


 

Ar y 9fed o Ragfyr daeth hi’n amser 

parablu yn yr iaith fain wrth i gystadleuaeth Siarad  Cyhoeddus 

Saesneg y Sir gael ei chynnal ar gampws Theatr Felinfach. Daeth 

llu o aelodau ynghyd i gystadlu. “The Hobbit” oedd llyfr dewisol y 

beirniad ar gyfer yr aelodau dan 14 oed. Cyflwynwyd nifer 

o destunau gwahanol megis ffermio, rygbi a hambons yn 

rhedeg y llywodraeth yn y gystadleuaeth dan 

16 oed. Seiat holi oedd ffurf y gystadleu-

aeth dan 21 oed tra bod yr aelodau hŷn yn 

cynnal “areithiau ar ôl cinio” lle eto cafwyd 

nifer o destunau amrywiol a diddorol. Diolch 

yn fawr i’r holl feirniaid am roi o’u hamser ar 

brynhawn dydd Sul. Dyma’r 

Am y tro cyntaf eleni, mae C.Ff.I. Ceredigion 

wedi ymgeisio yng nghystadleuaeth 

Ff.C.C.Ff.I. y Prince of Wales Perpetual      

Challenge Trophy a’r Lionel Hill MBE Club 

Charity Cup i gydnabod y sir a’r clwb sydd 

wedi casglu’r swm fwyaf o arian i elusennau 

eraill. Bu’r swyddfa’n brysur yn casglu’r 

wybodaeth oddi wrth holl glybiau’r sir ar 

gyfer y flwyddyn 2011/12, a daw’r  

cyfanswm i £20,961.01. Hyd yn oed os na 

ddaw’r sir i’r brig pan gyhoeddir y canlyniadau 

yn y cyfarfod blynyddol yn Blackpool, gallwn 

fod yn hynod o falch o’r holl waith da sy’n 

cael ei wneud gan ein haelodau –            

llongyfarchiadau i bawb!  

Pwy ddaeth i’r brig? 
Cwis Amaeth – Pontsian B a Talybont 

Cwis Cyffredinol – Pontsian A 
Cwis Diogelwch Ffyrdd – Troedyraur,  

Mydroilyn, Llangwyryfon a Llanddeiniol. 
Clybiau buddugol  
3ydd – Llanwenog  
2il – Pontsian A 
1af - Troedyraur 

14 oed neu iau—Pontsian 

16 oed neu iau —Llanwenog A 

21 oed neu iau —Pontsian 

26 oed neu iau —Pontsian A 

 Clwb Buddugol—Pontsian 

https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-snc6%2Fv%2F408397_10151450547440962_237805806_n.jpg%3Foh%3D90932ff283a0702c9d9f8a77d2658dc0%26oe%3D51010629%26__gda__%3D1359020705_1364
https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-snc7%2Fv%2F379366_10151450550535962_1560881935_n.jpg%3Foh%3D030dae29f45189fdeff8e087481fdab6%26oe%3D5100CBD5%26__gda__%3D1359025373_e52
https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2Fv%2F150641_10151450555175962_484944536_n.jpg%3Foh%3Da2b53084e1975a425604288fa28ed49e%26oe%3D51011690%26__gda__%3D1359062242_87f1
https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-snc7%2Fv%2F385317_10151450564020962_1418971756_n.jpg%3Foh%3D4b2c30a14afa4e28900fb43985aca9c8%26oe%3D5100E953%26__gda__%3D1359068315_1a7
https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2Fv%2F14954_10151450574185962_150183889_n.jpg%3Foh%3D69042a4216f01b39eda7259c1778c451%26oe%3D510120E9%26__gda__%3D1359027016_63dd4


 

Tel: 01570 493348 

Email: gelligarneddau@aol.com 

Cannoedd o aelodau, llu o weithgareddau, degawdau o ddysgu, llond trol o chwerthin a 

chymdeithasu, heb anghofio’r hwyl. Dim peth hawdd yw crynhoi 70 mlynedd  

C.Ff.I. Llanddeiniol mewn brawddeg! 

A feddyliodd y criw brwdfrydig a gwrddodd am y tro cyntaf yn ôl ym mis Ionawr 1943 eu 

bod nhw’n plannu hedyn arbennig? Hedyn a flagurodd yn flynyddol, heb 

ffael, yng nghynhesrwydd Ysgoldy’r Eglwys, Llanddeiniol. Odyn, ni’n dal 

i gyfarfod yn yr un man a ni’n lwcus iawn o’r hen Ysgoldy bach.                 

Pe byddai’r waliau’n gallu siarad, ie wir! 

Ma’ hon yn garreg filltir arbennig felly rhaid yw dathlu. Am y tro cyntaf 

erioed yn hanes y clwb cynhaliwyd cwrdd diolchgarwch yn ôl ym Medi 

yng nghwmni’r Ficer Eileen Davies. Yr aelodau a arweiniodd y noson 

gan sôn am y fflam sydd ar hyn o bryd yn eu gofal nhw. 

Oherwydd yr eira, gohiriwyd ein cinio i’r 9 Mawrth a gobeithio bydd 

dros 100 o aelodau, cyn-aelodau a ffrindiau yn dod ynghyd bryd hynny. Hefyd ym Mawrth 

cynhelir noson Llwybr lluniau: 1943–2013 yn yr Ysgoldy (nos Lun 4 Mawrth) a chyngerdd  

arbennig pan fydd rhai gwynebau o’r gorffennol yn ymddangos ar lwyfan! (nos Wener 22 

Mawrth). Croeso i unrhyw un ymuno gyda ni ar y nosweithiau yma, dewch i wybod mwy am 

hanes y clwb bach ond bywiog sydd yma o hyd! 



 
 

Bu aelodau’r Sir yn brysur yn ystod mis Rhagfyr yn codi  arian at nifer 
o elusennau megis Ymchwil y Galon, Ambiwlans Awyr Cymru, Gofal 
Cancr Aberteifi, Cancr y Fron, Llanelli, Cartref Brintirion, Ysbyty  
Tregaron, Ffagl Gobaith, Elusen Tiwmor yr Ymenydd, Ward y Plant 
Ysbyty Caerdydd, Dash a Mcmillan. Dyma fraslun ichi o gyfanswm 
casgliad Canu Carolau ambell i glwb. 
 

 
Caerwedros £510 

Troedyraur £206.28 

Trisant £645 

Llanwenog £414 

Pennant £180 

Penparc £365 

Tregaron £350 

Lledrod £373 

Pontsian £1200 

Mydroilyn £1000 

Llangwyryfon £1107.15 

Felinfach £316 

 

Ddiwedd Tachwedd, teithiodd nifer o aelodau’r Sir i’r Ffair Aeaf yn  Llanelwedd. Yn ogystal â gweld yr anifeiliaid a chyfle i wneud tamaid o siopa Nadolig, cafwyd cystadlu brwd yn adran y C.Ff.I.—o addurno coeden Nadolig, i farnu ŵyn a gwartheg cigyddion, yn ogystal ag ŵyn carcas Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gynrychioli’r Sir! 

Uchafbwyntiau… Dyfrig Williams (Llangwyryfon) Barnu Carcas ŵyn  21 oed neu iau 1 af 

Ifan Morgan (Penparc)                  Barnu Carcas ŵyn 16 oed neu iau  1 af 

Tîm                           Barnu Carcas ŵyn            1af 

Delyth Jones (Tregaron)            Barnu ŵyn Cigyddion           3ydd 

Eiry Williams (Llangwyryfon)      Barnu Gwartheg Cigyddion           2 il 

Elin Jones, (Talybont)                  Pencampwr Magu Llo 

 Llongyfarchiadau i Iestyn 
James, o glwb Bryngwyn, ar 

ennill adran y C.Ff.I. yng 
nghystadleuaeth aredig gan 

ennill ei le ym                 
Mhencampwriaeth 

Cenedlaethol 
Prydain 2013. Pob lwc 

iti! 

Derbyniodd Ben Evans,Cadeirydd C.FF.I Pennant ysgoloriaeth o'r "NFU 

Trust" i'w helpu gyda’i astudiaethau amaethyddol yng ngholeg Gelli Aur. 

Roedd yn Ddiploma o ddwy flynedd ac fe fu i'r Iwerddon ar daith                    

astudiaethau a chael profiad gwaith ar Fferm y Castell, Llanarth. Gwnaeth yr 

NFU ei gefnogi’n ariannol yn ystod y ddwy flynedd ac fe’i wobrwywyd yn 

‘Ddisgybl y flwyddyn Gelli Aur 2012’. 

Rhododd y profiad hyder a hwb i Ben fynd nôl i Gelli 

Aur i astudio HNC yn Amaethyddiaeth eleni. Mae’r 

NFU wedi ariannu taith addysgidaol iddo i   Seland 

Newydd yn mis Awst.  Llongyfarchiadau calonnog a 

mwynha’r profiad! 



 

Wedi noson Hyrwyddo Teithiau Tramor yng Nghlwb Rygbi 

Aberaeron ym mis Hydref, ysgogwyd nifer o aelodau C.Ff.I. 

Ceredigion i geisio am daith dramor eleni - taith a fydd yn sicr 

o newid eich  agwedd at fywyd am byth! Yn anffodus nid 

oedd lle i bawb ar daith eleni ond, serch hynny,              

llongyfarchiadau gwresog i’r canlynol a fydd yn cynrychioli 

C.Ff.I. Cymru yn ystod y deuddeg mis nesaf: 

Rali Ewropeaidd, Iwerddon  

Mererid Jones (Felinfach) 

Esyllt Ellis-Jones (Llangwyryfon) 

Ffion Lewis (Llanddeiniol) 

Gogledd Iwerddon 

Carys Lewis (Pennant) 

Montana, UDA 

Menna Williams (Llanwenog) 

Kansas, UDA 

Betsan Jen Hughes (Llanddeiniol) 

 

Cofiwch pan fydd ‘rhain yn dychwelyd o’u teithiau 

y medrwch glywed mwy am eu hanesion difyr drwy 

eu gwahodd i’ch clwb i gynnal noson! 

            
 

 
 

Enw: Catrin Medi Pugh  Oed: 26 oed 
Clwb: Llanddewi Brefi 
Pryd a pham wnes di ymuno gyda’r C.Ff.I.?                                    
Wnes i ymuno gyda Llanddewi pan oeddwn yn 14 mlwydd oed. 
Roeddwn yn ofnadwy o shei pryd hynny ac fe gymerodd lot o ber-
swadio i gael fi i ymuno ond ar ôl clywed faint oedd fy chwaer a fy 
mrawd yn mwynhau bob nos Iau roedd rhaid rhoi cynnig arni. 
Beth yw’r peth gore wyt ti wedi gwneud hyd yn hyn yn yr C.Ff.I.?       
Y peth gorau dw i wedi neud hyd yn hyn yw cystadlu yng    nghyst-
adleuaeth monolog yn 2012 gyda darn wnes i ysgrifennu, ac ennill 
cwpan Llefarydd Gorau yr Eisteddfod. 
Beth wyt ti’n gwneud bob dydd?  Rwy’n athrawes yn Ysgol Bro 

Pedr, Llanbedr Pont Steffan. 
Beth yw dy uchelgais yn ystod dy gyfnod fel aelod o’r mudiad?   
Gallai byth meddwl am un uchelgais benodol, ymmm, bod yn aelod o'r mudiad (cheesy! haha) 
Beth yw dy hoff beth yn y byd?                                                
Treulio amser gyda Tomos Jac a Morgan Hedd, fy neiaint. 
Pwy wyt ti’n ei edmygu? A pham?                                                
Dwi'n edmygu fy athrawes lefaru, Mair Lloyd Davies. Dros ei nawdegau a dim un wrinkle ar ei      
hwyneb!!!     
Ble wyt ti hapusaf?                                                                       
Dwi hapusaf ar y 'dancefloor'! 

 Oes gennych chi ddiddordeb mynd 
ar daith grŵp gwirfoddol? A ydych yn 
cofio hanes Mererid ac Einir yn rhifyn 
mis   Hydref o Ar Dân? Wel mae cyfle 
ichi fentro eleni ar y daith wirfoddol i 

Estonia! Am fwy o wybodaeth 
cysylltwch â  swyddfa C.Ff.I. Cymru. 

Cysylltwch â’r aelodau i’w noddi neu i  gyfrannu bwyd a diod er mwyn arddangos  cynnyrch Cymru ar ei orau! 

Uchafbwyntiau… Dyfrig Williams (Llangwyryfon) Barnu Carcas ŵyn  21 oed neu iau 1 af 

Ifan Morgan (Penparc)                  Barnu Carcas ŵyn 16 oed neu iau  1 af 

Tîm                           Barnu Carcas ŵyn            1af 

Delyth Jones (Tregaron)            Barnu ŵyn Cigyddion           3ydd 

Eiry Williams (Llangwyryfon)      Barnu Gwartheg Cigyddion           2 il 

Elin Jones, (Talybont)                  Pencampwr Magu Llo 



Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr yn  
Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion, yn enwedig i Elin Dafydd o 
glwb Troedyraur am ennill y gadair ar y testun ‘Mynydd’. 
Roedd y gadair eleni o waith Carwyn Davies (Llanwenog) 
sy’n gwneud prentisiaeth mewn gwaith coed gyda 
chwmni Cartrefi’r Cwm a Choleg Ceredigion. Dewiswyd 
Lowri Elen Jones, Bro’r Dderi yn Unawdydd Gorau a 
Catrin Medi Pugh, Llanddewi Brefi yn Llefarydd Gorau’r 
Eisteddfod. Rhannwyd Cwpan Heather Price am enillwyr 
adran y gwaith cartref rhwng Troedyraur a Llanwenog. Clwb 
Llanwenog daeth i’r brig am y trydydd tro’n olynol, gan hefyd ennill  
cystadlaethau’r 3 llyfr; y llyfr Lloffion (Meleri Davies, Delor Evans, Ffion Jenkins a 
Ffion Jones), llyfr Trysorydd (Cerys Lloyd) a’r llyfr Cofnodion (Carwyn Davies). 

timau a ddaeth i’r brig 

ar y diwedd:        

 

Denodd Eisteddfod C.Ff.I. Cymru  yn Ysgol Bro Gwaun Denodd Eisteddfod C.Ff.I. Cymru  yn Ysgol Bro Gwaun 
llond neuadd o gefnogwyr a dros llond neuadd o gefnogwyr a dros 70,000 o wylwyr 70,000 o wylwyr i raglen i raglen 
S4C. Mwynheuodd y gwylwyr hynny’r llwyddiannau       S4C. Mwynheuodd y gwylwyr hynny’r llwyddiannau       
canlynol o Geredigion: monolog Catrin Medi Pugh canlynol o Geredigion: monolog Catrin Medi Pugh 
Llanddewi Brefi, 3ydd, ensemble 1af a sgets 1af Mydroilyn, Llanddewi Brefi, 3ydd, ensemble 1af a sgets 1af Mydroilyn, 
meimio Pontsian 2il, grŵp llefaru Bro’r Dderi 1af, stori a meimio Pontsian 2il, grŵp llefaru Bro’r Dderi 1af, stori a 
sain Talybont 2il, grŵp pop Troedyraur 2il, Carwyn       sain Talybont 2il, grŵp pop Troedyraur 2il, Carwyn       
Hawkins, Felinfach yn canu emyn 2il, Cennydd Jones,         Hawkins, Felinfach yn canu emyn 2il, Cennydd Jones,         
Pontsian yn adrodd digri 3ydd, Luned Mair, Llanwenog yn Pontsian yn adrodd digri 3ydd, Luned Mair, Llanwenog yn 
adrodd dan 21 2il, unawd offerynnol Nest Jenkins Lledrod, adrodd dan 21 2il, unawd offerynnol Nest Jenkins Lledrod, 
1af, deuawd doniol 3ydd a chôr Caerwedros 1af. Mawr 1af, deuawd doniol 3ydd a chôr Caerwedros 1af. Mawr 
bu’r clod a’r gefnogaeth i aelodau’r mudiad am safon yr bu’r clod a’r gefnogaeth i aelodau’r mudiad am safon yr 
adloniant, sy’n gwneud llwyddiant Ceredigion yn dipyn o adloniant, sy’n gwneud llwyddiant Ceredigion yn dipyn o 
gamp! Hefyd, yn yr adran gwaith cartref, bu limrig          gamp! Hefyd, yn yr adran gwaith cartref, bu limrig          
Gwennan Davies Llanwenog)yn fuddugol, blog Luned Mair Gwennan Davies Llanwenog)yn fuddugol, blog Luned Mair 
Llanwenog)a chywaith clwb Pontsian yn ail, a sgets Meleri Llanwenog)a chywaith clwb Pontsian yn ail, a sgets Meleri 
Morgan Llangeitho a  brawddeg Ifan James Troedyraur yn Morgan Llangeitho a  brawddeg Ifan James Troedyraur yn 
drydydd. Os oeddech wedi mwynhau’r rhaglen ac am ei drydydd. Os oeddech wedi mwynhau’r rhaglen ac am ei 
chanmol, gellir gwneud hyn drwy Gwifren Gwylwyr S4C ar chanmol, gellir gwneud hyn drwy Gwifren Gwylwyr S4C ar 
y we neu drwy ffonio 0870 600 4141. Anogwn chi i wneud y we neu drwy ffonio 0870 600 4141. Anogwn chi i wneud 
hyn er mwyn sicrhau taw barn a dymuniadau’r mwyafrif, hyn er mwyn sicrhau taw barn a dymuniadau’r mwyafrif, 
yn hytrach na’r lleiafrif, sy’n amlwg i S4C. Gobeithio y cawn yn hytrach na’r lleiafrif, sy’n amlwg i S4C. Gobeithio y cawn 
fwynhau talent Eisteddfod C.Ff.I. Cymru ar y teledu fwynhau talent Eisteddfod C.Ff.I. Cymru ar y teledu 
eto ac ar y we yn 2013!eto ac ar y we yn 2013!  

Canlyniad Terfynol  1af Llanwenog 94 2 il Troedyraur 72 3ydd Caerwedros 68 4ydd Pontsian  64 5ed Bro’r Dderi 48  Mydroilyn 

Ymunodd aelodau o bob  
 cwr o’r sir â chôr Caerwedros  
i roi perfformiad gwefreiddiol  
o ‘Anfonaf Angel’ gan Robat  
Arwyn yn Eisteddfod C.Ff.I.    

Cymru. DIOLCH i’r arweinyddes, 
sef Catrin Evans, a chlwb  

Caerwedros am y gwahoddiad i 
rannu’r profiad.  

 

     A chofiwch... 



 
 
 
 
 

 
Dydd Sadwrn cyn y Nadolig, gwnaeth criw o Swyddogion y Sir 
wisgo fel cymeriadau Stori’r Geni a chyfarfod yn y Royal Oak, 
Aberaeron, ar gyfer y Cinio Nadolig Blynyddol.  Fel y disgwyl, 
roedd Mair, Joseff a’r asyn yna, 
bugail neu ddau, gwŷr doeth, yr 
Archangel  Gareth Hafod Iwan a 
chriw niferus o lu nefol.Rhannodd 
y criw anrhegion ymhlith ei gilydd 

a chafwyd amser da dros ginio blasus.  
Gwnaeth y mwyafrif o’r criw gyrraedd adref 
yn brydlon, ond yn ôl y sôn, gwelwyd un   
angel golledig yn crwydro strydoedd            
Aberystwyth yn ystod oriau mân y bore.  Nid 
oes hanes wedi bod iddi wedyn!!! 

 

Ar y 27ain o Ragfyr 2012 tyrrodd 500 o aelodau a 
ffrindiau’r C.Ff.I. i Pier Pressure, Aberystwyth, i Ddawns 
y Frenhines a’r Ffermwr Ifanc. Eleni, newidiwyd enw’r 
ddawns i gynnwys y Ffermwr Ifanc ar ôl penderfyniad 
ym mhwyllgor gweithgareddau’r sir. DJ Bry, aelod o 
C.Ff.I. Pontsian oedd wrth y llyw a cafwyd oriau o    
fwynhad yn hwyl yr ŵyl a’r llawr yn ysgwyd dan draed! 
Gwahoddwyd cyd-aelodau, arweinyddion y clybiau a 
theuluoedd y swyddogion i’r dderbynwest yn y               
Brasserie ar lawr uchaf y Pier.  

Diolch i gwmni ‘Just Shoot Me’ am dynnu lluniau a 
fydd yn gofnod i’w drysori, gallwch eu prynu ar 

http://www. store.lcwmedia.com/cffi271212.  
Diolch i ‘RJ & Son Auto Repairs’ am  ein noddi.  

 

 
 

Aeth llond bws i ‘Glitter Ball’ Sir Benfro ac ychydig cyn y 
nadolig teithiodd y swyddogion mewn Limo i Abertawe ar 
gyfer dawns Llysgenhades Sir Gâr. Byddwn yn trysori          
atgofion y dair noson am byth. Gobeithio bod pawb wedi 
mwynhau yn ein cwmni ac y bydd y digwyddiad pwysig hwn 
yn parhau i ffynnu! 

http://www.store.lcwmedia.com/cffi271212


Tîm Golygu: Llion Davies, Gwennan Davies, Cerys Lloyd, Elin Dafydd,                
Katie-Ann Briddon a Siwan Hâf Jones 

 

Blwyddyn Newydd Dda hwyr ichi gyd!  

Gan mai dyma’n rhifyn ola’ ni, dymunwn ddiolch o galon i 

bawb am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn  

a phob hwyl i’r swyddogion newydd!  
 

Diolch i Tim Jones, Just Shoot Me a C.Ff.I. Cymru am ddefnydd o’r lluniau, ac 

i’r noddwyr am eu rhoddion ariannol sy’n sicrhau parhad y cylchgrawn. 

CHWEFROR 
11-15   Cystadlaethau Drama ac Amser i Serennu –Felinfach 
18 Cyngerdd Goreuon y Sir a Chanlyniadau  
 Aelod Hŷn ac Iau’r Sir - Theatr Felinfach 
24 Siarad Cyhoeddus, Dawnsio Neuadd,                      

‘Cheerleading’ ac Ymgeisio am Swydd - Felinfach 
27 Hyfforddiant Barnu Moch - Fferm Troedyraur 
MAWRTH 
2/3  Gwledd o Adloniant C.Ff.I. Cymru - Theatr 
 y Grand, Abertawe 
6 Hyfforddiant Barnu Biff - Fferm Fronfedw 
7 Cyfweliadau Brenhines, Ffermwr Ifanc a              

Morwynion 
8 Dawns Dewis Swyddogion - Ty Glyn 
10 Cymanfa Ganu’r Frenhines a’r Ffermwr 
 Ifanc - 7:30, Capel Glynarthen (SA44 6NX) 
20 Pwyllgorau’r Sir 

23 Siarad Cyhoeddus C.Ff.I. Cymru - Llanelwedd 
24 Hyfforddiant Cymorth Cyntaf - Neuadd Ciliau          

Aeron 
25 Cwis Iau’r Sir 
31 Diwrnod Hwylus Sul y Pasg - Aberaeron 
EBRILL 
13 Cerdded Plumlumon gyda Cadeirydd Cymru 
20 Diwrnod Maes C.Ff.I. Cymru - Rhuthun 
15 Gala Nofio’r Sir - Aberaeron 
17 Pwyllgorau’r Sir 
27 Chwaraeon y Sir - Llambed 
MAI 
4/5 CCB Ff.C.C.Ff.I. Blackpool 
15 Pwyllgorau’r Sir 
MEHEFIN 
15 Rali’r Sir - Berthlwyd, Talybont  
26 Athletau - Aberaeron 
 

Panel Dinasyddion Ceredigion  
Cyfle i ddweud eich dweud! 

 
 
 
 
 

Dyma’ch cyfle chi i gael dweud eich dweud 
ynghylch pethau sydd o bwys lle rydych chi’n 

byw. Hoffai’r Heddlu, y  Cyngor, a’r Bwrdd      
Iechyd wybod beth rydych chi’n ei feddwl 

ynghylch pethau sydd o bwys yn eich ardal leol.  
 

Byddwn yn anfon 3 holiadur y flwyddyn atoch 
chi drwy e-bost neu drwy’r post. Ar ôl i bob       

holiadur gael ei ddychwelyd bydd un unigolyn 
lwcus yn cael ei   ddewis i ennill £50!  

 

Os hoffech chi fod yn aelod o’r Panel cysylltwch 
â Hannah Hyde, Swyddog Ymchwil y Panel i ofyn 

am ffurflen recriwtio: E-bost:                               
hannah.hyde@dyfed-powys.pnn.police.uk          

Ffoniwch: 01267 226262 Cwblhewch y ffurflen   
ar-lein ar http://www.snapsurveys.com/swh/

surveylogin.asp?k=129726749651  

Llywydd: Mrs Mair Jones, Capel Iwan  

 

Arweinydd: Ellen Angharad Jones  

 

Artistiaid: C.Ff.I. Troedyraur a C.Ff.I Llanwenog   

 

Elusen y noson: ‘Tîm Ymateb Aciwt’, Ceredigion  

mailto:hannah.hyde@dyfed-powys.pnn.police.uk
http://www.snapsurveys.com/swh/surveylogin.asp?k=129726749651
http://www.snapsurveys.com/swh/surveylogin.asp?k=129726749651

