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NODIADAU AR BEDWERYDD CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 
ADDYSG OEDOLION CYMRU | ADULT LEARNING WALES 

 

Cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) yn rhithwir yn y 
dyddiau’n arwain at, ac ar, Dydd Iau 26 Mawrth 2020 

 
Y bwriad oedd cynnal y CCB hwn yng Nghanolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful ar 26 
Mawrth 2020. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r cyfyngiadau a orfodwyd ar ymgynulliadau o 
bobl oherwydd achosion Covid-19, ni chynhaliwyd ef fel digwyddiad corfforol.  
 
Penderfynwyd yn lle hynny gan y Cyngor (corff llywodraethol) yn gynharach yr un mis y 
dylai aelodau’r mudiad bleidleisio ar-lein ar y materion pwysig gweithdrefnol a statudol 
oedd ar agenda’r CCB. Dosbarthwyd y dogfennau cefndirol ar y materion hynny at yr holl 
aelodau trwy e-bost, a sefydlwyd system trwy waith trylwyr Jonathan Goddard i alluogi’r 
fath bleidlais rithwir gymryd lle dros gyfnod o bedwar diwrnod yn ystod wythnos yr 
ymgynulliad arfaethedig. Yr amser cau am bleidleisio oedd canol nos 26 Mawrth 2020. 
 
Mae’r nodiadau byr hyn yn cofnodi enwau’r aelodau a bleidleisiodd ar-lein a 
chanlyniadau’r bleidlais ar yr wyth eitem oedd ger bron y cyfarfod fel cynigion. Bu 
cworwm yn y cyfarfod.  
 
Pleidleiswyr: 
Aelodau Unigol – Mark Baines, Jeremy Comerford, Simon Conlin, Gareth Cork, Caroline 
Davies, David Elis-Williams, Tina Gallagher, Jeremy Gass, Jonathan Goddard, John 
Graystone (Cadeirydd), Ralph Hanscomb, Adrian Heathfield, Cath Hicks, Susan Hughes, 
Lorna Jones, Daryl Leeworthy, Wendy Lewis, Nichola Lowe, Betty Mason, Sarah Murphy, 
Stephen Nicholls, Tim Palazon, Graham Price, Alexandra Raab, Martyn Reed, Donna Ridler, 
Julie Roberts, Kathryn Robson (Prif Weithredwr), Patrick Robson, Suzanne Samuel, Anne 
Saunders, Toni Schiavone, Marilyn Thomas, Jan Tiley (34). 
 
Aelodau Unigol & Chynrychiolwyr Canghennau – Cathy Clark (Oakdale a’r Coed-duon), 
Jenni Jones-Annetts (Caerffili), David MacManus (Caerffili), Sonia Reynolds (Dyffryn Aman 
Uchaf a Chwm Twrch) (4).  
 
Aelod Unigol & Chynrychiolydd Mudiad Cyswllt – David Smith (Cwmnïau 
Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru) (1). 
 
Cynrychiolydd Cangen – Margaret Ware (Caerffili) (1). 
 
Archwiliwr Pleidleisiau – Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni/Clerc). 
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Item ADDYSG OEDOLION CYMRU | ADULT LEARNING WALES 
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 2020 (RHITHWIR) 

1. Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018/19 Addysg 
Oedolion Cymru | Adult Learning Wales 
 

Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn:                                                                 
O Blaid: 46                                                                        

Yn Erbyn: 0 
                                                                       Atal Pleidlais: 1 

 

2. Ailbenodi Btp Associates Ltd. yn archwilwyr ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20  
 
Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn:                                                                   

O Blaid: 46                                                                        
Yn Erbyn: 0 

                                                                       Atal Pleidlais: 1 
 

3. Rhagnodi Cymdeithasol 
 
Fel y mae’r CCB yma’n ymwybodol, mae cynlluniau’n bodoli ar draws Cymru i 
ehangu’r defnydd o Ragnodi Cymdeithasol. Mae hwn yn ddull holistaidd o osgoi 
salwch a gwella iechyd y boblogaeth yn gyffredinol. I lawer, gall unigedd ac 
unigrwydd fod yn ffactorau allweddol sydd yn eu harwain at feddygfa’r doctor teulu; 
i eraill all y rheswm fod er mwyn gwella eu hiechyd meddwl, fel modd o reoli cyflwr 
arall, neu i gynorthwyo pob gweithrediad gwybyddol. Mae mynychu cyrsiau Addysg 
Oedolion Cymru | Adult Learning Wales (AOC|ALW) hefyd yn cynnig buddion iechyd 
amgen - naill ai trwy ddysgu am gyflwr a chryfhau gwytnwch unigolion i reoli 
afiechyd, neu feithrin bwyta a byw’n fwy iach, gwella ffitrwydd, neu ddawnsio. Fodd 
bynnag, mae ganddo’r potensial i fod yn llesol mewn ffordd ehangach, dim ond 
trwy’r siawns i gyd-ymweithio â phobl eraill, gan ei fod yn cynnig cyfleoedd o 
gysylltu rhwng y cenedlaethau, cwmni a chymwysterau. Gan fod gwersi ar agor i bob 
oedran, gall gyfeillgarwch ddatblygu a all fod o fudd yn enwedig i rieni ifanc neu 
bobl hŷn sydd ag iechyd meddwl bregus, yn ddi-waith neu sydd â chyflyrau afiechyd 
hir dymor. 
 
Mae’r CCB hwn yn galw felly ar AOC|ALW ymdrechu’n gyfundrefnus i gysylltu â 
chamau ragnodi cymdeithasol. Yn benodol yng Nghaerffili, gall ei gyrsiau plethu 
gyda, a chael eu hysbysu trwy’r, strategaeth Gwent Iachach, InfoEngine GAVO 
(Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent), a’r Gwasanaeth Wybodaeth Deuluol. Yn 
nhermau cenedlaethol, gallent gael eu cynnwys fel adnodd ar wefan Dewis Cymru, 
sydd yn ymwneud â materion iechyd a daioni ledled Cymru. 
 
Cynigiwyd: Siân Northey, pp Cangen Caerffili  
Eiliwyd: David MacManus 
 
Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn:                                                                  

O Blaid: 47 
                                                                       Yn Erbyn: 0 

                                                                       Atal Pleidlais: 0 
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4. Cyfleusterau toiled ar gyfer pobl anabl, a nodi dyslecsia 
 
Mae’r CCB hwn yn nodi mai prin yw’r cyfleusterau toiled mewn mannau cyfarfod 
cyhoeddus sydd â theclyn codi i gynorthwyo’r rheiny â heriau corfforol, gan 
gynnwys defnyddwyr cadair olwyn. Mae’n gofyn felly ar AOC|ALW i gefnogi 
ymgyrchoedd a mentrau i godi ymwybyddiaeth o’r diffyg hwn, sydd yn effeithio 
nifer o’n dysgwyr yn ogystal â’r cyhoedd yn gyffredinol. Dylai AOC|ALW hefyd 
gefnogi ymwybyddiaeth o ddyslecsia ac annog dysgwyr i rannu eu profiadau o 
ddyslecsia yn gynnar yn eu cysylltiad gyda’r mudiad. 
 
Cynigiwyd: Anna Davies, pp Emerge Community Arts (Corff Cysylltiedig) 
Eiliwyd: Lewis Roberts, pp Emerge Community Arts (Fforwm Ddysgwyr); a Fforwm 
Ddysgwyr Remploy Sir y Fflint 
 
Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn: 

O Blaid: 41 
                                                                       Yn Erbyn: 0 

                                                                       Atal Pleidlais: 6 
 

5.  
 

Addysg a Phrifysgol Gydweithredol  
 
Gyda’r tirlun economaidd a chymdeithasol yn newid yn gyflym, cred y CCB hwn y 
dylai’r Mudiadau Cydweithredol ac Addysg Oedolion gymryd yr awenau i hybu 
addysg gydweithredol sydd yn wynebu heriau ein cyfnod. 
 
Noder: (a) bod deddfwriaeth a pholisi yng Nghymru’n awr yn aml yn cael ei fframio 
gydag arfaeth gydweithredol; a (b) bod Prif Weinidog Cymru wedi datgan yn 
gyhoeddus ei farn am bwysigrwydd ffurfiau cydweithredol o ddarparu 
gwasanaethau a’i ddisgwyliad bydd y sector yma’n tyfu. 
Wrth gydnabod fod angen arnom dywysydd ddysg sydd yn adlewyrchu ein 
gwerthoedd ac yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr dderbyn rhaglenni addysg 
gydweithredol gymunedol sydd yn adeiladu ar fedrau pobl i gryfhau ein 
cymunedau, mae’r CCB yma yn galw ar AOC|ALW i: 
 

1. Edrych ar weithio mewn partneriaeth gyda’r Coleg Cydweithredol i greu canolfan 
addysg ac ymchwil, fel rhan o Brifysgol Gydweithredol ffederal, fydd yn creu seiliau 
cadarn ar gyfer addysg a datblygiadau cydweithredol yng Nghymru. 
2. Gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff addysgol eraill i greu dealltwriaeth 
gyffredin o sut ar y cyd gallwn gefnogi ymdarddiad y cysyniad o Brifysgol 
Gydweithredol ffederal, fel rhan o gynllun hir dymor.  
3. Adrodd yn ôl i CCB AOC|ALW yn 2021 am y cynnydd a fu. 
 

Cynigiwyd: David Smith, pp Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru 
Eiliwyd: Adrian Roper, pp Cwmni Cydweithredol Cartrefi Cymru 
 

Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn: 
O Blaid: 39                                                                        

Yn Erbyn: 4 
                                                                       Atal Pleidlais: 4 
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6. 
 

Newid ffiniau Fforymau Rhanbarthol, parthed Sir Ddinbych 
 
Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol hwn yn cytuno i newid ffiniau ardaloedd 
Fforymau Rhanbarthol y Mudiad yn rhanbarth gweithredol y Gogledd, i’w gwneud o 
faint mwy cyfartal. Cyflawnir hwn trwy drosglwyddo Sir Ddinbych o Fforwm y 
Gogledd Orllewin i Fforwm Rhanbarthol y Gogledd Ddwyrain. Rhennir y siroedd o 
hyn ymlaen fel a ganlyn: 
 
Rhanbarth y Gogledd Orllewin:   Rhanbarth y Gogledd Ddwyrain: 
Ynys Môn / Anglesey     Sir Ddinbych 
Gwynedd      Sir y Fflint 
Conwy       Wrecsam 
 
Cynigiwyd: Dafydd Rhys 
Eiliwyd: Michelle Kerswell 
 

Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn: 
O Blaid: 42                                                                        

Yn Erbyn: 1 
                                                                       Atal Pleidlais: 4 

 

7. Nia Parry fel Llywydd er Anrhydedd y Mudiad 
 
Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn: 

O Blaid: 46                                                                        
Yn Erbyn: 1 

                                                                       Atal Pleidlais: 0 
 

8. Diwygio’r Erthyglau Cymdeithasu a Rheolau Sefydlog 
 
Bod y rheoliadau a ddynodir yn y dogfennau a gyflwynwyd i’r cyfarfod ac, at 
ddibenion adnabyddiaeth, a lofnodwyd gan gadeirydd y cyfarfod yn cael eu 
mabwysiadu yn syth fel erthyglau cymdeithasu a rheolau sefydlog y Cwmni mewn 
amnewidiad i oll erthyglau cymdeithasu a rheolau sefydlog y Cwmni sydd yn bodoli 
eisoes, yn amodol yn unig ar gydsyniad angenrheidiol (os felly) yn cael ei dderbyn i’r 
mabwysiadu o erthyglau cymdeithasu newydd oddi wrth y Comisiwn Elusennau 
Cymru a Lloegr. 
 
Ar orchymyn y Cyngor 
Stephen V. Thomas  
Ysgrifennydd y Cwmni 
 
Cytunwyd i’r cynnig fel a ganlyn: 

O Blaid: 44                                                                        
Yn Erbyn: 1 

                                                                       Atal Pleidlais: 2 
 

 


