


Enw: Elgan James Evans 

Diddordebau: Ffermio, hyfforddi cŵn defaid, hela a saethi. 

Beth wyt ti'n edrych mlan at yn ystod y flwyddyn? Cael arwain y sir gorau yng 

Nghymru a gobeithio am flwyddyn lwyddianus arall ac i ddod i nabod holl 

aelodau’r sir. 

Faith diddorol: Fi yw’r dyn cyntaf o glwb Talybont i fod yn gadeirydd y sir 

ac mae 25 mlynedd ers i’r cadeirydd diwetha’ ddod o Dalybont sef Jayne 

Pantlleinau gynt o Dalybont. 

Enw: Sion Alun Emyr Evans                   Clwb: Arweinydd Felinfach  

Swydd yn y mudiad: Is-gadeirydd y Sir 

Diddordebau: Unrhyw beth i wneud ag amaeth 

Beth wyt ti'n edrych mlan at yn ystod y flwyddyn? Mynd o amgylch y sir i wahanol  

digwyddiade a chwrdd â phobol sy’n ymwneud â’r mudiad. 

Party tric? Dim party trick ond yn joio drygioni a jôcs 

Rhwbeth nad ydym yn gwbod amdanat? Na gwestiwn caled yw’r un dwetha ma, joio 

films james bond. 

Enw: Geraint Hatcher  

Swydd o fewn y Sir: Llywydd 

Taset ti’n gallu mynd nôl mewn amser, beth fyddet ti’n dweud wrth dy hun yn 16 
oed?: I fynd amdani pun ai'n gymdeithasol neu yn gwaith  
Y peth gorau am yr ardal hon? Cymuned a ffrindiau 
Y peth gwaethaf am yr ardal hon? Pris diesel a petrol! 
Beth yw dy gyfrinach i gadw’n bert? Strongbow 
Beth yw’r cyngor gorau a roddwyd i ti? Paid a gwrando ar dim a glywir a cred 
hanner yr hyn a welir . 
Yr eiliad a newidiodd dy fywyd: Cael cancr yn 1999 
Disgrifia dy hun mewn tri gair: Cwl, drigionus a salw. 

Enw: Edwina Jones          

Swydd o fewn y Sir:  Is-lywydd 

Hoff atgof plentyndod: Dilyn wrth sawdl fy nhad yn gwisgo bib ‘n’ brace! 

Beth yw’r cyngor gorau a roddwyd i ti? Beth bynnag ti’n neud, lle bynnag y byddi, 
cofia pwy wyt ti. 

Disgrifia dy hun mewn tri gair. Cloben llawn cleber!! 

Sut wyt ti’n ymlacio?   Darllen a chwmni ffrindiau  

Oes yna rywbeth na elli di ei wneud y byddet ti’n hoffi ei gyflawni’n dda? Arlunio 



Sawl aelod: 14 aelod 
Oedran clwb: Fydd y clwb yn 65 yn Ionawr 2015 
Ble/pryd chi’n cwrdd: Ni’n cwrdd yn Neuadd  
bentref Dihewyd am 8.00 y.h bob nos Lun, ond ni’n joio ambell i drip fach mas 
itha amal fyd!! 
Hoff gystadleuaeth: Oo jiw, sawl ffefryn rhwng pawb, ond y hoff gystadleuthau 
yw gwisgi i fynny yn y Rali, cwis iau a chwaraeon dan do. 
3 gair i ddisgrifio’r clwb: (Pawb yn gwaeddu atebion flat out ‘ma!!) Swnllyd, 
Hapus, Drygionus, Areddechog...Jiw so tri gair yn hanner digon i ddechre disgrifio 
clwb cŵl fel Dihewyd!! 
Fflyrt y clwb: (pawb yn cytuno yn syth….) Owain Tŷ  
Cornel. 
Clown y clwb: Heb amheuaeth Brennig a Owain,  
sef Ant a Dec y clwb! 
Pwy aelod sy’ wastad yn hwyr i’r clwb:  
Orion a Seren. 

Sawl aelod: 25 aelod 

Oedran clwb: 70 mlwydd oed 

Ble/pryd chi’n cwrdd: Ni’n cwrdd yn ystafell Berkley 
bob nos Lun am 7.30 

Hoff gystadleuaeth: Rali 

3 gair i ddisgrifio’r clwb: Bywiog, Swnllyd, Sbort. 

Fflyrt y clwb: Anwen Davies- Hafod. 

Clown y clwb: Scott a Iwan 

Pwy aelod sy wastad yn hwyr ir clwb: Teulu 
Hafod. 



1af: Llanddewi Brefi   Cydradd 2il:  Llangwyryfon a Penparc 
 

Arddangosfa Ffederasiwn: Llanddewi Brefi 

Coginio: Elinor Jones + Guto McAnulty-Jones, Llangeithio 

Blodau: Elinor Morgan, Llanddewi Brefi 

Cre�: Sara Griffith, Llangwyryfon 

Cystadleuaeth Aelodau: Llangeitho 

Y Sgwrs: Hannah Parr + Meleri Morgan, Llangeitho 

Her Arwyr: Sophie Jones + Delyth Evans, Bro’r Dderi 

Gwisgo i Fynny: Caryl Jacob + Chloe Lewis 

Cneifio: Rhys Richards + Dewi Jenkins, Talybont 

Y Llais: Llanddewi Brefi 

Yr Arwr: Felinfach 

Dawnsio: Mydroilyn 

Gwaith Coed: Edward Wells + Sion Phillips, Penparc 

 

 

Ar ôl wythnos o gystadlu brwd rhwng y Ffederasiynau daeth llwyddiant ysgubol i Sir Geredigion a 

braf nodi fod yna gynrychiolaeth o 15 o glybiau’r Sir wedi cyfrannu at y llwyddiant.  Dyma rai can-

lyniadau: 

Arddangosfa Ffederasiwn – 2il: Llanddewi Brefi 

Dylunio a Chreu Uwcharwr – 2il: Llanddeiniol 

Y Llais – 2il: Llanddewi Brefi a Troedyraur 

Barnu Moch Cymreig – 1af Bedwyr Siencyn, Dewi Davies, 

Dyfrig Williams a Caryl Haf Jones. 

Blodau – 2il: Elinor Morgan, Llanddewi Brefi 

Coginio – cydradd 3ydd: Elinor Jones a Guto McAnulty-

Jones, Llangeitho 

Gwisgo i Fyny – 2il: Caryl Jacob a Chloe Lewis, Bro’r Dderi. 

Dyfarnwyd bod Ceredigion yn gyntaf am y mwyaf o farciau 

yn yr Adran Beirniadu Stoc yn y tair cystadleuaeth ac yn ennill tlws coffa R.L. Jones. 

Ceredigion - 1af 

Hyrwyddo Elusen: Llangwyryfon 

Arddangosfa Cylch: Pontsian 

Tablo: Llangwyryfon  

Dylunio a Chreu Uwcharwr: Llanddeiniol  

Beirniadu Stoc: Talybont 

Dawnsio – 1af: Mydroilyn 

Hyrwyddo Elusen – 2il: Llangwyryfon 

Y Sgwrs – cydradd 3ydd: Hannah Parr a Meleri 

Morgan, Llangeitho 

Barnu Defaid Charollais – 1af : Gethin Evans, 

Dafydd James, Owyn Davies a Catrin Haf Jones. 

Rygbi – 1af 

Coedwigaeth – 1af: Edward Wells a Marc 

James, Penparc 



 

 

Eleni cynhelir Diwrnod Maes y Sir ar fferm Hafod, Ferwig. Llongy-
farchiadau i bawb am gystadlu a phob lwc i’r rheini fydd yn cyn-
rychioli’r Sir yn Niwrnod Maes Cymru. Diolch yn fawr i deulu    
Hafod ac i glwb Penparc am gynorthwyo gyda’r trefniadau. 

1af: Llangwyryfon 

Cydradd 2il: Pontsian a Llanwenog 

 

 

1af: Llanwenog 

2il: Mydroilyn 

3ydd: Pontsian 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i glwb Bryngwyn am ennill y 

cwpan ar gyfer y cynnydd mwyaf mewn aelodau 

56 Stryd y Brenin  3 Stryd y Coleg 

Caerfyrddin    Llambed 

01267222500                          01570 423707 

www.trysorjewellery.co.uk 



 

 

 

 

Aeth llond bws o griw o Geredigion lawr i'r ddinas fawr ddrwg - Caerdydd, ar gyfer cyfarfod 

blynyddol C.Ff.I Cymru. Ar y noson gyntaf roedd pawb wedi gwisgo lan fel môr-ladron a chael helfa 

drysor o gwmpas tafarnau'r ddinas, a diweddi'r noson yng nghwmni D.J Huw Bry. Er bod ambell un 

wedi cael noson hwyr/bore cynnar roedd yna gynrychiolaeth dda o'r sir yng nghyfarfod blynyddoedd 

C.Ff.I Cymru a oedd yn cael ei gynnal yn stadiwm y mileniwm - a oedd tipyn tawelach na pan mae 

gem rygbi ymlaen! Roedd yn braf gweld nifer o aelodau'r sir yn rhoi adroddiadau o'r amrywiol  

bwyllgorau. Cafodd Iwan Meirion o Ynys Môn ei benodi yn gadeirydd newydd C.Ff.I Cymru a Yn is-

gadeirydd Cymru. Cafodd Vicky Hope o Frycheiniog ei hethol yn is-gadeirydd Cymru. Soniodd Iwan 

taw cymdeithas frenhinol er atal damweiniau (ROSPA) yw ei elusen am y flwyddyn, a'i sialens ar y 

cyd efo pob sir yng Nghymru yw cerdded y tri chopa, sef, yr wyddfa, Ben Nevis a Scafell Pike mewn 

24 awr! Yn y prynhawn fe aeth pawb i'w cyfarfodydd penodol a llongyfarchiadau mawr i'r aelodau a 

gafodd eu hethol yn swyddogion ar y pwyllgorau yma. Ar y nos Sadwrn, roedd cyfle unwaith eto i 

bawb ddod at ei gilydd yn nhafarn O'Niels, Caerdydd yng nghwmni Owen Jones, Llanddewibrefi, braf 

gweld cyn aelod o'r sir ar y llwyfan. Ar y dydd Sul fe gynhaliwyd y cyngor, gyda thrafodaethau 

ynglŷn â'r mudiad. Edrychwn ymlaen nawr at groesawi gyfarfod blynyddol c.ff.i Cymru yn ôl i Gered-

igion y flwyddyn nesa, i Aberystwyth.   Caryl Haf Jones, C.Ff.I Llanddewi Brefi 

 

 

Wel mae wir yn anodd credu fod blwyddyn gyfan wedi hedfan heibio erbyn hyn.  
Mae'n teimlo fel ddoe pan oeddwn yn neuadd Dihewyd yn cael fy ethol yn gadei-
rydd y Sir am y flwyddyn 2013-2014, ond mae'n rhaid dweud mai dyma flwyddyn a 
fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod am nifer o wahanol resymau. Mae'r 
flwyddyn wedi bod yn un prysur ac yn llwyddiannus iawn. Mae’r llwyddiant yma yn 
glod mawr i chi fel aelodau am sicrhau safon ar lefel sir ond yn bwysicach oll wrth 
ddangos cyd-weithio da ar draws y clybiau a hynny ar lefel Cymru hefyd.  Daeth y 
llwyddiant yma'n amlwg yn CCB Cymru yn ddiweddar wrth i'r sir ddychwelyd yr ar-
ad am y marciau uchaf yng nghystadlaethau'r flwyddyn i Geredigion yn ogystal â'r 
cwpan am y marciau uchaf yn yr adran iau hefyd. Da iawn chi gyd! Pob hwyl i 
Geredigion am flynyddoedd i ddod ac os medraf fod o gymorth i unrhyw un unrhyw 
bryd yna codwch y ffôn.  Dw i'n gorffen gyda phennill adroddais yn CCB y sir; 

Pob lwc i Geredigion, 
Pob llwyddiant a phob bri, 
A chofiwch chi bob amser 

Sir orau’r byd ym ni! 
Einir Ryder 



 

 

 

Yn ystod mis Awst fe deithiais i Ontario, Canada ar daith gyfnewid gyda mudiad y ffermwyr ifanc. Cefais 

y cyfle i weld amrywiaeth eang o gymunedau amaethyddol ac atyniadau twristiaeth, gan gynnwys To-

ronto a’r tŵr CN, Niagara Falls, ‘Dynamic Earth’, marchnad St.Jacobs a hefyd sioe amaethyddol Paris. 

Fe arhosais gyda thri theulu gwahanol a oedd yn aelodau o’r 4H (CFfI yn Ontario). Roedd Casie Deboer, 

merch ifancaf y teulu cyntaf, wedi treulio mis ym Mhrydain ym mis Gorffennaf. Roedd gwesteio Casie 

am bedwar diwrnod yn rhoi siawns i fi gwrdd â rhywun cyn hedfan allan i Ganada. Roedd Casie yn byw 

ar fferm laeth ac roedd y teulu’n godro 130 o wartheg Holstein mewn 2 robot DELAVAL. Roedd hefyd 

robot i gymysgu a rhoi silwair allan i'r fuches a hefyd robot i wasgaru gwellt. Tra ar fy nhaith fe welais 

nifer o systemau godro a oedd yn amrywio o stondinau clymu i allanfeydd cyflym a robotiaid. Fe wnes i 

ymweld â lladd-dy a oedd yn cael ei redeg gan deulu Mennonite, roeddent yn lladd eidion, wyn, moch, 

‘moose’, eirth a cheirw. Roedd yn drip bythgofiadwy ac anogaf unrhyw un i geisio am daith gyda’r 

mudiad.           Sian Downes, C.Ff.I Llangeitho 

Diwrnod Maes Cenedlaethol C.Ff.I – Prifysgol Harper Adams 

Ar ôl llwyddiant y Cardis yn Niwrnod Gwaith Maes Cymru, yn IBERS Aberystwyth nôl yn Ebrill, bu Sioned Fflur o Glwb Llanwenog, 

Dion Davies o glwb Pontsian, a finnau o Dalybont yn ddigon ffodus i fod yn rhan o dîm barnu Cymru ar Lefel cenedlaethol. Yn 

ogystal â’r elfen barnu stoc, fel rhan o’r gystadleuaeth Genedlaethol rhaid oedd paratoi ychydig o waith cartref i’w gyflwyno o flaen 

llaw – sef Prosiect Rheoli. Ar ôl teithio fyny i Brifysgol Harper Adams, treuliom ein diwrnod cyntaf yn eistedd cyfres o gyfweliadau 

gan baneli o feirniaid i drafod ac ymhelaethu ar ein Prosiect. 
Ar y dydd Sul cawsom ein croesawi gan olygfa cyfarwydd peniau stoc, a diwrnod o feirniadu - pedwar dosbarth o chwech. Ar derfyn 

y dydd dyfarnwyd Sioned Fflur yn bumed yng nghystadleuaeth Stocman iau NFYFC. Yn yr adran hon chyhoeddwyd Dion Davies yn 

drydydd a finnau’n cyrraedd y bedwerydd safle yng nghystadleuaeth  Stocman hŷn NFYFC. Wrth groesi yn ôl dros glawdd Offa 

gefais alwad gan aelod o staff NFYFC, 
“Geraint, we’re ever so sorry we’ve miscalculated the scores and you were meant to be third”, felly roedd hyn yn meddwl fod Dion 

yn codi i'r 2ail safle. Wel golew! 
Pob lwc i rheini ohonoch fu’n llwyddiannus yn Niwrnod Maes Ceredigion a Chymru a gobeithio gall un ohonoch fynd un gam yn  

bellach a chipio teitl Stocmon hun NFYFC 2015!!        Geraint Jenkins, C.Ff.I Talybont  



Tîm Golygu:  Caryl Haf Jones , Geraint Jenkins, , Menna Williams, 

Gwenan Davies,  Elen Thomas a Sian Downes. 

Pob Lwc i bawb yn yr Eisteddfod! 

Diolch yn fawr iawn i’r noddwyr am eu  

rhoddion ariannol sy’n sicrhau parhad y cylchgrawn. 

TACHWEDD 

1 Eisteddfod y Sir—Pafiliwn Bont 

2 Cyfweliadau Teithiau Tramor C.Ff.I Cymru 

12 Hyfforddiant Barnu Carcas 

15 Eisteddfod C.Ff.I Cymru  

19 Pwyllgorau’r Sir 

21 Chwaraeon Dan Do 

RHAGFYR 

1-3 Ffair Aeaf 

7 Siarad Cyhoeddus Saesneg 

29 Dawns y Frenhines a’r Ffermwr Ifanc 

IONAWR 2015 

18 Siarad Cyhoeddus Cymraeg  

19 Noson ar gyfer aelodau 16 oed neu iau 

21 Pwyllgorau Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 

29 Cyngor ac Is-bwyllgorau C.Ff.I Cymru 

CHWEFROR  

16-20  Cystadleuaeth Pantomeim 

22 Cyfweliad Aelod Hŷn ac Iau 

23 Cyngerdd Pantomeim 

26 Cyfweliadau Brenhines, Ffermwr Ifanc a Morwynion 

27 Dawns Dewis Swyddogion 


