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RHEOLAU’R DYDD 
• Bydd dyfarniad y beirniaid yn derfynol ym mhob 
achos. 
• Ni chaniateir i hyfforddwr / hyfforddwraig rhannu 
llwyfan gyda chystadleuydd. 
• Ni chaniateir ymarfer ar y llwyfan oni bai am y 
cystadlaethau Cerdd Dant. 
• Mae Urdd Gobaith Cymru yn disgwyl i gystadleuwyr, 
hyfforddwyr a chefnogwyr ymrwymo i ysbryd o 
chwarae têg yn holl weithgareddau'r mudiad. 
• Er mwyn sicrhau chwarae têg nid ydym yn caniatau i 
rhieni na hyfforddwyr dynnu lluniau / fideo o unrhyw 
gystadleuwyr mewn Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth, 
oni bai fod cysylltiad penodol ganddynt a hwy.  
 

DIOLCHIADAU 
• Hoffwn ddiolch o galon i’r holl noddwyr am eu 
cyfraniad a’u cefnogaeth gyson. Gwerthfawrogir eu 
haelioni yn fawr. 
• Diolch i'r holl gystadleuwyr am gymryd rhan ac i'r 
hyfforddwyr a rhieni am eu cefnogaeth. 
• Diolch yn fawr i'r holl stiwardiaid a'r Swyddogion am 
eu gwaith di-flino yn ystod y dydd. 
• Diolch i bawb am gefnogi Eisteddfodau Rhanbarth                                                             
Urdd Gobaith Cymru.  

  

LLuniaeth Ysgafn / Bwyd Poeth 

 
Lluniaeth ysgafn ar werth yn y Theatr, a bwyd poeth ar 
werth yn y Ganolfan Addysg. 

Refreshments for sale at the Theatre, and hot food for 
sale in the Education Centre. 

 

 

 Tynnu Lluniau 

 
Caniateir tynnu lluniau o'ch plentyn neu'r ysgol yr ydych 
yn gysylltiedig gyda.  Gofynnir yn garedig i chi beidio â 
dosbarthu'r lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol. Diolch. 

You may take pictures of your child or the school you 
are associated with.  We kindly ask you not to distribute 
the photos on social media. Thank you. 

 



 
Offerynnol – dechrau am 10.00yb 
Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 4 
munud (209) 

Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau Cyflwyno rhaglen heb fod yn 
hwy na 4 munud (208) 

Unawd Telyn Bl 6 ac iau Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 
munud (221) 

Unawd Llinynnol (ac eithro’r gitar) Bl 6 ac iau Hunan-ddewisiad 
heb fod yn hwy na 3 munud (222) 

Unawd Gitâr Bl 6 ac iau Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 
munud (223) 

Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau Hunan -ddewisiad heb fod yn 
hwy na 3 munud (224) 

Unawd Pres Bl 6 ac iau Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 
munud (225) 

Unawd Piano Bl 6 ac iau Hunan-ddewisaid hef fod yn hwy na 3 
munud (226) 

Unawd Offer Taro Bl 6 ac iau Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 
3 munud (227) 

Cerddorfa/Band dan 25 oed Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 
8 munud (251) 

Ensemble Bl 7, 8 a 9 Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 5 
munud (240) 

Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy 
na 8 munud (249) 
  

 

  

 

 
Unawd Telyn Bl 7- 9 Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud 
(233) 

Unawd Llinynnol (ac eithro’r gitâr) Bl 7- 9 Hunan-ddewisiad heb 
fod yn hwy na 5 munud (234) 

Unawd Gitâr Bl 7- 9 Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud 
(235) 

Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 
5 munud (236) 

 Unawd Pres Bl 7- 9 Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud 
(237) 

Unawd Piano Bl 7- 9 Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud 
(238) 

Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy 
na 7 munud (241) 

Unawd Llinynnol (ac eithro’r gitâr) Bl 10 a dan 19 oed Hunan-
ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud (242)  

Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed Hunan-ddewisiad heb 
fod yn hwy na 7 munud (244) 

Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy 
na 7 munud (245) 

Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy 
na 7 munud (246) 

 Unawd Offerynnol 19-25 oed Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 
7 munud (250) 

Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy 
na 7 munud (248) 
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