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Cofnodion Fforwm Ranbarthol Canol De Cymru 

Iau, 8 Mai, 2014, 1:00 – 2:30 
The Kymin, Beach Road, Penarth, Bro Morgannwg. 

 
Rhif 
Eitem. Eitem Agenda  Gweithred 

 Presennol:  
 
Staff: Jayne Ireland (Chair), Kim Vidal, Martyn Reed (cofnodion), Dafydd Rhys  
Cynrychiolydd y Fforwm Ranbarthol ar y Cyngor: Graham Price 
Cynrychiolydd y Canghennau ar y Cyngor: Phil Elias 
Cynrychiolydd Cangen: Mary Newman 
Aelod Sefydliad Cysylltiedig: Mashmooma Din 
Aelodau Unigol:  
Dysgwyr: Samuel Ibrahim, Sazma Begum, Nasima Akhtar, Razia Begum 
Cyfieithydd: Sion Aled Owen 
 
Ymddiheuriadau: Cath David, Jenny Davies, Ron Powell, Terry-Anne Davies 
 

 

 Agenda 
1. Croeso  
2. Cofnodion cyfarfod blaenorol 
3. Materion yn codi 
4. Datganiad gan gynrychiolydd y Fforwm Ranbarthol i Gyngor WEA Cymru 
5. Materion yn codi o gofnodion Cyngor WEA Cymru 
6. Materion Rhanbarthol 
7. Datblygiad y Mudiad Gwirfoddol 
8. Dyddiad y cyfarfod nesaf 
9. Unrhyw fater arall 

 

 

1 CROESO  
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Agorodd y cyfarfod gyda phawb yn bresennol yn cyflwyno eu hunain. 

2 
 

COFNODION CYFARFOD BLAENOROL 
 
Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir yn ddibynnol ar ychwanegu Cath David i’r rhestr presenolion. 

 

3 
 
 

MATERION YN CODI 
 
Bydd materion yn codi yn cael eu trafod yn ystod pwyntiau’r agenda. 

 

4 DATGANIAD GAN GYNRYCHIOLYDD Y RHANBARTH AR GYNGOR WEA CYMRU 
  
Datganiad gan Graham Price (GP) y cynrychiolydd rhanbarthol. 
Rhoddodd GP drosolwg o Gynhadledd Gyffredinol Flynyddol (GGF) gyntaf WEA Cymru gan nodi y byddai cofnodion ar 
gael maes o law. 
Mae’r holl seddi Cyngor bellach wedi eu llenwi ag eithrio cynrychiolydd dysgwyr Gogledd Cymru. 
Bu cyfarfod penodol o’r Cyngor i drafod y cynnig o uno YMCA Cymru gyda WEA Cymru. Mae cefnogath ariannol ar gael 
i hwyluso uniad cyn Mawrth 2015. Mae’r uniad hwn bellach yn cael ei gyd-drafod  gan gynghorau’r ddau sefydliad. 
Bydd y cyfarfod Cyngor nesaf ar 22 Mai 2014. 
 
Rhoddodd Phil Elias (PE), cynrychiolydd y canghennau, adroddiad ar y lawnsiad ddigwyddodd yn Wrecsam ar 1 Mai 2014. 
 
Roedd GP wedi ymweld â dosbarth i gychwyn y broses o ymwneud â dysgwyr. Bydd Graham yn anelu i ymweld â cymaint 
a phosibl o ddosbarthiadau dros y flwyddyn nesaf. 
 

 

5 MATERION YN CODI O GOFNODION CYNGOR WEA CYMRU 
 
Cafwyd trafodaeth parthed dosbarthu a chyfathrebu cofnodion y Cyngor a’r Fforymau Rhanbarthol. 
 
Amlinellodd DR yr ystyriaethau parthed sicrhau argaeledd cofnodion. Byddai ystyriaethau cost yn golygu na fyddai’n 
ymarferol postio cofnodion i’r holl aelodau. Roedd trafodaethau wedi bod ynghylch y posibilrwydd o roi’r cofnodion ar y 
wefan. Roedd teimlad y dylai cofnodion gael eu cymeradwyo cyn eu rhoi ar y wefan. Bydd y mater hwn yn cael ei drafod 
yn y pump Fforwm Ranbarthol. Gall Cofnodion draft gael eu dosbarthu pan yn barod a’u cymeradwyo yn electronig cyn eu 
rhoi ar y wefan. Bydd cyfle i gadarnhau’r cofnodion yn derfynnol yn y cyfarfod nesaf a byddant yn cael eu lanlwytho fel 
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Cofnodion wedi eu cadarnhau. 
 
Mae’r un ystyriaethau yn wir am gofnodion Cyngor WEA Cymru. Nododd JI yr angen i’r Fforwm Ranbarthol allu craffu 
cofnodion y Cyngor. 
 
GWEITHRED: Penderfynwyd y byddai cofnodion y Fforwm Ranbarthol yn cael eu dosbarthu ((DR) i’r rhai oedd yn 
bresennol o fewn pedair wythnos i’r cyfarfod. Os na fydd gwrthwynebiad o fewn 14 diwrnod gallant fynd ar y wefan 
mewn ffurf ddrafft gan gael eu cadarnhau yn y cyfarfod dilynol. 
 
Nododd GP na fyddai rhai cofnodion yn cael eu gwneud yn gyhoeddus oherwydd eu gweddusdra neu sensitifrwydd. 

6 MATERION RHANBARTHOL 
 
Rhoddodd Mary Newman (MN) adroddiad ar gyfarfod diwethaf y  Gangen Ddysgu Cymunedol Byd-eang (GDdCB). 
Cafwyd cyflwyniad gan Steve Knowles o Adran Datblygiad Cynaladwy Cyngor Caerdydd. Y cyfarfod nesaf fydd CCB y 
GDdCB ar ddydd Iau 24 Gorffennaf, y lleoliad i’w gadarnhau. Y bwriad yw cyfyno’r CCB gydag ymweliad i’r Senedd. 
Mae gan y GDdCB fel arfer stondin yng ngwyl Un Blaned Caerdydd, ond cafodd ei chanslo eleni oherwydd diffyg nawdd. 
 
Adroddodd Mashmoona Din (MD) fod yna restr ym mhob cwr o’r ddinas ar gyfer cyrsiau ESOL. Bu cais gan ddysgwyr am 
weithgareddau rhyng-genhedlaeth. 
 
Nododd JI fod ystyriaethau dysgu lleol yn cael eu trafod yn y partneriaethau lleol Addysg Oedolion a Chymunedol lle 
penderfynir pa ddarpariaeth y gellir ei gynnig o fewn y bartneriaeth..  
 
GWEITHREDIAD: JI i anfon cwricwlwm Partneriaeth Ddysgu Gymunedol Caerdydd a’r Fro i PM. 
 
 
Hysbysodd MR bawb fod WEA Cymru wedi buddsoddi yn y system ‘Vocal Eyes’ ddatblygwyd gan Goleg Sir Benfro. 
Mae’r platform cyfryngau cymdeithasol yn galluogi staff WEA a dysgwyr I gyflwyno syniadau a phleidleisio ar lein dros 
syniadau y credant y dylid eu gweithredu. Bydd hwn yn ffordd arall hefyd i WEA Cymru i roi adborth i ddysgwyr a staff. 
 
Rhoddodd y dysgwyr ESOL eu hadborth. Mynegwyd bod y ddarpariaeth yn da iawn ac fod meithrinfa yn SRCDC. 
The ESOL learners present provided feedback. They stated that the provision is very good and there is crèche provision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jayne Ireland 
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at SRCDC. Amlinellodd MN sut oedd Canolfan Huggard yn darparu defnydd rhyngrwyd i ffoaduriaid i gysylltu â’u 
cymunedau gartref. 
 
Nododd JI/KV y byddai’r rhaglen gwricwlaidd ar gael erbyn Medi. 
 
Mae grŵp ysgrifennu creadigol Y Kymin yn ystyried uno gyda changen y Barri yn hytrach na sefydlu cangen ym Mhenarth. 

7 DATBLYGU’R MUDIAD GWIRFODDOL 
 
Amlinellodd DR ei swyddogaeth o gefnogi gwirfoddolwyr, aelodau a changhennau. 
 
Datganodd DR fod angen ystyried datblygu fforymau dysgwyr ac ymgyrch aelodaeth yn rhanbarthol. 
 
Datganodd JI fod canghennau ar hyn o bryd ym Mhenybont, Y Barri a’r GDdCB. Mae cangen anffurfiol wedi bod yng 
Nghaerdydd ond mae angen ei ddatblygu. 
 
Awgrymodd MD y byddai’n well cael fforwm ddysgwyr i ddysgwyr ESOL yn hytrach na changen oherwydd yr amser y 
gallent fod yn breswyl yn y ddinas. 
 
GWEITHRED: JI/ KV i sefydlu Fforwm Ddysgwyr yn SRCDC i gynnal cyn y cyfarfod nesaf. 
 
Mae KV wedi trefnu diwrnod i’r canghennau lleol yn San Ffagan ar ddydd Sadwrn 14 Mehefin 2014.  Bydd hwn yn targedu 
100+ o ddysgwyr. Bydd gweithgareddau yn y digwyddiad yn cynnwys Addurno Cacen, hyfforddiant iPad a gweithgareddau 
gan ddarparwyr eraill. Bydd cyfle i gynnal Fforwm Ddysgwyr gyda Martyn a Kim yn ystod y toriad am ginio. 
GWEITHRED: KV i hyrwyddo aelodaeth WEA Cymru yn ystod y digwyddiad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jayne Ireland 
Kim Vidal 
 
 
 
Kim Vidal 

8 DYDDIAD Y CYFRFOD NESAF 
Dydd Iau, 19 Tachwedd  
Amser: 13.00 i 15.00 
Lleoliad: Penybont (I’w gad) 

 

9 UNRHYW FATER ARALL 
Nid oedd unrhyw fater arall. 

 

 


