
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 53            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau      Chwefror 2020 

Ar nos Wener yr 17eg o Ionawr, 2020, cynhaliwyd Eisteddfod Caerdydd 
– eisteddfod newydd sbon, wedi’i threfnu gan griw brwdfrydig a 
gweithgar yn y brifddinas. Mawr fu’r aros am y noson hon, a hithau yn 
benllanw misoedd o waith caled. Dyma flas o’r hanes drwy lygaid 
Sioned Wyn, Cadeirydd y Pwyllgor : 
 

3:15pm, pnawn Gwener, 17 Ionawr. Eistedd tu fas i Ysgol Plasmawr, yn 
y car, yn aros i’r cesair gwpla, i ni ddechrau gosod popeth yn barod at 
yr Eisteddfod Caerdydd cyntaf. A’r eiliad nesaf mae hi’n 1:15am a ni’n 
dadmer y rhew oddi ar ffenest flaen y car er mwyn gyrru adre ar ôl 
eisteddfod a hanner! I ble’r aeth y deg awr ddiwethaf?! 

Wel os nad oeddech chi’n un o’r 600 o oedolion (a tua 300 
o blant) ddaeth drwy’r drws, fe golloch chi wledd o 
gystadlu, a dathliad gwirioneddol o dalent plant, pobl ifanc 
ac oedolion Caerdydd. 

Dechreuodd y cystadlu gyda’r ddawns werin unigol oed 
cynradd, un cystadleuydd oedd, Mari Fflur Thomas, ond 
roedd hi’n llawn deilwng o’r wobr gyntaf. Er bod y 
cystadlu wedi bod ychydig yn “stop-start” i ddechrau, aeth  

pethau yn eu blaenau yn dda hyd nes y 

gystadleuaeth olaf. Daeth pum côr i gystadlu 

yn y gystadleuaeth côr agored, a chafwyd 

safon uchel. Diolch arbennig i’r corau am 

ganu mor hwyr yn y nos, a llongyfarchiadau 

i Gôrdydd oedd yn fuddugol, gyda Chôr CF1 

yn ail a Chôr Meibion Taf yn drydydd. 

Un uchafbwynt amlwg oedd gwobrwyo Cristyn Rhydderch-Davies 
gyda Thlws yr Ifanc. Huw Llywelyn Davies oedd meistr y seremoni, 
a Julie Morgan AC gafodd y fraint o gyflwyno’r tlws i Cristyn. 
Disgybl blwyddyn 9 yn Ysgol Plasmawr yw Cristyn, a hithau wedi 
dod i’r brig mewn cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc o dan 25. 
Llongyfarchiadau iddi. 

Mae digon o wersi gennym ni fel pwyllgor i’w dysgu, ond hefyd 
llawer iawn o bethau i fod yn falch ohonyn nhw am yr eisteddfod 
gyntaf! Byddwn yn mynd ati’n fuan i drefnu’r eisteddfod nesaf, felly - 
cofiwch gadw llygad allan am fanylion Eisteddfod Caerdydd 2021! 
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SWYDDOG DATBLYGU  

Shân Crofft                                                                         

shan@steddfota.org                                                                                 

02920 213596                                                                            

07770870605 

SWYDDOG TECHNEGOL 
Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700                                                     

07717842556 

 

Angen rhagor o lyfrau? 

Cysylltwch â Shân  
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Mae’n debyg fod eisteddfod leol wedi ei chynnal yng 
Nghaerdydd (neu’r cyffiniau) yn y gorffennol. Y sôn yw 

fod hyn tua hanner canrif yn ôl, ond does fawr ddim 
gwybodaeth gyda ni! Os oes cof neu wybodaeth gydag 
unrhyw un am eisteddfod leol yng Nghaerdydd byddai 

aelodau’r pwyllgor wrth eu bodd yn clywed wrthoch chi.   
E-bostiwch cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru.  

Rhaid llongyfarch pawb fu ynghlwm ag eisteddfod 
newydd y brifddinas - mae’r holl waith caled yn 

amlwg wedi dwyn ffrwyth. Yn ogystal, mae’r 

Oes gan eich ‘steddfod 
chi gyfri Twitter? 

Cyfrwng i rannu meddyliau, jôcs,    
gwybodaeth a newyddion  
 

Ffordd hawdd a chyflym o gysylltu gyda 
phobl o bedwar ban byd 
 

Arf delfrydol i hyrwyddo a hysbysebu 
eisteddfod ac unrhyw ddigwyddiadau 
cysylltiedig 

1. Dewiswch enw addas 

 dylai’r enw fod yn hawdd i’w adnabod  
ac yn gofiadwy 

 ceisiwch ei gadw mor fyr â phosib 

 

2. Defnyddiwch ddelwedd sy’n hyrwyddo 
eich steddfod fel llun proffil 

 

3. Gallwch roi disgrifiad byr  o dan eich llun 
proffil. Eich “Twitter Bio” yw hwn 

 pwy  

 ble 

 beth  
 

Cadwch hwn yn fyr ac yn fachog! 
 

4. Wrth drydar (sgwennu neges) mae                    
gennych 280 nodyn cyfrifiadurol 

 gwnewch eich neges yn gryno ac yn 
ddiddorol 

 Defnyddiwch hashnod (#) - mae’n ffordd 
o nodi pwnc trafodaeth a thynnu sylw at 
rhywbeth e.e #cyngerdd #steddfod 
#cefnogi 

 

5. Chwiliwch am bobl i’w “dilyn”. Wrth i 

chi “hoffi” ac “ail-drydar” eu sylwadau nhw 

fe welwch nifer o bobl sy’n eich dilyn chi 

yn cynyddu gydag amser. 

 

 

Am ganllawiau manwl ar greu cyfri’ Twitter                  

a’i ddefnyddio’n effeithiol ewch i 

www.steddfota.org 

defnydd gwych a wnaed ganddynt o’r cyfryngau cymdeithasol 
yn haeddu clod - sylwebaeth fywiog oedd yn galluogi’r rhai 

oedd yn methu bod yno i fwynhau cyffro’r noson.                                               
Braf oedd darllen llu o sylwadau hyfryd gan gefnogwyr a 
chystadleuwyr hefyd... 

mailto:cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru?subject=Gwybodaeth%20am%20eisteddfod%20leol%20yng%20Nghaerdydd


Dyma flas i chi…... 
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(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr) 

Siôn Dafydd Edwards, o Lanrwst, 
enillodd Dlws yr Ifanc yn              

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn        
ddiwedd Tachwedd 2019 

Enillydd y Gadair i blant 
oed cynradd yn Eisteddfod 

Gadeiriol Llanarth 2019 

Ysgol Y Fro oedd enillwyr y Parti Unsain  
dan 16 oed yn Eisteddfod Gadeiriol           

Llandyfaelog ar ddechrau mis Rhagfyr 

Bardd y Gadair yn Eisteddfod Gadeiriol 
Pumsaint ar ddiwedd Hydref 2019 oedd 

y Parch Judith Morris, Penrhyn-coch 

Dau o feirniaid Eisteddfod Caerdydd 2020 - Osian Rowlands a 
Garry Owen, yn amlwg yn mwynhau’r wledd o gystadlu, a 
Dawnswyr Caerdydd (isod) yn llenwi’r llwyfan gyda’u hwyl 
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Cofiwch am yr Oriel lawn ar 

www.steddfota.org 

Pedair o gystadleuwyr llwyddiannus 
Eisteddfod Llandyrnog ganol fis 

Tachwedd 2019 

Unawdwyr 15-18 oed Eisteddfod                    
Gadeiriol Treuddyn 2019 - Gwenan 
Mars Lloyd ac Owen Barton Davies 

Cadeiriwyd Siân Teifi yn Eisteddfod 
Gadeiriol Capel MC Cenarth ar                  

ddiwedd mis Ionawr eleni 

Gwyn Jones, Llanafan, a Hywel Annwyl,    
Llanbrynmair - dau wyneb cyfarwydd iawn               

yn Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd ar 
ddechrau mis Chwefror 2020 

Cyflwyniad Dramatig Ysgol Y Frenni yn                       

perfformio yn Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 

Roedd baner Dafydd Trefor yn gefndir trawiadol i                     
lwyfan Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 
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Achosodd Eisteddfod Môn Porthaethwy 1873 gryn gynnwrf yn y byd eisteddfodol, a hynny oherwydd 
yr hyn a ddigwyddodd yn ystod seremoni'r cadeirio. Wedi i Ioan Arfon draddodi'r feirniadaeth ar yr 
awdlau i '[D]distawrwydd', safodd y sawl a ddygai'r ffugenw  Salis ar ei draed, sef Dr. William Morgan 
Williams, meddyg deugain oed a oedd wedi ymgartrefu yn Llansantffraid Glan Conwy. Yn hytrach na'i 
gymeradwyo, torrodd nifer o'r beirdd eraill, gan gynnwys y beirniaid, a oedd yn bresennol allan i 
fonllefau, a chyhuddwyd Williams o ennill y gadair trwy dwyll:  
 

Daeth Alvardd ymlaen, a thystiodd yn y modd mwyaf pendant, mai nid y Dr. oedd awdwr yr awdl; a 
daeth Ioan Arfon drachefn i geisio cadarnhau yr hyn a ddywedai Alardd [sic]. Ar ei ol ef daeth Tudno 
Jones ymlaen i amddiffyn galluoedd Dr. Williams fel bardd. Daeth Gwilym Cowlyd ymlaen drachefn; 
yr oedd ei fys yntau yn y brywes, Dewi Mawrth, a Gethin Jones; a llusgwyd Ioan Glan Menai i ganol y 
pentwr nes yr oedd yr Eisteddfod oll trwyddi draw yn un gymysgfa Fabelaidd ferwedig fel crochan 
potes. (Y Goleuad) 

 

Sail gwrthwynebiad y beirniaid oedd mai Gwilym Cowlyd (William John Roberts) oedd awdur yr awdl 
fuddugol a'i fod wedi ei gwerthu i Fferyllfardd er mwyn iddo ei chyflwyno i'r gystadleuaeth. Taerent 
hwythau mai gwaith Fferyllfardd oedd yr awdl, ond ei fod wedi ei rhoi i Gwilym Cowlyd i fwrw golwg 
drosti: 
 

... cyfaddefodd fod Gwilym Cowlyd wedi gwneyd ychydig gyfnewidiad yma ac acw ynddi, megis newid 
ambell i air a diwygio ambell i linell, a hynny heb newid un iod ar y meddwl. Ond cyn ei hanfon i'r 
gystadleuaeth drachefn gwnaeth Dr. Williams ddiwygiadau ar ddiwygiadau Cowlyd eilwaith, fel na 
ŵyr Cowlyd na neb byw bedyddiol ar y greadigaeth ond efe yn unig a'r beirniaid sut yr oedd yn sefyll 
yn y gystadleuaeth. (ibid.) 
 

Sefydlwyd pwyllgor yn ystod y prynhawn i drafod y benbleth hon, a daethpwyd i'r casgliad - er mai 
prin iawn oedd y dystiolaeth y naill ffordd na'r llall - y byddai Fferyllfardd yn derbyn ei gadair. Fodd 
bynnag, roedd amod i hynny - a hynny ar sail credoau'r Orsedd ... 

 

Teg ydyw hysbysu na chadeiriwyd y 
bardd o gwbl, oblegid fod hyny, 
meddant hwy, yn amhosibl. Yr oedd 
yn rhaid cadeirio ar hanes dydd, sef 
ar "awr anterth," ac felly gorfu i'r 
bardd fyned adref heb ei gadeirio, 
ond yr ydym yn gobeithio y cadeirir 
ef yn ogoneddus yn 
Llansantffraid ... (ibid.) 

 

Ni chafodd Fferyllfardd ei gadeirio 
yn ôl braint a defod felly, ac mae'n 
debyg i hynny bwyso'n drwm ar ei 
feddwl - yn wir, credai rhai mai'r 
poen meddwl a achoswyd iddo a'i 
enw fel bardd oedd y tu ôl i'w  

farwolaeth yn ŵr ifanc 44 oed, rhai blynyddoedd wedyn. 
 

Os ydych chi’n gwybod am hen gadair eisteddfodol goll 
sy’n llechu yn rhywle, fe allwch hysbysu prosiect Casglu’r 
Cadeiriau trwy’r wefan – cadeiriau.cymru; dros e-bost –
 iestyntyne@yahoo.co.uk; neu drwy chwilio am 'Casglu'r 
Cadeiriau' ar Twitter, Facebook neu Instagram.                      
Gallwch hefyd ysgrifennu ataf yn                                                                 
9 Heol Elinor, Caernarfon, LL55 1PG. 

Cadair Eisteddfod Môn           
Porthaethwy 1873 

Aelodau o Gorws Colin Jones yn cyflwyno’r 
siec i Swyddogion yr Eisteddfod  

Yn ddiweddar derbyniodd Eisteddfod Gadeiriol 
Dyffryn Conwy, Llanrwst, arian gan Gorws 
Colin Jones ar gyfer Ysgoloriaeth er cof am 
Colin Jones, i'w rhoi yn flynyddol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dyma fanylion y gystadleuaeth: 
 

Ysgoloriaeth Colin Jones: Unawd 16 - 30 oed 
a) Unrhyw Unawd Glasurol 
b) Unawd gan gyfansoddwr Cymreig 
Gwobrau: Ysgoloriaeth Colin Jones gwerth 
£500 i alluogi'r enillydd i dderbyn hyfforddiant 
pellach, £50, £25. 
Ni chaniateir ennill yr ysgoloriaeth fwy nag 
unwaith. 

https://bywgraffiadur.cymru/article/c-ROBE-JOH-1828#?c=0&m=0&s=0&cv=10&manifest=https%3A%2F%2Fdamsssl.llgc.org.uk%2Fiiif%2F2.0%2F4974950%2Fmanifest.json&xywh=644%2C721%2C705%2C609
mailto:iestyntyne@yahoo.co.uk
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Yn Rhydlewis roedd Dai yn byw, gyda’i wraig Vera. 
Roedd e’n un o hoelion wyth Eisteddfod Gadeiriol 
Rhydlewis ers ei hail-sefydlu yn 1979; bu’n                      
Gadeirydd am sawl blwyddyn a hefyd yn                        
Ysgrifennydd y pwyllgor. Ef oedd yn gofalu am yr 
adran lenyddol a Seremoni’r  Cadeirio.                        

Enillodd ef ei hun wobrau lu mewn gwyliau lleol, 
taleithiol ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Roedd 
e’n aelod o dîm cystadleuol Talwrn Ffostrasol gydag 
Emyr Davies, Gareth Ioan ac Iolo Jones, a’r tro                  
diwethaf iddo ymryson gyda nhw oedd yn                             
nigwyddiad blynyddol Gŵyl Fawr Aberteifi yn y 
Castell ddechrau Mehefin, pan ddaethon nhw i’r 
brig. Wedi dysgu’r cynganeddion wrth draed T.  
Llew Jones ac wedyn Roy Stephens, fel bardd ‘roedd 
e’n adnabyddus i gannoedd o bobol Ceredigion ac, 
yn wir, Cymru gyfan. Roedd Dai yn medru cyfuno yr 
ysgafn a’r lleddf, ac mae teitl ei unig gyfrol o 
farddoniaeth a gyhoeddwyd yn dyst i hynny - “Y 
Dwys a’r Digri”. Bu yng ngofal colofn "Stacan yr 
Awen" ym mhapur bro Y Gambo am flynyddoedd. 

Roedd Dai Rees Davies yn gefnogol iawn i 
Gymdeithas Eisteddfodau Cymru, ac roedd i’w weld 
yn y gorffennol, gyda Vera, yn stiwardio ar stondin y 
Gymdeithas yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bob     
amser gyda gwên a thipyn bach o dynnu coes, roedd 
yn ei elfen yn sgwrsio gydag eisteddfodwyr eraill. 

Heddwch i’w lwch. 

Dai Rees Davies 

Yn ystod mis Rhagfyr bu 
farw’r bardd, y talyrnwr a’r 
cyn-ddreifar lori olew, Dai 
Rees Davies, Rhydlewis, ag 
yntau wedi brwydro yn 
erbyn salwch difrifol ers yr 
haf. 

 
T Graham Williams 
(Cefnfab) 

Bu farw un o gymeriadau 
lliwgar y byd eisteddfodau 
lleol yn ddiweddar, yn 84 
oed. 

Treuliodd T Graham Williams (Cefnfab) 
flynyddoedd lawer yn gweithio dan ddaear, cyn 
dechrau perfformio sioeau un-dyn ar waith Dylan 
Thomas, ledled Prydain. Wedi hynny daeth yn 
eisteddfodwr ac yn enillydd cadeiriau lu, ac 
mewn cyfnod o dros 30 mlynedd, hawliodd 86 o 
gadeiriau am gerddi rhydd - pob un ohonyn nhw 
yn nhafodiaith Cwmtawe, ac yn trafod sawl            
agwedd ar fywyd yr ardal honno. Roedd hefyd yn 
lluniwr straeon byrion, ac yn arweinydd brwd 
Cylch Ysgrifennu Rhiwfawr yn trafod              
llenyddiaeth a hunaniaeth. 

Roedd yn gredwr mawr yn y dosbarth nos, gan 
iddo ef ei hun “stryglo”, meddai, i gael addysg, 
wedi i “bobol ddoeth” benderfynu mai gwell 
fyddai iddo ennill ei fywoliaeth fel glöwr. Roedd 
e’n ddiolchgar am y cyfle a ddaeth trwy          
nosweithiau ‘As you please’ clybiau’r gweithwyr 
ledled de Cymru, i ddatblygu ei ddawn                    
perfformio. Er ei fod yn gymeriad cystadleuol 
iawn, roedd hefyd yn ddiffuant yn ei awydd i 
weld y Gymraeg yn ffynnu yn ei fro. Arbrofodd 
yn y grefft o gyfuno cerddi a fideo – gan ennill 
yn Eisteddfod Genedlaethol 1992 am raglen oedd 
yn gwrthwynebu hagrwch a llygredd gweithiau 
glo brig. 

Fe ddaeth Cefnfab yn aelod o Orsedd y Beirdd yn 
2006 ar sail ei gyfraniad i fyd yr eisteddfodau 
lleol yng Nghymru. Coffa da amdano. 

 
Margaret Edwards 

Gyda thristwch enbyd fe glywyd y newyddion am farwolaeth sydyn Margaret Edwards, 
Betws Gwerfyl Goch, o ganlyniad i ddamwain drasig ychydig ddyddiau wedi’r Nadolig. 
Yn gerddor uchel ei pharch, fe’i disgrifiwyd hi fel un o hoelion wyth byd cerdd gogledd 

Cymru. Roedd hi’n gantores, yn gyfansoddwraig, yn hyfforddwr partïon ac yn arweinydd 
medrus ar Gôr Bro Gwerfyl. Hi oedd yn gyfrifol hefyd am gyfieithu geiriau un o                      
ganeuon enwocaf Trebor Edwards, “Un Dydd ar y Tro”.  

Roedd Margaret yn wyneb cyfarwydd ar lwyfan cyngherddau ac eisteddfodau, ac roedd ei chyfraniad a’i 
harweiniad, heb os, yn werthfawr tu hwnt. Mawr fydd y golled ar ei hôl. 
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd 

CHWEFROR 2020    

28 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon Annwen Isaac 01974 831668 

28 Chwefror Eisteddfod Tyddewi Wiliam Owen 01437 720588 

29 Chwefror Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth Margaret Bowen 01559 362215 

29 Chwefror Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion (Llenyddol) Philippa Gibson 01239 654561 / 07787197630 

MAWRTH 2020    

6 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru Nia Williams 01978 267596 

13 Mawrth Eisteddfod Capel Dewi Enid McCall 01267 290594 

20 Mawrth Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi Carys Richards 07557478582 

21 Mawrth  Eisteddfod Y Fenni (Plant a phobl ifanc 5-18 oed) Rosemary Williams 01873 811814 

27 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion Sion Meredith 01970 622236   

EBRILL 2020    

8 Ebrill Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Orllewin Cymru Mair Rees 01341 424914 

10 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard 01678 530263 

11 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123 

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

11 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llangadog Sian Thomas 01550 777934 

13 Ebrill Eisteddfod Uwchmynydd Awen Griffith 01758 760667 

13 Ebrill Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur Elin Prysor Williams 07760296186 

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

15 Ebrill Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen Ann Davies 01559 362626 

17 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith Anne Lewis 01239 710144 

24 Ebrill Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas Gareth Evans-Jones 01248 853786 

24-25 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch Ceris Gruffudd 01970 828017 

25 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr Eleri Hughes 01758 750254 

25 Ebrill Eisteddfod Y Groeslon Ann Wyn Pritchard 01286 831727 

25 Ebrill Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos Mair Jones 01492 514962 

MAI 2020    

1-3 Mai Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid  Neli Jones 01974 831695 

2 Mai Eisteddfod Dyffryn Ceiriog Janet Warren 01691 718772 

2 Mai Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg Emyr Griffiths 01545 590383 

6 Mai Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth Megan Jones Roberts 01970 612768 

8 Mai Eisteddfod Fach Myddfai Monica Barlow 01550 721238 

9 Mai Eisteddfod Pwllglas Hawys Roberts 07507842413 

9 Mai  Eisteddfod Heol Senni Sian Norgate 01874 636621 

15 Mai Eisteddfod Mynyddygarreg Mansel Thomas 01554 890172 

16 Mai Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn Alwyn Roberts 07818454190 

16 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Terwyn Tomos 01239 612928 

16 Mai Eisteddfod Môn Bro Esceifiog Llifon Jones 01248 422573 

16 Mai Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy Delyth Mai Nicholas 01792 884036 

Rhestr dyddiadau yn cael ei diweddaru’n gyson                      
- ewch i www.steddfota.org 


