Rhagair y Cadeirydd
Dyma fy mlwyddyn gyntaf yn y gadair ac mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur arall i’r fenter. Mae
hi wedi bod yn gyfnod prysur a llwyddiannus gydag amrywiaeth eang o weithgareddau a
phrosiectau yn cael eu rhedeg gan y staff. Fe welwch swmp y gwaith yn yr adroddiad yma.
Fel pob blwyddyn mae ein dyled ni fel ymddiriedolwyr yn fawr i’r staff. Hoffwn ddiolch iddynt am
eu gwaith caled ac ymroddiad. Hoffwn hefyd ddiolch a chydnabod gwaith caled gweddill yr
ymddiriedolwyr. Mae pob un yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol er mwyn sicrhau rhediad esmwyth y
fenter.
Mae’r deuddeg mis diwethaf wedi bod yn gyfnod llewyrchus iawn i’r fenter ac edrychwn ymlaen
am ddeuddeg mis arall o waith caled a datblygiad wrth i ni geisio cyrraedd ein nod o gynyddu
defnydd o’r Gymraeg o fewn y teulu, gyda phlant a phobl ifanc ac yn y gymuned yn ardal
Gorllewin Sir Gâr.
Buom yn llwyddiannus gyda nifer o geisiadau arian a golygodd hyn ein bod wedi gallu ehangu'r
ddarpariaeth rydym yn ei gynnig i’r gymuned. Nid ar chwarae bach mae gwneud hyn yn yr
hinsawdd sydd ohoni. Ein gobaith ydy adeiladau ar y llwyddiant yma flwyddyn nesaf ac
ymhellach i’r dyfodol.
Rydym hefyd yn diolch yn ddiffuant fel Menter i’n prif gyllidwyr sef Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir
Gâr , Cronfa Loteri Fawr, Gwirfoddoli Cymru, Adran Gwaith a Phensiynau a Cronfa Amaethyddol
Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig am eu nawdd hael a’u cefnogaeth ymarferol.
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Teuluoedd
Mae darpariaeth teuluoedd y Fenter wedi parhau i ddatblygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Ein bwriad yw creu arfer ymysg teuluoedd i gymdeithasu’n naturiol yn y Gymraeg yn rheolaidd
ac mae’r cyfleoedd rydym yn cynnig yn amrywio er mwyn sicrhau ein bod yn apelio at gynifer
â phosib o bobl. Enghraifft o’r cyfleoedd rydym yn cynnig yw sesiynau Iaith a Chwarae i blant
a’u rhieni mewn ysgolion cynradd, sesiynau stori rheolaidd, gweithgareddau Nadolig,
mabolgampau meithrin a diwrnodau hwyl. Yn ystod y flwyddyn, trefnwyd 118 o
ddigwyddiadau/sesiynau a mwynhaodd dros 5,970 o bobl a phlant gweithgareddau
cymdeithasol teuluol trwy gyfrwng y Gymraeg.


Dywedodd rhiant am bore hwyl Diwrnod Shwmae Sumae ‘Mae Neli wedi mwynhau
heddiw, wedi mwynhau gwneud crefftau a canu gyda Sali Mali, diolch am drefnu, bore
o hwyl i’r teulu gyfan’.



‘Mae’r sesiynau stori yn ffordd wych o gyflwyno’r Gymraeg i fy merch mewn ffordd
hwyliog a llawn sbri!’



Diolch am drefnu’r sesiynau Iaith a Chware, nid yn unig ar gyfer Elis i gyfarwyddo gyda’r
ysgol ond i mi fel mam er mwyn cwrdd â mamau eraill mewn awyrgylch Cymraeg cyn
mis Medi.



‘Mae’r sesiwn wythnosol ‘Amser Stori a Chân’ sy’n gael ei gynnal yn Llyfrgell Caerfyrddin
ar ddydd Llun yn hynod o lwyddiannus gyda’r cyhoedd. Mae’n cynnig awyrgylch
ddiogel a chyfle dda i rieni ddi-gymraeg ddysgu a ddefnyddio’r iaith Gymraeg gyda’u
plant. Hefyd mae’n rhoi cyfle iddynt gyfarwyddo gyda byd y Llyfrgell, benthyca llyfrau a
datblygu sgiliau hanfodol’.



Dywedodd arweinydd cylch ‘Am fore hyfryd, yr haul wedi ymuno yn hwyl y
mabolgampau eleni a phawb wedi mwynhau a cael y cyfle i gystadlu ac yn bwysicach
fyth i gymysgu gyda chylchoedd eraill, diolch am drefnu eleni eto

Mae dros 5,970 wedi mynychu a elwa allan o weithgareddau
teulu y Fenter eleni.

Plant a phobl ifanc
Rydym wedi parhau i gynnig amryw o weithgareddau i blant a phobl ifanc. Mae’n hanfodol
eu bod yn cael y cyfle i gymdeithasu a defnyddio’u Cymraeg tu allan i’r dosbarth. Mae’n
darpariaeth ar gyfer y grŵp targed yma’n amrywiol er mwyn apelio at y rhai ifanc yn ogystal
â’r rhai hŷn. Mae’n cyfleoedd yn cynnwys Cwis Dim Clem, dawnsio stryd, chwaraeon
amrywiol, clwb ffotograffiaeth, clybiau drama, ymwybyddiaeth iaith ac eisteddfodau dwl.
Mae’n allweddol bod cyfleoedd da o safon yn cael eu trefnu ar gyfer y grŵp targed yma ac
mae’r Fenter yn gweithio’n galed i ddenu pobl ifanc a sicrhau eu hymrwymiad i’n
gweithgareddau. Rydym wedi cael cyfnod prysur yn ystod y flwyddyn a threfnwyd 256 o
ddigwyddiadau/sesiynau a mynychodd 3,595 o blant a phobl ifanc.


‘Megan really did enjoy her experience with the club, Megan enjoys sports activities,
and I was surprised how much she enjoyed the drama club, Megan can be shy, and I
feel that the club has really helped with her confidence and to participate in front of
other children. Thank you’.



Mae fy mhlentyn wrth ei bodd yn mynychu’r sesiynau pêl-droed yma. Mae’n gyfle
gwych i wneud ymarfer corff, dysgu sgiliau newydd a chymdeithasu. Mae’n hanfodol
bod y sesiynau yn cael eu cynnal yn Gymraeg, - byddai’n anodd iawn i fy mhlentyn
ddeall cyfarwyddiadau yn Saesneg.



‘She doesn’t participate in any other out of school activities in Welsh so these sessions
are great!’



Cynhaliwyd sesiynau ymwybyddiaeth iaith i bobl ifanc mewn ysgolion uwchradd a
nododd 93% eu bod wedi mwynhau'r sesiwn tra bod 90% wedi nodi eu bod wedi dysgu
rhywbeth newydd. Dyma sylwadau un disgybl: “Yr wyf nawr yn ymwybodol o
bwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y gweithle”



‘Mae Lili wedi mwynhau’r cyfle o fod yn ran o’r Clwb Drama yn fawr iawn ac ar ôl y
sesiwn gyntaf roedd hi’n ysu i fynd nôl. Yn y gorffennol, dyw Lili ddim wedi bod yn
awyddus i fynychu gweithgaredddau tu allan i’r ysgol – ond ma hi wedi mwynahu y
sesiynau drama ac yn awyddus i fod yn ran o berfformaidau yn y dyfodol. Diolch am
gynnal y seisynau yma yn y Gymraeg, does dim dewis arall ar gael yn y dref.

Mae dros 3,500 o bobl ifanc wedi defnyddio’u Cymraeg trwy fynychu neu
gymryd rhan yn nigwyddiadau a gweithgareddau’r Fenter dros y flwyddyn.

Cymunedau Cymraeg
Mae sicrhau Cymunedau Cymraeg ffyniannus yn rhan greiddiol o waith y Fenter. Mae’n
hanfodol bod cyfleoedd Cymraeg yn digwydd yn rheolaidd ar draws ardal y Fenter a bod yna
amrywiaeth eang er mwyn apelio at ystod eang o bobl a bod trigolion yn ardal yn cael dewis.
Enghraifft o’n gweithgareddau a digwyddiadau yw, nosweithiau cymdeithasol, sesiynau Yoga
a Zumba, cynnal sesiynau rheolaidd anffurfiol i ddysgwyr Cymraeg, cydlynu llwyfannau
perfformio mewn digwyddiadau niferus ar draws yr ardal a threfnu Tudalen Gymraeg a
cholofn wythnosol y Carmarthen Journal,. Yn ogystal, trwy gael dwy swyddfa leol mae pobl yr
ardal yn ein gweld fel y pwynt cyswllt cyntaf os ydynt eisiau cymorth neu gyngor ar elfennau
yn ymwneud â’r Gymraeg sydd yn dangos y berthynas iach rhwng y Fenter a’r gymuned.
Rydym wedi trefnu 92 o weithgareddau yn ystod y flwyddyn ac mae dros 5,200 wedi manteisio
a mwynhau’r darpariaeth.


‘I’m very thankful for Menter’s Clwb Clecs, I get to hear interesting presentations monthly
and to meet new learners and to develop on my own pace, diolch Menter’.



‘Mae’r ysgol wedi perfformio yng Ngŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn ers y cychwyn
cyntaf ac mae’n brofiad arbennig i’r plant ymwneud gyda’r gymuned, heb y llwyfan
yma ni fyddwn yn perfformio tu hwnt i’r ysgol, felly rydym yn manteisio ar y cyfle yn
flynyddol’.



‘Wedi cael bore hyfryd yn y Ffair Nadolig – cyfle i siopa am anrhegion wedi’u gwneud yn
lleol ac i blant cael sgwrs gyda Siôn Corn’.



‘Diolch am drefnu’r sesiynau yoga o dan ofal Laura Karadog – sesiwn ymlaciedig
wythnosol er mwyn cael amser i fy hun sydd yn bwysig i bawb erbyn hyn. Athrawes
gwych – edrych ymlaen at y cyfnod nesaf’.
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Menter Gorllewin Sir Gâr

Trwy ein gwaith yn y maes hwn, mae dros 5,200 o drigolion wedi cael y cyfle i fynychu a
defnyddio’u Cymraeg mewn degau o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn eu
cymunedau lleol. Hefyd rydym yn amcangyfrif bod 30,000 o bobl wedi cael cyfleoedd
ychwanegol i ddarllen Cymraeg ac i weld newyddion am ddigwyddiadau a
gweithgareddau cyfrwng Cymraeg drwy ein gwaith.

Mentrau Iaith Cymru a Mentrau Sir Gâr
Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn rhan o rwydwaith Mentrau Iaith Cymru. Mae 22 o Fentrau Iaith
yn weithredol yng Nghymru. Yn genedlaethol, mae’r Mentrau yn cynnal dros 300 o swyddi, yn
ogystal â swyddi rhan-amser a chyfleoedd achlysurol eraill ar ben hynny. Mae’r Mentrau yn
gweithio gyda oddeutu 1,000 o wirfoddolwyr ac yn cynnal dros 4,700 o weithgareddau bob
blwyddyn gyda dros 160,000 o bobl yn cymryd rhan. Maent hefyd yn sicrhau dros £6.4m y
flwyddyn i ddarparu gwasanaethau amrywiol.
Mae’r Fenter hefyd yn rhan o Fentrau Sir Gâr sydd yn bartneriaeth rhwng y dair Fenter o fewn y
sir sy’n cynnwys MGSG Menter Bro Dinefwr a Menter Cwm Gwendraeth Elli. Rydym yn cyd
ymgeisio am gyllid er mwyn rhedeg prosiectau sirol penodol ac yn rhannu gwybodaeth ac
arfer dda.

Cynhwysiad Digidol
Yn ystod 2017-18 parhaodd Y Fenter i weithredu cytundebau uniongyrchol gyda’r
Canolfannau Gwaith i weithio gyda’r di-waith i’w cynorthwyo i ddatblygu sgiliau digidol, i
greu e-byst a chyfrifon ar-lein, i chwilio am swyddi, i greu CVs ac i’w cynorthwyo i chwilio
am a cheisio am swyddi.
Tra y derbyniwyd estyniad i’r cytundebau yn ardaloedd Sir Gâr a Cheredigion, bu yna fwlch
yn y ddarpariaeth tra yn disgwyl penderfyniad ynglŷn ag adnewyddu’r cytundebau ai
peidio. Llwyddodd y Fenter i hefyd ennill cytundebau newydd yn ardaloedd Abertawe
Castell Nedd a Phort Talbot. I ddarparu’r cytundebau newydd cyflogwyd tri aelod o staff
ychwanegol a ddaeth â chyfanswm staff y tîm digidol i bump.
Darparwyd sesiynau unigol mewn ardaloedd yn cynnwys Aberteifi, Aberystwyth,
Caerfyrddin, Llanelli, Rhydaman, Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot. Defnyddiwyd
cyfleusterau’r llyfrgelloedd ym mhob lleoliad ar wahân i Abertawe lle y cynhaliwyd y
sesiynau yn y Ganolfan Waith. Yn ystod y flwyddyn mynychodd bron i 1,000 o unigolion y
sesiynau amrywiol ar draws yr ardal.
Braf yw cael adrodd bod y Fenter wedi derbyn cytundebau newydd i barhau gyda’r
, ddarpariaeth yn yr ardaloedd dan sylw.
Bu’r Fenter hefyd yn llwyddiannus gyda chais am gyllid i gronfa Cymunedau Gwledig
Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 i weithredu
prosiect digidol newydd yn Sir Gâr. Nod y cynllun fydd i gynnig pecyn cyflawn gefnogaeth
a gwybodaeth i aelodau’r cyhoedd i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder digidol i lefel a fydd yn
eu galluogi i ddefnyddio offer technoleg gwybodaeth i gael mynediad i wasanaethau.
Darparwyd sesiynau digidol i gefnogi pobl di-waith mewn wyth
lleoliad ar draws pedair sir. Cefnogwyd bron i 1,000 o unigolion.

Profi
Ein Amcanion
● Datblygu sgiliau byd gwaith pobl ifanc a
chynyddu eu hunan hyder yn y byd gwaith;
● Cynyddu ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg yn y
gweithle;
● Cryfhau capasiti sefydliadau lleol;
● Cefnogi adfywio lleol drwy annog gwariant
Mae’r Fenter wedi bod yn llwyddiannus o dderbyn grant o £203,000 gan Pawb a’i Le Cronfa
Loteri Fawr er mwyn adeiladu ar lwyddiant y cynllun peilot. Bydd y cynllun yn cynorthwyo 750 o
bobl ifanc i wella eu sgiliau byd gwaith a defnydd y Gymraeg yn y gweithle, dros gyfnod o 3
blynedd.
Cynyddu ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg yn y gweithle
Adborth y pobl ifanc: Sylwadau ar beth wnaeth y bobl ifanc ddysgu

Bod angen i fwy o bobl ifanc
wybod am gyfleoedd o’r byd
gwaith trwy’r Gymraeg

Pam mae dirywiad/
cynnydd wedi bod
dros y blynyddoedd

Wedi dysgu llawer am
yr iaith Gymraeg

Dysgu am ddeddfau
a Cymdeithas yr Iaith

Bod llawer o boblogaeth y
byd yn ddwyieithog 75%

Mae 342 o ddisgyblion Blwyddyn 12 wedi cofrestru am gefnogaeth
Rhaglen Profi gyda 459 yn mynychu sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith, 137
wedi mynychu sesiwn creu CV, 312 wedi elwa o sesiynau mentora a 231
wedi mynychu profiad gwaith, yn ogystal mae 98 wedi sicrhau swydd rhan
amser. Yr ydym wedi sicrhau 24 busnes | sefydliad i gynnig gwobr i’r bobl
ifanc am fod yn rhan o’r cynllun.

Partneriaethau
Mae gan y Fenter gysylltiadau agos gydag ystod eang o grwpiau, mudiadau a sefydliadau
ac ymhlith y rhai y mae’r Fenter wedi cydweithio gyda yw:Mudiad Meithrin
Merched y Wawr
Cymraeg i blant
Yr Atom
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Bro Dinefwr
Menter Iaith Sir Benfro
Cered
Mentrau Iaith Cymru
Cyngor Sir Caerfyrddin
Llywodraeth Cymru
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr
Canolfan Hywel Dda
Yr Urdd
Busnesau lleol
Cynghorau Tref a Chymuned
Papurau Bro
Ysgolion cynradd ac uwchradd
Y Pwerdy, Pont Tyweli
Amgueddfa Wlân Drefach Felindre
Carmarthen Journal
AGP (DWP)
Canolfannau Teulu
Mentrau Sir Gâr
Llyfrgelloedd
Yr Egin
Theatr Genedlaethol Cymru
Coleg Sir Gâr
Say Something in Welsh
Yr Hen Ysgol, Llanfihangel ar Arth
Gŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn
Canolfan Cymraeg i Oedolion De Orllewin Cymru
Swyddogion Cynllun Datblygu Gwledig Sirol
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Mae’r Fenter yn aelod o’r Grŵp Cefn Gwlad Sirol, y Grŵp Gweithredu Lleol ynghyd â Grŵp
Partneriaeth Mentrau Sir Gâr.
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