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 Diwedd mis Hydref cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol y Wladfa ym 
Mhatagonia.  Testun cystadleuaeth y Gadair oedd ‘Perthyn’.  Bu teilyngdod, a 
cyhoeddwyd mae ‘Un o’r Teulu’ oedd yn fuddugol.  Dyma’r hyn oedd gan y 
beirniad, Y Prifardd Mererid Hopwood i’w ddweud yn y feirniadaeth …. 
 

“Cerdd grefftus, synhwyrus yw cynnig ‘Un o’r Teulu’. Wedi ei gosod mewn 
tair rhan, mae’r bardd yn dilyn hanes ei deulu o genhedlaeth i genhedlaeth, 
gan orffen gyda’i ddwy wyres. Mae’n siarad o’r cysgodion ac yn canu’n            
effeithiol, dyner. Adran orau’r casgliad yn fy marn i yw’r pedwar englyn i 
Erin Medi a Beca Marged, ac yn eu cwmni nhw mae’r bardd yn bywiogi gan 
fod pob dydd ‘yn ddydd o hwyl/ yn ysgafn ac annisgwyl’. Daw’r casgliad i ben 
gyda llinellau tlws sy’n crisialu cariad y tad-cu at ei wyresau, a’r modd y maen 
nhw wedi dod â bywyd newydd iddo:’dwy eneth fy nadeni’. Dyma’r gwaith 
sy’n cyrraedd y brig ac yn haeddu cadair Y Wladfa. Llongyfarchiadau i ‘Un o’r 
teulu’.” 

Pwy yw ‘Un o’r Teulu’? Terwyn Tomos o Landudoch.  Mae Terwyn wedi ennill sawl cadair mewn eisteddfodau 
lleol, ond mae’n siwr nad yw erioed wedi gorfod teithio mor bell i gasglu cadair.  Mae’n Gadeirydd Pwyllgor            
Eisteddfod Llandudoch ac yn gyn Gadeirydd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.  Mae’n gefnogol iawn i’r hyn 
mae’r Gymdeithas yn ceisio’i gyflawni ac yn dal i fod yn aelod o’r Pwyllgor Cenedlaethol. 
 

Llongyfarchiadau mawr iddo!  Dyma’r gerdd, i chithau gael ei mwynhau hefyd: 
 

 
‘Perthyn’ 
 
1 - Johnathan Thomas, (1784- 1873) 
Fy hen, hen, hen dad-cu - fe’i disgrifir 
yng Nghyfrifiad 1871 fel ‘ffermwr wedi 
ymddeol’ yn byw gyda’i ferch a’i fab-yng
-nghyfraith 
 
Beth wyt ti i mi,  
yr hen ŵr mud 
sy’n pendwmpian wrth dy bentan bach? 
 
Yma’n fwrn yn dy simnai fawr, 
lle mae’r tecil du yn tasgu i’r tân, 
ac oglau mwg, glo a mawn 
yn hongian fel angau, 
nid yw’r gwres yn dy gynhesu. 
 
Mae ôl a gwaddol gwaith 
yn rhychau yng ngolau’r gwreichion, 
a dolur oes o lafurio 
wedi plygu, wedi camu’r cefn,  
a’th osod yn y cysgodion 
i gofio am bladuriau dy gaeau gwair 
a gormes dy fuches fach. 
 
Ond heddiw, ar dir y tyddyn, 
mas ar y meysydd, 
mae merch a mab 
yn troi caseg, yn torri cwysi 
ac yn prysur bladurio’r cynhaeaf, 
fesul gwanaf, 
o’i gae. 
 
Ac, yn y darlun a luniais, 
Draw i’th aelwyd, daw, wrth wylio, 
wres drwy’r ffenestri. 
 

2 James Thomas(1918 - 1953) 
Fy nhad  
 
I  beth yr ymbalfalaf am dy nabod                                                          
a thithau’n ddim i mi ond llun mewn ffrâm,                                    
a’th fyw yn ddim ond cysgodion mewn caddug                                
yng nghilfachau atgofion                                                                                                 
y rhai fu’n cydgerdded gyda thi? 

 
I beth y gwrandawaf  ar straeon amdanat,                                 
hen chwedlau o le ac amser                                                                      
na berthyn i mi? 

 
I beth y chwilotaf drwy ddalennau’r llyfr lluniau                                           
am gip o’r gorffennol                                                                                       
lle mae hyder ieuenctid yn sglein o hapusrwydd,                             
a gobeithion yn dal i ddisgleirio? 

 
I beth?                                                                                     
ofer yw ymdrechu                                                                                                  
ni all atgofion benthyg                                                                                            
osod fy llaw yn dy law dithau,                                                                                 
na llonyddwch llun roi ias y perthyn i ni’n dau. 

 
I beth?                                                                                                                      
ar waethaf pellter y dieithrwch,                                              
gwn i mi dy nabod unwaith,  
ac i tithau fy nabod innau’n dda. 
 
 
3. Erin Medi a Beca Marged 
Fy wyresau 
 
Er i’r haf droi’n hydrefu, - i awel 
Y gaeaf ymgasglu, 
Dwy eneth sydd yn denu 
Encilion calon dad-cu. 

 
 
Dwy wên, a llygaid annwyl - yn llonni, 
Yn llanw pob egwyl; 
Mae pob dydd yn ddydd o hwyl, 
Yn ysgafn ac annisgwyl.  
 
Draw acw, er bod drycin - yn codi 
Yn y coedydd gerwin, 
Mae gwerth eu storm o chwerthin 
Yn gyrru draw garw’r drin. 
 
Ail wanwyn ddaeth eto ‘leni, - rhyw haul 
Codi’r-hwyl i’m bywiogi; 
Bendith fawr sy nawr gen i - 
Dwy eneth fy nadeni. 
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Dilynwch ein cyfri’ Twitter newydd sbon! 

“CymdeithasSteddfodau”              @steddfota16  

Hoffech chi dderbyn copi o 
‘steddfota drwy’r post? 
Cysylltwch â Shân neu ewch i’n                                
gwefan: www.steddfota.org 

   

 

Swyddog Datblygu 

Shân Crofft                                                                         

shan@steddfota.org                                                                                 

02920 213596                                                                            

07770870605 

Cofiwch, am ba bynnag reswm, 

bod modd i chi gysylltu â ni ar 

ein tudalen Facebook:  

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Diflas iawn fyddai’r newyddlen hon,                
yn ogystal â’n gwefan, heb luniau da!                                                                     
Felly cofiwch anfon unrhyw luniau                           
o fyd yr eisteddfodau at Shân neu                       
Lois. 

Noddir Raffl Fawr y Gymdeithas unwaith eto gan 

gwmni Teithiau Elfyn Thomas, Llanfaethlu,    

Ynys Môn. Diolch yn fawr iddynt. 

Eleni eto, mae’r Gymdeithas yn cynnig tocynnau 

ychwanegol i bob eisteddfod. Am bob tocyn a 

werthir ar ôl y 15 cyntaf, caiff eich eisteddfod 

gadw’r arian. Mae’r cynllun yn caniatáu i chi 

godi arian sylweddol i goffrau eich eisteddfod. 

Cysylltwch â Shân i gael eich tocynnau raffl. 

 Elfyn Thomas a chymeriadau                     
Ysbyty Hospital a Tag yn        
tynnu’r raffl yn Eisteddfod                              
Genedlaethol Sir Fynwy a’r                
Cyffiniau 2016 - llongyfarchiadau 
i’r enillwyr! 

Cofiwch am ein gwefan! 

www.steddfota.org 

Os hoffech ddefnyddio 
gwasanaeth ein swyddogion, 
dyma’r manylion cyswllt: 

Swyddog Technegol 

Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700                                                     

07717842556 

Ffrindiau ‘Steddfodol 

 Ers cychwyn mis Hydref, Swyddog Technegol 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yw Lois Williams, o 
Gwmann ger Llanbed. Ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, 
Aberystwyth, bu Lois yn athrawes gynradd am bron i 
ugain mlynedd.                                                                        
 Mae hi wedi bod ynghlwm ag eisteddfodau mewn 
rhyw ffordd neu’i gilydd ers blynyddoedd; bu’n                      
cystadlu’n gyson, fel aelod o gorau a phartïon ac fel                  
unawdydd piano tra’n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd             
Tregaron o 1985-92, ac yn ddiweddar mae hi wedi               
mwynhau cystadlu’n lleol fel aelod o Gôr Merched                    
Corisma, Cwmann, mewn deuawd piano ac yn rhan o barti 
llefaru Sarn Helen hefyd, - sydd wedi profi llwyddiant lleol 
a chenedlaethol! Bu’n cyd-hyfforddi ac yn cyfeilio i bartïon 
a chorau plant ysgol ar gyfer eisteddfodau’r Urdd, mae’n 
gyfeilydd i Adran ac Aelwyd Llanbed ac mae wedi bod yn 
gyfeilydd swyddogol yn eisteddfodau’r Urdd yng nghylch 
Llanbed, Aeron a Thregaron. Yn ogystal, mae hi wrth ei 
bodd yn cefnogi aelodau ieuengaf ei theulu sydd erbyn hyn 
yn gystadleuwyr brwd iawn mewn eisteddfodau lleol!                                                                           
 Mae Lois yn edrych ymlaen at yr her newydd yn ei 
gyrfa. “Rwy’n mwynhau technoleg ac yn ymddiddori 
mewn eisteddfodau, felly roedd gweld swydd a oedd yn 
gyfuniad o’r ddau faes wedi tynnu fy sylw yn syth,”                    
meddai. “Fel athrawes rwyf wedi gorfod dysgu sut i                   
ddefnyddio technoleg mewn ffordd diddorol a chreadigol, 
ac mae’r her o greu deunydd cyfredol ac effeithiol yn un 
rwy’n ei mwynhau. Mae parhau i ddenu diddordeb a 
chefnogaeth pobol at eisteddfodau lleol yn                           
hanfodol, fel y gallwn sicrhau fod y traddodiad arbennig 
hwn yn mynd o nerth i nerth. Felly rwy’n gobeithio’n wir 
y bydd fy nghyfraniad a ‘ngwaith i yn fuddiol i eraill.” 
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Unwaith eto eleni, roedd gan y Gymdeithas stondin ar faes y brifwyl, a dyna 

wythnos brysur a gafwyd! Dyma flas o fwrlwm y gweithgareddau: 

Diolch i bob un a gyfrannodd at 

lwyddiant ein wythnos!  

   I weld mwy, ewch i’n gwefan: 

www.steddfota.org 

Mewn seremoni arbennig yng Nghyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ar faes yr               
Eisteddfod, anrhydeddwyd Helena Jones o Aberhonddu am ei gwasanaeth i                                  
Eisteddfod Trallong. Mae hi wedi bod yn gysylltiedig ag Eisteddfod Trallong ers 
dros 95 mlynedd - ers ei bod hi’n cystadlu yn 4 oed. Aeth ymlaen i hyfforddi plant 
i gystadlu a rhoddodd flynyddoedd o wasanaeth i’r pwyllgor. Bu’n bennaf gyfrifol 
am ddewis beirniaid ar gyfer y cystadlaethau llenyddol. Yn ogystal, mae hi’n rhan 
o’r criw sy’n coginio a gwerthu pice ar y ma’n yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu, er 
mwyn codi arian i’r eisteddfod. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ac enillodd Wobr  

Bu Bardd Cenedlaethol Cymru, y 
Prifardd Ifor ap Glyn, yn arwain 
Sesiwn Lenyddol i’r Ifanc yn y 
Lolfa Lên….. 

….a chafwyd llond lle o hwyl a sbri 
mewn EisteddfODLI gyda Anni 
Llŷn, Bardd Plant Cymru. 

Braf oedd croesawu Osian Roberts, 
hyfforddwr cynorthwyol tîm pêl-                 
droed Cymru, i’r stondin, a bu sawl                  
un yn mwynhau sgwrs hwyliog gydag 
ef, yn cynnwys Helena Jones - seren y 
‘steddfod!  

Enillwyd Cystadleuaeth Cymdeithas                  
Eisteddfodau Cymru - Ensemble                                    
Lleisiol - gan Ensemble Edern, sef                                  
Glesni, Anest ac Elain o Fodedern,                     
Ynys Môn. 

Dysgwyr yn y Genedlaethol tua 5 mlynedd yn ôl. Cododd y 
gynulleidfa ar eu traed a chymeradwyo wrth iddi dderbyn ei 
thystysgrif (â sawl un o’r rheiny â deigryn neu ddau yn eu 
llygaid!). Yn wir, yr un oedd yr ymateb pan fu Helena’n 
cystadlu ar lwyfan y Brifwyl yn Y Fenni, yn y gystadleuaeth 
Llefaru i Ddysgwyr dros 16 oed , â’r gynulleidfa gyfan yn y 
Pafiliwn wedyn yn canu “Penblwydd Hapus” iddi, gan ei bod 
hi’n dathlu ei phenblwydd yn 100 oed ar y 29ain o Awst!  
 

I weld pwy arall gafodd eu hanrhydeddu, ewch i linc “Y 
Gymdeithas ym Mhrifwyl 2016” ar ein gwefan.  

Llongyfarchiadau calonnog i Megan Jones, Cadeirydd 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, ar gael ei derbyn i’r 
Orsedd. Mae hi’n ddiwyd iawn ei chefnogaeth i nifer 
fawr o fudiadau dyngarol yng Ngheredigion, gan godi 
miloedd tuag at elusennau ac achosion da. Mae’n 
cefnogi digwyddiadau diwylliannol yn ardal                        
Aberystwyth, yn gadeirydd papur bro lleol, yn aelod 
ffyddlon o Gapel y Fadfa, Talgarreg ac yn aelod 
gweithgar o’i changen leol o Ferched y Wawr. Bu’n 
llywydd ar ei changen droeon ac hefyd yn Lywydd 
Merched y Wawr Rhanbarth Ceredigion o 2013-15.   
Ei henw yn yr Orsedd yw Megan Llaindelyn. 



Llefaru Meithrin a Derbyn 

Y beirniad cerdd,        

Sioned Terry,                       

yn cyflwyno cwpan       

i Gwilym Bryniog -                         

arweinydd y côr                                     

cymysg buddugol. 

Unawd, Cerdd Dant a Llefaru Bl.7-9             

1. Siôn Dafydd 2. Gwennan Mars 

Cystadleuaeth yr Unawd Gymraeg                                                  

1. Alaw Tecwyn  2. Emyr Wyn  3. Geraint Roberts 

Dyma rai ohonynt…... 
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Seremoni cadeirio’r bardd - Hedd Bleddyn 

Dawnswyr o Ysgol Y Tymbl 

Ioan Price 

yn yr                 

Unawd 

Offerynnol 



Bardd y Gadair               

oedd Mrs Gaenor                         

Morris-Watkins                        

o Lanymddyfri 

Enillwyd yr Her Adroddiad gan Jane Altham-Watkins                      

a’r Her Unawd gan John Davies 

Cystadleuwyr y Llefaru o’r Ysgrythur 

Bardd y Gadair - 

Ifan Prys,                           

yn cael ei gyfarch 

gan                                     

John Jones, 

gwneuthurwr y 

gadair 

Cystadleuaeth yr Unawd Offerynnol cynradd 

Enillwyr y Llefaru     

Unigol i Ddysgwyr 

Y tri a ddaeth                         

i’r brig yn y                            

Canu Emyn                       

dan 60 oed 

I weld llawer mwy o luniau ewch i’r wefan: 

www.steddfota.org 

5 



6 

Eisiau ychydig o hwyl ac adloniant?  

Chwant dangos eich talent? 

Wel, dyma’r gystadleuaeth i chi,                             
a chyfle i ennill hyd at £50! 
 

Amodau:                                                                                                 
Rhaid i’r perfformiad fod yn weddus i gynulleidfa deuluol.                                                                  
Rhaid i’r perfformiad fod yn yr iaith Gymraeg neu’n ddi-iaith.                                                                                                                
Ni chaniateir i gystadleuwyr berfformio darn a berfformir 
ganddynt mewn cystadleuaeth arall (h.y os oes cystadleuaeth 
Cân o Sioe Gerdd yn yr eisteddfod, ni chaniateir cân o sioe 
gerdd yng nghystadleuaeth “Sgen ti Dalent?”). 

Cofiwch - bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod rhwng 

Mai 2015 a Mai 2017 yn rhoi’r hawl i gorau gystadlu 

yn y  gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol  

Ynys Môn 2017. 

GWOBRAU: 

1. Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta Davies (i’w ddal 

am flwyddyn) a £500 

2. £300 

3. £200 

(£1,000 Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan,                  

gynt o Langors Fach, Ffair Rhos) 

Hunanddewisiad gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant                                          
Geiriau Cymraeg                                                                                     
Rhaid sicrhau copi i’r beirniad a’r cyfeilydd                                                                                                                  
Perfformiad: Dim mwy na 4 munud                                                                     

Holl fanylion ac amodau’r cystadlaethau i gyd                                              

ar ein gwefan: www.steddfota.org 

Bydd ennill mewn dwy eisteddfod leol - a dwy yn unig - 
rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2016 a diwedd Gorffennaf 
2017 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 

2017, am wobrau o £150 (rhoddedig gan Arthur Lloyd                             
Owen, er cof am ei wraig Wendy [Alawes yr Wyddfa]), £100 
(Teulu Taleilian, Talwrn) a £50 (Capel Gosen, Llangwyllog) 

NODER: Derbynnir ennill mewn Eisteddfodau Cylch a 
Sir yr Urdd, yn ogystal ag Eisteddfod Sir CFfI fel                            

“eisteddfod leol” 

Cynigir Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn 
flynyddol i alluogi’r enillwyr i dderbyn hyfforddiant pellach 

ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol.                                                                      
Noddwyr y gystadleuaeth yn 2017 yw John Elfed a Sheila Jones.                                                                    

Dim ond unwaith mae’n bosib ennill yr ysgoloriaeth, ac fe 
fydd yn cael ei chyflwyno yn ôl dewis y beirniaid -                                                
i’w rhannu os dyfernir mwy nag un yn deilwng. 

10-26 oed,                  

rhwng 3 a 6 

mewn nifer 

Dyma gystadleuaeth hynod o boblogaidd mewn nifer o ‘steddfodau lleol 

erbyn hyn - peidiwch colli’ch cyfle! 
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 Ym mhentref Pren-Gwyn, ger Llandysul roedd 
eisteddfod flynyddol a gynhaliwyd yn Festri Capel 
Pantydefaid, yn un o uchafbwyntiau'r calendr lleol. 
Ond rhywbryd tua chanol y 60au daeth y ‘steddfod i 
ben a phrin fu'r cof amdani wedyn.                                                                    
 Ond ar fore Sul braf ddiwedd Gorffennaf eleni 
daeth y ‘steddfod yn fyw i'r gynulleidfa unwaith eto. 
A diolch i Wyn Evans o Gaerfyrddin am hynny. Ac 
yntau'n nai i'r bardd Tomi Evans, Tegryn, roedd yn 
awyddus i gyflwyno, i  aelodau'r capel, y goron a 
enillodd ei ewythr yn ‘Steddfod Pantydefaid yn 
1959. Daeth â'r goron bert gydag e ynghyd â pheth 
o'i hanes yntau a'i ewythr, a chopi o'r gerdd                    
fuddugol.                                                                                        
 Yn dilyn ei lwyddiant ym Mhantydefaid a nifer 
o eisteddfodau lleol eraill, aeth Tomi Evans yn ei   

(Wyn Evans, Caerfyrddin, ar y chwith, yn cyflwyno'r 
goron i ofal y gweinidog y Parch Wyn Thomas) 

Cyflwynodd Megan Jones, Cadeirydd y Gymdeithas, englyn o 
waith Terwyn Tomos, Llandudoch, i Meirion Macintyre Huws i 
ddiolch am ei waith dros y Gymdeithas yn ystod y bedair 
blynedd ddiwethaf. 

Diolch,Mei 
 

Y gŵr fu’n trefnu’r geiriau - i ddenu,                                                                  
Â’i ddawn a’i ddelweddau,                                                                                           
her a hwyl, er eu parhau,                                                                                                    
i fyd yr eisteddfodau. 

Terwyn Tomos, Awst 2016 

IECHYD A DIOGELWCH 
Er gwybodaeth: Mae gennym 
Ganllawiau Asesiad Risg parod ar                
eich cyfer. Am gopi, cysylltwch â                  
Shân neu ewch i’r wefan. 

Cystadleuaeth Rhif 142                                             

Eisteddfod Genedlaethol                     

Ynys Môn 2017 

Mae stori dda yn gallu swyno cynulleidfa o bob oed, o blentyn 
meithrin i neiniau a theidiau - a phawb yn y canol hefyd, wrth gwrs.                        
A dyma ry'n ni'n chwilio amdano fan hyn, sef y gallu i gyfathrebu gyda 
chynulleidfa a hawlio eu sylw. Wedi'r cyfan, mae gennym fel cenedl     
draddodiad hir iawn o storïwyr glew, o ddyddiau'r Cyfarwydd hyd at yr 
unigolyn â dawn dweud, hyd at ddewrion y stand-up cyfoes. Ond mae 
yna un peth sy'n perthyn i bawb o'r rhain, sef eu gallu i ddweud stori dda 
o'r frest: hynny yw, nid oes sgript yn bodoli, ac mae'r dweud yn amrywio 
bob tro er mwyn ymateb i ofynion cynulleidfaoedd gwahanol.  

flaen i ennill cadair y Genedlaethol yn Rhydaman yn 1970 gyda cherdd rydd gynganeddol yn adrodd 
hanes y Twrch Trwyth.                                                                                                                                                   
 Bellach mae coron Pantydefaid yn ôl lle dechreuodd ac yn cael ei harddangos yn falch yn y côr 
mawr adeg gwasanaeth.  

Cystadleuaeth gyffrous yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol! 

Dyma gystadleuaeth newydd, gyffrous, sy'n agored i unigolion o bob oed. 
Hyd y stori - heb fod yn hwy na 6 munud. 
Beth am ymarfer yng nghystadleuaeth “Sgen ti Dalent?” mewn ‘steddfod leol? Ewch amdani! 



DYDDIAD EISTEDDFOD YSGRIFENNYDD RHIF CYSWLLT 

TACHWEDD 2016    

11 Tachwedd Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo Anwen Edwards / Non Llwyd 01286 673340 

12 Tachwedd Eisteddfod Cwmdu Jean Huxley 01874 730282 

12 Tachwedd Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd Gwyn Parry Williams 01766 810717 

18/19 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen Lowri Watcyn Roberts 07815093955 

19 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol y Treuddyn Ceinwen Parry 01352 771333 

19 Tachwedd Eisteddfod Genedlaethol y Ffermwyr Ifanc Ffion Medi Rees 01982 553502 

26 Tachwedd Eisteddfod Y Foel Dawn Jones 01938 820272 

26 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech Heulwen Francis 01558 685398 

26 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn Mary C.Jones 01286 660768 

    

IONAWR 2017    

21 Ionawr Eisteddfod Gadeiriol Chwilog Gwyn Parry Williams 01766 810717 

27 Ionawr Eisteddfod Dihewyd Meinir Lewis 01570 470050 

28 Ionawr Eisteddfod Capel M.C Cenarth Julia James 01239 710808 

28 Ionawr Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch Rose A.Jones 01766 530772 

    

CHWEFROR 2017    

4 Chwefror Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd Greta Ellis 01766 540902 

4 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch Lynwen ap Gwynedd 01239 698681 

11 Chwefror Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn Gwen Williams 01654 713846 

18 Chwefror Eisteddfod Llanegryn Janet Pugh 01654 711559 

18 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Brynberian Ceri Davies 01239 891296 

25 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni Lowri Griffith 01286 880291 

28 Chwefror Eisteddfod Tyddewi William Owen 01437 720588 

    

MAWRTH 2017    

3 Mawrth Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon Annwen Isaac 01974 831668 

4 Mawrth Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth Margaret Bowen 01559 362215 

31 Mawrth-1 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Penrhyncoch Ceris Gruffudd 01970 828017 

    

EBRILL 2017    

8 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas 01758 740704 

14 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard 01678 530263 

14 a 15 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch Sian Thomas 01550 777934 

15 Ebrill Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy Gwawr Davalan 01650 531279 

17 Ebrill Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala Gwenan Jones 07861925222 

17 Ebrill Eisteddfod Uwchmynydd Meriel Roberts 01758 760478 
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd. 


