iddyn nhw.
Hwn oedd y perfformiad Cymraeg cyntaf i gael ei
berfformio yn y Caerdroia.

Cynhaliwyd diwrnod o
weithgareddau amrywiol i
Ddathlu Treftadaeth Llanrwst.
Roedd yr adloniant isod ar gael
i ddiddanu dros 350 o
ymwelwyr i'r digwyddiad:
Adar Ysglyfaethus
Bwyellwyr Clwyd
Peintio Wynebau
Gweithgareddau syrcas
Chwaraeon
Cneifio gyda gwellau
Nyddu a gwehyddu
Clocsio
Cymeriadau Stilts
Mochyn Rhost
Crefftau
Sioe Harri Liwt ei Hun

Diwrnod Dathlu Treftadaeth Llanrwst 18.5.19

Perfformiad y Caerdroia, Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Bro Gwydir 11.04.19

https://www.youtube.com/watch?v=hbh8WRKdWV4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=xXTpNn8Ienk&t=6s


Bocsŵn
Llwyddwyd i ddenu arian gan Gyngor y Celfyddydau
i creu cynllun tebyg i'r hyn y mae Menter Iaith Môn
yn ei gynnig sef cynllun i roi cyfleoedd i blant a
phobl ifanc chwarae mewn bandiau a chynhyrchu
caneuon.

Aeth staff maes  i ymweld â staff Menter Môn i ddod
yn gyfarwydd efo’r cynllun. O hyn, penodwyd tri
tiwtor profiadol lleol sef Alun Tan Lan, Llŷr Parri a
Huw Owen. 

Mae’r cynllun wedi bod yn cynnal nifer o weithdai
band cyffredinol a gwersi iwcalele ar draws y Sir i
blant oed ysgol gynradd ac uwchradd. Mae nifer o
weithdai wedi bod yn cael ei cynnal yn adeilad
MIConwy. Roedd cyfres o weithdai yn ysgolion Bro
Gwydir, Ysgol Cerrigydrudion ac Ysgol Pencae,
Penmaenmawr. Er bod ysgol Pencae yn ysgol
cyfrwng Cymraeg ers rhai blynyddoedd rŵan mae’n
anodd cael y plant i ddefnyddio’r Gymraeg yn
gymdeithasol. Gwelwyd cynnydd sylweddol yn hyder
y plant i ddefnyddio’r Gymraeg erbyn diwedd y
gyfres yma.

Nadolig Llandudno
Eto roedd Nadolig Llandudno yn lwyddiant ysgubol gennym.   Dyma’r bedwaredd
flwyddyn i Menter Iaith Conwy  drefnu rhaglen o eitemau Cymraeg ar y prif lwyfan yn
Nadolig Llandudno. O flaen llaw ar y diwrnod, derbyniodd trefnwyr y ffair gymorth ac
anogaeth gyda eu defnydd o’r Gymraeg gan swyddogion Menter Iaith Conwy a
Swyddog Cymraeg Byd Busnes - eleni roedd ganddynt wefan ddwyieithog, pamffled
hysbysebu ddwyieithog, rhaglen gyda presenoldeb o’r Gymraeg ynddi, a
chystadleuaeth helfa drysor yn y Gymraeg gyda busnesau oedd yn gefnogol i’r
Gymraeg yn cymryd rhan.  Cafwyd diwrnod prysur o adloniant Cymraeg yn Ffair
Nadolig Llandudno eleni, gyda mynychwyr y ffair yn cael profi adloniant Nadoligaidd
Cymraeg a chymryd rhan yn y perfformiadau trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Cafodd y
diwrnod cyfan ei arwain gan arweinydd Cymraeg oedd yn annog y gynulleidfa i
gymryd rhan - dawnsio, canu, a hefyd egluro rhai o draddodiadau Cymraeg i
gynulleidfa oedd yn dod o bellach na Chymru.

Cwmni Tref Llanrwst
Oherwydd fod egni Menter Iaith Conwy rŵan ar ddatblygu adeilad yr hen
Fanc a fod ddim cronfeydd refeniw i gyflogi staff ychwanegol i ddatblygu’r
cynllun, penderfynwyd cau y cwmni yma lawr.

https://www.youtube.com/watch?v=vSct-QnVaJo


Cynllun Adfywio Hiraethog

Bu’r Swyddog yn brysur yn ymgynghori yn eang â chymunedau'r ardal. Arweiniodd
hyn at gyflwyno nifer o geisiadau ariannol a chynnal digwyddiadau oedd yn ymateb i
anghenion a godwyd. Cynhaliwyd 12 cyfarfod gyda swyddogion o fudiadau amrywiol.  

Adfer Llyn Clawddnewydd
Hwylusodd y Cydlynydd noson agored i ddenu barn am ddatblygiadau y llyn,
mynychodd dros 20 o drigolion y fro a chasglwyd twr o syniadau ac awgrymiadau
gwych. Cyflwynodd y Cydlynydd gais i LEADER Sir Ddinbych, ar y cyd â Chyngor
Cymuned Derwen, am arian i dalu am wasanaeth ymgynghorydd arbenigol i weithio
gyda’r gymuned yn y gwaith datblygu. Llwyddodd i ddenu £5000 gan LEADER Sir
Dinbych a £2,143 gan Gyngor Cymuned Derwen. Bu’r   gwaith yn mynd rhagddo fis
Hydref 2019. 

Sioeau Gwledig Hiraethog
Mae'r Cydlynydd eisoes wedi sicrhau £10,500 drwy gais i LEADER Sir Ddinbych a
Chonwy ac wedi cyflwyno cais i Gyngor BS Conwy, Grantiau Digwyddiadau Bach, am
£1,750 o’r £4,500 o arian cyfatebol sydd ei angen. Cyflwynwyd y cais i Gronfa Fudd
Cymunedol Brenig am y gweddill. Bydd yr arian yma’n talu am amser arbenigwr i
weithio gyda’r sioeau gwledig gyda materion iechyd a diogelwch, asesiadau risg,
hyfforddiant ayyb gan hefyd greu pecyn cymorth ar ddiwedd y gwasanaeth. Mae’r
cais yma wedi llwyddo a bydd y gwaith yn cael ei reoli gan dîm Conwy Cynhaliol. 

Rhwydwaith Ynni Hiraethog
Trefnwyd   a chynhaliwyd Ffair Ynni Hiraethog ac arweiniodd hyn at ddechrau
Rhwydwaith Ynni Hiraethog. 

Clwb Busnes Hiraethog
Cynhaliwyd Clwb Busnes Hiraethog ar y 23ain o Ionawr 2019. Roedd yn noson
llwyddiannus iawn. Er fod Cynllun Adfywio Hiraethog yn dod i ben, bydd Swyddog
Cymraeg Byd Busnes Conwy a Dinbych, Nia Morris, yn parhau i gynnal y rhwydwaith.
Roedd 40 wedi mynychu. Gohiriwyd ail gyfarfod Clwb Busnes Hiraethog oherwydd
argyfwng COVID-19.

Yn anffodus oherwydd oedi gyda chyhoeddi gweinyddu   Fferm Wynt Clocaenog nid
oedd modd i greu dilyniant naturiol i’r swydd yma. Mi gyflwynwyd cais i Fferm Wynt
Brenig i gyflogi swyddog am ddwy flynedd i ddatblygu elfennau o’r cynllun oedd wedi
cael ei adnabod sef Egni, Arallgyfeirio o fewn amaeth a’r Economi Cloi Carbon. Yn
anffodus ni lwyddodd y cais. 

Bydd hyn yn golled i MIConwy gan fydd y Swyddog Eirian Pierce Jones yn ein gadael.
Mae’r rhaglen wedi adnabod cyfleoedd gwych i ddatblygu yn yr ardal. Trefnwyd fod
Prif Swyddogion MIConwy a Sir Ddinbych yn cwrdd â'r pwyllgor llywio er mwyn ceisio
datblygu rhai o’r cyfleoedd yn y dyfodol. Rydym wedi cynnal cyfarfodydd pellach efo’r
LAG’s (Local Action Groups) lleol i ddatblygu ar y syniadau yma.

Ym Mis Ionawr 2017 bu MIConwy yn llwyddiannus
wrth gystadlu am dendr tair mlynedd gan y
Gronfa Datblygu Gwledig   i weithredu cynllun
Adfywio Hiraethog. Ei fwriad oedd adnabod a
diffinio dalglych ddatblygu a sefydlu
blaenoriaethau i’w datblygu gyda’r bwriad o
dargedu arian fyddai’n dod o gronfa ffermydd
gwynt Brenig a Chlocaenog.  



Cyrsiau Dysgu Cymraeg Newydd
Cyfarfodydd i bwyllgorau allanol, Papur Bro, Yr Urdd ayyb
Cyfarfodydd Rhanbarthol Mentrau Iaith Cymru
Hyfforddiant Mentrau Iaith Cymru
Noson Lawnsio Llyfr am hanes y grŵp “Y Cyrff” yn ystod yr Eisteddfod
Gweithdai Bocsŵn 

Adeilad Menter Iaith Conwy

Bu gwelliannau i’r adeilad yn ystod y flwyddyn hon. Mae rhan helaeth o'r llawr
cyntaf wedi ei ail-beintio ac mae carpedi newydd wedi eu gosod. Mae'r yr ystafell
gefn ar yr ail lawr wedi ei hail-weirio yn barod i’w gosod fel swyddfa newydd i
Mentrau Iaith Cymru. Grant Communities Facilities Programme (CFP) £25,000,
sydd wedi cyfrannu at y gwelliannau yma. 

Fel canlyniad mae gweithgareddau eithaf cyson yn cael eu cynnal yn yr adeilad.
Mae hyn yn cynnwys:

Bu llawer o'r gwaith yma yn cael ei wneud gan staff a gwirfoddolwyr MIConwy.
Hoffwn ddiolch yn arbennig i Ian Jenkins, Ian Brinksman, Huw Prys a Tecwyn Ifan. 

Rydym hefyd wedi bod yn llwyddiannus mewn ennill caniatâd cynllunio i osod
paneli solar ar gyfer to yr adeilad. Rydym wedi archebu’r paneli ond oherwydd yr
argyfwng COVID-19 ni lwyddwyd i’w gosod erbyn diwedd y flwyddyn. Grant RCDF
(cynllun EGNI)   a Nature Save Trust fydd yn talu am y paneli. Ein gobaith yw y
bydd hyn yn arbed ar gostau trydan a lleihau ôl troed carbon Menter Iaith
Conwy.

Rydym wedi dechrau gweithio efo maint mesurydd efo’r gobaith o gael adroddiad
manwl ar gostau atgyweirio y gofod yn y to. Bydd gofyn i ni gyflwyno cais i’r
Gronfa Treftadaeth Archeolegol er mwyn gallu ei dalu i wneud y gwaith. Y bwriad
wedyn ydi cyflwyno cais CFP i dalu am y gwaith atgyweirio. Roedd y Fenter wedi
bwriadu cynnal dyddiadau agored i gael barn y cyhoedd am ddatblygiad y gofod
ond roedd rhaid ei ohirio oherwydd yr argyfwng COVID-19.



EGNI
Cafwyd cadarnhad amodol ffurfiol fod cais RCDF (arian Ewrop) i ran ariannu y
costau archebu offer  megis y tyrbin, paneli solar a batri yn ogystal â phaneli solar
ar gyfer adeilad newydd MIConwy. Yn anffodus erbyn i’r gronfa yma gadarnhau eu
cyllid roedd cyllid EGNI wedi dod i ben, felly nid oedd Swyddog yn ei le i ddatblygu’r
cynllun. Hefyd er bod sôn am newidiadau yn y canllawiau cynllunio fel nad oes rhaid
cyflwyno ceisiadau cynllunio i Hydro mor fychan a 0.5KW ar ôl mis Mawrth, ni ddaeth
hyn i fod. Felly roedd rhaid cyflwyno cais cynllunio ffurfiol i Barc Cenedlaethol Eryri. 

Mae elfennau o’r cynllun yma wedi symud ymlaen, sef ein bwriad i osod paneli Solar
ar do adeilad newydd MIConwy. Roedd  MIConwy yn llwyddiannus efo cais cynllunio i
Gyngor Conwy a chais i gronfa “NatureSave” ar gyfer cyllid cyfatebol. Ond yn
anffodus, heb swyddog cyflogedig nid yw’r elfen “Ysgol Egni”, sef y cynllun i osod
paneli solar, batri a hydro yn Ysgol Ysbyty Ifan, yn symud ymlaen yn gyflym. 

Cyflwynwyd cais cynllunio ond mae’r Parc Cenedlaethol angen sawl astudiaeth
pellach cyn rhoi caniatâd. Hefyd mae angen i’r cynllun yn Ysbyty Ifan ddod o hyd i
gyllid cyfatebol i symud ymlaen. Mae Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan wedi cynnig £500,
tra fod yr Awdurdod Addysg wedi cynnig talu y cyllid cyfatebol i’r ysgol. Golygai hyn y
bydd yr ysgol yn talu’r awdurdod yn ôl trwy'r arbedion a wneir yn flynyddol ar ôl i’r
cynllun gael ei osod. Hyd yn hyn, nid yw’r ysgol wedi ymateb yn ffurfiol i’r cynnig yma. 

Mae MIConwy yn gweld fod yna beryg i’r elfen yma o’r cynllun fethu os nad oes mwy o
gymhwysedd staffio yn dod i gefnogi gweithrediad y cynllun. Rydym mewn
trafodaethau â phartneriaid posib i gynyddu’r cymhwysedd yma sef Conwy Cynhaliol,
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chymdeithas Dai Grŵp Cynefin. Bydd Cronfa
Cymunedol fferm Wynt Clocaenog yn dod yn fyw yn y flwyddyn nesaf a bydd modd
cyflwyno cais am yr arian cyfatebol. Yn anffodus oherwydd y argyfwng COVID-19
arafodd pethau yn bellach tua diwedd y flwyddyn.

Y Farchnad Lafur Gymraeg +
Cynllun Mentrau Cymdeithasol Cymraeg
Manteisiodd MIConwy ar y cynllun yma trwy gael arian i gyflogi ein Swyddog Mentrau
Cymdeithasol i wneud gwaith pellach ar y sector “Meithrinfeydd” o fewn y mentrau.
Arweiniodd y gwaith yma at gais llwyddiannus i ddenu arian LEADER ar y cyd gyda
Menter Iaith Fflint a Wrecsam i gyflogi person un diwrnod yr wythnos i ddatblygu
cynllun meithrinfa Cymraeg yn y Sir Fflint yno. Yn ogystal, cafwyd arian yn
uniongyrchol gan y cynllun i edrych fewn i sut i ehangu darpariaeth Meithrinfa
Gymraeg Derwen Deg.

Bu’r cyfarwyddwr datblygu hefyd yn mynychu cyfarfodydd diweddar sydd wedi bod
yn edrych ar ddatblygu Banc Cyfalaf Lleol fyddai’n fodd o ariannu datblygiadau
cyfalaf a masnachol gan fentrau cymdeithasol. 

Cafwyd nifer o gyfarfodydd buddiol ag Adran Economi’r Llywodraeth i esbonio
gwaith y “Farchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg” mae MIConwy wedi ei gyflawni dros y
blynyddoedd e.e. Cwmni Cyfieithu Cymunedol, Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg,
gwaith yn y maes awyr agored. Bwriad y cyfarfodydd yma oedd perswadio’r adran
fod modd creu gwaith penodol trwy darparu gwasanaethau drwy’r Gymraeg neu
fanteisio ar gyfleoedd amlwg lleol i greu gwaith drwy greu mentrau cymdeithasol
newydd. Cafwyd gwahoddiad i wneud cais i gyflogi “Swyddog Mentrau Cymdeithasol” i
weithio ar gynlluniau MIConwy a Mentrau eraill yn y Gogledd. Mae’r cais wedi ei
gyflwyno ac roedd wedi llwyddo ond yn sgil yr argyfwng COVID-19 mae’r cynllun wedi
ei rewi.



Y Maes Awyr Agored

Ehangu profiadau pobl yn y Gymraeg yn yr Awyr Agored
Creu profiad gwell i ymwelwyr i’r ardal os ydynt yn siarad Cymraeg neu
beidio gan gynnig gwell naws am le.
Cynorthwyo’r boblogaeth leol i feddiannu’r sector bwysig yma o’r economi.

Sefydlwyd CAMU, trwy bartneriaeth Mentrau Iaith Cymru, Conwy, Bangor a
Môn, ynghyd â nifer o gyrff eraill gan gynnwys busnesau preifat. Y bwriad yw
creu brand i ddarparwyr sydd yn gallu gwasanaethu trwy’r Gymraeg er mwyn:

Crëwyd brand a chyfeirlyfr cychwynnol o hyfforddwyr a chwmnïoedd a
thudalen Facebook Awyr Agored sydd yn medru darparu gweithgareddau
awyr agored trwy’r Gymraeg. Roedd CAMU i fod i gael ei lawnsio ddiwedd mis
Mawrth ond oherwydd yr argyfwng COVID-19 roedd rhaid ei ohirio.

Rydym wedi bod yn cyflogi swyddog Awyr Agored un
diwrnod yr wythnos ac mae wedi llwyddo i ddenu
niferoedd parchus i’n clybiau Syrffio ac Eirafyrddio.
Ariannwyd ail ddiwrnod gwaith y swyddog o gronfa
hyfforddiant a chyfieithu adnoddau gan y Parc
Cenedlaethol.

Llwyddwyd i gynnig hyfforddiant i 9 o unigolion a
chyfieithu dogfennau allweddol i’r Gymraeg yn y
maes (High Quality Outdoor Learning).   Bu
lawnsiad yn Plas y Brenin ar y 21ain o Fehefin i’r
ddogfen newydd. Mae pob ysgol yn y wlad wedi
derbyn copi.

Llwyddwyd hefyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau
mewn partneriaeth â Hunaniaith (Menter Iaith
Gwynedd.)

CAMU

https://www.facebook.com/groups/2374575202866269
https://www.walescouncilforoutdoorlearning.org/wp-content/uploads/2019/06/2338-High-quality-outdoor-learning-Wales_Welsh.pdf


Cyfieithu Cymunedol
Mae’r Cwmni yn parhau i ddarparu
gwasanaeth pwysig i’r gymuned. Mae’n
parhau i gyflogi dwy yn llawn amser a nifer yn
llawrydd. Maent wedi lleoli o fewn adeilad
MIConwy. Mae sefyllfa ariannol CC wedi
cryfhau, serch hynny roedd dyfodiad COVID-
19 wedi dechrau cael effaith ar y cynllun erbyn
diwedd y flwyddyn gan fod cyfarfodydd
cyhoeddus yn cael eu gohirio.

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg
Mi agorodd y feithrinfa ym Medi 2015. Heb
os, dyma un o lwyddiannau mawr MIConwy.
Mae hyd at 30 o blant rŵan yn cael gofal
dyddiol yno ac mae’n cyflogi hyd at 15 o staff.
Mae’r Cwmni yn hollol annibynnol o MIConwy
ond mae dwy o gyfarwyddwyr MIConwy yn
eistedd ar Fwrdd Rheoli’r Feithrinfa sef 
Annette Evans a Nia Owen.  Mae’r ddwy wedi
bod ynghlwm â’r cynllun ers y dechrau.
Rydym wedi bod yn gwneud rhywfaint o waith
gyda’r Cwmni trwy Eirian Jones (Mentrau
Cymdeithasol) i weld sut y gallwn oresgyn y
broblem fod ddim digon o le yn yr adeilad
presennol. Arianwyd hyn drwy’r Cynllun
Marchnad Lafur Cymraeg.

Gwobrau Mentrau Iaith Cymru
Am y tro cyntaf erioed cynhaliwyd seremoni
gwobrau gan Mentrau Iaith Cymru yn
Aberystwyth. Llwyddodd MIConwy i gael ein
henwebu mewn dau ddosbarth sef categori
Gwirfoddolwyr a chategori Datblygu
Cymunedol. Cawsom ein henwebu i gategori
Gwirfoddoli oherwydd gwaith gwirfoddolwyr
gyda datblygiad ail lawr ein adeilad. Roedd
yr enwebiad Datblygu Cymunedol ar sail ein
gwaith yn datblygu Meithrinfa Gymraeg
Derwen Deg. Daethom i'r brig yn y dosbarth
Datblygu Cymunedol oedd yn
gydnabyddiaeth teilwng i’r cynllun arloesol
yma. Roedd y noson hefyd yn brawf o sut
mae’r Mentrau wedi aeddfedu i fod yn
rwydwaith genedlaethol gref sydd yn
cyflawni gwaith amrywiol.



Gwaith Maes o Ddydd i Ddydd
Mae ein Swyddogion Maes yn brysur yn gweithredu ein targedau i Lywodraeth
Cymru. Mae llawer iawn o’u gwaith yn cael ei weithredu trwy ein Pwyllgorau Ardal
(Llanrwst, Penmachno, Capel Garmon, Glan Conwy, Penmaenmawr a
Llanfairfechan, ardal y Creuddyn ac Abergele). Erbyn hyn, mae hyn hefyd yn
cynnwys tair gŵyl. Un yn yr Ardal Wledig - Llanast Llanrwst, diwrnod a noson o
weithgareddau yn Nadolig Llandudno yn ogystal â gŵyl newydd Gŵyl y Glannau
sydd yn cael ei threfnu ar y cyd â Phwyllgor Ardal Glan Conwy. 

Roedd y niferoedd ychydig yn llai nac y llynedd (336 o ddigwyddiadau a 5820 o
buddiolwyr)   Serch hynny   llwyddwyd i drefnu 275 o ddigwyddiadau efo 5726 o
fuddiolwyr. Mae ein gallu i ddenu cyllid ychwanegol o gronfeydd fel Cronfa
Dreftadaeth y Loteri a Chyngor y Celfyddydau yn ein cynorthwyo i gynnig ystod o
ddigwyddiadau eang a safonol. Mae hyn er nad yw ein grant craidd heb newid na
chodi gyda chwyddiant.

Rydym hefyd yn parhau i gynnal clwb Syrffio Wythnosol a Chlwb Eirafyrddio. Er
eleni ni fu taith i’r Alpau oherwydd anghydfod BREXIT ac nid oedd modd cynnal y
clwb eirafyrddio oherwydd trafferthion gyda llethr sych Llandudno.

Ar y dudalen nesaf mae cofnod manwl o waith MIConwy a sut mae’n clymu i mewn a
chynorthwyo i gyflawni Strategaeth Iaith y Llywodraeth. Mae modd cael adroddiad
llawn a manwl 68 tudalen sydd yn gofnod o bob gweithgaredd.



Cyflawniad Targedau
Dangosydd Strategaeth Iaith 2019 - 20 



Crynodeb Ariannol 2019 - 20 



I gloi
Rydym yn falch iawn o fod wedi gallu cynnig rhaglen weithgareddau
mor amrywiol i drigolion Sir Conwy, mae diolch mawr i’n Swyddogion
Maes, Awyr Agored a Chymraeg Byd Busnes. Mae hefyd yn dda gweld
adeilad newydd MIConwy yn dechrau dod yn ganolfan i
weithgareddau lleol a rhanbarthol. Bydd datblygiad yr adeilad yn
parhau gyda’r golwg tymor byr o gwblhau gwaith ar yr ail lawr. Yn fwy
hir dymor, hoffem ymgynghori yn bellach â’r gymuned er mwy paratoi
ceisiadau pellach i’n cynorthwyo i ddatblygu’r gofod yn nho’r adeilad. 

Er y llwyddiannau, mae’r flwyddyn wedi dod i ben mewn ffordd
anarferol iawn gyda dyfodiad argyfwng COVID-19. Rydym yn falch o
ddweud fod staff MIConwy wedi ymateb yn sydyn trwy ddarparu
rhaglen eang o weithgareddau dros y we. Ond heb os mae’r sefyllfa
wedi cael effaith gyda nifer o’n cynlluniau yn cael eu rhewi. Mae wedi
taro cynlluniau yr ydym wedi cynorthwyo i’w datblygu hefyd. Yn
benodol - Cyfieithu Cymunedol Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen
Deg sydd wedi gorfod rhoi rhai staff ar gynllun arbed swyddi y
Llywodraeth. Rydym yn gobeithio y bydd yr argyfwng yn dod i ben ac y
bydd modd i bethau fynd yn ôl i ryw fath o normalrwydd. Yn amlwg
bydd gofyn i ni addasu ein digwyddiadau a’n strwythurau i ymgymryd
â’r her newydd hon. 

Meirion Ll Davies
(Cyfarwyddwr Datblygu)

Wedi ei gymeradwyo gan y Bwrdd
Cadeirydd: Huw Prys Jones


