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FFEDERASIWN CLYBIAU FFERMWYR IFANC CYMRU 

 
Y CYNGOR  

DYDD IAU, 11 CHWEFROR, 2021 

‘ZOOM’ 

7.00YH 

  

COFNODION 
 

CADEIRYDD:  Miss Katie Davies   IS-GADEIRYDD: Miss Caryl Haf 

 

 
PRESENNOL: Katie Davies (Cadeirydd y Cyngor); Caryl Haf (Is-gadeirydd y Cyngor); 

Katie Court (Cadeirydd Cystadlaethau); Kathryn Jones (Cadeirydd Cyllid a 

Rheoli); Niall Evans (Cadeirydd Rhyngwladol); Aled Thomas (Cadeirydd 

Digwyddiadau a Marchnata); Clare James (Cadeirydd Materion Gwledig); 

Elin Rattray (Cadeirydd y Fforwm Ieuenctid); Carwyn Pugh, Emma Rees 

and Sian Healey (Brycheiniog); Iestyn Owen, Carys Thomas a Hefin Evans 

(Sir Gaerfyrddin); Esyllt Ellis Jones, Elliw Dafydd and Bleddyn Davies, 

(Ceredigion); Megan Jones a Gwenno Davies (Clwyd); Beca Glyn, Gwen 

Thomas a Meinir Owen (Eryri); Kate Thomas ac Elen Williams 

(Morgannwg); Abbie Williams a Nerys Lewis, (Gwent); Manon Williams ac 

Anna Prysor Jones (Meirionnydd); Bryony Wilson, Aled Rees a Sioned 

Morris (Maldwyn); Tania Hancock, Delun Evans a Sam Kurtz (Sir Benfro); 

John James (Maesyfed); Fflur Powell-Roberts (Ynys Môn); Iwan Meirion, 

Kate Miles, Tom Bevan, Mared Jones, Jayne Jones a Hedd Pugh (Aelodau 

Cyfetholedig) a Dewi Parry (Cadeirydd FfCCFfI) 

 

HEFYD YN BRESENNOL:  

Nia Lloyd (Cyfarwyddwr CFfI Cymru); Teleri Thomas (Swyddog Marchnata 

a Chyfathrebiadau); Catrin James (Swyddog Datblygu’r Gymraeg); Siân 

Thomas (Operations officer); Claire Powell (Rheolwr Cyllid a Gweinyddu), 

Eleri Evans (Trefnydd Ffederasiwn Eryri); Owain Lewis (Trefnydd 

Ffederasiwn Sir Benfro)  a Hefin Jones (Cyfieithydd). 

 

 
C/36/2021  CROESO A CHYFLWYNIADAU 

Wrth agor y cyfarfod, croesawyd pawb i gyfarfod ychwanegol o’r Cyngor.   

 

Cyflwynwyd Hefin Jones, cyfieithydd ar y pryd CFfI Cymru, i’r sawl oedd yn 

bresennol, a rhoddwyd cyfarwyddiadau ynghylch sut i ddefnyddio’r 

cyfleuster cyfieithu. 

 

At ddibenion cadw cofnodion, hysbyswyd y byddai’r cyfarfod yn cael ei 

recordio, ac anogwyd cynrychiolwyr oedd yn dymuno mynegi eu barn i 

ddefnyddio’r cyfleuster sgwrsio i wneud hynny neu droi eu microffon 

ymlaen. 

 

Ar ddibenion pleidleisio, atgoffwyd yr aelodau y byddai Vevox yn cael ei 

ddefnyddio unwaith eto, a rhannwyd manylion ar y sgrin. 
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C/37/2021  YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cafwyd ymddiheuriadau oherwydd absenoldeb gan Mike Burley, 

Morgannwg; Abbie Williams, Gwent; Rhys Richards, Ynys Môn ac Ed 

Dungait – FfCCFfI. 

 

 

C/38/2021  DATGAN BUDDIANT 

Atgoffwyd aelodau’r pwyllgor fod angen iddynt ddatgan unrhyw fuddiannau 

oedd ganddynt yn y materion oedd yn cael eu trafod. 

 

C/39/2021  Y GRONFA ADFERIAD DIWYLLIANNOL 

Hysbyswyd aelodau’r Cyngor fod y cyfarfod wedi’i gynnull yn dilyn y 

cyhoeddiad yn y cyfarfod diwethaf fod y ffederasiwn wedi llwyddo i gael 

cyllid gwerth £132,977 o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol. 

Ers y cyhoeddiad, cafwyd cadarnhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch 

amserlen y grant, a darllenwyd y nodyn canlynol i’r sawl a oedd yn 

bresennol. 

“Rhaid clustnodi’r grant erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon; ni ellir dwyn 

cyllid y llywodraeth ymlaen i flwyddyn arall.  Bydd yn rhaid clustnodi’r cyllid 

(trwy gytundebau neu drefniadau tebyg) ond nid oes yn rhaid talu hynny 

o reidrwydd, er enghraifft, gallech chi glustnodi gwariant ym mis Mawrth 

ac anfonebu/talu’r swm yn Ebrill/Mai” 

Oherwydd yr amserlen mewn perthynas â’r grant, dywedodd y Cadeirydd 

fod yr uwch swyddogion wedi cynnal cyfarfod, a chafwyd awgrym y dylid 

sefydlu gweithgor i ystyried y gwariant, a dylai’r is-bwyllgor Cyllid a Rheoli 

ystyried y cynigion ymhellach, cyn ceisio cadarnhad terfynol gan y Cyngor 

mewn cyfarfod ychwanegol ar 4 Mawrth. 

Awgrymwyd y dylid sefydlu gweithgor a chynnal cyfarfod mor gynnar ag 

wythnos nesaf. 

Gwahoddwyd cwestiynau a sylwadau, ac fe wnaeth Manon Williams 

awgrymu y dylid clustnodi rhywfaint o’r grant i ganolbwyntio ar wella safon 

yr ohebiaeth a gaiff ei anfon yn Gymraeg. 

Holodd Sam Kurtz gan bwy fyddai’r penderfyniad terfynol mewn perthynas 

â’r gwariant, a dywedwyd mai’r Cyngor fyddai’n gwneud y penderfyniad 
terfynol 

 

Nodwyd y penawdau canlynol ar gyfer y cyllid oedd dan sylw: 

Adolygu a gwireddu’r sefydliad - £15,000 

Gweithgarwch arall i ddatblygu cynaliadwyedd a chydnerthedd - £30,000 

Gweithgarwch i gynorthwyo i ymgysylltu â’r gymuned a datblygu hynny - 

£30,000 

 

Cadarnhawyd na ellir dosbarthu’r cyllid i’r ffederasiynau sirol, ond byddai’n 
cael ei ddefnyddio er budd clybiau a ffederasiynau ledled Cymru.  

  

Hysbyswyd aelodau’r Cyngor hefyd fod y cais wedi’i gyflwyno ar ddechrau 

Hydref, ond ni chafwyd cadarnhad ysgrifenedig tan yn ddiweddar.  Roedd 

hyn yn rhannol oherwydd y ffaith y cafwyd ceisiadau am bedair gwaith yn 
fwy o arian na’r hyn oedd ar gael. 
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Cytunodd yr aelodau i sefydlu gweithgor yn cynnwys un aelod o bob 

ffederasiwn, a gofynnwyd i’r ffederasiynau hysbysu Canolfan CFfI am yr 
enwau hynny erbyn prynhawn dydd Llun fan bellaf.  

 

Cytunwyd hefyd y byddai’n fuddiol cael cynrychiolydd o blith aelodau 

cyfetholedig y Cyngor a chytunwyd i ofyn i un o aelodau cyfetholedig y 
Cyngor fod yn rhan o’r gweithgor. 

 

Cwestiynodd Dewi Parry yr angen i’r Is-bwyllgor Cyllid a Rheoli yn ogystal 

â’r gweithgor drafod y penderfyniad oherwydd cyfyngiadau amser.  Cafwyd 

rhagor o drafodaeth ynghylch strwythur y gweithgor, ac yn dilyn y bleidlais, 

cytunwyd y canlynol: 

1 cynrychiolydd o bob ffederasiwn yng Nghymru 

Cadeirydd CFfI Cymru 

Is-gadeirydd CFfI Cymru 

Cadeirydd Is-bwyllgor Cyllid a Rheoli CFfI Cymru 

1 o aelodau cyfetholedig Cyngor CFfI Cymru  

1 o swyddogion CFfI Cymru, 

Gellid hefyd dewis ethol tri aelod cyfetholedig ychwanego, yn ôl y galw. 

 

Cymeradwywyd y strwythur hwn gan Gyngor CFfI Cymru. 

 

Cytunodd yr aelodau y dylai Rhodri Evans gynrychioli aelodau cyfetholedig 

y Cyngor.  Yn ychwanegol, cytunwyd i anfon manylion y cais gwreiddiol am 

y grant at aelodau’r Cyngor. 

       

    

C/40/2021  EITEMAU AGENDA’R CYFARFOD NESAF A'R DYDDIAD 

Nodwyd mai dyddiad cyfarfod nesaf y Cyngor oedd dydd Iau 4 Mawrth 

2021, am 7.00yh, trwy gyfrwng Zoom.  Unig ddiben y cyfarfod hwn fyddai 
trafod y Gronfa Adferiad Diwylliannol.   

Byddai cyfarfod llawn o’r Cyngor yn cael ei gynnal ddydd Iau 18 Mawrth, 
am 7.00yh. 

 
C/41/2021  UNRHYW FATERION ERAILL 

Fe Wnaeth Clare James, cadeirydd yr is-bwyllgor Materion Gwledig, ofyn 

am ganiatâd y Cyngor i’r Is-bwyllgor Materion Gwledig anfon llythyr at 

Lywodraeth Cymru yn dwyn sylw ar bryderon ynghylch deddfwriaeth NVZ.  

Yn ogystal â hyn, anogwyd yr aelodau i anfon llythyrau at eu Haelodau o’r 

Senedd ynghylch y cynlluniau sy’n cael eu cynnig gan Lywodraeth Cymru. 

Fe wnaeth Sam Kurtz ddatgan buddiant yn y mater oherwydd ei fwriadau 

i sefyll yn yr etholiad i ddod yn Aelod o’r Senedd. 

Nid oedd unrhyw faterion ychwanegol, felly diolchwyd i’r aelodau am eu 

cyfraniadau, a chyhoeddwyd fod y cyfarfod ar ben am 7.50yh. 

 

Llofnod: _________________ Dyddiad: __________ 


