
FfEDERASIWN CLYBIAU FfERMWYR IFANC CYMRU 

 

PWYLLGOR RHYNGWLADOL 

DYDD LLUN 25ain HYDREF, 2021 

ZOOM 7.00yh 
 

COFNODION 
 

 

CADEIRYDD: Miss Nerys Lewis            IS GADEIRYDD: Miss Caitlin Harley 

 

PRESENNOL:  Nerys Lewis (Cadeirydd), Caitlin Harley (Is Gadeirydd), Tomos Lewis 

(Sir Benfro), Lowri Jones (Ceredigion), Cathrin Jones (Sir Gâr), Iestyn Owen 

(Sir Gâr), Sian Emberton (Maldwyn), Lwsi Morgan (Maldwyn), Niall Evans 

(Cyn Gadeirydd), Andy Spencer (YFA) ac Elen Williams (Ieuenctid Gwledig 

Ewrop). 

 

HEFYD YN BRESENNOL:  

 Caryl Haf (Cadeirydd CFfI Cymru – am ran); Rhianwen Jones (Swyddog 

Cystadlaethau a Rhyngwladol) 

 

I/15/2022 CROESO A CHYFLWYNIADAU’R CADEIRYDD 

                     Wrth agor y cyfarfod, atgoffodd y Cadeirydd Nerys Lewis y byddai’r cyfarfod 

                   yn cael ei recordio at bwrpas cymryd y cofnodion.  Cyflwynodd aelodau’r 

pwyllgor eu gilydd gan roi amlinelliad o gyfnewidfeydd yr oeddynt wedi bod ar 

yn flaeorol ynghyd a’r teithiau y meant a lle arnynt yn bresennol.  

 

I/16/2022  YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Elain Jones (Clwyd); Cerys Baker 

(Gwent) 

 

I/17/2022  I GADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 

                     Dangoswyd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gafwyd ar 27ain Medi 2021 ar 

                    Sgrin.  Cafodd y cofnodion eu cymeradwyo a’u llofnodi fel record wir a chywir. 

         

Cynigydd: Caitlin Harley 

Eilydd: Niall Evans 

 

I/18/2022 PWYNTIAU GWEITHREDU A MATERION YN CODI O’R COFNODION 

GWEITHRED  SYLW 

Pwynt Gweithred 1: 

I wneud pwyllgor Materion Gwledig 

yn ymwybodol o Brosiect Cocoreado 

a danfon unrhyw fanylion sydd wedi 

eu derbyn. 

Wedi ei gyflawni 



 

 

Pwynt Gweithred 2: 

E-bost i’w ddanfon i bob Trefnydd Sir 

gyda manylion yr is-bwyllgorau 

newydd.  Dylai enwebiadau gael eu 

danfon i CFfI Cymru erbyn dydd 

Mawrth 5ed Hydref. 

 

Wedi ei gyflawni 

Pwynt Gweithred 3: 

E-bost i’w ddanfon i’r Siroedd ynglyn 

ac aros mewn cartrefi yn yr Unol 

Dalieithiau 

 

Wedi ei gyflawni 

Pwynt Gweithred 4: 

CFfI Cymru i derfynu cytundebau 

gyda gwledydd gwesteio a ceisio 

cysylltu gyda’r rhai sydd heb ymateb 

eto. 

 

Yn dal ar fynd 

Pwynt Gweithred 5:  

I drefnu cyfarfod gyda Cadeirydd y 

Pwyllgor, Rhianwen Jones ac Anna 

Jones i edrych ar hyrwyddo 

cyfnewidfeydd clybiau 

 

Wedi ei gyflawni  

 
 

I/19/2022  GOHEBIAETH 

                     Cafwyd un darn o ohebiaeth gan y Ffindir.  Gofynodd y Cadeirydd  allai hyn 

                     gael ei drafod o dan pwynt 20 -  fe gytunodd y pwyllgor. 

 

I/20/2022  CADARNHAU RHAGLEN RHYNGWLADOL 2022  

                     Roedd Rhianwen wedi bod mewn cysylltiad gwledydd a mudiadau ein 

partneriaeth yr ydym yn bwriadu teithio gyda.  Mae lleoedd yn dal i fod ar 

gael  ar rai o deithiau 2022 ac fe fyddwn yn edrych i’w llenwi dros y misoedd 

nesaf.  

Mae rhaglen bresennol 2022 yn sefyll fel a ganlyn: 

 Cytunodd Materion Gwledig ar deithlen i’r trip AGRI yn 2022.  Mae dau le 

yn dal i fod yn agored i aelodau geisio amdanynt.  Cytunwyd i redeg dros 

dair benwythnos gyda lleoliadau i’w cadarnhau. 

 Mae dau le yn dal i fod ar gael ar y daith “interrailing” ac ar hyn o bryd 

mae’r daith yn mynd ymlaen fel a gynllunwyd. 

 Cafodd e-bost ei ddanfon i bob aelod a oedd wedi cael cynnig lle ar y daith 

i  Ynys Manaw yn uchelbwyntio y dewis i fynychu’r ddawns aeaf yn 

hytrach na teithio yn yr haf.  Atebodd ddau aelod yn cadarnhau eu bod yn 



hapus i drafaelio yn y gaeaf, atebodd bedwar aelod y byddai’n well 

ganddynt drafaelio yn yr haf.  Cafwyd  pleidlais a ddangosodd y byddai’r 

mwyafrif am gael y daith yn yr haf nesaf yn lle’r dyddiadau eraill yn 

Tachwedd 2021.   

 Derbynwyd dau ddyddiad i gychwyn y Saffari  ac fe gytunwyd i ddechrau 

allan ar y 21ain Awst 2022.  Mae Rhianwen wedi bod mewn cysylltiad 

gyda Contiki ac maent wedi cadarnhau fod y dyddiadau a’r pris i aros yr 

un fath.  O achos newid yn yr amgylchiad mae tri lle yn awr ar gael ac fe 

fyddant yn cael eu ail-hysbysebu.  Dywedodd Iestyn fod angen blaendal  

er mwyn i le gael ei gadarnhau.   

 Cytunwyd i adael y daith hwylio yn drip i rai o dan 18. 

 Mae’r Alban wedi cadarnhau na fyddant yn gwneud penderfyniad ynglyn a 

gwesteio yn 2022 tan mis Ionawr.  

 Mae Ysgoloriaeth Elwyn Jones wedi cael ei ail-hysbysebu i aelodau. 

 Sesiwn astudio - 1 aelod (yn aros am ragor o fanylion gan Ieuenctid 

Gwledig Ewrop) 

 Mae Wlster wedi cadarnhau y byddant yn gwneud penderfyniad yn 

hwyrach yn yr wythnos ar gyfnewidfeydd 2022. 

 Cawsom ohebiaeth gan y Ffindir sy’n cadarnhau eu bod wedi gohirio’r 

cyfnewid yn 2022 ond yn edrych ymlaen at westeio eto yn 2023.  

 Rali Europeaidd (Yr Almaen 30ain Gorffennaf – 6ed Awst 2022) – 1 lle ar 

gael.  

 Seminar yr Hydref (Iwerddon – Tachwedd 2022) – 1 lle ar gael. 

 Yr ydym eto i glywed ‘nol gan Canada os ydynt am gymryd rhan neu 

beidio yn y cyfnewidfa 2022. 

 Cafwyd adborth gan cydlynydd cyfnewidfa UDA (Colorado/Montana).  

Maent wedi gofyn pan fyddant yn danfon aelodau drosodd ar gyfnewid 

byddant yn gwario o leiaf 2 wythnos gyda bob gwesteiwr.  Fe fyddant yn 

edrych i ddanfon cyfnewidwyr am rhwng 3 a 6 mis yr un gyda 

phosibilrwyddo ddanfon 4 person bob blwyddyn.    Roedd y pwyllgor yn 

deall yr ymresymiad tu ôl y ceisiadau ond awgrymwyd  y byddem yn 

cynnig gwesteio 1 y flwyddyn yma i gael deal y ffordd orau i westeio am 

amser hir  gyda opsiwn i westeio mwy yn y dyfodol pan fydd gwledydd 

eraill yn y DU ‘nôl tn gwesteio cyfnewidwyr.  Mae eto i’w gadarnhau pa 

adeg o’r flwyddyn y byddant yn dod i Gymru.  Awgrymwyd y dylid 

ystyried i ddod a rheol i mewn fel y byddai ymgeisiwr ddim ond yn cael lle 

cyfnewid oni fyddant wedi gwesteio yn flaenorol.  Awgrymwyd hefyd y 

dylai’r rhai sydd yn edrych am fynd ar deithiau i America, fod yn barod i 

westeio eu hunain ar ôl dychwelyd.  Teimlwyd y bod eisiau rhagor o 

drafod o fewn y siroedd cyn fydd penderfyniad yn cael ei wneud. 

Cyfweliadau dewisiad i’w cynnal ar ddydd Sul 9fed Ionawr 2022.  Cyfweliadau 

i’w cynnal mewn person os fydd cyfyngiadau yn caniatâu, gyda’r opsiwn o 

gyfweliadau hybrid os fydd ymgeiswyr yn methu mynychu o achos 

salwch/Covid.  ‘Roedd y Pwyllgor yn hapus i’r Cadeirydd edrych dros y 

rhaglen cyn mynd allan.  



Pwynt Gweithred 1: Cadarnhau taith Ynys Manaw fel taith haf.  

Rhianwen i gyfarwyddo Ynys Manaw a’r anfonogion. 

Pwynt Gweithred 2: Blaendaliadau i’w talu am y daith Saffari De Affrica. 

Pwynt Gweithred 3: I gyfarwyddo anfonogion y Ffindir na fydd y daith 

yn digwydd yn 2022. 

Pwynt Gweithred 4: Siarad gyda cydlynydd UDA i gytuno ar drefnlen 

gwesteio. 

Pwynt Gweithred 5: Cynllunio a rhyddhau Rhaglen Rhyngwladol a trefnu 

cyfweliadau i’w cynnal ar 9fed Ionawr 2022. 

 

I/21/2022  I GADARNHAU RHAGLEN RHYNGWLADOL 2023                   

                     Trafododd y pwyllgor y cyfeiriad mae Rhaglen Rhyngwladol 2023 am fynd.  

Cytunwyd i ohirio’r daith sgio tan Ionawr 2023 gan y teimlwyd y byddai’n fwy 

saff  na’i gynnal yn 2022.  Gyda’r sefyllfa fel y mae ar hyn o bryd, teimlwyd y 

byddai fwy o ddiddordeb yn 2023. 

Awgrymwyd edrych ar deithiau am wythnos o hyd fel uchafrif yn lle teithiau 

hirbell a oedd wedi eu hystyried yn flaenorol.  Teimlwyd y byddai teithiau 

byrach yn apelio fwy i’r aelodaeth gwerin gwlad.  Gofynodd y pwyllgor hefyd i 

ymchwilio teithiau gyda elfen ‘Agri’. 

 

Awgrymwyd edrych i mewn i ymweld a gwledydd eraill sef: 

 Iwerddon 

 Iseldiroedd 

 Estonia 

 Y Swisdir 

Pwynt Gweithred 6:  CFfI Cymru i edrych ar y gwledydd hyn i weld os 

fyddai teithio yno yn bosibl. 

I/22/2022  EITEMAU AGENDA & DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Cytunwyd dyddiad y cyfarfod nesaf fel dydd Sadwrn 22ain Ionawr 2022, yr un 

diwrnod a’r Cyngor os fydd yn digwydd mewn person. 

 

I/23/2022 UNRHYW FUSNES ARALL 

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, datganwyd y cyfarfod ar ben am 8.11yh.  

 

 



Llofnod: ____________________ Dyddiedig: ___________ 

 

GWEITHRED  SYLWADAU 

Pwynt Gweithred 1: Cadarnhau taith 

Ynys Mannaw fel trip haf.  Rhianwen 

i ddiweddaru Ynys Mannaw a’r 

cynrychiolwyr a fydd yn trafaelio. 

  

Wedi ei gyflawni 

Pwynt Gweithred 2: Blaendaliadau 

i’w talu am daith Saffari De Affrica. 

Teimlai CFfI Cymru, gyda dechrau 

amrywiolyn De Affrica o Covid 19, ni fyddai 

yn ein lles gorau i ofyn am y blaendaliadau.  

I’w adolygu yng nghyfarfod mis Ionawr. 

 

Pwynt Gweithred 3: Diweddaru 

cynrychiolwyr Y Ffindir na fydd eu 

taith yn mynd ymlaen yn 2022. 

 

Wedi ei gyflawni 

Pwynt Gweithred 4: Siarad gyda 

cydlynydd UDA i gytuno trefnlen 

gwesteio. 

 

Yn dal i fynd ymlaen.  Awgrymiad ein bod yn 

gweithio gyda Gogledd Iwerddon neu 

Dyfnaint i westeio 1 neu 2 gynrychiolwyr am 

tua 3 mis. 

 

Pwynt Gweithred 5: Cynllunio a 

rhyddhau Rhaglen Rhyngwladol a 

trefnu’r cyfweliadau i’w cynnal ar y 

9fed Ionawr 2022. 

Wedi ei gyflawni er nad oedd dim ond 6 

ymgeisydd.  Felly penderfynodd y 

swyddogion i ohirio’r cyfweliadau ac 

adolygu’r sefyllfa yn y cyfarfod nesaf. 

Pwynt Gweithred 6: CFfI Cymru i 

edrych ar y gwledydd hyn i weld os 

fydd teithio yno’n bosibl. 

Yn dal i fynd ymlaen. 

 
 


