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MUDIAD CLYBIAU FFERMWYR IFANC CYMRU 

 
CYNGOR 

DYDD IAU, 8FED GORFFENNAF, 2021 
‘ZOOM’ 
7.00PM 

  

COFNODION 
 

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

 
YN BRESENNOL: 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 Fforwm Ieuenctid); Carwyn Pugh, (Brycheiniog); 

Iestyn Owen, Carys Thomas a Hefin Evans, (Sir Gâr); Esyllt Ellis Jones, 

Elliw Dafydd, Mared Lloyd Jones (Ceredigion); Elain Jones a Gwenno Davies 

(Clwyd); Meinir Owen (Eryri); Kate Thomas, (Morgannwg); Abbie Williams, 

(Gwent); Anna Prysor Jones (Meirionnydd); Bryony Wilson ac Aled Rees 

(Trefaldwyn); Tania Hancock a Samuel Kurtz (Sir Benfro); Rhys Richards 

(Ynys Môn); Iwan Meirion, Dafydd Jones, Kate Miles, Mared Jones, Rhodri 

Evans a Jayne Jones (Cyfetholedig); Ed Dungait (NFYFC). 

 

HEFYD YN  

BRESENNOL: Mared Jones (Cyfarwyddwr CFfI Cymru); Angharad Thomas (Swyddog 

Marchnata a Chyfathrebu); Rhodri Lewis, (Swyddog Cystadlaethau a 

Chyllid) Edna Jones (Cadeirydd Cymdeithas Staff) a Hefin Jones 

(Cyfieithydd). 

  

C/72/2021  CROESO A CHYFLWYNIADAU 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod mis Gorffennaf y Cyngor a’r un 

olaf cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi 

 

Croeso i’r holl gynrychiolwyr ac aelodau cyfetholedig oedd yn bresennol. 

 

Nododd y Cadeirydd y bydd y cyfarfod yn cael ei recordio at ddibenion 

cadw cofnodion. Cyfieithiad ar gael – profi. 

 

Croeso i Megan Rhys Williams (Rheolwr Ymgysylltu ag Ieuenctid, 

Llywodraeth Cymru) a fydd yn annerch y Cyngor. 

 

I’r rheini sy’n dymuno gofyn cwestiynau, nodwch nhw yn y swyddogaeth 

sgwrsio neu teimlwch yn rhydd i ddod oddi ar fud a rhoi eich barn 

ymlaen, gan nodi’ch enw a’ch swydd. 

 

At ddibenion pleidleisio, bydd Vevox yn cael ei ddefnyddio unwaith eto.  

Mae’r ddolen yn y sgwrs. 

 

Rhannwyd y calendr ar gyfer gweithgareddau’r Cadeirydd, yr Is-Gadeirydd 

a’r Cyfarwyddwr er mis Mai 2021 ar y sgrin. 
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Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau fod digwyddiadau a chyfarfodydd rhithiol 

wedi digwydd, yn cynnwys beirniadu Stoc CAFC, S4C, cyfarfodydd Llywodraeth 

Cymru, ynghyd â chyfarfodydd CFfI cyffredinol. 

Roedd y Cadeirydd wrth ei bodd o weld clybiau a siroedd yn ymgymryd â 

chystadlaethau wyneb yn wyneb ble oedd yn bosibl o fewn y canllawiau newydd 

– llongyfarchiadau i chi i gyd. 

 

Estynnwyd llongyfarchiadau i Sian Healey ac Elin Orrells am ddod yn 2il yng 

Nghystadleuaeth Aelod Hŷn ac Iau y Flwyddyn NFYFC yn y drefn honno.  

 

Nododd y Cadeirydd fod Tomos Rees wedi cwblhau ei secondiad gyda’r mudiad, a 

gaf i ddiolch iddo am ei waith gyda CFfI Cymru a dymuno’n dda iddo at y dyfodol. 

Hoffwn groesawu Angharad Thomas, sydd wedi cymryd swydd Tomos drosodd, a 

Huw Jones a fydd yn gweithio gyda Rhodri hyd at Sioe Frenhinol Cymru, i dîm CFfI 

Cymru. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei nodi yn yr adroddiad P&R. 

 

 

C/73/2021  YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Ffion Wright Evans, 

(Trefnydd Sir Drefaldwyn); Bleddyn Davies (Ceredigion), Delun Evans (Sir 

Benfro). 

 

 

C/74/2021  DATGAN DIDDORDEB 
Atgoffwyd aelodau’r pwyllgor o’r angen i ddatgan unrhyw ddiddordeb a all 

fod ganddynt yn unrhyw un o’r materion sy’n cael eu trafod. 

Fe wnaeth Mared Jones ddatgan diddordeb gan ei bod yn aelod cyfetholedig 

ac yn Gyfarwyddwr dros dro CFfI Cymru hefyd. 

 

C/75/2021  COFNODION 

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar y 13eg Mai, 

2021, wedi eu dosbarthu, fel rhai cywir.  

    

Cynigydd: Esyllt Ellis Jones 

   Eilydd: Katie Court 

 

C/76/2021  PWYNTIAU GWEITHREDU A MATERION YN CODI O’R COFNODION 

   Nid oedd dim materion yn codi o gofnodion y cyfarfod diwethaf. 
    

 
C/77/2021  GOHEBIAETH 

’Doedd dim gohebiaeth wedi’i derbyn. 

 

 

C/78/2021 DERBYN ADRODDIADAU GAN IS-BWYLLGORAU: 

a) Cystadlaethau – Miss Katie Court 

 

Cyngor i nodi: 

1. Cyfarfu’r pwyllgor ar ddydd Mawrth 25ain Mai ac 22ain Mehefin. 

2. Trafododd y pwyllgor yr adborth ar gyfer yr Eisteddfod Rithiol a’r 

Siarad Cyhoeddus Rhithiol. Roedd holl aelodau’r pwyllgor yn hapus 

ynghylch sut oedd y ddwy gystadleuaeth wedi rhedeg. 

3. Trafododd y pwyllgor Gystadlaethau Rhithiol Brenhinol Cymru – gan 

drafod y diwrnod beirniadu Stoc, y Gêm Cenedlaethau i Gadeiryddion 

Sirol yn ogystal ag wythnos CAFC ar 19eg Gorffennaf pan fydd yr holl 

ganlyniadau’n mynd allan. 
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4. Trafododd y pwyllgor y Gystadleuaeth Cywain a nodi fod yna wobr 

hael iawn i’r 3 uchaf, gyda’r wobr 1af yn ennill £600, £250 i’r 2il a 

£150 i’r 3ydd. 

5. Trafododd y pwyllgor yr Ŵyl Benwythnos a chytuno i gynnal 

Cystadleuaeth Diwrnod Amaeth ar gyfer y 14eg neu’r 15fed Awst a 

Diwrnod Chwaraeon ar gyfer yr 11eg neu’r 12fed Medi.  

6. Cytunodd aelodau’r pwyllgor y dylai CFfI Cymru ymorol am drefnu 

calendr arferol ar gyfer blwyddyn 21-22. Trafodwyd Dyddiadau a 

Lleoliadau a byddid yn cael trafodaeth bellach yn ystod y cyfarfod 

Cystadlaethau nesaf ochr yn ochr â rheolau ar gyfer yr holl 

gystadlaethau. 

7. Nodwyd bod y cyfarfod Cystadlaethau nesaf ar 27 Gorffennaf 2021.  

 

Cyngor i gymeradwyo: 

Nid oedd dim pwyntiau wedi’u rhoi ymlaen i’w cymeradwyo. 

 

Trafodaethau a chytundeb y Cyngor: 

Nid oedd dim trafodaethau pellach. 

 

 

b) Cyllid a Rheoli – Kathryn Jones  

 

Cyngor i nodi:  

  

1. Diweddarwyd y pwyllgor ynglŷn â pha grantiau y gwnaed cais 

amdanynt. Mae Cam 2 grant Y Gronfa Adferiad Diwylliannol o dros 

£80k wedi’i ddyfarnu. Fel yr hysbyswyd o’r blaen y meini prawf ar 

gyfer y grant hwn oedd arian ar gyfer ‘dibenion ailagor’ a chostau 

rhedeg rhwng Ebrill a Medi. Mae hyn yn cynnwys cyflogau, rhent, 

ffioedd gwaith cyfrifydd, citiau covid i’r Pencadlys a phob un o’r siroedd 

ac offer TG i’r Pencadlys. Mae hefyd yn cynnwys swm o arian i 

ddatblygu’r system tracio ac olrhain i CFfI Cymru a’r Clybiau. 

2. Dyfarnwyd grant o £7000 i CFfI Cymru gan yr NFU a fydd yn cael ei 

ddefnyddio ar gyfer 2 ddigwyddiad penodol sydd i’w cynnal yn yr haf 

ac i gwrdd â chostau hysbysebu’r swyddi diweddar. Fel arfer mae’r 

NFU yn rhoi grant i CFfI Cymru ar gyfer rhaglen datblygu ond gan nad 

yw Covid wedi galluogi i’r rhaglen gael ei chyflawni, maen nhw’n fodlon 

awdurdodi’r swm o £7k ar gyfer y 3 phrosiect arall yma.  

3. Rwyf wedi derbyn bras-ddrafft o gyfrifon 20/21 ac mae gennyf 

gyfarfod gyda’r cyfrifwyr yfory i drafod y cwestiynau arferol. Mae’r 

flwyddyn ariannol hon yn fwy cymhleth oherwydd bod rhai cyflogau’n 

cael eu hawlio trwy arian grant a rhai’n cael eu hawlio trwy ffyrlo felly 

mae angen egluro hynny i gyd cyn bod y cyfrifwyr yn hapus i anfon 

unrhyw gopïau pellach allan. Cyn gynted ag y caiff hyn ei gwblhau, 

bydd y cyfrifon yn cael eu trafod yn C&Rh ac yna’u hanfon allan i 

aelodau’r cyngor mewn digon o bryd cyn y Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol. 

4. Yn olaf mae’r holl lofnodion a materion mynediad banc wedi’u datrys 

ac mae gan Rhodri awdurdodiad llawn yn awr i’r holl gyfrifon er mwyn 

gwneud taliadau a monitro’r balansau.  

5. Cynhaliwyd cyfarfod ychwanegol gan C&Rh er mwyn trafod y swyddi 

newydd a’r cyflogau arfaethedig. Cytunwyd ar bopeth ac maen nhw 

wedi’u hysbysebu ers hynny.  

 

Cyngor i gymeradwyo:  
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Nid oedd dim pwyntiau wedi’u rhoi ymlaen i’w cymeradwyo. 

 

Trafodaethau a chytundeb y Cyngor:  

Nid oedd dim trafodaethau pellach. 

 

 

c) Digwyddiadau a Marchnata – Aled Thomas 

 

Cyngor i nodi: 

1. Nododd Aled nad oeddynt wedi cyfarfod ers y cyngor diwethaf ym mis 

Mai. 

2. Nododd Aled ei fod yn edrych ymlaen at y Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol ar y 18fed Medi ar Faes y Sioe ac at weithio gyda’r swyddogion 

newydd. 

 

Cyngor i gymeradwyo: 

Nid oedd dim pwyntiau wedi’u rhoi ymlaen i’w cymeradwyo. 

 

Trafodaethau a chytundeb y Cyngor: 

Nid oedd dim trafodaethau pellach. 

 

 

d) Rhyngwladol – Niall Evans 

Cyngor i nodi: 

1. Cynhaliwyd cyfweliadau ar gyfer ysgoloriaeth laeth Seland Newydd ar 

ddydd Llun 28ain Mehefin. Roedd y ceisiadau i gyd o safon uchel iawn ac 

mae tri aelod wedi llwyddo i ennill ysgoloriaeth. Bydd yr enillwyr yn cael 

eu cyhoeddi ar ddydd Llun y Sioe Frenhinol trwy Sioe Rithiol CAFC. 

2. Bydd Ieuenctid Gwledig Ewrop yn anfon yr alwad allan yn fuan ar gyfer 

cyfranogwyr i’r Rali Ewropeaidd, gan fod y rali’n cael ei chynnal yn 

rhithiol eleni gall unrhyw nifer o aelodau ei mynychu. Bydd hwn yn 

sesiwn blasu gwych i’r rheini sy’n meddwl am wneud cais am le yn nhîm 

y Rali yn y dyfodol.   

3. Byddai’r Pwyllgor Rhyngwladol yn hoffi atgoffa’r holl aelodau sy’n bwriadu 

gwneud cais am gyfleoedd teithio pa mor bwysig yw hi i fynychu eu 

cyfweliad neu o leiaf anfon ymddiheuriadau ymlaen fel nad yw aelodau’r 

panel yn cael eu gadael yn aros am unigolion.  Mae peidio â rhoi gwybod i 

neb nad ydynt yn bwriadu dod i’r cyfweliad yn creu argraff wael iawn o’r 

mudiad a safon ei aelodau yn arbennig pan fo gwledydd partner â rhan 

yn y broses gyfweld. 

 

Cyngor i gymeradwyo: 

Nid oedd dim pwyntiau wedi’u rhoi ymlaen i’w cymeradwyo. 

 

Trafodaethau a chytundeb y Cyngor: 

Nid oedd dim trafodaethau pellach. 

 

 

e) Materion Gwledig – Clare James 

 

Cyngor i nodi: 

1. Cynhaliwyd cyfarfod ar y 29ain Mehefin gyda Sefydliad DPJ. Diolch i bawb a 
fynychodd y cyfarfod hwn, heb amheuaeth roedd yn amser wedi’i dreulio’n fuddiol. 
Byddai’r pwyllgor Materion Gwledig yn eich annog i gynnal noson gyda Sefydliad 
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DPJ yn y sir neu hyd yn oed yn y clwb. Diolch i Kate Miles a gyflwynodd sesiwn y 
noson a phawb yn Sefydliad DPJ am y gwaith rhyfeddol y maen nhw’n ei wneud.  

2. Ar gyfer ein cyfarfod nesaf rydym yn gobeithio siarad â Chadeirydd newydd Hybu 
Cig Cymru - Meat Promotion Wales.  

Cyngor i gymeradwyo: 

Nid oedd dim pwyntiau wedi’u rhoi ymlaen i’w cymeradwyo. 

 

Trafodaethau a chytundeb y Cyngor: 

Nid oedd dim trafodaethau pellach. 

 

 

f) Fforwm Ieuenctid – Elin Rattray 

 

Cyngor i nodi: 

1 Mae cais wedi’i anfon i ymgeisio am ddwy sedd yn Senedd Ieuenctid 

Cymru - bydd hyn am ddau aelod o CFfI Cymru dan 18 oed. Rydym yn 

gobeithio clywed a fu’r cais yn llwyddiannus erbyn diwedd Gorffennaf 

2 Mae cyfle wedi’i gynnig i aelodau’r Fforwm Ieuenctid i ymuno â gweminar 

yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru ble gallwn drafod gwahanol 

faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc cefn gwlad gydag aelodau’r Senedd 

3 Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod mewn cysylltiad yn gobeithio 

cyfarfod â’r Fforwm Ieuenctid yn rhithiol i rannu golwg y tu ôl i’r llenni ar 

y Brifysgol a’r cyrsiau y mae’n eu cynnig 

Cyngor i gymeradwyo: 

Nid oedd dim pwyntiau wedi’u rhoi ymlaen i’w cymeradwyo. 

 

Trafodaethau a chytundeb y Cyngor: 

Nid oedd dim trafodaethau pellach. 

 

 

g) Grŵp Adeiladu – Dafydd Jones  

 

Cyngor i nodi: 

1. Nododd Dafydd fod Aled Jones, Agriscop wedi hwyluso’i Grŵp Adeiladu olaf 

ar y 23ain o Fehefin. Diolchodd Dafydd i Aled am ei arweinyddiaeth, ei 

gymorth a’i gynghorion rhagorol. 

2. Byddir yn anfon llythyr at bawb sydd wedi cyfrannu at yr ymgyrch adeiladu 

i brynu’r ganolfan, gan eu cyflenwi â diweddariad ar y sefyllfa. 

3. Mynd at y Penseiri sydd wedi tendro o’r blaen. 

 

 

Cyngor i gymeradwyo: 

1. Cymeradwyodd y Cyngor i’r grŵp fynd at dendrau blaenorol am 

gynlluniau pensaer. 

 

Trafodaethau a chytundeb y Cyngor: 

Nid oedd dim trafodaethau pellach. 

 

 

h) Personél a Chydnabyddiaeth Ariannol – Caryl Haf 

 

Cyngor i nodi: 

Diolchodd Caryl Haf i Tomos Rees am ei waith fel Swyddog Marchnata  

a Chyfathrebu a chroesawodd Angharad Thomas i’r swydd (llanw dros 

dro). 
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Y sefyllfa bresennol. 

Mared Jones, Cyfarwyddwr (2 ddiwrnod) 

Helen Evans, Swyddog Gweithrediadau – Materion Gwledig – (3 

diwrnod) 

Rhodri Lewis, Swyddog Cystadlaethau a Chyllid – (2 ddiwrnod) 

Angharad Thomas, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu – (3 diwrnod) 

Megan Jones – Swyddog Gweinyddol (2 ddiwrnod). 

 

Diolchodd Caryl Haf i CFfI Sir Gâr a CAFC am y cymorth o rannu 

adnoddau staff. 

 

Nodwyd bod y swyddi canlynol yn cael eu hysbysebu ac mai’r dyddiad 

cau yw’r 14eg o Orffennaf; 

Prif Weithredwr 

Swyddog Datblygu Cymru 

Swyddog Gweithrediadau – Cystadlaethau a Rhyngwladol 

Swyddog Gweithrediadau – Materion Gwledig a Gwaith Ieuenctid 

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu 

 

Nododd Caryl Haf fod grant Cronfa Ymddiriedolaeth yr NFU wedi 

cefnogi’r costau ariannol o hysbysebu. 

 

Cyngor i gymeradwyo: 

Nid oedd dim pwyntiau wedi’u rhoi ymlaen i’w cymeradwyo. 

    

 

i) Is-Grŵp Polisi– Miss Katie Davies  

 

Cyngor i nodi: 

Nododd y Cadeirydd nad oedd dim adborth wedi’i dderbyn gan y siroedd 

ynghylch yr adolygiad o’r Polisi E-Ddiogelwch.  Anogodd y Cadeirydd 

bawb i edrych ar y polisi. 

 

I gloi cymeradwywyd adroddiadau’r Cyngor gan yr aelodau oedd yn 

bresennol. 

Cynigydd: Aled Thomas 

Eilydd:  Hefin Evans  

 

 
C/79/2021  NFYFC 

Rhoddodd Ed Dungait adroddiad ar waith NFYFC; 

Cynhaliwyd cyfarfod ar y Cyd rhwng Swyddogion a CFfI Cymru. 

Roedd y Cyngor yn bwriadu newid y dadansoddiad o sut y bydd yswiriant 

yn cael ei dalu 

£180 y sir, £150 y clwb a’r gweddill i’w dalu fesul aelod. Bydd anfonebau’n 

dal i gael eu hanfon i’r siroedd, felly mater i’r siroedd yw’r penderfyniad. 

’Does dim golwg da ar y gyllideb 5 mlynedd ond dylai wella wedyn. 

Bydd hyfforddiant Cadeiryddion Sir yn cael ei gynnal ym mis Hydref – 

dyddiad i’w gadarnhau. 

Bydd Dawns Haf Pen Blwydd NFYFC yn 90 yn cael ei chynnal ar yr 11eg 

Mehefin, 2022 yn Northumberland, croeso cynnes i bawb. 

 

 

C/80/2021  PENODI LLYWYDD 

Cyhoeddodd y Cadeirydd fod Mr Chris Lewis o Ffederasiwn Gwent wedi’i 

ethol yn Llywydd newydd CFfI Cymru.  Llongyfarchodd y Cadeirydd Mr 

Chris Lewis a diolchodd i Mr Geraint Lloyd hefyd am ei holl waith, 

cefnogaeth ac ymroddiad fel Llywydd CFfI Cymru. 
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PENODI CADEIRYDD CYLLID A RHEOLI 

Diolchodd y Cadeirydd i bob un o’r siroedd am eu henwebiadau.   

Roedd CFfI Cymru wedi derbyn 2 enwebiad; 

Mrs Kathryn Jones a Mr Iwan Meirion. 

Cynigiwyd Kathryn Jones gan Iestyn Owen, Sir Gâr a chafodd ei eilio gan 

Bryony Wilson, Trefaldwyn. 

Cynigiwyd Iwan Meirion gan Rhys Richards Ynys Môn a chafodd ei eilio gan 

Meinir Owen, Eryri. 

 

Pleidleisiodd y Cyngor ac etholwyd Iwan Meirion yn Gadeirydd newydd 

Cyllid a Rheoli.  Diolchodd Iwan i bawb. 

 

 

C/81/2021  AELODAETH 

Ffigurau Aelodaeth  

Rhannwyd y ffigurau hyd yn hyn ar y sgrin i’r holl aelodau eu hystyried. 

 

C/82/2021  EITEMAU AGENDA A DYDDIAD AR GYFER Y CYFARFOD NESAF 

Nodwyd mai dyddiad cyfarfod nesaf y Cyngor fyddai dydd Mawrth, 5ed 

Hydref, 2021 am 7.00pm trwy Zoom. 

 

 
C/83/2021  UNRHYW FATER ARALL 

 

Nododd Iestyn Owen nad oedd yn meddwl bod y fformat ar gyfer penodi 

Cadeirydd Cyllid a Rheoli wedi’i wneud yn gywir.  Anghytunodd y Cadeirydd 

â’r datganiad a nododd ei fod wedi’i wneud yn ddemocrataidd gywir. 

 

Mynegodd Aled Thomas ei bryderon ynghylch datganiadau fod y Pentref 

Ieuenctid yn gwneud colled.   

 

Nododd y Cadeirydd mai dyma oedd ei chyfarfod Cyngor olaf fel Cadeirydd 

CFfI Cymru a diolchodd i bawb am eu cefnogaeth. 

 

Rhoddodd y Cadeirydd wybod i’r aelodau ei bod hi’n bwriadu gwneud her 

Llwybr yr Arfordir, gan gerdded Llwybr Ceredigion a Sir Benfro yn y 

misoedd nesaf sydd i ddod. 

 

Gan nad oedd unrhyw fater arall, diolchwyd i’r aelodau am eu mewnbwn a 

chyhoeddwyd y cyfarfod ar gau. 8.12pm. 

 

Arwyddwyd: _________________ Dyddiedig: __________ 


