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1. Cyywyno Gwaith: 
Rhaid llenwi ffurren gofrestru ar www.eisteddfodpowys.co.uk i 
gyrwyno eich ymgais. Rhaid cyrwyno unrhyw waith erbyn Meheen 11eg 2021. Ar ôl 
dewis y gystadleuaeth ar y ffurren, bydd y wefan yn eich arwain i Dropbox ar gyfer yr 
adran gywir. Yno gallwch uwch-lwytho eich ymgais. 

Rhaid i holl gynnyrch a gyrwynir (yn edeos neu’n waith cartref llenyddol neu gelf) fod 
yn yn waith gwreiddiol. Coewch fod y broses o gywasgu ac uwch lwytho edeos yn cymryd 
amser. Anogir ichi gadw copi gwreiddiol o’r edeo ar eich dyfais. Byddwch yn derbyn 
cadarnhad i nodi fod y gwaith wedi’i dderbyn yn llwyddiannus.

2. Cyywyno Gwaith Cartref: 
Bydd angen uwch-lwytho a chyrwyno’r gwaith ar ffurf Word / PDF / JPEG neu ZipFile 
cywasgedig ar gyfer y gystadleuaeth dan sylw gan ddilyn cyfarwyddiadau cofrestru.

Rhaid cynnwys ffug enw ar ddarnau gwaith yn yr adran llên, a sicrhau nad yw eich enw 
yn ymddangos ar y ddogfen/ffeil.

Rhaid nodi rhif y gystadleuaeth yn nheitl y ffeil yn ogystal â’ch ffug enw.

RHEOLAU CYSTADLU 

Mae Eisteddfod Powys Rithiol 2021 yn agored i bob oed, cefndir a gallu. 
Anogir creadigrwydd a dyfeisgarwch gan gystadleuwyr wrth ymateb i’r 
cystadlaethau yn y Rhestr Testunau.

Rhaid i gystadleuwyr ddilyn canllawiau Covid-19 a gyywynir gan 
Lywodraeth Cymru neu Awdurdod Lleol ar y pryd er mwyn sicrhau 
iechyd a diogelwch yr holl gystadleuwyr.



Cyywyno Fideos: 

Dylid recordio  deos ar ffurf tirwedd (landscape). Rhaid nodi rhif y gystadleuaeth yn 
nheitl y ffeil yn ogystal â’ch enw. 

Cedwir yr hawl i ddiystyru ymgeisiadau os nad yw safon y recordiad yn ddigon da. 
Does dim angen bod yn yr un lleoliad i gystadlu fel ensemble neu barti.

a. Unigolion: Derbynnir perfformiadau ‘byw’ yn unig gan osgoi ôl-olygu  deos i 
gyngynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad.

b. Ensembles a phartion: Derbynnir perfformiadau ‘byw’ yn unig. Mewn achosion ble 
mae cystadleuwyr yn ffilmio eu hunain o’r un lleoliad mae’n rhaid osgoi ôl-olygu  deos 
i gynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad. Mewn achos ble mae’r 
cystadleuwyr yn recordio ar wahân derbynnir bydd elfen o ôl-olygu ond rhaid osgoi 
cynnwys delweddau sydd yn masgio’r perfformiad.
 

3   Mae cystadlaethau ensembles a phartion yn agored i Ysgolion, Grwpiau Cymunedol, 
teuluoedd, cymdogion, neu unrhyw grŵp arall. 

4   Amser: 

Rhaid dilyn cyfyngder amser pob cystadleuaeth yn unigol, fel y nodir o dan y 
gystadleuaeth benodol yn y Rhestr Testunau.

5   Dewis Darn Cystadlu:

cc. Mae nifer o gystadleuaeth yn hunan ddewisiad. Y cystadleuwyr fydd yn gyfrifol am 
sicrhau hawlfraint- efallai bydd angen dangos tystiolaeth i bro  hyn. Bydd ffurren ar 
gael i’w llenwi. Nid oes modd defnyddio unrhyw ddarn o’r IPC Excluded Works List fel 
darn hunan-ddewisiad. Mae’r rhestr ar gael i’w lawr lwytho yma. Ni fydd Eisteddfod 
Powys Rithiol 2021 yn gyfrifol am unrhyw gamddefnydd o hawlfraint.

ch. Darperir trac cyfeiliant Cerdd Dant os bydd gofyn 
(ebostiwch eisteddfod2021@gmail.com os fydd angen). Mae rhwydd hynt i 
gystadleugystadleuwyr ddefnyddio'r rhain, neu ddefnyddio cyfeiliant eich hunain.

d. Caniateir defnyddio unrhyw gerddoriaeth offerynnol fel traciau cefndir lle bo’n addas.
 



6    Beirniaid: 

Mae barn y beirniaid yn derfynol. Bydd y beirniaid yn traddodi beirniadaeth fer 
ar lafar ym mhob cystadleuaeth. Bydd gan y Pwyllgor hawl i benodi beirniaid yn lle 
rhai sy’n absennol trwy amgylchiadau anorfod. Bydd gan y Pwyllgor hawl hefyd i 
ddewis beirniaid ychwanegol. 

7    Cyhoeddi: 

BBydd gan Eisteddfod Powys Rithiol 2021 hawl i gyhoeddi pob un neu rai 
o’r clipiau  deo ac i’w defnyddio at ddibenion Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a 
Chadair Powys yn y dyfodol heb geisio caniatâd pellach y cystadleuydd na thalu unrhyw 
freindal neu daliad arall.
Wrth gystadlu yn Eisteddfod Powys Rithiol 2021, deallir y gallai Cymrodoriaeth 
Eisteddfod Talaith a Chadair Powys benderfynu cymryd lluniau a/neu  deo o’r 
cystadlaethau, a cytunir y gall rhain gael eu defnyddio ar wefannau, cyfrifon cyfryngau 
ccymdeithasol, ac ar gyfer unrhyw ddeunyddiau marchnata eraill. Rhaid gadael i’r 
pwyllgor wybod os nad ydych yn fodlon â hyn. 

8   Cydymffurro â’r Rheolau: 

Wrth gofrestru ar-lein i gystadlu mae pob cystadleuydd, hyfforddwr, rhiant a chefnogwr 
yn ymrwymo i gydymffur o gyda holl reolau cystadlu ac amodau cyffredinol Eisteddfod 
Powys Rithiol 2021. Disgwylir i bob  deo fod yn weddus o ran gwisg a chynnwys.

9    Gwybodaeth bersonnol:

  Bydd unrhyw wybodaeth personnol a gyywynir ar ffuryenni Eisteddfod Powys Rithiol 
2021 yn cael ei thrin mewn cydymffur aeth a pholisi GDPR Cymrodoriaeth Eisteddfod 
Cadair a Thalaith Powys.

10    Gwobrau: 

Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod. Cysylltir â chystadleuwyr buddugol i drefnu taliad ar ôl 
darlledu’r Eisteddfod ar Orffennaf 10fed 2021.

YMHOLIADAU:   eisteddfod2021@gmail.com        07969 062263


