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COFNODION FFORWM RANBARTHOL Y DE DDWYRAIN  

Dydd Gwener, 21 Chwefror 2014, 12:30 – 2:30 
Llanhilleth Institute, Llanhilleth, Blaenau Gwent 

 
Rhif 
Eitem Eitem Agenda 

 Presennol:  
 
Staff: David Ashman, James Fleming, Tracy Garnett, Louise Gilmore, Martyn Reed, Dafydd 
Rhys, Leanne Saunders 
Cynrychiolwyr Fforwm Ddysgwyr: Catherine Clark, Helen Murphy, Nathan Morgan, Keely 
Jones,  
Cynrychiolwyr Cangen: Marilyn Thomas, Huw Williams, Anette Alexander 
Aelodau Unigol: Jenni Jones-Annetts, Jeremy Gass 
Cyfieithydd: Sion Aled Owen 
 
 

 Agenda 
1. Croeso 
2. Ethol cadeirydd 
3. Democratiaeth newydd WEA Cymru 
4. Darpariaeth a chynlluniau’r rhanbarth 
5. Ethol aelod rhanbarthol i Gyngor WEA Cymru 
6. Dyddiad y cyfarfod nesaf 
7. Unrhyw fater arall 

 
1 CROESO 

 
Croesawodd James Fleming (JF) bawb i gyfarfod cyntaf Fforwm y De ddwyrain. 

2 
 

ETHOL CADEIRYDD 
 
Cyflwynwyd yr eitem gan Dafydd Rhys (DR) a rhoddodd eglurhad o’r gwahanol fathau o 
aelodaeth WEA a’u hawliau pleidleisio. Cynigwyd un person fel Cadeirydd ac etholwyd 
Nathan Morgan (cynrychiolydd fforwm ddysgwyr Blaenau Gwent) i’r swydd. 

3 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOCRATIAETH NEWYDD  WEA CYMRU 
 
Cyflwynodd DR fanylion yr uno rhwng CAG (Gogledd Cymru) Coleg Harlech a CAG De 
Cymru gan egluro pwysigrwydd y model democratiaeth i’r sefydliad newydd. Eglurodd sut 
y mae’r pump rhanbarth newydd yn ethol cynrychiolydd yr un i’r Cyngor ac amserlin y 
broses ddemocrataidd gyda fforymau dysgwyr, cyfarfodydd cangen a fforymau rhanbarthol 
yn arwain at y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mawrth. Eglurwyd y model o 
aelodau etholedig i Gyngor WEA Cymru a’r amserlen ar gyfer cyfarfodydd Cyngor. 
 
Cafwyd trafodaeth ar y nifer o gyfarfodydd Cyngor a Fforymau Rhanbarthol a’r fecanwaith 
ar gyfer adborth rhyngddynt. Gwnaed sylw bod hwn yn fodel cymleth a dryslyd. Eglurodd 
Jeremy Gas (JG) y rhesymeg dros y model gan nodi bod proses adolygu eisioes yn rhan 
o’r cyfansoddiad fel y gellid newid pethau pe bai angen. 
 
Cafwyd trafodaeth bellach ar gynrychiolaeth Canghennau ar y Cyngor (dim ond un 
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cynrychiolydd i Gymru gyfan). Mynegwyd pryder ynghylch sut y byddai’r cynrychiolydd yn 
cael ei ethol a dywedodd DR y byddai datganiad personnol yn cael ei gylchredeg er mwyn 
sicrhau bod canghennau yn ymwybodol o rinweddau’r ymgeiswyr cyn yr etholiad. 
Awgrymodd David Ashman (DA) y byddai hyn yn rhoi cyfle i ganghennau gyfarfod a 
chydweithio’n agosach. 
 
Eglurwyd y broses o ethol cynrychiolydd y Fforwm Ranbarthol a chynrychiolwyr y 
dysgwyr. Cwestiyniwyd y sefyllfa pe bai cynrychiolwyr y dysgwyr yn peidio a bod yn 
ddysgwr gyda’r WEA. Cadarnhaodd JG y byddai rhaid ail-gynnal etholiad pe bai hyn yn 
digwydd. Nododd y byddai’r sylwadau hyn yn cael eu hadrodd wrth y Cyngor er mwyn eu 
hadolygu gyda’r awgrym y dylai sedd y dysgwr fod am gyfnod o 12 mis. 
 
Cadarnhaodd DR ddyddiadau’r etholiadau ynghyd â dyddiadau cau enwebiadau. Mynegodd 
aelodau o’r fforwm bryder mai ychydig o amser oedd ganddynt i roi adborth ac 
ymgynghori gyda’u aelodau cangen.  Nododd DR y dylai pob dysgwr a gyflwynodd 
gyfeiriad e-bost fod wedi derbyn e-bost yn y deng niwrnod diwethaf yn sôn am yr 
etholiad. Cadarnhaodd dysgwyr ac aelodau cangen nad oeddent wedi derbyn e-bost i’r 
perwyl. Nodwyr fod amserlen yr etholiad yn llawer rhy dyn. 
 
Roedd pryderon hefyd fod y pleidleisio ar-lein ac y gallai hynn arwain at gamddefnydd. 
Eglurodd DR fod nifer o opsiynnau wedi eu pwyso a’u mesur ac mai hon oedd yr un a 
ystyriwyd y mwyaf ymarferol. Byddai Survey Monkey yn cael ei ddefnyddio sy’n gallu cael 
ei ddefnyddio i adnabod defnydd a chamddefnydd cyfrifiadurol. 
 
Roedd pryderon pellach ynghylch hawliau pleidleisio dysgwyr oedd yn mynychu cyrsiau 
undydd. Awgrymwyd y dylid rhoi’r seddi i’r canghennau. Gofynodd JG am i hyn gael ei 
gyfrannu i’r adolygiad gan y canghennau. 
 

4 DARPARIAETH A CHYNLLUNIAU’R RHANBARTH 
Rhoddwyd trosolwg o ddarpariaeth a chynlluniau’r rhanbarth gan y Rheolwyr Dysgu. 
Eglurodd DA fod ailstwythuro wedi digwydd yn y deunaw mis diwethaf ar lefel leol gyda 
uno swyddfeydd a thimau. Diolchodd I’r holl ddysgwr a staff am sicrhau llwyddiant y 
ddarpariaeth. 
 
Roedd gan y rhanbarth nifer o ganghennau a sefydlwyd cangen gyntaf WEA Cymru yn 
ddiweddar ym Mherthcelyn. Anogodd JF y canghennau I gynnig eu cefnogaeth i 
ganghennau newydd. 

5 ETHOLAD AELOD RHANBARTHOL I’R CYNGOR 
 
 
Eglurodd DR dwyddogaeth a chyfrifoldebau’r aelod Cyngor rhanbarthol. Cadarnhawyd y 
byddai costau teithio i gyfarfodydd yn cael eu talu. Roedd enwebiad Jenni Jones-Annetts  
eisioes wedi ei dderbyn a gwahoddwyd enwebiadau pellach o’r llawr. Derbyniwyd tri 
enwebiad pellach – Annette Alexander, Catherine Clark a Nathan Morgan. 
 
Rhoddwyd cyfle I’r ymgeiswyr wneud datganiad byr am eu rhesymau dros sefyll am y sedd 
Cyngor. Gadawodd yr holl ymgeiswyr yr ystafell tra cynhaliwyd y bleidlais. Etholwyd 
Catherine Clark fel cynrychiolydd Fforwm y De Ddwyrain ar Gyngor WEA Cymru.  
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6 DYDDD Y CYFARFOD NESAF 
 
Dydd Gwener, 16 Mai am 10.00yb yn Neuadd Eglwys St Catherine, Caerffili. 

7 UNRHYW FATER ARALL 
 
7.1  Materion Rhanbarthol 
Gofynwyd i’r aelodau am awgrymiadau ynghylch ymweliadau rhanbarthol: 

• Senedd Ewropeaidd 
• Coleg Harlech 
• Llyfrgell Glowyr De Cymru 

 
7.2  Cwestiynnau o’r llawr 
Roedd Cangen Caerffili wedi rhoi cynnig ger bron Fforwm Ddysgwyr Caerffili ar 7 
Chwefror yn y gred y gallai gael ei drafod yn y Fforwm Ranbarthol a’i basio mlaen i 
Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol WEA Cymru. Eglurodd DR mai 31 Ionawr oedd y dyddiad 
cau ar gyfer cynigion. Cytunwyd y byddai’r cynnig yn cael drosglwydo i Stephen Thomas y 
Clerc gyda chais iddo gael ei dderbyn fel cynnig hwyr. 
  
7.3  Diolchodd JG wrth bawb oedd yn gysylltiedig a threfnu’r digwyddiad a’r rhai a 
gyfrannodd. Diolchwyd hefyd i’r cyfieithydd.  
 

 


