
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 60            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau                Mai 2022 

O’r diwedd! Am hanes y lluniau 
yma, a mwy am yr eisteddfodau 
cyntaf i agor eu drysau yn 2022, 
gweler tudalennau 4 a 5. 
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Dewch â chyflenwad         

o raglenni eich                            

eisteddfod draw i’w 

harddangos ar ein 

stondin neu                        

postiwch bentwr at                                   

Aled neu Lois. 
 

CYFLE GWYCH I 

HYRWYDDO EICH 

‘STEDDFOD! 

Bu’n dair blynedd hir iawn ers eich croesawu i’n 

stondin yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 

2019, ac o’r diwedd gallwn ddweud ein bod yn 

edrych ymlaen at wneud hynny eto - yn Sir 

Ddinbych y tro hwn. 

Yn eich disgwyl bydd cipolwg ar weithgareddau 

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru wrth i ni 

hyrwyddo eisteddfodau lleol o bob cwr o Gymru. 

Cewch casglu rhaglenni eisteddfodol a rhoi cynnig 

ar ein cystadlaethau dyddiol, heb anghofio                    

manteisio ar y cyfle i brynu tocyn raffl neu ddau! 

Felly cofiwch alw heibio i’r stondin - bydd hi’n 

hyfryd i’ch gweld.                                            

Pob lwc i’r holl gystadleuwyr fydd yn cynrychioli eu rhanbarthau yn ystod yr 

wythnos. Bu’r daith i gyrraedd y Genedlaethol yn wahanol iawn eleni, a heb 

os, fe fydd perfformio o flaen cynulleidfa ar faes Eisteddfod yr Urdd Sir 

Ddinbych yn brofiad arbennig. Ewch amdani, a mwynhewch!                          

Welwn ni chi yno!  
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Bob dydd am 3 o’r gloch gobeithiwn weld ein llwyfan fach ar y Maes yn fwrlwm o berfformiadau 
byw gan unigolion a phartïon o bob oed a chefndir, gan adlewyrchu hwyl anffurfiol y gystadleuaeth 
“Sgen Ti Dalent?” sy’n cael ei chynnal mewn nifer o eisteddfodau lleol ar hyd a lled Cymru. 

Dyma gyfle i wneud UNRHYW BETH i ddifyrru’r gynulleidfa am 5 munud neu lai, fel: 

Nid cystadleuaeth ffurfiol mo hon, ond                    
bydd cyfle i’r gynulleidfa bleidleisio bob                  
dydd a phenderfynu pwy sy’n deilwng o’r                
tocyn lluniaeth gwerth £10. 

Mae gan bob ardal ei thalent 
unigryw, ac eleni yn Nhregaron                
dyma wahoddiad agored i                    
ddangos eich doniau ar stondin 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. 
 

Beth amdani? Ydych chi’n gêm? 

Amodau:                                                                 
Rhaid i’r perfformiad fod yn weddus i gynulleidfa 
deuluol  |  Rhaid i’r perfformiad fod yn yr iaith             
Gymraeg neu’n ddi-iaith  |  Cewch berfformio mwy 
nag un eitem. Noder, bydd piano ar gael. 

Ebostiwch aled@steddfota.org neu lois@steddfota.org i enwebu eich hun, neu rywun arall, ac i gadarnhau 
dyddiad. Welwn ni chi a’ch talent yn Nhregaron! 

   

   

Mae’r cyfle i anrhydeddu                     
gwirfoddolwyr o eisteddfodau                    

ledled Cymru yn agosáu, ac ry’n ni’n 
edrych ymlaen yn eiddgar at ein                 

seremoni arbennig yn ystod                     
wythnos Eisteddfod Genedlaethol 

Ceredigion yn Nhregaron.                            
Am gopi o'r ffurflen enwebu, ewch 
i'n gwefan, neu cysylltwch ag Aled.  

COFIWCH ANFON EICH                                
ENWEBIADAU ERBYN                  

30.6.22  

GALW AR HOLL LENORION IFANC CYMRU! 
 

Wyt ti wedi ennill Tlws yr Ifanc mewn eisteddfod leol 

neu eisteddfod rithiol ers mis Awst 2019?  

A fyddai diddordeb gen ti rannu a thrafod dy 
waith ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni 
yng nghwmni hanner dwsin o gyd-enillwyr 
llwyddiannus eraill?  

Yn arwain y panel bydd y bardd, awdur a beirniad 
o fri, Eurig Salisbury, sydd hefyd yn ddarlithydd 
mewn ysgrifennu creadigol. 

Y dyddiadau cymwys yw Awst 2019 i 30 Mehefin 2022. 
Gallwn drefnu tocyn mynediad i’r Maes am ddim. Cysyllta ag Aled i 
drafod ymhellach - aled@steddfota.org 
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Prif wobr yr eisteddfod oedd Cadair Goffa Pat Neill, ac 
fe wnaethpwyd y gadair eleni gan Rhodri Jones o                    
Abertawe (isod), sy’n fyfyriwr ail flwyddyn ar gwrs                
Dylunio a Gwneud Dodrefn yng Ngholeg Ceredigion, 
Aberteifi. Cyflwynwyd y Gadair am awdl mewn                          
cynghanedd gyflawn, ar y testun “Tyfu”. Y bardd                       
buddugol oedd Phillipa Gibson, Pontgarreg.  

Dydd Sadwrn, yr 16eg o Ebrill cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Llangadog 
a’r Cylch - yr eisteddfod lwyfan gyntaf i gael ei chynnal yn y cnawd ers y 
pandemig.                      

Braf oedd medru dilyn hynt a helynt y cystadlu ar y                                 
cyfryngau cymdeithasol. Diolch iddynt am rannu’r holl  ganlyniadau gyda ni 
yn ystod y dydd.  

Dyma flas ohonynt (mae’r gweddill i’w gweld ar ffrwd Twitter Eisteddfod 
Llangadog): 

Gwynne Jones, Llanafan - enillydd yr 
Unawd Emyn a’r Unawd Gymraeg 

Diolch i John Davies am y llun 

Cynhaliwyd eu heisteddfod 
Gŵyl Dewi ar y 5ed o 
Fawrth, â’r Prifardd Aneirin    
Karadog yn feirniad.  

Mae holl ganlyniadau yr                          
eisteddfod i’w gweld ar wefan 
Cymdeithas Ceredigion. 

Adroddiad gan Mair Jones (ysgrifenyddes yr eisteddfod) 

Do mi wnaethom fentro ac roeddem, ar y cyfan, yn                  
hapus.  Roedd y safon yn uchel iawn ond braidd yn                 
siomedig oeddem hefo'r nifer o gystadleuwyr, yn                      
enwedig yn yr oedran Bl.5 a 6 a Bl.7-9. 
 

Enillodd Beatrice Roberts y gwpan am y cystadleuydd 
gyda’r nifer mwyaf o farciau yn adran y plant hyd at 
Blwyddyn 5 a 6,  Lea Mererid Roberts enillodd y tlws am 
ddatganiad ar y piano a Gwion Churchill enillodd y 
gwpan am y llawysgrif gorau. 
 

Yn yr adran Rhyddiaith a Barddoniaeth, Gruff Owen fu'n 
llwyddianus am stori ar y testun “Campio”, Lleucu Haf 
Thomas, Aberteifi, ar stori ddychmygol oedran bl.7-9, 
Mrs Megan Richards enillodd ar y delyneg, Alan Iwi ar 
yr englyn a Linda Rhys (Llangernyw) ar y limerig. 
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Edrychwn ymlaen at rannu rhagor o luniau 
a chanlyniadau o fyd yr eisteddfodau yn y                
rhifyn nesaf. Pob hwyl gyda’r cystadlu! 

Cynhaliwyd yr eisteddfodau dros ben-wythnos Gŵyl y Banc 
ym Mhafiliwn y Bont. Roedd yn braf cael cynnal y                     
digwyddiad ar ôl colli eisteddfodau 2020 a 2021 oherwydd y 
pandemig, a chael dod nôl i ryw fath o normalrwydd. Er y 
toriad, daeth nifer dda o gystadleuwyr o’r safon flaenaf i 
gystadlu dros y tri diwrnod, ac roedd yn hyfryd gweld                   
cymaint o ieuenctid yn perfformio. Roedd y beirniaid, 
Trystan Lewis, Linda’r Hafod, Paul Carey Jones a Llio Penri 
yn fawr iawn eu canmoliaeth o safon uchel y cystadlu dros y 
pen-wythnos. 
 

Roedd yna enillydd ‘dwbwl’ i’r goron a’r gadair, sef Terwyn    
Tomos o Landudoch, sydd â chysylltiadau teuluol â 
Llanddewi Brefi. Mae Terwyn yn enillydd cyson yn y Bont. 
 

Ar ddechrau seremoni’r cadeirio ar y dydd Sul, talwyd 
teyrnged i’r diweddar Selwyn Jones a fu’n ysgrifennydd yr 
eisteddfodau ers dros 45 mlynedd, gan ei gyfaill Lyn 
Ebenezer, a derbyniwyd cymeradwyaeth frwd y gynulleidfa. 
Derbyniwyd rhagor o deyrngedau ar ffurf barddoniaeth gan 
rai o feirdd y Talwrn hefyd. 

Adroddiad gan Neli Jones (ysgrifenyddes yr eisteddfod) 

Gellir gweld holl ganlyniadau’r penwythnos ym 
Mhontrhydfendigaid ar www.steddfota.org 

Dafydd Jones, cadeirydd y 
pwyllgor gwaith, yn wên o glust 

i glust wedi iddo ennill yr                
Unawd Alaw Werin Agored 

Efan Williams, Lledrod, 
oedd yn fuddugol yn yr 

Unawd Gynmraeg 

Lois Wyn o Rydymain enillodd 
Dlws Coffa Moc Morgan am 

berfformiad gorau’r noson yn 
‘Sadwrn y Sêr’  

Triawd piano o Swyddffynnon 
gipiodd y wobr 1af yn yr             

Ensemble Offerynnol Enillwyd y gystadleuaeth 
Llefaru dan 25 oed gan Elin 

Williams o Dregaron 

Zara Evans, Tregaron                           
ac Erin Llwyd o’r Bala,                         

yn gydradd 1af ar y Llefaru                      
i flynyddoedd 10-13 

Terwyn Tomos, enillydd y Gadair a’r Goron, gyda 

merched y Ddawns Flodau a dau ddisgybl o Ysgol 
Henry Richard oedd yn rhan o’r seremonïau 

Dyna braf oedd clywed 
fod neuadd yr Hen             
Ysgol, Marian-glas, dan 
ei sang ar nos Wener y 
6ed o Fai, ar gyfer yr 
eisteddfod. 

Cyflwynwyd Tlws yr Ifanc 
i’r enillydd, Pryderi Hedd, 

gan Aled, Cymdeithas                 
Eisteddfodau Cymru 

I weld llond lle o luniau’r cystadlu, mae’n werth i chi 
fwrw golwg ar dudalen Facebook Eisteddfod Ieuenctid 
Marian-glas. Bydd y canlyniadau i’w gweld ar ein 
gwefan ni hefyd. 



Gydag Eisteddfod                          
Genedlaethol Ceredigion 
(Tregaron) yn agosáu,                              
cofiwch gadw’ch tocynnau 
yn saff a chysylltwch ag Aled 
os am ragor. 
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Cofiwch am wefan prosiect Casglu’r 

Cadeiriau, cadeiriau.cymru; mae cofnodion 

yn parhau i gael eu hychwanegu ati yn 

rheolaidd. Gallwch gysylltu trwy 

@cadeiriau ar Twitter neu Instagram, trwy 

e-bostio iestyntyne@outlook.com, neu trwy 

ysgrifennu ataf yn 9 Heol Elinor, 

Caernarfon, LL55 1PG.  

Dilwyn Lewis Jones o Dywyn, a oedd ar y pryd yn 
athro ysgol ym Mangor, oedd enillydd y gadair yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Llanelli 1975. 
Ond os ewch chi i bori yng nghyfrol y 
cyfansoddiadau a gyhoeddwyd ar ddiwedd wythnos 
yr eisteddfod honno, mi welwch mai enw gwahanol 
sy’n hawlio’r safle uchaf yng nghystadleuaeth y 
gadair, ac nad y gerdd fuddugol sydd wedi ei 
chyhoeddi mewn print. 

Do; bu ond y dim i’r bardd anghywir gael ei 
gadeirio ar lwyfan Prifwyl yr Urdd ar y pnawn 
dydd Iau hwnnw ym mis Mai 1975. Roedd y sawl y 
cyhoeddwyd ei enw yn y cyfansoddiadau wedi 
gyrru cerdd i’r gystadleuaeth ar y testun 
‘Creithiau’, ond o ganlyniad i gamgymeriad 
honedig, fe’i diarddelwyd gyda dyddiau yn unig i 
fynd tan y cadeirio. 

Roedd y gerdd a gyflwynodd yn waith bardd arall – 
bardd hŷn a oedd wedi ysgrifennu ar yr un testun 
rai blynyddoedd ynghynt. Yr honiad oedd fod y 
bardd ifanc wedi cael benthyg y gerdd honno, er 
mwyn ei darllen a chael syniad o’r modd yr oedd 
wedi mynd ati i archwilio’r testun. Yn dilyn 
ysgrifennu ei gerdd ei hun, roedd wedi dychwelyd 
i’r coleg a gadael y gwaith gyda’i dad er mwyn 
iddo’i anfon i gael ei deipio. 

Ond wrth gwrs, yn rhagweladwy ddigon o wybod 
canlyniad y stori anffodus hon, y gerdd anghywir a 
anfonwyd i’w theipio ac yna at y beirniad, a 
rhoddwyd y gerdd gywir i’w chadw mewn ffeil yn 
y tŷ. Pan hysbyswyd yr eisteddfod o’r amryfusedd, 
cynigiwyd beirniadu’r gerdd gywir yn erbyn y 
gwaith arall oedd wedi dod i law, ond gwrthodwyd 
y cynnig hwnnw. 

Yn ffodus, roedd y beirniad, Dafydd Rowlands, yn 
barnu fod hon yn gystadleuaeth o safon uchel iawn  

– yn wir, gosodai o leiaf chwech o’r 28 o 
ymgeiswyr yn y dosbarth cyntaf a bu’n hir 
bendroni yn eu cylch cyn dod i benderfyniad. 
Cafodd Dilwyn Lewis Jones ei hysbysu ar ddydd 
Mawrth yr eisteddfod ei fod wedi ennill, gan olygu 
mai ychydig iawn o amser oedd ganddo i baratoi ei 
hun ar gyfer y cadeirio – a oedd, fel mae’n 
digwydd, ar ddiwrnod ei ben-blwydd yn 24 oed. 

Siom, mae’n siŵr, oedd colli’r cyfle i weld ei waith 
mewn print yn y cyfansoddiadau ar ddiwedd 
wythnos yr eisteddfod, ond cyhoeddwyd ei 
ddilyniant o gerddi yn ei grynswth yn Y Cymro ar 3 
Mehefin. Mae’n gasgliad difyr sy’n defnyddio ei 
brofiadau fel athro yn dod i gysylltiad â phlant o 
gefndiroedd difreintiedig yn ei ddosbarth - y 
‘creithiau’ yn y testun yw’r creithiau meddyliol 
sy’n effeithio ar fywydau rhai o’r plant hynny. 

Daw’r rhifyn hwn o Steddfota o’r wasg ar achlysur 
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych – y tro cyntaf iddi 
fod yn eisteddfod ‘mewn cae’ ers Caerdydd 2019. 
Pob dymuniad da i bawb fydd yn heidio yno i 
gymryd rhan. 

Yn anffodus deallwn fod rhai o’n e-byst 
weithiau’n cyrraedd ffeiliau sbam neu 
sothach (junk) ambell un ohonoch. 

Mae gan bob cyfrif e-bost ei ffordd unigryw o hidlo 
negeseuon er mwyn eich diogelwch. Ond er mwyn sicrhau 
ein bod yn medru cadw mewn cysylltiad rheolaidd â chi, a 
fyddech gystal â gwirio eich ffolderi “sbam” neu “sothach/
junk” yn achlysurol? Os digwydd bod neges gan Lois neu 
Aled wedi cyrraedd yno, yna mater cymharol rwydd wedyn 
yw newid eich gosodiadau i nodi bod yr e-byst yma’n             
ddiogel. Diolch. 

mailto:iestyntyne@yahoo.co.uk
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W E R T Y C U I O DD 

A D C A N U R DD R F 

FF G O H J L LL E C B 

D N G M P O C I U Y 

A T I R A E W LL W A 

W S N D C DD C E L F 

N F I G T H M F J CH 

S T O R I S C A O B 

I N M W O FF E R Y N 

O T P TH Y CH N U M L 

Rhowch gynnig ar y posau yma. Wedyn, dewch â’r daflen nôl (wedi’i chwblhau!) i stondin Cymdeithas                  
Eisteddfodau Cymru, yn Eisteddfod yr Urdd, am gyfle i ennill £10! Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar 
ddydd Sadwrn, Mehefin 4ydd. Cofiwch nodi eich manylion cyswllt isod hefyd.          (i blant hyd at 13 oed) 

  1.    2.  9.  5.   8. 

4.            
  

    3.        
  

  10.        7.  
  

6.            
  

        13.    
  

       12.   15.  
  

            
17.  

  11.      14.    
  

              

AR DRAWS: 
1. ____ Gobaith Cymru (3) 
2. Rydych chi’n sefyll ar hwn i berfformio (6) 
4. Mewn unawd rydych yn canu ____ (3) 
6. Rhaid gwisgo rhain i glocsio (8) 
7. Cymysgwch liw canol Mr Urdd a lliw croen  
   banana! (4) 
11. Yr offeryn sy’n cyfeilio i gerdd dant (5) 
12. Rhaid dysgu gwneud hyn mewn ‘steddfod   
      hefyd! (4) 
14. Eleni mae ‘Steddfod yr Urdd fyny yn y  
     gogledd, ac nid  ______ yn y de (4) 
 
I LAWR: 
1. Sawl “dd” sydd yn y gair “eisteddfod” (2) 
2. Beth yw coch, gwyn a gwyrdd? (6) 
3. Cymryd rhan mewn eisteddfod (8) 
5. Gair arall am “Llefaru” (5) 
6. _____, ail a thrydydd (6) 
8. Mae cyfeilydd yn eistedd wrth hwn (5) 
9. Yng nghaffi Mistar Urdd cewch fwyta ac ___(4) 
10. Lliw draig baner Cymru (4) 
13. Bydd miloedd o rhain yn ‘Steddfod yr  Urdd (4) 

STORI 

CERDD 

CANU 

LLEFARU 

DAWNSIO 

ACTIO 

OFFERYN 

COGINIO 

CELF 

CREU 

Ail-drefnwch y llythrennau i ddod o 
hyd i 6 lle yng Nghymru sy’n cynnal 
eisteddfod: 
 

IFATBREIE             A _ _ _ _ E _ _ _ 

ODDBRFFOD        _ O _ __ O _ __ 

GCHOLIW             __ _ I _ _ _ 

ENTAORGR           _ _ _ _ A _ _ _ 

YCHYMCR             _ _ Y _ _ __ 

WTSLLNRA           __ A _ _ _ _ _            

ENW:  __________________________________    OED: _____ 

CYFEIRIAD: __________________________________________ 

____________________________________________________ 

E-BOST: ________________________________________ 



 

8 

20 Mai Eisteddfod Dihewyd Meinir Lewis 01570 470050 

21 Mai  Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Terwyn Tomos 01239 612928 

21 Mai  Eisteddfod Môn Bro Esceifiog Llifon Jones 01248 422573 

28 Mai Eisteddfod Llanuwchllyn (Cyfyngir i drigolion lleol) Alwyn Roberts 07818454190 

30 Mai - 4 Mehefin Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych www.urdd.cymru  

11 Mehefin Eisteddfod Dyffryn Elwy, Llanfair Talhaearn Elinor Davies 01745 720235 

18 Mehefin Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst Dennis ac Enid Davies 01492 640060 

25 Mehefin Eisteddfod Bro Aled, Llansannan Sioned Hedd 07789262355  

25 Mehefin Eisteddfod Y Fenni  (15 oed a throsodd) Rosemary Williams 01873 811814 

2 Gorffennaf Eisteddfod Bro Llandegfan Edward Morris Jones 01248 751419  

15-16 Gorffennaf Eisteddfod Talaith a Chadair Powys, Rhosllannerchrugog Marian Lloyd Jones 01978 846151 

30 Gorff - 6 Awst Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron www.eisteddfod.cymru  

27 - 29 Awst Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan Dorian Jones 01570 422678 

17 Medi Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl Anwen Evans 01269 833568 

24 Medi Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd Susan Price 01591 610303 

1 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys Margaret Jones 01686 430474 

1 Hydref Eisteddfod Bethel Melin-y-Coed Anwen Hughes 01492 640288 

5 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant Menna Richards 01691 780355 

SWYDDOG DATBLYGU    

Aled Wyn Phillips                                                                        

aled@steddfota.org                                                                                 

07974747881 

SWYDDOG TECHNEGOL 

Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700 / 07717842556 

lo
is@

st
ed

df
ot

a.
or

g 

al
ed

@
st

ed
df

ot
a.

or
g 

Cofiwch gysylltu â ni cyn gynted â bydd eich eisteddfod chi wedi trefnu dyddiad fel y 
gallwn eich ychwanegu at y rhestr sydd ar ein gwefan. Fel y soniwyd tro diwethaf, rydym 
yn y broses o ddatblygu gwefan newydd a fydd gobeithio yn barod i’w lansio cyn hir, ond 
tan hynny, bydd rhestr eisteddfodau’r wefan bresennol yn dal i gael ei diweddaru yn ôl y 
galw. Gwych yw gweld ein heisteddfodau yn ail-gydio ynddi, a rhaid llongyfarch pawb - 
o’r trefnwyr i’r cystadleuwyr. Gwnewch bopeth allwch i’w cefnogi! 


