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Fforymau Rhanbarthol WEA YMCA CC Cymru – Tachwedd 2015 

 

ENWI’R MUDIAD NEWYDD 

 

 

CWESTIYNAU I’W HYSTYRIED 

 

1. Ydych chi’n hoffi enw presennol y mudiad, sydd yn cynnwys enwau’r 2 gorff hanesyddol?  

 

2. Pa mor hanfodol ydyw hi i gadw’r teitl WEA a / neu’r teitl YMCA mewn unrhyw enw diwygiedig 

all ymddangos? 

 

3. A oes gennych farn am beth ddylai’r enw newydd fod? Os felly, nodwch hyn gyda’r Cadeirydd  / 

Rheolwr Democratiaeth a’r Mudiad Gwirfoddol. 

 

 

MARCHNATA & HYRWYDDO 

 
Sefydlu ‘enw’ 

Mae’r ddogfen hon yn cynnig 2 argymhelliad allweddol sydd yn ceisio cyfeirio pethau ynglŷn ag enwi a 

dynodi’r mudiad. Byddai goblygiadau ariannol datblygiad brand llawn gan asiantaeth allanol, petai’r 

argymhellion yn cael eu derbyn, oddeutu’r £12,000.  

 

Gwahoddir y Fforwm i: 

  

(i) NODI cynnwys y ddogfen; 

(ii) GWNEUD SYLWADAU am y 2 argymhelliad sydd ynddi; 

(iii) YSTYRIED y 3 chwestiwn a osodir ar gychwyn y ddogfen. 
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Cyflwyniad  

 

Mae trafodaethau am enw newydd i’r mudiad hyd yn hyn wedi bod yn ofalus i nodi hanes a 

gwerthoedd WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru. 

Dosbarthwyd Fframwaith Marchnata (WEA Cymru) ym mis Mehefin 2015, a gyflwynodd 5 strategaeth 

i’w hystyried parthed enw a brand y mudiad oedd ar fin cael ei greu: 

 

1. Cedwir y ddau frand (parhau â’u hunaniaeth unigryw) 

2. Cael gwared ar un brand 

3. Cyfuno’r ddau frand (brandio deublyg) 

4. Cael gwared ar y ddau frand a chreu brand newydd 

5. Cadw’r ddau frand, dan un brand trosfwaol 

 

Yr argymhelliad a wnaethpwyd o’r Fframwaith Marchnata oedd bod y ddau frand (WEA Cymru a 

Choleg Cymunedol YMCA Cymru) yn parhau i fodoli’n annibynnol am gyfnod o 12 mis – hwn i 

alluogi dealltwriaeth ddiwylliannol well o’r ddau fudiad i ddatblygu. Byddai hyn yn gyfnod o 

integreiddio, ble byddai’r mudiadau’n cadw eu hunaniaeth a’u brand, a phryd byddai cynllunio yn 

digwydd gyda’r bwriad o lansio brand y mudiad newydd ym mis Awst 2016. 

 

Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae strategaethau 1 a 3 wedi eu mabwysiadu. Mae brandiau WEA 

Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru wedi eu cadw, ac maent yn gweithio ochr yn ochr i’w 

gilydd. Yn ychwanegol, mae logo dros dro wedi ei gyflwyno sydd yn dod â’r ddau logo at ei gilydd 

(brandio deublyg). Mae hyn wedi creu teimlad o gynnydd tu fewn i‘r mudiad (positif), er iddo hefyd 

greu darlun cymysglyd o’r mudiad o’r tu allan (negyddol). 

 

Creu brand newydd 
Mae natur ddemocrataidd y mudiad unedig yn awgrymu dylai staff, aelodau, canghennau a 

gwirfoddolwyr, dysgwyr a rhanddeiliaid eraill oll gael cyfle i lunio’r canlyniad. Bydd hefyd yn bwysig i 

ystyried ble ellir manteisio fwyaf o ddisgwyliad o bersbectif neu gyfle newydd, trwy ymwneud gyda 

rhanddeiliaid mewnol ac allanol. 

 

Gwneir dau argymhelliad allweddol felly: 

 

 Argymhelliad 1 – I’r mudiad weithio gydag asiantaeth marchnata/ymchwil allanol i astudio a 

oes rhinwedd mewn cadw un neu’r llall o’r brandiau presennol ble mae’r rhain yn cefnogi 

amcanion strategol y presennol a’r dyfodol 

ac 

 Argymhelliad 2 – I archwilio a fyddai creu enw newydd – ble mae cynigion yn cael eu 

gwneud – yn well ar gyfer lleoli‘r mudiad a’i gyrhaeddiad yng nghyd-destunau lleol a 

chenedlaethol. 

 

Wrth ddilyn yr argymhellion uchod, y bwriad sylfaenol fyddai mabwysiadu enw derbyniol fydd wedi 

cael ei ddylanwadu gan ymchwil a wneir yn allanol. Mae’r grwpiau o ddysgwyr allweddol a’r 

amgylchedd allanol yn rhoi’r sylfaen cynulleidfaol a’r cyd-destun ar gyfer y mudiad. Byddai wybodaeth 

targed a’r canlyniadau yn ceisio effeithio ar ddewis enw’r mudiad yn ogystal â’r dynodiad ddaw yn ei 

sgil. 

 
Y Broses a Dewis Enw 

Yn ystod mis Tachwedd 2015, dewisir tair asiantaeth ymchwil / creadigol i dderbyn gwahoddiadau i 

dendro am y gwaith o ymchwilio a datblygu ‘brand’ i’r mudiad. Fodd bynnag, dim ond wedi i’r 

trafodaethau mewnol ar y pwnc o enwi’r mudiad cymryd lle byddwn yn cysylltu gyda phob cwmni. 
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Dylai’r Bwrdd, staff, aelodau, gwirfoddolwyr, dysgwyr a rhanddeiliaid eraill o’r mudiad gael gwybod 

am a bod yn rhan o’r broses o newid brand; hwn fyddai’r trafodaethau mewnol mae sôn amdanynt 

uchod. Mae digwyddiad ar gyfer staff a llywodraethwyr o’r enw “Fit for the Future” wedi ei drefnu am 

Dachwedd 26, ble drafodir ‘diffiniad’ o’r mudiad ac unrhyw awgrymiadau at y dyfodol. Gobeithir 

bydd gwybodaeth o’r digwyddiad hwnnw ac o’r Fforymau Rhanbarthol yn cael ei sianeli trwy’r 

cyfarfod o’r Bwrdd sydd i’w gynnal y drannoeth, bydd yn ei dro yn ceisio cryfhau’r canllawiau ar gyfer 

y tendr ar gyfer asiantaethau allanol a chreu platfform i gwblhau’r ymchwil masnachol fydd yn dilyn. 

Byddai’r canllawiau terfynol yn cael eu dosbarthu i’r sawl a wahoddir yn gynnar ym mis Rhagfyr 2015, 

pan fyddai cais i’r sawl sydd yn mynegi diddordeb i gyflwyno eu costau. Dewisir yr asiantaeth o blith y 

cynigion hynny, a chomisiynir y gwaith ar gyfer Ionawr-Mawrth 2016. 

 

Unwaith fod yr ymchwil wedi ei wneud ar gyfer dewis a chreu enw, byddai pob rhan o’r mudiad yn 

cael gwybod ac yn derbyn gwahoddiad am ymgynghoriad, cyn cyfarfod o’r Bwrdd tua diwedd mis 

Mawrth ble fydd yr enw terfynol yn cael ei ddethol a’i gyflwyno i Gyfarfod Blynyddol 2016. 

 

Grwpiau Mewnol 

Yn ystod y broses o gyfarwyddo gyda’r defnydd o unrhyw enw a brand a dderbynnir, bydd y Grŵp 

Marchnata  – sydd yn cynnwys aelodau allweddol o’r staff – yn ganolog i gefnogi a hyrwyddo’r broses, 

gan weithio fel llysgenhadon i’r uno ac i’r brand. Bydd y grŵp hwn yn cwrdd yn gyson yn ystod y 

cyfnod Ionawr - Mawrth 2016, pan fydd y gwaith o enwi a dynodi yn cymryd lle. 

 

 

Nodiadau Terfynol Pwysig – Systemau Mewnol ac Allanol 

 

Mae’r mudiad ar hyn o bryd yn defnyddio dau enw parth: weacymru.org.uk a ymca-wales.ac.uk. Mae 

hyn yn arwain at herion i gydweithwyr sydd wedi gweithio’n hanesyddol gydag un enw neu’r llall. Mae 

proses o flaenyrru negeseuon e-bost yn ei le i ambell un, yn ogystal â system ble mae negeseuon yn 

cael eu danfon i’r ddau broffil parth (modd o ‘ddal-y-cwbl’). Mae hyn nid yn unig yn drysu pethau’n 

fewnol ond hefyd, ble mae negeseuon yn cael eu trosglwyddo i fudiadau allanol o un cyfeiriad parth 

neu’r llall neu o’r ddau, mae hyn yn ychwanegu at ddelwedd gymysglyd o’r tu allan hefyd. 

 

Mae cytuno ar enw i’r mudiad ac yn ei gyflwyno yn cynnwys goblygiadau eang i systemau TG tu fewn 

i’r mudiad yn ogystal â’r systemau hynny sydd yn gyhoeddus. Byddai cytuno ar enw mor gynted â 

phosibl yn galluogi enw parth i gael ei gofrestru o ganlyniad, ac yn ei dro yn gadael i adeiladu’r 

safleoedd we a fewnrwyd ddechrau (a hefyd yn cywiro’r herion e-bost presennol). Nes i hyn gael ei 

wneud, bydd y fewnrwyd yn arbennig – a systemau eraill fydd yn gysylltiedig gydag ef – ar aros, yn 

rhwystro unrhyw ddatblygiad byddai’n ddibynnol ar enw parth. 

 

Yn olaf, mae’r ôl-ddodiad i’r parth ‘.org.uk’ ac ‘.ac.uk’ yn cynnwys goblygiadau i’r mudiad yn nhermau 

canfyddiadau ohono o’r tua llan. Yn hanesyddol, roedd gan WEA Cymru ‘org.uk’ – efallai’n ei 

wahaniaethu ac yn tanlinellu’r gwahaniaeth rhyngddo a’r frawdoliaeth o golegau traddodiiadol, pob un 

ohonynt yn defnyddio ‘.ac.uk’. Ar y llaw arall mae CC YMCA Cymru wedi defnyddio’r ôl-ddodiad 

‘ac.uk’. Gallwn ystyried cofnodi’r ddau ôl-ddodiad unwaith bod enw i’r sefydliad wedi cael ei gytuno 

arno. Byddai hynny’n helpu ymateb i ganfyddiadau diwylliannol, ac ar yr un pryd digoni gofyniadau 

eraill ble mae defnyddion ‘.ac.uk’ yn dod â manteision amlwg i’r mudiad wrth weithio gyda sefydliadau 

sydd yn gysylltiedig gyda TG, er enghraifft JISC / Janet a Microsoft (byddai ‘ac.uk’ yn categoreiddio’r 

mudiad, ac yn arwain at ddefnydd haws o wasanaethau’r sefydliadau hyn er enghraifft). Byddai angen 

cytundeb o hyd ar ôl-ddodiad safle we gyhoeddus y mudiad, ac i’r perwyl hwn dylai ystyriaeth gael ei 

roi hefyd i’r ôl-ddodiad sydd newydd gael ei gyflwyno, sef yr un ‘.cymru’. Byddai hwn yn codi 

ymwybyddiaeth o’r mudiad tu fewn i Gymru, ac ar yr un pryd yn rhoi fwy o amlygrwydd i’r iaith 

Gymraeg yn nelwedd y mudiad. 

 
Jonathan Goddard, Hydref 2015  


