
DIOLCH!
Am flwyddyn! Braint yw rhannu rhai o brif lwyddiannau 
Menter Caerdydd. 

Wrth bori drwy’r ystadegau, cewch flas ar ystod gwaith 
Menter Caerdydd gyda’i rhaglen eang o glybiau a sesiynau 
amrywiol mewn cymunedau ar hyd a lled y ddinas, i blant, 
pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion.  

Rwy’n ymfalchio yn yr arlwy eang o weithgareddau a 
digwyddiadau mae tîm o staff ymroddgar Menter Caerdydd 
yn cydlynnu, cefnogi a chynnal ar y cyd â thiwtoriaid, staff 
achlysurol, gwirfoddolwyr, partneriaid a chefnogwyr diflino, 
gan gyfoethogi bywydau dinasyddion Caerdydd gydol y 
flwyddyn.  

RHAGAIR Y CADEIRYDD 
Mae hi wedi bod yn bleser bod yn Gadeirydd 
Menter Caerdydd am flwyddyn arall, blwyddyn 
lwyddiannus eto. 

Gan adeiladu ar lwyddiant y llynedd, mae’r tîm wedi 
parhau i ddatblygu cynlluniau, gweithgareddau 
a chlybiau newydd, i hybu a datblygu defnydd yr 
iaith Gymraeg yn y brifddinas drwy amrywiaeth 
eang o weithgareddau. 

Unwaith yn rhagor, Tafwyl oedd un o uchafbwyniau’r 
flwyddyn gyda bron i 40,000 yn mwynhau’r 
adloniant a gweithgareddau dros y penwythnos.

Gyda’r ŵyl yn agor ei drysau ar y nos Wener am y 
tro cyntaf roedd yn llwyddiant ysgubol, ac mae’n 
braf gweld Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr ŵyl 
fel un o’i digwyddiadau mawr yng Nghymru.

Rhaid hefyd cofio’r gwaith pwysig rydym yn ei 
gyflawni gydol y flwyddyn; y gwasanaethau craidd 
sydd yn helpu’r brifddinas hybu ac hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg.

Ar ôl chwe mlynedd fel Cadeirydd, mae’n amser i 
mi sefyll i lawr y flwyddyn hon a rhoi cyfle i rywun 
arall symud y Fenter i’r lefel nesaf.

Mae hi wedi bod yn fraint bod yn Gadeirydd ar 
fudiad mor llwyddiannus; edrychaf yn ôl dros y 
chwe mlynedd ddiwethaf gyda balchder mawr o’r 
hyn sydd wedi ei gyflawni ac mae hyn oherwydd 
gwaith caled y tîm ffyddlon. 

Diolch yn fawr i aelodau’r Bwrdd Rheoli am eu 
hamser yn ystod y flwyddyn, ac wrth gwrs, hoffwn  
ddiolch a llongyfarch staff Menter Caerdydd o 
dan arweiniad ein Prif Weithredwr, Manon Rees-
O’Brien am eu hymdrechion a’u llwyddiant yn 
ystod y deuddeg mis diwethaf. 

Oni bai am eu hymrwymiad a’u gwaith caled 
parhaus, ni fyddai Menter Caerdydd yn bodoli.

 
Eryl Jones, Cadeirydd

BETH NESAF?
Wrth edrych ymlaen tuag at 2020 byddwn yn adeiladu ar y 
llwyfan gadarn a pharhau i ddatblygu cyfleoedd cymdeithasol 
cymunedol i ehangu defnydd y Gymraeg yng Nghaerdydd.  

Mae gan Fenter Caerdydd rôl allweddol i’w chwarae yn y gwaith 
o hybu a hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn ein cymunedau yn 
y brif ddinas a mynd i’r afael â chefnogi prif flaenoriaethau 
strategol Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050 a Strategaeth Cyngor Caerdydd o greu 
Caerdydd Ddwyieithog.

Manon Rees-O’Brien,  Prif Weithredwr
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“Diolch am drefnu profiadau 
mor amrywiol a difyr i’r plant”

“Mae’n wasanaeth gwych sy’n cael ei 
werthfawrogi gan deuluoedd Cymraeg eu 

haith a theuluoedd sydd ddim yn siarad 
Cymraeg adref”

“Mae’n holl bwysig fod y 
plant yn cael cyfle i fyw 

eu bywydau drwy’r iaith 
Gymraeg.”


