
          

Cyhoeddiad:  21 Gorffennaf 2014 

 

Presenoldeb Sefydliad y Merched yn Eisteddfod Genedlaethol 

Cymru 

Estynnir croeso cynnes i ymwelwyr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llanelli i 

ymweld â stondin Sefydliad y Merched (SYM) rhwng 2 - 9 Awst 2014.  Bydd y 

stondin, o dan ofal Ffederasiwn Sefydliad y Merched Sir Gâr, wedi ei leoli ar y maes 

(stondin rhif 1019 – 1021). 

Yn seiliedig ar y thema 'Tyfu', bydd Hen Goeden Dderw Myrddin yn ganolbwynt yr 

arddangosfa. Bydd y stondin yn cynnwys gwahanol gerrig milltir yn hanes Sefydliad y 

Merched. Bydd pob Sefydliad yn Sir Gâr yn cael ei gynrychioli trwy eu baneri bach. 

Bydd digwyddiadau dyddiol yn gynnwys arddangosiad crefft, helfa drysor ar gyfer y 

plant a chystadleuaeth limrig.  Bydd yr arddangosiadau yn cynnwys rygiau carpiog (2 

Awst), crefft siwgr (4 Awst), celf losgliw (5 Awst), peintio sidan (6 Awst), gemwaith (7 

Awst), piwter (8 Awst) a threfnu blodau (9 Awst).  Bydd hefyd gweithgareddau crefft i 

blant yn cymryd lle trwy gydol yr wythnos.   

 

Bydd anrhegion ar werth  a fydd ardal yn darparu gwybodaeth am y mudiad a’i 

weithgareddau.  Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn yn cael eu darparu ar y Stondin. 

 

Bydd Ffederasiwn Sir Gâr yn lansio llyfr ryseitiau dwyieithog ar y stondin am 12 canol 

dydd ar ddydd Llun, 4 Awst gyda’r cyflwynydd teledu  Elinor Jones.   

 

Er mwyn annog arddangosfeydd o safon uwch yn yr Eisteddfod, mae FfCSYM-

Cymru yn noddi cystadleuaeth y stondin orau a’r ail-orau o blith y sector gwirfoddol.  

Hefyd mae’n noddi cystadleuaeth Ffenestr Siop yr Eisteddfod Genedlaethol gyda’r 

nod o wobrwyo’r perchnogion am eu hymdrechion i addurno’u ffenestr siop i ddathlu 

dyfodiad yr Eisteddfod.    

 

Cyflwynir y gwobrau gan Ann Jones, Cadeirydd Ffederasiynau Cymru o lwyfan y 

Pafiliwn ar ddydd Mawrth, 5 Awst am 12.30 y prynhawn. 

 

 

 

 



Dywed Ann Jones, Cadeirydd FfCSYM-Cymru: 

 

“Presenoldeb SYM yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw un o brif uchafbwyntiau 

calendr SYM yng Nghymru. Mae’n rhoi’r  llwyfan i ni arddangos SYM i’r miloedd ar 

filoedd o ymwelwyr sy’n mynychu’r Eisteddfod, gan amlygu rôl unigryw mae SYM yn 

chwarae mewn galluogi merched i’w lleisiau cael eu clywed ar bob lefel o 

gymdeithas, dylanwadu ar benderfynwyr polisi trwy ein hymgyrchoedd,  datblygu 

sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.” 

 
DIWEDD 
 
1. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rhian Connick neu Lisa Howells ar  

029 2022 1712. 
 
Nodiadau i olygyddion 
1. Sefydliad y Merched yw’r sefydliad mwyaf i ferched yn y DU gyda 212,000 o aelodau 

mewn 6,600 o Sefydliadau. Yng Nghymru, mae 16,000 o aelodau yn perthyn i 500 o 
Sefydliadau. Mae’n chwarae rhan unigryw drwy alluogi merched i ddatblygu sgiliau 
newydd, cynnig cyfleoedd i ferched ymgyrchu ar faterion sy’n bwysig iddynt hwy ac i’w 
cymunedau, ac yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau i aelodau cymryd rhan 
ynddynt.  Ewch i www.thewi.org.uk am fwy o wybodaeth. 

 
2. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, ffoniwch 07885 980 061. 

 


