
Gweithio i gynyddu a
chryfhau’r defnydd o’r
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O BYDDED I'R 
HENIAITH

BARHAU



“Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio yn gymunedol

er mwyn cynyddu defnydd a chryfhau’r Gymraeg

yn ein cymunedau. Yn ogystal â bod yn fudiadau

gyda sail gref yn y gymuned mae’r mentrau yn

endidau proffesiynol wedi eu cymeradwyo am

lywodraethiant ac ymarfer da.

 
 
Diolch i ymroddiad gwirfoddolwyr brwdfrydig,

rydym yn ymateb i anghenion ein cymunedau ac

yn gweithio gyda phobl yn ein hardaloedd, gan

roi perchnogaeth o’r iaith Gymraeg i bawb. 

O bydded i'r heniaith barhau!”

 
Lowri Jones, 

Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru



Ein helpu i fyw, dysgu a
mwynhau yn Gymraeg

Cynyddu defnydd a chryfhau’r iaith drwy gefnogi, cynnal, creu
a chyfeirio at weithgareddau a gwasanaethau

22 Menter yn gweithio yn ein
cymunedau dros y Gymraeg

Pwy ydym ni?



Yn fuan wedi hynny, gwelwyd nifer o Fentrau Iaith
newydd yn cael eu sefydlu ar draws Cymru, a hynny
fel mudiadau cymunedol yn tyfu o lawr gwlad.

Ymateb i angen oedd y bobl hyn er mwyn cryfhau
gweithgarwch cymunedol Cymraeg, felly aethant

ati yn gwbl wirfoddol i weithredu.

Cafodd y Fenter Iaith gyntaf ei sefydlu yn 1991 gan
grŵp o unigolion yng Nghwm Gwendraeth, oedd yn
gweld defnydd y Gymraeg yn eu bro yn dirywio.

Ein stori
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"Mae'n bwysig i mi nad yw fy mhlant
yn methu allan ar y cyfle i ddod yn
siaradwyr Cymraeg hyderus. Roedd
gen i ychydig o bryder am fy mab
bach yn dechrau'r ysgol heb lawer o
Gymraeg. Rwy'n trio fy ngorau i
gyflwyno'r ychydig o'r Gymraeg dw i'n
ei wybod adref... ond wnaeth eich
cyflwyniad fy narbwyllo taw dyma'r
ffordd orau iddo ddysgu."
 
Rhiant, Benllech

“Yn fy marn i mae’n bwysig i
chwarae gemau yn Gymraeg
yng Nghlwb Gemau Fideo
Caerffili achos mae’n rhoi mwy
o siawns i ni siarad Cymraeg.” 
 
Evan Sharp, 
Clwb Gemau Fideo Caerffili

Ein defnyddwyr

pobl ifanc

“Mae cael gwneud
gweithgareddau awyr agored
trwy’r Gymraeg a chael
cymhwyster ar gwrs trwy’r
Fenter yn dangos i mi fod
gwerth i'r Gymraeg. Mae'r
iaith wedi bod yn fantais i mi
gael swydd yn y maes.”
 
Steffan Roberts, Rhuthun



“Bydd y ganolfan yn
ddatblygiad gwych i Landeilo
a’r ardal gyfan, ac mae’r
Cyngor Tref yn edrych ymlaen
at gydweithio â’r Fenter
ymhellach ar y prosiect
cyffrous yma.”
 
Cynghorydd Sir lleol, 
Edward Thomas, Llandeilo

dysgwyr

“Rwy’n byw yn agos i’r ffin a
heb y Fenter Iaith fyddwn i
byth yn cael y cyfle i siarad yr
iaith fel arall. Rwy’n ofalwr
llawn amser ac felly mae’r awr
neu ddwy yn sesiynau’r fenter
yn gyfle euraidd i ddefnyddio
fy Nghymraeg.”
 
Dafydd Sheppard, 
Casnewydd

cymuned



Beth gallwch chi ei wneud?

stiwardio digwyddiad achlysurol

bod yn aelod o bwyllgor Menter neu
grwp trefnu digwyddiadau yn eich ardal

helpu dysgwyr drwy fynychu sesiwn
sgwrsio neu glwb clonc

cynorthwyo mewn clybiau
o ddiddordeb i chi

Mae gwirfoddoli yn golygu
rhywbeth gwahanol i bawb. Ond
yn ei hanfod, mae gwirfoddoli yn
golygu rhoi eich amser i helpu
eraill.
 
Boed yn achlysurol neu'n aml,
mae gwirfoddoli yn gwneud
gwahaniaeth.

Ffyrdd gallwch wirfoddoli gyda'r Mentrau Iaith:



“Roedd gwirfoddoli gyda Menter
Gorllewin Sir Gâr yn ardderchog,
mae wedi agor llawer o ddrysau i
mi. Cefais lawer o hwyl, a
chyfleoedd gwych i ddatblygu
cymaint o wahanol sgiliau, gan
gynnwys fy sgiliau trefnu a
chyfathrebu. Roedd gwirfoddoli yng
Nghŵyl Canol Dre, Caerfyrddin yn
wych ar gyfer fy CV a hybu’r iaith
Gymraeg.”
 
Cerys Wyn Thomas, gwirfoddolwr,
Menter Gorllewin Sir Gâr

"Mudiadau gwirfoddol yw’r Mentrau Iaith,
gydag aelodau ein holl bwyllgorau yn gwneud
hynny o’u gwirfodd gan eu bod yn teimlo’n
gryf dros y Gymraeg yn eu cymunedau."
 
Huw Prys, 
Cadeirydd Pwyllgor 
Menter Iaith Conwy



O bydded i'r heniaith barhau

 
Gofyn am wasanaeth Gymraeg

 
Defnyddio enwau a geirfa
brodorol a chynhenid

 
Defnyddio'r Gymraeg ar
gyfryngau cymdeithasol

 
Mynychu digwyddiadau
Cymraeg yn eich cymuned

 
Cyfrannu i brosiectau
cenedlaethol Cymraeg

 
ac wrth gwrs dewch i wirfoddoli
gyda'ch Menter Iaith leol!

Ydych chi'n bloeddio canu brawddeg olaf ein hanthem?
 
Os ydych chi am i'n heniaith barhau, dyma rhai pethau
gallwch wneud o ddydd i ddydd i gryfhau'r Gymraeg yn
eich cymunedau:



Hoffai'r Mentrau Iaith weld...

cyfle i bawb weithio
drwy gyfrwng y

Gymraeg, ar hyd a
lled y wlad

cyfle i bawb
dderbyn addysg
drwy gyfrwng y
Gymraeg ac o

safbwynt Cymreig

mynediad at holl
wasanaethau trwy
gyfrwng y Gymraeg

cyfle i bob unigolyn
allu defnyddio’r
Gymraeg dros

Gymru

cymunedau lle mae'r
Gymraeg yn cael ei

defnyddio'n naturiol
ym mywyd pob-dydd



Ble mae'ch Menter Iaith?
Menter Iaith Abertawe
Menter Iaith Sir Benfro
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy
Menter Bro Ogwr
Menter Iaith Bro Morgannwg
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Caerdydd
Menter Iaith Sir Caerffili
Menter Iaith Casnewydd
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
Cered - Menter Iaith Ceredigion
Menter Iaith Conwy
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Iaith Sir Ddinbych
Menter Dinefwr
Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Menter Gorllewin Sir Gar
Hunaniaith - Menter Iaith Gwynedd
Menter Iaith Maldwyn
Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful
Menter Iaith Môn
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
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Where's your Menter Iaith?
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