
Ysgol Plasmawr

Dydd Sadwrn 21 Ionawr 2023

Beirniaid
Llefaru: Elin Williams a Dyfrig Davies

Cerdd: Robat Arwyn a Iona Jones
Offerynnol: Marged Jones

Dawnsio Gwerin: Gethin Page

Cyfeilyddion
Rhiannon Pritchard, Branwen Evans 

a Nia Evans



Mae’r amseroedd yma’n ganllaw yn unig. Gallant newid drwy 
gydol y dydd. Nodwch fod y rhaglen wedi ei pharatoi ymlaen 
llaw, ac efallai na fydd cystadlu ym mhob cystadleuaeth

13:00
Arweinydd Llwyfan: Elin Llwyd

35 Dawnsio gwerin unigol oed cynradd
33 Unawd cân werin oed cynradd

noddwyd gan Dafydd a Meri Griffiths, Llandaf

37 Grŵp llefaru oed cynradd
34 Unawd cerdd dant oed cynradd
38 Dawnsio gwerin i grŵp oed cynradd
31 Llefaru unigol i ddysgwyr oed cynradd
28 Unawd blwyddyn 5 i 6
30 Llefaru unigol blwyddyn 5 i 6
27 Unawd blwyddyn 2 i 4
29 Llefaru unigol blwyddyn 2 i 4
32 Unawd offerynnol oed cynradd

Mae Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd yn aelod balch o 
Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Ydych chi wedi cael tocyn 
raffl eto? Mae nhw ar werth yn y cyntedd!



14:30
Arweinydd Llwyfan: Betsan Powys

36 Côr neu barti oed cynradd
noddwyd gan Gôr Caerdydd

41 Llefaru unigol blwyddyn 7 i 9
39 Unawd blwyddyn 7 i 9
50 Dawnsio gwerin unigol oed uwchradd
5 Seremoni’r Fedal Ryddiaith (15:00)

dan arweiniad Christine James

43 Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 7 i 9
48 Unawd cân werin oed uwchradd
52 Unawd offerynnol oed uwchradd
42 Llefaru unigol blwyddyn 10 i 13
49 Unawd cerdd dant oed uwchradd



16:00
Arweinydd Llwyfan: Elliw Mai

44 Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 10 i 13
40 Unawd blwyddyn 10 i 13
51 Dawnsio gwerin i grŵp oed uwchradd
47 Grŵp llefaru oed uwchradd i ddysgwyr
53 Ensemble offerynnol oed uwchradd
46 Grŵp llefaru oed uwchradd
25 Canlyniad ffotograffiaeth uwchradd
45 Côr neu barti oed uwchradd
10,11 Canlyniad barddoniaeth blwyddyn 5 i 6 a 7 i 9
20 Canlyniad cyfansoddi barddoniaeth cynradd
8 Canlyniad rhyddiaith y dysgwyr
18 Canlyniad barddoniaeth y dysgwyr
19 Seremoni Tlws yr Ifanc (17:00)

noddwyd gan y Dinesydd
dan arweiniad Llyr Gwyn Lewis

17:30
Arweinydd Llwyfan: Llŷr Griffiths-Davies

65 ‘Sgen ti dalent?
64 Grŵp dawnsio gwerin agored
56 Unawd cerdd dant agored
59 Monolog agored
54 Unawd lleisiol agored
6, 7 Canlyniad llên meicro ac adolygiad
26 Canlyniad ffotograffiaeth agored



19:00
Arweinydd y Llwyfan: Leah Owen Griffiths

58 Unawd o sioe gerdd wreiddiol Gymraeg
13 Seremoni’r cadeirio (19:15)

noddwyd gan Merched y Wawr, cangen Caerdydd
dan arweiniad R Alun Evans

66 Darn digri
57 Unawd canu emyn
14 Canlyniad limrig
15 Canlyniad englyn
16 Canlyniad telyneg
17 Canlyniad cyfansoddi emyn
55 Unawd cân werin agored
60 Llefaru unigol agored

20:30
Arweinydd y Llwyfan: Branwen Gwyn

62 Parti neu gôr cerdd dant
63 Parti neu gôr gwerin
61 Grŵp llefaru agored
67 Côr agored

Gwnaed y gadair eleni gan Shân Crofft, sy’n aelod o 
bwyllgor Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd. Hi hefyd sydd wedi 
rhoi’r gadair i’r eisteddfod. Diolch Shân am dy waith arni a 

dy garedigrwydd.



Diolch i bawb sydd wedi cynnig nawdd ar gyfer yr 
eisteddfod ac ar gyfer gwobrau penodol. Mae pob ceiniog yn 
helpu ac yn sicrhau ein bod yn gallu cynnal yr eisteddfod. 
Os hoffech chi noddi’r eisteddfod neu gystadleuaeth 
flwyddyn nesaf, anfonwch e-bost at 
cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru.



Lluniau | Photography

Bydd ffotograffydd proffesiynol yn tynnu lluniau gydol y 
diwrnod, yn y neuadd ac o gwmpas yr eisteddfod. Bydd 
y lluniau’n cael eu defnyddio at ddibenion hyrwyddo a 
marchnata Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd, gan gynnwys ar 
y cyfryngau cymdeithasol. 

Os nad ydych am i’ch llun gael ei ddefnyddio, rhowch 
wybod i aelod o’r pwyllgor.

www.irfonbennett.com
There will be a professional photographer taking photos 
throughout the day. The images will be used for Eisteddfod 
Gadeiriol Caerdydd promotional and marketing purposes, 
including on social media. 

If you would rather not have your photo taken or used, 
please let a member of the committee know.

Bwyd
Ydych chi wedi bod i gael tamaid o fwy eto? Ewch i’r caffi, 
sydd tu cefn i’r brif neuadd, lle mae CRASP wedi paratoi 
gwledd o ddanteithion i chi.
Diolch i CRASP am redeg y caffi eto eleni.

Bar
Oes, mae bar gyda ni hefyd! Os ydych chi dros 18, mae 
croeso i chi fynd i dorri syched yn y bar, sydd hefyd tu ôl i’r 
brif neuadd!
Diolch yn fawr i Betsan Moses am redeg y bar i ni eto eleni.



Cofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol a rhannu 
lluniau a straeon am yr eisteddfod drwy ein tagio ni:
Facebook @EisteddfodCaerdydd
twitter @eistcaerdydd

www.eisteddfodcaerdydd.cymru

Diolch i Bennaeth a staff Ysgol Plasmawr, ac i reolwr y 
safle am gael defnyddio’r adeilad a’r adnoddau. 

Diolch i Elis Griffiths am y gwaith sain.
Diolch i Geraint Chinnock am reoli’r llwyfan.

Diolch i’r holl arweinwyr llwyfan am eu gwaith, ac i’r holl 
wirfoddolwyr am helpu drwy’r dydd. Byddai dim eisteddfod 

heb wirfoddolwyr, felly diolch yn fawr am roi o’ch amser 
drwy’r dydd.

Diolch yn fawr iawn i’n holl feirniaiad, gwaith cartref a 
llwyfan am eu gwaith pwysig a diddiwedd. a Beth fyddai 

eisteddfod heb gyfeilyddion? Diolch am eich gwaith diwyd 
Rhiannon, Branwen a Nia.


