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1. Crynodeb Gweithredol 

Amcan elusennol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yw ‘I WELLA ADDYSG Y CYHOEDD AM YR IAITH GYMRAEG A HYRWYDDO’R IAITH GYMRAEG YN 

DDIWYLLIANNOL A THRWY’R CELFYDDYDAU.’   

Amlinellir yn y Cynllun Corfforaethol hwn gynlluniau pellgyrhaeddol y Fenter a’i dulliau gweithredu holistaidd.  
 
Mae’r Fenter yn gweithredu patrwm datblygu cymunedol ym mhob sector. Rhoddir pwys strategol ar ymchwil, trafod a chreu datblygiadau yn unol â 
gofynion, dyheadau a syniadau cymunedau er mwyn sicrhau darpariaethau holistaidd, pellgyrhaeddol a pherchnogaeth lawn y cymunedau hynny ar y  
gweithredoedd a’r datblygiadau. 
 
Bydd ffocws ymgynghorol ac ymchwiliol cryf i’n gweithredoedd a byddwn yn asesu’r wybodaeth yn drylwyr er mwyn darparu cynlluniau perthnasol a phrofi 
gwerth ac effaith ieithyddol. 
 
Bydd gweithrediad y cynllun ledled Rhondda Cynon Taf a Siroedd cyfagos lle bo datblygiadau’n berthnasol a phosib. 
 
Byddwn yn gweithio’n bartneriaethol a chydlynol o fewn y meysydd iaith, celfyddyd, addysg a chymuned; yn parhau i ddatblygu ein perthynas a’n 
mewnbwn i ddatblygiadau ehangach y Sir ac yn sicrhau bod yr holl weithrediadau’n cydblethu, lle bo’n bosib er mwyn sicrhau y gwerth mwyaf iddynt. 
 
Byddwn yn ymchwilio, ymgynghori, datblygu, cydlynu a darparu gweithgareddau a phrosiectau Cymraeg o fewn thema 2, Strategaeth Cymraeg 2050: 
Miliwn o Siaradwyr: Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. 

• Cynnal a datblygu Gwasanaethau Plant oed cynradd y Fenter. 

• Creu a chynnal grwpiau ffocws, Timau Ieuenctid Menter (TIM) a grwpiau gwirfoddoli gyda phobl ifanc a’r gymuned ehangach. 

• Cynnal digwyddiadau, gweithdai a gweithgareddau celfyddydol ac addysgol amrywiol er mwyn hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg.  

• Codi proffil yr iaith trwy ddigwyddiadau cymunedol a chelfyddydol torfol, Parti Ponty, Parti Dar a Pharti Orci a chynllunio i’w datblygu. 

• Creu, datblygu a sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol a chynhwysfawr a hwyluso a threfnu profiadau gwaith a phrentisiaethau ieuenctid cyfrwng 
Cymraeg er mwyn datblygu gwerth a defnydd ieithyddol yn y maes llafur. 

• Datblygu a chynnal gweithgareddau technegol amrywiol.  

• Datblygu cynulleidfa trwy ddefnydd creadigol ac amrywiol o’r cyfryngau cymdeithasol. 
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2. Elevator pitch 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf  yn darparu, hyrwyddo a chydlynu gweithgareddau a 
gwasanaethau celfyddydol, addysgol a diwyllianol Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf.  
 
Rydym yn fan cyswllt i fudiadau eraill o fewn y Sir, ac yn gweithio mewn partneriaeth â nhw. 
Trwy ein gweithredoedd, ein nod yw sicrhau bod holl drigolion a mudiadau y Sir yn teimlo 
perchnogaeth a balchder o’u hiaith a’u diwylliant Cymraeg 
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3. Datganiad Cenhadaeth 
 
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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4. SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYFLEOEDD 
Cynllunio, gweithredu a datblygu’r farchnad lafur Gymraeg 
Dyfodiad yr Eisteddfod Genedlaethol 
Strategaeth Miliwn o Siaradwyr 2050 
Twf Addysg Gymraeg 
Cydweithio â phartneriaid allweddol Cymraeg 
Cryfhau partneriaethau megis Artis Cymuned 
Cyd-gynllunio a darparu prosiectau cydlynol 
Datblygiad lleoliadau o fewn y Sir megis Yr Hen Lyfrgell  
a Chlwb y Bont 
Datblygu gwasanaeth ieuenctid TIM 

CRYFDERAU 
Nod ac amcanion ieithyddol cryf a chlir  
Athroniaeth a strategaeth benodol i ddefnydd iaith 
Profiad gweithredol am dros chwarter canrif 
Cydlynu llais ac anghenion y Gymraeg yn Sirol 
Cydlynu a chydweithio partneriaethol cryf 
Cysylltiadau arbenigol creadigol safon uchel 
Pwynt cyswllt cymunedol dibynadwy 
Profiad, arbenigedd a chymwysterau penodol a pherthnasol 
Marchnata partneriaethol a chymunedol da 
Gwasanethau unigryw 
Datblygu gweithlu Cymraeg 
Pontio rhwng ysgol a chymuned 
Ychwanegu gwerth i’r Gymraeg 
Amrywiaeth o weithgareddau/digwyddiadau yn addas i  
unigolion o bob oed a gallu. 
Creu cyfleoedd celfyddydol amrywiol 
Cyswllt cymunedol cynhwysfawr 
Creu cyfleoedd i wirfoddoli ym mhob maes gweithredol 

GWENDIDAU 
Nod ac amcanion yn codi ofn ar rai partneriaid posib 
Diffyg capasiti oherwydd nifer y staff a maint yr ardal 
Diffyg cyllid i fedru gweithredu’n gynhwysfawr ym mhob maes 
Maint yr ardal 
Diffyg cyswllt hanesyddol rhwng 3 ardal y Sir 
Angen i ddatblygu pob darpariaeth x3 
Diffyg adnoddau marchnata digonol 
Delwedd Mentrau yn Genedlaethol 
Datblygiadau technegol cyson 

PERYGLON 
Cystadleuaeth gwasanaethau di-Gymraeg 
Dyblygu  gwaith  
Diffyg cyllid 
Delwedd y Mentrau yn Genedlaethol 
Diffyg ymwybyddiaeth ac ymrwymiad i’r iaith yn allanol 
Dibyniaeth ar ymrwymiad partneriaid i weithredu 
Natur gyfnewidiol ariannu cyhoeddus 
Tlodi o fewn y sir 
Toriadau mewn gwasanaethau 
Covid a phandemigau eraill  
Digwyddiadau ‘naturiol’ anodd eu rhagweld megis llifogydd 
Newidiadau i’r gyflog isafswm. 
Problemau gydag adeilad y swyddfa 
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Datblygu digwyddiadau torfol ar gyfer pob cymuned 

5. Amcanion 

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  a fydd yn hyrwyddo dinasyddiaeth a datblygu cymunedol trwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli a buddsoddiad cymdeithasol yn y 
Gymraeg.  
 
Mae gan y Fenter gyfres o amcanion sy’n cefnogi ein nod fel sefydliad ac yn llywio ein gweithredoedd.  

• Codi defnydd y Gymraeg yn yr ardal trwy godi proffil yr iaith 

• Cynnal gweithdai, gweithgareddau a digwyddiadau celfyddydol Cymraeg.  

• Cydweithio â sefydliadau addysgol a diwylliannoli ddarparu gweithredoedd ategol safonol. 

• Ysbrydoli, hyrwyddo a chynorthwyo eraill i ddatblygu gwasanaethau a gweithredoedd Cymraeg. 

• Ysbrydoli, hyrwyddo a threfnu digwyddiadau cymunedol celfyddydol. 

• Creu celfyddyd amrywiol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. 

• Cynnal digwyddiadau a gweithgareddau fydd yn cyrraedd po fwyaf o bobl ag sy’n bosib. 

• Hyrwyddo a hybu addysg Gymraeg. 

• Cynnal rhwydweithiau i gefnogi defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg gyda’r ieuenctid hŷn. 

• Gweithredu a thyfu gwasanaethau gofal a chwarae cyfrwng Cymraeg. 

• Datblygu partneriaethau gweithredol ac ymarferol o fewn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. 

• Hyrwyddo dinasyddiaeth gadarnhaol aml ddiwylliannol. 

• Cefnogi a sbarduno datblygiad a buddsoddiad cymunedol Cymraeg. 

• Datblygu a chyflwyno gwasanaethau Cymraeg lle bo angen / modd gwneud hynny. 

• Cydlynu a sicrhau hyfforddiant cyfrwng Cymraeg. 

• Creu cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli cyfrwng Cymraeg. 

• Cydweithio’n genedlaethol ar ddatblygiad y farchnad lafur Gymraeg. 

• Datblygu a chynnal gweithgareddau technegol.  

• Datblygu cynulleidfa trwy ddefnydd creadigol ac amrywiol o’r cyfryngau cymdeithasol. 

• Cryfhau seilwaith a chapasiti y Fenter.  
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Mae’r amcanion hyn yn gyson â, ac yn cefnogi, darpariaethau ystod o gynlluniau strategol ehangach, gan gynnwys:  Mesur Iaith 2011, Strategaeth Cymraeg 
2050: miliwn o siaradwyr y Gymraeg Llywodraeth Cymru, Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg sirol, cynllun strategol y Gymraeg Rhondda Cynon Taf, 
Gofynion AGC, Strategaeth gelfyddydol Cyngor Celfyddydau Cymru, Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol, Mesur Plant a Phobl Ifanc Cymru a nifer o 
gyrff cyhoeddus eraill sy’n gweithredu yn y meysydd perthnasol uchod.  
 
Rydym yn ymateb i anghenion cymunedau, unigolion a mudiadau’r Sir ac yn sicrhau cydymffurfio â Deddfau Llesiant a gweithredol cyfredol wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau. 
 
I’n cynorthwyo i gwrdd â’r amcanion cenedlaethol uchod a gofynion lleol bydd y canlynol yn cael eu gweithredu: 
 

1. Cynyddu Defnydd o’r Gymraeg trwy ddarparu gwasanaethau 
Ymchwilio, cynghori, mewnbynnu a darparu datblygiadau gwasanaethau eraill.  
Datblygu cydweithrediad gyda phartneriaid allweddol i sicrhau bod nifer y gwasanaethau Cymraeg yn y Sir yn cynyddu.  
Cydlynu a hwyluso gweithredu a gwasanaethau Cymraeg.  
Cyfrannu at strategaethau gweithredol partneriaid.  
Ymateb i anghenion penodol a strategol y Sir.  
Hyrwyddo celfyddyd, addysg a diwylliant trwy ein holl wasanaethau. 
Sicrhau cyllid allanol amrywiol er mwyn ychwanegu at y ddarpariaeth.  
Gwerthuso’r ddarpariaeth yn drylwyr. 
 
Gwasanaethau plant oed cynradd 
Darparu cyfleoedd chwarae a chymdeithasol i blant oed Cynradd y Sir er mwyn sicrhau cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i oriau ysgol. 
Cynnal clybiau chwarae a gofal ar ôl ysgol yn Ysgolion Cynradd Cymraeg y Sir dan yr enw Clwb Carco.  
Cynnig cyfleoedd chwarae a gofal trwy gyfrwng y Gymraeg.  
Cynnal gweithgareddau hwyliog, creadigol Cymraeg i blant oed cynradd. 
Cynnal a datblygu gweithlu chwarae a gofal cyfrwng Cymraeg.  
Gweithio’n bartneriaethol gyda Chyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf, Ysgolion Cynradd Cymraeg y Sir a phartneriaid eraill fel bo’n berthnasol er mwyn 
cyflawni’r ddarpariaeth.  
Cofrestri’r Clybiau gydag AGC.  
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Sicrhau cyflogaeth a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg yn y maes gofal a chwarae. 
 
Gwasanaeth celfyddydol addysgol 8-14 
Datblygu a chynnal gwasanaeth celfyddydol o fewn ysgolion fyddai’n cefnogi’r cwricwlwm mewn partneriaeth ag Artis Cymuned.  
Cynnig y cyfle i ddisgyblion o flynyddoedd 4 i 8 ymchwilio ac arbrofi’n gelfyddydol tra’n dysgu.  
Tyfu’r defnydd o’r Gymraeg trwy annog creadigrwydd. 
Ymestyn gallu disgyblion di-Gymraeg trwy weithredu’r gwasanaeth yn ddwyieithog mewn ysgolion Saesneg eu hiaith.  
Hyfforddi athrawon i barhau gyda’r gwaith o ddysgu’n greadigol yn yr hir dymor.  
Darparu pecynnau gweithredu sy’n cefnogi ardaloedd dysgu’r cwricwlwm.  
Gweithredu yn ôl gofynion yr ysgolion unigol.  
Cefnogi’r siarter iaith.  
Cynnal dangosiadau a pherfformiadau cymunedol ar ddiwedd cyfnod gan ymestyn allan i gymunedau’r ysgolion.  
Datblygu ac annog cyswllt rhieni. 
 
Gwasanaeth Ieuenctid 16-25 
Darparu a chydlynu cyfleoedd cymdeithasol a gwirfoddol i bobl ifanc y Sir.  
Hyrwyddo dinasyddiaeth gadarnhaol gyda phobl ifanc. 
Ymchwilio i anghenion ieithyddol yr ôl 16 a gweithredu’r anghenion hynny. 
Datblygu grwpiau ffocws ôl 16 sydd wedi eu brandio fel TIM (Timau Ieuenctid Menter). 
Creu a chynnal cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a byd gwaith penodol ac amrywiol. 
Gweithio mewn cydweithrediad gyda phartneriaid allweddol a gweithredol er mwyn cydlynu, ymgysylltu a sicrhau mewnbwn llawn i weithgareddau. 
Ymateb i anghenion penodol wrth gynllunio a gweithredu’r prosiectau a’r digwyddiadau.  
Sicrhau cyllid allanol amrywiol er mwyn ychwanegu at y ddarpariaeth.  
Cynnal rhaglen radio wythnosol gyda gwirfoddolwyr ifanc a’u hyfforddi yn y maes darlledu. 
Cynnal Sianel TIM ar AMAM Cymru.  
Hyfforddi ac annog creadigrwydd amrywiol trwy greu gwaith ffilm gweledol wythnosol. 
Cynnal gweithdai creadigol amrywiol gyda’r grŵp targed yn ogystal â chynnig gweithdai i rai unigolion iau o fewn y sector uwchradd. 
Cynnal a threfnu digwyddiadau Cymraeg gyda’r TIMau. 
Gwerthuso’r prosiectau’n drylwyr. 
 
Gwasanaeth busnesau Helo Blod 
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Rheoli swyddog Helo Blod a gweithio’n bartneriaethol ar ddatblygiad prosiect Cenedlaethol sy’n cefnogi ac yn annog busnesau i ddatblygu eu defnydd o’r 
Gymraeg.  
Cefnogi gwaith y swyddog a hyrwyddo llwyddiannau lle bo’n briodol.  
Trafod datblygiad personol y swyddog gyda’r arweinydd prosiect a mewnbynnu i werthusiadau’r prosiect.  
Rhoi cartref sefydlog i’r swyddog sy’n gwasanaethu Rhondda Cynon Taf.  
Cefnogi datblygiad Cymraeg y Gweithle pan yn bosib a phriodol gwneud ynny.  
Dathlu datblygiad gwasanaethau Cymraeg busnesau’r Sir trwy eu marchnata ac annog mewnbwn mewn digwyddiadau a chyfleoedd ychwanegol. 
 

2. Cynyddu defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol 
Darparu cyfleoedd cymdeithasol amrywiol i drigolion y Sir ac ymgynghori â’r cymunedau wrth gynllunio’r darpariaethau er mwyn codi defnydd ac 
ymwybyddiaeth ieithyddol.  
Cynnal grwpiau ffocws, cyfarfodydd cymunedol, gweithgareddau a digwyddiadau cydlynol.  
Cysylltu’n gyson â’r cymunedau trwy ein seilwaith a’n rhwydweithiau.  
Ymateb i anghenion penodol wrth gynllunio a gweithredu’r prosiectau a’r digwyddiadau.  
Defnyddio digwyddiadau torfol fel pwynt ffocws trafodaethau a gweithredoedd. 
Datblygu cydweithrediad gyda phartneriaid allweddol i sicrhau bod nifer y digwyddiadau a gweithgareddau Cymraeg yn y Sir yn cynyddu.  
Cyfrannu at strategaethau gweithredol partneriaid trwy ein digwyddiadau a’n gweithgareddau cymunedol. 
Ymateb i anghenion penodol a strategol y Sir. 
Hybu diwylliant a chelfyddyd. 
Darparu lle i greu ac annog creadigrwydd ar draws sawl maes celfyddydol. 
Hyrwyddo addysg a hyfforddiant. 
Sicrhau cyllid allanol amrywiol er mwyn ychwanegu at y ddarpariaeth.  
Gwerthuso’r ddarpariaeth yn drylwyr. 
 
Digwyddiadau cymunedol 
Darparu digwyddiadau torfol o dan faner Parti Ponty, Parti Dâr a Pharti Orci gan ymateb i ofynion trigolion y Sir a’r gallu ariannol i ddarparu.  
Sicrhau digwyddiadau celfyddydol o safon uchel fydd yn rhoi lle ac anogaeth i greadigrwydd. 
Cydweithio’n bartneriaethol wrth gynllunio, cynnal a gwerthuso’r digwyddiadau. 
Cynnig a chreu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl o bob oed a gallu. 
Cynnal gweithdai ac amrywiaeth o wasanaethau i’r cyhoedd.  
Gwerthuso’r ddarpariaeth yn drylwyr a chynllunio yn unol â chanlyniadau’r gwerthusiad a holiaduron cyhoeddus.  
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Sicrhau bod y digwyddiadau torfol yn fuddsoddiad cymdeithasol a chymunedol trwy annog a chefnogi gweithredu hirdymor o fewn y cymunedau. 
 
Gweithgareddau cymunedol 
Cynllunio, cynnal a chydlynu gweithgareddau a gweithdai cymunedol 
Gweithio’n bartneriaethol er mwyn cyflawni’r anghenion 
Ymateb i anghenion a chynlluniau datblygu cymunedol wrth gynllunio gweithgareddau. 
Hyfforddi a chydweithio â’r cymunedau wrth gynllunio a darparu’r gweithgareddau. 
Sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli eang gydol y gweithredoedd. 
Sicrhau gweithredoedd celfyddydol o safon uchel mewn cymunedau amrywiol ledled y Sir. 
Sicrhau gweithgareddau a gweithdai fydd yn galluogi amryw oedrannau i gymryd rhan. 
 

3. Cynyddu defnydd o’r Gymraeg trwy hybu Diwylliant a’r celfyddydau 
Trwy ein holl weithredoedd cymunedol, hyrwyddo diwylliant a chelfyddyd.  
Sicrhau ein bod yn cyrraedd cymaint o bobl ag sy’n bosib wrth hyrwyddo a darparu cyfleoedd diwyllianol a chelfyddydol cyfrwng Cymraeg.  
Cydweithio gydag orielau, amgueddfeydd, theatrau a mudiadau celfyddydol a diwyllianol er mwyn cyrraedd cymaint o bobl ag sy’n bosib a darparu’r cyfleoedd 
gorau posib.  
Addysgu trigolion y Sir am ddigwyddiadau ac unigolion o bwys hanesyddol a diwyllianol.  
Annog a chynnal sgyrsiau a thrafodaethau diwyllianol a chelfyddydol.  
Darparu lle i greu ac annog creadigrwydd ar draws sawl maes celfyddydol.  
Sicrhau bod yr holl weithredoedd yn berthnasol a safonol er mwyn annog hirhoedledd y gweithredoedd.  
 
 

4. Cynyddu defnydd o’r Gymraeg trwy gyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli 
Y Gweithle 
Cynnig cyfleoedd gwaith llawn amser i staff craidd y Fenter.  
Parhau i gynnig cyfleoedd gwaith achlysurol o fewn y Sir.  
Tyfu nifer y cyfleoedd gwaith cyfrwng Cymraeg o fewn y Sir.  
Sicrhau cyflogaeth achlysurol safon uchel o fewn y Sir.  
Tyfu’r cyfleoedd gwaith achlysurol o fewn y Sir. Datblygu cyfleoedd gwaith i’r ôl 16.  
Cefnogi staff craidd ac achlysurol y Fenter trwy drefnu a hyrwyddo hyfforddiant priodol.  
Cydweithio’n bartneriaethol gyda mudiadau priodol ar raglen Marchnad Lafur.  
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Sicrhau gwaith llawrydd i artistiaid er mwyn ein galluogi i greu a meithrin hinsawdd lle bo’r artistiaid ac aelodau o’n cymunedau yn medru creu gwaith o 
safon trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Sicrhau cyllid allanol amrywiol er mwyn ychwanegu at y ddarpariaeth. Gwerthuso’r ddarpariaeth yn drylwyr. 
 
Hyfforddiant 
Darparu hyfforddiant i oedolion yn y gweithle trwy gyfrwng y Gymraeg, gan lanw bwlch presennol mewn darpariaeth a chefnogi twf gweithlu sy’n gallu 
defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o’u swyddi.  
Darparu hyfforddiant arbenigol celfyddydol a galwedigaethol i ieuenctid ôl 16 y Sir.  
Darparu hyfforddiant atodol addysgol i ddisgyblion ysgolion cyfun y Sir er mwyn hybu defnydd o’r Gymraeg.  
Darparu hyfforddiant arbenigol penodol mewn meysydd creadigol er mwyn galluogi pobl ifanc, athrawon a staff craidd feithrin a datblygu sgiliau. 
 
Rhaglen Wirfoddoli 
Creu cyfleoedd gwirfoddoli cyfrwng Cymraeg i oedolion, myfyrwyr ysgol dros 16, myfyrwyr colegau a Phrifysgolion, dysgwyr ac aelodau unigol o’r gymuned. 
Cynnig cyfleoedd profiad gwaith. Hyfforddi gwirfoddolwyr a sicrhau cymwysterau perthnasol iddynt.  Creu swyddogaethau gwirfoddoli penodol er mwyn 
sicrhau’r gwerth profiad gorau iddynt. Gweithio’n bartneriaethol er mwyn cyflawni’r cyfleoedd. Ymateb i anghenion penodol wrth gynllunio a gweithredu’r 
prosiectau a’r digwyddiadau. Sicrhau cyllid allanol amrywiol er mwyn ychwanegu at y ddarpariaeth. Gwerthuso’r ddarpariaeth yn drylwyr. 
 
 

5. Cynyddu defnydd o’r Gymraeg trwy gefnogi lleoliadau, sefydliadau a datblygu seilwaith 
Cefnogi Canolfannau 
Adnabod anghenion a chyfleoedd i gefnogi datblygiadau lleoliadau a Chanolfannau Cymraeg ym mhob ardal + 
- Ymgynghori gyda thrigolion yr ardal er mwyn ymateb i’r anghenion lleol. Ymgynghori gyda phartneriaid allweddol o fewn yr ardaloedd er mwyn adnabod yr 
angen ac ymchwilio dichonolrwydd. Gweithredu nod o hybu Cymreictod. Rhoi hwb i Gymreictod a defnydd iaith yr ardaloedd. Creu datblygiadau cyfrifol trwy 
ystyried agenda trechi tlodi, iechyd a lles, cymunedau’r dyfodol ag anghenion addysgol yr ardaloedd. Sicrhau cyllid allanol amrywiol er mwyn ychwanegu at y 
ddarpariaeth. Gwerthuso’r ddarpariaeth yn drylwyr. 
 
Cefnogi addysg 
Annog a chynghori ar ddatblygiad Addysg Gymraeg yn y Sir.  
Cefnogi sefydliadau addysg trwy gynnig rhaglen gymunedol gefnogol Gymraeg ledled y Sir.  
Cefnogi Ysgolion Cynradd y Sir trwy gynnal Gwasanaethau Plant cyfrwng Cymraeg ar eu safle gan ychwanegu at y gwasanaeth gall yr ysgol ei gynnig  rieni.  
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Cefnogi sefydliadau addysgol uwchradd trwy gynnal Timau Ieuenctid Menter ym mhob ysgol gyfun gyfrwng Gymraeg a thrafod y cynnig mewn ysgolion 
cyfun di-Gymraeg.  
Cynnig rhaglen o hyfforddiant a gweithdai addysgol a chreadigol atodol.  
Cefnogi a chydweithio ar y Siarter Iaith o fewn ysgolion.  
Datblygu rhaglen gelfyddydol fyddai’n cefnogi’r cwricwlwm newydd ac yn tyfu hyder a gallu disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol. 
 
Partneriaid 
Sicrhau cydweithio partneriaethol adeiladol a chynhyrchiol er lles datblygiad y Gymraeg o fewn y Sir. Cefnogi a chyd-gynllunio gweithgareddau 
cymdeithasol gyda phartneriaid. Cynnal cyfarfodydd unigol a darparu fforwm sirol 3 gwaith y flwyddyn. Ymateb i ymgynghoriadau a bwydo gwybodaeth i 
strategaethau perthnasol o fewn y Sir. Cynnal cyfarfodydd cynllunio a hyrwyddo gweithgareddau 3 gwaith y flwyddyn.  
 
Y Seilwaith 
Sicrhau bod mwy o adnoddau ac arfau ar gael i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys o fewn yr amgylchedd digidol. 
Gwneir hyn trwy ddarparu erthyglau rheolaidd i dri phapur bro’r ardal a gwneud datganiadau i’r wasg yn gyson, yn ogystal â defnyddio llyfrgelloedd, 
ysgolion a chanolfannau eraill er mwyn arddangos posteri a gwybodaeth. Bwriedir yn ogystal greu cysylltiadau cryfach gyda’r cyfryngau yn gyffredinol, 
gyda’r bwriad o godi proffil y Gymraeg yn sylweddol fel canlyniad.  Parhau i weithredu a datblygu ein rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol a chynyddu’r 
niferoedd sy’n ymgysylltu’n Gymraeg arnynt. Defnyddir systemau bas data’r Fenter hefyd i ddosbarthu gwybodaeth i unigolion, staff, ymddiriedolwyr, 
aelodau pwyllgorau, aelodau Fforwm Iaith Gymraeg Rhondda Cynon Taf.  
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6. Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

Ein bwriad, er mwyn cyflawni’r nod a’r amcanion, yw sicrhau bod cyfleoedd, gwasanaethau a phrosiectau ar gael i bawb yn y Sir. Byddwn yn sicrhau hyn trwy 

fonitro yr hyn sydd yn digwydd ym mhob ardal ac yn ymateb i’r galw hwnnw.  

Nod Strategol Amcanion Strategol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf Gweithredoedd 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

1. Cynyddu 
Defnydd o’r 
Gymraeg trwy 
ddarparu 
gwasanaethau: 

 

• Cynyddu nifer o wasanaethau Cymraeg o safon uchel ar gael 
i’r cyhoedd a mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r 
gwasanaethau hynny 

• Cydweithio’n bartneriaethol ar fapio bylchau gwasanaethau o 
fewn y Sir 

• Cyfrannu at strategaethau gweithredol darparwyr 
gwasanaethau’r Sir 

• Cynnal ymchwil mewn cydweithrediad â phartneriaid 

allweddol  

• Darparu gwasanaethau gofal a chwarae plant ôl ysgol  

• Darparu gwasanaethau ieuenctid a chymunedol a 
chydweithio’n agos â phartneriaid i sicrhau bod plant a phobl 
ifanc yn defnyddio mwy o’r Gymraeg.   

• Cynghori a chefnogi datblygiadau gwasanaethau o fewn y 
trydydd sector, y Cyngor Sir a busnesau preifat 

• Cynyddu nifer o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a 
phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith. 

• Darparu cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc 16-25 y Sir er 
mwyn mynd i’r afael a’r cwymp mewn niferoedd sy’n 
defnyddio’r Gymraeg.  

• Datblygu a hyrwyddo celfyddydau a diwylliant Cymraeg o 
fewn ein gwasanaethau 

Cynnal y Gwasanaethau canlynol: 
Gwasanaethau plant oed cynradd 
Cynnal 6 Clwb Carco  
Cofrestru’r darpariaethau gyda AGC.  
Ymestyn y ddarpariaeth lle bo’n bosib a pherthnasol.  
Cynnal niferoedd uchel y clybiau 
Ymestyn cynnig y clybiau o ran nifer nosweithiau lle bo’n 
bosib a phriodol.  
 
Gwasanaeth celfyddydol addysgol 8-14 
Cynllunio gwasanaeth newydd mewn partneriaeth ag 
Artis Cymuned 
Sicrhau nawdd i gynnal y gwasanaeth 
Cynnig y gwasanaeth i ysgolion o fewn y Sir 
Gwerthuso a datblygu’r gwasanaeth fel bo’r angen 
 
Gwasanaeth Ieuenctid 16-25 
Cynnal TIMau yn y 4 ysgol gyfun Gymraeg 
Ymestyn y ddarpariaeth i ysgolion cyfun di-Gymraeg 
Cynnal rhaglen hyfforddiant amrywiol 
Sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol 
Cynnal rhaglen radio wythnosol Sesiwn Sul 
Cynnal Sianel TIM ar AMAM.cymru 
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• Normaleiddio’r Gymraeg ar lefel gymunedol i bobl ifanc trwy 
gynyddu’r cysylltiadau a chyfleoedd defnyddio’r Gymraeg o 
ddydd i ddydd ac yn y gweithle 

• Cefnogi addysg a’r cwricwlwm Cymraeg Cenedlaethol 
 

Gwasanaeth busnesau Helo Blod 
Lleoli swyddog Helo Blod. 
Rheoli Swyddog Helo Blod. 
Cefnogi swyddog a phrosiect Helo Blod. 
 

2. Cynyddu 
defnydd 
cymdeithasol o’r 
Gymraeg trwy 
ddigwyddiadau 
a 
gweithgareddau 
cymunedol: 

 

• Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn Cymunedau ar draws 
Cymru. 

• Hybu a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau er 
mwyn sicrhau bod y gweithgareddau yn effeithiol. 

• Sicrhau cyfleoedd cymdeithasol i gymunedau amrywiol 
Rhondda Cynon Taf. 

• Sicrhau darpariaeth wybodaeth eang am ddigwyddiadau 
Cymraeg y Sir. 

• Ymchwilio gyda’r grŵp targed 16-25 er mwyn canfod beth 
sy’n llywio penderfyniadau’r grŵp oedran hwn, a beth sy’n 
sbarduno eu defnydd o’r iaith. 

• Cynyddu ystod y gweithgareddau celfyddydol cyfrwng 
Cymraeg o fewn cymunedau. 

• Darparu cyfleoedd anffurfiol pellach i bobl ifanc ddefnyddio 
eu sgiliau Cymraeg yn gymdeithasol, wyneb yn wyneb a thrwy 
gyfryngau cymdeithasol.  
 

Digwyddiadau cymunedol 
Darparu digwyddiadau torfol o dan faner Parti Ponty gan 
ymateb i ofynion trigolion y Sir a’r gallu ariannol i 
ddarparu.  
Sicrhau digwyddiadau celfyddydol o safon uchel fydd yn 
rhoi lle ac anogaeth i greadigrwydd. 
Cydweithio’n bartneriaethol wrth gynllunio, cynnal a 
gwerthuso’r digwyddiadau. 
Sicrhau bod y digwyddiadau torfol yn fuddsoddiad 
cymdeithasol a chymunedol trwy annog a chefnogi 
gweithredu hirdymor o fewn y cymunedau 
 
Gweithgareddau cymunedol 
Cynllunio, cynnal a chydlynu gweithgareddau a gweithdai 
cymunedol 
Sicrhau gweithredoedd celfyddydol o safon uchel mewn 
cymunedau amrywiol ledled y Sir. 
Sicrhau gweithgareddau a gweithdai fydd yn galluogi 
amryw oedrannau i gymryd rhan. 
Gweithredu’n bartneriaethol, cymunedol a holistaidd 
 

3. Cynyddu 

defnydd o’r 

Gymraeg trwy 

• Cynyddu nifer y gweithdai, gweithgareddau a digwyddiadau 
celfyddydol Cymraeg  

• Creu celfyddyd amrywiol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg sy’n 
perthyn i Rondda Cynon Taf. 

Gweithredoedd celfyddydol a diwylliannol 
Datblygu a chynnal partneriaethau cadarn gyda mudiadau 
a lleoliadau celfyddydol a diwylliannol 
Cydredeg prosiect gydag Artis Cymuned sy’n datblygu’r 
defnydd o’r Gymraeg law yn llaw â’r celfyddydau. 
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hybu Diwylliant 

a’r celfyddydau 

• Cynyddu gweithredoedd a chyraeddiadau Cymraeg 
sefydliadau a lleoliadau celfyddydol a diwylliannol amrywiol o 
fewn y Sir. 

• Cefnogi artistiaid unigol a rhwydweithiau artistig a 
diwylliannol. 

 
 

Cydlynu a chefnogi prosiectau diwyllianol a chelfyddydol. 
lleoliadau, unigolion a sefydliadau o fewn y Sir. 
Cefnogi, datblygu a darparu gweithredoedd celfyddydol a 
diwyllianol i gefnogi’r Eisteddfod Genedlaethol yn 2023. 
Cyflogi artistiaid llawrydd.  
Cydweithio â sefydliadau addysgol a diwyllianol i 
ddarparu gweithredoedd ategol safonol. 
 

4. Cynyddu 
defnydd o’r 
Gymraeg trwy 
gyflogaeth, 
hyfforddiant a 
chyfleoedd 
gwirfoddoli 

 

• Mwy o siaradwyr Cymraeg yn defnyddio’r Gymraeg yn eu 
gwaith. 

• Sicrhau cyflogaeth llawn amser fel rhan o dîm canolog y 
Fenter. 

• Tyfu nifer y cyfleoedd gwaith cyfrwng Cymraeg o fewn y Sir. 

• Sicrhau cyflogaeth achlysurol safon uchel o fewn y Sir. 

• Tyfu’r cyfleoedd gwaith achlysurol o fewn y Sir. 

• Cefnogi staff craidd ac achlysurol y Fenter trwy drefnu a 
hyrwyddo hyfforddiant priodol. 

• hyrwyddo diwylliant o werthfawrogi hyfforddiant ac addysg 
gydol oes. 

• Normaleiddio’r Gymraeg ar lefel cymunedol i bobl ifanc trwy 
gynyddu’r cysylltiadau a chyfleoedd defnyddio’r Gymraeg o 
ddydd i ddydd ac yn y gweithle. 

• Sicrhau hyfforddiant Cymraeg safonol i staff y Fenter a 
mudiadau a sefydliadau eraill. 

• Hyrwyddo busnesau sy’n datblygu eu defnydd o’r Gymraeg. 

• Tyfu’r cyfleoedd hyfforddi cyfrwng Cymraeg sydd ar gael. 

• Tyfu’r cyfleoedd gwirfoddoli Cymraeg sydd ar gael. 

• Sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith cyfrwng 
Cymraeg i oedolion, myfyrwyr ysgol dros 16, myfyrwyr 
colegau a Phrifysgolion, dysgwyr ac aelodau unigol o’r 
gymuned.  

Y Gweithle 
Darparu cyfleoedd gwaith llawn amser 
Darparu cyfleoedd gwaith achlysurol 
Darparu gwaith llawrydd 
Rheoli swyddog Helo Blod 
 
Hyfforddiant 
Datblygu a darparu hyfforddiant arbenigol i staff craidd 
Datblygu a darparu hyfforddiant i staff achlysurol 
Datblygu a darparu hyfforddiant arbenigol i weithwyr 
llawrydd 
Datblygu a darparu hyfforddiant amrywiol i aelodau o’r 
gymuned gan ganolbwyntio ar bobl ifanc ôl 16 
 
Gwirfoddoli 
Darparu a rheoli ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli  
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5. Cynyddu 
defnydd o’r 
Gymraeg trwy 
gefnogi 
lleoliadau, 
sefydliadau a 
datblygu 
seilwaith 

 

• Cyd weithio’n genedlaethol ar ddatblygiad y farchnad lafur 
Gymraeg. 

• Datblygu a chynnal gweithgareddau technegol.  

• Datblygu cynulleidfa trwy ddefnydd creadigol ac amrywiol o’r 
cyfryngau cymdeithasol. 

• Cryfhau seilwaith a chapasiti y Fenter.  

• Cydlynu datblygiadau sirol. 

• Cefnogi a datblygu canolfannau Cymraeg yn y Sir. 

• Cefnogi a datblygu twf seilwaith y Gymraeg o fewn y Sir. 

• Cefnogi a datblygu.  

• Cefnogi a datblygu Canolfannau Cymraeg o fewn y Sir. 

• Sicrhau cydweithio partneriaethol adeiladol a chynhyrchiol er 

lles datblygiad y Gymraeg o fewn y Sir. 

• Bod mwy o adnoddau ac arfau ar gael i hwyluso’r defnydd o’r 

Gymraeg, gan gynnwys o fewn yr amgylchedd digidol. 

• Creu cysylltiadau cryf gyda’r cyfryngau torfol er mwyn codi 
proffil y Gymraeg yn sylweddol.   
 

 
 

Cefnogi a datblygu Canolfannau 
Adnabod anghenion a chyfleoedd i ddatblygu lleoliadau a 
Chanolfannau Cymraeg ym mhob ardal o’r Sir.  
Cefnogi Yr Hen Lyfrgell trwy gydweithio ar raglen o 
weithgareddau a chynnal cartref y Fenter ar y lleoliad. 
Cefnogi Clwb y Bont trwy fod ar ei bwyllgor rheoli, 
cynghori a chefnogi datblygiadau’r dyfodol. 
 
Cefnogi addysg 
Mewnbynnu datblygiad Addysg Gymraeg yn y Sir trwy 
fod yn aelod o CSGA. 
Cefnogi a chydweithio ar y Siarter Iaith. 
Rhedeg gwasanaethau plant a ieuenctid gan ddarparu 
cyfleoedd allgyrsiol i ddisgyblion. 
Datblygu rhaglen gelfyddydol i gefnogi’r cwricwlwm.  
 
Partneriaethau 
Cynnal cyfarfodydd unigol a darparu fforwm sirol 3 
gwaith y flwyddyn. 
Cefnogi 3 phapur bro y Sir trwy rannu, dosbarthu a 
chyfrannu. 
Cynnal gweithgareddau cydlynol a thorfol sy’n rhoi 
llwyfan  bartneriaid hen a newydd. 
Creu a chynnal partneriaeth strategol gydag Artis 
Cymuned a Citrus Arts. 
Parhau i weithio’n bartneriaethol gyda gwahanol 
adrannau o fewn y Cyngor Sir. 
 
Y seilwaith 
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Parhau i weithredu a datblygu ein rhwydweithiau 
cyfryngau cymdeithasol. 
Cynyddu nifer y bobl sy’n ymgysylltu â’r Fenter.  
Anfon datganiadau i’r wasg yn gyson, defnyddio 
llyfrgelloedd, ysgolion a chanolfannau eraill er mwyn 
arddangos posteri a gwybodaeth. 
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7. Prosesau asesu safon 

1. Safonau disgwyliedig Menter Iaith Rhondda Cynon Taf: 
Mae gofyn i bob aelod staff, bwrdd rheoli, gwirfoddolwyr ac unigolion llawrydd ymrwymo i hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn modd cadarnhaol ym mhob 
agwedd o’u gwaith. 
Mae gofyn i bob unigolyn sy’n cael eu cyflogi neu sy’n gwirfoddoli i’r Fenter: 

ymrwymo i brosesau diogelu plant, oedolion a data a bodloni ar wyriad DBS; 
feddu ar y sgiliau a chymwysterau priodol i’r rôl yr ymrwymir iddi; 
ymrwymo i holl ofynion cyfleoedd cyfartal y Fenter; 
ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth o’r safon uchaf posib ar bob achlysur; 
ddilyn holl ganllawiau a pholisiau gweithredol y Fenter; 
ddarparu tystiolaeth o allu, profiad a chymwysterau priodol ar ofyn; 
ddiogelu cyfranogwyr a chynulleidfaoedd cymaint ag mae’n bosib gwneud hynny; 
ddiogelu delwedd y Fenter ym mhob agwedd o’u gweithredoedd. 

 
2. Mae gofyn i bob unigolyn sy’n cael eu cyflogi neu sy’n gwirfoddoli i’r Fenter gyflawni ac ymrwymo i safonau disgwyliedig pob cytundeb unigol. 

 
3. Bydd Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr Menter Iaith yn sicrhau bod y disgwyliadau safonol yn cael eu rhannu gyda phob unigolyn perthnasol. 

 
4. Bydd Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn gosod y camau asesu canlynol yn eu lle er mwyn sicrhau bod y gofynion 

yn cael eu diwallu. 
 

Sicrhau eu bod / bod y staff yn gwirio addasrwydd a safon pob ymgeisydd cyn penodi trwy gynnal cyfweliadau, gwirio dogfennaeth a phrawf 
perthnasol o addasrwydd a safon gwaith yr unigolyn 
Sicrhau bod gwiriadau diogelwch, dau eirda a phrawf pellach o addasrwydd a safon gwaith yr unigolyn ar gael. 
Sicrhau bod pob unigolyn fydd yn cyflawni gwaith arbenigol celfyddydol ac addysgol yn dangos prawf o’u gallu a’u safon. 
Sicrhau cyfarfodydd rheolaidd gyda’r rheolwyr perthnasol i asesu datblygiad yr unigolyn 

 
5. Bydd y Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn casglu ac asesu adborth gydol y cytundeb trwy sicrhau bod staff y 

Fenter yn: 
trafod datblygiad cynlluniau gydag asiantaethau ac arianwyr arbenigol; 
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gweithredu asesu parhaol o brosiectau trwy gyfrwng system mesur effaith rheolaidd;  
dosbarthu holiaduron ar-lein ac ar bapur a chynnal cyfarfodydd blynyddol agored i dderbyn sylwadau, awgrymiadau neu feirniadaeth;  
cynnal dau weithdy, agored i’r cyhoedd, bob blwyddyn i ystyried cynlluniau, nodau ac amcanion a gobeithion y Fenter a chroesawu 
syniadau gan y cyhoedd / pwyllgorwyr / aelodau; 
cynnal astudiaethau achos gydag aelodau amrywiol o’r gymuned a’n defnyddwyr rheolaidd. 

Bydd y Bwrdd Rheoli ac Ymddiredolwyr yn sicrhau bod y prosesau yma’n cael eu dilyn trwy: 
dderbyn adroddiadau ysgrifenedig rheolaidd gan y staff cyflogedig a rheolwyr prosiect; 
dderbyn adroddiadau ariannol rheolaidd gan y Trysorydd; 
gynnal cyfarfodydd chwarterol unigol gyda’r staff i drafod targedau eu meysydd unigol, yn ogystal â hyfforddiant, iechyd a diogelwch a 
systemau gweinyddol. 

 
 

6. Bydd y Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn mesur y canlyniadau ar ddiwedd cytundeb wrth: 
i Gadeirydd y Bwrdd gynnal cyfarfodydd misol unigol gyda Phrif Weithredwr y Fenter i drafod targedau a rheolaeth y Prif Weithredwr; 
baratoi adroddiad blynyddol / cyfrifon blynyddol, archwiliedig, dderbyniol i’n gwahanol gyllidwyr ac i’r Comisiwn Elusennau; 
gynnal cyfarfod blynyddol arbennig i’r Ymddiriedolwyr ystyried y cyfrifon a rheolaeth strategol a thymor hir y Fenter. 

 
7. Bydd y Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cyfathrebu’r canlyniadau trwy: 

gynnal cyfarfod blynyddol agored i’r cyhoedd i dderbyn y cyfrifon, adroddiadau a gwneud cynigion parthed cyfeiriadau newydd o 
weithredu; ac ethol pwyllgorau a swyddogion yn unol â’n cyfansoddiad; 
dathlu llwyddiannau yn gyhoeddus trwy’r cyfryngau amrywiol. 

 
8. Bydd y Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn addasu eu cynlluniau pe bai canlyniadau’r asesiadau yn dangos bod 

angen gwneud hynny. 
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8. Cynulleidfaoedd targed 

Mae’r ardal mae’r Fenter yn gweithredu ynddi yn eang iawn. Mae’r Sir yn cynnwys rhan fawr o Gymoedd De Cymru ac yn ymestyn o Fannau Brycheiniog yn 
y Gogledd i gyrion Caerdydd yn y De. Mae’n cynnwys cymysgedd o ardaloedd trefol, rhannol drefol a gwledig ar y mynyddoedd a’r ffermdir isel.  

 
Rhondda Cynon Taf yw’r ail fwrdeistref leol fwyaf yng Nghymru. Cafodd ei ffurfio ym 1996 o fwrdeistrefi Rhondda, Cynon a Thaf Elai. Mae’n ymestyn dros 
424km sgwâr ac mae ganddi boblogaeth o 234,410 (cyfrifiad 2011). Mae yna 52 ward etholiadol o fewn y Sir, gydag 8 clwstwr cymunedau’n gyntaf. Mae 
cysylltiadau ffyrdd strategol yn cysylltu’r cymunedau gyda’r M4, A465 a’r A470.  
 
Mae’r dadansoddiad a geir yn y proffil iaith yn profi’r isod: 

• niferoedd uchel o siaradwyr Cymraeg - 27,779 o filoedd; 

• cynulleidfa darged wasgaredig; 

• o’r 52 ward does dim un â chanran is na 8% yn siarad Cymraeg; 

• ceir 9 ward â chanrannau cymharol uchel o siaradwyr Cymraeg (rhwng 15% ac 20%); 

• gweithredir mewn ardaloedd economaidd amrywiol, nifer yn ardaloedd sy’n wynebu tlodi, diweithdra a sialensau economaidd yn ogystal â rhai 
ardaloedd ffyniannus; 

• gwelir cwymp sylweddol mewn defnydd iaith, yn unol â’r cwymp cenedlaethol, ôl 16 y ogystal â chwymp sylweddol yn y gallu i siarad Cymraeg 
ar ôl 21ain; 

• mae rhai ysgolion wedi colli niferoedd o siaradwyr,  yn enwedig yn ardal y Rhondda; 

• llai na 70% o rieni cyfrwng Cymraeg y Sir yn trosglwyddo’r iaith i’w plant. 
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9. Partneriaid allweddol 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn ymrwymo i greu partneriaethau grymus ac adeiladolermwyncyflawni’rmeysyddstrategoluchod 
Byddwn, gydageraill; trwy’rFforwm Iaith, Partneriaethau a Gwasanaethau Cymraeg eraillynsicrhauhawliaucyfartali’riaith  
o fewn y Sir. 
Byddwn yn datblygu partneriaethau gweithredol ac ymarferol o fewn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ac yn eistedd ar bwyllgorau perthnasol o 
fewn gwasanaethau a darpariaethau penodol y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol y Sir. Rhannwn Bartneriaid i 2 gategori: 
 
Partneriaid allweddol 
Mae partneriaid allweddol yn cynnwys mudiadau lleol a chenedlaethol sy’n gweithredu amcanion strategaethau’r Gymraeg a chorfforaethau lleol sy’n 
allweddol i ddatblygiad strategol y Gymraeg o fewn y Sir 
Llywodraeth Cymru, Yr Urdd, Mudiad Meithrin, Cymraeg i Oedolion, Cymraeg i blant, Artis Cymuned, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Colegau Cymru, 
Adran y Gymraeg Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf, Interlink, Cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf, CSGA, Clwb y Bont, Canolfan Gartholwg, Addysg 
Oedolion, Ysgolion cynradd a chyfun cyfrwng Cymraeg y Sir 
Rydym yn gweithio’n strategol gyda’r mudiadau a chorfforaethau uchod yn unol â memorandymau cydweithio cenedlaethol a lleol 
 
Byddwn yn cynnal cyfarfodydd a chyswllt strategol cyson gyda’r partneriaid, gan gyd-gynllunio darpariaethau’r dyfodol yn gynhwysfawr a holistaidd a 
chynllunio cefnogaeth partneriaethol i’r gweithgareddau a gweithrediadau 
 
Partneriaid gweithredol 
Mae partneriaid gweithredol yn cynnwys nifer o’r mudiadau sydd eisoes wedi eu henwi yn ogystal ag adrannau penodol o fewn y Cyngor Sir; mudiadau 
trydydd sector, cwmniau ac Ysgolion, Colegau, Prifysgol   
Yr Urdd, Mudiad Meithrin, Cymraeg i Oedolion, Cymraeg i blant, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Coleg y Cymoedd, Adrannau Addysg, Gofal Plant a 
Gwasanaeth teuluoedd, Diwylliant, Digwyddiadau, Celfyddydau, Addysg Oedolion y Cyngor Sir; WEA, Interlink, Tafod Elai, Clochdar, y Gloran, Ysgolion 
Cynradd y Sir, Ysgolion Cyfun y Sir, Clwb y Bont, Canolfan Gartholwg, Artis Cymuned, Cyngor Tref Pontypridd, Yr Hen Lyfrgell, Eisteddfod Genedlaethol, 
Pyst, Citrus Arts, Positively Ponty,Valleys Kids, Aelwyd Cwm Rhondda, Artistiaid unigol, Amgueddfa Pontypridd, Amgueddfa Cwm Cynon, Y Lion Treorci, 
Theatrau RhCT, busnesau lleol. 
 
Byddwn yn cynnal cyfarfodydd a chyswllt ymarferol cyson gyda’r partneriaid perthnasol i’r prosiect, gan gyd-gynllunio’n ymarferol a darparu cefnogaeth 
partneriaethol i’r gweithgareddau a gweithrediadau 
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10. Cymunedau lleol 
• Menter Iaith yw Menter Rhondda Cynon Taf, Elusen Gofrestredig rhif 1053135, ar waith yn Rhondda Cynon Taf a’r cyffiniau. 

• Mae gan y Fenter aelodaeth, anffurfiol, agored i unrhyw berson sy’n cytuno ag amcan y Gymdeithas ac sydd yn cydymffurfio ag un o’r amodau a 
restrir yn y cyfansoddiad. 

• Gwirfoddolwyr o’r Gymuned leol yw Cyfarwyddwyr y Fenter. 

• Gweithredwn Bolisi Gwirfoddoli cynhwysfawr ar gyfer swyddogaethau a gweithrediadau penodol o fewn y Sir. 

• Ymrwymwn i roi cyfleoedd amrywiol adeiladol i aelodau’r Gymuned wirfoddoli ynddynt er mwyn rhoi cyfleoedd datblygu sgiliau ieithyddol, codi 
hyder a chreu cysylltiadau ymarferol ac adeiladol. 

• Parhawn i sicrhau cyfleoedd i wirfoddolwyr berchnogi a datblygu gweithrediadau o fewn eu cymunedau eu hunain er mwyn sicrhau’r gefnogaeth 
gorau posib yn lleol a pharhad naturiol i’r gweithredoedd hynny. 

• Ymrwymwn i weithio’n holistaidd gyda chymunedau Rhondda Cynon Taf er mwyn ymateb i anghenion ieithyddol amrywiol y cymunedau hynny. 

• Sicrhawn lais a chyfleoedd gweithredu cymunedol holistaidd i wirfoddolwyr yn eu cymunedau eu hunain 

• Dilynwn ganllawiau a dulliau gweithredu Cenedlaethol i sicrhau’r gofal a’r profiad gorau posib i’n gwirfoddolwyr cymunedol 

• Byddwn yn gweithredu dulliau datblygu cymunedol er mwyn sicrhau gweithrediad holistaidd a pherthnasol i’r cymunedau lleol a gwirfoddolwyr. 

• Yn ymarferol, golyga hyn: 
 
Gweithle –Cefnogi a chynghori busnesau sydd eisiau datblygu eu cynnig Cymraeg trwy reoli a chefnogi prosiectau Cenedlaethol a lleol.Hyrwyddo’r 
cyfleoedd Cymraeg yn y gweithle a thrafod anghenion a datblygiad perthnasol i’r rhai sydd eisiau datblygu eu hunain a’r cynnig. 
Gwasanaethau- – Cynghori ar ddatblygiadau gwasanaethau newydd neu ddatblygiad ieithyddol rhai sy’n bodoli eisioes. Sicrhau argaeledd a gallu 
aelodau cymunedau i ddefnyddio gwasanaethau amrywiol. Sicrhau gwasanaethau safon uchel i fod ar gael yn eang. hyrwyddo gwasanaethau sydd ar 
gael gyda’r gymuned. Cydlynu Cyfleoedd gwirfoddoli, profiad gwaith, hyfforddiant a phrentisiaethauo fewn y gwasanaethau. Holi, trafod a gwerthuso 
canlyniadau mewnbwn cymunedol i anghenion gwasanaethau a bylchau posib. 
Cymunedau- grwpiau gwirfoddol i fewnbynnu i gynlluniau gweithredol y gymuned honno. Cyfleoedd gwirfoddoli yn tyfu yn sgil y gweithrediadau. 
Perchnogaeth cynhwysfawr gan y gymuned leol i’r gweithgareddau a gweithrediadau. Dealltwriaeth bod ‘cymuned’ yn derm am gasgliad o bobl sy’n 
cael eu plethu gyda’i gilydd trwy leoliad, diddordeb, oed, iaith, diwylliant. 
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11. Cynllun marchnata 

 

Crynodeb 
 
Mae Cynllun Marchnata Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn rhoi sail ymarferol i weithredoedd y Fenter wrth ymgysylltu â thrigolion y Sir. Amcanion y 
cynllun yw i: 
 

• hyrwyddo'r Gymraeg trwy godi proffil ac ymwybyddiaeth o waith a gwasanaethau'r fenter, ymysg grwpiau targed penodol, partneriaid strategol, 
rhanddeiliaid ac Adrannau Llywodraeth Cymru trwy gryfhau’r berthynas â’r Wasg a Chyfathrebu da; 

● cynorthwyo ymgyrchoedd marchnata'r partneriaid a chreu cyfres o ymgyrchoedd marchnata strwythuredig i hyrwyddo negeseuon penodol 
ynghylch y Gymraeg ymhlith grwpiau targed a nodwyd; 

● datblygu cysylltiadau â'r cyhoedd trwy hyrwyddo pwysigrwydd y Fenter wrth weithredu a chefnogi polisiau ieithyddol a phrosiectau ar y cyd â 
phartneriaid/rhanddeiliaid strategol; 

● cysylltu a thrafod â phartneriaid allweddol er mwyn nodi a datblygu cyfleoedd i gydweithio wrth hyrwyddo a chefnogi defnydd o'r iaith Gymraeg 
ymhlith grwpiau targed;   

● creu a Gweithredu Strategaeth Farchnata Ddigidol er mwyn cynyddu presenoldeb y fenter ar y cyfryngau Cymdeithasol ac ar y we; 
● trefnu cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus er mwyn cyflwyno gwaith y fenter i gynulleidfaoedd targed; 
● cynllunio ymgyrchoedd marchnata holistaidd gyda grwpiau ffocws a gwirfoddol y Fenter er mwyn sicrhau perchnogaeth llawn y cymunedau hynny a 

thargedu unigolion na fuasai’n bosib eu cyrraedd trwy’r dulliau arferol; 
● cydlynu ymgyrchoedd marchnata'r partneriaid a chreu cyfres o ymgyrchoedd marchnata strwythuredig i hyrwyddo negeseuon penodol ynghylch y 

Gymraeg ymhlith grwpiau targed a nodwyd;  
● hyblygrwydd i ymateb i newidiadau, cyfleoedd a’r galw cyfneweidiol; 
● hyrwyddo’r iaith a gwaith y Fenter trwy greu adroddiadau cyson a dathlu llwyddiannau a hyrwyddo digwyddiadau a gwasanaethau i ddod; 
● ymateb i fewnbwn cyson Cenedlaethol, Llywodraethol i sefyllfa’r Gymraeg. 
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12. Strwythur Staffio 
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13. Ariannol 

Rydym yn sicrhau gwydnwch ein rheolaeth ariannol trwy weithredu’r camau canlynol. 

1. Trysorydd ar y Bwrdd Rheoli yn sgrwtineiddio a chynghori holl weithredoedd ariannol y Fenter. 
2. Swyddog Cyllid llawn amser i brosesu taliadau, cyfrifo a pharatoi adroddiadau ariannol yn ôl y gofyn. 
3. Prif Weithredwr yn cydlynu ac arwain ar weithredoedd a phenderfyniadau ariannol yn unol â gofynion y Bwrdd Rheoli. 
4. Adroddiadau ariannol yn cael eu cyflwyno ym mhob cyfarfod Bwrdd Rheoli. 
5. Rhagolygon ariannol yn cael eu rhannu a’u trafod ym mhob cyfarfod Bwrdd Rheoli a gyda’r cyfrifydd pan yn berthnasol 
6. Paratoi a chyflwyno cyfrifon blynyddol. Blwyddyn gyfrifo Ebrill – Mawrth. 
7. Cyfrifydd annibynnol yn arolygu gweithredoedd a chyfrifon ariannol y Fenter yn flynyddol. 
8. Cyfrifon yn cael eu cyflwyno a’u scrwtineiddio mewn cyfarfod blynyddol. 
9. Cyflwyno cyfrifon blynyddol y Fenter i’r Comisiwn Elusennau. 
10. Cyfrifon blynyddol ar gael trwy’r Comisiwn Elusennau ac ar ofyn. 
11. Bwrdd Rheoli yn rhedeg cyfrif ‘Cyfeillion y Fenter’ er mwyn sicrhau arian wrth gefn. 
12. Mae’r Fenter yn cadw swm cyfwerth a chostau rhedeg am 3 mis fel arian wrth gefn. 

Trosiant blynyddol oddeutu £350,000 y flwyddyn 

60% o’r trosiant trwy grantiau ac arian cyhoeddus 

 
 
 
 

 


