
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHAI LLEFYDD DAL AR GAEL!! 
CWRS UNDYDD – CREFFT SIWGR 

 
26ain TACHWEDD 2018 

NEUADD SYM, LLANFAIRPWLL 
9:30 – 4:00 

BRYSIWCH!! Rhoddir llefydd 
ar sail cyntaf i’r felin gaiff 

falu yn unig 

Sori – ni 
dderbynnir 

enwau heb y 
taliad 

 

 

 

 

 

 
 

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, 
Cafwyd diwrnod diddorol dros ben yn y Cynhadledd Materion Cyhoeddus ar yr 11eg 
Hydref pan gawsom ddiweddariad ar y penderfyniadau dros y 100 mlynedd 
diwethaf – cymysgedd eclectig o bynciau sydd yn parhau i fod yn berthnasol hyd 
heddiw, a siaradwyr ardderchog hefyd!  
 
Diolch i bawb ddaru gefnogi’r noson Ffotograffiaeth. Er mai dim ond 10 aelod oedd 
yn bresenol ‘roedd pawb wedi derbyn cyngor da ar dynnu lluniau.  
Gobeithio bod pawb ddaru fynychu’r noson gyda Medwyn Wiiliams wedi mynd 
adref gyda llwyth o gyngor ar dyfu llysiau ac wedi derbyn atebion i’w cwestiynnau. 
‘Rydym wedi amgau adroddiad ar y Prosiect Coed gyda’r llythyr yma, a gobeithio y 
bydd y cynnwys yn eich ysbrydoli i barhau gyda’r gwaith da. 
 
Dymuniadau gorau ar gyfer eich cyfarfodydd blynyddol ac ‘rwy’n gobeithio y bydd 
aelodau’n cysidro helpu’r pwyllgorau gan gymryd swyddogaeth neu gynnig gwneud 
swydd fach yn eich cyfarfod. Mae SYM yna i’ch ysbrydoli ond gwnewch gydag ef 
beth bynnag y mynwch! 
 
Dymuniadau Gorau 
Yvonne Tatam 
Cadeirydd Y Ffederasiwn 
 
 

 
 

FFEDERASIWN YNYS MON 

 
CYLCHLYTHYR  -  TACHWEDD 2018 

 

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 

 
 CYFARFOD PENDERFYNIADAU 

26 Tachwedd 2018 
NEUADD SYM, LLANFAIRPWLL – 7:30 

Dewch yn llu i drafod Rhestr Fer 2019 – amgaeedig 
Slip ymateb yn amgaeedig – danfonwch at y swyddaf erbyn 22/11/18 – neu danfonwch ebost 

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


NOSON RHYNGWLADOL 
Nos Iau 22ain Tachwedd @ 7:30 
NEUADD SYM, LLANFAIRPWLL 

Yn sicr ddim yn noson i’w fethu….. 
Bydd Enid Bibby yn rhoi sgwrs am fyw yn 

Crete gyda blas ar fwyd Groegaidd yn ogystal 
a Cwis a Raffl. Byddwch yn teimlo fe pe 

baech mewn hinsawdd gwresog….! Dewch 
ag Ouzo neu Retsina gyda chi! 

Cost: £4 y pen 
Dyddiad cau: 15/11/18 – slip ymateb mis 

diwethaf 
 

IS BWYLLGOR CHWARAEON A HAMDDEN 
CWIS BLYNYDDOL 

NOS WENER 25 IONAWR 2019 
NEUADD Y DREF, LLANGEFNI  

7:00 am 7:30 
Aelodau SYM yn unig 

£5 y pen – 4 mewn Tim 
Darperir lluniaeth 

Oherwydd diffyg gofod ymddiheurwn na 
allwn gymryd ymwelwyr y tro hwn 

Dyddiad cau: 16/1/2019 
 

CYNGERDD CAROLAU BLYNYDDOL 
Eglwys Cyngar Sant, Llangefni 

21 TACHWEDD 2018 
2:00 o’r gloch 

Darperir lluniaeth ysgafn yn neuadd yr eglwys 
wedyn 

Ni fydd tal mynediad ac nid oes angen 
hysbysu’r swyddfa eich bod am fynychu. 
Gwerthfawrogir rhoddion at yr eglwys 

CROESO I BAWB!! 
 

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 – slip ymateb yn amgaeedig. 

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 

Slip ymateb yn amgaeedig – dyddiad cau 
17/1/2019 

 
LLEFYDD AR GAEL!! 

CYNHADLEDD NFWI CYMRU  
15 & 16 Ebrill 2019 

Ysgol St. Julian, Casnewydd, Gwent 
Dan Ofal Ffedreasiwn Gwent 

Themau: Adfywiad (Regeneration) 
Adloniant Noswyl Cynhadledd: “Alice in WI 

Wonderland” 
Mae arhosiad 2 noson wedi ei drefnu yn y 
Premier Inn, Casnewydd, yn teithio gyda 

Teithiau Carreglefn. Cost mynychu’r 
gynhadledd ynghyd a llety G&B yn ogystal a 

cludiant fydd £200 (mae hyn hefyd yn 
cynnwys rhaglen y gynhadledd, adloniant fel 

uchod, a phecyn bwyd ar ddiwrnod y 
gynhadledd) 

Oso es diddordeb, danfonwch blaendal o £50 
(ni rhoddir ad-daliad) at swyddfa SYM mor 

fuan ag sydd bosibl er mwyn sicrhau eich lle. 
Mae gennym agwedd hyblyg tuag at dalu 

gweddill yr arian – mae creoso i chi ei 
ddanfon mewn rhandaliadau os dymunwch – 
cyn belled a bod y balans llawn wedi ei dalu 

erbyn 15/3/19 
Ffurfel ymateb wedi ei hanfon o’r blaen 

 
SIOE FLYNYDDOL SYM MȎN 2019 

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

Themau Y Fowlen Rhosod a Chwpan 
Aberhonddu: Gwenynod a Choed (“Bees and 

Trees”) 
Rhestr cystadlaethau a ffurflenni cofrestru yn 

amgaeedig. Cysylltwch a’r swyddfa am 
gopiiau ychwanegol 

 
CYLCHLYTHYRAU 2019 

FFURFLEN ARCHEBU’N AMGAEEDIG 
 

CANGEN BODEDERN – o Ionawr 2019 ymlaen 
byddynt yn cyafrfod am 2:00 yn lle 7:00 


