
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWRS UNDYDD – CREFFT SIWGR 
 

26ain TACHWEDD 2018 
NEUADD SYM, LLANFAIRPWLL 

Manylion llawn a slip 
ymateb ar y daflen 

amgaeedig. 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: 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, 
Diolch yn fawr iawn i chwi oll am gymryd rhan yn yr Her £25 flwyddyn yma. ‘Rydym 
yn hynod o ddiolchgar am eich ymdrechion a’r rhoddion ariannol. 
 
Os gwelwch yn dda rhowch ystyriaeth i fynychu Cynhadledd Cymru yng 
Nghasnewydd 2019. Rhaid trefnu hwn mewn digon o amser felly cofiwch ddanfon 
eich blaendal at y swyddfa erbyn 25ain hydref os gwelwch yn dda. 
 
‘Rwyf wedi ymweld a bron iawn pob un cangen flwyddyn yma ac wedi mwynhau 
cyfarfod a’r aelodau mewn amryw o sefyllfaeodd. Mae’n help dod i adnabod yr 
aelodau ychydig gwell. Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r cwrs tanwaith ac wedi 
cael budd o’r gweithdy trysoryddion. Trueni ein bod wedi gorfod canslo’r noson 
Cynllunio Rhaglen oherwydd diffyg cefnogaeth. 
 
‘Rwy’n edrych ymlaen at y Gynhadledd Materion Cyhoeddus yn Llanelwedd ar 11eg 
Hydref yn ogystal a’r noson ar dyfu pethau ar 25ain Hydref pan fydd gennym raffl ac 
efallai planhigion ar werth. 
 
Dymuniadau Gorau 
Yvonne Tatam 
Cadeirydd Y Ffederasiwn 
 
 

 
 

FFEDERASIWN YNYS MON 

 
CYLCHLYTHYR  -  HYDREF 2018 

 

CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL SYM MȎN DYDD LLUN 4ydd CHWEFROR 2019 
GWESTY CARREG BRAN, LLANFAIRWPLL – 10:00 AM 10:30 

SIARADWYR GWADD:  SHEILA MAXWELL – ACWW 
                                                                                       ARWEL HUGHES, TREFNWR ANGLADDAU, AMLWCH 

 
MWY O FANYLION MIS NESAF 

 

COFIWCH OS GWEWLCH YN DDA – MAE’N BWYSIG BOD Y GANGEN YN HYSBYSU’R SWYDDFA FAINT O 
AELODAU SYDD AM FYNYCHU GWEITHDAI, DIGWYDDIADAU ACYYB, ERBYN Y DYDDIAD CAU. HWN YW’R 
UNRHYW FFORDD MAE’R FFEDERASIWN YN GALLU DARPARU AR EU CYFER. 
 

DIOLCH 

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


Mae’r IS BWYLLGOR CYFUNIAD Y 
CELFYDDYDAU yn cyflwyno 
Noson Ffotograffiaeth gyda 
David Flitcroft EFIAP DPAGB 

Mae David yn ffotograffydd sydd wedi 
arddangos yn rhyngwladol. Fe fydd yn dangos 

amrywiaeth o luniau ac yn eu defnyddio i 
ddarlunio gwahanol agweddau o dechneg 

ffotograffiaeth yn cynnwys defnydd y camera, 
cyfansoddiad acyyb 

7:30 Nos Fercher 10fed Hydref 2018 
Neuadd SYM, Llanfairpwll 

Mynediad £3.50 yn cynnwys te a chacen 
Dyddiad cau 4/10/18 

 
IS-BWYLLGOR MATERION GWLEDIG A 

CHYHOEDDUS 
Nodwch newid dyddiad!! 

“Noson gyda Medwyn Williams” 
Dewch i holi ennillydd Medal Aur Chelsea sut i 

dyfu llysiau wobr deilwng! 
25 HYDREF @ 7:30 – NEUADD SYM 

Tocynnau £3.50 yn cynnwys te a chacen 
Dyddiad cau 18/10/18 

 
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 yn 

amgaeedig 
 

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 
Dyddiad cau ar gyfer enwau a’r blaendal: 

25/10/2018  
 

CYFARFODYDD MIS TACHWEDD 
Rhowch wybod i’r swyddfa os ydych yn 

dymuno presenoldeb Ymgynghorydd yn eich 
cyfarfod blynyddol ym mis Tachwedd – slip 

ymateb yn amgaeedig. 
Mae ffurflen Adroddiad Blynyddol 2018 yn 
amgaeedig – cofiwch ei chwblhau a’i danfon 
at y swyddfa AR UNWAITH wedi cyfarfod mis 

Tachwedd, ynghyd a’r datganiad ariannol. 
Mae ffurflen Datganiad Ariannol hefyd yn 

amgaeedig – cofiwch ei drosglwyddo at eich 
trysorydd os gwelwch yn dda. 

 
PROSIECT COED NFWI-CYMRU 

Mae holiadur yn amgaeedig. Cwblhewch a’i 
ddanfon at swyddfa NFWI-Cymru, Caerdydd 

os gwewlch yn dda. 
 

SIOE FLYNYDDOL SYM MȎN 2019 
Cynhelir y sioe ar 17eg & 18fed Mai 2019 yn 

Neuadd Y Dref, Llangefni 
Themau Y Fowlen Rhosod a Chwpan 

Aberhonddu: “Bees and Trees” 
Danfonir y rhestr cystadleuthau yn nes 

ymlaen 
 

CYSTADLEUAETH FFOTOGRAFFIAETH NFWI 
“A Year in your WI” 

Efallai y byddwch yn cofio lawnsiad y 
gystadleuaeth yma yn ein cylchlythyr mis 

Tachwedd 2017. Byddwn yn ddiochgar dros 
ben o glywed gan y canghennau sydd yn 

cymryd rhan yn y gystadleuaeth er mwyn i ni 
gadw rhestr. Danfonwch ebost at: 

afwisecretary@btconnect.com 
 

mailto:afwisecretary@btconnect.com

