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Na, dy’n ni ddim wedi drysu’r tymhorau! Dyna oedd teitl a thema ein cystadleuaeth Ffotograffiaeth yn ystod Mehefin a 
Gorffennaf. Diolch o galon i bob un aeth i’r drafferth i anfon eu lluniau atom. Cafwyd ymateb gwych eleni eto, gydag 
amrywiaeth hynod o luniau oedd yn cyfleu’r haf yn berffaith i’r rheiny fuodd allan â’u camerau. Y beirniad oedd yr  
amryddawn Aled Hall, sy’n rhannu gwledd o luniau o’i filltir sgwâr a thu hwnt yn ddyddiol ar Twitter.  

“Mae hi wedi bod yn fraint cael beirniadu'r gystadleuaeth uchel ei safon yma”, meddai Aled. “Dwi wedi mwynhau'r 
amrywiaeth o luniau ddaeth i glawr, a diddorol gweld beth mae’r Haf yn ei olygu i bobl drwy lens eu camerau.” 

Dyfarnwyd y wobr gyntaf yn y categori Dan 18 oed i Cadi 
Fflur Midwood, am ei llun hyfryd sy’n llawn lliwiau                   
godidog yr haf. Disgybl yn Ysgol Uwchradd Botwnnog, Pen 
Llŷn, yw Cadi. Mae’n mwynhau beicio, cerdded y ci, 
chwarae golff a hoci, coginio, canu a thynnu lluniau yn ei 
hamser rhydd, ac fe benderfynodd gystadlu yn y                           
gystadleuaeth hon wedi i’w Mam weld y manylion ar ein 
gwefan, a’u rhannu gyda hi a’i brawd. Defnyddiodd Cadi ei 
milltir sgwâr fel lleoliad i’w llun, sef ardal Tŷ Coch, Bae 
Porthdinllaen, Morfa Nefyn, a'r tirlun o'i gwmpas. Wrth 
ddisgrifio’r lleoliad, d’wedodd Cadi - “Mae’n le bendigedig 
pan mae’n braf ac mae’n agos iawn at fy nghalon. Rwyf 
wrth fy modd yn mynd yno!” 
Does dim dwywaith bod y lleoliad wedi ysbrydoli Cadi yn 
wir, gan iddi ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth yn Eistedd-
fod T yr Urdd eleni hefyd, a hynny gyda’r un llun! Gwych! 
Braf clywed ei bod hi wrth ei bodd yn cystadlu mewn 
cystadlaethau ffotograffiaeth eisteddfodau sy’n lleol iddi hi, 
a’i bod wedi cystadlu’n rhithiol yn ddiweddar  hefyd, ac 
wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Ffotograffiaeth yr Haf ar 
Heno. Llongyfarchiadau a dal ati Cadi! 

Richard Jones, o Gaernarfon, ddaeth i’r brig yn y                   
categori i’r rheiny dros 18 oed, gyda llun sydd, yng                 
ngeiriau’r beirniad, “yn hollol wych, yn adlewyrchiad 
perffaith o’r thema ac sy’n deilwng iawn o gael ei                
fframio a’i arddangos er mwyn i bawb ei weld.”  
Bu Richard yn gweithio am 43 mlynedd mewn                         
Llywodraeth Leol ac mae e wedi ymddeol ers 6 blynedd 
bellach. Mae ei ddiddordeb mewn ffotograffiaeth yn mynd 
‘nôl dros 30 mlynedd ac mae’n aelod o Glwb Camera                 
Caernarfon ers tros chwarter canrif. Ymhlith ei hoff                    
leoliadau, ar gyfer tynnu lluniau yn lleol, mae                 
Richard yn enwi Hen Eglwys Llanfaglan ger                         
Caernarfon, traeth Dinas Dinlle a Llyn Padarn, Llanberis. Ei 
ddewis ar gyfer y llun buddugol oedd Dinas Dinlle - 
“Hoffais liwiau meddal y machlud ar y môr a'r traeth yn 
arw”, meddai, a hawdd iawn yw deall pam! Mynegodd 
Richard ei fod yn gweld yr angen i hybu diddordeb                
pellach mewn ffotograffiaeth ac fe hoffai weld mwy o                 
eisteddfodau lleol yn cynnwys cystadlaethau yn y maes hwn 
yn eu testunau. Dyna chi rywbeth i’r eisteddfodau gnoi cil 
arno! Llongyfarchiadau gwresog Richard. 

Uchod: Y llun                    
buddugol dan 18 oed 

Dde: Cadi a’i brawd 
Ifan (oedd yn ail yn yr 
un gystadleuaeth) 

Uchod: Y llun                    
buddugol dros 18 oed 

Dde: Richard Jones 
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Gyda chyhoeddiad calonogol yr Eisteddfod Genedlaethol yn                 
wythnos gyntaf mis Tachwedd, bod Eisteddfod Genedlaethol          
Ceredigion yn mynd ei blaen yn 2022, mae’n bryd meddwl am y 
ddwy gystadleuaeth sy’n digwydd ar y cyd rhwng Cymdeithas                 
Eisteddfodau Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol. Gweler isod, ac i 
weld yr holl fanylion am y gwobrau a’r amodau ewch i 
www.steddfota.org 

Yn dilyn pryder sawl pwyllgor lleol i’r newidiadau i delerau bancio 
cyfrifon elusennol a chymunedol a gyflwynwyd yn ddiweddar gan 
HSBC, ysgrifennodd y Gymdeithas yn ffurfiol at y banc, Comisiynydd 
y Gymraeg, pob aelod Seneddol yn Llywodraeth Cymru a San Steffan, 
yn ogystal â chyfrannu at y sgwrs genedlaethol yn y wasg. 
 

Nodwyd, fel sawl mudiad sy’n cynrychioli’r sector gwirfoddol, bryder 
ein haelodau sy’n wynebu costau ychwanegol, a hynny mewn cyfnod 
mor heriol. Nodwyd hefyd nad yw bancio ar-lein yn opsiwn i bawb (ac 
nad oes modd gwneud hynny trwy gyfrwng y Gymraeg); a bod pryder 
cyffredinol am yr anghyfleustra wrth i ganghennau gau, yn enwedig 
mewn cymunedau gwledig. 
 

Mae’r mater wedi ei godi yn Nhŷ’r Cyffredin ac yn Senedd Cymru, ac 
mewn cyfarfod rhwng swyddfa’r Comisiynydd Iaith a’r banc.                     
Derbyniwyd sawl neges yn cefnogi ein safbwynt.   
 

Cwmni masnachol rhyngwladol yw HSBC, ac er eu bod wedi 
cyhoeddi’n ddiweddar y byddant yn rhoi mwy o sylw i’r Gymraeg yn 
eu canghennau, ac wedi nodi'r dyhead am wasanaethau ar-lein trwy 
gyfrwng y Gymraeg, nid oes troi’n ôl ar eu penderfyniad o godi tâl am 
eu gwasanaethau ar hyn o bryd.   
 

Mewn llythyr diweddar at Megan Jones Roberts, Cadeirydd 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru dywedodd HSBC bod y tâl “…yn 
cael ei ostwng yn sylweddol o’n tariff bancio busnes safonol i             
adlewyrchu ein cefnogaeth i’r sector hwn, a chydnabod eu rôl bwysig 
yn y gymdeithas.” 
 

Byddwn yn parhau i fonitro unrhyw ddatblygiadau yn ogystal â 
chyfeirio’n cwyn ymhellach at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. 
Mae croeso i bob pwyllgor unigol hefyd gysylltu â HSBC yn                         
uniongyrchol neu gyfeirio eich cwyn at yr Ombwdsmon Ariannol.  
 
Manylion cysylltu yn y Gymraeg - 
www.financial-ombusman.org.uk/cymraeg neu 0800 023 4567 

Ar ddiwedd mis Gorffennaf eleni bu farw 
Gwladys Valerie Davies – “Brynferch”. Roedd 
Brynferch yn un o hoelion wyth yr  eisteddfodau 
lleol yn y gorllewin, yn cystadlu ar yr her 
adroddiad, a hynny gan ddefnyddio ei llysenw 
Brynferch - un o’r ychydig rai oedd yn gwneud 
hynny bellach. Byddai’n amlach na heb yn 
cyflwyno gwaith Rhydwen Williams – John 
Mathews, ac yr oedd hi hefyd yn hoff iawn o 
gystadlu yn y cystadlaethau cyflwyno darn o'r 
ysgrythur. Yn ifanc ei hysbryd, roedd hi’n                 
boblogaidd iawn gyda’i chyd gystadleuwyr ac 
yn gefnogol tu hwnt i eisteddfodau lleol. Coffa 
da amdani. 

lois@steddfota.org 

aled@steddfota.org 
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Dan 18 oed: 
2il  Ifan Alun Midwood, 
Morfa Nefyn 

Dan 18 oed: 
3ydd  Ceirios 
Bebb, Casnewydd 

18 oed a throsodd: 
2il  Alwena Thomas, 
Talgarreg  

18 oed a throsodd: 
3ydd  Lisa Griffiths, Bethel  

Â ninnau’n agosáu at y Nadolig daw’r geiriau “cwsg a gerdd, 
waun a rhos” i’r meddwl wrth grynhoi y bu’n Dawel Nos a 
chysglyd ar nifer helaeth o’n heisteddfodau ar hyd a lled 
Cymru unwaith eto eleni. 
 

Mae’n parhau’n gyfnod heriol, a gyda COVID yng nghefn 
ein meddyliau o hyd, rydym yn gwerthfawrogi nad ar chware 
bach mae trefnu eisteddfod y dyddiau hyn. Ond wrth ohirio 
eisteddfod am yr ail neu’r drydedd flwyddyn o’r bron, pa 
effaith geith hynny ar ein cymunedau? A sut allwn ni addasu 
fymryn ar ein trefniadau er mwyn cadw’r fflam ynghynn? 
 

Wrth ymateb i her yr oes, fe gymeradwyodd ein pwyllgor 
lywio rhaglen o ddigwyddiadau rhithwir dros Zoom i geisio 
annog sgwrs; a chyffwrdd â phynciau’n ymwneud ag iechyd 
a diogelwch, marchnata, hawliau a chyfleoedd digidol.  
 

Roedd y nifer a fynychodd rhai o’r sesiynau weithiau’n siomedig, 
ond fe’n calonogwyd gan yr ymateb hynod bositif i’r 
cyflwyniadau a’r sgyrsiau. Rydym hefyd yn hynod                          
ddiolchgar i’n partneriaid cenedlaethol a’r unigolion hynny 
sy’n arbenigwyr yn eu meysydd am wirfoddoli mor 
frwdfrydig o’u hamser.   
 

Cofiwch fod modd gwylio recordiad o’r 3 sesiwn Zoom ar 
alw, unrhyw bryd, drwy ymweld â Sianel Cymdeithas                   
Eisteddfodau Cymru ar YouTube. Yno hefyd cewch gyfle i 
flasu’r 6 sesiwn hyfforddiant sgiliau digidol sylfaenol a                  
gynhaliwyd gan Gymunedau Digidol Cymru. 
 

Wrth edrych ymlaen at 2022, byddwn yn troi’n golygon at 
drefnu sesiynau mentora mewn meysydd beirniadu llefaru a 
chanu, ond cyn hynny bwriadwn gynnal un sesiwn Zoom 
pellach ar Ionawr 27ain fydd yn canolbwyntio ar ffynonellau 
ariannol. I’r sawl sydd â diddordeb mewn dysgu sut mae 
creu straeon digidol neu bodlediadau, yna byddwn yn cynnig 
dwy sesiwn hyfforddiant ym mis Chwefror. 
 

Wrth baratoi i ddathlu’r Ŵyl, beth am i ni hefyd fod yn effro 
fel Mair a Joseff gynt, gan feddwl am ffyrdd newydd i                      
groesawu’r bugeiliaid a’r doethion i’r drws, a throi ein tawel 
nos unwaith eto’n lwyfan i sawl seren dlos? 
 

Nadolig Llawen a dedwydd i bob un ohonoch. 

Yn dilyn cyfnod cythryblus ym myd y corau yng Nghymru, 
braf yw gweld cynifer o gorau yn ail-afael yn y canu ac yn 
dychwelyd i’r ymarferion. Yn dilyn llacio pellach yn y 
canllawiau covid ddiwedd yr haf eleni, daeth i’m sylw i, a’m 
cyfaill cerddorol yma ym Môn, Mari Pritchard, nad oedd 
sicrwydd llwyr ymysg arweinyddion a’u pwyllgorau ar sut i 
fynd ati i ail gychwyn ymarferion. 

Roedd diffinio canllawiau’r Llywodraeth a’u perthnasu ar 
gyfer ymarferion corawl yn rwystr i sawl cerddor, ac yn pylu’r 
syniad o ddychwelyd at y canu. Doedd ychwaith ddim 
corfforaeth neu sefydliad yn bodoli oedd yn cynnig cyngor 
penodol ar gyfer corau yng Nghymru, ac o’r herwydd, fe 
benderfynom sefydlu cymdeithas gorawl yng Nghymru sef 
‘Corawl’. 

Diben pennaf sefydlu’r gymdeithas oedd i geisio cynnig 
gwagle neu blatfform newydd i gorau rannu cyngor,  

canllawiau, arfer dda - unrhyw beth a fyddai’n atgyfnerthu’r 
broses o ddychwelyd at ganu ar y cyd, yn y cnawd a hynny 
mewn modd diogel. Bu i Mari Pritchard lunio asesiad risg 
gyda chanllawiau ar sut i’w llenwi, a hynny gyda chymorth                  
unigolion eraill gwybodus, hyfedr yn y maes, a’r cwbl yn                 
deillio o ganllawiau’r Llywodraeth. 

Rhoddwyd y gwahoddiad i gorau ymaelodi â ‘Corawl’ a                  
bellach mae dros wythdeg o gorau wedi ymaelodi, a nifer 
helaeth ohonynt wedi derbyn ac yn defnyddio yr asesiad risg. 

Pleser yw gweld cynifer yn dychwelyd at ganu corawl, a’n 
gobaith yw datblygu ‘Corawl’ yn y dyfodol agos i fod yn 
rhwydwaith fydd yn cynnig cynhaliaeth a chyngor ac yn                     
diwallu anghenion corau Cymru lle bo’r modd. Diolch i bawb 
am eu cefnogaeth. 
 

Catrin Angharad Jones, ar ran ‘Corawl’ 

Cadwch bob tocyn yn saff tan  
Eisteddfod Genedlaethol                

Ceredigion (Tregaron)!                             
Am ragor, cysylltwch ag Aled 
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Llongyfarchiadau i bawb fu’n llwyddiannus yn 
Eisteddfod y Rhondda eleni. Cyhoeddwyd y                
canlyniadau a’r fideos ar y cyfryngau 
cymdeithasol ar yr 8fed o Hydref. Gwych oedd 
clywed iddynt dderbyn dros 200 o gynigion ar 
draws yr 14 cystadleuaeth. 

Eisteddfod arall a fentrodd arni’n rhithiol am yr ail flwyddyn oedd Y Talwrn, Ynys 
Môn, ac eleni eto cawsant eu plesio gan yr ymateb. Daeth  nifer dda o gynigion i 
law, a llawer o’r rheiny wedi’u hanfon gan gystadleuwyr dros y ffin yn Lloegr. 
Ardderchog yn wir. Mae’r canlyniadau i’w gweld yn llawn ar wefan Cymdeithas 
Eisteddfodau Cymru. 

Celf 2D, Bl.5 a 6:                        
Lle Diddorol 

1af  Millie,                                 
Ysgol Gynradd Y Talwrn 

Celf 2D, Uwchradd: Anifail 

1af  Gwenllian Owen, Y Fali 

Gwaith 3D, Bl.3 a 4: 
Roced 

1af  Poppy, Ysgol 
Gynradd Y Talwrn 

Ffotograffiaeth Cynradd: 
Amser Chwarae 

1af  Teegan, Ysgol                  
Gynradd Llanbedrgoch 

Ffotograffiaeth Agored: 
Cyferbyniad 

1af  Emma Roberts,                          
Y Talwrn 
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Dorothy  

Daw atgofion ddoe’n fwrlwm ar dafod, 
er na ŵyr y byd beth sy’n gynnen i’r parablu. 
Cewch baentio’r stafell gyfan 
â hanesion plentyndod, 
llunio darlun celfydd 
a’i liwio’n fwrlwm o ddireidi. 
 

Cyfoeth y cof sy’n 
anghofio cofio fy enw i, 
ond yn cofio o hyd 
Cae Sgubor, Cae Waun a Chae Tŷ Christmas. 
Cofio cyffro’r dyddiau gynt 
cofio’r helynt 
a chofio ffrindiau o dan fatras werdd. 
 

Teithiwn am oriau ar drên y dychymyg, 
trên heb drac na chyrchfan – 
trên y gorffennol. 
Dychymyg plentyn sy’n llunio pob stori, 
ond yn gofyn, ailofyn, pwy ydw i. 
‘Dwi’n wyres, mam-gu, 
yn wyres i chi.’ 
 

Chi yw’r wraig fu’n graig i’r teulu, 
ond heddiw, cefen cryman wedi’r llafur. 
Patrwm y brethyn sy’n carcharu, 
ond parhau wna’r wên ddireidus … 
cawn antur arall fory. 
 
 

Sioned Howells 

Er na fu cystadlu ar lwyfan yn neuadd y pentref eleni, bu’r                     
pwyllgor yn falch iawn o fod wedi gallu cynnal Eisteddfod 
Lenyddol yn 2021. Braf yw nodi i ni dderbyn 125 o ddarnau o 
waith  rhwng y pedair cystadleuaeth a rheini wedi cyrraedd o bob 
cwr o Gymru - a thu hwnt! Diolch am y gefnogaeth.  
Enillydd Tlws yr Ifanc yn Eisteddfod Lenyddol Llanarth 2021 
oedd Sioned Howells o New Inn, Pencader, Sir Gâr (llun ar y 
dde). Yn gyn-ddisgybl o ysgolion cynradd New Inn a Llanllwni 
ac ysgolion Uwchradd Dyffryn Teifi a Bro Teifi, aeth Sioned 
ymlaen i astudio Bydwreigiaeth ym mhrifysgol Abertawe a                  
bellach mae’n gweithio fel bydwraig yn Ysbyty Glangwili 
Caerfyrddin. Mae Sioned yn wyneb ac yn enw cyfarwydd i ni yn 
Eisteddfod Llanarth gan iddi fod yn llwyddiannus mewn amryw 
o gystadlaethau llwyfan dros y blynyddoedd ac mae’n                       
gyn-enillydd cadair yr eisteddfod. Mae’n wyneb cyfarwydd yn 
genedlaethol hefyd gan mai Sioned oedd prif lenor Eisteddfod T 
yr Urdd eleni. Llongyfarchiadau mawr i ti Sioned.  
Yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Gerdd Ddigri yn ogystal â’r 
Limrig, oedd John Meurig Jones, Aberhonddu, ac enillydd y 
Frawddeg oedd Kelly Hanney, Cwm Rhondda. 

Llongyfarchiadau i’r tri enillydd a     
diolch yn fawr i bawb a wnaeth              
gystadlu. 

 

Adroddiad Catrin Bellamy Jones 

Dydd Sadwrn cyntaf mis Tachwedd yw dyddiad 
arferol Eisteddfod Trallong, ond oherwydd                
parhad y pandemig aeth y pwyllgor ati i drefnu 
eisteddfod rithiol am yr ail flwyddyn. Cynigwyd 
cystadlaethau canu, llefaru, offerynnol a 
llenyddol. Derbyniwyd nifer dda iawn o                     
gynigion, a hynny gan gystadleuwyr lleol yn 
ogystal â llefydd pellach i ffwrdd fel Hwlffordd, 
Llangefni, Caernarfon, Pwllheli, Ynys Môn a 
Didcot. 

Cyhoeddwyd y canlyniadau ar Facebook ar y 
dyddiad pan ddylai’r eisteddfod fod wedi cael ei 
chynnal, â’r cyfan wedi’i gyd-lynu gan Marilyn 
Jones, cadeirydd y pwyllgor. 

Hoffai Eisteddfod Trallong ddiolch yn fawr i’r 
cystadleuwyr am eu cefnogaeth eleni eto, gan 
obeithio’n fawr y bydd modd cynnal ‘steddfod 
go-iawn yn 2022.  

 

Gellir gweld holl ganlyniadau Eisteddfod Trallong, 
yn ogystal ag Eisteddfod y Plant Llandrindod,      
Eisteddfod y Tymbl, Eisteddfod y Rhondda ac                       

Eisteddfod Llanarth ar www.steddfota.org   

LLONGYFARCHIADAU! 
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Cyfle i ddysgu ‘chydig mwy am rai o feirniaid, perfformwyr a ‘steddfotwyr Cymru! 

Cartref: Ffynnon Taf yng       
ngwerinieth Rhondda Cynon 
Taf.  

Disgrifiwch eich hun mewn 3 
gair: Breuddwydiwr, dirfodwr, 
stoic. 
 
Beth sy'n gwneud i chi 
chwerthin? Hyd y Pwrs,                 
Hancock, gwleidyddion neu 
rywun mawreddog sy’n neud 
ffylied o’u hunen.  

Beth yw eich hoff olygfa?  Mynydd y Garth o’r tŷ. Sgrifennes i 
englyn: 
 

Lle digwmwl fy nwli lle bu hedd, 
lle bu hud diogi. 
Arhosith a goroesi 
wedi hoe ‘y mywyd i. 
 
Pan oeddech chi'n blentyn beth oeddech eisiau'i wneud ar ôl 
tyfu fyny?  Meddyg teulu. Roedd Mam wedi nyrso yn Llunden 
ac Ysbyty Treforys yn ystod y rhyfel ac wedi gweld pethe 
erchyll.  
 
Pe baech chi'n cael newid lle gydag unrhyw berson arall am un 
diwrnod, pwy fyddai ef neu hi?  Yr awdur arloesol o America, 
Lydia Davis. Cyn ein bod ni’n newid lle, ‘wy’n gobitho y bydd 
hi’n rhoi cyngor am sgrifennu er bod rhai awgrymiade fan hyn 
https://lithub.com/lydia-davis-ten-of-my-recommendations-for-
good-writing-habits/ 
 
Heblaw beth sydd ganddoch chi'n barod, pa sgil neu dalent 
arbennig hoffech ei gael?  Sgilie DIY fel atgyweirio. ‘Wy’n 
anobeithiol. Rhai’n gweud ‘mod i ffili clymu’n sgitie. 

Diolch Martin, a llongyfarchiadau                           

ar yr holl lwyddiant! 

Mwy o Holi Hwn a Holi’r Llall tro nesa’. 

Pe baech chi’n cael gwahodd unrhyw dri gwestai i rannu 
pryd o fwyd gyda chi, pwy fydden nhw?  
Y nofelydd o dde Affrica, J M Coetzee, oherwydd ei ddawn 
i hala’r darllenydd i herio rhagdybiaethe. Lawrence Daly, 
cyn arweinydd Undeb y Glowyr, dyn cyffredin o’dd yn  
gallu dadle gydag ysgolheigion. Y bardd o’r Alban, Don 
Paterson, am iddo ddweud fod techneg yn gelfyddyd 
ysbrydol.  
 
Beth yw eich Dydd Sadwrn delfrydol?  Mynd i lan y môr, 
Southerndown neu Aberogwr. Awyr iach a gwynt y môr i 
fod i adfywio’r corff a’r meddwl.                           
 
Beth yw'r cyngor gorau a roddwyd i chi? Cyngor athro 
Ffrangeg yn yr ysgol ramadeg, Ted Poole. Bydd yn driw i 
dy hunan.  
 
Pa dri pheth byddech chi’n mynd gyda chi i ynys                         
bellennig? (dim technoleg!) Hylif haul (‘wy’n llosgi’n 
rhwydd), pabell, blodeugerdd o gerddi beirdd modern 
Iwerddon (gem ar bob tudalen).  
 
Pryd wnaethoch chi gychwyn sgrifennu/barddoni? 
Straeon byrion, 2001, oherwydd anogaeth Harri Pritchard 
Jones. Nofelau, 2003, oherwydd hwb Myrddin ap Dafydd 
yng Ngwasg Carreg Gwalch a Dafydd Huws (Y Dyn 
Dwad).  Barddonieth, 2016, rôl ennill y Gadair yng Ngŵyl 
Fawr Aberteifi a derbyn beirniadeth y Prifardd Cyril Jones.   
 
Beth sy’n eich ysbrydoli i sgrifennu? Trial rhoi trefen ar 
anhrefn.  
 
Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf? Steddfod yr 
Urdd marcie 1959. Sythu yng nghyntedd ysgol yn y 
gorllewin wrth aros am ragbrawf. Y gerdd, ‘wy’n credu, 
oedd ‘Morys y Gwynt’ gan I D Hooson.       

we-ddarlledu gwasanaeth radio mewn cydweithrediad â 
Cymru FM, platfform amlgyfrwng arbennig. Eisoes 
gwahoddwyd nifer o ddisgyblion 6ed dosbarth ysgolion 
uwchradd Cymraeg y brifddinas i ymuno â chynllun peilot 
sy’n cynnig hyfforddiant cynhyrchu, cyflwyno, ymchwilio 
a gweithredu fel technegwyr.  Bydd eu cyfraniadau i’w 
clywed yn fyw ac ar alw rhwng y cystadlu o lwyfan yr 
eisteddfod ac mewn stiwdio bwrpasol fydd wedi ei lleoli 
ger y neuadd. 

Pob hwyl i’r holl gystadleuwyr ac i’r trefnwyr wrth                   
fentro’n hyderus. ‘Da ni’n croesi pob dim, ac yn edrych 
ymlaen at glywed am ffrwyth eich gwaith. 
 

Dyddiad: Dydd Sadwrn 22ain o Ionawr 

Lleoliad: Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd. 

Gwefan: www.eisteddfodcaerdydd.cymru 

Er y gwelwyd sawl Clwb Ffermwyr 
Ifanc yn cynnal ambell eisteddfod sirol 
yn ddiweddar mae Steddfota’n hynod 
falch i glywed bod pwyllgor Eistedd-
fod Gadeiriol Caerdydd yn parhau’n 
hyderus gyda’u cynlluniau wrth gynnal 
yr eisteddfod leol gyntaf yng nghalendr 
2022. 

Mae’r rhestr testunau a’r beirniaid i gyd yn eu lle, a’r her 
fwyaf sy’n wynebu’r pwyllgor rhwng nawr a mis Ionawr 
yw sicrhau y bydd y lleoliad yn llawn bwrlwm ac mor       
groesawgar â phosib wrth weithredu’n ddiogel o fewn 
canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Mae’r eisteddfod hefyd am geisio mentro ymhellach, ac                        
ymestyn ei chynulleidfa y tu hwnt i furiau’r neuadd drwy  

https://lithub.com/lydia-davis-ten-of-my-recommendations-for-good-writing-habits/
https://lithub.com/lydia-davis-ten-of-my-recommendations-for-good-writing-habits/
http://www.eisteddfodcaerdydd.cymru
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Yn ystod “Y Clo”, geson ni ddicon o amser i itrech ar natur. 
Hales i dipyn o amser yn gwylio’r Pili Pala - “y bow tei ar 
wddf yr awel”, sy’n mynd trwy tri newidiad yn ystod ei fywyd 
byr. Wel, ryw naw mlynedd yn ôl, fe geso i ryw 
“fetamorffosis”…mynd i’r gwely un nosweth yn berson                
weddol normal, a dihuno lan yr ail fore fel bardd!!!!! - a na, 
‘dy ni ddim cweit yn bobol normal. Os welwch chi rhywun 
m’wn caffi ne dafarn yn ishte fanna yn cownto ar ei fysedd,…
bardd sy na garantîd!! Cownto sillafe mae e, saith ar gyfer 
englyn,yr un peth i gywydd, a lan i ddeg i hir a thoddaid. Na 
pham geso ni ddeg bys siwr o fod, falle o’dd duw yn                         
cynghaneddu!!! Diolch bod dim mesur sy’ ishe mwy na deg 
sill!!!!  

Fe ddechries i farddoni drwy gystadlu yn yr eisteddfote di-ri 
ma sy’n ffenomenon flynyddol yn ein gwlad fach ni. Erbyn 
hyn ma ‘da fi un-ar-ucen o gadeire (bach) - am gerddi wedi’u 
hennill rhwng 2011 a 2019, a saith o’r rheiny yn 2015, nes bod 
“Steddfota”’n roi’r pennawd , “O Gadair i Gadair”!!!!!!! 

Wel, yn ystod Y Clo, dyma benderfynu yn gynta’ eu troi nhw 
miwn i lyfr, yn lle eu bod nhw’n ishte yn y drar, ac yn ail, bod 
cyfran o’r elw yn mynd i Cymorth Cristnogol gan fod y               
mudiad yn dathlu 75 mlynedd o fodolaeth eleni. C C sy’n 
cyhoeddi. Dyma un o fendithion y cyfnod ryfedd yma, ei fod 
wedi esgor ar gymaint o waith creadigol ar hyd a lled y byd. 

Dyma’r peth agosa’ alla i feddwl at eni plentyn!! Cymerodd 
naw mis i’w gasglu at ei gilydd, a ma ffrwyth - wel yn                
rhannol, naw mlynedd o waith yndo fe. Yn ystod Steddfod yr 
Urdd eleni, fe wetws y Prif Lenor ei bod hi’n hyfforddi i fod 
yn fydwraig, a hynny’n dod â’r ddou beth yn deidi at ei gilydd, 
ma hi’n gweld mamau’n esgor esgor ar fabis, a hithe’n esgor 
ar lenyddiaeth. 

Enw fy nghyfrol i yw “Cerddi’r Cadeire Bach”, sef  yr adran 
gynta. Ffrwyth cystadleuthe Cymdeithas Eisteddfode Cymru 
yw y rheiny. Nawr ma pryddeste cadeiriol di-ri y Genedlaethol 
wedi ymddangos mewn llyfre, ife dyma’r tro cynta i gerddi 
cadeiriol yr eisteddfote bach ga’l eu casglu mewn llyfr ‘sgwn 
i? Ma ‘na chwech adran arall, a llawer o’r rhain wedi bod yn 
fuddugol hefyd:-                                

 

 

Telynegion, Sonedau, Englynion, I                  
Ffrindie, Cerddi’r Clo ac adran Y 
Nadolig. Daeth o wasg Carreg Gwalch 
yn yr Hydref, ac mae’r gyfrol ar ga’l 
yn ambell siop Gymra’g sy’n ddicon 
caretig i’w arddangos i fi.                             
Os am archebu, yr e-bost yw:-                      
tanymarian2@btinternet.com 

Llongyfarchiadau i’r tri ddaeth i’r brig yn ygystadleuaeth 
Llefaru Unigol 16 oed a throsodd i Ddysgwyr, yn yr                      
Eisteddfod AmGen. Enillwyd y wobr gyntaf gan Debra John, 
Abertawe, gyda Tracey Williams, Ponciau, Wrecsam, yn ail ac 
Adrian Byrne, Pontardawe, yn drydydd. Isod gweler y tri yn              
mwynhau’r gweithdy mentora gydag Aled Lewis Evans, 
awdur y gerdd a sesiynau dysgu technegau llefaru gydag Elin 
Williams nôl ar ddechrau Gorffennaf. 

Debra John 

Adrian Byrne 

Tracey 
Williams 
(uchod) 

Diolch i bawb wnaeth gwblhau Holiadur 
Steddfota, a llongyfarchiadau i enillydd y 
tocyn llyfr £20. Yr enw lwcus a dynnwyd ar 
hap (o blith y rhai ddychwelodd yr holiadur) 
oedd - Geraint Roberts, Cwmffrwd. 
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22 Ionawr  Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd Glenys Llewelyn 07970411697 

18 Chwefror  Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon Annwen Isaac 01974 831668 

25 Chwefror  Eisteddfod Tyddewi Wiliam Owen 01437 720588 

26 Chwefror  Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis  (LLÊN A CHELF) Alan Davies 01239 851605 

26 Chwefror  Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth  (LLÊN A CHELF) Margaret Bowen 01559 362215 

26 Chwefror Eisteddfod Y Ddolen  (LLÊN) y.ddolen@gmail.com  

5 Mawrth  Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion Carol Byrne Jones 01239 811024 

9 Ebrill  Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123 

16 Ebrill  Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch Sian Thomas 01550 777934 

6 Mai Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas Gareth Evans-Jones 01248 852504 

21 Mai  Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Terwyn Tomos 01239 612928 

21 Mai  Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn, Llanuwchllyn Alwyn Roberts 07818454190 

21 Mai  Eisteddfod Môn Bro Esceifiog Llifon Jones 01248 422573 

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

Er bod y sefyllfa ansicr yn parhau, a bod ein calendr eisteddfodol ni’n edrych yn dra gwahanol i’r hyn y dylai fod, 
mae’n galonogol iawn bod rhai eisteddfodau wedi penderfynu mentro arni neu gynnal cystadlaethau gwaith cartref a 
digwyddiadau ar-lein yn y misoedd i ddod. Gobeithio y medrwch eu cefnogi mewn rhyw ffordd. Fel hyn mae hi’n 
edrych ar hyn o bryd, ond cofiwch bod modd gweld y rhestr yn gyflawn ar ein gwefan a’i bod hi’n cael ei diweddaru 
wrth i ni dderbyn unrhyw wybodaeth (testunau a.y.b) gan yr eisteddfodau. Ac ydyn, ry’n ni’n edrych ymlaen yn    
obeithiol at ddod at ein gilydd i fwynhau eisteddfodau lleol a chenedlaethol yn 2022!   

SWYDDOG DATBLYGU    

Aled Wyn Phillips                                                                        

aled@steddfota.org                                                                                 

07974747881 

SWYDDOG TECHNEGOL 

Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700 / 07717842556 

27 Ionawr Trafodaeth panel Zoom - grantiau a chyllido; gyda 
chyfle i rannu gobeithion a mynegi pryderon                      
cyffredinol ar ddechrau blwyddyn.  

14 Chwefror Cwrs Digidol: Podlediad  

21 Chwefror Cwrs Digidol: Straeon Digidol 

2 Ebrill Cyfarfod Pwyllgor/Cyfarfod Agored yn Aberystwyth 

(gydag opsiwn Zoom)  

W C R A C Y R E T Y U I 

A O S D FF G H J S A P O 

T E U L U L LL C B N M G 

P D O I U Y S T TH R E RH 

C E L Y N J L A C RH B CH 

M N N B A O C W N E R M 

P L I R D LL W A P T Y I 

B N S M O W S D R T A Y 

C CH E DD L T B E W O P O 

T W R C I J E D A TH L U 

I P E F G E TH O R T Y M 

G H N J R A DD U R N O C 

NADOLIG 
CAROL 
CELYN 
TEULU 

ANRHEG 
TWRCI 
COEDEN 
SANTA 

SEREN 
CRACYR 
DATHLU 
ADDURN 

Gyda 2021 yn carlamu yn ei flaen, wele ambell ddyddiad 
arall ar gyfer eich dyddiaduron newydd. Y gobaith wrth 
drefnu’r digwyddiadau yma yw y byddant yn fuddiol i 
bwyllgorau eisteddfodau lleol ac i’r eisteddfodau ei 
hunain yn y pen draw. Gwerthfawrogir eich cefnogaeth 
a’ch adborth. 


