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1. Strwythr y Fenter 

  
Sefydliad Corfforedig Elusennol - SCE cyswllt   
(gydag aelodau â phleidlais heblaw ei ymddiriedolwyr elusen) 
 
Rhif elusen newydd: 
1193915 
 
Amcan / Dibenion Elusennol:  
I WELLA ADDYSG Y CYHOEDD AM YR IAITH GYMRAEG A HYRWYDDO’R IAITH GYMRAEG YN DDIWYLLIANNOL A THRWY’R CELFYDDYDAU.  

 
Nod Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yw: 
 
Sicrhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yn Rhondda Cynon Taf ac yn iaith fyw yn ein cymunedau. 
 
Amcanion Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yw: 
 
hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg trwy gefnogi a darparu gweithgareddau a gwasanaethau celfyddydol, addysgol a diwylliannol er lles y 
gymuned yn Rhondda Cynon Taf, fydd yn hyrwyddo dinasyddiaeth a datblygu cymunedol trwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli a buddsoddiad 
cymdeithasol yn y Gymraeg;  
 
sicrhau ein bod yn cynyddu cyfleoedd i bobl o bob oed ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol fel iaith gymunedol trwy hyrwyddo dinasyddiaeth 
gadarnhaol, cynllunio a chefnogi datblygu cymunedol, cynnal cyflogaeth a sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol; 
 
gweithio’n bartneriaethol er mwyn sicrhau safonau uchel ym mhob maes arbenigol ac er mwyn annog a chefnogi busnesau a darparwyr 
gwasanaethau i sylweddoli budd yr iaith ac i gynllunio’n rhagweithiol i gynyddu eu gweithredoedd Cymraeg. 
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2. Trosolwg o’r flwyddyn 

 
Staffio 
Cynnal holl swyddi’r Fenter gydol y Pandemig 
Angharad Evans yn newid swydd o fewn y Fenter 
Croesawu Owain Rowlands, Lisa Lloyd, Madison Brown a Chloe Holloway 
Ffarwelio ag Einir Sion 
 
Strategol 
Llwyddo i dderbyn marc safon elusen ddibynadwy 
Creu elusen newydd gyda statws Sefydliad Corfforedig Elusennol 
Ail gynllunio strwythr fel ymateb i anghenion Covid 19 
Cyfarwyddwyr ar Fwrdd Rheoli Mentrau iaith Cymru 
Eistedd ar is bwyllgor cabinet a chyfrifoldeb dros y Gymraeg 
Cydweithio a chefnogi datblygiadau Cymraeg y Cyngor Sir 
Cynnal fforwm iaith Sirol 
Creu partneriaethau newydd gang yd-ariannu prosiectau arloesol 
Sicrhau cefnogaeth i ddatblygu adeilad i Glwb y Bont 
Cynllunio prosiectau ar y cyd a’r Hen Lyfrgell, Porth 
Parhau i redeg gwasanaethau plant, ieuenctid a chymunedol   
Rhedeg rhaglen radio wythnosol 
Cydweithio ar gynlluniau Cenedlaethol arloesol 
 
 
 
 
 

Datblygiadau newydd 
Partneriaeth gyda Cynhyrchiadau Leeway ac Age 
Cymru ar brosiect Porth y Cwtsh 
 
Partneriaeth gyda Beyond the Border, Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru, Citrus Arts, Cyngor Sir a People 
Speak Up ar brosiect The Mycelium Story Hub 
 
Dau brosiect Newydd ar y cyd a’r Hen Lyfrgell sef 
Murlun yr Hen Lyfrgell a Chat Cymraeg 
 
Datblygiad adeilad Clwb y Bont gydag arian CFAP 
 
Datblygu partneriaeth gydag Artis Cymuned trwy gyd 
bwrcasu nifer o brosiectau’r dyfodol 
 
Cefnogi swyddog cymunedol Newydd yr Eisteddfod 
Genedlaethol 
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3. Cyfrifon 
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4. Adroddiad Ariannol 

 

 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf Blwyddyn Ariannol : 2021/2022

Balwns y banciau Cyfnod 1/4/2021 - 31/10/2021

-----------------P R I F----------------------------------> Gwasanaeth Plant Cynlluniau Chwarae
Santander Santander Cyfanswm Santander Santander
Prif D.Saver Gwas Plant Cyn.Chw
          £           £           £           £           £

Balwns  a ddygwyd ymlaen 1/4/21 £44,823.40 £0.00 £44,823.40 £36,850.03 £646.11

Incwm £76,308.51 £3.14 £76,311.65 £43,538.96 £0.00

Gwariant £80,181.42 £0.00 £80,181.42 £60,165.50 £0.00

Trosglwyddiadau (unpresented)

Balwns yn y banc ar ddiwedd y cyfnod £3,953.55 £37,000.08 £40,953.63 £20,223.49 £646.11
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5. Llwyddiannau 

 
Derbyn marc safon elusen ddibynadwy 
Er gwaetha’r holl sialensau, mae’r flwyddyn wedi bod yn llawn llwyddiannau. 
Y llwyddiant mwyaf oedd derbyn marc safon elusen ddibynadwy ym mis Medi eleni. 
Roedd y broses yn un hir a thrylwyr a arweiniodd at sicrhau gwithredoedd llywodraethol gwydn. 
Mae derbyn y marc safon yn profi safon uchel holl weithredoedd y Fenter. 
 
Newid statws elusennol 
I gyd fynd â datblygiad strwythr gwydn i’r Fenter newidwyd y strwythr elusennol. Mae’r Fenter yn awr  
yn Sefydliad Corfforedig elusennol gydag amcan elusennol mwy perthnasol i’w gweithredoedd 
 
“I WELLA ADDYSG Y CYHOEDD AM YR IAITH GYMRAEG A HYRWYDDO’R IAITH GYMRAEG YN DDIWYLLIANNOL A THRWY’R CELFYDDYDAU”                                                        
 
 
6. Partneriaethau 

 
Partneriaeth rhyngom â Chynhyrchiadau Leeway ac Age Cymru 
 
Y prosiect: 
Porth y Cwtsh 
Diolch i gronfa Cysylltu a ffynnu a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda 
Cynon Taf ac Age Cymru wedi sefydlu partneriaeth newydd sy'n awyddus i weithio'n benodol yn y Porth yn y Rhondda.  
Mae'r Porth mor arloesol, mae ganddo ei grater ei hun ar blaned Mars. 
 
Stryd wrth stryd, mae’r prosiect hwn yn gatalydd i agor calonnau a meddyliau i edrych i’r entrychion a delweddu ein hunain yn y dyfodol, yno. 
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Drwy ysgogi dychymyg i weld y tu hwnt i'r naratif a yrrir gan dlodi sydd wedi ein bwydo ers blynyddoedd, mae’r ymchwiliad cychwynnol hwn 
yn grymuso ein cymuned i wneud y penderfyniadau sydd o fudd iddynt, yn ein hannog ni i gyd i weld y gorau yn ein gilydd, ein hieithoedd a'n 
cartref a bod yn arbenigwyr ar ein bywydau ein hunain.  
Ein hamcan cyffredin yn y pen draw yw annog dinasyddion y Porth i fod ymhlith ei gilydd, a'n hatgoffa ni i gyd bod Diwylliant yn gyffredin, yn 
ein plith ni, gennym ni ac ar ein cyfer ni. 
 
Partneriaeth rhyngom â Beyond the Border, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Citrus Arts, Cyngor Sir a People Speak Up  
 
Y prosiect: 
Hwb Stori Mycelium 
Mae Hwb Stori Mycelium yn rhwydwaith o bartneriaid sefydliadol a llawrydd, sydd wedi ymrwymo i rannu arfer a meithrin straeon, storïwyr, 
cynhyrchwyr a lleisiau a glywir yn llai aml o bob rhan o gymunedau amrywiol Cymru, wedi'u hysbrydoli gan rwydweithiau myceliwm natur. 
Dros 2 flynedd, bydd yr Hyb yn cefnogi, yn hyrwyddo, yn dysgu oddi wrth a siapio gwaith 4 x Cyfarwyddion Cyfoes, 4 Cynhyrchydd Cyswllt, 2 
Gyfathred Cysylltiol a 3 gŵyl fach, gan ddod â straeon newydd i'r amlwg. 
 
Partneriaeth rhyngom ag Artis Cymuned 
Mae gan y Fenter ag Artis Cymuned Femorandwm cydweithio sy’n sicrhau cyd gynllunio a chyd bwrcasu prosiectau. Rydym wedi cydweithio ar 
ddau brosiect eleni sydd heb lwyddo eto i dderbyn nawdd ond a fydd, gobeithio yn llwyddo yn y dyfodol. Sef cyd reoli swyddog celfyddydau 
Cymraeg y Sir a phrosiect mewn partneriaeth â Mentrau iaith Cymru, Menter Merthyr, a Menter Bro Ogwr, Artis Cymuned, Celf ar y Blaen a 
Tanio I ddatblygu rhaglen hyfforddi a mentora artistiaid Cymraeg a dwy-ieithog. 
 
Mae cynlluniau ar droed i bartneru ar gais i gronfa Plant mewn Angen ar gyfer gweithgareddau celfyddydol teuluol. 
 
Partneriaeth rhyngom a Valleys Kids 
Er na lwyddwyd i dderbyn nawdd y tro hwn, mae’r berthynas adeiladol sydd wedi ei chreu rhyngom a Valleys Kids yn un fydd yn gweld 
datblygiadau cyffrous yn y dyfodol. 
 
Partneriaeth rhyngom a Pyst 
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Ni lwyddwyd i dderbyn nawdd ar gyfer ein cynlluniau partneriaethol a Pyst ond mae’r berthynas yn un adeiladol sy’n bodoli ers dechrau’r 
cwmni arloesol hwn ac mae ar sail cadarn i ddatblygu’n bellach yn y dyfodol. 
 
Partneriaeth rhyngom ag adrannau o fewn y Cyngor Sir 
Mae’r Fenter yn derbyn rhywfaint o gefnogaeth ariannol gan y Cyngor Sir ar gyfer gwasanaethau ieuenctid a phlant ac mae perthynas adeiladol 
rhyngom a’r adrannau hynny wrth ddatblygu i’r dyfodol. Partneriaeth sydd wedi datblygu fwy dros y flwyddyn ddiwethaf yw’r un rhyngom ag 
adran Ddiwylliant a chelfyddydau’r Sir. Rydym wedi cymryd rhan blaennlaw yn y rhwydwaith WhatsNext Cymoedd ac yn eistedd ar 
bartneriaeth strategol Pontypridd. 
 
Papurau bro 
Rydym yn ddigon ffodus o gael tri papur bro llwyddiannus a llewyrchus yn y Sir. Mae’r Fenter wedi eu cefnogi gydol y pandemig trwy roi’r 
papurau ar ein gwefan. Mentrau Iaith Cymru sy’n rheoli grant y llywodraeth i’r papurau bro yn genedlaethol erbyn hyn ac mae gwefan newydd 
wedi ei datblygu yn ystod y flwyddyn er mwyn eu cefnogi a’u dathlu. 
 
Yr Hen Lyfrgell 
Mae ein cartref yn yr Hen Lyfrgell ac mae partneriaeth weithredol wydn mewn lle. Mae Teleri Jones wedi bod yn gweithio i ni gydol y 
pandemig fel swyddog gweithgareddau ac mae’n parhau I gydweithio a chefnogi ein gwaith.  
 
Rydym wedi llwyddo i dderbyn nawdd ar gyfer dau gynllun, sef creu murlun ar gyfer talcen wal yr Hen Lyfrgell mewn cydweithrediad ag 
ysgolion a mudiadau lleol a grwp siarad Cymraeg anffurfiol newydd o’r enw Chat Cymraeg. Mae cynlluniau cyffrous ar droed ar gyfer rhaglen o 
weithgareddau teuluol yn y dyfodol yn ogystal a grwp Tonc a Chlonc. 
 
Clwb y Bont 
Rydym wedi parhau I gefnogi Clwb y Bont gydol y flwyddyn wrth iddynt oroesi a datblygu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym wedi cefnogi 
ceisiadau ariannol llwyddiannus wrth gronfeydd CFAP a CRF ac wedi cefnogi digwyddiadau cerddorol arbennig dros yr haf.  
 
Mae’r adeilad yn parhau i’w ddatblygu. Yn dilyn gweddnewidiad Prosiect 5 Mil llynedd, mae’r clwb yn paratoi i gynnal gwaith adeiladu cyffrous 
ar y llawr gwaelod ac yn cynllunio i ddatblygu’r llawr cyntaf. 
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7. Gwasanaethau Plant  

 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd yn rhedeg pedwar Clwb Carco: 
• Garth Olwg 
• Llwyncelyn 
• Pont Sion Norton 
• Llanhari 

 
Mae pob clwb ar wahân i Lanhari bellach wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru. Caewyd dau Glwb sef Aberdâr ac Evan James ym 
Mhontypridd yn ystod y flwyddyn. Yn ystod amser y Clo, roedd pob Clwb Carco ar gau. 
 
Nifer o blant wedi eu cofrestru yn y clybiau carco 
Er mwyn datrys y sefyllfa lleoedd cyfyngedig a oedd gennym yn Garth Olwg, rydym wedi gweithio gyda'r ysgol i gael mwy o le. Mae hyn yn ein 
galluogi i gynyddu ein capasiti o blant sy'n mynychu o 40 o blant y nos i 60 o blant y noson. Mae hyn yn lleihau nifer y cwynion gan rieni nad 
oeddent yn gallu sicrhau lle i'w plentyn yn y Clwb. Mae’r niferoedd yn gyffredinol wedi gostwng gan fod amryw o’r rhieni yn gweithio gartref. 
 
 
Cyfartaledd dyddiol y Clybiau 
Mae ein cyfartaledd dyddiol o blant sy’n mynychu eisioes wedi codi ac rydym ond ar ddechrau’r flwyddyn 

Clwb Carco Medi – Hydref 2020 Medi – Hydref 
2021 

Garth Olwg 25 37 

Llwyncelyn 6 13 

Pont Sion Norton  8 10 

Llanhari 12 13 
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Trosolwg 
 
Yn ystod y flwyddyn yma, rydym wedi buddsoddi mewn adnoddau newydd yn cynnwys gemau bwrdd newydd, offer chwaraeon, adnoddau celf 
a chrefft a phecynnau natur a gweithgaredd synhwyraidd.  
Mae ein proses gofrestru ar-lein yn parhau i fodoli ac mae ein system archebu yn gweithio'n fwy effeithiol gyda Glenys bellach yn canolbwyntio 
ar bob agwedd gweinyddol Gwasanaethau Plant; mae’r swyddog cyllid Laurie yn cofnodi ac yn monitro'r taliadau. Mae angen gwneud mwy o 
waith yn y maes hwn i leddfu pwysau a llwyth gwaith staff swyddfa drwy edrych mewn i symud  i system archebu cronfa ddata Google yn lle 
taflen ysblennydd Excel. Bydd hyn yn caniatáu i lawer o bobl gyrchu’r gwybodaeth ar unrhyw un adeg ac yn caniatáu mwy o opsiynau i greu 
rhestrau cofrestru clybiau dyddiol. 
 
Staff 
 

• Cyflogir 26 aelod o staff ar hyn o bryd. 
• 7 aelod of staff 6ed Dosbarth i gynorthwyo yng Nghlwb Carco Garth Olwg. 
•  2 aelod o staff 6ed dosbarth i gynorthwyo yng Nghlwb Carco Llanhari  
• 12 DBS wedi ei cyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. 
• 2  dau aelod o staff ar gwrs pontio gwaith chwarae lefel 3 CACHE 
• 6 Wedi cyflawni cwrs Cymorth cyntaf Paediatreg 
• 6 Wedi cyflawni cwrs Diogelu Lefel 3 
•  5 Wedi cyflawni Hylendid bwyd 
• 20 aelod o staff wedi cyflawni cwrs Ymwybyddiaeth Byddardod a BSL – Iaith Arwyddion.  

 
 
Yn ystod adeg y clo, derbynwyd ‘Furglough’ oddiwrth yr HMRC i’r staff oedd ddim yn gallu gweithio.  
Derbynwyd Grant Cronfa Gwydnwch o 30.000 oddiwrth y WCVA, talwyd 7,000 yn ôl iddynt fel rhan o’r cytundeb. 
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8. Timau Ieuenctid Menter 

            
Parhau mae gweithgareddau Timau Ieuenctid Menter. Yn wir, maent yn fwy prysur nag erioed! 
 
Mae gennym 4 grŵp Tim a 89 aelod yn ein grwpiau.  
Mae rhain yn bobl ifanc o ardaloedd amrywiol yn y sir. Maent yn rhoi o’u amser o’u gwirfodd a daw holl syniadau 
gweithgareddau Timau Tim o lygad y ffynnon - y bobl ifanc eu hun.  
 
Mae pob grwp yn cwrdd â Lleuwen dros zoom unwaith bob pythefnos. 
 
* Grŵp Tim Cwm Rhondda 
* Grŵp Tim Rhydywaun 
* Grwp Sesiwn Sul 
* Grwp Tim Gartholwg 
 
Yn ogystal a chynnal gweithgareddau hwyliog gyda naws dathlu megis Parti Pride a chystadleuaeth Bake-Off gyda phawb yn ei gartref ei hun, 
rydym hefyd wedi trefnu sesiynau trafod. Cawsom drafodaeth am Black Lives Matter, trafodaeth am effaith y pandemig ar iechyd a lles a 
thrafodaethau yn trafod a rhannu cerddoriaeth.  
 
Rydym hefyd yn cwrdd yn bwrpasol i drafod pa ddigwyddiadau, gweithgareddau a hyfforddiant maent yn dymuno inni eu gwireddu.  
Mae seiynau gwerthuso hefyd yn aml yn ran o’r sesiynau hyn wrth inni drin a thrafod pa weithgareddau a chyrsiau hyffiorddiant sydd wedi bod 
yn fwyaf llwyddiannus a defnyddiol i’n aelodau. 
 
Sesiwn Sul 
 
Parhau mae Sesiwn Sul. penderfynwyd  ar y cyd gyda Gavin Powell o GTFM mae parhau i greu’r rhaglenni dros y we fyddai orau, yn hytrach na 
chymryd y risg a mynd i’r stiwdio ar hyn o bryd. Bydd rhaid i holl aelodau o dîm Sesiwn Sul fynychu cwrs hyfforddiant glendid cyn mynd i’r 
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stiwdio eto. Gan eu bod yn recordio o’u cartrefi felly, a hynny yn wythnosol, ae’n ofynnol i bob un ohonynt fod yn hyddysg mewn cynhyrchu a 
golygu ffeiliau sain ar gyfer y radio. 
Cwrs Cyflwyno / Cynhyrchu 
 
Er mwyn cysoni’r safon a drafodwyd uchod, rydym wedi trefnu cwrs arall gyda’r DJ a’r cynhyrchydd Geraint Hardy. Bu Geraint yn hyfforddi 
llynedd hefyd a’r criw wedi cael budd mawr o’i arbennigedd. Mae criw newydd bellach, a mae nhw  angen yr arweiniad. Mae’r criw sydd wedi 
mynychu cwrs Geriant Hardy o’r blaen yn awyddus i ddod eto. er mwyn adnewyddu eu brwdfrydedd yn y gwaith a thrafod syniadau newydd a 
sgiliau cyfweld.  
 
Cwrs Golygu 
 
Yn dilyn y cwrs hwn bydd cwrs golygu gydag aelodau o Sesiwn Sul y llynedd. Mae rhain bellach wedi mynd i brifysgolion neu i swyddi ond 
maent yn fodlon cwrdd a ni dros zoom ar gyfer dangos i’r criw sut i olygu’r ffeiliau sain.  
 
Yn araf bach,  yn ail ddechrau trefnu gweithgareddau gyda mwy o gymdeithasu unwaith eto. Hyn yn unol a gofyniadau aelodau Tim. Mae sawl 
un yn awyddus i ail-gydio mewn gweithgareddau cymdeithasol ond pleidleisiwyd y rhan fwyaf aros gyda gweithgareddar ar lein ar hyn o bryd. 
Yr wythnos hon, dechreuwyd ail afael mewn gwaith o fewn yr ysgolion ac aeth Mei Gwynedd i Ysgol Llanhari i addasu cân gyda chriw o’r 
disgyblion yno. Bydd y Timau yn creu fideo ar gyfer y gân hon i’w ryddhau erbyn y Nadolig. 
 
Tro Breizh 
 
Cyn i’r pandemig ein cyrraedd, roeddem wedi trefnu trip cyfnewid gyda ysgol uwchradd Diwan yn Llydaw. Roedd y tocynnau llong a’r llety wedi 
ei drefnu ond oherwydd rhesymau amlwg, bu’n rhaid gohirio’r trip hwn. 
 
Erbyn hyn mae’r drafodaeth yn ail ddechrau. Mae gennym ddarpariaeth cyfieithu ar zoom sydd wedi ei dreialu gennym mewn un cyfarfod 
eisoes. Bydd modd cynnal cyfarfodydd cyfarfod rhwng disgyblion Diwan a chiw o Tim o Ionawr 3ydd. Ein gobaith wedyn yw creu 
gweithgareddau i godi arian fel bod modd i griw Tim deithio i Lydaw ar daith cyfnewid. Mae’r Llydawyr yn awyddys i’w croesawu. Mae’r 
cysylltiad hwn yn hynod fuddiol oherwydd bydd modd trin a thrafod y gwahaniaethau a’r tebygrwydd o fyw gyda ieithoedd lleiafrifol Celtaidd 
mewn gwledydd dwy-ieithog.  
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Sesiwn Stori 
Yn ystod y flwyddyn hon mae’r timau Tim wedi cael 3 gweithdy gyda Angharad Lee o Academi Leeway. Maent wedi cael cyfle i greu straeon, eu 
perfformio, a’u ffilmio. Mae rhai aelodau o’r timau wedi gwneud yn fawr o’r cyfleodd hyn a maent bellach yn ran o ysgol ddrama Academi 
Leeway ac yn cael hyfforddiant drama cyson gyda’r gyfarwyddwraig 
 
Miwsig 
Mae Mei Gwynedd wedi ymweld â thair ysgol er mwyn gweithio gyda gwahanol dimau Tim. Bu’n cynorthwyo tim yn Cwm Rhondda i 
gyfansoddi a pherfformio cân wedi ei chyfansoddi gan y disgyblion. Recordiwyd y gân honno. Gwnaethpwyd yr un peth gyda chriw o Ysgol 
Gartholwg. Yn fwy diweddar, bu Mei yn Ysgol Llanhari yn trosi, trefnu, perfformio a recordio gyda chriw o ddisgyblion o flwyddyn 9 - 13. Bydd 
fideo o’r gân hon yn cael ei ryddhau ar y cyfryngau cymdeithasol erbyn y Nadolig. 
 
9. Gwirfoddoli 

Rydym yn recriwtio siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a phobl sydd eisiau hwyluso’r Gymraeg o Rondda Cynon Taf i wirfoddoli ar gyfer 
swyddogaethau penodol. Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr o bob hil a chefndir ethnig. Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli ar gael i oedolion, 
myfyrwyr ysgol dros 16, myfyrwyr coleg, myfyrwyr Prifysgol, dysgwyr a rhieni. Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd i bobl sydd angen profiad 
gwaith. Mae’r broses recriwtio yn cynnig cyfle i ymarfer ar gyfer y dasg o chwilio am waith. Mae’n gyfle i godi hyder a phrofiad.  
 
Mae nifer o Rôlau a Chyfrifoldebau amrywiol ar gael gennym 
Aelod o’r bwrdd 
ymddiriedolwyr 
Trefnu gweithgareddau a digwyddiadau 
Stiwardio 
Marchnata 
Gwaith swyddfa 
Gwasanaethau plant 
Rhannu sgiliau 
Cefnogi 
Cynghori 
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Mae nifer helaeth o’n gwirfoddolwyr yn aelodau o’n Timau Ieuenctid. 
 
10. Helo Blod 

Wedi helpu busnesau yn y blynyddoedd o’r blaen: 
 Glamorgan Brewery  
 Hire House  
 MPS People  
 Rhondda Housing Association 
 The Thirsty Elephant  
 Your Pontypridd  
 Bragdy Twtlol 

 
Yn helpu: 

 Appysg Bespoke Entries  
 Ginger Jones Fudge   
 Dark Sky Wales  
 Delicia Cakes and Teas 
 Hensol Castle Distillery  
 Made in Wales  
 OddBod Media   
 Plymio a Gwresogi R James Plumbing and Heating 
 Tarian Drums  
 The Cooling Rack  
 The Welsh Cheese Company 
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11. Digidol a Chymunedol 

 
Prosiect Medrau 
Prosiect rhwng y cenedlaethau Prosiect Medrau sy'n dathlu sgiliau'r gymuned ac yn rhoi'r cyfle i drigolion y sir 
rannu eu sgiliau a diddordebau personol gydag eraill. Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf wedi bod wrthi’n 
casglu tips a syniadau’r gymuned a chreu fideos bach byr i rannu sgiliau handi ar-lein. Mae’r fideos yn cael eu 
rhannu ar ein sianel YouTube, Twitter, Instagram ac ar Facebook yn wythnosol. Mae gyda ni grŵp Facebook ar 
gyfer y prosiect lle rydym yn rhannu’r holl tips a syniadau sydd wedi’u casglu. Mae 50 darn o gynnwys wedi’u creu 
a’u rhannu yn ystod y flwyddyn ac mae gan y grŵp Facebook 252 o aelodau erbyn hyn. Mae 55 o bobl wedi 
cyfrannu i’r prosiect ac rydym wedi cydweithio ag 8 o fusnesau/mudidadau. Cyflwynwyd cais am gyllid yn 
ddiweddar er mwyn gallu cynnig sesiynau a gweithdai Medrau byw yn y dyfodol. 

 
Fideos Ffitrwydd Cryfder Mewn 5 Munud 
Cyhoeddwyd cyfres o 12 fideo ffitrwydd Cymraeg gan yr hyfforddwr ffitrwydd Elin Wyn Williams rhwng Mai ac Awst 2021. 
 
Prosiect STORI 
Dechreuwyd y Prosiect STORI ym mis Awst 2020 yn dilyn llwyddiant grant Arian i Bawb. Nod y prosiect oedd i gasglu a rhannu straeon lleol yn 
llafar, gan ddathlu llais ein cymunedau trwy wneud hynny. Hyfforddodd Angharad Lee ein TIMau ieuenctid i leisio rhai o’r straeon sydd wedi eu 
casglu. Cyhoeddwyd cyfres o 9 fideo STORI ar y cyfryngau cymdeithasol rhwng Mai a Gorffennaf 2021. 
 
Her Ail-greu Celf Dydd Gŵyl Dewi 
Cynhaliwyd Her Ail-greu Celf i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni. Yr her oedd i ail-greu darlun Cymreig gan ddefnyddio pobl neu wrthrychau o’r tŷ. 
Cawsom ni sawl ymgais gwych a gwobrwywyd yr ennillydd â phrint cyfyngedig wedi’i gyfrannu gan yr artist Ruth Jên Evans.  
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Datblygu sianel YouTube newydd i’r Fenter 
Datblygwyd sianel YouTube newydd ar gyfer y Fenter gyda 98 o fideos yn cael eu creu ac uwchlwytho i’r sianel dros y flwyddyn. Gwyliwyd 35 
awr o fideos Menter Iaith Rhondda Cynon Taf gan y cyhoedd yn ystod y cyfnod. 
 
 
Clwb Gemau 
Rhoddwyd cyfle cyffrous newydd i ddisgyblion ddefnyddio eu Cymraeg yn gymdeithasol yn ein Clwb Gemau. Clwb rhithiol am ddim oedd yn 
rhoi cyfle i bobl ifanc chwarae gemau cyfrifiadurol trwy gyfrwng y Gymraeg. Cynhaliwyd 25 o sesiynau ar Discord gydag 18 o ddisgyblion 
ysgolion cyfun Cymraeg RhCT yn manteisio ar y cyfle. 
 
Chat Cymraeg 
Mae’r Fenter wedi llwyddo derbyn nawdd i redeg sesiynnau dysgu Cymraeg anffurfiol ac am ddim yn yr Hen Lyfrgell Porth. Hyd yn hyn, mae 8 
person wedi manteisio ar y cyfle ac mae 4 person sydd eisioes yn dysgu, wedi bod yn gwirfoddoli i helpu rhedeg y grŵp. 
 
Noson Deuluol Calan Gaeaf 
Cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus ar y cyd â’r Hen Lyfrgell Porth i ddathlu Calan Gaeaf ar y 30ain o Hydref 2021. Mynychodd 40 o bobl y 
digwyddiad a chymryd rhan mewn cwis, cystadlaethau a chrefftau Calan Gaeaf. 
 
Tonc a Chlonc yn yr Hen Lyfrgell 
Ar y cyd â rhai o aelodau Clwb Siarad y Porth a’r Hen Lyfrgell, rydym yn treialu sesiynnau Tonc a Chlonc pob dydd Iau rhwng 12:00 ac 13:00. 
Cyfle i ddod â'ch offerynnau a’ch lleisiau, dysgu caneuon a sgwrsio yn Gymraeg dros baned.  
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12. Edych Ymlaen 

Mae newidiadau mawr ar droed yn y Fenter wrth iddi groesawu Prif Weithredwr a Chadeirydd newydd. Yn ddiweddar croesawyd Ddirprwy 
newydd I’r Fenter hefyd. Mae holl dim y Fenter yn un wydn a gweithgar sy’n cynllunio rhaglen gyffrous o weithgareddau i’r dyfodol. Mae rhai 
o’r cynlluniau sydd ar y gweill yn cynnwys:  
 
Plethu prosiectau a gwasanaethau er mwyn codi proffil y Fenter e.e. Gwasanaethau plant a TIM yn cymryd rhan ym Mhrosiect Medrau  
 
Digwyddiadau Teuluol yn yr Hen Lyfrgell e.e. Gwener Gemau – Noson Gemau Bwrdd misol i’r teulu, Stori gyda Siôn Corn, Mari Lwyd, Dydd 
Miwsig Cymru 
 


