
 
 
 

 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw’r pwysicaf o sawl eisteddfod a gynhelir yn flynyddol, 
fel rheol yng Nghymru. Ystyrir yr wyth diwrnod o gystadlaethau a pherfformiadau fel 
gŵyl gerddoriaeth a barddoniaeth fwyaf Ewrop.  Cynhelir yr Eisteddfod ar Ynys Môn o 4-
12 Awst 2017.  

Beth fydda i’n ei wneud?  

 Siarad Cymraeg; byddwch yn cynrychioli Cymdeithas y Beibl yn ein pabell, gydag aelod o’r 
staff.  

 Byddwch yn cysylltu â phobl ynglŷn â stori Mary Jones a Thomas Charles.  

 Yr amcan pennaf fydd gwahodd pobl i ymweld â Byd Mary Jones.  

 Bydd cyfleoedd hefyd i siarad am waith Agor y Llyfr a chyfieithu. 
 

Faint o amser a olygir?  

 Gallwch wasanaethu am un neu hyd at dair shifft.  

 Mae shifftiau’r bore o  9.30 y bore – 2 pm ar ddydd Sul, 6ed a dydd Sadwrn, 12fed Awst  

 Shifft pnawn o 1.30 pm – 6 pm ar ddydd Gwener, 11eg Awst 2017 

 Agorir y babell ½ awr wedi i chi gyrraedd, ar ôl i chi gael eich briffio.  
 
Cyrraedd  

 Dilynwch y cyfeiriadau ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol (eisteddfod.wales/anglesey-
2017) ynglŷn â pharcio a thrafnidiaeth i’r maes.  

 Byddwch yn cael eich tocyn cyn cyrraedd y maes, ynghyd â map o’r safle fel y  gallwch 
ganfod pabell Cymdeithas y Beibl.   

 Byddwn yn anfon papur briffio i chi fel eich bod wedi cael gwybodaeth lawn am y gwaith y 
byddwn yn ei hyrwyddo.  
 

Beth am fwyd, teithio a chostau eraill?  

 Bydd tocyn mynediad i’r maes yn cael ei roi i bob gwirfoddolwr ar gyfer unrhyw ddydd y 
byddant yn gwirfoddoli ar ei gyfer.  I gydnabod hyn bydd angen i’r gwirfoddolwr fod yn 
bresennol ar y stondin o 9.30 y bore - 2 pm (shifft y bore) neu 1.30 pm - 6 pm ( shifft pnawn). 

 Bydd Cymdeithas y Beibl yn darparu lwfans ar gyfer diodydd cynnes a chinio yn ystod y dydd.   

 Byddwn yn cyfarfod â chostau teithio rhesymol, i’w cytuno cyn i chi gyrraedd y safle. 
 
Beth sydd ynddo i mi? 
 Wrth ymuno â thîm Cymdeithas y Beibl, byddwch yn gallu defnyddio’ch sgiliau a’ch profiad i ddod 
â’r Beibl yn fyw. Gobeithiwn y byddwch yn gweld cynrychiolwyr wedi eu hysbrydoli ac yn 
ymrwymedig wrth i chi rannu’n gwaith cyffrous gyda nhw.    
 
Sut galla i helpu?   
Ffoniwch 01678 521 877  
 07810 750 983 
E-bost  rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk 
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