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COFNODION FFORWM RANBARTHOL Y DE ORLLEWIN 

Dydd Mercher 19 Chwefror 2014, 1:00 – 3:15  
Canolfan Fowlio Dan-dô Bro Myrddin, Caerfyrddin 

 
 

Rhif 
Eitem Eitem Agenda 

 Presennol:  
 
Staff: Elaine Topping (Rheolwr Dysgu), Dafydd Rhys (Rheolwr Democratiaeth), Ray Neil 
(Cydlynydd Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol), Eleanor Jones (Gweithiwr Datblygu), Rhian 
Liddiard (GD RES), Peter Gwynne WEA Cymru (GD RES), Martyn Reed (GD). 
Cynrychiolwyr Fforwm Ddysgu: Roger Jones, TUC Cymru 
Cynrychiolwyr Cangen: Steve David (Port Talbot), Dorothy McCormack (Castell Nedd – 
mud-losgi), Ken Owen (Llanelli), Caroline Streek (Llanelli) Branch Jane Carter (Llanelli). 
Aelodau Unigol: Sonia Reynolds 
Cyfieithydd: Siôn Aled Owen 
 
Ymddiheuriadau: Mo Davies (GD RES WEA Cymru RES), Derrick Edwards (Cangen 
Uned 10, Port Talbot). 

 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 

 
Agorodd Dafydd Rhys (DR) y cyfarfod a gofynwyd i bawb gyflwyno eu hunain. Gan mai 
hwn oedd y cyfarfod Fforwm Rhanbarthol cyntaf nid oedd cofnodion blaenorol. Cytunodd 
Ray Neil i gadw cofnodion. 
 
Cododd Ken Owen (KO) gwestiwn parthed y ddarpariaeth gyfieithu yn y cyfarfod. 
Mynegodd DR fod hyn yn seiliedig ar roi cydraddoldeb i’r Gymraeg a’r Saesneg a rhoi 
cyfle i bawb yn bresennol ddefnyddio eu dewis iaith.  

2 
 

ETHOL CADEIRYDD 
 
Holwyd a pedd hi’n gyfansoddiadol ethol cadeirydd a phwy oedd a’r hawl I bleidleisio.  
Dywedodd DR y gallai’r fforwm ethol ei swyddogion ei hun ac eglurodd y broses 
bleidleisio gan gynnwys dyraniad y pleidleisiau a phwy oedd a hawl i bleidleisio. 
Awgrymodd SD na ddylai’r cadeirydd fod yn aelod staff ac y dylai fod yn perthyn I un o’r 
pedwar categori aelodaeth. Roedd hyn yn unol ag awgrym Stephen Thomas y Clerc (DR). 
Etholwyd Sonia Reynolds i’r gadair. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOCRATIAETH WEA CYMRU 
 
Cyflwynodd DR drwy gyfrwng ‘power point’ gyfansoddiad y Cyngor yn dilyn yr uno 
ynghyd a rôl aelodau’r Cyngor mewn sefydliad Cymru-gyfan. Roedd hyn yn cynnwys y 
nifer i’w hapwyntio a’u hethol ar y Cyngor a threfn enwebu ac ethol aelodau rhanbarthol. 
Byddai canlyniadau’r etholiadau yn cael ei cadarnhau gan y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
ar 29 Mawrth. 
 
Gofynodd KO a allai rhywun gynrychioli dwy gangen ar yr un pryd? 
Penderfynwyd y dylid trafod hyn gyda’r Clerc.  
 
Gofynodd KO pwy apwyntiodd y 9 aelod apwyntiedig ar Gyngor WEA Cymru a 
mynegodd bryderon am erydu posibl ar atebolrwydd a democratiaeth a gwanhau ar 
leisiau’r canghennau.  
 
Amlinellodd ET y rhesymau dros gael 9 aelod apwyntiedig. Nododd Steve David (SD) i 
ddau gynnig gael eu pasio yng Nghyfarfod Cyffredinol Brys WEA De Cymru ac y 
derbyniwyd yr egwyddor y byddai pedwar aelod yn cael eu hapwyntio ganddynt. 
 
Holodd SD am amserlin cyfarfodydd y Fforwm Rhanbarthol. Datganodd DR fod 
gorchmynion gweithredu’r cyfansoddiad yn datgan y dylai’r Fforymau Rhanbarthol gyfarfod 
o leiaf deirgwaith y flwyddyn. Argymhellodd SR a SD y gellid llunio gorchmynion 
gweithredu i’w cytuno mewn cyfarfod yn y dyfodol fel y byddai canllawiau clir ar sut i 
weithredu. Roedd DR yn barod i baratoi rhain mewn cydweithredia â grwp bychan. 
Awgrymodd SR y gellid cynnig rhain fel arfer dda i ranbarthau eraill. Diolchodd SR am 
waith caled y staff a chynrychiolwyr a sicrhaodd yr uniad. 
 
Datganodd ET mai un o’r rhesymau dros gael Fforwm Ranbarthol oedd i roi cyfle i 
ganghennau ddatblygu cydweithio agosach. Argymhellodd KO y dylai fod cyfarfod arall ar 
gyfer cynrychiolwyr cangen. 
 

4 DARPARIAETH A CHYNLLUNIAU’R RHANBARTH 
 
Eglurodd ET ddarpariaeth y WEA mewn perthynas a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.  
 

• Sgiliau Sylfaenol – i rai heb sgiliau hanfodol llythrenedd, rhifedd a thechnoleg 
gwybodaeth. 

•  ESOL – Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill. 

• NEETS – Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant. 

• Dros 50  – Ddim mewn cyflogaeth neu heb brofiadau addysgol blaenorol. 

 
Yn gysylltiedig a’r cyflwyniad codwyd cwestiynau i’r cyfarfod: 

• Pa gyrsiau hoffech chi? Gellir defnyddio 20% o ariannu Llywodraeth 
Cymru i weithgareddau neu gyrsiau blaengar. 



                 

Minutes of South West Wales Regional Forum – 19/02/14                                                    
  Page 3 of 4 

   

Awgrymwyd: 

Cyfnod preswyl I hel syniadau a chodi cyllid. 
Cyrsiau blasu i ddat.blygu gweithgareddau 
Ymweliadau i ddatblygu potensial dysgu yn y dyfodol. 
 

• Ydy’r cyrsiau yr ydych chi eisiau yn unol a blaenoriathau Llywodraeth 
Cymru? 

• Os na – sut allwn ni dalu amdanynt? Lle gawn ni gyllid pellach? 

• Pa gefnogaeth ydych chi ei angen gan y tîm rhanbarthol? 

Roedd awgrymiadau a th:afodaethau fel a ganlyn: 

Gwneud gweithwyr datblygu yn fwy gweithgar mewn canghennau – Eglurodd ET 
msi ond un gweithiwr datblygu oedd i bob rhanbarth. 
  
Sawl cangen oedd yn y rhanbarth? Roedd Llanelli a Phort Talbot yn weithgar a 
Chastell Nedd ac Abertawe yn mudlosgi ond fod gobaith atgyfodi’r ddwy.  
Canghennau newydd – Crafty Crue yn Ystalfera ac Uned 10 ym Mhort Talbot. 
 
Eglurodd ET fod Llanbed wedi symud i ranbarth Gogledd Ddn/Powys/Ceredigion 
ers yr uno. 
 
Helpu canghennau i ddod at eu gilydd, datblygu a rhannu profiadau. 
 
Cymunedau cydweithredol. 
 
Hyrwyddo gweithgareddau drwy’r cyfruyngau cymdeithasol. 
 

5 ETHOL AELOD RHANBARTHOL I’R CYNGOR 
 
Yr unig un a enwebwyd oedd Derrick Edwards (DE) nad oedd yn bresennol. 
Cadarnhawyd ei fod yn ymwybodol ei fod yn cael ei enwebu, eisioes gyda dwy flynedd o 
brofiad o Gyngor WEA De Cymru ac yn barod i gyflwyno barn y fforwm ar y Cyngor. 
Etholwyd DE fel cynrychiolydd rhanbarthol y De Orllewin ar Gyngor WEA Cymru gyda 
chefnogaeth 19 pleidlais. 
 

6 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 
 
Y cyfarfod nesaf i’w gynnal am 1.30yp ar 14 Mai. Cytunwyd y dylid cylchdroi’r cyfarfodydd 
o fewn y rhanbarth ac y byddai’r nesaf ym Mhort Talbot (lleoliad i’w gadarnhau). Gwnaed 
cais i gylchredeg y cofnodion a’r agenda yn gynnar. 
 

7 UNRHYW FATER ARALL 
 
7.1  Gweithgareddau Rhanbarthol 
Dosbarthwyd taflenni gan Gangen Llanelli. 
Awgrymodd SD y dylai ‘atgyfodi canghennau fod yn eitem agenda i’r dyfodol. 



                 

Minutes of South West Wales Regional Forum – 19/02/14                                                    
  Page 4 of 4 

   

 
7.2 Advertising of Forum 
Roedd hefyd gais i hysbysebu’r fforwm nesaf yn yr Evening News. 
 
Diolchodd DR bawb am fynychu a chyfrannu I’r cyfarfod. Diweddodd y cyfarfod am 3.15 
pm 

 


