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ADRODDIAD LLAWN Y CYNGOR  
 

 

 

 

 

At sylw:  Y Maer, Boneddigion a Boneddigesau 

Merthyr Tudful i gynnal Eisteddfod yr Urdd 2025  
 

1.0 CRYNODEB O'R ADRODDIAD  
 
1.1 Mae'r awdurdod lleol wedi derbyn cais gan Urdd Gobaith Cymru i gynnal Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop, ym Mharc Cyfarthfa yn 
2025.  

 
1.2 Mae'r adroddiad yn rhoi gwybodaeth i'r Aelodau am Eisteddfodau a'r cynigion ar 

gyfer cynnal y digwyddiad.   Mae hefyd yn amlinellu'r buddion economaidd, 
cyfleoedd, manteision a goblygiadau ariannol ehangach i gynnal yr Eisteddfod. 

 

2.0 ARGYMHELLIAD 
 
2.1 Bod cynnal Eisteddfod yr Urdd gan Ferthyr Tudful ym mis Mehefin 2025 yn cael ei 

gymeradwyo. 
 

 

3.0 CYFLWYNIAD A CHEFNDIR 
 
3.1 Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy'n denu 

tua 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.   Mae dros 15,000 o blant a phobl ifanc dan 
25 oed yn cystadlu, fel rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd.  Cost flynyddol cynnal Eisteddfod yr Urdd yw £2.1m.   Mae 
Eisteddfod yr Urdd yn cael ei darlledu ar amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys 80 
awr ddarlledu ar y teledu, a chyrhaeddiad o 487,000 o wylwyr dros yr wythnos, 50 awr 
ddarlledu radio ynghyd â chynnwys a darllediadau yn y wasg leol a chenedlaethol.   
Mae gan Eisteddfod yr Urdd bresenoldeb amlwg ar y rhwydweithiau cyfryngau 
cymdeithasol hefyd.  

 
3.2 Cynhaliwyd Eisteddfod yr Urdd ddiwethaf ym Merthyr Tudful ym 1987.  Dangosodd 

Eisteddfod yr Urdd Merthyr Tudful 1987 'lwyddiant partneriaeth a greodd ewyllys da 
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tuag at yr iaith a'r gobaith effro i dwf pellach yn y Gymraeg yn y gornel gynnes hon o 
Gymru.'   

 
3.3 Os caiff ei gymeradwyo gan aelodau, Eisteddfod yr Urdd Merthyr Tudful 2025 fyddai'r 

digwyddiad Cymraeg mwyaf yn ardal y Fwrdeistref Sirol ers 1987 a bydd yn cyfrannu 
at weledigaeth ei Strategaeth Iaith Gymraeg 'lle caiff y Gymraeg ei chlywed, ei siarad 
a'i dathlu ym mhobman, waeth beth fo'i chefndir'. 

 

4.0 EISTEDDFOD MERTHYR TUDFUL 2025 a STRATEGAETHAU 
LLYWODRAETH CYMRU  

 
4.1 Mae Eisteddfod yr Urdd yn cyfrannu at gyflawni saith nod Deddf Llesiant a 

Chenedlaethau'r Dyfodol ac mae'n enghraifft o'r pum ffordd o weithio.  
 
4.1.1 Mae'r cyfnod paratoi gan staff a gwirfoddolwyr yn ogystal â'r gweithgareddau yn ystod 

wythnos yr Eisteddfod yn cyfrannu at Gymru lewyrchus a gwydn, lle mae diwylliant a'r 
iaith Gymraeg yn ffynnu, gan ddod â chymunedau at ei gilydd.  

 
4.1.2 Byddai gweithgareddau a digwyddiadau paratoadol ar gyfer ac yn ystod wythnos yr 

Eisteddfod yng nghymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cyfrannu'n 
uniongyrchol at strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr ac at Strategaeth Iaith 
Gymraeg y Cyngor 2022-2027. 

 
4.1.3 Gyda gweithredu Cwricwlwm i Gymru erbyn 2025, mae cysylltiadau a chyfraniadau 

uniongyrchol i'r pedwar diben yn deillio o weithgareddau Eisteddfod yr Urdd, ac ar 
draws y chwe Maes Dysgu a Phrofiad. 

 
4.1.4 Bydd maes llafur yr Eisteddfod yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddarganfod, dysgu, 

perfformio a bod yn greadigol, gan gynnig cyfle unigryw i ysgolion Merthyr Tudful 
arloesi drwy'r Celfyddydau Mynegiannol.   
 

4.2 Mae Eisteddfod yr Urdd yn ymgorffori gweledigaeth Strategaeth Gwaith Ieuenctid 
Cymru, lle mae pob person ifanc yng Nghymru 'yn ffynnu, gyda mynediad at gyfleoedd 
a phrofiadau, yn Gymraeg sy'n rhoi mwynhad ac yn cyfoethogi eu datblygiad personol 
drwy waith ieuenctid.'   
 

5.0 BETH SYDD EI ANGEN?  
 
5.1 Hoffai'r Urdd gynnig y cynigion canlynol, a ddatblygwyd yn dilyn arfer da a dysgu a 

gafwyd o Eisteddfodau blaenorol a phartneriaethau gydag awdurdodau lleol ledled 
Cymru.  

 
5.1.1 Sefydlu gweithgor cydlynu rhwng yr Urdd a'r Cyngor.  

 Cwrdd yn fisol ar gyfer y cyfnod rhwng Gorffennaf 2023 a Mehefin 2024  

 Trosglwyddo i Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch, a fydd yn cyfarfod yn fisol o fis 
Mehefin 2024 tan ddiwrnod olaf Eisteddfod arfaethedig Yr Urdd Merthyr Tudful 
2025 

 Penodi un person i weithredu fel y prif bwynt cyswllt rhwng tîm trefnu Eisteddfod 
yr Urdd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.  

 



5.1.2 Defnyddio neuaddau ac ystafelloedd ysgol yn rhad ac am ddim, yn unol ag amserlen 
a drefnir gan Adran yr Eisteddfod, ar gyfer ymarferion sioeau cynradd ac uwchradd a 
phwyllgorau canolog.  

 
5.1.3 Rhyddhau athrawon a / neu staff priodol i alluogi plant a phobl ifanc i fynychu 

ymarferion y sioe gynradd ac uwchradd yn Eisteddfod arfaethedig yr Urdd Merthyr 
Tudful 2025.  

 
5.1.4 Defnyddio adeilad addas ar gyfer y cynhyrchiad theatrig Ieuenctid ac i'r Cyngor 

ystyried cais i hwyluso trefniant 'mewn newyddau' ar gyfer darparu lleoliad sy'n addas 
i gynnal y cynhyrchiad theatrig ieuenctid am gyfanswm o saith diwrnod ar gyfer 
ymarferion a pherfformiadau. 

 
5.1.5 O leiaf 25 erw ar gyfer y Maes / cae. 
 
5.1.6 Lleiafswm o 50 erw ar gyfer parcio.  
 
5.1.7 O leiaf 15 erw ar gyfer carafannau.  
 
5.1.8 Datblygu datganiad o ddealltwriaeth rhwng Adran Marchnata a Chyfathrebu'r Urdd a 

CBS Merthyr Tudful. 
 
5.1.9 Sicrhau diogelwch y cyhoedd a llif llyfn y traffig y byddai'r Cyngor yn ei wneud;  

 Cynhyrchu Cynllun Rheoli Traffig ar gyfer digwyddiad Cyhoeddi Eisteddfod yr 
Urdd ac Eisteddfod yr Urdd; 

 Dileu unrhyw gostau ychwanegol a ysgwyddir os oes angen gosod systemau cau 
ffyrdd neu system(au) traffig unffordd; a 

 Bod yn gyfrifol am unrhyw arwyddion ffyrdd newydd i gynorthwyo llif traffig a 
chyfeirio pawb yn ddiogel yn ystod yr wythnos. 

 
5.1.10 Hepgor y ffioedd canlynol;  

 Trwydded Adloniant/Alcohol   

 Ffioedd Caniatâd Cynllunio  
 

6.0 BUDDION ECONOMAIDD EHANGACH  
 
6.1 Yn y pen draw, mae angen cyrchfannau gwych ar dwristiaeth a digwyddiadau 

allweddol, felly gyda Merthyr Tudful bellach yn cael ei gydnabod fel cyrchfan sy'n tyfu, 
bydd hyn yn ei dro yn cefnogi creu lleoedd gwych i gymunedau a busnesau ffynnu.  
Mae'r cyfle i Ferthyr Tudful gynnal Eisteddfod yr Urdd Merthyr Tudful 2025 yn gyfle 
unigryw pellach i arddangos asedau go iawn Merthyr Tudful a rhoi hwb i'n proffil 
rhanbarthol.   

 
6.2 Denodd digwyddiad Man Engine, digwyddiad ledled y DU yn 2018 lle cynhaliodd Parc 

Cyfarthfa gydran De Cymru, tua 5000 o bobl.  Yn anecdotaidd, nododd busnesau lleol 
fwy o fasnachu, gan nodi bod llawer o'r gynulleidfa a ddenodd y digwyddiad wedi 
ymweld â busnesau lleol.   Byddai Eisteddfod yr Urdd fel yr amlinellir yn 3.1 yn denu 
niferoedd sylweddol uwch na hyn i'r economi leol.  

 
6.3 Mewn perthynas â digwyddiadau parhaus yn y Fwrdeistref Sirol, (cyn y pandemig) 

mae'r economi wedi gweld llawer o lwyddiannau o ganlyniad i ddigwyddiadau yng 
nghanol y dref yn bennaf (Merthyr Rising/Chilli Fest ac ati).   Mae'r digwyddiadau hyn 



wedi denu ymwelwyr yn lleol ac yn rhanbarthol i ganol y dref sydd, i bob pwrpas, wedi 
rhoi hwb i fasnach yn yr economi gan arwain at gynnydd ar wariant lleol  

 
6.4 Bydd yr Aelodau'n ymwybodol o lwyddiant anhygoel Parc Beicio Cymru yng 

Nghoedwig Gethin.   Y prosiect hwn, sydd bellach yn gynnyrch byd-eang/rhyngwladol, 
a weithredodd fel catalydd ar gyfer y Gyrchfan Twristiaeth y mae Merthyr Tudful 
bellach wedi datblygu i fod.  O ganlyniad i'r datblygiad hwn, mae dros 10 o fusnesau 
newydd (gwely a brecwast) wedi'u sefydlu.  Felly, yn seiliedig ar ymwybyddiaeth 
gynnar o Eisteddfod yr Urdd yn dod i Ferthyr Tudful, dylai sbarduno cyfoeth newydd o 
fusnesau newydd sy'n gysylltiedig â'r sector, gan leoli eu hunain yn effeithiol yn barod 
ar gyfer y digwyddiad hwn.   

 
6.5 Mae cynllun Adfer Economaidd newydd CBS Merthyr Tudful, a fabwysiadwyd yn 

ddiweddar gan y Cyngor, sydd wedi'i ddatblygu gyda phartneriaid yn y sector 
cyhoeddus a phreifat sy'n gweithredu gyda'r Fwrdeistref Sirol, yn cydnabod 
pwysigrwydd datblygu Twristiaeth a Chyrchfannau un o'i uchelgeisiau allweddol a 
chynyddol.  Nod yr uchelgais hwn yw gwneud y mwyaf o gyfraniad twristiaeth i'r 
economi, ac ansawdd bywyd ledled Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful    

 
6.6 Fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r rhaglen sy'n arwain at y digwyddiad, byddwn yn cael 

cyfleoedd i weithio o flaen llaw gyda darparwyr llety i gefnogi gyda chymorth grant a 
fydd yn cefnogi'r gwaith o baratoi ymwelwyr â Merthyr Tudful a fydd yn arwain at lefel 
y buddsoddiad yn y sector preifat.  

 

6.7 Fel rhan o'n grŵp Rheoli Cyrchfannau a fynychwyd gan fusnesau lletygarwch, rydym 
yn rhagweld y bydd yn cynnal “Sesiynau briffio Busnes digwyddiad yr Urdd” 
(manylion pellach yn 6.9) fel y gall y sector baratoi eu busnesau/gwasanaethau a 
chynnig “pecyn croeso i Ferthyr Tudful” gan gynyddu'r profiad ehangach i Ferthyr 
Tudful. 

 

6.8 Gan arwain at y digwyddiad ac yn rhan allweddol o'r rhaglen ddatblygu, bydd y 
“Sesiynau briffio Busnes digwyddiad yr Urdd” yn cynnwys:  

 Digwyddiad Brecwast Busnes "Cwrdd â Rheolwyr Cydlynu’r Urdd" 

 Paratoi ar gyfer y digwyddiad   

 Sut i greu Profiad Merthyr   

 Hyfforddiant Lletygarwch a chyfleoedd cyflogaeth   
 
6.9 Bydd y digwyddiad yn ceisio creu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant wedi'i dargedu ar 

gyfer cyfleoedd cyflogaeth gwirfoddoli ychwanegol.   Felly, bydd cysylltiadau'n cael eu 
creu gyda'r ddarpariaeth wirfoddoli drwy VAMT a gwasanaethau cymorth 
cyflogadwyedd.  

 

7.0 GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
7.1 Cost cynnal Eisteddfod lwyddiannus yr Urdd yw £2.1 miliwn.   Ceir cyllid gan 

Lywodraeth Cymru a phartneriaethau nawdd masnachol a ddatblygwyd gan yr Urdd.   
Mae'r gweddill drwy ymdrechion codi arian mewnol yr Urdd.   Mae'n her flynyddol i 
lwyfannu gŵyl deithiol sy'n cynnig y profiadau gorau i blant, pobl ifanc ac ymwelwyr.   

 
7.2 Byddai CBS Merthyr Tudful yn talu am gyfraniad ariannol o £150,000, sy'n cyfateb i 

7% o'r holl gostau dros gyfnod o dair blynedd 



8.0 ASESIAD EFFAITH INTEGREDIG 
 

 Effeithiau 
Cadarnhaol  

Effeithiau 
Negyddol  

Niwtral/Ddim yn 
Berthnasol 

1. Amcanion Llesiant Merthyr Tudful
   

3 o 4  0 o 4  1 o 4  

2. Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy 
- Sut ydych chi wedi ystyried y pum 
ffordd o weithio?  

 Hirdymor 

 Atal 

 Integreiddio 

 Cydweithio 

 Cynnwys 

5 o 5  0 o 5  0 o 5  

3. Nodweddion Gwarchodedig (gan 
gynnwys y Gymraeg) 

 
2 o 10  

 

 
0 o 10  

 

 
8 o 10  

 

4. Anfantais economaidd-
gymdeithasol 

 
0 o 6  

 

 
0 o 6  

 

 
6 o 6  

 

5. Ymgynghori ac Ymgysylltu 
Wedi'i gynnal  

Disgwylir ei 
gynnal 

Nid oes ei 
angen 

0 o 1  1 o 1  
 

0 o 1  
 

6. Data a Thystiolaeth i lywio'r cynnig 
hwn 

Oes Nac Oes 

 
1 o 1  

 

 
0 o 1  

 

7. Bioamrywiaeth a gwydnwch 
Ecosystemau  

Wedi’u 
Cynnal 

Wedi’u 
Gwella 

Wedi’u 
Lleihau 

Niwtral/Ddim 
yn 

Berthnasol 

 
0 o 1  

 

 
0 o 1  

 

 
0 o 1  

 

 
1 o 1  

 

Crynodeb 

Y prif effeithiau 
cadarnhaol yw:  

Mae'r cyfle i Ferthyr Tudful gynnal Eisteddfod yr Urdd Merthyr Tudful 
2025 yn gyfle unigryw i arddangos asedau go iawn Merthyr Tudful a rhoi 
hwb i'n proffil rhanbarthol.   Bydd hyn yn cyflawni nodau ac amcanion 
Cynllun Strategol Addysg Gymraeg a Strategaeth Iaith Gymraeg y 
Cyngor.   
Byddai'r digwyddiad hwn yn denu ymwelwyr yn lleol ac yn rhanbarthol i 
ganol y dref a fyddai, i bob pwrpas, yn hybu masnach yn yr economi gan 
arwain at gynnydd ar wariant lleol.  Byddai'n gwneud y mwyaf o gyfraniad 
twristiaeth i'r economi, ac ansawdd bywyd ledled Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful.  

Y prif effeithiau 
negyddol yw:  

Dd.y.B. 
 
 

 
  



 
SUE WALKER 
PRIF SWYDDOG, DYSGU 

Y CYNGHORYDD LISA MYTTON 
ARWEINYDD Y CYNGOR 

ARWEINYDD PORTFFOLIO AR GYFER 
DYSGU  

 
ALYN OWEN  
DIRPRWY BRIF WEITHREDWR 

Y CYNGHORYDD GERAINT THOMAS 
DIRPRWY ARWEINYDD Y CYNGOR/  

ARWEINYDD PORTFFOLIO AR GYFER 
TAI, ADFYWIO A DIOGELU'R CYHOEDD  

 
 
 

PAPURAU CEFNDIR 

Teitl y 
Ddogfen/Dogfennau  

Dyddiad y 
Ddogfen/Dogfennau 

Lleoliad y Ddogfen  

   

 
A yw'r adroddiad yn cynnwys unrhyw fater a allai effeithio ar 
Gyfansoddiad y Cyngor?  
 

 

 
Cynhaliwyd ymgynghoriad â'r Tîm Rheoli Corfforaethol mewn perthynas â phob 
cynnig/cynigion ac argymhelliad/argymhellion a nodir yn yr adroddiad hwn.  
 


