
 

Yn y rhifyn yma….. 
 Adnabod eich swyddogion newydd 

 Cipolwg ar arwyddion y rali 

 Dathliadau 

 Cystadlaethau  

 Joio 

 Newyddion 

 

— Cylchgrawn C.Ff.I. Ceredigion 



 

Cwrdd â Swyddogion 2017-2018 

 

 

  Enw:   Morys Ioan   Oed: 24  
 

  Pentref:  Caerwedros 
 

  Gwaith: Maethegydd Mole Valley 
 

Pa ddigwyddiad gyda’r CFfI sydd wedi achosi’r mwya’ 

o embaras i ti?  

Byth yn embarrassed!  Cryfder neu wendid sai’n siŵr. 
 

Pa sioc allu di ei ddatgelu i ddarllenwyr Ar Dân?  

Dw’i erioed wedi berchen ar gar. 

 

Enw:  Elin Haf Jones / Elin Lifestyle  

Oed: 25  

Pentref: Maesycrugiau / Caerdydd 

Gwaith: Is-gynhyrchydd rhaglenni   

plant / Cyflwynydd newydd Cyw! 

Petaet ti’n faryn o siocled – pa fath fyddet ti?  

Terry’s Chocolate Orange – am resymau amlwg!  

Oes gen ti unrhyw dalentau cudd? Fi’n gallu  

dynwared Donald Duck yn itha da – gofynnwch i fi 

tro nesa welai chi! 

Disgrifia dy hunan mewn 3 gair: Cochen, bishi,  

hapus. 

 

  Enw:  Steffan Rhys Nutting 

  Oed: 26   Pentref: Tal-y-bont 

  Gwaith:  Pennaeth Safle  

  Ysgol Gynradd 

  Pa air neu ddywediad wyt ti’n ei  

  orddefnyddio?   

Unrhyw un sy’n fy nabod byddan nhw’n cytuno â fi,  

ond dwi’n defnyddio “sori bod fi’n hwyr” LOT gormod! 

Pa sioc arall allu di ei ddatgelu i ddarllenwyr Ar Dân?  

Fi oedd y dirprwy gwrywaidd cyntaf. Aled oedd ail. 

 

 

 

Enw: Esyllt Ellis Jones   Oed: 24  

Pentref: Llangwyryfon 

Gwaith: Swyddog Ansawdd Data, 

Cyswllt Ffermio 

Pa sioc arall allu di ei ddatgelu i ddarllenwyr Ar 

Dân? Mae gen i ddau frawd – un sy’n un munud yn 

hŷn na fi ac un sydd un munud yn iau na fi!! 

Sut wyt ti’n ymlacio? Ymlacio?! Beth yw hwnnw? 

Ddim yn cael cyfle i ymlacio yn aml. 

  

 

 

 Enw: Aled Davies   Oed: 26  

 Pentref: Rhydlewis  

 Gwaith: Rhedeg busnes Plymwaith a  

 Gwresogi  

Pa ddigwyddiad gyda’r CFfI sydd 

wedi achosi’r mwya’ o embaras i ti? Gwisgo lan fel 

menyw yng nghystadleuaeth hysbyseb yr Eisteddfod. 

Gwisgo wig mawr blond, boobtube a sgert fach goch. 

Deg mlynedd yn ddiweddarach a dwi’n dal yn cael fy 

atgoffa!  

Petaet ti’n faryn o siocled—pa fath fyddet ti? Fi’n 

credu Wispa fydde ni—soft a bubbly. 

DIRPRWY 

Enw: Angela Evans   Oed: 26  

Pentref:  Tregaron 

Gwaith:  Rheolwr Gweithrediadau CPH, 

Adran Amaeth Llywodraeth Cymru 

Pa gyfrinach allu di ei ddatgelu i  

ddarllenwyr Ar Dân?  Dw’i methu nofio, 

fi fel sach o datw yn suddo! 

Beth yw’r parti neu’r noson allan orau i ti fod arni?  

Y penwythnos cynta’ es i AGM Blackpool. Joies i o’r 

funud eisteddais ar y bws tan i fi gyrraedd adre'r  

penwythnos ni. Des i nabod gymaint o aelodau’r Sir a 

gwneud ffrindiau oes! 

FFARMWR IFANC BRENHINES 

DIRPRWY DIRPRWY 

DIRPRWY 



 

 
 

Enw:  Caryl Morris  

    Oed: 18   Pentref: Llanrhystud 

    Gwaith:  Disgybl 6ed Dosbarth yn  

    Ysgol Gyfun Aberaeron  

    Beth yw dy atgof cyntaf gyda’r  

mudiad? Cerdded i mewn i’r clwb ar y nos Lun cynta’ 

gyda Dad a fod yn lawer rhy shei i siarad ‘da  

unrhywun oedd yna—sain credu bod y broblem ‘na  

yn bodoli rhagor! 

Beth sy’n dy gadw’n effro’n y nos? Dim. Sain credu 

bydde unrhywbeth yn fy stopo i rhag gysgu! 

 

Enw:  Gwenan Davies    Oed:  25 

Pentref: Mydroilyn / Caerfyrddin  

Gwaith: Uwch Swyddog y Gymraeg,  

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
 

Petaet yn Brif Weinidog Cymru, 

beth fyddet ti’n wneud gyntaf?  

Gwneud Dydd Gŵyl Dewi yn Ŵyl y Banc! 
 

Sut wyt ti’n ymlacio? Pan nad oes ymwelwyr yn y  

Bythynnod neu’r Tai Twt, does dim byd gwell na glased 

o win yn y Twba Twym.  

AELOD IAU AELOD HŶN 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Rali C.Ff.I Tregaron a’r Cylch 

 

Rali C.Ff.I Tregaron a’r Cylch 

Fel aelodau CFfI Tregaron a’r Cylch, 
mae’n bleser mawr i groesawu chi i 
gyd i fferm Dolyrychain sydd ar gyrion  
pentre’ Pontrhydfendigaid. Dyma’r 
tro cyntaf i’r clwb gynnal y rali ers 
1979! Edrychwn ymlaen at weld yr 
holl glybiau yn dod i ganol y sir ac i 
weld yr holl gystadlu gydol y diwrnod. Cofiwch ymuno â 
ni yn y ddawns ar fferm Caebwd, Tregaron er mwyn 
ymlacio a mwynhau ar ôl yr holl baratoi a chystadlu.  
Gobeithio y  byddwch yn  mwynhau’r diwrnod! 

 

Aelod Cudd - Pwy yw’r aelod yma? 
Clwb yng Ngogledd / Canol / De y sir?   Canol 

Dan 16/21/26?        26 

Gwaith:         Ffermwr 

Beth yw dy hoff weithgaredd gyda’r mudiad? Pan yn ifancach odd pob gweithgaredd yn llawn cyffro, 

chwaraeon yn enwedig. Erbyn hyn, gweithgareddau grŵp fel siarad cyhoeddus a cynhyrchiadau llwyfan 

sy'n dod a’r wefr i fi. 

Pa ddigwyddiad gyda’r CFfI sydd wedi achosi’r mwya’ o embaras i ti? Y noson yn Theatr Felinfach 

pan gollais fy malans wrth gamu nôl mewn i booth un o’r guards tu fas Buckingham Palace, es i, ar 

booth am nôl drwy'r cyrtens du a lando'n fflat ar lawr tywyll gefn llwyfan. Dewch i fy holi os ydych eisiau gwybod 

mwy o’r stori. Enillais yr actor iau gorau y flwyddyn honno ac mae’r diolch mwya’ i’r bois cefn llwyfan! 

Beth yw dy hoff ddywediad? Dywediad o’r Affrig - "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go 

 together" 

Disgrifia dy hun mewn tri gair. Anodd gwneud hyn 

Pa arferion drwg neu wendidau sydd gen ti? Rheoli amser 

Pa sioc arall allu di ei ddatgelu i ddarllenwyr Ar Dân? Pan yn ddau, collais rhan o ddau fys 

mewn peiriant torri gwair. Fi hefyd oedd yr aelod cyntaf o’r cyhoedd i gael reid yn hofrenydd 

newydd sbon gwylwyr y glannau yng Ngorffennaf 2015. Detho nhw i hôl fi o'r fferm. O'n i’n falch 

gweld nhw! 

Darllenwch  

ymlaen 

i chwilio’r  

ateb….. 

? 



 

,TREGARON 

Cystadleuaeth Arwydd y Rali  

LLANWENOG 

LLANDDEWI BREFI 

BRYNGWYN 

LLANGWYRYFON 

TAL-Y-BONT 

PONTSIAN 

MYDROILYN 

FELINFACH 

TROEDYRAUR 

TRISANT 

TREGARON 

BRO’R DDERI 

17 o glybiau wedi cystadlu.  
Pa un yw eich ffefryn chi? 

LLANDDEINIOL 

LLEDROD 

CAERWEDROS 
 

LLANGEITHO 

 

PENPARC 



 

 
 
 
 
 

 

 

Nofiwr cyflymaf: 
Ifan Davies,  

Felinfach  

Clwb Buddugol: Felinfach 

GALA NOFIO’R SIR 

Cynhaliwyd diwrnod 
chwaraeon llwyddiannus ar 

gampws Ysgol Bro Pedr, 
Llambed. 

Llongyfarchiadau mawr i’r    
clybiau canlynol am ddod i’r 

brig: 

Pêl-droed - Tal-y-bont  

Pêl-rwyd - Llanddewi Brefi  

Hoci Cymysg - Tregaron  

Rownderi Iau - Tregaron  

Dodgeball - Llangeitho  

Rygbi Cyffwrdd – Llanwenog 

 

Mi fydd Tal-y-bont, Tregaron 
a Llanddewi Brefi yn  
cynrychioli’r Sir yng  

nghystadleuaeth   
Chwaraeon C.Ff.I. Cymru ar 

Fehefin y 25ain yn  
Aberystwyth. 

 

Dolffiniaid, lamprai, morloi, aelodau C.Ff.I. Ceredigion – rhai o nofwyr cryfa’r sir! Bu aelodau’r sir 
yn cystadlu yng nghystadleuaeth gala nofio ym mhwll nofio Aberaeron. Noson llawn hwyl a 

chystadlu brwd yw’r noson yma yn flynyddol a braf oedd gweld cymaint o glybiau yn cefnogi’r 
digwyddiad. Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n cystadlu. 

 



 

Mae wythnos hanner tymor Chwefror a chystadleuaeth 

adloniant y sir yn uchafbwynt y flwyddyn i nifer o’n 

aelodau. Tro’r hanner awr o adloniant oedd hi eleni a 

phenderfynwyd ailwampio’r gystadleuaeth a’i gyflwyno 

ar ei newydd wedd sef ‘Cynulleidfa gyda...’. Perodd y 

newid yma i fod yn adeg anesmwyth i’r clybiau gan nad 

oeddent yn siŵr sut i’w ddehongli. Doedd neb yn siwr 

sut i’w ddehongli yn iawn ond mewn  mewn modd 

hollol ‘Ceredigion’ aeth 15 clwb ati i gyflwyno hanner 

awr o adloniant pur a brwydro’n ffyrnig am gwpan Mr a 

Mrs D G E Davies, Faerdre, Llandysul. 
 

O gawl Dudley i ferched Jingls Radio’r Bryniau, i 

hanesion Mrs Brown a drama Caffi Sali Mali, Dai ddewis 

ei enw, dau ddewis ei gêm, a hyd yn oed Charles 

Darrow yn atgyfodi am noson yn Felinfach, gwelwyd llu 

o gymeriadau lliwgar a rhyfeddol oedd yn ein diddanu 

am wythnos gyfan.  
 

Cafodd y beirniad, sef Mr Cefin Vaughan, ei syfrdanu 

gan y safon o berfformio ac adloniant a welodd yn 

Theatr Felinfach ac er y pen tost ar ddiwedd yr wythnos 

roedd wedi mwynhau “bob un eiliad o’r profiad.”  
 

Diolch yn fawr iawn i bob un fuodd ynghlwm â’r 

gystadleuaeth, boed yn gystadlu neu’n mwynhau, mae’n 

amlwg bod talent gwirioneddol yn y sir a bod dyfodol 

disglair i’n actorion medrus ni. 

 

Ar ôl cystadleuaeth Ceredigion aeth clwb 

Tal-y-bont lawr i Theatr y Dywysoges  

Frenhinol, Port Talbot i gystadlu yng 

Ngwledd o Adloniant CFfI Cymru. Aeth y 

criw ar fws a llwyddo i ennill y 

gystadleuaeth gyda Dewi Jenkins yn ennill y 

wobr am y ‘perfformiwr mwyaf addawol’ 

dros Gymru. Llongyfarchiadau enfawr i 

glwb Tal-y-bont ac i Dewi ar eu camp, yn 

ennill y gystadleuaeth Hanner Awr o 

Adloniant am y tro cyntaf ers i Drisant 

ennill gyda ‘Hafan y Cadno’ yn 2005.  Ewch i wefan y Sir i weld y  
canlyniadau yn llawn 

1af – Tal-y-bont 

2il – Felinfach 

3ydd – Llanddewi Brefi 

 



 

 

 
       
 

Noswaith allan 
 Golff, Penrhos, Llanrhystud 
 Ar y Bêl, Ffos y Ffin 
 Cegin Gareth Goedwig 
 Constitution Hill,  
 Aberystwyth 
 Go-cartio 

 Rownderi 
 Bowlio Deg  
 Hangar 5 
 Noson ‘Sut i….’ 

Pen-blwydd Hapus C.Ff.I Bryngwyn! 

Mae’r Clwb yn dathlu hanner canrif 

o fodolaeth eleni ac maent yn   

gobeithio 

dathlu’r 

achlysur nes 

‘mlaen yn y 

flwyddyn a 

chodi arian 

tuag at elusen. Ailsefydlwyd Clwb Bryngwyn 

ym mis Medi 1967 gan Sam Jones, 

Groesffordd. Roedd tua 50 o aelodau yn y 

clwb ar yr adeg yna. Mae Sam Jones yn Hen 

dad-cu i ddwy aelod presennol o glwb 

Bryngwyn. Enillwyd y Rali yn Llanddewi Brefi 

yn 1973, Llanilar yn 1980 ac eto yn Llanwenog 

yn 1994, ac yna’n ail yn 1977. Pob lwc i’r 

dyfodol! 

 

Syniadau ar gyfer eich rhaglen clwb 
Ydych syniadau chi ar gyfer rhaglen y clwb wedi sychu?  

Ydych chi wedi diflasu gwneud yr un gweithgareddau bob blwyddyn?  

Cofiwch hefyd fod 
Morys ac Esyllt yn 

awyddus iawn i ymweld 
â phob clwb i gynnal  

gweithgaredd yn ystod 
eu blwyddyn. 

C.FF.I BRYNGWYN 

Roedd traddodiad 
y ffermwyr ifanc yn ddwfn 
ym mhlwyf Llanwenog cyn 
1956 gyda chlybiau      
Cwrtnewydd a Gorsgoch, 
ond oherwydd y rhyfel  
gorfu i’r rheiny ddod i ben, 
ond yn 1956 sefydlwyd 
Clwb Llanwenog, ac eleni 

rydym ni’n dathlu 60 
mlynedd o fodolaeth.  
Rydym ni’n barod wedi  bod 

am dro drwy archif y clwb mewn cwis a gwledda yn 
ein cinio dathlu yn Nhyglyn Aeron, ac mae’r dathlu’n 
parhau...ar ddydd Sadwrn Mehefin yr 17eg (mewn 
pythefnos, aaaah!!!) bydd aelodau a chyfeillion y clwb 
yn seiclo, nofio, rhwyfo, rhedeg, cerdded a thynnu 

tractor am 60 milltir ar hyd yr ardal. Ry'n ni'n codi 
arian at Alzheimer's Society Cymru. Dewch i gefnogi 
ni ar ein taith neu noddwch ni ar ‘justgiving – Gethin
-Hatcher’- fydd hi’n dipyn o her, ac mae sawl aelod 
wedi bod yn ymarfer yn galed iawn...eraill falle ddim 
cymaint! Yna byddwn ni’n dathlu gyda’n gilydd 

mewn diwrnod Hwyl yng Nghaerwenog, Penffordd ar 
Orffennaf y 1af. Bydd twrnament rownderi, 
gweithgareddau i'r plant a chyfle i weld hen luniau a 

ffilmiau o weithgareddau'r clwb. Am 5:30yh bydd 
aelodau a chyn-aelodau'n cneifio 60 o ddefaid  
Llanwenog. Dewch yn llu am brynhawn llawn 
hwyl! Ymlaen at y 60 nesa’! 

C.FF.I  LLANWENOG 

Noswaith mewn  
 Noson straeon am yr ardal 
 Noson goginio - smwddis, 

crempog,  
 addurno cacennau,  
 addurno wyau pasg 
 ‘Inflatables’ - castell  

 bownsio, restlo swmo 
 Sosial gyda chlybiau eraill 
 Noswaith Gee Ceffyl Bach  
 Twrnament Tipit 
 Noson Crepes y Cardi  

 

D 
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 Dathlu 75  mlynedd C.Ff.I Ceredigion 
 Codi arian ac ymwybyddiaeth i’r Beiciau 

Gwaed 
 3 grŵp - 25 milltir yr un  
 132 o aelodau a nifer fawr o stiwardiaid 
 Lot o chwerthin—yn enwedig  gweld 

beic un pedal, Bethan Roberts wedi i’r 

llall fynd ar streic a chwympo i ffwrdd! 
Ac oedd, roedd sawl ‘tan line’ hyfryd 
(yn enwedig marciau sbecs haul Morys 
Ioan), coesau stiff a phenolau tost dydd 
Sul! 

 I orffen - 8 ras ddefaid - ie 
defaid go iawn!  

Hoffai’r sir ddiolch i bawb 
wnaeth rhoi o’u hamser, 
arian ac amynedd i 
wneud y diwrnod yn un 
llwyddiannus.  

Hyd yn hyn rydym ni 
wedi llwyddo i godi dros 

£8,000  

Ein Aelod Cudd Yw - 
Carwyn Jones 

C.Ff.I. MydrOilyn 



 

Swyddogion y Sir yn cyflwyno siec o £1,000 i 
R.A.B.I ar ôl Gymanfa'r Frenhines a Ffarmwr 

Ifanc nôl yn mis Mawrth!  Yn y llun gyda Bethan, 
Dewi a'r Dirprwyon mae Frances (Cadeirydd 

R.A.B.I Ceredigion) Euros (Is-gadeirydd) a Rhian 
(Ysgrifenyddes)! 

Yng Nghapel Mydroilyn ar Nos Sul y 19eg o Fawrth ddaeth aelodau, ffrindiau a’r gymuned at ei  
gilydd i gefnogi Gymanfa'r Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc.  
 
Noson hwyliog oedd hi a'r arwain o dan ofal swyddogion ac aelodau'r Sir. Hoffwn ddiolch o galon 
iddyn nhw am eu hymroddiad i'r arwain ac am wneud hynny gydag egni a hiwmor! Braf oedd 
gweld y Capel a'r Neuadd wedyn dan ei sang! Wrth i ni ddod ynghyd i gyd-ganu roedd wrth gwrs 
nod i godi arian ar gyfer elusen. Ein dewis ni eleni fel criw o swyddogion oedd RABI; elusen agos 
iawn at ein calonnau yng nghefn gwlad ac yn arbennig yng Ngheredigion lle mae'r galw am  
grantiau wedi cynyddu 50% yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig. Gwaith RABI yw cynorthwyo a 
chefnogi amaethwyr mewn angen, ynghyd a rheini sydd wedi ymddeol.  
 
Pleser o'r mwyaf oedd cyflwyno siec o £1,000 i'r Pwyllgor yn ddiweddar, diolch o galon i bawb am 
eu cefnogaeth a’u haelioni.  Fel swyddogion ry’n ni'n ddyledus i lawer o bobl am eu cymorth i 
gynnal Cymanfa - mae'r rhestr yn un anferth felly diolch enfawr i chi gyd!  
 
 
 

 

 

 

AGM TORQUAY 

Gymanfa’r frenhines  
a’r ffarmwr ifanc  

Ar 21ain o Ebrill teithioedd tua 80 o aelodau C.Ff.I Ceredigion lawr i Torquay ar 

gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y C.Ff.I a chafwyd penwythnos llawn sbort. 

Nos Wener roedd gofyn i ni wisgo yn smart iawn a bois bach roedd pawb o 

Geredigion wedi sgrwbo lan yn dda i ymweld â’r Riviera Centre. Dydd Sadwrn 

oedd diwrnod y Gwisg Ffansi gyda llond lle o Dywysogion a Tywysogesau! 

Crysau polo y sir gwisgwyd ar yr noson olaf gyda rhagor o joio a chymdeithasu. 

Hyd yn oed ein Tomos bach ni yn gweld eisiau ei annwyl Sir Benfro llawer  

gormod a newid crysau polo. Yn ogystal â’r holl gymdeithasu, aeth  

cynrychiolaeth o’r sir i’r cyfarfod blynyddol.  Penwythnos i’w chofio, edrych 

‘mlaen i Blackpool blwyddyn nesaf yn barod!  

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 SIARAD CYHOEDDUS C.FF.I. CYMRU  
Cafwyd diwrnod llwyddiannus yng 
nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymru. 
 
Llongyfarchiadau i Cennydd Jones, CFFI 
Pontsian ar ennill Siaradwr Cymraeg gorau o 
dan 26 a’r Siaradwr Saesneg gorau o dan 26.  
 
 
 
 
 
 

Daeth Eiry Williams, CFFI 
Llangwyryfon yn gyntaf yng 
nghystadleuaeth Ymgeisio 
am Swydd ac Alwen Morris, 
CFFI Llangwyryfon yn  
gyntaf yn y Seiat Sillafu. 
 
 

Dyma weddill y  
canlyniadau:  

 
Tîm Darllen Cymraeg -  
cydradd 3ydd 
Seiat Holi Cymraeg (21) - 1af 
Seiat Holi Saesneg (21) - 3ydd 
Dadl Cymraeg (26) - 2il 
After Dinner (26) - 2il 
Ceredigion yn 3ydd yn yr Adran Gymraeg a’r 
Saesneg 
 

Fel yr arfer cawsom ddiwrnod hollol ffantastig yng Nghlwb Rygbi Llambed ar 
ddydd Sul y Pasg. Daeth llu o aelodau dros 18 oed at ei gilydd am lot o sbort a 
llawer o ddwli gwyllt yng nghwmni Mared a Mererid a oedd yn arwain y 
gemau a DJ Bry wrth y gerddoriaeth. Yng nghanol y dwli, cafwyd oriau o 
hwyl. Mae’n siŵr bod sawl pen tost y bore wedyn! 

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gynrychioli Ceredigion 
yn Niwrnod Maes C.Ff.I Cymru a wnaeth alluogi i  

Geredigion ddod yn ail ar ddiwedd y dydd.   
Da iawn i bawb  yn enwedig tîm Ffensio Iau C.Ff.I 
Llangwyryfon a thîm Taith Natur C.Ff.I Tregaron  

a ddaeth yn fuddugol.  
 

Dyma ganlyniadau’r dydd:  
Stocmon Hŷn - tîm 2il; Liz Harries, Pontsian 3ydd 

Ffensio Hŷn - 3ydd Llangwyryfon 
Ffensio Iau - 1af Llangwyryfon 

Llwybr Natur Iau - 1af Tregaron 
Arddangosfa Ciwb - 2il Trisant  

 

Diwrnod Maes C.Ff.I Cymru  



 
 
 

MEHEFIN   
16  Rygbi 7 bob ochr 
15  Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 
25  Diwrnod Chwaraeon Cymru - Aberystwyth 
18   Cyngor ac Is-bwyllgorau C.Ff.I. Cymru 
28  Athletau 
30  It’s a Knockout – Fforwm Ieuenctid 
    

GORFFENNAF 
19  Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 
24-27 Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru  
 

AWST 
2   Treialon Cŵn Defaid Talybont—Adran  
  C.Ff.I Ceredigion 
31   Cwrs Swyddogion -     
  Canolfan Addysg Felinfach 
 

MEDI  
6   Pwyllgor Gwaith,Is-bwyllgorau’r Sir a  
  Chwrs amddiffyn plant lefel 1 
20  Pwyllgor Blynyddol y Sir 
27   Hyfforddiant Barnu Gwartheg Godro 
29-1   Cyngor ac Is-bwyllgorau C.Ff.I. Cymru /
  AGM Cymru - Aberystwyth 
 

HYDREF 
4   Hyfforddiant Barnu Wyn Tew 
7  Diwrnod Maes y Sir 
18   Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir— 
  Hyrwyddo Teithiau Tramor 
27-30  Trip Materion Gwledig a Rhyngwladol  
  C.Ff.I. Cymru 
 

TACHWEDD 
2-4   Eisteddfod y Sir—Pafiliwn Bont 
8  Hyfforddiant Barnu Carcas—Dunbia 
12  Cyfweliadau Teithiau Tramor C.Ff.I Cymru 
15  Pwyllgorau’r Sir 
18  Eisteddfod C.Ff.I Cymru -  
  Venue Cymru, Llandudno 
24  Chwaraeon Dan Do 
27-28 Ffair Aeaf 
 

RHAGFYR 
3  Siarad Cyhoeddus Saesneg 
28  Dawns y Frenhines a’r Ffermwr Ifanc 
 

IONAWR 2018 
8  Cwis y Sir 
17  Pwyllgorau Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 
21  Siarad Cyhoeddus Cymraeg 
TBC  Cyngor ac Is-bwyllgorau C.Ff.I. Cymru 

CHWEFROR  
19-23 Cystadleuaeth Pantomeim 
18  Cyfweliadau Aelod Hŷn ac Iau 
26  Cyngerdd Pantomeim 
 

MAWRTH 
3-4  Gwledd o Adloniant  
11  Cyfweliadau Brenhines, Ffermwr Ifanc a’r 
  Dirprwyon 
14  Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 
16  Dawns Dewis Swyddogion 
23  Gala Nofio 
24  Siarad Cyhoeddus Cymru 
26  Cwis Iau’r Sir 
 

EBRILL 
1  Diwrnod Hwylus Sul y Pasg 
4  Hyfforddiant Barnu Stoc 
11  Hyfforddiant Barnu Stoc 
19  Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir   
21  Diwrnod Maes C.Ff.I Cymru - Sir Gâr 
25  Hyfforddiant Barnu Stoc 
 

MAI 
4-7   AGM Blackpool  
12  Chwaraeon y Sir 
16  Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 
19-20 Gŵyl y Gwanwyn 
TBC  Saethu Colomennod Clai 
 

MEHEFIN 
2  Rali’r Sir 
15  Rygbi 7 bob ochr 
20  Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 
24  Diwrnod Chwaraeon Cymru 
TBC   Cyngor ac Is-bwyllgorau C.Ff.I. Cymru 
27  Athletau 
29  It’s a Knockout – Fforwm Ieuenctid 
 

GORFFENNAF 
4  Athletau (Ail ddyddiad) 
11  Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgorau’r Sir 
23-26 Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru 
 
 

*Bydd noson dan 18 yn cael ei gynnal ar nos Lun 
rhywbryd yn ystod y flwyddyn, dyddiad i’w gadarnhau. 
 
*Dyddiad Noson Cyfnewid Clwb i’w drefnu 

DIGWYDDIADAU 2017-2018 
Rhowch y dyddiadau yma yn eich dyddiaduron yn barod! 



 Tîm Golygu:  Esyllt Ellis Jones, Morys Ioan,  
Elin Haf Jones, Angela Evans,  

Aled Davies a Steffan Rhys Nutting. 
 Diolch yn fawr i Bethan, Dewi a’r dirprwyon am eu 

gwaith yn golygu’r cylchgrawn hwn yn ystod  
y flwyddyn ddiwethaf. 

 

Pob Lwc i bawb yn Rali’r Sir! 
Diolch yn fawr iawn i’r noddwyr am eu rhoddion ariannol 

 

NFU 
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