Adroddiad blynyddol 2017
TUDALEN 3
Datganiad y Llywydd
Dyma Charlotte Smith, Llywydd newydd FfCCFfI,
yn cnoi cil ynghylch ei blwyddyn gyntaf wrth y
gwaith yn dysgu rhagor am y Clybiau Ffermwyr
Ifanc.
Rwyf i wrth fy modd cael bod yn llywydd newydd
Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr
Ifanc, ac yn falch dros ben o hynny.
Nid wyf i’n ifanc, ac nid wyf i erioed wedi bod yn
ffermwr, felly efallai eich bod chi, fel fi, yn rhyfeddu
fy mod i’n gwneud y fath swydd!
Rwy’n gweithio fel newyddiadurwraig ym maes
amaethyddiaeth a bywyd gwledig ers 20 mlynedd,
felly rwyf i’n ymwybodol iawn o bwysigrwydd y
Clybiau Ffermwyr Ifanc, ac roeddwn i wrth fy
modd pan ofynnwyd i mi gyfranogi.
Roedd rhai pethau roeddwn i’n eu disgwyl
pan gychwynnais fel Llywydd FfCCFfI – mwd,
chwerthin, jôcs amaethyddol amheus eu natur
– ac rydych chi wedi cyflawni pob un ohonynt!
Yr hyn sydd wedi fy rhyfeddu yw’r pethau nad
oeddwn i’n eu disgwyl, yn cynnwys y cyfanswm
gwirioneddol anghredadwy o egni sydd gennych
chi a’r dramâu, y dadleuon a’r ymgyrchoedd
gwych rwyf i wedi’u gweld.
Ni allaf i feddwl am unrhyw sefydliad arall sy’n
cwmpasu’r wlad gyfan ac yn cynnwys pobl sy’n
amrywio o ran oedran o 10 mlwydd oed i rai sydd
ynghanol eu hugeiniau (a’u teuluoedd hynod
oddefgar) â chymorth criw bychan ond ymroddgar
o staff. Mae’n wirioneddol wych.
Ond yr hyn sydd wedi gwneud yr argraff fwyaf
arnaf i ynghylch y digwyddiadau rwyf i wedi’u
mynychu – eich Cynhadledd Flynyddol, eich
sioeau sirol a’r dadleuon – yw’r ymdeimlad o
deulu a chyfeillgarwch. Bydd Ffermwyr Ifanc yn
cefnogi ei gilydd. Beth bynnag fo’r achlysur ac nid
waeth pa mor anghyfleus fo hynny, bydd aelodau’r
CFfI yno os bydd ar un o’u cydaelodau angen eu
cymorth. Gall hynny amrywio o gefnogi rhywun
sydd ar fin siarad cyhoeddus neu ddangos defaid
am y tro cyntaf i sicrhau fod pawb yn cyrraedd
adref wedi noson hwyr. Mae gweld a bod yn rhan
o’r ysbryd hael hwnnw yn brofiad hyfryd.
Rwy’n gwybod fod dilyn ôl traed Poul Christensen
a’i wraig Margaret yn waith anodd. Maent wedi
rhoi eu hamser a’u caredigrwydd i’r sefydliad
hwn ers blynyddoedd lawer, ac maent wedi bod
yn barod iawn eu cymorth i minnau a fy nheulu
hefyd. Rwy’n gobeithio eu bod yn mwynhau hoe
hir a haeddiannol dros ben!
Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â llawer rhagor
ohonoch chi eleni a dysgu hyd yn oed rhagor
ynghylch beth yw ystyr bod yn Ffermwr Ifanc.
Diolch am adael i mi fod yn rhan o’r sefydliad
rhagorol hwn – mae’n hwyl anfarwol!
“Yr hyn sydd wedi gwneud yr argraff fwyaf arnaf
i yw’r ymdeimlad o deulu a chyfeillgarwch. Bydd
Ffermwyr Ifanc yn cefnogi ei gilydd”

TUDALEN 6
Y Bwrdd Rheoli
Gwnaed penderfyniadau pwysig i ddiogelu
dyfodol FfCCFfI yn 2018, yn ôl Cadeirydd y
Bwrdd Rheoli, Heather Black
Cafodd y Ffederasiwn a’i aelodau, a chefais
innau, yn fy mlwyddyn gyntaf fel Cadeirydd y
Bwrdd Rheoli, flwyddyn anhygoel!
Fe wnaethom ni wynebu rhywfaint o heriau
ariannol yn 2017 a wynebu sefyllfa argyfyngus
yn ystod y Gynhadledd Flynyddol, a chychwyn y

gwaith o adolygu’r dull o lywodraethu’r sefydliad
a’i statws elusennol. Ond fel arfer, llwyddodd
FfCFfI i ymateb i’r heriau hyn.
Un o’r penderfyniadau allweddol a wnaed gan
Gyngor FfCCFfI oedd cymeradwyo argymhelliad
y Bwrdd y dylai’r Ffederasiwn gychwyn y gwaith
o ddod yn Gwmni Cyfyngedig Cyfyngedig trwy
Warant â statws elusen. Bydd y newid hanfodol
hwn yn diogelu’r Ffederasiwn, ei swyddogion a’i
ddyfodol.
Rhoddwyd prawf at ein cynllunio brys yn ystod
penwythnos y Gynhadledd Flynyddol, pan fu’n
rhaid i oddeutu 150 o aelodau’r CFfI adael eu
gwesty oherwydd tân. Fe wnaeth gweithdrefnau
trefnus tîm digwyddiadau FfCCFfI sicrhau’n
gyflym fod yr holl aelodau oedd yn ymwneud
â’r digwyddiad yn bresennol ac yn cael y gofal
priodol. Yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn,
rhoddwyd prawf ar gynlluniau brys unwaith eto,
dan amgylchiadau anodd yn ystod Sioe Frenhinol
Cymru.
Mae cynlluniau brys ar gyfer holl ddigwyddiadau’r
CFfI bellach yn bwnc hyfforddiant i sicrhau y
caiff cynlluniau tebyg eu creu ym mhob rhan o’r
Ffederasiwn.
Ni wnaeth y Gynhadledd Flynyddol lwyddo i
gyflawni’r elw y disgwylid iddi ei gyflawni yn 2017
oherwydd ni wnaethom werthu nifer digonol o
docynnau. Yn sgil hynny, bu’n rhaid i ni fod yn
ddarbodus am weddill y flwyddyn, oherwydd mae
elw’r Gynhadledd yn rhan allweddol o incwm
FfCCFfI.
Ar waethaf hyn, mae cyllideb gyffredinol FfCCFfI
wedi parhau yn unol â’r targed, a rhaid diolch i
Arolygydd Ariannol y Ffederasiwn am ddarparu
gwybodaeth fanwl yn ystod cyfarfodydd y Bwrdd,
a wnaeth ganiatáu i ni wneud penderfyniadau ar
sail gwybodaeth dda.
Fe wnaeth cangen fasnachol FfCCFfI, HOPS
Labour Solutions, wynebu blwyddyn heriol arall,
wrth i’r Llywodraethu gychwyn ei thrafodaethau
ynghylch Brexit. Mae hyn wedi creu marchnad
amhenodol a chystadleuol. Mae ansicrwydd o
ran elw gweithredol yn golygu fod prif gyllidebau
FfCCFfI yn ansicr hefyd.
Fe wnaeth buddsoddiadau FfCCFfI berfformio’n
dda, ac mae’n rhaid i ni ddiolch i geidwaid
y buddsoddiadau am reoli’r cronfeydd hyn
gan ystyried y tymor canol a’r tymor hir. Mae
cynlluniau a chyllid bellach yn eu lle er mwyn
moderneiddio Canolfan CFfI. Saif yr adeilad yn
Stoneleigh Park ers 50 mlynedd, ac ni wnaed
unrhyw welliannau sylweddol hyd yn hyn. Bydd y
gwaith adeiladu yn cychwyn yn ystod haf 2018.
Yn ogystal â moderneiddio adeilad FfCCFfI,
rydym ni hefyd yn sicrhau y caiff ein presenoldeb
ar-lein ei ddiweddaru a’i fod yn berthnasol i
bobl ifanc heddiw. Cafodd gwefan newydd a
diweddariad pwysig i’r gronfa ddata aelodau eu
comisiynu yn 2017. Bellach, rydym ni wrthi’n
ystyried sefydlu system ar-lein y gall unrhyw bobl
ifanc eu defnyddio i ymuno â FfCCFfI.
Fe wnaeth y Bwrdd ailstrwythuro’r tîm staff yn
2017, a chrëwyd swyddi ychwanegol i gynorthwyo
i gyflawni’r holl waith sydd bellach yn digwydd yng
Nghanolfan CFfI.
Mae Grŵp Adolygu wedi ystyried yr opsiynau
ynghylch statws elusennol sydd ar gael i FfCCFfI,
ac mae ymgynghori’n helaeth ynghylch strwythur
a chyfansoddiad Cyngor FfCCFfI wedi bod yn
rhan sylweddol o’r gwaith hwn. Bydd y Cyngor
yn gwneud y penderfyniadau terfynol yn 2018 a
chyflwynir hwy ger bron y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol.
Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar i’n noddwyr, i Defra ac
i Swyddfa’r Cabinet am eu cymorth hael yn 2017.
Ni allai’r Ffederasiwn gyflawni ei raglen waith heb
gymorth noddwyr a phartneriaid.

Yn olaf, diolch i holl aelodau’r CFfI – ni fyddai’r
Ffederasiwn hwn yn bodoli hebddynt hwy. Chi
yw’r bobl sy’n cynrychioli’r Ffederasiwn hwn, sy’n
cyflawni neu’n cyfranogi yng ngweithgareddau
FfCCFfI a’u clybiau, ac sy’n falch o ddweud eich
bod chi’n Ffermwyr Ifanc. Chi yw ein dyfodol.
TUDALEN 7
Adroddiad Cadeirydd y Cyngor
Datganiad y Cadeirydd
Roedd sicrhau fod gan ffermwyr ifanc lais a gwella
eu diogelwch ar ffermydd yn flaenllaw yn agenda
Ed Ford fel Cadeirydd y Cyngor
Pan ymunais â CFfI Chelmsford yn 2006, wyddwn
i ddim sut byddai’r sefydliad yn dylanwadu ar fy
mywyd yn ystod 12 mlynedd nesaf fy mywyd.
Cychwynnais gyfranogi yng ngwaith Cyngor
FfCCFfI yn 2014, ac fe wyddwn i bryd hynny ei
bod hi’n bryd i mi gychwyn rhoi rhywbeth yn ôl i
sefydliad oedd wedi bod mor werth chweil i mi.
Nid yw cynrychioli 25,000 o aelodau yn waith
hawdd - ond mae’r digwyddiadau rwyf i wedi’u
mynychu, yr ymgyrchoedd rwyf i wedi’u cefnogi a’r
bobl rwyf i wedi cwrdd â hwy wrth arwain y Cyngor
wedi’i wneud yn brofiad anhygoel.
Byddwch yn cael gwahoddiadau lu pan
fyddwch chi’n Gadeirydd cenedlaethol, a
rhai o’r digwyddiadau mwyaf cofiadwy oedd
Gwobrau Farmers Weekly, Cynhadledd Ffermio
Rhydychen, derbyniad yn Nhŷ’r Arglwyddi dan ofal
Rhwydwaith Cymuned Ffermio a Chynhadledd yr
NFU a ddilynodd bleidlais Brexit.
Roedd bod yn Gadeirydd yn dilyn y penderfyniad
hwnnw ynghylch Brexit yn gyfrifoldeb enfawr. Un
o fy nodau fel Cadeirydd oedd sicrhau fod gan
aelodau’r CFfI lais – a nawr, mae ar y ffermwyr
ifanc fwy o angen am lais nag yn ystod unrhyw
gyfnod yn ei hanes diweddar! Mae FfCCFfI wedi
ymgynghori ag aelodau’r CFfI ynghylch beth
hoffent ei weld yn cael ei gynnwys yn y polisi
amaethyddol cartref newydd, ac wedi trefnu
cyfarfodydd rhwng pobl ifanc a Defra i rannu’r
safbwyntiau hyn hefyd.
Fel ffermwr, er bod Brexit yn destun pryder i mi,
roedd diogelwch ar ffermydd yn fater pwysicach
fyth. Rwyf i’n Llysgennad Diogelwch ar Ffermydd
ers ychydig o flynyddoedd, ac o gofio nad oes
unrhyw ostyngiad yn nifer y marwolaethau ar
ffermydd, roeddwn i’n dymuno defnyddio fy
nylanwad fel Cadeirydd i wella’r sefyllfa.
Yn ystod Wythnos Diogelwch ar Ffermydd,
gofynnais i’n CFfI hefyd i ddangos eu hymroddiad
i ddiogelwch ar ffermydd trwy addo cyflwyno’r
modiwl Diogelwch ar Ffermydd sy’n rhan o raglen
Curve FfCCFfI yn eu clybiau yn ystod y flwyddyn
aelodaeth newydd. Roedd yr ymateb yn anhygoel,
ac fe wnaeth dros 40 o glybiau a phum sir wneud
addewid ar gyfryngau cymdeithasol i redeg yr
hyfforddiant, ac mae wedi bod yn un o gyrsiau
mwyaf poblogaidd y CFfI eleni.

bod yn wahanol ac â’i draddodiadau ei hun.
Mae fy mlwyddyn fel Cadeirydd wedi bod yn
ddifyr, yn gyffrous, yn emosiynol, ac ar brydiau,
yn lluddedus! Yn fwy na dim, mae hi wedi bod
yn fraint ac yn anrhydedd enfawr i gynrychioli
ac arwain yr aelodau. Rwy’n gobeithio fy mod
i wedi’ch gwasanaethu’n dda. Ni all Cadeirydd
weithredu heb dîm staff, cadeiryddion grwpiau
llywio neu Gyngor FfCCFfI, felly diolch i bawb am
eich cymorth.
Pe bawn i wedi dweud wrth y fi 15 oed a
ymaelododd a CFfI Chelmsford y byddwn i’n
Gadeirydd cyngor cenedlaethol y Ffederasiwn yn
y dyfodol, ni fyddwn i wedi credu hynny.
Ond dyna pam mae FfCCFfI mor nodedig –
bydd yn meithrin ei aelodau 10-26 mlwydd oed
ac yn cynnig cyfleoedd i helpu pobl ifanc yng
nghefn gwlad i ddod yn genhedlaeth nesaf o
arweinyddion ac entrepreneuriaid y wlad. Hir oes
i ddylanwad FfCCFfI ar ddyfodol rhagor o bobl
ifanc yng nghefn gwlad.
“Nawr, mae ar y ffermwyr ifanc fwy o angen
am lais nag yn ystod unrhyw gyfnod yn ei
hanes diweddar!”

TUDALEN 8
Cefnogi ieuenctid cefn gwlad
Mae rhaglen gweithgareddau amrywiol
FfCCFfI yn llywio dyfodol ei aelodau ac yn creu
entrepreneuriaid, arweinyddion a dinasyddion
trugarog sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol ar y
CFfI a chymunedau gwledig ac amaethyddol.
Bydd ymuno â Chlwb Ffermwyr Ifanc yn helpu
llawer o bobl ifanc fagu eu hyder wrth iddynt
ddarganfod sgiliau a diddordebau newydd
trwy gyfrwng ein 619 Clwb Ffermwyr Ifanc a’n
45 Ffederasiwn Sirol. Mae’r rhwydwaith hwn
o weithgarwch y CFfI ledled Cymru a Lloegr
yn seiliedig ar sylfeini cadarn FfCCFfI ac yn
cael ei lywio gan raglen genedlaethol sy’n
helpu Ffermwyr Ifanc i ddysgu a datblygu, yn
broffesiynol ac yn bersonol.
Mae pum grŵp llywio allweddol yn dylanwadu
ar gynlluniau a gweithgareddau cenedlaethol
y Ffederasiwn. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys
aelodau etholedig o bob Ffederasiwn Sirol yng
Nghymru a Lloegr, ac fe wnaeth eu cyfraniad hwy
helpu i lunio ein gwaith yn 2017.
Fe wnaeth arweiniad a chymorth Cyngor
Cenedlaethol FfCCFfI lywio ein Cynhadledd
Flynyddol lwyddiannus yn Torquay, llunio ein
cyfraniadau a’n trafodaethau ynghylch polisi
amaethyddol newydd i Brydain, dewis thema
ein cystadlaethau a’n digwyddiadau a phennu
ein targedau ynghylch darparu hyfforddiant. Gall
y Ffederasiwn a’i Gyngor fod yn falch iawn o
flwyddyn lwyddiannus iawn a helpodd filoedd o’n
haelodau i fwynhau, dysgu a chyflawni llawer
iawn.

Fe wnaeth un o’n ffederasiynau sirol gychwyn
ei ymgyrch diogelwch ar ffermydd ei hunan
yn 2017 yn dilyn marwolaeth drasig dau o’i
aelodau. Fe wnaeth FfCFfI Dyfnaint lansio cynllun
Growing Safer Farmers i gydweithio â gwerthwyr
peiriannau amaethyddol lleol i wella diogelwch
siafftiau PTO ar ffermydd. Hoffwn i weld y cynllun
yn cael ei gyflwyno yn genedlaethol, ac rydym ni’n
trafod â chyrff y diwydiant ynghylch y posibilirwydd
hwn.

Amaethyddiaeth a Materion Gwledig

Mae’r syniad yn dangos pa mor ddylanwadol y
gall ein cymuned CFfI fod, ac mae hi wedi bod
yn fraint i mi fel Cadeirydd gael dod i adnabod
cymaint o glybiau a ffederasiynau sirol ledled
Cymru a Lloegr. Rwyf i wedi mwynhau taith epig
yn ymweld â’ch ralïau, eich dawnsfeydd, eich
cyfarfodydd cyffredinol blynyddol a digwyddiadau
cyffrous a diddorol eraill! Mae pob achlysur wedi

Mae FfCCFfI wedi cael ei gynrychioli mewn
amrywiaeth o gyfarfodydd bord gron, yn cynnwys
trafodaethau Defra a thrafodaethau’r NFU
ynghylch Brexit, a rhai oedd yn canolbwyntio ar
bolisïau.

Wrth i’r gwleidyddion barhau i ddadlau ynghylch
bywyd wedi Brexit, mae Ffermwyr Ifanc hefyd
wedi bod yn sicrhau fod y polisi yn y dyfodol yn
addas i’w ddiben. Fe wnaeth penderfyniad Grŵp
Llywio AGRI i sicrhau fod gan aelodau’r CFfI
lwyfan i gael gwrandawiad i’w barn ynghylch
cynnwys polisi amaethyddol i Brydain yn y dyfodol
dalu ar ei ganfed.

Cynhaliwyd dadleuon hefyd mewn nifer o
ddigwyddiadau amlwg iawn, megis Fforwm AGRI
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yn Torquay, pan wnaeth yr hwylusydd gwadd, sef
Guy Smith, Is-lywydd yr NFU, ofyn i’r Ffermwyr
Ifanc beth oedd eu dymuniadau hwy o ran eu
dyfodol yn y diwydiant.
Cafodd y safbwyntiau hyn, a chanfyddiadau
arolwg Brexit FfCCFfI, eu cyfleu i Defra, a chafodd
aelodau gyfle hefyd i siarad wyneb yn wyneb
â chynrychiolwyr Defra mewn digwyddiadau
rhanbarthol llai. Cynhaliwyd ein digwyddiadau
Sgwrsio â Defra ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr,
ac roeddent yn ddull rhagorol i ffermwyr ifanc
rannu eu safbwyntiau a’u barn ynghylch cyflwr y
diwydiant a sut gellid ei wella.
Fe wnaeth yr adborth hwn gan aelodau’r CFfI
hefyd helpu FfCCFfI i lunio ei bapur yn amlinellu
ei safbwynt ynghylch polisi – Ystyriaethau ar gyfer
Polisi Amaethyddol i Brydain yn y dyfodol. Yn
ogystal â chael gwrandawiad ym Mhrydain, mae
lleisiau aelodau’r CFfI hefyd yn cael gwrandawiad
yn Ewrop. Fel aelodau o Gyngor Ffermwyr Ifanc
Ewrop (CEJA) ar y cyd â Fforwm Cenhedlaeth
Nesaf NFU, mae gan FfCCFfI gyrhaeddiad a
dealltwriaeth ehangach fyth o’r diwydiant. Bydd y
Ffederasiwn yn parhau yn aelod ar y cyd o CEJA i
helpu pawb i barhau i wybod am y newidiadau a’r
datblygiadau wedi Brexit.
Bydd aelodau’r CFfI hefyd yn mynegi eu barn am
faterion eraill, heblaw Brexit ac amaethyddiaeth.
Byddwn yn cael ein cynrychioli yng nghyfarfodydd
Rural England, yn trafod â Chymdeithas Tai
Wledig Lloegr a’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol,
ac mae gennym ni gysylltiadau â llawer o
grwpiau’r diwydiant a rhai gwledig.
Rhwydweithio a hyrwyddo oedd themâu Fforwm
AGRI yn y Gynhadledd Flynyddol yn Torquay
eleni. Gwneud eich Marc oedd enw Fforwm
2017, ac roedd yn cynnwys panel o ynnau mawr
y byd marchnata, yn cynnwys Jane King, Prif
Weithredwr y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth
a Garddwriaeth (AHDB), Alexia Robinsion,
Sylfaenydd Pythefnos Bwyd Prydain, a’r
entrepreneur cyfryngau cymdeithasol, Simon
Haley. Fe wnaeth eu cynghorion doeth am
farchnata helpu aelodau ein CFfI a’n hymwelwyr
trwy gynnig syniadau a thactegau i hyrwyddo
prosiectau a busnesau presennol neu rai’r
dyfodol.
Fe wnaeth ein rhwydwaith AGRI ehangu rhagor
eleni wrth i FfCCFfI gydweithio â chadwriaethwyr
ifanc ymgyrch A Focus on Nature ym Mhrosiect
Allerton yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Anifeiliaid
Hela a Bywyd Gwyllt. Fe wnaeth y ddau sefydliad
gydweithio i gynnal digwyddiad Dyfodol Bywyd
Gwyllt, Dyfodol Ffermio er mwyn gallu rhannu
arferion gorau a thrafod y cwestiynau allweddol
ynghylch cynaliadwyedd a chynhyrchiant yn y
dyfodol. Fe wnaeth y digwyddiad hwn argraff dda
a chafwyd llawer o gyhoeddusrwydd cadarnhaol
ar ôl ei gynnal.
Mae’r digwyddiadau hyn yn hyfforddiant ymarferol
gwych i’n haelodau, ac yn 2017, cynigiwyd
hyfforddiant penodol ynghylch y diwydiant i
Ffermwyr Ifanc. Fe wnaeth yr Athro Jan Godsell o
Brifysgol Warwick gynnal digwyddiad hyfforddiant
ynghylch y gadwyn gyflenwi ac fe wnaeth FfCCFfI
gydweithio ag AHDB i gynnal hyfforddiant ‘Cig ar
gyfer y Farchnad’.
I gynorthwyo entrepreneuriaid gwledig, fe wnaeth
FfCCFfI lansio adnodd newydd ar-lein ar y cyd
â Savills yn 2017 i gynnig siop un stop ar gyfer
aelodau’r CFfI ynghylch sefydlu busnes. Mae’r
Canllawiau ynghylch Ffermio Clyfar (www.
yfcsmartfarming.org.uk) yn cynnwys cyngor
ymarferol ynghylch cychwyn ariannu, gwarchod a
datblygu busnes amaethyddol cadarn, ac mae’n
cynnwys astudiaethau achos gan entrepreneuriaid
gwledig llwyddiannus.
Mae’r holl fentrau newydd hyn wedi digwydd
diolch i’r ffaith fod safbwyntiau aelodau’r CFfI wedi
cael eu mynegi a diolch i gefnogaeth y diwydiant
a’r llywodraeth. Mae Kuhn Farm Machinery (UK)
yn noddi’r grŵp llywio, gan hyrwyddo gwaith AGRI
yn eu canghennau a chefnogi Fforwm AGRI,
ymhlith gweithgareddau hanfodol eraill. Fe wnaeth
cynrychiolwyr AGRI gychwyn y flwyddyn trwy
gynnal cyfarfod ym mhencadlys Kuhn yn Telford,
ac yno, trafodwyd cynlluniau am y flwyddyn oedd
i ddod. Bu hynny’n llwyddiannus iawn, fel mae
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llwyddiannau grŵp llywio AGRI yn eu profi.
DEWCH I GWRDD Â CHADEIRYDD AGRI 2017
HARRIET WILSON
“Mae hi wedi bod yn flwyddyn o bwrpas cryf
i grŵp llywio AGRI. Ni fyddai unrhyw un o’n
gweithgareddau neu’n llwyddiannau wedi bod
yn bosibl heb aelodau AGRI yn cynrychioli
safbwyntiau eu haelodau a FfCCFfI, Rwy’n
ffodus i fod yn rhan o ddiwydiant y mae fy
nheulu, ffrindiau, cydweithwyr a minnau mor
frwdfrydig yn ei gylch. Mae gennym ni lais
sy’n cael ei barchu, ond mae angen i ni weiddi
ychydig yn uwch.”
Cystadlaethau
Rhaglen cystadlaethau llawn FfCCFfI yw un o
gyfryngau pwysicaf y Ffederasiwn ar gyfer dysgu.
Mae cyfranogi mewn cystadlaethau yn datblygu
sgiliau personol a phroffesiynol gwerthfawr,
ac yn annog cyfranogi yng ngweithgareddau’r
clybiau. Mae’r amrywiaeth enang o gystadlaethau
yn golygu fod rhywbeth at bob dant. O’r
cystadlaethau amaethyddol eu naws megis
Barnu Stoc a Chodi Ffensys i’r gweithgareddau
mwy creadigol megis Celfyddydau Perfformio a
Blodau, mae cystadleuaeth ar gael sy’n addas i
chwaeth pawb.
Mae aelodau wedi dod yn gyfeillion gydol oes
ac wedi gwella eu hyder trwy gyfranogi yn ein
rhaglen cystadlaethau, ac yn 2017 roedd, hi’n
wych gweld timau yn cydweithio.
Nid oes enghraifft wellt o waith tîm na
llwyfannu sioe, ac fe wnaeth pum tîm terfynol
y gystadleuaeth Adloniant genedlaethol wneud
argraff ar gynulleidfaoedd a beirniaid yn Torquay
yn ystod y Gynhadledd Flynyddol. Dathliad
emosiynol o’n treftadaeth yn y diwydiant glo gan
CFfI Llanfyllin o Faldwyn oedd y perfformiad
buddugol.
Enillodd Cymru dri chystadleuaeth yn y
penwythnos; enillodd CFfI Trefyclo o Faesyfed
dlws y gystadeuaeth Codi Hwyl a CFfI Tregynon
o Faldwyn oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth
Dawnsio Stryd.
Ond Rhanbarth y Gogledd a gafodd y clod a’r
bri yng Nghystadleuaeth Aelod Hŷn y Flwyddyn,
wrth i Alice Singleton o CFfI Samlesbury gael ei
gwobrwyo am yr holl waith bydd hi’n ei wneud i’w
chlwb a’i sir.
Yn ystod misoedd yr haf, cafwyd rhagor o
gystadlu cyffrous, ac fe wnaeth ein Penwythnos
Cystadlaethau ym mis Gorffennaf ar Faes
Sioe Swydd Stafford ddathlu goreuon
ein Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus
a gweithgareddau mwy egnïol megis
Saethu Colomennod Clai, Codi Ffensys ac
Effeithlonrwydd â Diogelwch. Fe wnaeth FfCFfI
Sir Benfro brofi fod ganddynt sgiliau cymorth
cyntaf rhagorol trwy ennill y teitl Effeithlonrwydd â
Diogelwch am y seithfed tro.
Ar y dydd Sul, fe wnaethom ni wylio cydweithio ar
waith wrth i’r aelodau gystadlu yn y cystadlaethau
Rownderi, Pêl-rwyd, a Phêl-droed Pum Bob Ochr.
Dywedodd yr enillwyr mai gwaith tîm oedd hanfod
eu llwyddiant.
Yn Sioe Fawr Swydd Efrog, cynhaliwyd rowndiau
terfynol y Gystadleuaeth Barnu Gwartheg Godro
ym mis Gorffennaf, diolch i gymorth y bridwyr
sy’n caniatáu i FfCCFfI ddefnyddio eu stoc, y
Gymdeithas am adael i ni fod yn bresennol a’r
lletygarwch a gafwyd ar stondin Holstein UK.
Ceir cryn dipyn o frwydro i ennill y gystadleuaeth
Tynnu Rhaff, a chafwyd digonedd o hwyl ac
ysbryd cystadleuol yn ein rownd derfynol yn Sioe
Tenbury ym mis Awst.
Ym mis Medi, cafwyd rhagor o gystadlaethau
amaethyddol traddodiadol, sef rowndiau
terfynol cystadlaethau Stocmon a Stocmon Iau
y Flwyddyn, a noddwyd gan Rutland Electric
Fencing. Mae’r cystadlaethau hyn yn gofyn am
sgiliau a dyfalbarhad i gwblhau’r tasgau a wneir
ymlaen llaw a’r beirniadu yn ystod y digwyddiad
ei hun.

Gallwn amlygu ein doniau i’r cyhoedd yn Sioe
Hydref Malvern ym mis Medi wrth i gannoedd o
ymwelwyr wylio rowndiau terfynol Coginio a Chelf
Blodau FfCCFfI yn ystod penwythnos y sioe.
Cafodd enillwyr y gystadleuaeth coginio o Sir
Benfro gyfle hefyd i lwyfannu arddangosfa!
Daeth y flwyddyn i ben â chystadleuaeth gyntaf
rhaglen 2017-18 – Barnu Stoc Byw ac ar y
Bachyn yn Ffair Aeaf Lloegr yn Swydd Stafford,
ble gwnaeth Ffederasiwn Swydd Henffordd ennill
y tlws am y nifer fwyaf o farciau am yr ail flwyddyn
o’r bron.
RACHEL PARKER.
“Fel un o drigolion Swydd Caerhirfryn, sy’n
ymfalchïo yn eu natur gystadleuol, roeddwn
i’n edrych ymlaen yn fawr at helpu i lunio
cystadlaethau FfCCFfI eleni a chynrychioli
aelodau ledled y wlad sydd wrth eu bodd yn
cynrychioli holl ddigwyddiadau gwahanol
FfCCFfI, boed yn sirol, yn rhanbarthol neu’n
genedlaethol.
DEWCH I GWRDD Â CHADEIRYDD Y GRWP
LLYWIO DIGWYDDIADAU MARCHNATA,
KATIE HALL.
“Bu’n anrhydedd enfawr cael bod yn
Gadeirydd Digwyddiadau a Marchnata –
blwyddyn hynod foddhaus! Un uchafbwynt
go iawn yw’r Gynhadledd Flynyddol a gweld
cymaint o aelodau’r CFfI yn cofrestru ar
y dydd Gwener. Roedd yr awyrgylch yn
wefreiddiol, felly roedd yr holl waith cynllunio
wedi bod yn werth chweil!"
Digwyddiadau a Marchnata
Wrth i anghenion pobl ifanc yng nghefn gwlad
newid, bydd FfCCFfI yn wastad yn wynebu’r her o
gynnig gwasanaethau a gweithgareddau i’w helpu
i ddatblygu a llwyddo. Dyna pam mae ein gwaith
marchnata yn allweddol o ran llywio ein twf yn y
dyfodol, oherwydd mae’n rhaid i ni barhau i ddenu
pobl ifanc sy’n byw yng nghefn gwlad.
Un o nodweddion pwysicaf y Grŵp Llywio
Digwyddiadau a Marchnata yn 2017 oedd
canolbwyntio ar gadw aelodau trwy ddangos
iddynt sut i wneud y gorau o’u haelodaeth.
Mae FfCCFfI yn cynnig tri digwyddiad
cenedlaethol allweddol yn ystod y flwyddyn
aelodaeth, gan gychwyn â Thaith Sgïo’r CFfI ym
mis Ionawr. Fe wnaeth dros 200 o aelodau’r CFfI
ymuno â FfCCFfI yng nghyrchfan Val Thorens yn
Ffrainc, am wythnos ar y piste yn 2017.
Ond digwyddiad mwyaf blwyddyn y CFfI yw
Cynhadledd Flynyddol FfCCFfI, ac yn 2017, fe
aeth dros 5,000 o Ffermwyr Ifanc ar grwydr tua’r
de i dref glan môr Torquay i fwynhau tri diwrnod o
hwyl, dysgu a chyflawni.
Yn ogystal ag arlwy gyffrous o fandiau a throellwyr
Radio 1, yn cynnwys Dev, Huw Stephens, Matt
Edmondson a Llysgenhadon FfCCFfI, Scott
Mill a Chris Stark, cafwyd rowndiau terfynol
cystadlaethau a thrafod dwys hefyd.
Bydd aelodau’r CFfI yn dewis thema’r
gystadleuaeth adloniant yn y grŵp llywio, ar sail
adborth gan yr aelodau, a bydd yr holl aelodau yn
dewis thema’r gwisgoedd ffansi - Tywysogion a
Thywysogesau eleni - trwy bleidlais ar-lein.
Er bod y penwythnos yn llwyddiant ysgubol ar
y cyfan, bu tân yn un o’r gwestai ble oedd rhai
o aelodau’r CFfI yn aros. Ni anafwyd neb, a
gweithredodd tîm FfCCFfI a’r gwasanaethau brys
yn gyflym i sicrhau nad oedd neb ar goll.
Cynhelir trydydd digwyddiad FfCCFfI ar-lein yn
bennaf, i annog ein CFfI a’n Ffederasiynau sirol i
gynnal digwyddiad lleol i roi hwb i waith recriwtio.
Cynhaliwyd Wythnos Genedlaethol y Ffermwyr
Ifanc o’r 18fed i’r 24ain o Fedi 2017, a dyma’r
Wythnos Genedlaethol fwyaf llwyddiannus hyd
yn hyn! Roedd ffigurau aelodaeth 6% yn uwch na
ffigurau’r flwyddyn flaenorol ym mis Medi.
Fe wnaeth neges yr Wythnos Genedlaethol
gyrraedd dros 1.2m o bobl ar gyfryngau
cymdeithasol wrth i Ffederasiynau Sirol a’r CFfI

gyhoeddi lluniau, straeon a delweddau graffeg
ar-lein i hyrwyddo eu digwyddiadau ar gyfer
aelodau newydd. Fe wnaethom ni hefyd lansio
cystadleuaeth hunluniau’r CFfI a gofyn i’r CFfI
gyhoeddi hunlun gan eu clwb a fyddai’n gwneud
i Chris Stark o BBC Radio 1 a Charlotte Smith
ddymuno ymuno â’u clwb. Cafwyd 54 hunlun, a
dewiswyd ymgais CFfI yr Eglwys Wen fel yr un
buddugol.
Cafodd y Ffederasiwn sylw yn y wasg
genedlaethol hefyd, yn sgil erthygl yn hyrwyddo
FfCCFfI a ysgrifennwyd gan y Llywydd, Charlotte
Smith, ac erthyglau ar-lein a phrintiedig yn
Farmers Weekly a Farmers Guardian, ymhlith
cyhoeddiadau eraill y diwydiant.
Mae mireinio brand FfCCFfI wedi cael sylw yn
2017, ac adnewyddwyd delwedd y cylchlythyr
ar-lein, YFC Buzz, a’r cylchgrawn i aelodau,
Ten26. Bellach, mae’r Ffederasiwn yn gweithio i
gyflwyno brand unedig ar gyfer mudiad y CFfI yn
ei gyfanrwydd.
Datblygiad Personol
Mae’n bwysig iawn o safbwynt FfCCFfI i aelodau
deimlo eu bod yn llwyddo a chael cyfle i ddysgu
sgiliau gwerthfawr y gallant eu defnyddio mewn
meysydd eraill o’u bywyd. Mae ein rhaglen
hyfforddiant yn cynnig cyfleoedd i aelodau ennill
cymwysterau ac ychwanegu sgiliau DPP at eu CV,
ac yn eu helpu i ddod yn fwy hyderus.
Mae’r Grŵp Llywio Datblygiad Personol yn helpu
i lunio ein hyfforddiant ar gyfer ein haelodau, ac
yn 2017, roeddent yn awyddus i wneud rhagor i
hyrwyddo’r manteision a chynyddu cyfranogiad.
Bellach, mae gwobr yr Hyfforddwr Penigamp
wedi’i newid, a bellach, mae’n cydnabod
llwyddiannau hyfforddwr gwirfoddol unigol.
Mae e-fathodynnau wedi’u datblygu i ddathlu pan
fydd Hyfforddwyr FfCCFfI yn cyflawni cerrig milltir,
a chânt eu he-bostio atynt a gallant eu cadw neu
eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.
Mae gwobrau hyfforddiant sirol hefyd wedi’u
datblygu i annog y Ffederasiynau i ddarparu
rhagor o hyfforddiant. Caiff siroedd wobrau Efydd,
Arian neu Aur yn dibynnu ar faint o hyfforddiant
byddant yn ei redeg yn ystod y flwyddyn.
Fe wnaeth aelodau gyfranogi mewn cyfanswm
o 1,905 o fodiwlau Curve yn ystod blwyddyn
aelodaeth 2016/17, ac mae’r grŵp llywio
Datblygiad Personol wedi pennu targed o gyflawni
2,500 yn 2017/18. Bydd tri modiwl craidd
ychwanegol y caiff clybiau eu hannog i’w rhedeg,
yn cynnwys Diogelwch ar Ffermydd, Rural+
a Sylfaenol, sef modiwl newydd sy’n addysgu
clybiau am waith ac arferion gorau'r CFfI. Mae
tri o fodiwlau ychwanegol yn cael eu datblygu ar
gyfer rhaglen Curve ar hyn o bryd, sef modiwlau
Gwrth-fwlio, Amaethyddiaeth Prydain a Rheoli
Digwyddiadau.
Yn 2017, cynhaliwyd dau gwrs Hyfforddi’r
Hyfforddwr yn Rhanbarthau’r Gogledd a’r Deorllewin, ac mae hynny wedi rhoi hwb i nifer yr
aelodau sy’n gallu cynnig hyfforddiant. Cynhaliwyd
cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwyr Uwch hefyd i helpu i
ehangu sgiliau ein hyfforddwyr profiadol.
Mae FfCCFfI hefyd yn cynnig hyfforddiant i
Gadeiryddion y Rhanbarthau a Chadeiryddion
ac Is-gadeiryddion y Ffederasiynau Sirol ar
ddechrau’r flwyddyn aelodaeth, a’r nod yw
eu helpu â’u swydd newydd. Cynhaliwyd y
penwythnos, o’r enw Equipped, yn Condover
Hall yn Swydd Amwythig, ac fe wnaeth alluogi’r
aelodau i rwydweithio, rhannu arferion da o’u
Ffederasiynau, cyfranogi mewn gweithdai,
datblygu sgiliau newydd a rhannu barn. Cafwyd
hwyl hefyd yn gwneud gweithgareddau awyr
agored ac yn ystod sesiwn caraoce gyda’r hwyr
i’r sawl oedd â doniau lleisiol (a rhai heb ddoniau
hefyd)!
Mae helpu aelodau’r CFfI i ehangu eu gorwelion
hefyd yn nod allweddol i’r Ffederasiwn, ac mae ei
raglen Teithiau’r CFfI yn elfen hanfodol o wneud
hynny. Yn 2017, bu FfCCFfI yn cynnig cyfleoedd i
deithio trwy gyfrwng y CFfI ers 70 o flynyddoedd,
ac fe wnaeth aelodau fwynhau blwyddyn arall yn

hedfan i fannau gwledig yn Awstralia, De Affrica,
Canada a’r Unol Daleithiau, i enwi ond rhai o’r
cyrchfannau.
Lluniwyd adnoddau diogelu newydd yn 2017,
yn cynnwys taflenni i rieni a llyfryn poced i
swyddogion clybiau. Cafodd y Source – llawlyfr
clybiau’r CFfI – ei ddiweddaru hefyd i helpu
rhagor o’r CFfI i ddatblygu gweithgareddau ac â’u
gweithrediadau.
Yn 2017, fe wnaeth y Ffederasiwn drefnu ymgyrch
Ymddwyn yn Gadarnhaol i annog aelodau’r
CFfI oedd yn mynychu’r Gynhadledd i barchu’r
gymuned a’r ardal leol ble cynhelid y digwyddiad.
Mae’r ymgyrch yn cynorthwyo â pherthynas
FfCCFfI â’r gymuned leol, ac yn helpu i ddiogelu
aelodau sy’n mynychu’r Gynhadledd Flynyddol
trwy eu hannog i feddwl ddwywaith am effaith eu
penderfyniadau.
Un o brif lwyddiannau 2017 oedd cwblhau ein Her
Cefn Gwlad, a gefnogwyd gan Sefydliad Pears a
Swyddfa’r Cabinet.
Yn ôl cofnodion FfCCFfI, roedd y CFfI wedi treulio
dros 5,000 o oriau yn cyflawni prosiectau yn eu
cymunedau lleol fel rhan o’r ymgyrch. Roedd y
cynllun yn caniatáu i FfCCFfI roi grantiau o £400
i’r CFfI i’w helpu i gwblhau prosiect neu ddatblygu
eu clwb. Mae wedi rhoi hwb i enw da’r CFfI yn
eu hardaloedd lleol ac wedi hyrwyddo dylanwad
cadarnhaol y Ffermwyr Ifanc yn eu cymunedau
gwledig yn llawer ehangach.
DEWCH I GWRDD Â CHADEIRYDD Y GRŴP
LLYWIO DATBLYGIAD PERSONOL, LAURA
SUMNER.
“Mae cael fy ethol yn Gadeirydd y Grŵp Llywio
Datblygiad Proffesiynol wedi bod yn brofiad
gwych. Rwyf i wedi mwynhau cydweithio
ag aelodau eraill y grŵp eleni i ddatblygu’r
gwaith, yn enwedig y gwobrau hyfforddiant
newydd."
DEWCH I GWRDD Â CHADEIRYDD Y FFORWM
IEUENCTID, THOMAS OATEY
“Mae’r Fforwm Ieuenctid wedi mwynhau
blwyddyn wych. Fe wnaethom ni gychwyn yn
gryf trwy groesawu aelodau i’n gweithgaredd
preswyl yng Ngogledd Iwerddon, pan ddaeth
ein fforwm yn grŵp o gyfeillion mynwesol,
a heb os, mae hynny wedi bod yn amlwg yn
ystod fy mlwyddyn fel Cadeirydd."
Fforwm Ieuenctid
Sefydlwyd y Fforwm Ieuenctid i helpu i adlewyrchu
safbwyntiau aelodau iau FfCCFfI ynghylch
datblygu gweithgareddau a digwyddiadau.
Mae’r grŵp yn cynnwys cystadleuwyr
terfynol cystadleuaeth Aelod Iau y Flwyddyn,
cynrychiolydd etholedig o bob rhanbarth, ac mae
tri lle ar gael i aelodau cyfetholedig hefyd.
Eleni, fe wnaeth y Fforwm Ieuenctid ddatblygu
nifer o brosiectau i helpu i hyrwyddo’r CFfI ac
amaethyddiaeth Prydain.
Fe wnaeth y prosiect cyntaf ehangu cysyniad y
gêm Gwyliwch y Dom Da! hynod lwyddiannus
trwy ddatblygu cyfres o gardiau ffeithiau difyr y
gellir eu defnyddio wrth chwarae’r gêm fel adnodd
addysg amaethyddol. Mae’r ffeithiau hyn yn
cynnig gwybodaeth fanylach i chwaraewyr am
y diwydiant amaethyddol a rhannau o fwrdd y
gêm. Er enghraifft, pan fydd chwaraewr yn glanio
ar sgwâr moch, gall y chwaraewr hwnnw godi
cerdyn â ffeithiau am foch sy’n cynnwys rhagor o
wybodaeth.
Penderfynodd y Fforwm Ieuenctid gyfranogi’n
weithgar yn Sul Ffermydd Agored 2017. Fe
wnaethant greu poster i hysbysu aelodau beth y
gallent ei wneud yn ystod y digwyddiad, ac efallai
sut i hyrwyddo’r CFfI. Y camau nesaf yw parhau i
wella ymwybyddiaeth ynghylch beth mae’r clybiau
ac aelodau’r CFfI eisoes yn ei wneud i gynorthwyo
i gefnogi Sul Ffermydd Agored.
I gefnogi Ymgyrch Diogelwch ar Ffermydd Welis
Melyn, fe wnaeth y Fforwm Ieuenctid ymweld â
chanolfan iechyd a diogelwch RADAR i weld ei

llecyn diogelwch ar ffermydd newydd. Cafodd
y grŵp ei ysbrydoli gan y bobl y gwnaethant eu
cwrdd sy’n treulio eu bywydau’n ymgyrchu i wella
diogelwch ar ffermydd ac yn addysgu pobl ifanc
trwy gyfrwng canolfannau tebyg.
Mae’n hanfodol dysgu am ddiogelwch ar ffermydd
pan yn ifanc i osgoi dysgu arferion gwael, a dyna
pam mae’r Fforwm Ieuenctid yn hybu’r gwaith
hwn. Fe wnaethom ni hefyd gefnogi Wythnos
Diogelwch ar Ffermydd a chefnogi ymgyrch y
Ffederasiwn ei hun i annog rhagor o glybiau
i gynnig modiwl hyfforddiant Diogelwch ar
Ffermydd rhaglen Curve FfCCFfI.
Mae’r Fforwm Ieuenctid yn ffynnu oherwydd
ein cynrychiolwyr Rhanbarthol, ein haelodau
cyfetholedig a chystadleuwyr terfynol
cystadleuaeth Aelod Iau y Flwyddyn. Fe wnaeth
cystadleuwyr 2017 gyfrannu brwdfrydedd ac awch
newydd at y Ffederasiwn a’r Fforwm Ieuenctid.

TUDALEN 14
Enillwyr Cystadlaethau Cenedlaethol a
Thlysau 2017
Mae rhaglen cystadlaethau FfCCFfI yn cynnig
cyfle i ddatblygu sgiliau gydol oes a gwneud
ffrindiau gwych, ac maent yn amrywio o ymarfer
sgiliau amaethyddol traddodiadol i ddarganfod
doniau creadigol. Yn ystod 2016-17, cafwyd
digonedd o lwyddiannau i ymfalchïo ynddynt, ac
fe wnaeth aelodau’r CFfI o bob cwr o Gymru a
Loegr wneud argraff ar ein beirniaid.
FFAIR AEAF LLOEGR 2016
Barnu Bîff Byw ac ar y Bachyn dan 21 – Swydd
Efrog E
Thomas Barley
Barnu Bîff Byw ac ar y Bachyn dan 26 – Swydd
Henffordd A
John Hanson
Barnu Moch Byw ac ar y Bachyn dan 21 – Swydd
Henffordd A
Megan Watkins
Barnu Moch Byw ac ar y Bachyn dan 26 – Swydd
Efrog D
Thomas Stapleton
CYNHADLEDD FLYNYDDOL – BLACKPOOL
2017
Aelod Hŷn y Flwyddyn
Swydd Caerhifryn A – Alice Singleton
Celfyddydau Perfformio (Drama) – Llanfyllin, Sir
Drefaldwyn
Carys Jones, Llion Price, Charlie CooperHarding, Llion Wright-Evans, Charlotte Dawes,
Lucy Jones, Edward Newing, Mari Jones, Emma
Jenkins, Olivia Newing, Ffion Wright Evans,
Owen Langley, Gemma Lewis, Rhys Jenkins,
Grace Evans, Rhys Pryce, Richard Lewis, Shelley
Holmes,
Heledd Roberts, Sian Lewis, Sian Thomas, Tilly
Thornton, Huw Jones, Jamie Hughes, Huw Jones,
Jess Andrews, John Lewis, Kyanna Loughrey,
Cerys Vaughan, Emma Morgan, Annie Rose
Matcalfe
Dawnsio Stryd – Tregynon, Sir Drefaldwyn
Lowri Bond, Megan Griffiths, Tomas Griffiths,
Eloisa Isaac, Ross Isaac, Elin Orrells, Lloyd
Williams, Rhian Williams
Cystadleuaeth Codi Hwyl – Trefyclo, Maesyfed
Matthew Price, Ceri Powell, Maddy Morris,
Jess Morgan, Amy Morgan, Rachel Mills, Grace
Licence-Law, Sally Gough, Jack Bright
DIWRNOD CYSTADLAETHAU 2017
Darllen Iau – Swydd Caerloyw
Abigail Lee, Hannah Sayers, Emma Jane Austin
Siarad Cyhoeddus 16 Oed ac Iau –Swydd Efrog A
Rebecca Pickles, Anna Booth, Rebecca
Stapleton
Cadeirydd Gorau – Sir Benfro
Nia Lloyd
Siaradwr Gorau – Swydd Efrog A
Rebecca Pickles
Y Gorau am Dalu’r Diolchiadau – Sir Benfro
Alaw Grug Harries
Seiat Holi – Sir Benfro
Tomos Evans, Ieuan Harries, Rhys Jones,
Josie Lewis
Panelwr Gorau – Sir Benfro
Tomos Evans
Cadeirydd Gorau – Sir Benfro
Rhys Jones

Siarad Wedi Cinio – Sir Benfro
Charles George, Tania Hancock, Carwyn James,
Samuel Kurtz, Jill Luke-Evans
Siaradwr Gorau – Swydd Derby
Samuel Slack
Aelod Iau y Flwyddyn – Swydd Efrog A
Thomas Barley
Ymgeisio am Swydd – Dyfnaint A
James Gould
Saethu Colomennod Clai (17 Oed ac Iau) Hampshire
Alexander Drake
Saethu Colomennod Clai (26 Oed ac Iau) Swydd Buckingham
Henry Mitchell
Codi Ffens – Dyfnaint A
David Ford, Samuel Govier, Darcy Heard
Effeithlonrwydd â Diogelwch – Sir Benfro A
Caryl Bevan, Rhys Bevan, Alistair
Lawrence, Berwyn Warlow
Gyrrwr ATV Gorau – Cumbria
Will Longmire
PENCAMPWRIAETH CHWARAEON 2017
Pêl-droed 5 Bob Ochr Dynion (16-26 mlwydd
oed) – Cumbria A
CFfI Skelton
Jamie Dobinson, Simon Graham, Jack
Peile, Tom Peile, Scott Wetherell, MarkLucas Winspear
Pêl-rwyd Merched (16-26 Mlwydd Oed) – Swydd
Amwythig A
Emily Dixon, Clara Edwards, Lucy
Hockenhull, Elizabeth Jackson, Georgie
Miller, Jessica Powell, Bindy Udale,
Jemima Gould
Rownderi Cymysg (10-16 Mlwydd Oed) – Swydd
Efrog A
Jessica Barker, Sam Barker, James
Driffield, Joseph Groves, Lily Hastie,
Madeline Medcroft, Morgan Medcroft,
Daisy Roberts, Jacob Ryder, Jessica
Salkeld
DIGWYDDIAD LLAETH – SIOE FAWR SWYDD
EFROG 2017
Barnu Gwartheg Godro 16 Mlwydd Oed ac Iau –
Swydd Stafford A
Peter Cotton
Barnu Gwartheg Godro 21 Mlwydd Oed ac Iau
– Cumbria A
Rosie Dennison
Beirniadu Gwartheg Godro (Llinol) 26 Mlwydd
Oed neu’n Iau – Cernyw A
Steven Harris
Tîm Buddugol y Cystadlaethau Barnu Gwartheg
Godro – Cumbria A
Joseph Beaty, Rosie Dennison and
Robert Lawerence
SIOE TENBURY 2017
Tynnu Rhaff Merched – Dyfnaint A, CFfI Haldon
Group
Suzanne Allanson – Bailey, Emma Davie,
Georgina Davie, Sophie Down, Alice Giles, Alice
Palfrey, Georgia Woodman, Lauren Woodman,
Vikki Maddox
Tynnu Rhaff Dynion – Dyfnaint A, CFfI Anstey
Kevin Davis, Joe Goodman, William
Lester, Tim Milton, Neville Pitman, Chris
Porter, Christopher Warne, Thomas
Weaver, Julian Hull
Tynnu Rhaff GENSB Cymysg – Brycheiniog, CFfI
Trecastell
Ieuan Coles, Iwan Evans, Iestyn Havard, Isobel
Hood, Georgia Jones, Paige Jones, Matthew
Richards, Sophie Richards, Matthew Williams,
Geraint Workman
PENWYTHNOS SGILIAU FFERM
Beirniad Stoc Iau y Flwyddyn –
Swydd Caerhirfryn A
Jessica Odgers
Beirniad Stoc Hŷn y Flwyddyn – Sir Benfro B
Rhydian Bevan
SIOE HYDREF MALVERN 2017
COGINIO – Sir Benfro
Jill Luke-Evans, Llinos Raymond, Cerys
Davies
Celf Blodau 16 Mlwydd Oed ac Iau –
Sir Gaerfyrddin A
Carys Morgan
Celf Blodau 21 Mlwydd Oed ac Iau – Swydd
Caerhirfryn A
Victoria Seed
Celf Blodau 26 Mlwydd Oed ac Iau – Swydd
Amwythig A
Jenny Dale
TLWS NFU – Dyfnaint A

(Ffederasiwn Sirol Buddugol – Rowndiau Terfynol
Cystadlaethau FfCCFfI 2016/17)
TLWS TUG WILSON– Cumbria A
(Is-bencampwr – Rowndiau Terfynol
Cystadlaethau FfCCFfI 2016/17)
TLWS CWMNI ANRHYDEDDUS Y FFERMWYR
– Swydd Durham
(Ffederasiwn Sirol bychan buddugol y mae ei
aelodaeth ymhlith y 50 y cant uchaf o’r Siroedd,
Rowndiau Terfynol Cystadlaethau FfCCFfI)
TLWS MERRICK BURRELL –
Swydd Rhydychen
(Ffederasiwn Sirol sydd â’r cynnydd canrannol
uchaf yn nifer yr aelodaeth yn ystod y dair blynedd
hyd at y 31ain o Awst, 2017)
TLWS SIDNEY FAWCETT – Christina
Coulthard, Cumbria
(Aelod a wnaeth y cyfraniad gorau at weithgarwch
democrataidd CCB 2017)
TLWS TYWYSOG CYMRU – Essex
(y Ffederasiwn Sirol sy’n codi’r cyfanswm mwyaf o
arian fesul aelod at achos da)
TLWS LIONEL HILL – CFfI Colchester, Essex
(Cyflwynir i’r Clwb sydd wedi codi’r cyfanswm
uchaf o arian fesul aelod at ddibenion elusennol
dros gyfnod o 12 mis)
GWOBR LLYSGENHADON Y FFERMWYR
IFANC – Elin Havard, Brycheiniog
(Y Cyflwyniad Amlgyfrwng gorau gan un o
gyfranogwyr Rhaglen Teithiau’r CFfI yn
2017)
GWOBR HYFFORDDWR PENIGAMP – Swydd
Nottingham
(Cyflwynir i’r Ffederasiwn sy’n rhedeg modiwlau
rhaglen Curve ar gyfer y ganran uchaf o’i aelodau
o fis Medi 2016 i fis Awst 2017, ac i gydnabod
rhagoriaeth o ran darparu hyfforddiant a
ymdrechion rheolaidd hyfforddwyr y CFfI).
TUDALEN 16
Gweithgareddau’r Rhanbarthau
Bydd saith Rhanbarth y Ffederasiwn Cenedlaethol
yn llunio’r gwaith byddwn yn ei wneud ledled
Cymru a Lloegr ar y cyd â’n Clybiau Ffermwyr
Ifanc
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
Mae gan Ffederasiwn Cymru 4,983 o aelodau,
sy’n golygu ei fod yn ail ymhlith rhanbarthau
mwyaf y Ffederasiwn.
Dyma uchafbwyntiau Cadeirydd Cymru yn 2017,
sef Laura Elliott o CFfI Gŵyr
Fy uchafbwynt: “Sut gwnaeth aelodau presennol
a blaenorol CFfI Cymru gefnogi ein hymgyrch
‘Prynwch Fricsen’. Diolch i gymorth o bob cwr
o’r wlad a thu hwnt, fe wnaethom ni godi digon o
arian i fynd ati i brynu Prif Brydles ein Canolfan
CFfI.”
Beth wnes i fwynhau fwyaf: “Gweld cyfranogiad
helaeth aelodau CFfI Cymru mewn cystadlaethau,
hyfforddiant, ceisiadau am deithiau, ac yn
bwysicaf oll, cyfarfodydd ein Cyngor a’n hisbwyllgorau.”
Ein digwyddiadau nodedig:
• Ein Cynhadledd Materion Gwledig, â’r thema
‘Byw i Ffermio neu Ffermio i Fyw’
• Sioe Frenhinol Cymru, ble byddwn yn cynnal ein
Pentref Ieuenctid
• CCB CFfI Cymru yn Aberystwyth
• Yr Eisteddfod a gynhaliwyd gan Ffederasiwn
Eryri ym mis Tachwedd
Rhanbarth y De-orllewin
Rhanbarth y De-ddwyrain yw’r trydydd o blith
Rhanbarthau mwyaf y Ffederasiwn, ac roedd
ganddo 4,217 o aelodau CFfI yn 2017. Fel un
o’r rhanbarthau mwyaf, mae aelodau yn brysur
yn meddwl am syniadau newydd, yn cystadlu’n
rhanbarthol ac yn lleol, ac yn codi arian at lawer o
elusennau lleol a chenedlaethol.
Dyma uchafbwyntiau Cadeirydd Rhanbarth y Deddwyrain yn 2017, sef Ben Cavill o CFfI Falmouth
Fy uchafbwynt: “Fe wnaeth dros 1500 o aelodau
fynychu’r Penwythnos Gweithgareddau deuddydd
blynyddol yn Newquay, Cernyw, ac roedd y
gweithgareddau’n cynnwys Fforwm enwog AGRI,
rownd derfynol y cystadlaethau adloniant, a
pherfformiad gan Chris Stark, un o droellwyr BBC
Radio 1.
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Beth wnes i fwynhau fwyaf: “Mynd â 74 o
aelodau iau i gyfranogi mewn penwythnos
o weithgareddau awyr agored ym Mannau
Brycheiniog.”
Ein digwyddiadau nodedig:
• Fe wnaeth EUB Tywysog Cymru agor Hwb
Gwledig FfCFfI Dyfnaint yn swyddogol
• Roedd Gwasanaeth Carolau FfCFfI Cernyw yn
orlawn unwaith eto
Rhanbarth Gorllewin y Canolbarth
Roedd gan Ranbarth Gorllewin y Canolbarth
2,925 o aelodau CFfI yn 2017, ac roedd 903
ohonynt yn aelodau yn Swydd Amwythig,
Ffederasiwn Sirol mwyaf y Rhanbarth hwn.
Dyma uchafbwyntiau Cadeirydd Rhanbarth y
Gogledd Orllewin yn 2017, sef Luke Crossman o
CFfI Long Itchington.
Fy uchafbwynt: “Sicrhau canlyniadau da yn y
rowndiau terfynol cenedlaethol – yn enwedig yn y
Diwrnod Cystadlaethau.”
Beth wnes i fwynhau fwyaf: “Mynd i gystadlaethau
a gweld safon ragorol ac agwedd benderfynol
pawb oedd yn cyfranogi.”
Ein digwyddiadau nodedig: “Rownd derfynol
genedlaethol y gystadleuaeth Tynnu Rhaff, y
Pantomeim yn Swydd Amwythig, a’r Siarad
Cyhoeddus a’r Dawnsio Disgo yn Swydd
Caerwrangon. Bydd ymdrech a safon y Ffermwyr
Ifanc yn gwneud argraff arnaf i bob tro.”
Rhanbarth y De-ddwyrain
Roedd gan Ranbarth y De-ddwyrain 1,609 o
aelodau gweithredol yn 2017, a FfCFfI Caint oedd
ei Ffederasiwn Sirol mwyaf. Lleolir llawer o’r
CFfI mewn ysgolion ble ceir ffermydd hefyd, yn
cynnwys CFfI arobryn Brockhill Park yng Ngholeg
Celfyddydau Perfformio Brockhill Park.
Dyma uchafbwyntiau Cadeirydd Rhanbarth y
De-ddwyrain yn 2017, sef Ben Robinson o CFfI
Caer-wynt.
Fy uchafbwynt: “Diwrnod Cystadlaethau’r
Gwanwyn hynod lwyddiannus, â’r nifer uchaf
yn cystadlu yn yr holl gystadlaethau siarad
cyhoeddus ers blynyddoedd lawer.
Beth wnes i fwynhau fwyaf: “Annog timau Tynnu
Rhaff ein Rhanbarth yn Sioe Tenbury.”
Ein digwyddiadau nodedig:
• EHB Duges Cernyw yn ymweld â’n stondin yn
Sioe De Lloegr
• Aelodau Rhanbarth y De-ddwyrain yn ennill dwy
gystadleuaeth Saethu Colomennod Clai FfCCFfI
• Cynnal Diwrnod Trafod AGRI cyntaf Rhanbarth
y De-ddwyrain
Rhanbarth y Dwyrain
Yn 2017, fe wnaeth Rhanbarth y Dwyrain ddenu
1,942 i fod yn aelodau yn ei chwe sir, a Norfolk
oedd y fwyaf poblogaidd, â 618 o aelodau
gweithredol o’r CFfI.
Dyma uchafbwyntiau Cadeirydd Rhanbarth y
Dwyrain yn 2017, sef Gerald Norman o CFfI St
Albans.
Fy uchafbwynt: “Sioe Wledig Ffermwyr Suffolk,
ble gwnes i yrru Car Gwirion CFfI Suffolk, gan
eistedd ar y to mewn cadair freichiau yn gafael
mewn olwyn lywio.”
Beth wnes i fwynhau fwyaf: “Cwrdd â Ffermwyr
Ifanc eraill ac ymweld â siroedd eraill a gwneud
ffrindiau newydd ledled y Rhanbarth a’r wlad.”
Ein digwyddiadau nodedig:
• Gwaith llaw FfCFfI Swydd Bedford – A* Ar Flaen
eu Dosbarth.
• Dawns Sirol Swydd Caergrawnt – roedd gan y
rhan fwyaf o siroedd Rhanbarth y Dwyrain fwrdd
o westeion yno.
• CFfI Comberton yn cymell yr aelodau iau i godi
arian ar gyfer eu clwb ac elusen trwy gynnal
ymgyrch golchi ceir yn ystod eu hamser hamdden
ar y penwythnos.
Rhanbarth Dwyrain y Canolbarth
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Yn 2017, roedd gan Ranbarth Dwyrain y
Canolbarth 1,834 o aelodau CFfI. Swydd Lincoln
yw sir fwyaf y Rhanbarth.

TEITHIODD HELEN ROWLAND O FfCFfI
SWYDD WARWICK I AWSTRIA, AC ARHOSODD
A THEULUOEDD A PHROFODD EU FFORDD
O FYW YNO.

Yr Ariannin
Ymadael: Lucy Barnes (Swydd Bedford),
Christabel Wilson (Swydd Stafford), Holly Garrod
(Norfolk), James Grant (Norfolk), Holly Gilbert
(Dyfnaint), Catherine Johnson (Swydd Stafford),
Philip Barnes (Swydd Bedford), Charlotte
Woolliscroft (Swydd Warwick), Rhianwen Jones
(Brycheiniog), Evan Thomas (Morgannwg), Laura
Carrick (Swydd Durham)
Awstralia
Ymadael: George Lewis (Gwent)
Cyrraedd: William Craigie (Tasmania)
Awstria
Ymadael: Helen Charlotte Rowland
(Swydd Warwick) a Rebecca Smith
(Sir Benfro)
Cyrraedd: Janine Ritzer
Seminar yr Hydref, Awstria
Ymadael: Jessica Bason (Swydd Amwythig) a
Rhian Watkins (Swydd Henffordd)
Canada 4H
Ymadael: Charlotte Middlebrook
(Swydd Efrog), Laura Potts (Cumbria),
Incoming: Mia Wishlow (Columbia Brydeinig,
Canada) a Jordan Mitchell
(Saskatchewan, Canada)
JFAO Canada
Ymadael: Emily Warin (Traean Ddwyreiniol Swydd
Efrog)
Rali Ewrop, Latfia
Ymadael: Daniel Grist (Dyfnaint),
Jana Middlebrook (Swydd Amwythig),
William Allen (Swydd Amwythig), Victoria Ward
(Swydd Amwythig), Katie Hall (Swydd Caerloyw)
Yr Almaen
Ymadael: Laura Parker (Cumbria),
Hannah Gregory-Campeau (Swydd Derby)
Cyrraedd: Tamara Luers a Corina
Lattwesen
Montana, yr Unol Daleithiau
Ymadael: Emily Cartmail (Swydd Stafford) a
Poppy Stephens (Swydd Caerloyw)
Seland Newydd – C Alma Baker
Ymadael: Jessica Davies (Swydd Amwythig),
Elizabeth Hole (Dorset), Owen Morris (Maldwyn) a
Patrick Pearson (Sir Gaerfyrddin)
Gogledd Iwerddon
Gadael: Angharad Edwards
(Sir Benfro), Helen Denton (Cernyw)
Cyrraedd: Chris Coulter
Norwy
Ymadael: Alistair Hughes
(Swydd Caerlŷr a Rutland)
Cyrraedd: Benedicte Hansen
Yr Alban
Ymadael: Lauren Hladun
(Swydd Lincloln), Rupert Shinner (Dyfnaint)
Seminar y Gwanwyn
Ymadael: Timothy Davies (Swydd Amwythig) ac
Amy Panton (Swydd Caergrawnt)
Y Swistir
Ymadael: Elin Havard (Brycheiniog)
Cyrraedd: Veronica Dandrea
Ysgoloriaeth
Ysgoloriaeth YFA – Alistair Hughes
(Swydd Caerlŷr)
Ysgoloriaeth YFA – George Lewis
(Gwent)
Ysgoloriaeth YFA – Laura Potts
(Cumbria)
Ysgoloriaeth YFA – Angharad Edwards
(Sir Benfro)
Ysgoloriaeth NFU – Charlotte
Middlebrook (Swydd Efrog)

“Y daith hon oed tair wythnos gorau fy mywyd!
Arhosais gyda thri theulu gwych, dysgais gymaint
am y diwylliant, ffermio a’r iaith, ac fe wnes i
ffrindiau gydol oes! Profiad hollol anhygoel a
gynigir gan FfCCFfI!”

AETH STEVEN CRANE O CFfI LONGRIDGE I
SELAND NEWYDD AR DAITH A ARIANNWYD
GAN YMDDIRIEDOLAETH C ALMA BAKER.
MAE BELLACH YN CYNLLUNIO MENTER
BUSNES NEWYDD.

100% - canran aelodau’r CFfI a ddywedodd
eu bod wedi mwynhau teithio ac y byddent yn
argymell hynny i aelodau eraill

“Roedd yn afreal - mae’n fyd gwahanol yno.
Roedd gen i fy nghaban gwych fy hun a bydd
teulu Limestone Downs yn neilltuo cymaint o
amser i chi pan fyddwch chi yno. Rwyf i wedi
cael dysgu cymaint ac wedi fy ysbrydoli i wneud
rhagor. Ers dychwelyd, rwyf i wedi cychwyn
chwilio am ddarn o dir i mi fy hun.”

Dyma uchafbwyntiau Cadeirydd Rhanbarth
Dwyrain y Canolbarth yn 2017, sef Kate
Wainwright o CFfI Ashbourne.
Fy uchafbwynt: “Roedd Penwythnos
Cystadlaethau 2017 y Rhanbarth yn llwyddiannus,
ac fe wnaeth dros 700 o aelodau gyfranogi.”
Beth wnes i fwynhau fwyaf: “Cael cyfle i ymweld â
holl siroedd y Rhanbarth. Mynychais gyfarfodydd
pwyllgorau gwaith, Cyfarfodydd Cyffredinol
Blynyddol, Ralïau a Diwrnodau Cystadlaethau.
Ein digwyddiadau nodedig:
• Roedd penwythnos hyfforddiant y Rhanbarth
yn ddigwyddiad buddiol i baratoi at y flwyddyn
oedd i ddod.
• Codwyd nifer o gwestiynau yn sgil pennu
isafswm oedran o 18 i fynychwyr penwythnos ein
Rhanbarth, ond cafodd y mater ei drin a’i drafod
yn dda, a diogelwch aelodau yw’r flaenoriaeth.
• Mae’r penderfyniad i symud Penwythnos 2018
y Rhanbarth i Cleethorpes yn sicrhau y bydd y
digwyddiad yn parhau i fod yn llwyddiant ysgubol.”
Rhanbarth y Gogledd
Fel rhanbarth mwyaf y Ffederasiwn â 5,490 o
aelodau CFfI, Rhanbarth y Gogledd yw un o’r
rhai mwyaf gweithgar hefyd o ran cystadlaethau,
digwyddiadau a chodi arian. Mae Rhanbarth y
Gogledd hefyd yn cynnwys ein Sir fwyaf – Swydd
Efrog – sydd â 1,658 o aelodau.
Dyma uchafbwyntiau Cadeirydd Rhanbarth y
Gogledd yn 2017, sef James Park o CFfI Crook.
Fy uchafbwynt: “Cafwyd cynrychiolaeth dda o bob
un o’r saith sir yn ystod Penwythnos Rhanbarth y
Gogledd. Trefnwyd y digwyddiad yn wych.”
Beth wnes i fwynhau fwyaf: “Cael cyfle i gwrdd
â llawer o bobl o amgylch Rhanbarth y Gogledd,
ac o bob cwr o’r wlad. Mae’r gwaith yn newydd
i mi, felly roedd yn dda cael cwrdd â wynebau
newydd.”
Ein digwyddiadau nodedig:
“Roedd Penwythnos Rhanbarth y Gogledd yn
y gwanwyn a’n Diwrnod Gwaith maes yn ddau
ddigwyddiad poblogaidd, ac amlygwyd doniau ein
haelodau yn ystod y cystadlaethau.”

TUDALEN 18
Teithiau’r CFfI: ein teithiau yn ystod 2017
Yn 2017, cafodd 52 o aelodau’r CFfI gyfle unigryw
i brofi bywyd gwledig mewn un o blith 16 lleoliad
ledled y byd, diolch i gymorth gan Ymddiriedolaeth
Elusennol NFU Mutual.
491,286 – cyfanswm y milltiroedd a deithiodd
aelodau’r CFfI trwy gyfrwng ein rhaglen
teithiau

Africa’s Gift
Ymadael: Emily Phillips (Swydd Stafford), Kate
Palmer (Dyfnaint), Emma Littlewood (Cumbria),
Alice Singleton (Swydd Caerhirfryn), Marie Place
(Cumbria), Laura Poole (Swydd Derby), James
Gregory-Campeau (Swydd Derby), Alice Hyland
(Swydd Efrog), Chloe Harris (Swydd Henffordd,
Kate Turnock (Swydd Derby), Emma Faulkner
(Swydd Amwythig), Joseph Stevens (Swydd
Warwick)

TEITHIODD HANNAH GREGORY-CAMPEAU O
FfCFfI SWYDD DERBY I’R ALMAEN I FWYNHAU
ANTUR AC AROS Â THEULU.
“Fe wnes i fwynhau pob munud o fy mhythefnos
yn yr Almaen. Roedd y tri theulu y gwnes i aros yn
eu cartrefi yn hynod o gyfeillgar a chroesawgar,

ac fe wnaethant i mi deimlo’n gartrefol yn y wlad
hardd hon. Fy unig edifeirwch yw fy mod i wedi
oedi cymaint cyn cyfranogi yn Nheithiau’r CFfI!

TUDALEN 20
Adroddiad HOPS
Mae blwyddyn heriol yn dilyn pleidlais Brexit wedi
dwyn sylw at gangen fasnachol FfCCFfI, HOPS,
yn ôl John Hardman, Cadeirydd HOPS
Wynebu’r storm wedi Brexit am lafur tymhorol
Bu’r galw am lafur tymhorol yn fwy na’r hyn
oedd ar gael yn 2017, felly bu hi’n flwyddyn o
uchafbwyntiau ac isafbwyntiau i HOPS a disgwylir
i hynny barhau yn 2018.
Gorfodwyd HOPS i ddiwygio ei fodel busnes
mewn perthynas â llafur tymhorol ar gyfer
diwydiant garddwriaeth y DU yn llwyr. Rydym
yn parhau i recriwtio gweithwyr o Rwmania a
Bwlgaria, ond mae’r penderfyniad y bydd y DU
yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ym Mawrth 2019
yn destun pryder difrifol. Nid oes unrhyw gynllun
dilynol yn ei le ar hyn o bryd ar gyfer gweithwyr
tymhorol a dros dro wedi Brexit, ac mae HOPS
wedi mynychu llawer o gyfarfodydd y Llywodraeth
a thrafodaethau â’r NFU i fynegi’r materion hyn.
Mae ein pryderon wedi denu sylw’r cyfryngau bydeang – mae ein tîm wedi cyfrannu at adroddiadau
yn y wasg genedlaethol, megis Farmers Weekly
a Farmers Guardian, a chyfryngau rhyngwladol
megis y New York Times a hyd yn oed y China
Post.
Ar waethaf yr heriau hyn, mae ein penderfyniad
i arallgyfeirio’r busnes i faes recriwtio gweithwyr
medrus ar gyfer amaethyddiaeth y DU yn 2016
yn parhau i ddatblygu ac ehangu. Mae HOPS
Recruitment wedi llwyddo i recriwtio staff ar
gyfer ffermydd llaeth, gweithwyr amaethyddol
cyffredinol, stocmyn a gyrwyr tractorau/
chwistrellwyr yn 2017, ac mae’r cwmni bellach yn
mentro i faes recriwtio swyddi gweithredwyr.
Cafodd HOPS Executive ei lansio yn ystod
pedwerydd chwarter 2017, ynghyd â gwefan
newydd. Swydd gweithredwyr oedd yr unig faes
o’r diwydiant nad oedd HOPS yn recriwtio ar ei
gyfer, ac roedd lansio hynny i arallgyfeirio incwm
HOPS yn fwy fyth yn gwneud synnwyr, ac nid
oedd angen rhagor o adnoddau i wneud hynny.
Fe un o fuddsoddiadau mwyaf FfCCFfI, roedd
HOPS wrth ei fodd yn gallu rhoi cyfraniad ariannol
o £35,000 i’r Ffederasiwn yn 2017, a chyfrannu
at gostau rhedeg adeilad FfCCFfI. Fe wnaethom
ni hefyd noddi nifer o gystadlaethau trwy gydol
y flwyddyn.
Nid yw ein tîm wedi newid yn ystod 2017, er bod
Mike Stirk wedi ymddiswyddo fel Cadeirydd y
Bwrdd Rheoli wedi bblynyddoedd wrth y gwaith.
Mae dyled tîm HOPS a FfCCFfI yn fawr i Mike
am ei gymorth a dymunaf bob llwyddiant iddo yn
ystod ei ymddeoliad.
Mae Sarah Boparan, Pennaeth Recriwtio
blaenorol HOPS, wedi cael ei phenodi yn aelod
o’r Bwrdd fel Cyfarwyddwr i helpu i ddatblygu’r
busnes.
Er bod y diwydiant cyfan yn wynebu heriau
recriwtio, mae HOPS yn hyderus ynghylch
ei ddyfodol, ac yn edrych ymlaen at barhau i
gynorthwyo FfCCFfI.

