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Adran 1 Crynodeb Gweithredol 

Map lôn i Menter Iaith Conwy.cyf yw’r ddogfen yma. Mae’n amlinellu pwy ydym ni a beth ydym yn ac am ei neud i 
gryfhau sefyllfa’r Gymraeg o fewn y Sir a thu hwnt. 

Trwy ei ddarllen byddwch yn gweld ein rhesymeg dros weithredu ein cynlluniau presennol. Byddwch  hefyd  yn gweld 
beth yw ein gobeithion am  y 3 mlynedd nesaf o ran rhaglen waith a chynlluniau newydd. 

Mae hefyd gwybodaeth fanwl am beth sydd ei hangen i wireddu'r rhaglen waith mewn adnoddau dynol a chyllidol. 
 
Meirion Ll Davies (Cyfarwyddwr Datblygu) 

 
26/10/15 

 

Adran 2 

Cyflwyniad 

Beth yw Menter Iaith?  

Corff cymunedol sydd yn gweithio i gryfhau’r Gymraeg. 

Sefydlwyd Menter Iaith gyntaf Cymru yn 1992, sef Menter Iaith Cwm Gwendraeth. Prif bwrpas sefydlu’r Fenter oedd 
hyrwyddo’r Gymraeg mewn ardal ddiwydiannol a oedd â chanran a niferoedd uchel o siaradwyr Cymraeg. Fe’i 
hariannwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg a’r Awdurdod Lleol. 

Ers hynny mae nifer fawr o fentrau iaith newydd wedi eu sefydlu a hynny mewn ardaloedd gwahanol iawn - rhai 
ohonynt yn gwasanaethu ardaloedd gwledig iawn a rhai’n gwasanaethu ardaloedd ble mae siaradwyr Cymraeg yn 
lleiafrif bychan. Felly mae’r gwaith a wneir gan bob Menter yn adlewyrchu natur gymdeithasol ac ieithyddol yr ardal 
honno. 

Er gwaethaf y gwahaniaethau yn natur yr ardaloedd a wasanaethir gan fentrau iaith, mae rhai gweithgareddau craidd 
yn gyffredin iddynt oll, sef : hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith gymdeithasol naturiol; hyrwyddo’r defnydd o’r 
Gymraeg fel iaith weledol (ar arwyddion /posteri a.y.b.); hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng busnes; 
hyrwyddo trosglwyddiad iaith mewn teuluoedd ac yn gyffredinol marchnata’r budd a ddaw o fod yn ddwyieithog. 

Ariennir holl Fentrau Iaith Cymru yn rhannol gan y Llywodreth ac yn rhannol gan ffynonellau ariannol eraill. 

Mae pob Menter Iaith yn gorff gwirfoddol ac mae gan bob un ohonynt bwyllgorau llywio ac aelodau. Mae rhai mentrau 
wedi’u cofrestru fel elusennau a rhai fel busnesau cyfyngedig trwy warant.  

Yn y flwyddyn 2000 sefydlwyd Mentrau Iaith Cymru i roi ffocws cenedlaethol i waith y mentrau unigol ar draws Cymru. 
Mae pob menter unigol yn aelod o’r corff hwn. 

Pwy yw Menter Iaith Conwy? 

Sefydlwyd Menter Iaith Dinbych-Conwy fel corff gwirfoddol ym 1998 ar sail partneriaeth rhwng Canolfan Iaith Clwyd, 
Menter Dyffryn Clwyd a Menter Colwyn. Roedd ganddi aelodaeth a phwyllgor llywio (yn cynnwys swyddogion) a 
threfnwyd gweithgareddau yn unol â’i chyfansoddiad. Roedd rhai o’r aelodau’n aelodau unigol tra bo rhai eraill yn 
cynrychioli cyrff amrywiol.  



4 

 

Penderfynwyd diddymu Menter Iaith Dinbych-Conwy ym mis Medi 2003 er mwyn ffurfio dwy fenter sirol, sef Menter 
Iaith Conwy a Menter Iaith Dinbych. Y prif reswm dros wahanu oedd twf y Fenter o ran gweithgarwch, cynlluniau a 
staff. Mae'r drefn newydd wedi galluogi trefn weinyddol well, yn enwedig yn ariannol, oherwydd bod gan y ddwy sir 
nifer o gynlluniau sirol. Ers sefydlu Menter Iaith Conwy mae nifer y staff wedi cynyddu a’i chyfleusterau wedi gwella. 

Aelodau Pwyllgor Menter Iaith Conwy 

Cadeirydd – Gwyn Roberts 

Trysorydd – Esyllt Tudur 

Ysgrifennydd – Eluned Jones 

Eirian Jones - Gwirfoddol 

Eleri Evans – Materion Staffio 

Wyn Jones  – Materion Staffio 

Tecwyn Ifan – Heb Bortffolio 

Huw Prys - Heb Bortffolio 

Eryl P Roberts – Ardal Wledig 

Nia Owens – Ardal y Glannau 

Meirion Davies - Staff 

 

Adran 3 Datganiad o Genhadaeth 

Cryfhau’r Gymraeg a’n Cymunedau yw ein nod. Gwnawn hyn drwy fod yn gorff deinamig di-lol sydd yn gallu 
ymateb yn gyflym a dychmygus i’r heriau sydd yn wynebu cymunedau Sir Conwy. Byddwn yn ymdrechu yn 
barhaus i ddallt sefyllfa iaith o fewn y Sir a’i chymunedau a defnyddio hwn fel sail i weithredu. Byddwn yn 
ymddwyn fel catalydd i alluogi pobl  i berchnogi a gwireddu cynlluniau. Byddwn hefyd yn cydweithio i 
wireddu cynlluniau cenedlaethol ar y cyd efo Llywodraeth y wlad. Gwnawn hyn drwy fagu diwylliant o hyder a 
phendantrwydd yn ein staff a’n gwirfoddolwyr.   

 

Adran 4 SWOT 

  

Disgrifiad o’r Ardal a wasanaethir gan Fenter Iaith Conwy 

Ar hyd yr arfordir ac ar ffin ddwyreiniol Sir Gonwy ceir cymunedau megis Towyn, Abergele, Bae Colwyn a Llandrillo-
yn-Rhos ble mae canran y boblogaeth a aned yng Nghymru yn aml yn 50% neu lai. Mae’r patrwm o newid 
demograffig a achosodd hyn (ac sy’n dal i ddigwydd) wedi effeithio’n sylweddol ar ganrannau siaradwyr Cymraeg y 
glannau, ac sy’n is ar gyfartaledd na 25%. Ar y cyfan addysg gynradd cyfrwng Saesneg sydd yn yr ardaloedd hyn. 
Wedi dweud hynny gall rhieni ddewis anfon eu plant i un o’r ysgolion penodedig Cymraeg a sefydlwyd yn Llandudno, 
Bae Colwyn ac Abergele ac yna ymlaen i Ysgol Dyffryn Conwy neu Ysgol y Creuddyn. 

I’r de o’r A55 ceir cymunedau gwledig lle mae canran y boblogaeth a aned yng Nghymru gryn dipyn yn uwch, a lle 
mae canran uwch o lawer o siaradwyr Cymraeg. Mae canran siaradwyr Cymraeg yr ardal hon rhwng 60% a 80%. 
Addysg cyfrwng Cymraeg a geir yma gan fwyaf, er bod ambell i eithriad.  
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Map o’r Sir 

 

 

 

Nodau ac Amcanion Menter Iaith Conwy 

Prif nodau tymor hir y Fenter yw  Cryfhau’r Gymraeg a’n Cymunedau. 

Mae’r gosodiad yma yn  cael ei ddefnyddio yn ein deunyddiau hyrwyddo ac mae’n adleisio yr hyn sydd yn sylfaenol a 
chreiddiol i’n holl waith. 
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Ffurfio Strategaeth 

Proffil Iaith 

Yn sylfaenol mae amcanion y Fenter wedi eu seilio ar ddarganfyddiadau ein proffil iaith. Byddwn yn ei adolygu yn 
flynyddol er mwyn canfod cryfderau a gwendidau'r Gymraeg yn Sir Gonwy. 

         Proffil Iaith 

 

 

• Dadansoddiad SWOT y Sir ac ymgynghori gyda phartneriaid 

• Dadansoddiad SWOT y Fenter ac ymgynghori gyda staff y Fenter 

• Ymgynghori â’r pwyllgorau bro ac aelodau’r cynlluniau 

 

            Prif Amcanion 

• Strategaeth i gyflawni’r Amcanion (Allbwn) 

• Anghenion Staffio Cynlluniau a Gweithgareddau 

• Targedau mesuradwy 

 

 

 

 Deilliannau a Thraweffaith 

Asesir y rhain yn flynyddol  

 er mwyn ailasesu’r strategaeth 
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SWOT SEFYLLFA'R IAITH 

Er mwyn gwybod yn union beth fyddai ein prif feysydd gweithredu, roeddem yn teimlo ei bod yn briodol gwneud 
dadansoddiad S.W.O.T. o sefyllfa’r Gymraeg yn Sir Gonwy. 

 

Cryfderau 

Canran uwch o siaradwyr oed 3-15 

Nifer o ardaloedd lle mae canran y siaradwyr 
Cymraeg yn uchel. 

• Ardaloedd gwledig yn cael eu gweld fel 
ardaloedd Cymraeg. 

• Y Gymraeg yn parhau’n iaith gymunedol 
fyw mewn rhan ddaearyddol helaeth o’r 
sir. 

• Traddodiad o grwpiau Cymraeg yn 
Nyffryn Conwy. 

• Traddodiad Busnesau Cymraeg  

• MiConwy mewn sefyllfa cryf. 

Bygythiadau 

Mewnlifiad cyson i ardaloedd y Glannau ac 
ardaloedd gwledig. 

• Allfudiad o siaradwyr Cymraeg oherwydd 
diffyg gwaith a diffyg awydd aros yn eu 
cynefin. 

• Yr iaith ddim yn cael ei drosglwyddo 
mewn rhai teuluoedd. 

• Diffyg gwybodaeth am yr iaith. 

• Dirywiad ardaloedd â chanran uchel. 

• Y farchnad dai. 

• Dim ond 26% o staff awyr agored y 
Gogledd Orllewin sy’n gallu’r Gymraeg.(i 
fyny o 5%) 

• Llai o gyllid cyhoeddus 
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Gwendidau 

• System Addysg Conwy yn methu a 
chynnal canran y siaradwyr Cymraeg, 
sef 29%. 25% Cynradd, 18% Uwchradd. 

• Canran siaradwyr ifanc ddim yn 
adlewyrchu defnydd yr iaith. 

• Canran isel o siaradwyr Cymraeg ar y 
Glannau. 

• Diffyg statws gweledol i’r iaith yn y 
sectorau Preifat a Gwirfoddol - arwain at 
ddiffyg defnydd. 

• Diffyg rhwydweithiau Cymraeg ymhlith y 
niferoedd uchel o siaradwyr ar y 
Glannau. 

• Diffyg cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. 

• Poblogaeth isel yn yr ardaloedd 
Cymraeg. 

• Cymharol ychydig yn dysgu. A chanran 
isel (tua 10%) yn dod yn rhugl. 

 

Cyfleoedd 

• Safonau Iaith Mesur 2011 yn dechrau 
dod i rym 

• Mesur Cynllunio Cymru yn neud y 
Gymraeg yn ystyriaeth cynllunio 

• Y Gymraeg yn rhan o’r Cymdeithasol , 
felly modd cael arian am weinyddu 
“Mesurau Lliniaru”. 

• Posibilrwydd o newid patrwm defnydd 
iaith yr ifanc. 

• Diffyg gwybodaeth am yr iaith yn golygu 
bod modd datblygu agwedd bositif tuag 
at yr iaith. 

• Gwerth economaidd i’r iaith. Nifer o 
fusnesau llwyddiannus yn defnyddio’r 
Gymraeg. 

• Cynnydd yn y nifer o arwyddion Cymraeg 
yn ddiweddar. 

• Dylanwad yr awdurdodau lleol a chyrff 
statudol eraill, megis yr Heddlu. 

• Agwedd lled adeiladol Cyngor Sir Conwy. 

• Awdurdod Addysg yn awyddus i gynyddu 
darpariaeth cyfrwng Gymraeg a 
gweithgareddau tu allan i’r Ysgol. 

• Mewnlifiad wedi arafu a chwymp y 
farchnad dai. 

• Popeth Cymraeg am agor canolfan 
newydd yn Llandudno. 

• Mwy o gyfleoedd i’r 3ydd sector ddarparu 
gwasanaethau. 

• Cyfle i ehangu darpariaeth o 
wasanaethau cyfrwn Cymraeg. 

 

Rydym ni hefyd yn ymwybodol o’r model “mathemategol” y bu  ystadegydd BYIG yn ei lunio sy’n dangos yr hyn sy’n 
digwydd i’r Gymraeg mewn blwyddyn (wele isod). O edrych arno, gwelwn fod y Gymraeg yn colli 3000 o siaradwyr yn 
flynyddol. Tybiwn fod y sefyllfa yn Sir Gonwy yn eithaf tebyg. Ond o addasu’r ffigyrau gallwn yn hawdd iawn gyrraedd 
sefyllfa mwy cynaliadwy neu o “elw”. Gallwn ddweud fod ein strategaeth yn dylanwadu ar y prif ffactorau yma; 
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Adran 5  - Amcanion 

 

Yn sgil y dadansoddiad S.W.O.T., rydym ni wedi dynodi ein prif feysydd gweithredu a phenderfynu ar strwythur y 
Fenter. Mae posib  diffinio ein gwaith mewn i 3 elfen sylfaenol; 

1. Hyrwyddo a chreu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.  

Ein Swyddogion Maes sydd yn arwain ar y gwaith yma. Yn sylfaenol, maent yn adnabod angen yn lleol lle 
mae modd i ni gydweithio i ddarparu digwyddiadau sydd yn cynyddu defnydd o’r Cymraeg. Byddwn yn 
gweithio yn agos efo ysgolion lleol a phartneriad yn y maes. Mae ein pwyllgorau bro yn hanfodol wrth fapio 
angen cymunedau am weithgarwch. Yn aml mae pwyllgor bro yn ein hysbysu o gynlluniau sydd efo potensial 
mwy mewn ardal. Mae’r cynlluniau yma wedyn yn cael eu datblygu yn fwy penodol o dan y pennawd nesaf, 
sef; 

 

2. Cryfhau’r Gymraeg drwy gynlluniau economaidd. 

Rydym yn ceisio datblygu cynlluniau sydd yn arwain at gynnydd mewn cyflogaeth a gwasanaeth cyfrwng 
Cymraeg. Mae ein cynllun Cyfieithu Cymunedol, Awyr Agored, Egni Adnewyddol ac yn fwy diweddar 
Meithrinfa a Tai Iaith Gwaith 2 yn esiamplau o gynlluniau o’r fath. 

 

3. Dylanwadu o blaid y Gymraeg o fewn y Sir.  

Bydd hyn yn golygu cydweithio yn agos a nifer o bartneriaid ond hoffwn ddylanwadu yn sylweddol ar yr 
awdurdod lleol i gydweithio i ffurfio strategaeth Sirol. 
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Meysydd Gweithredu 

Er mwyn cynllunio rhaglen waith fydd yn ein cynorthwyo i sicrhau deilliannau pendant rydym ni wedi penderfynu 
gweithio ar feysydd sy’n seiliedig ar ein SWOT ieithyddol, gwaith ymchwil cafwyd gan BYIG, a phroffil iaith newydd y 
sir a strategaeth presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg (Bwrw Mlaen). Credwn fod modd mynd i’r afael ar 
deilliannau yma drwy brif themâu Bwrw Mlaen, sef; 

 
Maes strategol 1:Y teulu. 
Maes strategol 2:Plant a phobl Ifanc. 
Maes strategol 3:Y gymuned. 
Maes strategol 4:Y gweithle. 
Maes strategol 5:Gwasanaethau Cymraeg.  

 
 Byddwn yn gweithredu yn y meysydd yma ar 3 lefel; 

1. Hyrwyddo a chreu cyfleoedd i ddefnyddio’r 
Gymraeg.  

Dyma fydd ein targedau blynyddol o ran digwyddiadau a gweithgareddau.  

2. Cryfhau’r Gymraeg drwy gynlluniau economaidd. 
 
 

“Cafodd yr egwyddor honno ei hategu ym maniffesto Llywodraeth newydd Cymru lle dywedwn ein bod yn 
‘cydnabod bod cyswllt anorfod rhwng bywyd yr iaith yn y dyfodol a dyfodol economaidd a chymdeithasol y cymunedau [Cymraeg 
eu hiaith]”hynny.Tud 8 Iaith Fyw:Iaith Byw: Rhagair Leighton Andrews. 
 
’Credwn fod allfudiad yn ffactor sydd yn tanseilio’r Gymraeg yn Sir Conwy a Chymru gyfan. I lleihau’r effaith yma cred 

Menter Iaith Conwy fod angen i ni fod yn flaengar trwy adnabod posibiliadau cyflogaeth a chyfleon economaidd sydd 
yn berthnasol yn ein hardal 

Ein gobaith yw creu cyflogaeth cyfrwng Cymraeg a’i wneud yn rhan o is adeiledd economaidd a chymdeithasol yr 
ardal. 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu 4 cynllun o’r fath; 

• Asiantaeth Hyfforddi a Chyflogi Arweinwyr Awyr Agored. 

• Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg 

• Cyfieithu Cymunedol.  

• EgNi 

 

Copa, Asiantaeth Hyfforddi a Chyflogi Arweinwyr Awyr Agored. 
 
Cefndir 
 
Yn ôl astudiaeth Prifysgol Bangor yn 2006, dim ond 5% o staff hyfforddi canolfannau awyr agored Siroedd Conwy, 
Gwynedd a Môn oedd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn mewn ardal lle mae cyfartaledd cyffredinol y rhai sy’n gallu’r 
Gymraeg oddeutu 55%. Credwn fod yr anghydbwysedd yma’n arwain at ddieithrio siaradwyr Cymraeg o’r maes. Ar 
ben hyn, mae’r maes yn cynnig gwaith o safon a hynny yn y tymor hir. Gall hyn fod o gymorth mawr i gynnal 
cymunedau Cymraeg eu hiaith. Ar hyn o bryd mae llawer o bobl ifanc y cymunedau gwledig hyn yn gadael i chwilio 
am waith. Yn ogystal, mae angen gweithio i newid meddylfryd Cymry Cymraeg sydd ddim yn ystyried y maes awyr 
agored fel maes gyrfa. O ran sectorau gwaith perthnasol, mae’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn y sector 
amaethyddol. Mae cryn botensial i amaethwyr arallgyfeirio i’r sector Awyr Agored. (Amaethyddiaeth, hela a 
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choedwigaeth - 11533 (40%) 2005 ‘Elwa’n Economaidd ar Iaith a Diwylliant’ gan Arsyllfa Arloesodd Ysgol Fusnes 
Caerdydd). Mae’n holl bwysig fod pobl yn y sector hwn, sector sy’n crebachu, yn cael pob cyfle i arallgyfeirio. 
 
Mae nifer o amcanion y cynllun yn cyd-fynd â strategaeth “Dringo’n Uwch” y Cynulliad – strategaeth sy’n ceisio hybu 
iechyd a gweithgarwch awyr agored. Mae’n ymddangos fod y broblem yn waeth ymhlith siaradwyr Cymraeg yn y 
Gogledd Orllewin. 
 
Ers cychwyn y cynllun rydym wedi hyfforddi dros 200 o siaradwyr Cymraeg ac wedi llwyddo i gynyddu y % o fewn y 
sector o 5% i 25% erbyn 2014. 
 

 
Ein Bwriad 

 
Parhau i; 

 
1) Darganfod ffynonellau ariannol i hyfforddi siaradwyr Cymraeg i weithio yn y maes. Er mwyn hwyluso’r broses 
hyfforddi mewn cymwysterau awyr agored cydnabyddedig, bydd modd gweithio’n agos gydag ysgolion er mwyn hybu 
ysgoloriaethau a llwybrau gyrfa.  

 
2) Trefnu lleoliadau profiad gwaith i’r rhai sy’n hyfforddi. 

 
3) Cofrestru’r rhai sy’n hyfforddi er mwyn creu rhestr gynhwysfawr o hyfforddwyr sy’n gallu cynnig hyfforddiant trwy’r 
Gymraeg.  

 
4) Hysbysu’r rhai sydd wedi cofrestru ynghylch swyddi yn y maes a phwyso ar awdurdodau addysg i ddefnyddio 
darparwyr Cymraeg. 

 
5) Pwyso ar y sector addysg i ddefnyddio darparwyr sydd yn gallu cynnig gwasanaeth cyfrwn Cymraeg 

 
6) Creu gwaith i’r rhai rydym wedi bod yn hyfforddi. Rydym wedi dechrau trafodaeth efo’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol a Grwp Cynefin i berchnogi adeilad a datblygu gwasanaethau awyr agored ohonni. 
 

 
Cyfieithu Cymunedol.cyf 
 
Tu hwnt i ddarparu gwasanaeth hanfodol i’r sector gymunedol credwn fod gan Gyfieithu Cymunedol werth fel Menter 
Gymdeithasol sy’n gallu cynnig hyfforddiant a chyflogaeth i siaradwyr Cymraeg Ifanc. Erbyn hyn mae’r cynllun bron yn 
hunangynhaliol ac yn cyflogi 4 yn llawn amser. Ein bwriad yw parhau i’w ddatblygu a chynnig gwasanaeth ehangach a 
mwy o gyfleoedd gwaith.  
 

Egni Adnewyddol - Ardal Wledig 
 
Yn dilyn ein gwaith â Phwyllgor Ardal Uwch Aled a dadansoddi fframwaith “Cymdogaethau Cymraeg Ffyniannus” ac 
ein rhaglen Mentrau Cymdeithasol daethpwyd i ddeall mai is-adeiladwaith ac economi oedd un o’r meysydd oedd yn 
bygwth dyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol. 
 
Rydym yn gweld y maes egni amgen fel cyfle i greu adnoddau a gwaith i gymunedau gwledig canran Cymraeg uchel.    
 
Ar hyn o bryd rydym yn gweithi ar 2 gynllun penodol; 
 

1) Hydro Coed Coch – Datblygu cynllun hydro cymunedol bydd yn creu ffrwd incwm glan  i MIConwy. Byddwn yn 
cofrestru cwmni newydd i ddatblygu’r cynllun. 
 

2) Awdit Egni Ysbyty Ifan - Cynllun i fesur defnydd egni a ffyrdd o gynhyrchu a defnyddio egni yn lleol. Syniad 
hyn yw cynorthwyo neud pentref Cymraeg ei hiaith yn fwy cynaliadwy. 
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Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg.cyf, Cyffordd Llandudno 
 
 
Datblygwyd y cynllun yma trwy ein Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg. Bwriad cynllun Meithrinfa Gymraeg 
Derwen Deg oedd sefydlu meithrinfa llawn amser i ddarparu gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghyffordd 
Llandudno yn ardal arfordirol sir Conwy. Bydd yn cynnig gwasanaeth meithrinfa llawn amser o 8.00yb tan 6.00yh yn 
ogystal â chlwb brecwast, clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau ysgol. Bydd gofal ar gael i blant o 0 i 11 oed drwy’r gwahanol 
ddarpariaethau gyda gweithgareddau amrywiol yn wythnosol gan ddarparwyr allanol e.e. chwaraeon buarth, stori, celf 
a chân a gemau datblygu rhifedd, darllen a  llefaredd.  Bydd y cynllun yn ymateb i'r angen clir sydd am ofal plant cyfrwng 
Cymraeg ar ardal arfordirol sir Conwy, yn creu swyddi newydd gyda’r Gymraeg yn sgil hanfodol a chreu cyfleoedd 
hyfforddiant mewn swydd. Adlewyrcha’r sefyllfa’r angen am wasanaethau cyfrwng Cymraeg a’r cyfle sydd i briodi’r 
angen yma gyda datblygiad gweithlu cyfrwng Cymraeg drwy hyfforddiant a chread swyddi o’r newydd. Mae sefydlu 
menter fel y feithrinfa yn mynd i’r afael â’r broblem o allfudiad siaradwyr Cymraeg ifanc oherwydd diffyg swyddi yn eu 
bro mebyd.  

 
Gweithredir y feithrinfa’n gyfan gwbl drwy’r Gymraeg - o’r gofal plant i fod yn iaith weinyddol ac yn iaith fewnol i’r fenter 
gan sicrhau profiad cwbl Gymraeg i’r teuluoedd a ddefnyddia’r gwasanaeth. Mae trafodaethau ar y gweill i adnabod y 
cyfleoedd i gyd-weithio â Cham Wrth Gam, sef hyfforddiant cenedlaethol gan is gwmni Mudiad Meithrin i gynnig 
cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn y gweithle.  

 
Sbardunwyd y cynllun wrth i Menter Iaith Conwy (MIC) dderbyn sawl ymholiad am ofal plant cyfrwng Cymraeg yn ardal 
arfordirol Conwy dros y blynyddoedd oherwydd diffyg amlwg. Cynhaliodd MIC ymchwil pellach i’r angen gan drafod 
gyda mudiadau trydydd sector megis Mudiad Meithrin a Chylchoedd Meithrin yr ardal; adrannau perthnasol o Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) holi teuluoedd â phlant ifanc yn yr ardal ar achlysuron arbennig drwy holiadur penodol; 
cynnal ymgynghoriadau agored â’r gymuned a darpar ddefnyddwyr; gosod gwybodaeth am y cynllun ar Gweplyfr a 
Trydar ac erthygl yn y papur lleol.  
 
Llwyddwyd ddenu gwerth £450k mewn arian refeniw a cyfalaf yn ogystal a sicerhau lease 125 ar adeilad gan Cyngor 
Conwy.  Agorodd y Meithrinfa yn swyddogol yn Medi 1af 2015. Mae bellach yn gwmni cyfanedig drwy warent anibynnol 
o MIConwy ac yn cyflogi staff ei hyn; 
 
 
Mae aelodau o Bwrdd MIConwy yn eistedd ar fwrdd y Cwmni ac mae Gymraeg yn rhan annatod o cyfansoddiad y 
cwmni. 

 

 
 
 
Cynllun Mentrau Cymdeithasol Cymraeg 
 
Er mwyn datblygu’r potensial yn y maes yma rydym wedi bod yn cyflogi swyddog i gynorthwyo a chefnogi’r grwpiau 
lleol sydd eisoes wedi ffurfio dan fantell Menter Iaith Conwy, yn ogystal â chydweithio â chymunedau a 
chymdogaethau Cymraeg eraill i wneud yr un peth. Y nod fyddai datblygu’r grwpiau fel bod modd iddynt; 
 

• ddatblygu cyfleoedd i wella’r ddarpariaeth Gymraeg sydd ar gael yn yr ardal. 
 

• neu i fantesio ar gyfleoedd economaidd er mwyn creu swyddi i siaradwyr Cymraeg. 
  
Drwy ddatblygu mentrau lleol bydd mwy o gyfleoedd i greu swyddi newydd ac annog mentergarwch ymhlith 
cymunedau Cymraeg gan sicrhau sylfaen gref i’r Gymraeg fel sgil neu arf economaidd. 
 
 
Mae hefyd yn strategaeth gan Fenter Iaith Conwy i ddatblygu “Mentrau Cymdeithasol” i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg 
(trwy ddarparu cyfleoedd/gwasanaethau), fydd hefyd yn dod yn hunangynhaliol ac yn creu ffrydiau incwm ychwanegol 
i Fenter Iaith Conwy. Mae hyn hefyd yn cynorthwyo i greu swyddi newydd fydd yn fodd o atal allfudo.  
 
Bu’r swydd yma yn cael ei ariannu gan Gronfa Mentergarwch Cymdeithasol Cyngor Conwy oedd yn parhau am 2 
flynedd. Daeth y gronfa i ben ddiwedd 13/14. Penderfynodd MIConwy ariannu y swydd o goffrau ei hun yn rhan amser 
oherwydd pwysigrwydd a photensial y cynllun. Am y flwyddyn nesaf byddwn yn gofyn i’r Llywodraeth ariannu y swydd, 
o bosib drwy ei adran adfywio ar y  cyd efo’r adran iaith. 
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Y cynlluniau sydd ar y gweill; 
 

 

• Yr Hen Orsaf 
 

• Tai, Gwaith, Iaith 2 (Cerrigydrudion) 
 

• Canolfan Gymraeg Llandudno + Canolfan a Meithrinfa 
Gymraeg Glannau Sir Ddinbych 

 
 
Cynllun yr Hen Orsaf, Llanrwst. (Cwmni Dre Llanrwst) 
 
 
Erbyn hyn mae “Cwmni’r Hen Ysgol” wedi newid ei enw i  Cwmni Tref Llanrwst. Y cwmni yma sy’n parhau i arwain y 
cynllun. Y nod yw datblygu adeilad yr Hen Orsaf yn Llanrwst yn gyfleuster i gynnal gweithgareddau recordio ac i gael 
ystafell gyfrifiaduron Apple Mac ar gyfer gwaith dylunio ac ati. Bydd yr holl adnoddau’n aml-ddefnydd ac aml-gyfrwng 
er mwyn cynnal gweithgareddau newydd a chyffrous i’r gymuned, oll drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Mae cynlluniau ar gyfer y datblygiad eisoes wedi eu drafftio ac mae’r cwmni yn awyddus iawn i gydweithio â ni i’w 
datblygu. 
 
Credwn y gall y datblygiad hwn fod yn gatalydd creadigol a fydd yn rhoi bri a chynaladwyedd newydd i’r Gymraeg yn 
Nyffryn Conwy.  Rydym yn awyddus i ailadrodd y math o lwyddiant y mae Galeri wedi ei brofi yng Nghaernarfon. Os 
llwyddwn ni i weithredu’r cynllun yn ei gyfanrwydd credwn fod modd creu 4 swydd graidd i ddechrau ac efallai hyd at 
15 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol. 
 
Mae’r Cwmni wedi newid ei enw i Gwmni Tref Llanrwst oherwydd fod ganddo ddiddordeb mewn datblygu cynlluniau 
datblygu eiddo a gwaith yn y dref. 

. 

Tai, Gwaith, Iaith 2 (Cerrigydrudion) 

 
Mae Menter Iaith Conwy (MIC) wedi adnabod cyfleoedd i gryfhau adeiladwaith y Gymraeg yn y sir yn dilyn gwaith 
ymchwil i’r anghenion lleol. Mae 2 egin gynllun hoffem eu datblygu a chredwn y byddent yn cael effaith sylweddol yn 
eu hardaloedd. 

 

Dyma’r unig ardal 70% sydd y tu allan i Wynedd a Môn. Rydym yn awyddus i adeiladu ar y gwaith a ddechreuwyd 
drwy“"Cymdogaethau Cymraeg Ffyniannus - Gweithredu yn Lleol”. Canfyddiad y gwaith yma oedd bod diffyg is-
adeiladwaith economaidd yr ardal yn tanseilio’r Gymraeg yn yr hir dymor oherwydd bod pobl ifanc yn symud i ffwrdd 
neu fod yna ddiffyg tai addas ar gael. 

 

Rydym yn ymwybodol o Gynllun Tai, Iaith, Gwaith ym Motwnnog. Ymdrech yw hyn gan Grŵp Tai Cynefin (Tai Eryri 
gynt) i wyrdroi'r union dueddiadau yma ym Motwnnog ym Mhen Llŷn trwy ddarparu tai addas sy’n ymateb i angen lleol 
yn ogystal â chreu canolfan fenter gydag amodau sy’n annog defnydd o’r Gymraeg. Ceir tystiolaeth gynnar bod y 
ganolfan ym Motwnnog wedi galluogi 5 teulu i barhau i fyw yn lleol a denu 2 yn ôl i’r ardal. Hefyd darparwyd 
hyfforddiant cymunedol trwy gyfrwng y Gymraeg a gwersi Cymraeg gyda  sesiynau siarad yno. Nod MIC yw cael 
swyddfa o fewn y datblygiad i weithio’n agosach gyda’r gymuned. 
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Bwriadwn ymgynghori â thrigolion ardal Cerrigydrudion i drafod y posibilrwydd o addasu’r cynllun ar gyfer ardal 
Uwchaled ac adnabod cyfleoedd cyllido addas ar y cyd efo grwp Cynefin 

 

Partneriaid : Grŵp Cynefin, Pwyllgor Ardal Cerrigydrudion, Cyngor Cymuned Cerrigydrudion, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy (CBSC). 

 

 

Canolfan Gymraeg Llandudno 

Canolfan Gymraeg Ar Glanau Sir ddinbych + Meithrinfa Gymraeg 
Hoffai Mentrau Iaith Conwy a Dinbych cyflwyno cais mewn partneriaeth efo’r bwriad o gyflogi swyddog i edrych mewn 
i ddatblygu’r cynlluniau canlynol; 
 

1)  Meithrinfa Gymraeg ac Canolfan Gymraeg i ardal y Glannau yn Sir Ddinbych 
2) Canolfan Gymraeg yn ardal Llandudno 

 
Credwn o’n profiad o ddatblygu cynlluniau blaenorol fod galw am y 2 gynllun yma. Rydym efo tystiolaeth sylweddol fod 
y galw i ddatblygu Meithrinfa tebyg i’r un yng Nghyffordd Llandudno yn sir Ddinbych. Rydym hefyd yn ymwybodol am 
yr angen i ddatblygu Canolfan amlwg i’r Gymraeg o fewn y Sir. Rhywle fydd bobl yn gallu mynedu digwyddiadau 
Cymraeg penodol yn ogystal a chyrsiau Cymraeg, caffi ayyb.  Mae’n bosib buasai modd datblygu y meithrinfa o fewn 
y datblygiad yn dibynnau ar ar gaeledd adeiladau. 
 
Wrth ddatblygu cynllun y Meithrinfa yng Nghyffordd Llandudno yr ydym wedi dod i weithio yn agos efo’r cymuned lleol. 
Mae nifer wedi mynegi yr angen am ganolfan Gymraeg yn ardal Llandudno lle fydd modd i bobl fynychu digwyddiadau 
Cyfrwng Cymraeg, dysgu Cymraeg a chaffi. 
 
Rydym eisoes wedi ymweld a nifer o safleoedd. Mae un yn arbennig o dan ystyriaeth ar hyn o bryd sef Capel 
Tabernacl, Llandudno. Rydym hefyd wedi adnabod cyllid posib i addasu’r adeilad. 
 
Ein bwriad yw gallu cyflogi swyddog i ddatblygu y cynlluniau uchod. Byddwn yn gofyn ran o’r arian refeniw i neud hyn. 
Swyddogaeth y swyddog fydd;  
 

1) Ymchwilio mewn i’r achosion i ddatblygu cynllun busnes. 
2) Ffurfio pwyllgorau lleol newydd fydd yn perchnogi’r cynlluniau  
3) Adnabod cyllid priodol i gesio amdano. 
4) Cyflwyno ceisiadau  
5) Gweinyddu’r grantiau 
6) Rheoli datblygiad y cynlluniau hyd at agor 

 
 
Partneriaethau – Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth rhwng Menter Iaith Conwy a Dinbych. Ein bwriad hefyd yw 
cynnwys darparwyr Cymraeg i Oedolion, Popeth Cymraeg a Coleg Llandrillo.  
 
Codi cymhwysedd cymunedol – fel yn esiamplau Cyfieithu Cymunedol a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg ein bwriad 
yw sefydlu pwyllgorau newydd fydd yn esblygu i  fod yn mentrau cymdeithasol er mwyn rheoli’r cynllun. Rôl y mentrau 
iaith yw fod yn gatalydd dros dro. Ein bwriad yw cyflwyno cais ar y cyd efo MIDinbych er mwyn cyflogi swyddog i 
ddatblygu’r cynlluniau yma. 

3. Dylanwadu o blaid y Gymraeg o fewn y Sir.  

Credwn fod y maes yma yn dylanwadu ar y holl meysydd strategol ac y meysydd mudas. Byddwn yn dechrau 
trafodaeth efo arweinyddiaeth y Cyngor sir a’r sut fydd yr awdurdod yn mesur y safonau newydd. Ein bwriad 
efo “fforwm sirol” yw ysgrifennu strategaeth iaith gynhwysfawr ar gyfer y Sir fydd yn cynnwys yr awdurdod 
lleol. Yn  yr un ffordd mae Hunaniaith wedi  ffurfio strategaeth iaith ar gyfer Sir Gwynedd. 
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Adran 6 – Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

Deilliannau 
 

Dau brif ddeilliant sydd i bob gweithgaredd mae MIConwy yn trefnu, sef 
 

 

• Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 
 

• Cynyddu’r niferoedd o siaradwyr Cymraeg 
 

 

Adran 7 – Cynulleidfaoedd Targed 

Rydym yn darparu cynlluniau i holl drigolion Sir Conwy. Ein blaendraethau ydi; 

1) Siaradwyr Cymraeg, brwd ar gyfer pwyllgorau 
2) Siaradwyr Cymraeg llai hyderus o pob oed. 
3) Siaradwyr Cymraeg sydd ddim yn cael gyfle i ddefnyddio’r Gymraeg o pob oed. 
4) Rhieni sydd yn neu yn ystyried gyrru eu plant i addysg Gymraeg. 
5) Dysgwyr sydd am wellau eu Cymraeg 

 

Adran 8 –Partneriaid Allweddol 

Llywodraeth Cymru - Un o’n prif noddwyr. Ein bwriad yw cydweithio efo nhw er mwyn cynorthwyo ei 
Strategaeth Iaith “Iaith fyw : Iaith byw” ar lawr gwlad yn sir Conwy. 

Cyngor Conwy – Eisoes rydym yn gweithio yn agos efo’r adrannau canlynol er mwyn cryfhau’r Gymraeg o 
fewn y Sir; 

Adran Datblygu Economaidd. 

Adran Addysg. 

Adran Cymuned (gwasanaeth ieuenctid) 

Adran Cynllunio. Yr ydym yn eistedd ar grŵp craffu ceisiadau cynllunio er mwyn neu awgrymiadau ar dilysrwydd 
ceisiadau yn nghyd-destun y Gymraeg ac ar ba effeithiau lliniaru sydd angen ei weithredu. 

Yng Nghonwy mae Gymraeg yn rhan o’r seilwaith cymdeithasol. Golygai hyn fod datblygwyr yn gorfod neilltuo arian ar 
gyfer hwyluso mesurau. Rydym yn gweithio efo’r adran i weld os oes modd i MIConwy weithredu a gweinyddu’r 
mesurau yma. 

Y Safonau. Yn sgil dyfodiad y safonau yr ydym yn y broses o gyfarfod efo’r Cyngor i weld os oes le i MIConwy 
cydweithio efo’r Cyngor i gyflawni y safonau yma drwy darparu gwasanaethau. 

Cynghorau Plwy y Sir - Mae nifer o cynghorau lleol y sir yn noddi ein pwyllgorau ardal ac yn defnyddio ein 
gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol 
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Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Conwy(CGGC) - Mae CGGC yn defnyddio Cyfieithu Cymunedol i sicrhau 
fod ei holl defnyddiau yn ddwyieithog. 

Partneriad y Llywodaeth 

Yr Urdd. Rydym yn cydweithio yn agos efo’r Urdd i ddarparu profiadau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Rydym yn 
gweinyddu Cytundeb Lefel Gwasanaeth i’r Urdd yn y Sir, felly mae dwy o’n swyddogion  Maes yn gyflogedig i’r Urdd 
am nifer cyfyngedig o oriau yr wythnos. Mae hyn yn creu gwell amodau cyflogaeth i’n swyddogion a gwell presenoldeb 
lleol i’r Urdd. 

Mudiad Meithrin - Mae’r mudiad yn llogi swyddfa yn ein Adeilad. Rydym wedi cynorthwyo MM i agor cylchoedd 
newydd yn oherwydd fod ein Pwyllgorau Ardal wedi adnabod galw. Mae MM hefyd wedi bod yn hanfodol yn 
datblygiad Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. 

Cymraeg i Oedolion - Byddwn yn cydweithio i sefydlu darpariaeth anffurfiol i ddysgwyr a targedu ffynonellau ariannol 
i wella darpariaeth cyrsiau uwch a dwys. 

Popeth Cymraeg – Du hwnt i gyd hyrwyddo ein gwasanaethau rydym mewn trafodaeth efo Popeth Cymraeg ynglŷn a 
datblygu canolfan Gymraeg yn Llandudno. Rydym wedi adnabod un lleoliad posib sef hen gapel Tabernacl 
Llandudno. 

Prifysgol Bangor – Byddwn yn gyd hyrwyddo ein gwasanaethau ac yn darparu cyfleoedd anffurfiol i ddysgwyr.  

Coleg Llandrillo – Cydweithio  i ddatblygu darpariaeth Gymraeg enwedig ym maes gofal plant er mwyn creu gweithlu 
i Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. 

Ysgolion Uwchradd – Rydym wedi lleoli Swyddog(Ardal y Glannau) yn ysgol y Creuddyn un diwrnod yr wythnos i 
weithio i gynyddu’r nifer o gyfleoedd i gymdeithasu dryw’r Gymraeg. 

Rydym yn darparu wythnos o weithgareddau Awyr Agored i Ysgol Dyffryn Conwy ac yn awyddus i gryfhau ein 
presenoldeb yn yr ysgol yn dilyn ymadawiad swyddog penodol yr Urdd yno. 

Ysgolion Cynradd – Rydym wedi darparu bwydlen o weithgareddau fedrwn gynnig i ysgolion y Sir i gryfhau defnydd 
cymdeithasol o’r Gymraeg.  

Adran 9 – Y Gymuned leol 

Aelodau o gymunedau Sir Conwy yw bwrdd rheoli MIConwy. Nhw y Cyfarwyddwr Datblygu a’r staff sydd yn 
penderfynu trywydd y MIConwy. 

Yn ogystal ac y rhain yma rydym yn ceisio annog cyfranogaeth pellach trwy ein pwyllgorau ardal a pwyllgorau 
prosiect; 

Y Pwyllgorau Ardal 

Mae ein pwyllgorau ardal yn hanfodol i weithrediad holl gynlluniau MIConwy. Maent yn ein galluogi ni 

i: 

ddod i ddeall beth yw yr heriau sydd yn wynebu’r iaith mewn cymunedau ar lawr gwlad.  

Gweithredu rhaglenni gwaith sydd yn gymysgedd o weithredu targedau’r Llywodraeth a blaenoriaethau lleol 

Cynorthwyo i godi cymhwysedd siaradwyr Cymraeg i weithredu o blaid y Gymraeg yn eu cymunedau. 

Dyma restr o’n Pwyllgorau Ardal; 
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Arfordirol 

• Penmaenmawr a Llanfairfechan, sef Pwyllgor Ardal Pen-llan 

• Llandudno a’r Cylch, sef Pwyllgor Ardal y Creuddyn 

• Abergele 

• Glan Conwy 

• Bae Colwyn 

Gwledig 

• Penmachno 

• Llanrwst. Yn dilyn ymadawiad CGI Llanrwst, mi fydd MIConwy yn cynorthwyo’i phwyllgor i ddenu nawdd a 
gweithredu rhaglen leol. Bydd y pwyllgor yn dod yn rhan o rwydwaith y Pwyllgorau Ardal. 

• Cerrigydrudion 

• Capel Garmon 

 

Pwyllgorau Cynllun 

Llanast Llanrwst – gyfrifol am trefnu ŵyl flynyddol. 

Cyfieithu Cymunedol -  gyfrifol am gweithrediad y cwmni. 

Cwmni Tre Llanrwst – Yn ceisio datblygu safle’r Hen Orsaf yn Llanrwst 

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg - gyfrifol am gweithrediad y cwmni. 

Amcan gyfrwn trwy ‘r pwyllgorau yma mae gan MIConwy dros 100 o wirfoddolwyr. 

 

Adran 10 – Cynllun Marchnata 

1)Strategaeth fusnes – beth ydym am gyflawni fel sefydliad ?  

Diben ein busnes, pwy yda ni a beth ydym yn neud sef cryfhau’r Gymraeg a’n cymunedau 

2)Beth yw ein brand ? 

Mudiad sydd yn gallu gweithredu dros y Gymraeg yn lleol mewn ffordd dychmgus a mentrus. Sefydliad sydd yn gallu cynnig 
atebion i’r heriau sydd yn gwynebu’r Gymraeg yn lleol. 

3)Strategaeth farchnata – mae gan ein strategaeth pedwar pwynt sylfaenol; 

• Dod yn rhan o ymgyrch marchnata i gryfhau Brand Mentrau Iaith yn genedlaethol 

• Marchnat  brand  MIConwy  yn gyson yn lleol 

• Marchnat  digwyddiadau  penodol sydd yn cyflawni ein prif nod 

• Cydweithio efo’r Llywodraeth i hyrwyddo ei ymgyrchoedd marchnata’r dros y Gymraeg a digwyddiadau fel “Su Mae, Sut Mae?”. 
Gwneir hyn ier mwyn newid agweddau a cael mwy o bobl i fantesio ar gwasanaethau y MenterIaith Lleol 

4)Prif targedau 

• Siaradwyr Cymraeg, brwd ar gyfer pwyllgorau 

• Siaradwyr Cymraeg llai hyderus o pob oed. 
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• Siaradwyr Cymraeg sydd ddim yn cael gyfle i ddefnyddio’r Gymraeg o pob oed. 

• Siaradwyr Cymraeg sydd am gynyddu ei defnydd o’r Gymraeg. 

• Ennill cefnogaeth y di-Gymraeg. 

5)Dadansoddiad allanol a mewnol ar gyfer eich cynllun marchnata 

Mae sngen datblygu gwell bas data e-byst er mwyn hysbysu pobl o ddigwyddiadau. I neud hyn mae angen i 
Swyddogion sydd allan yn maes casglur gwybodaeth yma.  

Mae angen cadw golwg ar dechnoleg er mwyn defnyddio’r dulliau diweddara i gyfathrebu. 

Mae angen i’r cyfarwyddwr Datblygu cymeryd y cyfrifoldeb am brand cyffredinol y sefydliad. 

Mae angen i pop swyddog maes yn gyfrifol am farchnata digwyddiad ei hyn. 

6)Amcanion Marchnata 

• cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o waith MIConwy a beth yw Menter Iaith. 

• Cynyddu nifer o bobl sydd yn gwirfoddoli i MIConwy 

• Cynyddu’r nifer o bobl sydd yn mynychu digwyddiadau MIConwy 

• Cynyddu’r nifer o bobl sydd yn defnyddio’r Gymraeg yn eu bwydau bob dydd 

• Cynyddu’r nifer sydd yn gallu’r Cymraeg 

7)Cynllunio ein tactegau marchnata 

• Cynnyrch – Brand Menter Iaith, mynychu ystod o ddigwyddiadau   

• Lleoliad – Swyddfa Canolig ar  Sgwar Llanrwst, Swyddfa Eryri, Swyddfa Ysgol y Creuddyn, Meithrinfa Derwen 
DegSdondinau,  

• Hyrwyddo –  
o Papurau Bro, Papurau Lleol, Papurau Cenedlathol. 
o Teledu a Radio. 
o Defnyddiau, Tafleni a Posteri.  
o Y We, Tudalen We a Tudalen Facebook 
o Rhestr e-byst 

8)Ein cynllun marchnata ar waith amserlen, rheoli a chanlyniadau. 

Be ? Pwy ? Pryd ? Sut ? Canlyniad 

Brand y Mentrau Swyddogion 
MiCymru a’r 
Cyfarwyddwr 
Datblygu 

Yn gyson Defnyddiau 
Canolig MICymru 

Gwell dealltwriaeth 
o’n gwaith. 

Brand y Menter 
Lleol 

Y Cyfarwyddwr 
Datblygu 

Yn gyson. 
Marchnata yn 
eitem sefydlog ar 
agend cyfarfod 
staff a 
cyfarwyddwyr 

Defnyddiau Lleol, 
lleoliadau, Safle 
We a dulliau 
hyrwyddo (gwler 
pwynt 7) 

Gwell dealltwriaeth 
o’n gwaith. Mwy o 
gyfranogi 

Digwyddiadau 
Penodol 

Y Swyddogion 
Maes. 

I gyd fynd efo 
digwyddiadau  

Dulliau Hyrwyddo 
(gwler pwynt 7) 

Cynyddu niferoedd  

Ymgyrchoedd y 
Llywodraeth i 
hyrwyddo’r 
Gymraeg  

Gan y Llywodraeth 
drwy Swyddog 
MICymru i staff y 
Mentrau  

Yn gyson Defnyddiau 
canolog gan y 
Llywodraeth 

Cynyddu nifer sydd 
yn gefnogol i’r 
Gymraeg ac isio 
defnyddio 
gwasanaethau y 
Fenter Lleol. 

 

https://business.wales.gov.uk/cy/llunio-cynllun-marchnata#tabs-2
https://business.wales.gov.uk/cy/llunio-cynllun-marchnata#tabs-5
https://business.wales.gov.uk/cy/llunio-cynllun-marchnata#tabs-6
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Adran 11- Stwythyr Staffio 
 

Strwythur Menter Iaith Conwy 

Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn bydd gofyn cynllunio strwythur i Fenter Iaith ei weithredu. 

                             

Dadansoddiad SWOT Menter Iaith Conwy 

Cryfderau 

• Swyddog Datblygu profiadol.  

• Mwy o staff gyda phrofiad a 
chymhwysedd 

• Mwy o gronfeydd addas yn dod yn 
hysbys. 

• Mwy o staff i redeg cynlluniau 

• Cefnogaeth leol. 

• Yn cydweithio’n dda â nifer o fudiadau 
eraill. 

• Bwrlwm cyson yn ardal Dyffryn Conwy 
a’r cyffiniau. 

• Perthynas dda â Mentrau Iaith eraill 

• Lleoliad gwych i'r swyddfa. 

• Trefniadau cyfansoddiadol, gweinyddol a 
chyllidol wedi eu sefydlu.  

• Wedi cofrestru fel Cwmni Cyfyngedig 
drwy Warant. 

Bygythiadau 

• Diffyg staff 

• Ymhél â gormod o brosiectau 

• Dim cyllid ar gyfer gweithgareddau. 

• Dibynnol ar arian grantiau yn hytrach 
na’n gallu cynhyrchu ei harian ei hun neu 
fuddsoddi. 

• Diffyg cofrestru risg gweithredol 

• Gormod o amser yn cael ei dreulio ar 
ymholiadau CD. 

• Angen ffurfioli cytundebau ac amodau 
gwaith ynghyd ac adolygiad iechyd a 
diogelwch. 

• Grantiau yn debygol o leihau yn sgil torri 
cyllid y Cynulliad. 

• Cynllun Datblygu Lleol Conwy yn cynnig 
nifer rhy uchel o dai. 

• Cyngor Conwy yn uno efo Dinbych 

 

Gwendidau 

• Dim digon o adnoddau 

• Angen mwy ar ein pwyllgor rheoli a denu 
aelodau newydd. 

• Gorfod bod yn “Pob dim”. 

• Dim digon o weithgarwch dros y Sir 
gyfan. 

• Arian gweithgareddau yn brin 

• Ceisiadau yn cymryd amser i’w 
gwireddu. 

• Angen mwy o hyfforddiant staff. 

• Cyflogau cymharol isel. 

 

. 

Cyfleoedd 

• Cronfeydd ariannol. 

• Effaith polisi a deddfwriaeth y 
Llywodraeth megis Deddf Iaith 1993 ac 
Iaith Pawb. 

• Adnoddau i weithio ar draws y sir wedi eu 
rhyddhau yn sgil dyfodiad y Cynllun 
Ardal. 

• Gwerth “economaidd” y Gymraeg wedi 
cynyddu - mwy o gyfleoedd masnachol 
felly, o bosib. 

• Cronfa Pentrefi Chwarel Penmaenmawr 
a Llanfairfechan. 

• Cronfa newydd i ddenu gwirfoddolwyr i 
CGGC. Posib gwneud cais i gyflogi 
swyddog i ailstrwythuro trefn bwyllgorau'r 
Fenter fel rhai lleol. 

• Tair ardal Cymunedau’n Gyntaf. 

• Ymateb da i’n gwaith ar y Glannau hyd 
yn hyn.  

• Creu incwm o gynlluniau gwahanol. 

• Galw am wasanaethau cyfrwng 
Cymraeg, gofal plant, gwaith ieuenctid, 
gweinyddiaeth gyhoeddus. 

• Perthynas ag Adran Gynllunio Cyngor 
Conwy.  

• Cyngor Conwy yn uno efo Dinbych 
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Dadansoddi’r SWOT 

Credwn o gymharu dogfennau strategaeth flaenorol y Fenter bod llawer wedi ei gyflawni. Mae trefniadau 
gweinyddol sylfaenol y Fenter wedi eu sefydlu.  

Hefyd mae gan y Fenter fwy o gymhwysedd o ran staff, gyda nifer erbyn hyn yn gweithio ar geisiadau 
ariannol. Mae hyn wedi rhyddhau rhywfaint o amser y Cyfarwyddwr Datblygu i reoli staff ac edrych ar 
gynlluniau tymor hir. 

Hefyd bydd pedwar aelod o’n staff yn cynnal eu hunain trwy fasnach (Cyfieithu Cymunedol Conwy) yn hytrach 
na thrwy grantiau’n unig. 

 
 
Cyllid 

Mae Menter Iaith Conwy wedi bod yn llwyddiannus iawn yn denu arian o ffynonellau eraill. Byddwn yn edrych ar sut i 
fanteisio ar Gronfeydd newydd y Cynllun Datblygu Gwledig ac Ewrop ac o bosib adrannau eraill o fewn y Llywodraeth 
megis yr adran adfywio. Ein bwriad yw datblygu is-gwmnïau fydd yn cryfhau sefyllfa’r Gymraeg ac yn creu incwm e.e. 
Cyfieithu Cymunedol Conwy, yr Asiantaeth Awyr Agored, Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. 

Cynlluniau Penodol
Gwaith Craidd

Pwyllgor Cyfarwyddwyr Menter 
Iaith Conwy.cyf

Cyfarwyddwr 
Datblygu

Swyddog  Gweinyddol 
a Phersonel Swyddog Gweinyddol

Pwyllgorau

Ardal Arfordirol

Swyddog Ardal 

Arfordirol

Gofalwyr clybiau Plant

llawrydd

Pwyllgor

Cyfieithydd Cymunedol

Swyddog Datblygu CCC

4 Gyfieithydd dan 

Hyfforddiant

Mentor 
cyfieithu

l

Swyddog Mentrau 
Cymdeithasol

Meithrinfa  
GymraegDerwen 

Deg 

Cwmni Tref 
Llanrwst (

Pwyllgorau

Ardal Wledig

Llanast Llanrwst,

Cymru Lloger a 
Llanrwst,

Swyddog Ardal 
Wledig 

Gweithwyr 
Llawrydd,

Cynlluniau penodol.

2 Swyddogi 
Maes 

Cynorthwyol

Swyddog 
Datblygu EgNi

Swyddog  
Asiantaeth Awyr 

Agored

Gweithwyr Awyr 
Agored Cyfrwn 

Cymraeg llawrydd

Cynllun CDG 
Trawsffiniol

Pwyllgor 

cyllid

Pwyllgor Staffio

Strwythur Rheoli a Staffio 
Menter Iaith Conwy 

(MIConwy)
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Y Swyddfeydd 

Mae Prif Swyddfa'r Fenter ar y Sgwâr yn Llanrwst, lleoliad gwych sy’n sicrhau presenoldeb amlwg iawn yn y dref. 

Rydym ni wedi gwahodd nifer o brif bartneriaid yr ardal i ymuno â ni yn yr adeilad er mwyn creu rhyw fath o “Ganolfan 
Iaith”. Ar hyn o bryd mae Mudiad Ysgol Meithrin a Chyfieithu Cymunedol Conwy.Cyf yn rhannu’r adeilad â ni. Yn 
ddelfrydol hoffwn berchnogi'r adeilad neu un tebyg er mwyn gwneud y Fenter yn fwy hunangynhaliol. 

Mae ein gwasanaeth Copa ac EgNi yn weithredol o adeilad Ogwen sydd ar y ffin rhwng Gwynedd a Chonwy. 

Mae ein swyddog yr Arfordir yn cael defnydd o swyddfa yn Ysgol y Creuddyn ar y cyd efo’r Urdd. 

Rydym yn gweithio yn agos iawn efo Swyddog Yr Urdd Ysgol Dyffryn Conwy sydd â swyddfa yn yr ysgol ond sydd 
hefyd yn gweithio yn achlysurol o’n swyddfa. 

Gobeithion staffio 2015-2018 

Staff Craidd (ffynhonnell ariannu mewn cromfachau) 

Swyddog Datblygu (Llywodraeth / MIConwy) 

Swyddog Cyllid a Swyddog Cylliad a Phersonel cynorthwyol(Llywodraeth) 

Swyddog Ardal Arfordirol  (Llywodraeth / Yr Urdd) 

Swyddog Ardal Wledig (Llywodraeth/ Yr Urdd) 

Cynlluniau Penodol 

Swyddog Datblygu Copa, Asiantaeth Awyr Agored (CAE Cronfa Amgen Eryri/ MIConwy) 

Swyddog EgNi (CAE Cronfa Amgen Eryri) 

 

Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg (Llywodraeth) 
 
Swyddog Cynllyn CDG Trawsffiniol y Gogledd (GDG Cronfa Datblygu Gwledig) 

Swyddog Loteri Treftadaeth (Loteri) 

 

Cyfieithu Cymunedol Conwy.cyf  

Prif Gyfieithydd 

Mentor 

2 i 3 Cyfieithydd dan hyfforddiant 

 

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg.cyf, Cyffordd Llandudno 
 
Cyfarwyddwr 
Rheolwr 
4 Staff Gofal 
Cogydd 
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Gofalwr 

Staff Cynorthwyol 

Rydym yn bwriadu parhau i gynnig profiad gwaith/hyfforddiant cyflogedig a gwirfoddol i bobl ifanc lleol. 

Swydd Ddisgrifiadau 

Cyfarwyddwr Datblygu’r Fenter Iaith 

Yn gyfrifol am ddatblygu’r Fenter ar lefel sirol a lleol â’r prif gyfrifoldeb am holl brosiectau’r Fenter. Cyflwyno ceisiadau 
i gronfeydd eraill er mwyn ariannu cynlluniau'r Fenter. Goruchwylio’r staff sy’n dod yn sgîl ceisiadau llwyddiannus. Bod 
yn gyfrifol am ymateb i bapurau ymgynghorol ac am lobïo Aelodau'r Cynulliad, Aelodau Seneddol a chynghorwyr lleol. 

Lleoliad – Swyddfa Llanrwst 

Cyllid – Llywodraeth Cymru 80% 

Ar waith 

Swyddog Ardal Wledig + Swyddog Cyllid  

Gweithredu rhaglen waith o hyrwyddo a chreu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. Oherwydd newid staff ac 
arbenigaeth y swyddog bydd yn ymgymryd a dylestwyddau cyllid hefyd am 7 awr yr wythnos. 

Lleoliad -Llanrwst. 
 
Cyllid – Llywodraeth Cymru 90% 
 
Ar waith 

Swyddog Ardal Arfordirol 

Gweithredu rhaglen waith o hyrwyddo a chreu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.  

Lleoliad – Swyddfa Llanrwst ac yn Ysgol y Creuddyn. 
 
Cyllid – Llywodraeth Cymru. 

Ar waith 

Swyddog Personél a Chyllid Cynorthwyol 

Cynorthwyo’r Swyddog Datblygu gyda holl waith gweinyddol ac ariannol y Fenter. Yn dilyn newid yn ei hamgylchiadau 
personol nid oedd y Swyddog Cyllid presennol yn gallu ymrwymo i 2 ddiwrnod o waith. Felly mae’r Pwyllgor Staffio 
wedi penderfynu creu’r swydd hon gyda’r arian sy’n weddill. 

Oriau – 7 awr yn Llanrwst. 

Cyllid – Llywodraeth Cymru. 

Ar waith 

Swyddogion Maes dan Hyfforddiant 

2 Swyddog Maes gynorthwyol 
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Byddent yn neud gwaith i gynorthwyo Swyddogion Maes, bydd hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith a NVQ Gwaith 
Ieunctid yn cael ei ddarparu. Ein gobaith yw gallu cynyddu’ r nifer o weithwyr Ieunctid sydd yn gallu gweithio yn 
Gymrag.  

Oriau 30 awr. Cytundeb 6 Mis drwy Twf Swyddi.  

Cynlluniau Penodol 

Swyddog Maes Loteri Treftadaeth 

Rydym wedi llwyddo efo cais i Loteri treftadaeth i gyflogi swyddog i ddatblygu cynllun fydd yn gweithio efo pobl ifanc i 
gofnodi effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Cymru ar Gymraeg. Mae yn swydd 2 flynedd. 

 

Credwn fod y cynlluniau yma yn cydfynd efo blaenoriaeth  

Swyddog Copa (Asiantaeth Awyr Agored) 

Gwaith y swyddog yma ydi datblygu y Gymraeg o fewn dywydiant awyr agored yn y Gogledd Orllewin. Mae hyn yn 
cynnwys 3 prif elfen; 

• Darparu gweithgareddau 

• Hyfforddi Unigolion i weithio yn y maes 

• Datblygu cyfleoedd gwaith i’r unigolion sydd yn derbyn hyfforddiant 

Lleoliad Llanrwst ac Canolfan Ogwen  – 37 awr yr wythnos 

Cyllid (CAE) a Llywodraeth Cymru 

 
 

 

Swyddog EgNi (CAE Cronfa Amgen Eryri) Oriau 30 awr yr wythnos 
 
Cais newydd yn mynd i parhau i CAE i parhau gyflogi Swyddog bydd yn gweithio efo cymunedau Cymraeg i ddatblygu 
asedau egni gwyrdd fydd yn ; 
 

• Creu gwaith mewn ardal gwledig 

• Creu adnodd ariannol bydd yn gallu cael ei ail fuddsoddi yn y gymuned a MIConwy 

• Creu asiantaeth sydd yn gallu cynnig cyngor arbenigol trwy cyfrwng y Gymraeg 

Cyllid (CAE) ac Egni’r Fro. 

 

Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg 
 
Y nod fyddai datblygu’r grwpiau fel bod modd iddynt ganfod cyfleoedd i wella’r ddarpariaeth Gymraeg sydd ar gael yn 
yr ardal o ran adnoddau a gwasanaethau a’u cefnogi i wireddu’r dyheadau hyn. Gelli’r hefyd ffurfio grwpiau i ddatblygu 
cyfleoedd sydd wedi dod i’r amlwg i MIConwy. Drwy ddatblygu mentrau lleol bydd mwy o gyfleoedd i greu swyddi 
newydd ac annog mentergarwch ymhlith cymunedau Cymraeg gan sicrhau sylfaen gre i’r Gymraeg fel sgil neu arf 
economaidd. Drwy gael swyddog i gynorthwyo’r grwpiau i weld anghenion ac i ddatblygu’r cymhwysedd i’w diwallu 
bydd modd grymuso cymunedau Cymraeg a chryfhau mentergarwch yn eu plith. 
 
Eisoes mae’r cynllun yma wedi arwain at dechrau sefydlu Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno.  
Rydym yn rhagweld 2 gynllun arall fydd yn cryfhau y Gymraeg yn y Sir sef; 
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• Tai Iaith Gwaith 2, Cerrigydrudion 

• Canolfan Gymraeg Llandudno 

• Cynllun yr Hen Orrsef, Llanrwst 

• Canolfan Gymraeg Glannau Sir Ddinbych a Meithrinfa 
 

  
 
Credwn oherwydd potensial y gwaith yma fod yn hanfodol neud y swydd yn un craidd o fewn y Fenter ac rydym yn 
gofyn i’r Llywodraeth ei ariannu (efalle trwy cyllideb adfywio). Mae natur cynlluniau fel hyn yn cymerid amser i 
ddatblygu felly mae cyllid refeniw hir dymor yn hanfodol. Credwn gall gael ei ddefnyddio fel cynllun peilot ac ei fod yn 
rhywbeth buasai pob menter iaith ymgymryd a yn y hir dymor.  

 

 Cyllid Gwynt y Mor, MIConwy a’r Cynllun Datblygu wledig 

Staff Achlysurol Llawrydd MIConwy 

Clybiau Ieuenctid Cymraeg  

Rydym yn cydweithio efo’r Urdd a Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i gynnal ddarpariaeth  Cymraeg yn y  Sir. Rydym yn 
ymdrechu i annog unigolion i cymhwyso fel gweithwyr Ieuenctid. 

Gweithgareddau Arbenigol 

Rydym ni eisoes wedi cynnal nifer o weithgareddau awyr agored ac rydym yn gallu llogi staff awyr agored yr Urdd ac 
eraill sy’n hysbys i ni i gynnal gweithgareddau achlysurol o'r math yma. 

Tiwtoriaid Sadwrn Siarad 

Rydym i raddau helaeth wedi trosglwyddo’r cyfrifoldeb cyllido i “Cymraeg i Oedolion”. Yn y mannau hynny lle nad yw 
hyn yn digwydd bydd cyllid Pwyllgorau Ardal yn ariannu’r sesiynau. 

Gweithdai Roc a PhopYn achlysurol rydym yn cyflogi artistiaid i gynnal gweithdai Roc a Phop. 

Staff cynlluniau cysylltiedig  

Cyfieithu Cymunedol.cyf 

Prif Swyddog Cyfieithu Cymunedol Conwy 

Datblygu’r gwasanaeth cyfieithu. 

Oriau - 37 awr yr wythnos 

Cyllid – o incwm masnachu  

Ar waith 

Mentor  

Codi cymhwysedd y cyfieithwyr dan hyfforddiant, golygu a chyfieithu. 

Oriau 15 awr yr wythnos 

Cyllid – o incwm masnachu 



25 

 

Ar waith 

2 i 3  Gyfieithydd dan Hyfforddiant  

Swydd newydd wedi ei chreu mewn ymateb i’r gwaith cyfieithu cynyddol. Bydd y Cyfieithwyr dan Hyfforddiant yn cael 
eu  mentora gan y Mentor a’r Prif Swyddog.  

Oriau – 37 awr yr wythnos 

Cyllid – Go-Cymru, Twf Swyddi Cymru, incwm masnachu. 

 
Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg 

 
Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg.cyf, Cyffordd Llandudno 

Cyllid Cyfenter, Loteri Cymunedau Arfordirol, Masnachu 

• Rheolwr Busnes 

• Rheolwr y Feithrinfa 

• Gofalwyr (5) 

• Cogydd a Glanhau 

 

Adran 12 – Cynllun Gweithredol 

 Meysydd strategol                 Targedau                   Amserlen Cyllid Personel 

                              
Maes Strategol 1: Y Teulu 

Y Nod 

Annog a chefnogi’r defnydd o’r 
Gymraeg o fewn teuluoedd 

                                 
Y canlyniad a ddymunir: 
Cynnydd yn nifer y teuluoedd 
lle defnyddir y Gymraeg fel y 
brif iaith gyda’r plant gan o 
leiaf un oedolyn 

                             
                         
                                                 
                    

1. Cynnal sgwrs efo 600 o rieni er mwyn rhoi 
gwybodaeth am gyfleoedd i ddefnyddio'r Gym-
raeg yn ystod 12 o ddigwyddiadau erbyn Mawrth 
2016.                                 

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 

2. Mewn partneriaeth ag asiantaethau sefydli-
adau teuluol, cynnal 8 o weithgareddau i rieni i 
godi eu hymwybyddiaeth o’r cyfleoedd 
cymdeithasol a’r gefnogaeth sydd ar gael erbyn 
31 Mawrth 2016 100 o Deuluoedd.         

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 

3. Cynnal o leiaf 2 cyfarfod gyda Gwasanaethau 
Gwybodaeth i deuluoedd y Sir er mwyn adnabod 
cyfleoedd i gydweithio erbyn Mawrth 2016.         

2016/17 Llywodraeth  

4. Cydweithio gyda phrosiect Mae dy Gymraeg 
di’n grêt) i ddarparu dilyniant i’r sesiynau 
cychwynnol. Cynnal hyd at 3 grŵp efo o leiaf 6 
rhiant yr un.        

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 

Maes Strategol 2: Plant a 
Phobl Ifanc 

Y Nod 

Cynyddu’r ddarpariaeth o 
weithgareddau Cymraeg ar 
gyfer plant a phobl ifanc a 
chynyddu eu hymwybyddiaeth 
o werth yr iaith 

                                 

                             
1. Cynnal 3 o glybiau ieuenctid cymunedol rheo-
laidd o fewn y Sir gyda’r nod o gynnig cyfleoedd 
i 30 o bobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg erbyn 
31 Mawrth 2016.                

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 

2. Cynnal 4 o weithdai cymunedol cyfrwng Cym-
raeg i ieuenctid o fewn y Sir erbyn 31 Mawrth 
2016 gyda’r nod o gynnig cyfleoedd i 80 o bobl 

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 
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Maes Strategol 3    
Y Gymuned 
     
      
Mwy o ddefnydd o’r Gym-
raeg o fewn Cymunedau ar 
draws Cymru.     

1.Datblygu perthynas gyda’r Cyngor Sir drwy 
gynnal cyfarfodydd gyda   
         swyddogion ac / neu aelodau etholedig i 
drafod cydweithio ar y    
         meysydd canlynol; 

a) Addysg  
b) Datblygu Economaidd 
c) Cynllunio  
d) Edrych ar ddatblygu strategaeth iaith si-

rol ar y cyd efo cyngor Sir a’i phartner-
iaid yn debyg i’r hyn sydd wedi digwydd 
yng Ngwynedd. 

2016/17 Llywodraeth,  Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
cyfarwyddwyr 
MIConwy 

Y canlyniad a ddymunir: Plant 
a phobl ifanc yn defnyddio 
mwy o Gymraeg 

                             
                         
                                                 
                                                 
                   

ifanc i ddefnyddio’r Gym-
raeg.                                         

3.Cynnal 8 o weithgareddau cymdeithasol Cym-
raeg (gyda chymorth pobl ifanc) o fewn y Sir. 
600 o bobl ifanc i fynychu’r ddigwyddiadau. 
erbyn  

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 

4.Cydweithio â threfnwyr Taith 2016 C2 Radio 
Cymru drwy: Gynnig cyfleoedd pellach i fandiau 
sy’n cael eu sefydlu yn ystod y daith i berfformio 
erbyn 31 Mawrth 2016. 

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 

5.Cydweithio gyda Phartneriaethau Plant a 
Phobl Ifanc gan sicrhau bod aelod o Fforwm 
Iaith y Sir yn aelod o’r Bartneriaeth ac yn adrodd 
yn ôl ymhob cyfarfod o’r Fforwm. 

2016/17 Llywodraeth Swyddogion 
Maes 

6. Parhau i gynnal 6 clwb chwaraeon trwy 
cyfrwng y Gymraeg, Syrffio, eirafyrddio, sgio, ei-
rafyrddio Rhydd, 60 o pobl ifanc yn mynychu’r 
clybiau 

1. Eirafyrddio 
2. Sgiio 
3. Eirafyrddio Rhydd 
4. SPA 
5. Syrffio 
6. Beicio mynydd.        

2016/17 Parc Eryri /  
Llywodraeth 

Swyddog 
Awyr Agored 

7. Trefnu Gwyliau Eirafyrddio/ Sgio teuluol. 
25 i fynychu. 

2016/17 Llywodraeth Swyddog 
Awyr Agored 

8. Cynnig Hyfforddiant Awyr Agored i 20 o bobl 
ifanc o'r Sir trwy glybiau ysgolion.              

2016/17 Cynllun Dat-
blygu Wledig 

Swyddog 
Awyr Agored 

                                                     
                

8. Cynnig profiad gwaith i 4 o bobl ifanc efo 
Menter Iaith Conwy fydd yn rhoi profiadau iddynt 
o weithio mewn gweithle cyfrwng Cymraeg a 
dysgu mwy am waith y Fenter Iaith  

2016/17 Am ddim Pawb 

 9. Cydweithio efo'r Adran Addysg i gryfhau'r Gym-
raeg fel iaith gymdeithasol yn ysgolion cynradd ac 
uwchradd y Sir. Rhaglen o weithgareddau i'r Sector 
Uwchradd a Cynradd. 
Cynradd 10 digwyddiad, Uwchradd 10 digwyddiad. 

2016/17 Cyllid Lly-
wodrath 

Swyddogion 
Maes 

 10. 12 diwrnod o hwyl yn ystod y flwyddyn i blant a 
phobl ifanc 5 – 13 oed. 250 i fynychu y diwrnodau. 

2016/17 Cyllid Lly-
wodrath 

Swyddogion 
Maes 



27 

 

e) Parhau i wahodd Swyddog y Cyngor i’r 
Fforwm Iaith Sirol. 

 

2. Parhau i gefnogi ac sefydlu 11 o bwyll-
gorau ardal, gan sicrhau eu bod yn 
cyfrannu i raglen datblygu y Fenter. 
Cynnal 3 cyfarfod yr un a llunio rhaglen 
waith. Cyfartaledd o 4 yn mynychu cy-
farfodydd.             

2016/17 Llywodraeth, 
Arian i bawb, 
Cynghorau 
Cymuned 

Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
Swyddogion 
Maes a gwir-
foddolwyr 

3. Adeiladau ar waith "Cymdogaethau 
Cymraeg ffyniannus" Uwch Aled a 
Penmachno weithredu Cynlluniau i 
cryfhau'r gwendidau, sef is-adeilad-
waith economaidd 
gwan.                                                      
               

2016/17 MiConwy, 
Cynefin 

Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
Swyddog 
Mentrau 
Cymdeithasol 

4. Cynnal Cymal o Ras yr Iaith Mehefin 16 Lly-
wodraeth(am
ser y 
swyddogion) 

Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
swyddog 
Maes Wledig 

5. Parhau i weithredu a datblygu ein men-
trau cymdeithasol sydd ar nod o ddar-
baru gwananethau yn Gymraeg a creu 
swyddi cyfrwng Cymraeg megis; 

2016/17 MiConwy Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
Swyddog 
Mentrau 
Cymdeithasol 

 
Cyfieithu Cymunedol(CC) Parhau i gynnig 
gwasanaeth rhatach hyd at 150 o sefydliadau yn 
y Gogledd. Cynnal 5 o swyddi              

Parhaus Arian glan 
(masnach) 

Staff CC 

 

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg(MGDD). Par-
hau ar y bwrdd cyfarwyddwyr a cydweithio efo’r 
Meithrinfa i gryfhau rhywdweithiau Cymraeg ar y 
Glannau. 
Cynnal 8 o swyddi                             

Parhaus Arian glan 
(masnach) 

Staff MGDD 

 

Asiantaeth Awyr Agored                               
Cydweithio gyda chyngor Conwy a’r Mentrau i 
ddatblygu Cynllun Hyfforddiant Awyr Agored, ar 
gyfer ceisiadau rownd nesaf Cynllun Datblygu 
Gwledig Llywodraeth Cymru. 

Parhaus Parc Eryri, 
Cynllun Dat-
blygu Wledig, 
ESF. 

Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
Swyddog 
Awyr Agored 

 

Yr Hen Orsaf(Cwmni Tref Llanrwst, rydym wedi 
ffurfio y cwmni yma i edrych mewn i gynlluniau 
adfywio yn ardal Llanrwst) 
 
Cwblhau asesiad o anghenion gwasanaethau yn 
y Gymraeg sydd ei hangen yn y sir. Ystyried dat-
blygu rhai or gwasanaethau yma o fewn yr Hen 
Orsef. Sicrhau arian i barhau i gyflogi swyddog 
ar gyfer.(Menter Iaith Conwy i ymrwymo i un di-
wrnod o gyflogaeth) Ffurfio Prydles a Network 
Rail. 
                                 
Sicrhau atgaweriad yr adeilad gan Network Rail. 
Denu Arian gan y Railway Heritage Trust ar 
gyfer elfenau treftadaeth o'r atgyweriad.Paratoi 
cais HLF i adnewyddu;r adeilad. 
 
Sicrhau Arian ar gyfer offer ac adnoddau oddi 
fewn i'r adeilad. 

2017 MiConwy / 
Cronta 
Treftadaeth 
Lotreri a 
Treftadaeth 
Rheilffordd a 
Chynllun Dat-
blygu 
Gwledig 

Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
Swyddog 
Mentrau 
Cymdeithasol 

 
EgNi                              2017 Egni’r Fro 

Parc Eryri 
Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
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Chwilio am gyllid i barhau gyda swydd ein 
swyddog EgNi ar gyfer y flwyddyn nesaf, er 
mwyn adeiladu ar y gwaith sydd wedi ei gwblhau 
yn barod. Nod tymor hir yw creu cynllun hydro 
fydd yn cynhyrchu arian glan i MICOnwy. 

Cynllun Dat-
blygu Wledig, 
Cronfa Rob-
ert Owen 

Swyddog 
EgNI 

 

Canolfan Gymraeg Ar Glanau Sir Ddinbych + 
Meithrinfa Gymraeg. Yn dilyn llwyddiant 
cynllun Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. 
Hoffai Mentrau Iaith Conwy a Dinbych cyflwyno 
cais mewn partneriaeth efo’r bwriad o gyflogi 
swyddog i edrych mewn i ddatblygu’r cynlluniau 
canlynol; 

1) Meithrinfa Gymraeg ac Canolfan 
Gymraeg i ardal y Glannau yn Sir 
Ddinbych 

2) Canolfan Gymraeg yn ardal Llan-
dudno 

2018 Cronfa Gwynt 
y Mor, Loteri’r 
Arfordir, 
Cyfenter, 
ERDF. 

Cyfarwyddwr 
Datblygu a 
Swyddog 
Mentrau 
Cymdeithasol 

              
         

 

Adran 13 – Cyllid 
 
Ceir manylion ein cyllideb at flwyddyn nesaf yn Atodiad A. Byddwn yn gofyn am £105K gan Llywodraeth Cymru tra yn 
gobeithio denu hyd at £98.5k gan cyllidwyr eraill o fewn MIConwy.  
 
Ar ben yr arian yma sydd yn cael i ddenu yn uniongyrchol i MIConwy mae’r Fenter hefyd yn ymddwyn fel catalydd ar 
gyfer sefydlu mentrau eraill sydd yn darparu gwasanaethau hanfodol, e.e. Mae trosiant blynyddol cyfieithu Cymunedol 
yn £120k a bydd trosiant Meithrinfa Derwen Deg oddeutu £150 yn y flwyddyn nesaf. Heb MIConwy ni biasau’r sefydli-
adau yma yn bodoli. Be bai chi’n ystyried y ffigyrau yma bydd gwerth holl gynlluniau MIConwy tua £470,069.99 y 
flwyddyn nesaf, bydd cyfraniad y Llywodraeth oddetu 22%. 
 
  
 


