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C/01/2021  CROESO A CHYFLWYNIADAU 

 Wrth agor y cyfarfod, croesawodd Katie Davies, Cadeirydd 

Ffederasiwn yr holl aelodau a gwesteion gyda chroeso cynnes i 

Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc 

Cymru, nododd pa mor braf oedd bod nol gyda’n gilydd wyneb yn 

wyneb.  

 Cyflwynodd y Cadeirydd Mr Hefin Jones fel y cyfieithydd ar gyfer y 

cyfarfod a chynigodd fod pawb oedd yn dymuno cyfieithiad, cael y 

cyfle i dreialu’r dechnoleg. 

Nododd y Cadeirydd fydd y cyfarfod yn parhau i ddefnyddio Vevox 

ar gyfer yr holl pleidleisiau a’r bobol sy’n gymwys i bleidleisio yn 

unig sydd wedi derbyn y ddolen i’r system. Gofynwyd i’r aelodau i 

sicrhau eu bod wedi mewngofnodi i’r system gan ddefnyddio ID 

cyfarfod a chyfrinair a bod y sgrin ar agor drwy gydol y cyfarfod. 

 Mae CCB yn ddechrau i ddechreuadau newydd; fodd bynnag, mae 

ond yn iawn i gofio’r rheiny na fydd yn parhau gyda’r siwrnau CFfI 

gyda ni eleni. Gofynnodd y Cadeirydd i’r rheiny yn bresennol i gofio 

pawb sydd wedi cefnogi’r mudiad sydd wedi ein gadael dros y 

deuddeg mis diwethaf. Mewn teyrnged iddynt, mi wnaeth pawb 

oedd yn bresennol gymryd rhan mewn cyfnod o dawelwch.  

Croesawyd gwesteion i’r cyfarfod gan gynnwys cynrychiolwyr Pump 

cenedl – nodwyd fod nifer methu mynychu’r CCB a wedi anfon 

fideos. Croesawyd Ceri Llwyd, oedd yn cynrychioli’r archwilwyr 

ffederasiwn i’r cyfarfod. 

Yna croesawyd holl staff newydd CFfI Cymru i’r cyfarfod, gan 

gynnwys Philip Ellis fel y Prif Weithredwr newydd, Gwahoddodd y 

Cadeirydd Philip i sefyll i ddweud rhai geiriau. Nododd ei fod yn 

gyfnod cynhyrfus ond cyffrous a’i brif flaenoriaeth yw cael CFfI 

Cymru nol i lle roedd cyn y pandemig. Roedd hefyd yn edrych 

ymlaen at gyfarfod aelodau. 

Yn olaf, nodwyd ffurfioldeb y cyfarfod, gan gynnwys y disgwyliad i’r 

holl gyfranogwyr gofrestru eu presenoldeb a nodi unrhyw 

ymddiheiriadau. Gofynnwyd i bawb oedd yn cyfrannu i wneud eu 

ffordd i’r podiwn cyn eu hamser i siarad. Fodd bynnag, os fydd 

mwy nag un person yn y podiwm, cofiwch eu hatgoffa i gadw 

pellter 2m. 

Mae rhai ymddiheiriadau wedi eu derbyn eisoes, holwyd os oedd 

unrhyw enwau pellach, i’w anfon drwy anfon neges at dudalen 

Facebook CFfI Cymru. 

C/02/2021  COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 

Cafodd cofnodion y cyfarfod cyffredinol blynyddol diwethaf, wedi’i 

chynnal ar 19 Medi 2020 eu cofnodi yn gofnod cywir. 



Cynigydd: Aled Thomas (Cadeirydd Digwyddiadau a Marchnata) 

Eilydd: Niall Evans (Brycheiniog) 

C/03/2021 I BENODI CYFRIFWYR AC I GYMERADWYO CYNRYCHIOLWYR 

PLEIDLEISIO Y CCB A’R CYNGOR 

Amlygwyd enwau’r cynrychiolwyr o ffederasiynau sirol ar gyfer y 

flwyddyn 2021/2022 i bawb oedd yn bresennol ac wedi’u 

cymeradwyo fel y nodwyd. Atgoffwyd Siroedd i gyflwyno enwau eu 

cynrychiolwyr gan nad oedd rhai wedi dod i law eto. 

Hysbyswyd yr aelod y byddai’r cynrychiolwyr hyn bellach yn 

gyfarwyddwyr ffederasiwn Cymru am y flwyddyn 2021/2022 a 

byddai aelodau cyfetholedig i gefnogi’r cyngor yn cael eu penodi yn 

hwyrach yn y cyfarfod. 

C/04/2021   I DDERBYN Y CYFRIFON BLYNYDDOL 

Roedd Ceri Llwyd yn cynrycholi archwilwyr ffederasiwn Ashmole & 

Co, cyflwynwyd adroddiad i’r aelodau ar gyfrifon blynyddol ar gyfer 

y flwyddyn yn gorffen ar 31 Mawrth 2021. Mae copiau o’r 

adroddiadau ariannol ar gael i’r holl aelodau. 

Yn ystod ei hadroddiad, amlygwyd y pwyntiau canlynol; 

Bod 2020-2021 wedi bod yn flwyddyn gwahanol iawn, a fod y 

cyfrifon wedi adlweyrchu hyn, gan gynnwys bod gwarged wedi’i 

wneud dros y deuddeg mis diwethaf o £273,000 o’i gymharu â 

diffyg o £5,609 y llynedd. Amlygodd Ceri fod hyn oherwydd y 

grantiau a chafwyd a’r costau o ddigwyddiadau llai ac na fyddai’n 

cael ei warantu mewn blynyddoedd i ddod. 

Fodd bynnag, roedd yn bwysig nodi nad yw’r cyllid sy’n gysylltiedig 

â cofid ar gyfer eleni yn unig ond hefyd i’w gario ymlaen i 2021-

2022 ar gyfer adfywiio’r sefydliad. Awgrymodd Ceri ein bod yn 

defnyddio’r cyfle hwn yn gall, i ail-asesu sut mae digwyddiadau a 

chyllidebau wedi’u cynllunio ar gyfer symud ymlaen. 

Siaradodd Ceri gyda’r aelodau ynglŷn â manylion yr adroddiad 

ariannol ac annog aelodau presennol i holi cwsestiynau, neu i 

gysylltu gyda hi yn dilyn y cyfarfod gydag unrhyw sylwadau. 

Wrth ddod i ddiwedd ei hadroddiad, diolchodd Ms Llwyd i CFfI 

Cymru am y cyfle i fod yn archwiliwr ffederasiwn am y flwyddyn 

ariannol. Estynnodd y diolch i’r is-bwyllgor Cyllid a Rheoli ac i Claire 

Powell am eu holl cefnogaeth a’u gwaith mewn perthynas gyda’r 

cyfrifon. 

Cynigydd: Kathryn Jones, Cadeirydd Cyllid a Rheoli 

Eilydd: Caryl Haf, Is-gadeirydd Cyngor 



C/05/2021  I DDERBYN YR ADRODDIAD BLYNYDDOL 

5.1   Cystadlaethau – Katie Court 

Fel Cadeirydd ar is-bwyllgor Cystadlaethau, adroddodd Katie Court 

ar waith sydd wedi cymryd lle dros y deuddeg mis diwethaf. 

Nododd Katie ein bod wedi dechrau’r flwyddyn gydag ansicrwydd, 

ond er hyn roedd wastad un sicrwydd – bod CFfI Cymru am fod yno 

ar gyfer eu haelodau ac am ddarparu rhaglen o bob math. Cafodd 

holl gyfarfodydd y pwyllgor Cystadlaethau eu cynnal dros zoom ac 

wedi bod yn fwy cynhyrchiol. O ganlyniad i hyn, awgrymodd Katie 

bod cyfarfodydd zoom yn parhau, gan alluogi cyfarfodydd mwy 

cyson. 

Er cafwyd cyfarfodydd rhithiol yn bennaf eleni, nododd Katie ein 

bod wedi bod yn ffodus i gynnal ein Diwrnod Maes wyneb yn wyneb 

mis diwethaf. Yn bwysicach oll, mi wnaeth y flwyddyn diwethaf 

dangos addasrwydd ein aelodau.  

Croesawodd Katie partneriaethau newydd gyda Cywain sydd wedi 

cyflwyno cystadlaethau newydd o ganlyniad, fydd yn bartneriaeth 

cyffrous ar gyfer y dyfodol.  

Estynodd Katie llongyfarchiadau i holl enillwyr cystadlaethau drwy 

gydol y flwyddyn, ynghŷd â’r beirniaid, stiwardiaid ac aelodau a 

gymerodd rhan yn y digwyddiadau.  

Diolchwyd hefyd i’r holl aelodau mynychodd gyfarfodydd dros y 

deuddeg mis diwethaf ar ran eu ffederasiynau. 

Yn olaf, diolchodd Katie ir staff a’r swyddogion am eu cefnogaeth 

yn ystod eu hamser yn y swydd a dymunodd pob lwc i bawb ar 

gyfer y flwyddyn i ddod. 

Diolchodd Katie Davies, Cadeirydd CCB i Katie ac i Sian am eu 

gwaith dros y deuddeg mis diwethaf. Nododd bod y ddwy ohonynt 

wedi sicrhau fod cyfleuoedd i aelodau fod yn rhan ohono yn ystod 

blwyddyn gwahanol, a’u bod wedi gweithio’n galed i ddechrau cael 

cystadlaethau wyneb yn wyneb eto. Estynodd llongyfarchiadau i 

Sian ar eu llwyddiant fel Aelod Hyn y flwyddyn i CFfI Cymru ac ar 

ddod yn ail ar lefel Cenedlaethol. Llongyfarchiadau hefyd i Katie ar 

gyhoeddiad ei beichiogrwydd. 

5.2   Cyllid a Rheoli – Kathryn Jones 

Fel Cadeirydd is-bwyllgor Cyllid a Rheoli, adroddodd Kathryn ar 

waith sydd wedi cymryd lle dros y deuddeg mis diwethaf. 

• Mae’r pwyllgor wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd a wedi 

gweld nifer o newidiadau a gweithrediadau. 



• Cyfarfodydd wedi cael eu cynnal dros Zoom a wedi bod gyda 

phresenoldeb da. 

• Mae’r Ffederasiwn wedi derbyn nifer fawr o grantiau eleni; 

rhai ar gyfer prosiectau penodol ac eraill ar gyfer adfywiad. 

• Mae’r cynllun furlough wedi cael eu defnyddio ers dechrau’r 

pandemig. 

• Mae cystadlaethau a digwyddiadau rhithiol wedi cadw costau 

i lawr, fodd bynnag, dydy hynny ddim yn golygu ein bod yn 

argymhell peidio cynnal digwyddiadau byw gan fyddai hynny 

yn tynnu pwrpas y mudiad i ffwrdd. 

• Diolchodd i Ashmore and Co ac i Hilary yn benodol. 

• Diolchodd i’r aelodau – mae wedi bod yn fraint ac yn sialens. 

• Amser i ddod yn ol fel y mudiad gorau yng Nghymru.  

Wrth ddod at ddiwedd ei hadroddiad, diolchodd Kathryn i 

Ashmole and Co, Claire Powell a Hilary yn benodol am eu 

gwaith a’u cefnogaeth. 

Gan fod Kathryn yn gorffen ei thymor yn y swydd, diolchodd i’r 

aelodauu am y cyfle, mae wedi bod yn bleser and yn sialens 

ond ei fod yn amser i ddod yn ol fel y mudiad gorau yng 

Nghymru. Dymunodd y gorau i Iwan Meirion yn ei rol newydd 

ac edrychodd ymlaen i gefnogi ym mha bynnag ffordd y medrai. 

Diolchodd y Cadeirydd i Kathryn am eu gwaith caled yn ystod ei 

hamser yn y swydd, gan nodi ei bod wedi gweithio’n ddiflino tu 

ol i’r lleni a wedi bod yn gefnogaeth gwych i’r Swyddogion Hyn 

ac i’r tim staff. Croesawodd y Cadeirydd Iwan Meirion fel 

Cadeirydd newydd Cyllid a Rheoli a nododd ein bod yn edrych 

ymlaen at weithio gyda fe unwaith eto. 

5.3   Grŵp Adeiladu – Dafydd Jones 

Nododd Cadeirydd Grŵp Adeiladu, Dafydd Jones, fod gwaith wedi 

parhau o ran Canolfan CFfI dros y deuddeg mis diwethaf. Nododd y 

gweithgor y nodweddion cadarnhaol o’r adeilad, yn enwedig ei 

leoliad. Fodd bynnag, mae nifer o wendidau felly maent yn gweithio 

gydag aelodau, swyddogion a staff i weld beth sydd angen newid a 

beth fyddai’n gweithio’n well i’r mudiad wrth fynd ymlaen. 

Nododd Dafydd eu bod yn dechrau’r broses o weithio gyda penseiri 

dros yr wythnosau nesaf. Amlygodd ein bod wedi bod yn 

lwyddiannus ar gael  cefnogaeth y Loteri Cenedlaethol gyda’r 

gronfa Pobol a chod-post fydd yn helpu tuag at y costau. 

Wrth ddod at ddiwedd ei adroddiad, diolchodd Dafydd i Kath a’r 

gweithgor am eu gwaith caled. 

Diolchodd y Cadeirydd i Dafydd a’r pwyllgor am eu gwaith ar ran y 

Cyngor, ac edrychwn ymlaen i weld cynydd pellach flwyddyn nesaf. 

5.4   Fforwn Ieuenctid – Elin Rattery 



Nododd Cadeirydd Fforwm Ieuenctid, Elin Rattery mai rol y fforwm 

yw i gynrychioli barn aelodau’r Ffederasiwn o dan 18 oed. 

Nododd Elin fod y Fforwm Ieuenctid wedi bod yn brysur drwy gydol 

y pandemig ac er ei fod fel arfer yn eithaf anodd cyrraedd 

cyfarfodydd gan fod y rhan fwyaf o’r pwyllgor o dan 17 mlwydd oed 

a methu gurru, roedd cyfarfodydd rhithiol yn golygu fod yna 

bresenoldeb da. 

Mae’r pwyllgor wedi cynnal nosweithiau coginio a thasgfeistr a fu’n 

llwyddiannus iawn. Nododd Elin fod CFfI Cymru wedi llwyddo i 

ennill sedd ar y Senedd Ieuenctid ac wedi cael cyfarfod gydag 

aelodau cabinet yr wythnos diwethaf. 

Wrth ddod at ddiwedd ei hadroddiad, diolchodd Elin i’r mudiad am y 

cyfleuoedd ac yn dymuno’r gorau i’r fforwm ieuenctid am y 

flwyddyn nesaf. 

Diolchodd y Cadeirydd i Elin am ei gwaith dros y deuddeg mis 

diwethaf. 

5.5   Digwyddiadau a Marchnata – Aled Thomas 

Fel Cadeirydd is-bwyllgor Digwyddiadau a Marchnata, adroddodd 

Aled ar waith sydd wedi cymryd lle dros y deuddeg mis diwethaf. 

Nododd Aled ei fod wedi bod yn flwyddyn distaw heb llawer o 

ddigwyddiadau yn digwydd, fodd bynnag, roedd hyn yn gyfle i’r 

pwyllgor i edrych ar y wefan a’r dilyniant ar draws y cyfrynagu 

cymdeithasol. Mi wnaeth hwn ddod yn flaenoriaeth y pwyllgor dros 

y deuddeg mis diwethaf a roeddent yn hapius gyda’r canlyniadau. 

Nododd Aled fod rhai ychwanegiadau gwych ar gyfer aelodau wedi 

eu cynnwys eleni, y clwb ddarllen rhithiol, siop arlein ‘marketplace’ 

a sesiynau CFfI. 

Mae cyfarfodydd Zoom wedi bod yn lwyddiannus iawn ac 

awgrymodd Aled fod y pwyllgor yn parhau gyda hyn gan ei fod yn 

galluogi mwy o aelodau i fynychu yn hawdd ac yn rhoi mwy o gyfle 

i aelodau i ddweud eu dweud. 

Yn anffodus, ni chynhaliwyd Pentref Ieuenctid yn 2021, ond mae’r 

pwyllgor yn edrych ymlaen i fedru ail-lawnsio’r digwyddiad yn 

2022. 

Wrth ddod at ddiwedd ei adroddiad, estynodd Aled ei ddiolch i’r tim 

staff am eu cefnogaeth o’r is-bwyllgor. 

Diolchodd y Cadeirydd i Aled am ei adroddiad a’i ddwy flynedd fel 

Cadeirydd. 

5.6   Materion Gwledig – Claire James 



Fel Cadeirydd is-bwyllgor Materion Gwledig, adroddodd Claire ar 

waith sydd wedi cymryd lle dros y deuddeg mis diwethaf. 

Mae’r pwyllgor wedi treulio’r flwyddyn olaf yn cefnogi eu haelodau a 

gweithio’n agos gyda chyfrannwyr a diolchodd Claire iddyn nhw am 

eu cefnogaeth. 

Rhoddodd Claire enghraifft o bartneriaeth, sef Menter Moch, lle 

wnaeth 6 aelod ymgeisio am y cynllun. Mae’r pwyllgor wedi 

gweithio gyda DPJ Foundation a wedi cychwyn cyfleuoedd teithio 

Agri-i. 

Cynhaliodd Materion Gwledig hystings Llywodraeth Cymru lle roedd 

lleisiau aelodau wedi’u clywed gan gynrychiolwyr ar darws pleidiau. 

Cynhaliodd y pwyllgor cynhadledd dwy noson oedd yn lwyddiat 

ysgubol a diolchodd y Cadeirydd i CCF am eu cefnogaeth unwaith 

yn rhagor. 

Maent hefyd wedi creu dau fideo materion gwledig newydd gydag 

aelodau o bob sir yn hyrwyddo ein lleisiau a sicrhau eu bod yn cael 

eu clywed. Yn ogystal â chwblhau nifer o ymgynghoriadau drwy’r 

flwyddyn.  

Wrth ddod at ddiwedd ei hadroddiad, estynodd Claire diolch i’r 

aelodau am eu hangerdd a’r cyfle i fod yn Gadeirydd pwyllgor 

Materion Gwledig. 

Diolchodd Katie Davies, Cadeirydd i Claire ac i Will am eu gwaith i’r 

pwyllgor dros y deuddeg mis diwethaf, gan gynrychioli barn 

aelodau mewn amrywiol gyfarfodydd, ymatebion ymgynghori a 

gweithio ar fideos i hyrwyddo Amaethyddiaeth Cymru. 

5.7   Rhyngwladol – Niall Evans 

Fel Cadeirydd is-bwyllgor Rhyngwladol, adroddodd Niall ar waith 

sydd wedi cymryd lle dros y deuddeg mis diwethaf. 

O ganlyniad i Coronafirws, mae teithio rhyngwladol wedi’u 

heffeithio yn galed ond heb rhoi stop ar waith caled y pwyllgor. 

Maent wedi edrych ar mwy o gyfleuoedd teithio grŵp oherwydd 

pryderon gyda chartrefi dan gyfyngiadau cofid, mae’r syniadau 

newydd wedi cael adborth gwych. 

Gyda’r cyfleuoedd teithio newydd hyn, roedd yn wych i gael 61 

aelod yn ymgeisio am y rhaglen teithio yn 2021, oedd yn fwy na 

2020. 

Cadarnhaodd Niall fod Ysgoloriaethau Gyrfa Llaeth Seland Newydd 

wedi’u rhoi i ddau aelod fydd yn teithio unwaith fydd y cyfyngiadau 

yn caniatau hynny, mae taith newydd i’r Almaen wedi’u cytuno 

gyda mwy o fanylion i’w gyhoeddi cyn hir. 



Wrth ddod at ddiwedd ei adroddiad, estynodd Niall i aelodau’r 

pwyllgor am eu cefnogaeth dros y deuddeg mis diwethaf.   

Diolchodd y Cadeirydd i Niall a Nerys am eu gwaith caled dros y 

deuddeg mis diwethaf ac am greu cyfleuoedd teithio a syniadau 

newydd. Nododd hefyd ein bod yn gobeithio bydd pethau’n parhau i 

wella i alluogi’r aelodau i deithio cyn hir. 

Estynnwyd llongyfarchiadau i Niall ar eu rol fel Is-Gadeirydd o 

Materion Gwledig Ewrop a dymunwn pob lwc iddo yn y rol. Holwyd 

Niall ac Elen Williams, cynrychiolydd Grŵp 1, i siarad yn fyr, gan 

amlygu eu gwaith yn cynrychioli Cymru a rhwydwaith ehangach 

Grŵp 1 ar fwrdd ‘Rural Youth Europe’. 

Atgyfnerthodd Elen ei fod wedi bod yn flwyddyn gwahanol iawn, 

fodd bynnag, mae ‘Rural Youth Europe’ wedi cynnal eu rali rhithiol 

cyntaf oedd wedi’i ddilyn gan rith-gynulliad ac estynwyd 

llongyfarchiadau i Niall unwaith yn rhagor. 

Cadarnhaodd Elen fydd y rali 2022 yn yr Almaen gyfa Seminar yr 

Hydref wedi’i ohirio tan 2022. Mae cyfleuoedd newydd hefyd gan 

gynnwys cynrychiolwyr is-bwyllgorau a llysgenhadon newydd ar 

gyfer prosiect Cocoreado, os oes diddordeb gan unrhyw aelod, 

bydd angen siarad gyda Elen neu Niall. 

5.8   Pwyllgor Gweithwyr a Chyflog – Caryl Haf 

Yn absenoldeb Hilary Jones, adroddodd Caryl Haf ar waith y 

pwyllgor sydd wedi cymryd lle dros y deuddeg mis diwethaf. 

Nododd Caryl fod nifer o newidiadau wedi bod o ran staffio eleni 

eto. Diolchodd i’r pedwar aelod o staff sydd wedi gadael CFfI Cymru 

ar ran y Cyngor a dymunodd y gorau iddynt am y dyfodol. 

Estynnodd eu diolch i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a 

Ffederasiwn Sir Gâr am eu secondiad o staff yn ystod cyfnod cofid.  

Estynwyd llongyfarchiadau i Claire ar gyrhaeddiad ei phlentyn. 

Nododd Caryl ei fod yn wych croesawu’r staff o furlough a 

diolchodd iddynt am eu hamynnedd. 

Estynnodd llongyfarchiadau i Rhianwen Jones, Anna Jones, Sian 

Teleri a Phillip Ellis i’w swyddi newydd yn CFfI Cymru, gan ‘eu 

croesawu yn swyddogol i deulu CFfI’ yn swyddogol. 

Estynwyd diolchiadau i staff y siroedd a’r aelodau hefyd. 

Diolchodd y Cadeirydd i Caryl Haf am ei hadroddiad yn ogystal ag i 

Hilary Jones fel y Cadeirydd a’r pwyllgor am eu gwaith caled 

parhaus a chefnogaeth i’r tim staff, yn ogystal a’u gwaith mewn 

recriwtio ar gyfer y mudiad. 



5.9.1   Cyngor – Katie Davies 

Adroddodd Cadeirydd Ffederasiwn, Katie Davies i’r Cyngor ar eu 

hail deuddeg mis yn y swydd mewn cyfnod digynsail parhaus o 

ansicrwydd, dim i’r mudiad yn unig, ond i’r holl fyd. Fodd bynnag, 

mewn wir arddull CFfI, dydyn ni heb stopio, ac yn cynnig 

cyfleuoedd o hyd. 

Nododd Katie fod gwaith ein haelodau yn y cymunedau wedi cael 

eu hadnabod gan Llywodraeth Cymru a gan y cyfryngau – yn 

haeddiannol. Mae aelodau wedi bod yn gwneud y gorau o’r 

platfformau rhithiol fodd bynnag, mae’n wych i fod nol wyneb yn 

wyneb. 

Nododd Katie rhai o’r partneriaethau newydd sydd ar gael i’n 

haelodau, gan gynnwys gweithio gyda’r Cyngor Llyfrau 

Cenedlaethol i greu clwb darllen yn Gymraeg ac yn Saesneg, creu 

Marchnad CFfI-safle i aelodau i ddangos eu sgiliau enreprenaraidd 

a’r sesiynau CFfI roddodd gyfle i ddysgu sgiliau newydd. 

Cynhaliwyd hystings cyntaf CFfI Cymru yn 2021, roedd yn gret i 

weld amrywiaeth o aeloau o bob oed o’r mudiad yn bresennol a 

diolch i’r cynrychiolwyr pleidiau am eu hymgysylltiad. 

Ategodd Katie yr hyn nodwyd gan Caryl Haf, Is-Gadeirydd yn ei 

hadroddiad, fod eleni wedi bod yn flwyddyn anodd o ran staffio, 

fodd bynnag, ni fyddai’r holl weithgareddau a digwyddiadau wedi 

bod yn bosib heb waith caled ac ymroddiad nifer o aelodau staff. 

Diolch yn  fawr i chi gyd. Rydym yn ffodus fodd bynnag, ein bod 

wedi cyhoeddi nider o staff newydd i’r teulu CFfI Cymru, cyfnod 

cyffrous iawn a dymunwyd yn dda iddynt.  

Nododd Katie, fel CFfI Cymru, rydym yn ffodus i fedru gweithio 

gyda chymaint o fudiadau amrywiol ac estynnodd eu diolch i’r tim 

o’r Pump Cenedl. Nododd hefyd fod y Pump Cenedl wedi bod yn 

gweithio’n rheolaidd gyda’i gilydd yn ystod y Pandemig. 

Estynnodd ddiolch i gefnogwyr y mudiad a’r noddwyr, o’r undebau 

ffermio i’r busnesau a’r unigolion. Heb eu hymroddiad, buasai 

trefnu cymaint o ddigwyddiadau i’n haelodau wedi bod yn amhosib. 

Estynnodd ddiolch i bawb oedd wedi cyfrannu at CFfI Cymru dros y 

deuddeg mis diwethaf; boed yn aelodau, cefnogwyr, noddwyr, 

rhanddeiliaid, beirniaid, stiwardiaid, staff, swyddogion neu 

wirfoddolwyr.  

Wrth ddod at ddiwedd ei hadroddiad, nododd Katie bod gwytnwch 

ein haelodau yn dangos rhywbeth i ni fod yn falch ohono, a drwy 

gweithio gyda’n gilydd, fedrwn greu dyfodol gryf i’r genhedlaeth 

nesaf o aelodau CFfI. 



Cynigodd ac eiliwyd adroddiad blynyddol 2020/2021 gan yr aelodau 

a ganlyn: 

Cynigydd: Esyllt Ellis Jones, Ceredigion 

Eilydd: Aled Rees, Maldwyn 

C/06/2021  CADARNHAU LEFI CFFI CYMRU AR GYFER 2021/2022 

Nododd y Cadeirydd fod lefi CFfI Cymru yn cael eu gosod yn unol â 

FfCCFfI a bod angen cymeradwyo’r lefi ar gyfer y flwyddyn i ddod 

ar gyfer pwrpas ffedarasiynau sydd yn uniongyrchol gysylltiedig 

gyda CFfI Cymru; Eryri ac Ynys Mon. 

Cyflwynwyd cynnig i rewi’r lefi taladwy gan Ynys Mon ac Eryri i £10 

yn unol â FfCCFfI. 

Holodd Iestyn Owen, Sir Gâr os oedd hwn yn fater i’r Cyngor. 

Cadarnhaodd y Cadeirydd fod y lefi o hyd yn cael ei gytuno yn y 

CCB. 

Cynigydd: Rhys Richards, Ynys Mon 

Eilydd: Eryri 

Gan nad oedd unrhyw gynigion eraill gan aelodau, cariwyd y cynnig 

drwy pleidlais Vexox. 

C/08/2021  CADARNHAU OEDRAN AELODAETH CFFI CYMRU 2021/2022 

Yn dilyn newid oed FfCCFfI i o 10-26 i 20-28 yn ystod eu CCB, mae 

CFfI Cymru angen pleidleisio’n ffurfiol am hyn heddiw. Bydd 

Siroedd yn medru newid eu terfyn oed os ydynt yn dymuno, bydd y 

cynnig hwn ar gyfer lefel Cymru yn unig. 

Cynigydd: Abi Williams, Gwent 

Eilydd: Bryony Wilson, Maldwyn 

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd byddai codi’r oed yn sicrhau cronfa 

ehangach o ddarpar aelodau a galluogi aelodau sydd wedi colli allan 

yn ystod y pandemig i gael mwy o gyfleuoedd. 

Yn dilyn pleidlais Vexox, cariwyd y cynnig. 

C/08/2021  ETHOL SWYDDOGION 

8.1   Llywydd CFfI Cymru 

Cydnabyddodd Katie Davies y gwaith wedi’u gwneud gan Mr 

Geraint Lloyd dros y deuddeg mis diwethaf a diolchodd iddo am fod 



yn lywydd gwych i CFfI Cymru. Ailadroddodd hefyd ei 

ymddiheiriadau am fethu bod gyda ni heddiw. 

Mae gennym un enwebiad am Lywydd, Mr Chris Lewis o Gwent. 

Cynigodd yr aelodau canlynol Chris Lewis fel Llywydd Ffederasiwn 

ar gyfer y flwyddyn CFfI 2021/2022. 

Cynigydd: Abi Williams, Gwent 

Eilydd: Sian Healey, Aelod Hyn y flwyddyn 

Nododd Cynigydd, Abi Williams, fod Chris wedi bod yn ased i Gwent 

 am flynyddoedd lawer. Mae wedi bod yn gyn-gadeirydd FfCCFfI ac 

 yn adnabyddus am fod yn ffyddlon, hawddgar ac yn credu yng 

 ngrym yr aelodau. Bydd yn Lywydd ffantastig. 

Nododd Sian Healey, eilydd, fod Chris wedi bod yn gyn-Gadeirydd 

Cymru ac yn is-lywydd Cymru ers tro. Mae o hyd yn dangos 

cefnogaeth i’r mudiad. 

Roedd yr aelodau pleidleisio oedd yn bresennol yn unfrydol yn eu 

cefnogaeth ar gyfer ethol Chris Lewis fel llywydd. 

Diolchodd Chris i’r ffederasiwn am yr anrhydedd o’i ethol yn 

Lywydd. Estynnodd ei ddiolch i clwb Abergavenney lle wnaeth ei 

gyfnod CFfI ddechrau ac edrychodd ymlaen i weithio gyda’r siroedd 

a’r aelodau. 

8.2   Is-lywyddion Anrhydeddus 

Diolchwyd i Is-lywyddion anrhydeddus 2020/2021 am eu 

cefnogaeth dros y deuddeg mis diwethaf. Estynnwyd diolch hefyd 

iddynt am ymuno gyda’i gilydd fel grŵp a ffurfio rhan o’r grŵp 

polisi. Diolchwyd hefyd i Geraint Lloyd am  gadeirio’r Grŵp Is-

lywyddion.  

Yn dilyn cynnig gan yr aelodau canlynol, etholwyd Is-lywyddion 

Anrhydeddus 2021/2022 yn briodol, drwy Vevox. 

Cynigydd: Dafydd Jones, Cadeirydd Grŵp Adeiladu 

Eilydd: Manon Williams, Meirionnydd 

 

Enwebiadau 2021/2022 

• Tom Evans, Brycheiniog 

• Nesta Griffith, Eryri 

• Gareth Jones, Maldwyn 

• Elfyn Davies, Sir Gâr 



• Owen Elliott, Morgannwg  

• Helen Hodges, Sir Benfro  

•  Ifan Jones Evans, Ceredigion  

•  Chris Lewis, Gwent  

•  Paul Thomas, Maesyfed  

•  Sharon Jones, Clwyd  

•  Eifion Davies, Meirionnydd  

•  Wyn Williams, Ynys Môn  

 

8.3    Archwilwyr 

Cyflwynwyd cynnig i ethol Ashmole & Co yn archwilwyr CFfI Cymru 

ar gyfer y flwyddyn ariannol ar gyfer 2021/2022. 

Gan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill ar gyfer y rol, cafwyd 

pleidlais Vexox gyda’r cwmni wedi’i hethol yn briodol. 

Cynigydd: Katie Court, Cadeirydd Cystadlaethau 

Eilydd: Niall Evans, Cadeirydd Rhyngwladol 

8.4   Aelodau Cyfetholedig y Cyngor  

Aelodau Cyfetholedig (Sefydliadau) 

Atgoffwyd yr aelodau am aelodau cyfetholedig (mudiadau) y cyngor 

dros y deuddeg mis diwethaf. Amlygwyr eu presenoldeb dros y 

flwyddyn ddiwethaf hefyd. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i wahodd 

y sefydliadau canlynol i gael sedd ar y cyngor ar gyfer blwyddyn 

CFfI 2021/2022: 

1. FUW 

2. NFU Cymru 

3. Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 

4. CLA 

5. Merched y Wawr 

Aelodau Cyfetholedig  (unigolion) 

Atgoffwyd yr aelodau am aelodau cyfetholedig (unigolion) y cyngor 

dros y deuddeg mis diwethaf. Nodwyd na fydd gan Iwan Meirion sedd 

fel Cyfethol bellach oherwydd ei fod yn Gadeirydd Cyllid a Rheolaeth, 

felly mae un sedd gwag.  

Amlygwyd eu presenoldeb dros y flwyddyn diwethaf hefyd, oherwydd 

hyn cynigwyd a chyunwyd na fyddai’r rhai nad oeddent wedi mynychu 

unrhyw etholiadau dros y flwyddyn ddiwethaf yn cael eu hail-ethol. 

Etholwyd yr aelodau canlynol yn aelodau cyfetholedig o’r Cyngor ar 

gyfer blwyddyn CFfI 2021/22. 



1. Rhodri Evans, Ceredigion 

2. Katie Davies, Cyn-Gadeirydd diweddaraf 

3. Kathryn Jones 

4. Kate Miles, Morgannwg 

5. Dafydd Jones, Meirionnydd  

Cynigydd: Elen Williams, Morgannwg 

Eilydd: Claire James, Cadeirydd Materion Gwledig 

8.5   Cadeirydd CFfI Cymru 

   Derbyniwyd un enwebiad ar gyfer y swydd Cadeirydd CFfI Cymru. 

   Caryl Haf, Ceredigion 

   Cynigydd: Esyllt Ellis Jones, Ceredigion 

   Eilydd: Rhys Richards, Ynys Mon 

Gan nad oedd enwebiadau eraill ar gyfer y rol, etholwyd Caryl Haf 

fel Cadeirydd Cyngor ar gyfer y flwyddyn CFfI 2021/2022. 

Cyn gorffen yn ei swydd, mi ddywedodd Katie ambell gair. 

Estynnodd ei diolch i’r mudiad am adael i’r aelod bach o Sir Benfro 

gael y fraint o fod yn Gadeirydd Cymru am ddwy flynedd. Nododd 

ei bod wedi bod yn fraint dilyn yn ôl-traed ei mam, y rhiant a 

phlentyn cyntaf i fod yn Gadeirydd CFfI.   

Diolchodd Katie i’r holl aelodau staff yn CFfI Cymru a’r tim 

swyddogion, am eu holl waith caled dros y 18 mis diwethaf. Yn 

ogystal a holl Staff Sir a swyddogion am eu holl waith a’u 

cefnogaeth. Diolchodd Katie i’w aelodau am ei chefnogi hi pan mae 

wedi bod yn siarad Cymraeg ac yn annog aelodau eraill i ‘rhoi 

gynnig arni.’ 

Estynnodd Katie ei diolchiadau i Caryl, a’i disgrifio fel llysgennad i’r 

CFfI, yn gwybod faint mae’r rol hwn yn golygu iddi ac yn nodi’r 

cyfeillgarwch sydd wedi’i chreu wrth weithio gyda’n gilydd a wrth 

bod yn CFfI – o fod yn Forwynion Sir gyda’i gilydd i fod yn 

Cadeirydd ac is-gadeirydd gyda’i gilydd. 

Diolchodd Katie i’w Sir, Sir Benfro ac yn benodol i’w clwb, CFfI 

Llysyfran am eu holl gefnogaeth sydd bellach wedi cael tri aelod yn 

Gadeirydd CFfI Cymru. Dymunodd Katie y gorau i’w mudiad ar 

gyfer y dyfodol a chyflwynodd y Cadwyn Swyddog i Caryl. 

Gan dderbyn y Cadwyn Swyddog, diolchodd Caryl i Ceredigion am 

eu henwebiad. Nododd fel aelod ifanc, roedd hi byth yn meddwl 

byddai hi yma fel Cadeirydd CFfI Cymru. Hyd yn oed gyda’r 

pandemig, mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn bleser ac yn 

edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod. 



Diolchodd i Katie, gan nodi nad yw wedi bod yn amser hawdd ond 

ei bod hi wedi gwneud swydd lwyddianus. 

Fel y Cadeirydd newydd, gofynnodd i ni gefnogi ein gilydd fel 

Siroedd a gweithio gyda’n gilydd. Diolchodd Caryl i’w clwb, 

Llanddewi Brefi a nododd ei bod yn edrych ymlaen at flwyddyn o 

fwynhad, teithio i bob sir, gan obeithio cyfarfod cymaint o aelodau 

a phosib. 

8.6   Is-gadeirydd CFfI Cymru 

Roedd un enwebiad ar gyfer y Swydd Is-Gadeirydd CFfI Cymru 

wedi’u derbyn fel ystyriaeth. 

   Hefin Evans, Sir Gâr 

   Cynigydd: Iestyn Owen, Sir Gâr 

   Eilydd: Tania Hancock, Sir Benfro 

Gan nad oedd enwebiadau eraill ar gyfer y rol, etholwyd Caryl Haf 

fel Cadeirydd Cyngor ar gyfer y flwyddyn CFfI 2021/2022. 

C/09/2021  CYFARCHION GAN GYNRYCHIOLWYR O’R PUM GWLAD 

   Gwahoddwyd aelodau o pob un o’r Siroedd Pump Cenedl a 

gynrychiolwyd i annerch yr aelodau oedd yn bresennol, yn 

anffodus, nid oedd rhai yn gallu bod yn bresennol ac roeddent wedi 

anfon recordiad fideo yn lle hynny. 

Trafododd FfCCFfI a CFfI Alban am yr anawsterau a wynebwyd 

oherwydd y pandemig ac amlygwyd pwysigrwydd parhau gweithio 

gyda’n gilydd yn fwy yn y flwyddyn CFfI newydd. Cymeradwyodd y 

ddau fudiad CFfI Cymru am y flwyddyn diwethaf gan ddymuno’r 

gorau i’r tim newydd.  

C/10/2021  CYFLWYNIADAU 2021 

10.1   Ymgyrch y Cadeirydd 

Nododd Caryl Haf ei fod yn bwysg i ofalu am ein mudiadau ein hun, 

fodd bynnag, un o’n cryfderau yw ein gwaith elusennol, gan godi 

miloedd ar filoedd dros y blynyddoedd. Anogodd clybiau a siroedd i 

edrych ar ol ei gilydd yn gyntaf, gan hebddyn nhw, fyddai ddim 

CFfI Cymru. 

Yr elusen ar gyfer eleni fydd Dementia Alzheimer’s Cymru, elusen 

sydd yn agos iawn i Caryl gan wnaeth ei mam ddioddef o’r salwch. 

Tra fod Caryl yn gobeithio codi arian, mae hefyd yn gobeithio codi 

ymwybyddiaeth o’r mudiad. 



Esboniodd Caryl ei bod yn cynllunio trefnu tri cinio, un yn y 

Gogledd, un yn y Canolbarth ac un yn y De. Bydd rhain i godi arian 

ond hefyd i gael aelodau nol at ei gilydd eto, sef holl bwrpas CFfI. 

10.2   Cyflwyniad Nia Lloyd 

Ar ran Cyngor, wnaeth Katie a Caryl gyflwyniad i Nia Lloyd. Yn 

anffodus, ni lwyddodd Nia i fod yn y CCB, fodd bynnag, cafodd 

blodau a darn coffa eu cyflwyno i Maldwyn i’w ddosbarthu i Nia. 

Ar ran y Cyngor, estynwyd diolch am ei hamser gyda CFfI Cymru a 

dymunwyd yn dda iddi ar gyfer y dyfodol a’i menter newydd. 

10.3   Niferoedd Aelodaeth 

Nodwyd ar yr adeg hwn yn CCB, mi fuasen fel arfer yn cyflwyno’r 

darian i’r ffederasiwn gyda’r cynnydd mwyaf ar aelodaeth. Fodd 

bynnag, gyda’r flwyddyn gweithgareddau wedi’u torri yn fyr 

oherwydd Cofid-19, nid oes cynnydd wedi bod eleni. 

Mae rhaglen recriwtio a dargadwad yn cael eu creu i gefnogi 

siroedd a chlybiau. 

10.4   Tarian Western Mail a Gwobr Beynon Thomas i aelodau iau 

   Tarian Beynon Thomas 

Cafodd y darian Beynon Thomas sy’n cael ei chyflwyno i’r 

Ffederasiwn ennillodd y nifer uchaf o farciau yn y rhaglen 

gweithgareddau i aelodau iau yn ystod y flwyddyn CFfI 2020/2021 

eu dyfarnu fel yr uchod: 

12fed – Meirionnydd 

11ed – Eryri 

=9fed– Clwyd  

=9fed – Gwent 

8ed – Ynys Mon 

7ed – Morgannwg 

6ed – Maesyfed 

=4ydd – Brycheiniog 

=4ydd – Sir Gâr 

3ydd – Ceredigion 

2il – Maldwyn 

 

Ffederasiwn Buddugol: Sir Benfro   



 

Tarian Western Mail 

Cafodd y darian Western Mail sy’n cael ei chyflwyno i’r Ffederasiwn 

ennillodd y nifer uchaf o farciau yn holl rhaglen waith CFfI yn ystod 

y flwyddyn CFfI 2020/2021 eu dyfarnu fel yr uchod: 

12fed– Eryri 

11ed – Meirionnydd 

10ed – Ynys Mon 

9fed– Gwent 

8ed – Morgannwg 

7fed – Clwyd 

6ed – Maesyfed 

5ed– Brycheiniog 

4ydd – Sir Gâr 

3ydd– Ceredigion 

2il – Sir Benfro 

Ffederasiwn buddugol: Maldwyn 

Estynwyd diolch i bawb am gefnogi’r cyfarfod ac atgoffwyd pawb 

am y bwyd sy’n dilyn. 

Dymunwyd y gorau i’r aelodau am y deuddeg mis i ddod. 

Nid oedd unrhyw fater pellach felly daeth y cyfarfod i ben am 

12.54yp.  

 

 


