
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YN GLAW AR LYWYDDION AC IS-LYWYDDION 
Dewch i gyfarfod eich cyd-swyddogion am noson i’ch 

diweddaru ar faterion y Ffederasiwn 
NEUADD SYM, LLANFAIRPWLL 

21ain IONAWR 2019 
Darperir bwffe ysgafn ar eich cyfer yn rhad ac am 

ddim 
Slip ymateb yn amgaeedig 
Dyddiad cau: 17/1/2019 

IS BWYLLGOR CHWARAEON A HAMDDEN 
CWIS BLYNYDDOL 

NOS WENER 25 IONAWR 2019 
NEUADD Y DREF, LLANGEFNI  

7:00 am 7:30 
£5 y pen – 4 mewn Tim (Aelodau SYM yn unig) 

Darperir lluniaeth 
Oherwydd diffyg gofod ymddiheurwn na allwn 

gymryd ymwelwyr y tro hwn 
Dyddiad cau: 16/1/2019 

 

 

 

 

 

 
 

Cadeirydd:  Mrs Yvonne Tatam 
Ysgrifennydd:  Mrs Eirian Young 
Oriau Swyddfa: Dydd Iau 9-1  
Neuadd SYM 
Ffordd Caergybi 
Llanfairpwll 
Ynys Mon LL61 5SX 
01248 717600  
afwisecretary@btconnect.com  
Gwefan: www.afwi.org.uk      
Facebook: AFWI 
Rhif Elusen. 1156328 
Reg Co. No. 08284645 
 

       

 

Gair o’r Gadair 
 
Annwyl Aelodau, 
Croeso i 2019! Mae’r is-bwyllgorau wedi trefnu sawl digwyddiad ar gyfer 2019 ac 
edrychaf ymlaen at gyfarfod mwy o aelodau yn y digwyddiadau yma. Cofiwch 
bleidleisio’n unigol ar un o’r penderfyniadau yng nghyfarfod mis Ionawr neu 
Chwefror. Bydd angen i’r bleidlais gyrraedd y swyddfa erbyn 15fed Chwefror er 
mwyn i ni allu trosglwyddo’r ffigyrau i NFWI. 
 
Gobeithio bydd eich cynrychiolydd yn y cyfarfod blynyddol wedi cael cyfle i ddarllen 
cofnodion llynedd ynghyd a Blwyddlyfr 2018 – bydd angen iddi gymeradwyo’r ddwy 
ddogfen yn y cyfarfod blynyddol. 
 
Mae’r cylchlythyr yma’n cynnwys gwahoddiad i pob Llywydd ynghyd ac un swyddog 
arall ddod draw i Neuadd SYM, Llanfairpwll, ar 21ain Ionawr. Nid gweithdy fydd 
hwn, ond mae’n gyfarfod pwysig. 
 
Dymuniadau Gorau 
Yvonne Tatam 
Cadeirydd Y Ffederasiwn 
 
 

 
 

FFEDERASIWN YNYS MON 

 
CYLCHLYTHYR  -  IONAWR 2019 

 

CWRS ARLUNIO UNDYDD – DARLUNIO/PEINTIO – ar y cyd a’r “Prosiect Coed” 
25ain CHWEFROR 2019 – NEUADD SYM – 10 – 4  COST £10 

GWELER Y FFURFLEN COFRESTRU AMGAEEDIG AM FANYLION LLAWN 
Rhoddir y llefydd ar sail “Cyntaf i’r Felin…” 

DYMA GYFLE GWYCH! 
BWRSARI THORNTON JONES – COLEG DENMAN 

Bydd y tyniad arferol yn cael ei wneud yn ystod y Cyfarfod Blynyddol – 4/2/2019 
Bydd yr enillydd lwcus yn derbyn £200 tuag at y gost o fynychu cwrs yng Ngholeg Denman 

Bydd angen danfon eich enw a’r gangen at y swyddfa DIM HWYRACH NA 28 IONAWR 2019 
Ysgrifenyddion: Slip ymateb yn amgaeedig mis diwethaf 

 

http://www.afwi.org.uk/


CYFARFOD BLYNYDDOL SYM MON 
DYDD LLUN 4ydd CHWEFROR 2019 

10:00 am 10:30 
GWESTY CARREG BRAN, LLANFAIRPWLL 

Digon o le parcio!! 
Yn anffodus ni fydd y gwesty’n gallu darparu 
te/coffi bore ar sail arian parod ar y diwrnod. 

Os yw’r aelodau’n dymuno cael 
te/coffi/bisgedi pan yn cyrraedd bydd angen 

archebu trwy swyddaf SYM ymlaen llaw - £2 y 
pen – amgaewyd slip ymateb mis diwethaf. 
Gofynnir i chi wneud trefniadau eich hunain 
ar gyfer cinio – mae’r gwesty’n gallu darparu 

cawl a brechdannau am £6.50 y pen – cofiwch 
archebu ymlaen llaw gyda’r gwesty 

Siaradwyr Gwadd: 
Bore: Mrs Sheila Maxwell – ACWW 

Prynhawn: Mr Arwel Hughes, Cyfarwyddwr 
Angladdau 

Dyddiad cau 17/1/2019 
Danfonwyd Cofnodion a Rhaglen mis 

diwethaf 
 

MAE BLWYDDLYFR 2018 YN 
AMGAEEDIG 

 
NOSON AELODAU NEWYDD 

13eg CHWEFROR 2019 
7:30 

Neuadd SYM, Llanfairpwll 
‘Rydym yn hynod o falch ein bod wedi gallu 
denu sawl aelod newydd yn ddiweddar ac 

mae’r noson yma’n arbennig ar eich cyfer chi! 
Gwahoddir chi i’r noson anffurfiol yma er 
mwyn cyfarfod aelodau newydd eraill ac i 

glywed ychydig mwy am y mudiad – cewch 
hefyd weld ein amgueddfa! 

Darperir lluniaeth ysgafn yn rhad ac am ddim. 
Dyddiad cau: 7/2/2019 

 
 

RHAGLENNI 2019 
Pan fydd eich rhaglen ar gyfer 2019 yn barod 
os gwelwch yn dda danfonwch gopi caled at 

y swyddfa – byddwn angen trefnu iddynt 
gael eu cynnwys are ich tudalen ar wefan 

SYM Mon  
 
 

IS BWYLLGOR CHWARAEON & HAMDDEN 
Gwahoddioad i chi fynychu 

TWMPATH DAWNS 
NOS WENER 22 MAWRTH 2019 – 7 am 7:30 

NEUADD Y DREF, LLANGEFNI 
Gyda Maureen yn Arwain 
Cost: £5.50 gyda Lluniaeth 

Dewch a gwin eich hunain os dymunwch 
Ni does angen profiad – rhoddir hyfforddiant 

Dyddiad cau: 11/3/2019 
Slip ymateb yn amgaeedig 

 
SIOE FLYNYDDOL SYM MȎN 2019 

Cynhelir y sioe ar 17eg & 18fed Mai yn 
Neuadd Y Dref, Llangefni 

 
Themau Y Fowlen Rhosod a Cwpan 

Aberhonddu:  
Gwenynod a Choed (“Bees and Trees”) 

MAE RHEOLAU 2019 AR GAEL GAN Y 
SWYDDFA 

Rhestr cystadlaethau a ffurflenni cofrestru 
wedi eu cynnwys mis diwethaf. Cysylltwch a’r 

swyddfa am gopiiau ychwanegol 
 
 
 

AGM NFWI – Bournemouth 
5ed Mehefin 2019 

Fel y gwyddoch yn barod ni fydd y 
Ffederasiwn yn danfon cynrychiolwyr i’r AGM 

flwyddyn nesaf. Serch hynny, mae gan y 
Ffederasiwn dair sedd wedi eu neilltuo ar 

gyfer Ymwelwyr (Observers) os oes rhywun yn 
dymuno mynychu’r cyfarfod. Pris y tocyn yw 

£20, i’w archebu trwy’r swyddfa erbyn 
14/2/2019 – bydd rhaid i’r unigolion ofalu am 

yr holl drefniadau eraill (gwesty, teithio 
acyyb). 

Cysylltwch a’r swyddfa os ydych flys prynu 
tocyn. 

 
 
 

DYDDIADAU CAU AR GYFER DIGWYDDAIDAU 
Nodyn bach I’ch atgoffa bod angen cadw at 

ddyddiadau cau os gwelwwch yn dda – mawr 
ddiolch. 

 


