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Cofnodion Fforwm Ranbarthol Y De-Orllewin 

Mercher 14 Mai 2014, 1.30pm 
Clwb Rygbi Aberafan, Manor Street, Port Talbot 

 
Rhif
Eitem 

Eitem Agenda  Gweithred 

 Presennol:  
 
Staff: Elaine Topping, Eleanor Jones, Ray Neil, Dafydd Rhys, Martyn Reed (cofnodion),  
Cynrychiolydd Rhanbarthol ar y Cyngor: Derek Edwards 
Cynrychiolydd y Canghennau ar y Cyngor: Phil Elias 
Cynrychiolwyr Canghennau: G.D.Morris (Port Talbot), Gerwyn Davies (Port Talbot), Ken Owen (Llanelli), Jane Carter 
(Llanelli), Caroline Streek (Llanelli)  
Aelodau Sefydliadau Cysylltiedig: 
Aelodau Unigol: S.K. David, Sonia Reynolds  
Dysgwyr: Wendy Budd 
Cyfieithydd: Sion Aled Owen 
 
Ymddiheuriadau: Dim 
 

 

 Agenda 
1. Croeso  
2. Cofnodion cyfarfod blaenorol 
3. Materion yn codi 
4. Datganiad gan Gynrychiolydd Rhanbarthol y Cyngor 
5. Materion yn codi o gofnodion y Cyngor. 
6. Materion Rhanbarthol 
7. Datblygu’r Mudiad Gwirfoddol 
8. Dyddiad y cyfarfod nesaf 
9. Unrhyw fater arall 
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1 CROESO 
 
Croesawodd Gerwyn Davies bawb i Glwb Rygbi Aberafan, cartref Cangen Port Talbot.  
 
Agorodd Dafydd Rhys y cyfarfod drwy egluro y gallai rhai gael sawl pleidlais yn seiliedig are eu statws fel aelodau unigol 
neu gynrychiolwyr Canghennau neu Fforymau Dysgu. 
 

 

2 
 

COFNODION CYFARFOD BLAENOROL 
 
Enwebodd Ken Owen (KO) Sonia Reynolds (SR) fel Cadeirydd ac nid oedd gwrthwynebiad. 
 
Argymhellodd KO: Dylai ychwanegiad gael ei wneud i’r cofnodion blaenorol yn datgan pam y mae gennym aelodau 
apwyntiedig ar y Cyngor ac yn benodol paham y mae 9 aelod apwyntiedig.  
 
GWEITHRED: ET i ddarparu ychwanegiad a’i anfon i DRh. 
 
Cadarnhawyd y cofnodion gyda’r gwelliannau uchod. 

 
 
 
 
 
 
 
Elaine Topping 

3 
 
 

MATERION YN CODI 
 
Gofynodd SD os oedd hi’n gyfansoddiadol i wahodd aelodau cyngor i’r Fforwm Ranbarthol. 
Datganodd DRh ei bod hi’n gyfansoddiadol ofynnol i’r Cyngor gylchdroi rhanbarthau Cymru gan gyfarfod y Fforymau 
Rhanbarthol. Dylai Fforwm Ranbarthol felly fedru gwahodd Aelod Cyngor i fynychu. 
 
Nododd KO fod y cyfansoddiad yn nodi fod aelodau’r cyngor i gyfarfod y Fforymau Rhanbarthol bob dwy flynedd. 
Nododd SD fod DR wedi ei gwneud hi’n glir y gellid gwahodd Aelodau Cyngor os oedd perthnasedd i’r cyfarfod. Roedd 
Phil Elias (PE) wedi mynychu’r holl Fforymau Rhanbarthol fel cynrychiolydd etholedig y canghennau ar y Cyngor. 
 
Gofynodd KO pwy oedd wedi apwyntio Cadeirydd WEA Cymru? Heb ymateb o’r llawr datganodd KO mai Llywodraeth 
Cymru a apwyntiodd y Cadeirydd sy’n herio’r broses ddemocrataidd. 
 
Cyfeiriodd DRh at y cyflwyniad Power-Point oedd yn amlinellu’r strwythur sefydliadol. Apwyntiwyd cyfran gyfartal o 
aelodau’r bwrdd cysgodol gan gyrff llywodraethol WEA De Cymru a CAG(Gogledd) Coleg Harlech. 
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Nododd SR y byddai hi’n arferol i gynrychiolwyr o’r ddwy ochr gael eu hapwyntio i fwrdd cysgodol. 
Roedd Alwyn Rowlands wedi ymddiswyddo fel cynrychiolydd CAG(Gogledd)Coleg Harlech ac roedd y sedd wag wedi ei 
hysbysebu yn y wasg. 
 

4 DATGANIAD GAN Y CYNRYCHIOLYDD RHANBARTHOL AR Y CYNGOR 
 
Adroddodd Derek Edwards (DE) fel cynrychiolydd Fforwm Ranbarthol y De Orllewin. 
Roedd DE wedi mynychu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac ei fod yn awyddus i ymweld â rhagor o grwpiau i gyfarfod 
aelodau. Roedd hefyd wedi ymweld â’r YMCA am gyfarfod anffurfiol. 

 

 

5 MATERION YN CODI O GOFNODION CYNGOR WEA CYMRU 
 
Gofynwyd y cwestiwn “A fyddwn yn derbyn cofnodion y Cyngor?” 
Nododd DR fod Clerc y Cyngor yn awyddus i ryddhau’r cofnodion mor gyflym a phosib. 
 
Nododd DR fod Fforymau Rhanbarthol eraill wedi awgrymu y dylid rhannu eu cofnodion i’r rhai oedd yn bresennol am eu 
sêl bendith gychwynnol cyn eu rhoi ar wefan WEA Cymru. 
 
Dywedodd KO nad oedd yn hapus gyda’r trefniant hwnnw gan y gallai rhai or cofnodion fod yn rhai na fyddai eisiau i eraill 
eu gweld. 
 
Nododd KO nad oedd cyfrifon y Gogledd ar gael i Gyngor WEA De Cymru i’w gweld cyn yr uniad. Gofynodd a oedd y 
cyfrifon bellach ar gael? 
 
Cynigiodd SD fod Mark Baines y Cyfarwyddwr Cyllid yn cael ei wahodd i’r Fforwm nesaf i ateb cwestiynnau am sefyllfa 
ariannol CHWEA. Eulurodd DR ei fod ar ddeall fod CHWEA yn ariannol sefydlog wrth uno. 
 
GWEITHRED: DR i wneud cais i Mark Baines fynychu’r cyfarfod nesaf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dafydd Rhys 
 

6 MATERION RHANBARTHOL 
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Hysbysodd ET y cyfarfod fod Rhanbarth De Orllewin WEA Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i wneud ceisiadau am 
gyllid Ewropeaidd i dargedu grwpiau penodol. Bu ET yn edrych i ffurfio dealltwriaeth waith newydd gyda chynrychiolwyr o 
Sardinian Horse and Pony Traps.  
 
Gwnaeth Caroline Streek (CS) gais i gylchredeg rhestr o weithgareddau o weithgareddau i ganghennau fel eu bod yn 
ymwybodol o ba weithgaredda ychwanegol oedd yn digwydd yn eu rhanbarth. 
GWEITHRED: MR i fynd ar mater i’r Grŵp Marchnata. 
 
Hysbysodd Ray Neil (RN) y cyfarfod fod cais am gyllid allanol am gael ei wneud i ymestyn Prosiect RES sy’n darparu dysgu 
cyd-destunol i gynorthwyo rhai ag anghenion sgiliau hanfodol. Pasiwyd y targed gan weithio gyda dros 800 o ddysgwyr. 
 
Trafodwyd pa mor gyfredol oedd y rhestr gyrsiau ar y wefan. Awgrymwyd y gallai dysgwyr fod ynghlwm wrth brofi’r 
wefan er mwyn ei bod yn cyfarfod eu hanghenion. 
 
Holodd KO pam fod canghennau WEA yn cael eu rhoi yn yr un grwp a Mudiadau Cysylltiedig paan mai’r canghennau a 
sefydlodd yr WEA? 
 
Eglurodd DR sut y mae hawliau Mudiadau Cysylltiedig yn gwahaniaethu oddi wrth rhai’r Canghennau yn seiliedig ar y ffi â 
dalant a’r nifer o bleidleisiau sydd ganddynt. 
 

 
 
 
 
 
Martyn Reed 

7 DATBLYGIAD Y MUDIAD GWIRFODDOL 
 
Amlinellodd DR yr ymgyrch bresennol i datblygu a chefnogi canghennau ac aelodaeth. 
Yn bresennol mae gennym tua 600 o aelodau gyda tharged o 1000 erbyn diwedd y flwyddyn. Mae MR hefyd yn cefnogi 
canghennau. Y bwriad yw datblygu canghennau o’r fforymau dysgwyr lleol. 
 
Disgrifiodd KO rôl flaenorol y Pwyllgor Mudiad Gwirfoddol (PMG) i drafod gweithgareddau’r canghennau. Roedd KO yn 
flanorol wedi cynnig y dylid cael pwyllgor i’r Canghennau. Ni weithredwyd ei argymhelliad wrth symud tuag at yr uniad. 
Mynegodd KO ei bryder fod nifer sylweddol o ganghennau wedi gwywo oherwydd marwolaeth aelodau allweddol.  
 
Cynigiodd SD fod y Fforwm Ranbarthol yn cymeryd cyfrifoldeb am atgyfnerthu canghennau cwsg Castell Nedd ac 
Abertawe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafodaeth i’r 
dyfodol 
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Pwysleisiodd SR fod angen i’r canghennau barhau i ddenu’r ifanc fel na fyddant yn dirywio.  
.Datganodd PE nad oedd dwy gangen fel eu gilydd. Mae wedi holi am ddata yn seiliedig ar weithgaredd dosbarthiadau 
canghennau ond mae hyn wedi ei oedi oherwyd yr angen i ddiweddaru systemau MIS. Datganodd PE fod dirywiad wedi 
bod yng nghanghennau’r Gogledd ond fod teimlad cryf dros iddynt dyfu. 
 
Pwysleisiodd PE ei ofid fod aneffeithiolrydd o fewn y sefydliad gydag ychydig o syniadau yn cael eu datblygu. Awgrymodd y 
dylai hyn ddod o lawr gwlad gydag awgrymiadau yn cael eu hanfon i fyny. Gwnaeth gais am gefnogaeth gan ganghennau fel 
y gall godi cwestiynnau synhwyrol. 
 
Nid oedd y Cyngor wedi cyfarfod eto. Yr eitem gyntaf a ddylid eu trafod oedd materion heb eu datrys. 

• Mae cofrestru ail-adroddus yn broblem i ddysgwyr 
• Pa fendithion sydd o fod yn rhan o’r WEA 
• Dylai’r rhanbarthau ar gyfer y fforymau fod yn seiliedig ar amseroedd teithio yn hytrach na daearyddiaeth. 

 
Nododd PE fod ei ddyletswydd o gynrychioli’r holl ganghennau yn amhosib. 
  
Awgrymodd SR y dylai cangen fod yn gyfrifol am ei threfniadaeth ei hun ond y dylid cael fframwaith sylfaenol o 
gynymffurfiaeth fel y gellid casglu data. Tanlinellodd PE ei bod dadl ynghylch cyflogi tiwtoriaid gan fod rhai canghennau 
hefyd yn cyflogi tiwtoriaid nad oeddynt wedi eu cofrestru gyda’r WEA. Pwysleisiodd PE y dylai pob cangen roi sylw i 
gynllunio olyniaeth er mwyn sicrhau nad oedd canghennau yn dirywio. Cynigiodd SR y dylai canghennau fod yn edrych am 
bartneriaid i sicrhau cyllido Ewropeaidd er mwyn ymateb i anghenion sgiliau lleol. Mae angen trafodaeth ynghylch sut y 
gellir sefydlu canghennau mewn cysylltiad a mentrau lleol. 
 
Cynigiodd SD ein bod yn edrych ar rinweddau y gwahanol ganghennau a chyflwyno cwrs blasu yn yr hydref i ddenu 
cymunedau newydd gan dargedu grwpiau yng Nghastell Nedd a Phort Talbot. 
Nododd DR mai ffordd arall ymlaen oedd i ganghennau ddod at eu gilydd i gyflwyno gweithgareddau fyddai’n dod a phobl 
at eu gilydd. 
 
Nid oedd dyddiadau ar gael ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor a rhoddwyd arweiniad i’r fforymau rhanbarthol sefydlu eu 
cyfarfodydd yn gyntaf. Cafodd PE gais i fynychu hyfforddiant anwytho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafodaeth i’r 
dyfodol 

8 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
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Dydd Mercher 15 Hydref 2014 
Amser: 13.00 to 15.00 
Lleoliad: Cwm Aman Uchaf  
 

Sonia Reynolds i 
gadarnhau lleoliad 

9 UNRHYW FATER ARALL 
 
Nododd MR fod bas data aelodaeth yn cael ei ddatblygu. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i dracio’r categoriau aelodaeth 
gan gynnwys aelodaeth Cangen a Fforwm Ddysgu. 
Gofynodd KO a oedd bwriad i ddigolledu unigolion am eu costau teithio pan yn mynychu Fforymau Rhanbarthol. 
Rhoddwyd cynnig y dylid cael digollediad am deithio. 
 
GWEITHRED: DR i geisio arweiniad clir ynghylch costau teithio. 
 
Nododd SD fod gwahaniaethu eisioes yn digwydd rhwng mynychwyr oedd yn cael eu talu a’r rhai oedd yn mynychu’n 
wirfoddol. 
 
Cododd Eleanor Jones (EJ) bwynt ynghylch staff oedd yn mynychu ond nad oeddent yn aelodau unigol. Cwestiyniwyd a 
oedd angen iddynt fynychu. 
 
GWEITHRED: DR i geisio arweiniad ynghylch pa staff ddylai fynychu. 
 
Codwyd cwestiwn a ddylai Rhanbarth y De Orllewin sefydlu rheolau sefydlog. 
Nododd SR na allai hyn symud ymlaen tan i’r Cyngor gyfarfod. 
Cynigiodd SD fod y fforwm yn cael ei rheolau sefydlog ei hun. 
Cynigiodd SR grŵp gorchwyl a gorffen i ddatblygu rheolau sefydlog. Aelodau i gynnwys DR, SD, EJ SR, CS 
 
GWEITHRED: SR i alw grŵp gorffen a gorchwyl i sefydlu rheolau sefydlog. 
 
Hysbysodd MR bawb fod WEA Cymru wedi buddsoddi yn system ‘Vocal Eyes’ ddatblygwyd gan Goleg Sir Benfro. 
Bydd y llwyfan cyfrwng cymdeithasol yn galluogi staff, aelodau a dysgwyr WEA i gynnig syniadau a phleidleisio ar lein dros 
syniadau y credant y dylid eu gweithredu. Bydd hyn hefyd yn ffordd arall i WEA Cymru roi adborth i ddysgwyr a staff. 

 
 
 
 
 
 
 
Dafydd Rhys 
 
 
 
 
 
 
Dafydd Rhys 
 
 
 
 
 
 
Sonia Reynolds/ 
Eleanor Jones 
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