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 FFEDERASIWN CLYBIAU FFERMWYR IFANC CYMRU 

 

IS-BWYLLGOR CYLLID A RHEOLAETH 

DYDD Mawrth 6ed GORFFENNAF 2021 

ZOOM, 7.00yh 

 

COFNODION 
 

 

CADEIRYDD:           Kathryn Jones                                          IS-GADEIRYDD: Katie Davies 

 

PRESENOL: Caryl Haf (Is-Gadeirydd y Cyngor), Kathryn Jones (Cadeirydd Is-Bwyllgor), 

Malcolm Thomas (Arbenigwr Pwyllgor), Katie Davies (Cadeirydd y Cyngor), 

Aled Thomas (Cadeirydd Digwyddiadau a Marchnata), Clare James (Cadeirydd 

Materion Gwledig), a Dafydd Jones (Cadeirydd Pwyllgor Adeilad). 

 

HEFYD YN BRESENOL: Rhodri Lewis, (CFfI Cymru) and Mared Jones (CFfI Cymru). 

 

 

FM/48/2021  CROESO A CHYFLWYNIADAU  

Agorodd Kath y cyfarfod a dechrau drwy estyn croeso cynnes i bawb. 

 

 

FM/49/2021 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Nodwyd ymddiheuriadau am abssenoldeb gan Sian Healey (Is-gadeirydd 

Pwyllgor Cystadlaethau), Katie Court (Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau), 

Steve Hughson (Arbenigwr Pwyllgor)    

 

 

FM/50/2021 I GADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF – 11 MAI 2021 & 

16 MEHEFIN 2021 

 Cafodd y cofnodion eu cylchredeg cyn y cyfarfod ac fe gytunwyd i’w 

cymeradwyo gan y rhai oedd yn bresenol. 

 

Cynigydd: Aled Thomas 

Eilydd: Malcolm Thomas   

 

 

FM/51/2021 PWYNTIAU GWEITHREDU A MATERION YN CODI O’R COFNODION  

 

FM/41/2021 a) – Nododd  Kathryn Jones fod Ashmole & Co wedi dechrau’r 

archwiliad ac ‘roedd ganddynt gwestiynau ynglŷn a rhai agweddau o’r cyfrif.  

Nododd Kathryn y byddai yn cyfarfod gyda Ashmole & Co mewn ryw wythnos.  

 

FM/41/2021 b) – Nododd Kathryn Jones fod CFfI Cymru wedi bod yn 

llwyddiannus yn yr ail ran o Gronfa Adferiad Cymru ac hefyd mewn grant gan 

Ymddiriedolaeth Elusennol NFU. 

 

 

FM/52/2021 GOHEBIAETH 

   Ni dderbynwyd unrhyw ohebiaeth.  
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FM/53/2021 ADRODDIAD CYLLIDOL 

 

a) Cyfrifon diwedd blwyddyn 

Mae Ashmole & Co yn gweithio ar Archwiliad cyfrifon diwedd y flwyddyn.  

Maent wedi derbyn popeth sydd eisiau arnynt gyda dim ond ychydig o 

ymholiadau ar hyn o bryd. Gobeithio y cawn dderbyn  adroddiad drafft yn fuan.  

  

b) Grantiau 

‘Rydym yn falch i ddatgan ein bod wedi bod yn llwyddiannus mewn dau gais 

am grant ers ein cyfarod diwethaf.  Y cyntaf yw’r cais am yr ail ran o Gronfa 

Adferiad Ddiwylliannol Cymru.  Fe fyddwn yn derbyn £87,633 at bethau fel 

costau gweithrediadol sef cyflog staff, biliau gwasanaethau, cyfrifiaduron 

newydd a paciau ail-gychwyn i CFfI Cymru a’r Siroedd.  

 

Yr ail grant lwyddiannus yw Cronfa Elusennol NFU.  £7,000 wedi’i rannu rhwng 

Diwrnod Amaeth (£2500) a Diwrnod Chwaraeon (£2500) a £2000 tuag ar 

costau hysbysu swyddi gwag sydd gyda CFfI ar hyn o bryd.  

 

c) Ymddiriedolaeth Terrence Meredith  

                             Fel a nodwyd mewn cyfarfod blaenorol – ‘roedd Banc Barclays wedi gwrthod y  

cais i agor cyfrif i Gronfa Terence Meredith, felly mae’r arian yn dal i fod gyda 

CAFC. 

 

Nododd Steve Hughson yn y cyfarfod diwethaf fod Pwyllgor Cyllid CAFC wedi 

cytuno nad oeddynt eisiau dal at y £155k ddim rhagor ac yn awgrymu y gallai’r 

arian gael ei drosglwyddo i CFfI Cymru i gronfa gyfyngedig neu ei 

drosglwyddo’n ôl i gyfrif y cwsmer.   

 

Ers y cyfarfod hwn, mae Steve Hughson wedi cysylltu gyda Sara Llewellyn 

Jones, Cyfreithwr y teulu a’r ymddiriedolwyr, i ofyn a fyddai’r teulu yn hapus i’r 

arian  gael ei drosglwyddo i CFfI Cymru neu ei ddychwelyd i Gyfrif Cwsmer y 

Cyfreithiwr.  Mae’r Cyfreithiwr wedi dod yn ôl gyda’r canlynol: 

     

                   Diolch am eich e-bost.  ‘Rwyf wedi trafod y mater hwn yn bellach    

gyda’r  Ymddiriedolwyr ac yn fyr fe fyddai’n well gan fy nghwsmer i’r 

arian gael ei ad-dalu i fy Nghyfrif Cwsmer.  Efallai y gallwch adael i mi 

wybod pan fydd cynigion CFfI wedi symud ymlaen a rhannu’r 

wybodaeth yna gyda mi.  

 

                   Yr eiddoch yn gywir, 

 

Cytunwyd i ddanfon llythyr gyda’r diweddariad ar sefyllfa CFfI Cymru ynglŷn a’r 

adeilad  

 

d) Llofnodwyr Cyfrifon Banc 

Mae Rhodri Lewis a Claire Price wedi trefnu bopeth gyda’r Banc ynglŷn a 

llofnodwyr a hefyd mae gennym fynediad i gyfrif banc ar lein.  

 

FM/54/2021 ADRODDIAD GAN GYFARWYDDWR CFfI CYMRU 

a) Diweddariad Staff 

Nododd Mared Jones y byddai, o ddechrau mis Gorffennaf, ddim ond yn 

gweithio gyda CFfI Cymru am 1 diwrnod yr wythnos o achos cynnydd yn ei 

gwaith gyda CAFC yn ystod paratoadau at y Sioe Frenhinol Rhithiol.  

Nodwyd hefyd fod Tomos Rees wedi gadael fel Swyddog Marchnata a bod 

Angharad Thomas wedi dechrau yn ei le yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos. 
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Fe fydd Rhodri Lewis, Megan Jones a Helen Evans yn gweithio 2 ddiwrnod 

yr wythnos gyda Ann Hammonds yn dal ar ‘Furlough’.  Croesawyd Huw 

Jones i CFfI Cymru yn helpu Rhodri gyda adran Cystadlaethau am 2 

ddiwrnod yr wythnos tan ar ôl y Gystadleuaeth Diwrnod Amaeth.  Fe fydd 

Claire Price yn dychwelyd yng nghanol mis Tachwedd. 

 

Adroddodd Mared Jones y bod cryn ddiddordeb wedi bod yn y swyddi gwâg 

sydd gan CFfI Cymru a bod dyddiad cau am y swyddi hyn ar 14eg 

Gorffennaf.   

 

b) Diogelu 

Roedd Helen Evans a Mared Jones wedi cyfarfod gyda FfCCFfI ynglyn ag 

agweddau diogelu CFfI.  Mae FfCCFfI wedi cytuno i gefnogi CFfI Cymru 

gyda unrhyw agweddau diogelwch gan symud ymlaen, nes bydd Prif 

Weithredwr llawn amser wedi ei apwyntio gyda CFfI Cymru. 

 

Fe fydd staff a Trefnwyr Sirol yn cael hyfforddiant diogelwch ar ddechrau 

mis Medi. 

 

c) Senedd Ieuenctid Cymru 

Roedd Mared Jones hefyd wedi gwneud cais i CFfI Cymru ymuno a Senedd 

Ieuenctid Cymru.  Fe gaiff penderfyniad ei wneud ar hyn ar ddiwedd mis 

Gorffennaf i weld os fydd y cais yn llwyddiannus. 

 

d) CCB 

Fe gaiff y CCB ei drafod yn Digwyddiadau a Marchnata CFfI Cymru i weld os 

fydd modd i gael CCB wyneb yn wyneb.  Nododd Katie Davies fod 

Swyddogion CFfI Cymru wedi bod yn trafod gwahanol opsiynau, sef wyneb 

yn wyneb neu hyd yn oed CCB rhithiol gyda swyddogion i gyd yn yr un lle. 

 

Cytunwyd ar y penwythnos 18fed a 19eg Medi yn CCB 2020.  Nodwyd fod 

hefyd ddigwyddiad ceffylau ymlaen ar faes y Sioe ar yr un penwythnos ac 

efallai dylid meddwl am newid lleoliad.  Fe fydd trafodaeth bellach dros yr 

wythnosau nesaf. 

 

FM/43/2021 ITEMAU AGENDA & DDYDDIAD CYFARFOD NESAF 

 Fe fydd y cyfarfod nesaf ar 31ain Awst.  Fe fydd eitemau’r Agenda yn cynnwys      

                             cyfrifon 20-21 a’r mewn ac allan – elw/colled o 1af Ebrill 2021. 

  

 

FM/44/2021 UNRHYW FUSNES ARALL 

a) Nododd Katie Davies y bydd cyfarfod o’r Cyngor yn cael ei gynnal ar ddydd 

Iau 8fed Gorffennaf drwy Zoom am 7.00yh.  

 

Gan nad oedd yna fusnes pellach, datganwyd diwedd y cyfarfod am 7.40yh. 

 

 

 

 

 

Llofnod: ………………………..  Dyddiedig: ……………… 

 


