
Fforwm Rhanbarthol Gogledd Orllewin  

WEA Cymru 
17 Chwefror 2014 Antur Waunfawr 

Agor 
Galwyd DR gyfarfod Fforwm Ranbarthol y Gogledd Orllewin i drefn am 1.30yp ar 17 Chwefror 2014 
yn Antur Waunfawr. 

Presennol 
Dafydd Rhys (DR)  Rheolwr Democratiaeth    
Huw Williams (HW)  Cangen Llŷn 
Marilyn Lewis (ML)  Cangen Llŷn 
Vivien Allen (VA)  Cangen Bae Colwyn 
Llinos Hicks (LH)  Gweithiwr Datblygu Conwy a Dinbych 
Buddug Williams (BW)  Gweithiwr Datblygu Môn 
Tudur Evans (TE)  Rheolwr Dysgu Gweithle 
Ceri Lewis (CL)  Gweithiwr Datblygu Gweithle 
Julie Roberts (JR)  Cefnogaeth Fusnes 
Sion Aled (SA)  Cyfieithydd 
 
Ymddiheuriadau 
Toni Schiavone 
Annie O’Brien 
Iolo Penri 
Rhys Roberts 
Sion Jones 
 
Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 
Nid oedd cyfarfod blaenorol. 

1. Croeso 
Croesawodd DR bawb i’r cyfarfod a diolchodd y cyfieithydd. 
 
2. Ethol Cadeirydd 
Cytunwyd i ohirio penodi cadeirydd tan y cyfarfod nesaf. Byddai’r cadeirydd yn gyfrifol am gadeirio’r 
Fforwm deirgwaith y flwyddyn. 
 
 
3. Democratiaeth Newydd WEA Cymru 

 
a. Eglurodd DR y byddai’r ddemocratiaeth newydd WEA Cymru yn gychwyn newydd ond yn 

adeiladu ar sylfeini’r gorffennol. Sefydlwyd WEA yn wreiddiol dros ganrif yn ôl yn 1913. Ers 
talwm byddai cangen ym mhob pentref. 



b. Dan y cyfansoddiad newydd gall aelodau unigol a sefydliadau cysylltiedig fynd I Fforymau 
Rhanbarthol ynghyd â chynrychiolwyr Canghennau a Fforymau Dysgu. Gyda dros 50% o 
Lywodraethwyr bellach yn cael eu hethol bydd atebolrwydd democrataidd yn gryfach yn y 
Gogledd nag oedd cynt. 

 
Mae rhaglen o weithgareddau wedi ei sefydlu ac mae’n obeithiol y bydd yr ymgyrch aelodau 
bresennol yn  cynhyrchu rhagor o weithgaredd. Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y pump 
rhanbarth yr wythnos hon gyda phob rhanbarth yn ethol aelod i’r Cyngor Cenedlaethol. Mae’r 
Gogledd Orllewin yn un o’r rhanbarthau mwyaf gyda dros 5000 o ddysgwyr. Bydd cyfarfodydd 
Cangen a FForymau Dysgwyr a’r Fforymau Rhanbarthol yn bwydo’r Cyfarfod Cyffredinol yn 
Llanelli ar 29 Mawrth. 

 
c. Mynegwyd pryder gan HW ynghylch storio a hygyrchedd cofnodion a dogfennau hanesyddol y 

WEA a lle y byddent yn cael eu cadw yn y sefydliad Cymru-gyfan. Awgrymwyd mai’r ateb 
gorau oedd eu rhoi I archifdy i’w  digideiddio. Byddai hyn yn sicrhau eu bod yn aros yn lleol ac 
na fyddai’r hanes yn cael ei golli. Byddent hefyd yn adnodd ar gael i’r cyhoedd. 
 
Holodd VA am leoliad cofnodion blaenorolbCangen Bae Colwyn a anfonwyd I Fangor. Roedd 
hi ar ddeall iddynt gael eu anfon ymlaen i Harlech. 
 
Gweithrediad: JR i wirio gyda Iona Jones a oedd y cofnodion yn Harlech. 
 

d. Mynegwyd pryder hefyd gan HW y gallai cyfarfodydd gael eu canoli yn y De gan ein bod 
bellach mewn sefydliad Cymru-gyfan. Cadarnhaodd DR y byddai cyfarfodydd yn cylchdroi er 
mwyn sicrhau tegwch.  

 
4. Gweithgaredd y Rhanbarth a Chynlluniau 
 
Cafwyd cyflwyniadau byr gan aelodau staff parthed y gweithgaredd yn eu hardaloedd. 
 
 
5. Ethol Aelod Rhanbarthol I’r Cyngor 

 
Gall rhanbarth y Gogledd Orllewin ethol un cynrychiolydd i’r Cyngor Cenedlaethol. Roedd TS wedi 
cyflwyno ei enwebiad i’r sedd ond nid oedd mewn sefyllfa I fynychu oherwydd dyletswyddau eraill. 
Fodd bynnag, roedd wedi cyflwyno datganiad a ddarllenwyd gan DR ac a oedd yn pwysleisio ei 
ddegawdau o brofiadau addysgiadol gan gynnwys tiwtora i CAG ac arwain Cyngor Sgiliau Cymru. 
 
Eglurodd DR y drefn bleidleisio ac fod rhai cynrychiolwyr â hawl i ddwy bleidlais os oeddent yn 
gynrychiolydd ac aelod unigol. Pleidleisiwyd ar i TS gael ei ethol fel cynrychiolydd y Gogledd Orllewin. 
Y canlyniad oedd 7 o blaid ac 1 yn erbyn. 
 
Holwyd am gyfansoddiad aelodaeth y Cyngor a rhoddwyd ateb gan DR. 
 



 

6. Gweithgaredd Rhanbarthol 
 
Trosglwyddodd DR yr awenau i swyddogion yr ardaloedd er mwyn iddynt roi diweddariad byr o’r 
gweithgareddau dan eu gofalaeth: 
 

a. TE – Gweithle – yn gyfredol yn gwasanaethu’r 6 sir ogleddol gan weithio gyda rhai ar gyflogau 
isel, cyflogwyr, busnesau bach ac yn arbennig undebau llafur. 
 

b. CL – Prosiect Dyfodol – gweithio gyda bysnesau a’r hunan-gyflogedig. Anelu i gynnig cyrsiau 
newydd a chynhyrfus sydd ychydig yn wahanol I’r rhai a gynigir gan ddarparwyr eraill. 
 
  

c. LH – Mae ardal Conwy / Dinbych ar y funud yn rhedeg cyrsiau fel TG, Ffotograffiaeth, Celf a 
Chymraeg. Cydweithiant yn amal mewn partneriaeth. Mae hefyd gyrsiau galwedigaethol yn 
ardal Rhyl ac meant yn ei chael hi’n anodd i ffeindio tiwtoriaid sy’n siarad Cymraeg. 
 

d. BW – Mae Bangor a Môn yn cynnal amrediad tebyg o gyrsiau i Gonwy/Dinbych fel TG a  
Chrefftau ac hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc drwy glybiau pêl droed ayb. 
 
  

e. JR – Mae Harlech ar hyn o bryd yn rhedeg cwrs Sylfaen Prifysgol Cymru, Astudiaethau 
Cymdeithasol / Mynediad i Nyrsio Harlech a hefyd gyrsiau byr fel TG, Sbaeneg, Pilates a Chôr 
Cymunedol. Bwriedir cynnal Ysgol Haf Gymraeg a Chelf Digidol yng Ngorffennaf. 
 

Datblygiad i’r Dyfodol 
 
Cytunwyd mai’r cam cyntaf fyddai i ddarganfod beth fyddai pobl yn hoffi ac yn ei angen rwan ein bod 
yn sefydlu canghennau newydd. Roedd HW a RH yn frwd i ail-sefydlu cyrsiau traddodiadol ond 
cydnabyddir hefyd ei bod hi’n anodd denu dysgwyr newydd gyda darparwyr eraill hefyd yn cynnig 
cyrsiau. Mae addysg wedi datblygu dros y blynyddoedd sydd wedi gorfod datblygu cenhadaeth 
wreiddiol CAG. Mae angen cynnig cyrsiau newydd a gwahanol nad yw darparwyr eraill yn eu cynnig 
e.e. Hanes Lleol. 
 
Teimlai VA fod maint y gwaith papur yn creu rhwystredigaeth i diwtoriaid. 
 
Mae datblygiad y syniadau a drafodwyd yn ddibynnol ar sicrhau llais cryf i’r rhanbarth fydd yn sicrhau 
bod y cylid sydd ar gael yn cael ei dosbarthu’n briodol.  
 
Y gobaith yw sefydlu canghnnau newydd a denu aelodau newydd, ac anog mwy o wirfoddoli a 
dosbarthiadau anffurfiol. Mae canghennau yn rhedeg yn annibynnol gan drefnu eu gweithgareddau 
eu hunain. Mae ganddynt eu cyfansoddiad, aelodaeth a’u cyfrif banc eu hunain.Mae’n bosibl y bydd 
canghennau newydd yn gallu sicrhau cyllid i helpu gyda chostau cychwynnol. 



Mae TE yn gweithio ar sefydlu e-gangen i alluogi aelodau Ii gynnig syniadau a chysylltu â’u gilydd 
 
Soniodd DR fod diddordeb sefydlu canghennau newydd yng Nghaernarfon a Blaenau Ffestiniog ac 
fod trafodaethau i gryfhau Canghen Llŷn. 
 
Cynigwyd y gallai Rhuddlan fod yn leoliad addas i gangen wedi ei lleoli rhwng Dinbych a Bae Colwyn. 
 
Mae Cangen Bae Colwyn wedi dirywio dros y blynyddoedd ond maent yn cyfarfod ar 2 Ebrill. Bydd 
VA yn cysylltu gydag aelodau. 
 
Awgrymodd LH y byddai Fforymau Dysgu yn haws i’w sefydlu yn gychwynnol ac y gallent ddablygu’n 
ganghennau.  Mae llawer yn brysur ac heb amser i ymroi ond gallai fforymau dysgu fod yn 
gysylltiedig a chwrs. 
 
Nododd DR ein dyled i’r oriau o brofiad ac amser sydd wedi cael ei gyfrannu dros y blynyddoedd. 
 
 
7. Amser a Lleoliad Fforwm Nesaf  

 
Bydd y cyfarfod nesaf am 1.30yp ar ddydd LLun 12fed Mai yn Glasdir, Llanrwst LL26 0DF. 
 
8. UFA / AOB 

 


