
 

 

CYMDEITHAS HYNAFIAETHAU SIR GAERFYRDDIN 
THE CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY 

 
Rhif elusen 260705 

 
Sefydlwyd Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin ym 1905, ac  
mae ganddi hanes hir o hyrwyddo astudio, casglu a chadw ym maes hanes, archaeoleg a llên 
gwerin y Sir. Casgliad y Gymdeithas o’i dyddiau cynnar yw sail yr arddangosfeydd a welir heddiw 
yn Amgueddfa ac Archifdy Sir Gâr. 
 
 Mae cyfnodolyn blynyddol y Gymdeithas, Transactions (hyd 1939) a’r Carmarthenshire 
Antiquary (o 1940 i’r presennol) yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth ar hanes cartrefi, bywyd gwledig, 
teuluoedd, hynafiaethau, diwydiant ac archaeoleg y Sir. 
 
 Mae’r Gymdeithas yn sylweddol ei maint ac yn fywiog. Cynhelir rhaglen lawn o ymweliadau, 
darlithiau a gwaith maes. Bydd pob aelod yn derbyn copi o’n cyfnodolyn blynyddol a gwybodaeth 
am weithgarwch y Gymdeithas. Anogwn bawb sydd â diddordeb yn hanes, archaeoleg a llên 
gwerin Sir Gâr a gorllewin Cymru i ymaelodi â’r Gymdeithas. 
 
Tanysgrifiad blynyddol: Aelodaeth unigol   ..........................£20 
    Aelodaeth i’r teulu   ........................£25 
    Myfyriwr (amser-llawn)     …………..£5 
    Aelodaeth sefydliadol      ………….£20 
Telir tanysgrifiadau ar 1 Ionawr yn flynyddol yn ddelfrydol drwy archeb sefydlog, ond  
derbynnir sieciau neu arian parod hefyd. 
………………………………………………………………………………………………………… 
   Cais am Aelodaeth Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin   
 
Os gwelwch yn dda, cwblhewch ac anfonwch yr isod at Ysgrifennydd Aelodaeth y  
Gymdeithas: Mary Thorley, 5 Parc Tomos, Caerfyrddin SA31 1DP,  
neu ebostiwch: carmantiquarians@gmail.com 
 
Dymunaf/dymunwn ymgeisio am aelodaeth Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin fel 
Unigolyn*/ Teulu*/ Myfyriwr*/ Sefydliad* (*dilëwch yr amherthnasol) 
ac amgeaf archeb sefydlog, siec neu arian parod** am   £………………… 
** nodwch os yw’r enw ar y cyfrif yn wahanol. 
 
Enw(au) ......................................................................................................................... 
 
Cyfeiriad (gyda’r cod post): ............................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
Ffôn: ....................................   Ebost: …………………………………………. 
 

Rhowch √ yn y blwch, os gwelwch yn dda os cawn gysylltu â chi drwy ebost.  ⬜ 
 

Nodwch os hoffech i’r Gymdeithas dderbyn Rhodd Gymorth ar eich tanysgrifiad ⬜ 

 
Defnyddir eich manylion cyswllt i’ch hysbysu am faterion yn ymwneud â’r Gymdeithas yn unol â’n 
Polisi Diogelu Data, a welir ar wefan y Gymdeithas.  


