
Beth mae Mererid yn gwybod am 

Eisteddfodau Cenedlaethol? 

Wel, fel Prif Swyddog Menter Iaith 

Maldwyn, Menter sydd newydd gael yr 

Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â’r 

ardal (Meifod 2015) dwi wedi dysgu nifer o 

bethau y byddwn i’n eu cofio y tro nesaf, os 

daw yr Eisteddfod i’n hardal ni yn y dyfodol.  

Dwi wedi rhestru 7 peth y bu’n rhaid i ni 

ymateb iddyn nhw yn ystod y cyfnod cyn yr 

Eisteddfod yn ogystal â’r Eisteddfod ei hun.  

Awgrymiadau ac ychydig bach o gyngor yw’r 

isod, o’n profiadau ni ym Menter Maldwyn, 

mae’n bwysig cofio, fod pob ardal yn 

wahanol ac felly’r gweithgareddau yn 

arwain fyny ac yn dilyn yr Eisteddfod hefyd.  

1.Gwirfoddolwyr Ifanc 

Yn yr wythnosau cyn Steddfod mae ‘na LWYTH o bobl yn cysylltu yn gofyn am wirfoddolwyr ifanc i’w 

helpu nhw ar y Maes e.e. BBC / Llywodraeth Cymru / OXFAM / stondinwyr a mwy. 

Mae’n werth dechrau casglu gwybodaeth am rai sydd â diddordeb yn y misoedd cyn yr Eisteddfod er 

mwyn gallu cyfeirio pobl atyn nhw’n hawdd! Efallai ymgyrch fach i weld pa bobl ifanc fyddai â 

diddordeb, a’ch bod chi’n cadw’r manylion i’w rannu os oes rhywun yn gofyn. A falle y byddwch chi / 

MIC eu hangen nhw ar stondin! 

2.Siaradwyr da yn lleol  

Fel pwynt 1, yn yr wythnosau cyn Steddfod mae’r BBC / S4C – teledu a radio – yn chwilio am bobl i 

siarad am yr ardal, materion lleol, y Steddfod, Cymreictod – pob math o bethau. Mae’n syniad 

dechrau paratoi rhestr o rhain o flaen llaw hefyd. 



 

3.Nawdd 

Gwnewch gais am nawdd i’ch helpu. Fe wnaethom ni gais Cronfa Loteri Arian i Bawb – ac roeddwn 

yn ddigon ffodus o dderbyn £5000, roedd peth o’r arian tuag at weithgareddau yn y Steddfod (ac 

iPad i wneud holiaduron/tynnu lluniau/fideos prosiect Tafodiaith).  

Os ydych yn dymuno gwneud cais celfyddydol gyda’r Cyngor Celfyddydau – y tip mwyaf ydi peidiwch 

â’i gadael mor hwyr â wnes i, mae angen sicrhau digonedd o amser! Gallwch chi roi cais i mewn i 

wneud prosiect celfyddydol ar y stondin yn ystod yr wythnos mor belled â bod y cais yn un wahanol 

sydd â chanlyniadau gwahanol i weithgareddau arferol y stondin.  

4.Pwyllgorau Apêl 

Mae’r Pwyllgorau Apel yn ffordd wych o wneud cysylltiadau newydd.... ac yn ffordd dda o ddechrau 

gweithgorau ardal newydd AR ÔL Y STEDDFOD hefyd. Rydyn ni’n gweithio efo ambell ardal sydd 

bellach wedi sefydlu fel gweithgorau ardal i barhau i wneud pethau yn eu cymunedau. 

5.Ceisiadau am arian  

Mae nifer o gesiadau yn dod yn gofyn am gymorth ariannol i gystadlaethau, prosiectau ac ati. Mater 

i bawb yw faint o gefnogaeth ariannol allan nhw roi ond yn y diwedd fe setlodd Pwyllgor Menter 

Maldwyn ein bod yn rhoi un swm i noddi cystadleuaeth/cystadlaethau. Fe ddewison ni tua’r diwedd, 

rhywbeth oedd ar ôl – wedyn doedd neb yn cael budd dros unrhyw bwyllgor arall – mae hyn yn 

bwysig wrth gofio pa mor amrywiol yw’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.  

6.Cefnogi Pwyllgorau Lleol  

Cefnogi’r Pwyllgorau Apêl 

1. Fel uchod, os nad oes arian i’w roi, mae’n gallu bod yn anodd. Dyma rai o’r pethau roedd 

Menter Maldwyn yn ei gynnig fel cefnogaeth heb orfod rhoi rhoddion/cymorth ariannol. 

2.  Defnyddio ein system sain am ddim 

3.  Hyrwyddo digwyddiadau lleol am ddim yn ein cylchlythyr misol / gwefan / Facebook / 

Twitter (ac, os yw’n briodol, yn eich eitemau mewn papurau bro ac ati) 

4. Creu ac argraffu posteri a thocynnau i ddigwyddiadau pobl (cost swyddfa i’r Fenter, ac amser 

staff, ond dim argraffu proffesiynol – dim ond ar argraffydd y swyddfa) 

5. Cynnig helpu efo syniadau am ddigwyddiadau neu artistiaid/bandiau i ddigwyddiadau 

6. Weithiau’n gallu bod yn bresennol efo stondin e.e. crefft / gwneud bathodynau ac ati os 

oedd pwyllgorau’n trefnu diwrnodau teulu ac ati i godi arian 

7. Rhoi gwybod i’r holl Bwyllgorau Apêl (trwy’r Steddfod) am y dulliau allwch chi eu cefnogi 

nhw. Mae hyn yn codi proffil y Fenter yn ogystal â bod yn ffordd wych i wneud cysylltiadau. 

Gallech chi ysgrifennu yn eich papurau bro lleol yn dweud hynny hefyd. 

8. Cofiwch roi eich logo chi ar ddeunydd hyrwyddo os ydych chi’n cynnig y gefnogaeth uchod! 

Neu ofyn iddyn nhw eich cydnabod chi ar y noson ac ati. 

 

7.Trefnu eich stondin/presenoldeb chi 



Unwaith eto, roedd MIC yn help enfawr efo hyn. Ond o ran pethau lleol, fyswn i’n trio cael gymaint o 

bethau am ddim ag y gallwch chi os ydi’r gyllideb yn dynn. Roedden ni wedi gwahodd cwpwl o 

ysgolion Cymraeg i berfformio (denu cynulleidfa efo rhieni ac ati, ac yn llenwi ambell dwll yn yr 

amserlen), a defnyddiwch unrhyw sgiliau sydd gennych chi fel staff e.e. Amser Stori/Canu i blant 

bach / peiriant bathodynau (am  gyfnodau!) / unrhyw weithdai allwch chi ei wneud fel staff. 

Roedd Maes D / Pwyllgor y Dysgwyr yn chwilio am rywle i gynnal Paned a Sgwrs FfrindIaith hefyd, ac 

mae hynny’n ffordd dda o lenwi slot yr un amser bob dydd ar yr amserlen. Dim ond gwneud paned 

ydi’r unig gost wedyn. E.e. 10am bob bore falle? 

Defnyddiwch y mentrau eraill hefyd – os ydyn nhw eisiau lansio neu hyrwyddo prosiect, mae’n 

rhywbeth i’r amserlen ac yn hybu gwaith y mentrau ar draws Cymru. Fe wnaeth MIC gydlynu hyn i ni. 

Cysylltwch efo S4C a Radio i weld os ydyn nhw eisiau slot ar gyfer cymeriadau Cyw / Stwnsh neu 

raglenni radio ac ati.  Am ddim – a denu cynulleidfa! 

Edrychwch ar raglen y Steddfod i weld pa fandiau / grwpiau / selebs / siaradwyr ac ati sydd ar y 

Maes ar ddiwrnod penodol, a gofynnwch iddyn nhw – arbed talu costau teithio a mynediad i’r maes 

iddyn nhw! 

Cerddoriaeth / Perfformiadau byw  - y ffordd orau i ddenu cynulleidfa a phobl i mewn i’r stondin. 

S’dim rhaid iddyn nhw fod yn fandiau mawr, drud. Ond yn sicr, dyna beth oedd yn denu rhan fwyaf o 

bobl (hynny a chriw Stwnsh a Cyw!) 

Pobl leol eisiau lansio cyfrol newydd / CD ac ati – rhoi blas lleol ar bethau. 

Cynnig slot yr un i bob papur bro yn eich ardal wneud rhywbeth yn ystod yr wythnos 

Mwynhewch bob eiliad a phob lwc  

Os daw’r Eisteddfod Genedlaethol i’ch ardal chi, cofiwch ei fod yn gyfle anferth ichi dynnu sylw at 

Gymreictod eich ardal yn ogystal â chryfhau rhwydweithiau Cymraeg fydd yn dilyn ymweliad yr 

Eisteddfod yn gallu’ch helpu wrth ddatblygu prosiectau newydd.  

Mae pob croeso ichi gysylltu am fwy o gyngor/cymorth. 

mailto:adam@mentrauiaith.cymru

