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Su o du’r gors ydyw’r gân
ac ias unig ei swnian
undon yn fferru’r gweundir
a’i hochain hallt a’i chŵyn hir
yn oedi. Hen gân ydyw
drwy’r goedwig, anniddig yw.

Oriog yw ein galaru,
rhy rwydd ein dihidrwydd hy.
Daw ugain ugain yn nes,
ugain ugain a’i neges.
Fesul un, ar ein hunion,
troi sy raid at wae’r sir hon.

Ym mro’r ŵyl ymwrolwn
hyd y sir, rhaid cadw sŵn
a throi’r rhod; fe ddaeth awr hon –
awr deg i Geredigion,
a daw o’r gors nodau’r gân
i’n gafael drwy’r sir gyfan.

Os ugain ugain yw’n her, 
wynebwn bob un aber
o raid, ym mhob stryd a bro
awn ati, hawliwn eto’n
tir yn ôl; rhaid troi ein ha’n
un i’w gofio ... rhag ofan.

Anwen Pierce

Mae	ymweliad	yr	Eisteddfod	
Genedlaethol	ag	Aberteifi	yn	1976,	
Llanbedr	Pont	Steffan	yn	1984	
ac	Aberystwyth	yn	1992	yn	dal	
yn	fyw	yng	nghof	llawer	o	bobol	
Ceredigion.	Tregaron,	un	arall	o	
drefi	marchnad	y	sir,	fydd	cartref	
Eisteddfod	Genedlaethol	2020	ac	
mae’r	cyffro’n	fawr	yn	y	dref	
honno,	a’r	sir	yn	gyfan,	wrth	edrych	
ymlaen	at	ddyfodiad	yr	Ŵyl.

Yn ystod stormydd garw hydref 2018 y 
rhoddwyd cychwyn ar waith y Pwyllgor 
Gwaith lleol a’r Is-bwyllgorau lu. Yn heulwen 
Mehefin hyderwn y bydd ffrwyth gwaith 
yr Is-bwyllgorau’n cael ei adlewyrchu yng 
nghynnwys amrywiol y Rhestr Testunau hon.

Cydweithio hwylus a chreadigol sy’n 
nodweddu’r gwaith paratoi ar gyfer Eisteddfod 
Ceredigion. Mae haelioni ein cymunedau 
wrth godi arian yn wirfoddol at yr Eisteddfod 
yn gwrth-ddweud pob ystrydeb am y 
Cardi! Ac mae ymwneud ein cenhedlaeth 
ifanc dalentog yng ngweithgareddau’r 
Eisteddfod yn galondid i ni i gyd. 

Eisteddfod fodern, wledig fydd Eisteddfod 
Ceredigion 2020 gyda blas y Cardi yn 
cyfoethogi ein diwylliant a’n hiaith.  

Bydd croeso y Cardi yn dwymgalon i bawb  
o bob cwr o Gymru a thu hwnt yn Awst 2020.  
Tan hynny, gobeithio y cewch eich ysbrydoli 
gan y testunau a gynhwysir yn y gyfrol 
hon ac y bydd ffrwyth eich gwaith chi yn 
amlwg ar lwyfannau Eisteddfod 2020. 

Elin Jones
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BANDIAU	PRES

AMODAU	ARBENNIG
1.   Bydd pob band yn defnyddio’u Graddau 

Cenedlaethol a rhaid iddynt fod wedi cofrestru 
gyda chofrestrfa Brass Band Players (BBP).

2.   Caniateir uchafswm o 25 chwaraewr 
pres yn ogystal ag offerynwyr taro yn ôl 
yr angen yn y cystadlaethau hyn.

3.   Trefnir y gystadleuaeth yn unol â’r 
Rheolau Cystadlu Cenedlaethol (drwy 
garedigrwydd y Gofrestrfa):

 • Rheol 17 (chwaraewr nad yw’n gallu cystadlu)
 • Rheol 18 (cofrestru)

4.   Rhaid i bob band wisgo gwisg priodol os 
nad oes caniatâd wedi’i roi gan Reolwr 
y Gystadleuaeth ymlaen llaw.

5.   Gall bandiau o Adran 2, 3 a 4 gystadlu mewn 
adran uwch cyn belled â’u bod hefyd yn cystadlu 
yn eu hadran eu hunain ac yn perfformio 
rhaglen wahanol yn y ddwy gystadleuaeth.

6.   Bydd y cystadleuwyr yn y Bencampwriaeth/
Dosbarth 1 yn perfformio rhaglen o 
gerddoriaeth o’u dewis eu hunain heb fod yn 
hwy nag 20 munud, a chaniateir 15 munud 
i’r bandiau yn Nosbarth 2, 3 a 4. Rhaid 
i bob rhaglen gynnwys o leiaf dri darn a 
chaniateir defnyddio darnau o gerddoriaeth 
sydd ar gael yn gyffredinol i bob band.

7.   Bydd bandiau’n cael eu cosbi os ydynt yn 
mynd dros yr amser. Petai cystadleuaeth 
yn gyfartal ar ôl ystyried pwyntiau cosb, 
dyfernir y wobr i’r band a dderbyniodd y 
cyfanswm mwyaf o bwyntiau gan y beirniad.

8.   Bydd y beirniad yn eistedd wrth fwrdd 
y beirniad yng nghorff y Pafiliwn.

9.   Trosglwyddo dros dro – un diwrnod yn unig.

  (i) Ni ellir defnyddio trosglwyddiad dros 
dro ar gyfer mwy na phum chwaraewr 
(gan gynnwys offerynwyr taro).

  (ii) Gall chwaraewr sydd ar drosglwyddiad 
dros dro chwarae mewn hyd at dri band, sef 
ei f/band cofrestredig a dau fand arall.

  Noder: Os nad yw band cofrestredig 
chwaraewr sydd ar drosglwyddiad yn 
cymryd rhan yn y gystadleuaeth, gall y 
chwaraewr berfformio gyda dau fand.

  (iii) Rhaid gwneud cais am drosglwyddiad dros 
dro ar y ffurflen gydnabyddedig, wedi’i llofnodi 
gan swyddogion y ddau fand neu drwy lythyr 
at Reolwr y Gystadleuaeth, ac mae’n rhaid 
i’r chwaraewr dros dro gyflwyno’i g/cherdyn 
cofrestru ar ddiwrnod y gystadleuaeth.

  (iv) Gellir gwneud cais am drosglwyddiad dros dro 
hyd at ac yn cynnwys diwrnod y gystadleuaeth.

  (v) Gellir gwneud cais am drosglwyddo chwaraewr 
dros dro sy’n gymwys i chwarae yn yr un Dosbarth 
neu fandiau o Raddfa Genedlaethol is. Gall 
bandiau o Ddosbarth 4 drosglwyddo hyd at bum 
chwaraewr o fandiau o’r 3edd neu’r 4edd Adran.

  (vi) Ni all chwaraewr a drosglwyddir dros 
dro chwarae unawd ond gall chwarae 
mewn deuawd, triawd neu bedwarawd.

10.  Gellir disgyblu unrhyw fand nad yw’n barod 
i chwarae o fewn pum munud o’r amser a 
nodir yn nhrefn y rhaglen neu o’r amser pan 
fydd y band blaenorol yn gadael y llwyfan.

11.  Disgyblaeth ac Apeliadau
  Gellir cymryd camau disgyblu os 

digwydd unrhyw un o’r canlynol:

  (i) Torri’r rheolau mewn unrhyw ffordd

  (ii) Methiant i gydymffurfio â 
chyfarwyddiadau’r gystadleuaeth

  (iii) Unrhyw weithred a all effeithio ar enw da’r 
gystadleuaeth yn ôl Rheolwr y Gystadleuaeth.

  Os dyfernir chwaraewr, swyddog neu fand yn 
euog o un o’r uchod, gellir eu cosbi drwy:

  (i) Eu diarddel o’r gystadleuaeth

  (ii) Fforffedu unrhyw dlysau a / neu ddyfarniadau

  (iii) Eu gwahardd rhag derbyn 
gwahoddiad i gystadlu yn y dyfodol.

  Bydd gan unrhyw un sydd â chŵyn neu 
sydd wedi’i ddisgyblu’r hawl i apelio.

12.  Cwynion a Gwrthwynebiadau
  Ni ellir gwrthwynebu neu gwyno yn erbyn unrhyw 

ddyfarniad yn gyhoeddus yn yr Eisteddfod, ond 
gellir cyflwyno cwyn ysgrifenedig i’r Trefnydd 
o fewn awr i’r dyfarniad terfynol gydag enw a 
chyfeiriad y sawl sy’n cwyno. Bydd y wobr yn 
cael ei hatal tan y bydd y mater wedi’i setlo. 

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

1.
BANDIAU	PRES	PENCAMPWRIAETH/DOSBARTH	1
Hunanddewisiad heb fod yn hwy nag 20 
munud, a chyda lleiafswm o dair eitem 
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd 
Sadwrn/Sul, 1/2 Awst 2020

Gwobrau:
1.  Cwpan Tiriogaeth Sir y Fflint i’w ddal am flwyddyn 

a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2.   £500 (Illtyd Protheroe, Caerfyrddin 

er cof am ei rieni)
3.  £300 (Elystan Morgan, Dole) 

2. 
BANDIAU	PRES	DOSBARTH	2
Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 
munud, a chyda lleiafswm o dair eitem
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd 
Sadwrn/Sul, 1/2 Awst 2020 

Gwobrau:
1.   Cwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a 

£500 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2.  £300 (Yr Angor, papur bro Aberystwyth) 
3.  £200 (Dafydd Charles Jones, Bae Colwyn)

3. 
BANDIAU	PRES	DOSBARTH	3
Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 
munud, a chyda lleiafswm o dair eitem
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd 
Sadwrn/Sul, 1/2 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Cwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a 

£500 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2.  £300 (Yr Angor, papur bro Aberystwyth)
3.  £200 (Yr Angor, papur bro Aberystwyth) 

4. 
BANDIAU	PRES	DOSBARTH	4
Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 
munud, a chyda lleiafswm o dair eitem
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd 
Sadwrn/Sul, 1/2 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Her-gwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a 

£500 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2.  £300 (Catherine L Williams. Penybont ar Ogwr)
3.  £200 (Cyngor Cymuned Nantcwnlle)

Beirniad: John Glyn Jones

CELFYDDYDAU	GWELEDOL

AMODAU	ARBENNIG
Noder: 14 Chwefror 2020 yw dyddiad cau’r 
Arddangosfa Agored.

1.  Pwy sy’n cael cystadlu
 Mae’r arddangosfa’n agored i unrhyw un:
 • a anwyd yng Nghymru, neu
 • y ganwyd un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu
 • sy’n siarad neu ysgrifennu Cymraeg, neu
  • sydd wedi byw neu weithio yng Nghymru am y 

tair blynedd cyn 31 Awst 2020

2.  Ffurflenni cais a thâl
  £20.00 yw’r tâl cystadlu (£10.00 Ysgoloriaeth 

Artist Ifanc). Gwahoddir ymgeiswyr i anfon chwe 
delwedd Jpeg 300 dpi, maint A5, ar-lein, ar ddisg 
neu USB (ar gyfer PC), sy’n dangos un gwaith 
neu drawsdoriad o weithiau. Cyfyngir pob cais i 
uchafswm o chwe delwedd. Gwahoddir ymgeiswyr 
sy’n gweithio drwy gyfrwng y ddelwedd symudol 
neu gelfyddyd berfformans i gyflwyno hyd at 
chwe gwaith ar USB neu ddisg. Derbynnir dolenni 
i safweoedd fideo yn ogystal. Er mwyn cystadlu, 
rhaid i bob cais gynnwys peth gwaith a gwblhawyd 
ers 31 Awst 2017. 

3.  Datganiad
  Rhaid cynnwys datganiad llawn ynglŷn â’r gwaith 

a gyflwynir. Ni ystyrir unrhyw gais heb ddatganiad 
wedi’i arwyddo.

4.  Rheol Iaith
  Rhaid i unrhyw eiriau gwreiddiol yn y gwaith 

celf (yn cynnwys sain a fideo) fod yn Gymraeg. 
Ond gellir cynnwys geiriau mewn ieithoedd eraill 
os ydynt yn rhan o wrthrych a ddarlunnir neu a 
ymgorfforir, neu yn ddyfyniadau, cyn belled nad 
ydynt yn rhan sylweddol o’r cyfanwaith.

5.  Hawlfraint
  Bydd hawlfraint y gweithiau yn eiddo i’r ymgeisydd 

ond bydd gan yr Eisteddfod yr hawl i atgynhyrchu 
unrhyw waith mewn print neu ar-lein er mwyn 
cyhoeddi lluniau o’r arddangosfa ac at bwrpas 
cyhoeddusrwydd yr Eisteddfod.

6.   Gwerthiant
  Dylid nodi pris unrhyw waith sydd ar werth ar y 

ffurflen gais. Codir comisiwn o 40% (gan gynnwys 
TAW) ar unrhyw waith a werthir yn ystod yr 
Eisteddfod.

7.   Rhaid i’r gwaith a gyflwynir fod yn waith dilys 
yr ymgeisydd, ac ni ddylai fod wedi’i arddangos 
mewn unrhyw Eisteddfod Genedlaethol flaenorol.

8.  Bydd dyfarniad y detholwyr yn derfynol.

9.   Bydd disgwyl i ymgeisydd llwyddiannus yr 
Ysgoloriaeth Artist Ifanc brofi i’r Eisteddfod bod yr 
arian yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo gyrfa. 
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10. Ceir rhestr lawn o’r amodau a’r rheolau ar gyfer 
celfyddydau gweledol ar-lein ac yn y daflen ymgeisio 
drwy wefan yr Eisteddfod neu drwy ffonio’r swyddfa.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

ARDDANGOSFA
Cynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr yn Y Lle Celf 
yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion a chroesewir 
ceisiadau ym mhob disgyblaeth, boed celfyddyd gain 
neu gelfyddyd gymhwysol (gan gynnwys y ddelwedd 
symudol neu gelfyddyd berfformans).

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno gwaith ar ffurf 
delweddau Jpeg ynghyd â datganiad clir ynglŷn â’r 
gwaith. Oherwydd y nifer fawr o geisiadau, caiff y 
mwyafrif o’r gweithiau eu dewis o’r delweddau hyn, 
felly mae’n bwysig i chi gyflwyno delweddau clir o’ch 
gwaith ac i ddangos eitemau sydd ar gael ar gyfer 
yr arddangosfa. Gwahoddir ymgeiswyr sy’n gweithio 
drwy gyfrwng y ddelwedd symudol neu gelfyddyd 
berfformans, i gyflwyno eu gwaith ar ffurf DVD.  
Ar ôl edrych ar y ceisiadau, efallai y bydd y detholwyr 
yn ymweld â nifer fechan o’r rhai ar y rhestr fer.  
Bydd y gwaith a ddewisir yn cael ei arddangos yn  
Y Lle Celf dros gyfnod yr Eisteddfod ond os yw 
gofynion y gwaith yn mynnu, gall hyn ddigwydd  
y tu hwnt i’r adeilad ei hun.

Cysylltwch â’r Swyddog Celfyddydau Gweledol os oes 
gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.

Parheir y traddodiad Eisteddfodol o anrhydeddu 
rhagoriaeth yn yr adrannau a ganlyn:

CELFYDDYD	GAIN	
Y	FEDAL	AUR	AM	GELFYDDYD	GAIN
Gwobr: Medal Aur am Gelfyddyd Gain (replica) (Elin 
Jones, Aberaeron) a £5,000 (Ymddiriedolaeth James 
Pantyfedwen) i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr

CREFFT	A	DYLUNIO	
Y	FEDAL	AUR	AM	GREFFT	A	DYLUNIO
Gwobr: Medal Aur am Grefft a Dylunio (replica) 
(Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru Ceredigion) a £5,000 
(Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr) i’w rannu yn ôl 
doethineb y detholwyr 

YSGOLORIAETH	ARTIST	IFANC	
Ysgoloriaeth: £1,500 (Gofalaeth Asedau Sterling 
Asset Management)

Dyfernir yr ysgoloriaeth i’r ymgeisydd mwyaf addawol 
er mwyn ei alluogi i ddilyn cwrs mewn ysgol neu goleg 
celf cydnabyddedig neu fynychu dosbarthiadau meistr. 
Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i’r sawl sydd dan 25 
oed cyn 31 Awst 2020. Disgwylir i’r ymgeiswyr sy’n 
cyrraedd y rhestr fer baratoi portffolio a chyflwyno 
cais yn esbonio sut y bwriedir defnyddio’r ysgoloriaeth. 
Ystyrir dangos y gwaith a gyflwynwyd yn Y Lle Celf.

Yn ogystal, ystyrir cynnig gofod i enillydd yr 
ysgoloriaeth yn Y Lle Celf yn yr Eisteddfod 2021

Detholwyr: Catrin Webster, Jill Piercy, Peter Wakelin

PENSAERNÏAETH
Detholwyr: Niall Maxwell, Kieran Morgan, Zoe Quick

Y	FEDAL	AUR	AM	BENSAERNÏAETH	
Gwobr: Medal Goffa Alwyn Lloyd (replica), gweithredir 
ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng 
Nghymru

PLAC	TEILYNGDOD
Ar gyfer prosiectau llai ond o safon uchel yng Nghymru

YSGOLORIAETH	BENSAERNÏAETH
Cefnogir gan Gomisiwn Dylunio Cymru
Agored i unigolion dan 25 oed
Ysgoloriaeth: £1,500

PWRCASIAD	AMGUEDDFA	CYMRU
Prynir gwaith gan artist sy’n arddangos yn yr 
Arddangosfa Agored gan Amgueddfa Cymru fel rhan 
o’i hymrwymiad at sicrhau bod gan gelfyddyd gyfoes 
o Gymru yn parhau i gael ei chynrychioli’n gryf yn y 
casgliad cenedlaethol

GWOBR	IFOR	DAVIES
Gwobr: £600
Dyfernir am y gwaith yn yr Arddangosfa Agored 
sy’n cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a 
gwleidyddiaeth Cymru

GWOBR	TONY	GOBLE
Gwobr: £500 (Er cof am Tony Goble) 
Rhoddir am waith gan artist sy’n arddangos yn yr 
Arddangosfa Agored am y tro cyntaf, ac sy’n cyfleu 
ysbryd barddonol y genedl Geltaidd hon 

GWOBR	JOSEF	HERMAN	–	DEWIS	Y	BOBL
Gwobr: £500 (Sefydliad Celf Josef Herman)
Dyfernir i’r darn mwyaf poblogaidd o waith, neu 
gasgliad o waith, yn yr Arddangosfa Agored. Bydd 
cyfle i’r cyhoedd bleidleisio yn ystod eu ymweliad â’r 
Lle Celf

GWOBR	BWRCASU	CYMDEITHAS	GELFYDDYD	
GYFOES	CYMRU
Dyfernir gwobr bwrcasu gan Gymdeithas Gelfyddyd 
Gyfoes Cymru i waith yn yr Arddangosfa Agored. 
Ychwanegir y gwaith at gasgliad CGGC i’w 
drosglwyddo maes o law i oriel gyhoeddus yng 
Nghymru

CYFRANIAD	CYFFREDINOL	AT	WAITH	Y	LLE	CELF
£75 (Y Stiwdio Brint, Llanbed)

CERDD	DANT

AMODAU	ARBENNIG
1.   Mae cystadlaethau’r Adran Cerdd Dant yn dilyn 

rheolau Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, a cheir 
copi o’r rheolau hyn ar wefan y Gymdeithas.

2.   Rhaid derbyn telynorion swyddogol yr Eisteddfod 
yn yr holl gystadlaethau, a bydd dwy delyn yn 
cyfeilio yng nghystadlaethau’r Côr a’r Parti 
Cerdd Dant. Bydd yr Eisteddfod yn ceisio sicrhau 
bod yr un telynorion yn cyfeilio yn y rhagbrawf/ 
rhagwrandawiad a’r prawf terfynol.

3.   Hawlfraint
  Cyfrifoldeb corau, partïon, grwpiau neu 

unigolion yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau 
hunanddewisiad. Rhaid nodi hyn ar y ffurflen 
gystadlu. Ceir canllawiau a chyfarwyddiadau 
pellach yn adran ‘Cystadlu’ ar wefan yr Eisteddfod. 

4.  Oedran
  Rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn cwmpas oedran 

y gystadleuaeth ar 31 Awst 2020.

5.  Copïau
  Mae hi’n anghyfreithlon gwneud copïau 

ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth 
neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi.

6.  Rhagwrandawiadau
  Ni fydd rhagwrandawiad yn cael ei drefnu fel arfer 

os na fydd mwy na 6 grŵp yn cystadlu. Er hyn, 
bydd gan y Trefnydd yr hawl i alw rhagwrandawiad 
cyn y prawf terfynol yn ôl yr angen mewn 
eithriadau. Bydd gan y beirniaid yr hawl i atal 
grŵp/grwpiau rhag mynd i’r llwyfan.

7.   Ni chaiff unrhyw un sydd yn ddisgybl preifat 
i’r beirniad neu’n berthynas agos iddo/iddi 
dderbyn gosodiad na hyfforddiant mewn unrhyw 
gystadleuaeth yn yr Adran hon.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

5.
CÔR	CERDD	DANT	DROS	20	MEWN	NIFER
(a)   ‘Salm 23’, Yr Esgob William Morgan  

(rhif 965), Caneuon Ffydd [Pwyllgor y Llyfr 
Emynau Cydenwadol]

  Cainc: ‘Ave Verum Corpus’, Mozart, (1),  
trefniant Llio Penri [Swyddfa’r Eisteddfod] 

(b)   ‘Ein Neuadd’, Myrddin ap Dafydd (penillion 1, 3, 4 
a 6), Cadw Gŵyl [Swyddfa’r Eisteddfod  
(Gwasg Carreg Gwalch)] 

  Cainc: ‘Plascrug’, Elsbeth M Jones, (1122), 
Tannau Teifi [Elsbeth M Jones] 

 Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Wener 7 Awst 
2020

Gwobrau:
1.   Cwpan Syr Harry Brittain, er cof am Delynores 

y G’lomen Wen, i’w ddal am flwyddyn a £500 
(Cyfreithwyr Mair Williams Aberystwyth)

2.  £300 (Parti’r Greal)
3.  £200 (Cantre’r Gwaelod)

Cyflwynir Medal Goffa Noel John i hyfforddwr y côr 
buddugol

6.
PARTI	CERDD	DANT	HYD	AT	20	MEWN	NIFER
‘Hon’, TH Parry-Williams, ‘Fesul Gair’, gol.  
Tudur Dylan Jones [Gwasg Gomer] 
 Cainc: ‘Henfro’, Bethan Bryn, (11),  
Lobsgows, [Curiad] 

Gwobrau:
1.   Cwpan Coffa Llyfni Huws i’w ddal am flwyddyn a 

£300 
2.  £200 
3.  £100 
(£600 Cylch Cinio Merched Aberystwyth)

7. 
PARTI	CERDD	DANT	DAN	25	OED	HYD	AT	20	
MEWN	NIFER	
‘Tre-saith’, Idris Reynolds, Ar ben y lôn [Gwasg Gomer] 
Cainc: ‘Rhyd-y-fen’, Eleri Owen, (1122), ‘na Joio! a 
cheinciau eraill [Urdd Gobaith Cymru]

Gwobrau:
1.   Cwpan Môn i’w ddal am flwyddyn a £150 

(Rhiannon a Dafydd Ifans, Penrhyn-coch, 
Aberystwyth)

2.   £100 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, 
Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth 
Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)

3.   £50 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, 
Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth 
Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
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CERDDORIAETH	

AMODAU	ARBENNIG
1.  Pwy sy’n cael cystadlu
  (i) Mae cystadlaethau llwyfan ym maes 

cerddoriaeth yn agored i unrhyw un sy’n 
cydymffurfio â rheol gyffredinol Rhif 12 ac nad 
yw’n gweithio fel cerddor proffesiynol wrth ei brif 
alwedigaeth. Nid yw’r cyfyngiad hwn yn berthnasol 
i arweinyddion nac athrawon cerddoriaeth na 
chystadleuwyr ar gyfansoddi.

  (ii) Nodwch bod y cystadlaethau’n agored i 
unrhyw un a anwyd yng Nghymru, y ganwyd un 
o’i rieni yng Nghymru, neu sy’n gallu siarad neu 
ysgrifennu Cymraeg neu unrhyw un sydd wedi byw 
yng Nghymru am flwyddyn cyn 31 Awst 2020, ac 
eithro’r ysgoloriaethau offerynnol ac Ysgoloriaeth 
Towyn Roberts lle mae gofyn i’r cystadleuydd fod 
wedi byw yng Nghymru am 3 blynedd cyn 31 Awst 
2020. 

2.  Traw
  Defnyddir y Traw Cyngerdd Safonol Rhyngwladol 

(A-440 Hz) ym mhob cystadleuaeth leisiol ac 
offerynnol sy’n gofyn am biano.

3.   Cyweirnod
  Yr argraffiad a’r cyweirnod a nodir yn unig a 

ganiateir ym mhob cystadleuaeth.

4. Cadenza
  Mae rhyddid i gystadleuwyr amrywio cadenza neu 

osod i mewn gadenza neu nodau uchel dewisol 
lle bo’n arferol, ond rhaid hysbysu’r beirniaid o’r 
newidiadau.

5.  Cyfeilyddion
  Rhaid i gystadleuwyr dderbyn gwasanaeth 

cyfeilyddion swyddogol yr Eisteddfod ym mhob 
cystadleuaeth ac eithrio corau, cystadlaethau o 
sioeau cerdd a chystadlaethau offerynnol. Bydd 
yr Eisteddfod yn ceisio sicrhau gwasanaeth yr un 
cyfeilydd yn y rhagbrawf a’r prawf terfynol.

6.  Gwobr Goffa David Ellis
  Bydd beirniaid yn dewis hyd at bedwar 

cystadleuydd o’r categori lleisiol dros 25 oed 
i gystadlu yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa 
David Ellis. Ni chaiff neb gynnig ar fwy nag un o’r 
cystadlaethau yn y categori hwn.

7.  Gwobr Goffa Osborne Roberts
  Bydd beirniaid yn dewis hyd at bedwar 

cystadleuydd o’r categori lleisiol dan 25 oed 
i gystadlu yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa 
Osborne Roberts. Ni chaiff neb gynnig ar fwy nag 
un o’r cystadlaethau yn y categori hwn.

Gwobrau:
1.  £100 
2.  £60 
3.  £40
(£200 Er cof am Tom a Melina Ellis, Llanegryn, Tywyn, 
Gwynedd)

Beirniaid: Y datgeinydd ynghyd ag un o delynorion 
Eisteddfod Ceredigion

CYFANSODDI
16. 
GOSODIAD	DEULAIS	NEU	FWY
‘Yn feinwen, mae gen i gwch’, Gwenallt Llwyd Ifan 
[Swyddfa’r Eisteddfod]
Cainc: ‘Beuno’, Gwennant Pyrs, (122122),  
Dwynwen a Cheinciau Eraill [Gwennant Pyrs] 
Gobeithir perfformio’r gosodiad buddugol yn ystod 
wythnos yr Eisteddfod.
Dylid cyflwyno un copi o’r gosodiad wedi’i gofnodi 
ar bapur, mewn modd addas i’r darn. Gellir hefyd 
cyflwyno ar ffurf electronig os cofnodir y gwaith ar 
gyfrifiadur 

Gwobr: £200 i’w rannu yn ôl doethineb y beirniad (Er 
cof am Megan Jones, Ystrad Dewi, Llanddewi Brefi 
[Megan Teifi] gan ei brawd Lloyd a’r teulu)

Beirniad: Einir Wyn Jones 
Gwobr Goffa Haf J Morris (un o sylfaenwyr y Cwrs 
Gosod) yn rhoddedig gan Gymdeithas Cerdd Dant 
Cymru i’r enillydd i annog diddordeb a meithrin y grefft 
ymysg pobl ifanc

[108].
PERFFORMIAD	GWREIDDIOL 
Trafferth mewn tafarn neu Llwybrau  
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a 
nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, 
dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. 
Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn 
cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio 
symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid 
anfon braslun o’r sgript erbyn 15 Mehefin 2020. 
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Dawns, 
Gwerin, Llefaru a Theatr)

Gwobrau:
1.   Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 

(Clwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn) 
2.  £250 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid)
3.  £150 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid)

Bydd trawsgyweiriadau o’r ceinciau ar gael yn rhad 
ac am ddim ar wefan Cymdeithas Cerdd Dant Cymru 
www.cerdd-dant.org

Beirniaid: Bethan Antur, Einir Wyn Jones,  
Owain Siôn, Arfon Williams 

Telynorion: Dylan Cernyw, Dafydd Huw, Llio Penri, 
Gwawr Taylor

12. 
UNAWD	CERDD	DANT	16	AC	O	DAN	21	OED
‘Y Gantores Jazz’, Dafydd John Pritchard,  
Dim ond Deud [Barddas]
Cainc: ‘Godimento’, Berian Lewis, (122),  
Ceinciau Bro Gŵyr [CCDC] [yn y gwreiddiol yn unig]

Gwobrau:
1.  Tlws Plas Maenan i’w ddal am flwyddyn a £75 
2.  £50 
3.  £25 
(£150 Er cof am Tom a Lizzie Morgan, Glasfryn, 
Llanrhystud gan Don Siop Blodau’r Bedol, Llanrhystud)
Gwobr Goffa Haf J Morris (un o sylfaenwyr y Cwrs 
Gosod) yn rhoddedig gan Gymdeithas Cerdd Dant 
Cymru i’r enillydd i annog diddordeb a meithrin  
y grefft ymysg pobl ifanc

13. 
UNAWD	CERDD	DANT	12	AC	O	DAN	16	OED
‘Y wlad sydd ar y gorwel’, Lyn Ebenezer (dylid hepgor 
pennill 5), Cerddi’r Bont [Gwasg Carreg Gwalch] 
Cainc: ‘Tirymynach’, Heledd Ann Hall, (11222), 
Tonnau’r Tannau [CCDC]

Gwobrau:
1.  Cwpan Caradog Pugh i’w ddal am flwyddyn a £60 
2.  £30 
3.  £20
(£110 Angela Ellis a’r Parch Ingrid Rose er cof am eu 
mam)

14. 
UNAWD	CERDD	DANT	O	DAN	12	OED
‘Ogof y Lleisiau’, Eurig Salisbury,  
Sgrwtsh [Gwasg Gomer]  
Cainc: ‘Traeth Lafan’, Gareth Mitford Williams, (122), 
Ceinciau’r Allwedd [CCDC]

Gwobrau:
1.  £50 
2.  £25 
3.  £15 
(£90 Harddwch Christa Beauty)

CYSTADLEUAETH	YN	Y	PAGODA

15. 
CYSTADLEUAETH	CYFEILIO
i delynorion sydd heb gyfeilio mewn gwyliau 
cenedlaethol  
Disgwylir i’r cystadleuwyr gyfeilio i ddatgeinydd Cerdd 
Dant ac i fod yn barod i drawsgyweirio’r ceinciau 
gosodedig, hyd at dôn yn uwch a thôn yn is. Anfonir 
copi o’r geiriau ar ôl dyddiad cau’r gystadleuaeth ar 
1 Mai
Ceinciau:
‘Brondeifi’, J Eirian Jones, Alawon Dwynant [Y Lolfa] 
ac ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn, Ceinciau Llwydyrus [Sain]

8. 
TRIAWD	NEU	BEDWARAWD	CERDD	DANT	
‘Cymdeithas Ceredigion’, Meirion MacIntyre Huws 
(penillion 1, 2, 4 a 6), Cywyddau Cyhoeddus 
[Swyddfa’r Eisteddfod (Gwasg Carreg Gwalch)] 
Cainc: ‘Eryri Wen’, trefniant Nansi Richards, (1212), 
Wyth o Geinciau Cerdd Dant [Snell]

Gwobrau:
1.   Tlws er cof am DG Jones (Selyf) (Rhoddedig gan Gôr 

Meibion Dwyfor) a £150 (Er cof am Tad-cu – Gwyn 
Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth 
Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)

2.   £100 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas 
ym Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)

3.   £50 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas ym 
Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)

9.
DEUAWD	CERDD	DANT	21	OED	A	THROSODD
‘Ystrad Fflur’, Cynan, Cerddi Cynan  
[Swyddfa’r Eisteddfod (Gwasg Gomer)]  
Cainc: ‘Dwynwen’, Gwennant Pyrs, (12122),  
Dwynwen a Cheinciau Eraill [Gwennant Pyrs] 

Gwobrau:
1.  £150 (Eric Williams, Llyscerdd, Llanymddyfri)
2.  £100 (Christopher Jones, Cwrdinas, Llanymddyfri)
3.  £50 (Eric Williams, Llyscerdd, Llanymddyfri)

10.
DEUAWD	CERDD	DANT	O	DAN	21	OED
‘Dau’, Dylan Iorwerth, Cyfansoddiadau  
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 
[Swyddfa’r Eisteddfod]  
Cainc: ‘Rita’, Bethan Bryn, (1122), Stelcian [Curiad] 

Gwobrau:
1.   £100 (John Gwynn, Olwen Jones, Anwen  

ac Eleri Wynn Jones, Awelon, Capel Seion)
2.  £60 (Dave a Dilys, Gannets, Aberystwyth)
3.  £40 (Dave a Dilys, Gannets, Aberystwyth)

11.
GWOBR	ALED	LLOYD	DAVIES
Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd
a)   ‘Esgidiau’, Elin Meek, Cyfansoddiadau  

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 
[Swyddfa’r Eisteddfod]  
Cainc: ‘Bryn Osian’, Bethan Bryn, (12),  
Ceinciau’r Cyfnos [Curiad 7045]

b)   ‘Rhannu’, Arwel Rocet Jones,  
Merêd – Dyn ar Dân [Y Lolfa]  
Cainc: ‘Glenys’, Judith Rees Williams, (1122), 
Diliau’r Dyffryn [CCDC] 

Gwobr:
1.   Tlws Telynores Dwyryd i’w ddal am  

flwyddyn, Medal Aled Lloyd Davies  
(Glain a Miriam Llwyd Davies) a £150  
(Eleri Roberts, Comins Coch, Aberystwyth)

2.  £100 (Bethan Bryn, Rhydyfelin, Aberystwyth)
3.  £50 (Bethan Bryn, Rhydyfelin, Aberystwyth)
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Gwobrau:
1.   Cwpan Charles Dawe i’w ddal am flwyddyn a £750 

(Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2.  £500 (Cyngor Cymuned Ystrad Fflur)
3.   £300 (Er cof am Bet Lewis a Susie Hughes, cyn 

aelodau o Gôr Clychau’r Fedwen, gan y teulu)

Cyflwynir Medal Côr Merched Hafren – Jayne Davies  
i arweinydd y côr buddugol 

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 24)

21. 
CÔR	I	RAI	60	OED	A	THROSODD
Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer  
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 
munud o hyd i gynnwys darn di-gyfeiliant a darn gan 
gyfansoddwr o Gymro. Gellid cyfuno’r ddwy elfen a 
chael darn di-gyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro. 
Gellid hefyd defnyddio trefniant o alaw werin Gymreig 
gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i unrhyw gôr 
ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Mawrth 4 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Cwpan OR Owen (Owen Gele) i’w ddal am 

flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James 
Pantyfedwen)

2.  £500 (Er cof am T Elwyn Griffiths, Sylfaenydd 
Undeb Cymru a’u Byd, gan Alwena, Ceril,  
Ros a’i teuluoedd)

3.  £300 (Mary ac Alun Morris er cof am Iona  
a Tom Jones)

Cyflwynir Medal Goffa Hilda Morgan i’w dal am 
flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 24)

22. 
CÔR	IEUENCTID	O	DAN	25	OED
Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer  
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 
munud o hyd i gynnwys darn di-gyfeiliant a darn gan 
gyfansoddwr o Gymro. Gellid cyfuno’r ddwy elfen a 
chael darn di-gyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro. 
Gellid hefyd defnyddio trefniant o alaw werin Gymreig 
gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i unrhyw gôr 
ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Fercher 5 Awst 
2020

Gwobrau:
1.   Cwpan y Daily Post i’w ddal am flwyddyn a £750 

(Er cof am Doreen Batten a Joan Hooper, y 
chwiorydd Williams gynt o Arosfa, Llanwrtyd)

2.   £500 (Julia Morgan, Waunfawr, Aberystwyth er 
cof am ei phriod, Moc Morgan)

3.   £300 (£150 Gerald ac Ann Morgan Tregaron er 
cof am eu rhieni, Wat a Bessie Jones, Gelligwenin 
a Gethin a Vera Morgan, Bryncerdin; £150 Teulu 
Maesymeillion, Tregaron)

Cyflwynir Medal Goffa Twm Dwynant i’w dal am 
flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 24)

18. 
CÔR	CYMYSG
Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer  
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd  
at 12 munud o hyd i gynnwys darn di-gyfeiliant a darn 
gan gyfansoddwr o Gymro. Gellid cyfuno’r ddwy elfen 
a chael darn di-gyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro. 
Gellid hefyd defnyddio trefniant o alaw werin Gymreig 
gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i unrhyw  
gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Gwener 7 Awst 
2020

Gwobrau:
1.   Cwpan Sefydliad Gweithwyr Tredegar i’w ddal am 

flwyddyn a £750 (Eleri Betts a’i theulu er cof am 
ei rhieni Dewi a Luned Davies gynt o Dy’r Ysgol, 
Cross Inn, Llanon, Ceredigion)

2.   £500 (Cyfreithwyr Arnold Davies Vincent Evans)
3.   £300 (£200 Côr ABC; £100 Cronfa Cantorion  

Bro Nedd)

Cyflwynir Medal Goffa Morfydd Vaughan Evans i 
arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 24)

19. 
CÔR	MEIBION
Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer  
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 
munud o hyd i gynnwys darn di-gyfeiliant a darn gan 
gyfansoddwr o Gymro. Gellid cyfuno’r ddwy elfen a 
chael darn di-gyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro. 
Gellid hefyd defnyddio trefniant o alaw werin Gymreig 
gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i unrhyw gôr 
ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn 8 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Cwpan Cymdeithas Corau Meibion Cymru i’w 

ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James 
Pantyfedwen)

2.  £500 (Clwb Cinio ’95 [Richmond])
3.  £300 (Clwb Cinio ’95 [Richmond])

Cyflwynir Medal Goffa Ivor E Sims i arweinydd y côr 
buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 24)

20. 
CÔR	MERCHED
Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer  
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 
munud o hyd i gynnwys darn di-gyfeiliant a darn gan 
gyfansoddwr o Gymro. Gellid cyfuno’r ddwy elfen a 
chael darn di-gyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro. 
Gellid hefyd defnyddio trefniant o alaw werin Gymreig 
gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i unrhyw gôr 
ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Iau 6 Awst 2020

11.  Dehongliad Cyfansoddwr o Gymro
  Person sydd wedi’i eni yng Nghymru, sydd o dras 

Gymreig neu sydd wedi gweithio yng Nghymru.

12. Ysgoloriaethau
  Ni ellir ennill yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith. 

Mae’r arian a gynigir ym mhob ysgoloriaeth i’w 
ddefnyddio i hyrwyddo gyrfa’r unigolyn, a disgwylir 
i enillwyr brofi i’r Eisteddfod bod yr arian wedi’i 
wario ar hyn. Dylid cysylltu â Swyddfa’r Eisteddfod 
am ragor o wybodaeth. Gweler hefyd Amodau 
Arbennig 1 yn yr adran hon.

***Gweler rheol rhif 12, Rheolau ac Amodau 
Cyffredinol – Hawl i Gystadlu. 

13.  Cystadlu
  Ni all neb gystadlu mwy nag unwaith yn yr un 

gystadleuaeth llwyfan.

14.  Oedran
  Nodwch bod rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn 

cwmpas oedran y gystadleuaeth ar 31 Awst 2020.

15.  Copïau
  Nodwch ei bod yn anghyfreithlon gwneud copïau 

ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth 
neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

 
CORAWL

17. 
CÔR	ADLONIANT		
Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer  
Anogir y cystadleuwyr i berfformio arddull amrywiol o 
gerddoriaeth hunanddewisiad o wahanol genres hyd 
at 12 munud o hyd i gynnwys o leiaf 3 o’r elfennau 
canlynol: pop, sioe gerdd, glee, crefyddol, jazz, gospel, 
barbershop, roc a thebyg. Ni chaniateir i unrhyw gôr 
ail-ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sul 2 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Cwpan Y Cymro i’w ddal am flwyddyn a £750 

(Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2.   £500 (Cyfreithwyr Arnold Davies Vincent Evans)
3.   £300 (£150 Bois y Gilfach; £150 Côr Eisteddfod 

Penrhyn-coch)

Cyflwynir Medal Ann Dwynant i’w dal am flwyddyn i 
arweinydd y côr buddugol
* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 24)

8.  Hawlfraint
  Cyfrifoldeb corau, partïon, grwpiau ac 

unigolion yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau 
hunanddewisiad. Rhaid nodi’r manylion hyn 
ar y ffurflen gystadlu. Ceir canllawiau a 
chyfarwyddiadau pellach yn adran ‘Cystadlu’ ar 
wefan yr Eisteddfod.

9.  Hunanddewisiad
  (i) Gall cystadleuydd ddewis cyweirnod mewn 

cystadlaethau sydd â hunanddewisiad, ond rhaid 
i’r cyweirnod hwnnw ymddangos mewn copi sydd 
wedi’i gyhoeddi gan gwmni cydnabyddedig. 

  (ii) Caniateir canu mewn unrhyw gyweirnod yng 
nghystadlaethau Canu Emyn i rai dros 60 oed, 
Unawd o Sioe Gerdd i rai dros 19 oed ac Unawd o 
Sioe Gerdd i rai dan 19 oed. 

  (iii) Rhaid anfon un copi o bob darn yn y cywair 
a ddewiswyd at y Trefnydd erbyn 15 Mehefin 
2020, gyda’r geiriau Cymraeg wedi’u gosod ar y 
gerddoriaeth.

  (iv) Rhaid canu’r darnau lleisiol yn y Gymraeg, 
fodd bynnag caniateir i gorau gynnwys un gân 
heb eiriau yn eu rhaglen os dymunant. Gellir 
archebu’r geiriau Cymraeg ar gyfer darnau gosod 
drwy gysylltu â Swyddfa’r Eisteddfod, neu drwy 
gwblhau’r ffurflen archebu yng nghefn y Rhestr 
Testunau ac ar y wefan.

  (v) Gall Swyddfa’r Eisteddfod ddarparu 
cyfieithiad Cymraeg o unrhyw gân unwaith mae’r 
cystadleuydd wedi sicrhau caniatâd ysgrifenedig 
i gyfieithu’r darn gan y cyhoeddwr. Rhaid gwneud 
cais am gyfieithiad Cymraeg gan anfon copi o’r 
geiriau gwreiddiol, y gerddoriaeth a’r caniatâd gan 
y cyhoeddwr erbyn 1 Mai 2020. 

Ni chaniateir newid y dewis gwreiddiol.

10.  Corau

  (i) Aelodaeth: Ni chaiff neb ganu mewn côr heb 
fod yn aelod cyflawn o’r côr hwnnw am ddeufis yn 
union cyn yr Eisteddfod, ac ni all neb ganu mewn 
mwy nag un côr yn yr un categori corawl. 

  (ii) Rhannau Unawdol: Ni chaniateir i unrhyw gôr 
ddewis darnau lle rhoddir lle blaenllaw i unawdwyr. 
Os oes ambell adran unawdol o fewn darn, yna 
mae’n ofynnol i’r arweinydd drefnu bod mwy nag 
un llais yn canu yr adrannau hyn. Ni ddylid dewis 
caneuon o arddull sy’n defnyddio côr fel ‘cantorion 
cefndir’ am gyfnod sylweddol.

  (iii) Amseru: Mae gan bob côr 12 munud o amser 
canu (o’r nodyn cyntaf i’r nodyn olaf o bob cân), 
a hyn i gynnwys nifer amhenodol o ganeuon 
gyda neu heb gyfeiliant. Nodwch fod rhaid cadw 
at amser, a bydd corau’n cael eu cosbi am fynd 
dros yr amser, a cheir rhestr o’r cosbau hyn yn 
y Rheolau ac Amodau Cyffredinol yng nghefn y 
Rhestr Testunau.

  (iv) Rostra: Darperir rostra gan yr Eisteddfod.
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Maccabeus, Handel, Oratorio Anthology Alto/Mezzo-
Soprano [Hal Leonard 0074059]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Rhan B: 
Unawd Gymraeg
‘O Fab y Dyn’, Meirion Williams [Ricordi LD515)]

‘Pan ddaw’r nos’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 
096]

Gwobrau: 
1.  £150 
2.  £100 
3.  £50 
(£300 Gwynneth Roberts er cof am ei rhieni, Mona a 
David Omri Davies)

31. 
UNAWD	TENOR	25	OED	A	THROSODD
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B  
Rhan A: 

Opera: 
Aria Lenski: ‘Kuda Kuda’ (‘Beth sy’ gan heddiw ar fy 
nghyfer’), Eugene Onegin, Tchaikovsky, Arias for Tenor 
[Schirmer GS81099]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘L’amour! L’amour!’ / ‘Ah, lêve-toi, soleil’ (‘O serch! 
O serch! Tyrd, cwyd yn awr, o haul!’), Roméo et 
Juliette, Gounod Operatic Anthology Volume III: Tenor 
[Schirmer GS32585]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren: 
‘Thanks to my brethren’ / ‘How vain is man’ (‘Diolch 
fy mrodyr’ / ‘Mor falch yw dyn’), Judas Maccabeus, 
Handel [Novello NOV072486]
Y geiriau Cymraeg gan Harri Williams 

Rhan B: 

Unawd Gymraeg
‘Cwm Pennant’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 107]

Gwobrau: 
1.  £150 
2.  £100
3.  £50 
(£300 Crwys a Lal Evans, Pontrhydygroes)

32. 
UNAWD	BARITON/BAS	25	OED	A	THROSODD
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A: 

Opera: 
‘Hai già vinta la causa!’ / ‘Vedro mentr’io sospiro’  
(‘Fe enillwyd yr achos!’ / ‘A ddylwn golli mwyniant?’), 
Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for Baritone 
[Schirmer GS81100]
Y geiriau Cymraeg gan Heini Gruffudd

‘Questo amor, vergogna mai’ (‘Serch a ddaeth â 
gwarth i’w ganlyn’), Edgar, Puccini, Arias for Baritone 
[Schirmer GS81100]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart 

Gwobrau:
1.   Ysgoloriaeth gwerth £5,000 (£3,000 Ysgoloriaeth 

W Towyn Roberts; £2,000 Ysgoloriaeth William 
Park-Jones)

2.  £3,000 (Cronfa William Park-Jones)
3.  £1,000 (Cyngor Cymuned Llangeitho)
4.  £500 (Eglwys Gymraeg Melbourne, Awstralia)

29. 
UNAWD	SOPRANO	25	OED	A	THROSODD	
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B  
Rhan A: 

Opera: 
‘Ach, ich fühl’s’ (‘O, gwae fi’), Die Zauberflöte, 
Mozart, Arias for Soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Pace Pace, mio Dio’ (‘Heddwch, Heddwch fy 
Arglwydd’), La Forza del Destino, Verdi, Operatic 
Anthology Volume I: Soprano [Schirmer GS32583]
Y geiriau Cymraeg gan Heini Gruffudd

Oratorio/Offeren: 
‘Come ever smiling Liberty’ (‘Tyrd, fythol siriol Ryddid 
cu’), Judas Maccabeus, Handel [Novello NOV072486]
Y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams

Rhan B: 

Unawd Gymraeg
‘Mai’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 094]

Gwobrau: 
1.  £150 
2.  £100 
3.  £50
(£300 Dafydd ac Ann Edwards, Plas y Bryniau, Llanon)

30. 
UNAWD	MEZZO	–	SOPRANO/CONTRALTO/
UWCHDENOR	25	OED	A	THROSODD	
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B  
Rhan A: 

Opera: 
‘Ahimè! Dove trascorsi?’ / ‘Che farò senza Euridice’ 
(‘Gwae fi! Rwyf ar ddisberod’ / ‘Beth a wnaf heb 
Euridice’), Orfeo, Gluck, Arias for Mezzo-Soprano 
[Schirmer GS8108]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan (adroddgan) a 
John Griffith (aria)

‘En vain, pour éviter (Cân y cerdiau: ‘Yn ofer ceisiwn 
newid’), Carmen, Bizet, Arias for Mezzo-Soprano 
[Schirmer GS8108]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Connais-tu le pays’ (’Wyddost ti am y wlad’), Mignon, 
Ambroise Thomas, Operatic Anthology Volume II: 
Mezzo-Soprano and Alto [Schirmer GS32584]

Oratorio/Offeren: 
‘Ye sacred priests’ / ’Farewell, ye limpid springs’ 
(‘Offeriaid glân’ / ‘Ffarwel, risialaidd ddyfroedd’), 
Jephtha, Handel [Novello NOV070128]
Y geiriau Cymraeg gan T Gwynn Jones

‘Father of Heav’n!’ (‘Dragwyddol Dad’), Judas 

ENSEMBLE	LLEISIOL

27. 
ENSEMBLE	LLEISIOL	AGORED
(3-6 mewn nifer)  
Hunanddewisiad di-gyfeiliant mewn unrhyw arddull. 
Un darn yn unig i’w ganu yn y Gymraeg.
Amser: Dim mwy na 4 munud i’w pherfformio. 
Dylid cael llinell annibynnol i bob person unigol.
Ni chaniateir arweinydd

Gwobrau:
1.  £200 (Côr Cardi-Gân)
2.   £150 (Eiri Jenkins, Trefenter er cof am Alun a 

Glenys Jones, Pentalar, Y Berth)
3.   £100 (Densil ac Ann Morgan, Llanbedr Pont 

Steffan)

UNAWDAU

28. 
YSGOLORIAETH	W	TOWYN	ROBERTS,	ER	COF	
AM	EI	BRIOD,	VIOLET	JONES,	NANTCLWYD	AC	
YSGOLORIAETH	WILLIAM	PARK-JONES
Sefydlwyd yr ysgoloriaethau hyn i hyrwyddo 
cerddoriaeth leisiol i unawdwyr yng Nghymru.
Dyfernir yr ysgoloriaethau i’r cystadleuydd buddugol 
er mwyn iddo/iddi ddilyn cwrs hyfforddi lleisiol 
mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig. Bydd yr 
ysgoloriaethau yn agored i unrhyw berson a anwyd yng 
Nghymru neu y ganwyd un o’i rieni yng Nghymru, neu 
unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru 
am y 3 blynedd cyn 31 Awst 2020 neu unrhyw berson 
sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Disgwylir i’r cystadleuwyr baratoi rhaglen heb fod 
yn hwy na 15 munud. Rhaid i’r rhaglen gynnwys un 
gân gan gyfansoddwr o Gymro o’r ugeinfed ganrif 
neu’r ganrif bresennol a chenir pob un o’r caneuon 
yn Gymraeg. Bydd Swyddfa’r Eisteddfod yn darparu 
cyfieithiad Cymraeg o unrhyw gân. Rhaid gwneud 
cais am gyfieithiad Cymraeg gan anfon hefyd gopi o’r 
geiriau gwreiddiol a’r gerddoriaeth cyn 1 Mai 2020. Ni 
chaniateir newid y dewis gwreiddiol o ganeuon ar ôl 1 
Mai 2020. Bydd gan yr Eisteddfod gyfeilydd ar gyfer y 
gystadleuaeth hon ond bydd hawl gan y cystadleuydd, 
os myn, i gael ei gyfeilydd ei hun.

Bydd hawl gan y panel beirniaid i atal yr 
ysgoloriaethau neu i’w rhannu rhwng mwy nag un 
enillydd os bydd galw. Gweler Rheolau ac Amodau 
Cyffredinol, rhif 21.

Ystyrir cynnig perfformiad i enillydd yr ysgoloriaethau 
yn un o eisteddfodau’r dyfodol 

23. 
CYSTADLEUAETH	GORAWL		
EISTEDDFODAU	CYMRU
Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn 
nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn hwy 
na 8 munud, ac i gynnwys darn gan gyfansoddwr o 
Gymro. Gellid hefyd defnyddio trefniant o alaw werin 
Gymreig gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i 
unrhyw gôr ail-ganu cân mewn categori arall adeg yr 
Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn 1 Awst 2020

Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng 
Mai 2018 a Mai 2020 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn 
y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol 
Ceredigion 2020. 

Wrth gofrestru, rhaid nodi enwau’r Eisteddfodau lleol y 
cystadlwyd ynddynt. 

Gwobrau:
1.   Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta Davies 

i’w ddal am flwyddyn a £500
2.   £300
3.   £200
(£1,000 Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt  
o Ffair Rhos)

Cyflwynir Medal Goffa Gwilym E Humphreys  
[Cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol] i arweinydd  
y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 24)

* 24. 
CÂN	GYMRAEG	ORAU	
Cyflwynir Cwpan y Ffiwsilwyr Cymreig i’w ddal am 
flwyddyn a £250 (£150 Sesiwn Nos Wener, Tal-y-bont; 
£100 Gwynfor a Shelagh Jones, Aberystwyth er cof 
am Dan Morgan Jones, y cerddor o Bontrhydfendigaid) 
i’r perfformiad gorau gan Gôr yn yr Adran Gorawl,  
o ddarn gan gyfansoddwr o Gymro

25. 
TLWS	ARWEINYDD	CORAWL	YR	ŴYL	ER	COF	AM	
SIONED	JAMES	
Cyflwynir i’r arweinydd corawl gorau sydd wedi 
creu argraff yn nhyb y beirniaid  
Tlws i’w ddal am flwyddyn (Côrdydd a theulu Sioned)

26. 
CÔR	YR	ŴYL
Bydd y panel beirniaid yn dewis y côr buddugol a fydd 
yn derbyn gwobr o £1,000, a Chwpan y Gwarchodlu 
Cymreig i’w ddal am flwyddyn, ynghyd â gweithdy 
gydag arweinydd rhyngwladol yng Nghanolfan y 
Mileniwm, Caerdydd
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Gwobrau: 
1.  £100 (Teifryn Rees, Llanelli)
2.  £60 (Huw Rhys-Evans)
3.  £40 (Huw Rhys-Evans)

41. 
UNAWD	BARITON/BAS	19	AC	O	DAN	25	OED
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A: 

Opera: 
‘A tanto amor’ (‘Cariad o’r fath’), La Favorita, 
Donizetti, tr. Eirian Owen [Swyddfa’r Eisteddfod]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Donne mie, la fate a tanti’ (‘Ferched glân, o dan eich 
bawd’), Così Fan Tutte, Mozart, Arias for Baritone 
[Schirmer GS81100]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Vecchia zimarra, senti’ (‘Hen ddilledyn, gwrando’),  
La Bohème, Puccini Arias for Bass 
[Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren: 
‘Quia fecit mihi magna’ (‘Duw a wnaeth im fawredd’), 
Magnificat, Bach Oratorio Anthology Baritone/Bass 
[Hal Leonard 0074061]
Y geiriau Cymraeg gan Cynan

Rhan B: 
Unawd Gymraeg
Unrhyw unawd o’r gyfrol ‘Y Rhosyn a’r Gwynt’,  
Eric Jones [Curiad 9043]

Gwobrau: 
1.  £100 
2.  £60 
3.  £40 
(£200 Llinos Lloyd, Lloyd Motors, Aberaeron er cof am 
ei thad, Evan Lloyd: cyn-enillydd y Rhuban Glas)

42. 
GWOBR	GOFFA	OSBORNE	ROBERTS	–		
Y	RHUBAN	GLAS
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar 
cystadleuydd ar draws y categorïau yng 
nghystadlaethau 38-41 i gystadlu ar lwyfan y 
pafiliwn. 

(a)  Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth
(b)   Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o 

Gymro ac eithrio Eric Jones

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Huw Rhys-Evans) a 
£150 (Rhiannon Lewis, Cwmann)

Gwobr Sefydliad Cymru Gogledd America. Bydd yr 
enillydd yn derbyn gwobr gwerth $5000 gan Sefydliad 
Cymru Gogledd America i’w (g)alluogi i berfformio 
yn yr ŵyl yn Philadelphia, Pennsylvania penwythnos 
ddiwedd Awst/ddechrau Medi 2021.

Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir 
gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, 
rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, 

39. 
UNAWD	MEZZO-SOPRANO/CONTRALTO/
UWCHDENOR	19	AC	O	DAN	25	OED
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A: 

Opera: 
‘Frondi tenere’ / ‘Ombra mai fù’, (‘Cysgod mor fwyn’) 
Serse, Handel 45 arias, Volume II, Low [IMC 1696]
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘Ah scostati!’ / ‘Samanie implaccabili’ (‘O cadw  
draw’ / ‘Nwydau anaele’n wir’), Così Fan Tutte, 
Mozart, Arias for Mezzo-Soprano [Schirmer GS8108]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart (Adroddgan) a 
Dyfnallt Morgan (Aria)

‘Voi che sapete’ (‘Pa beth yw cariad?’),  
Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for Mezzo-Soprano  
[Schirmer GS8108]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Oratorio/Offeren: 
‘Eija, mater, fons amoris’ (‘Dristaf forwyn, ffynnon 
cariad’), Stabat Mater, Pergolesi Oratorio Anthology 
Alto/Mezzo-Soprano [Hal Leonard 0074059]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Rhan B: 

Unawd Gymraeg
Unrhyw unawd o’r gyfrol ‘Y Rhosyn a’r Gwynt’,  
Eric Jones [Curiad 9043]

Gwobrau: 
1.  £100 
2.  £60
3.  £40 
(£200 Evans Coaches, Tregaron)

40. 
UNAWD	TENOR	19	AC	O	DAN	25	OED
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A: 
Opera: 

‘C’est vrai ... ma tête est folle!’/‘En ferment les yeux’ 
‘Mae’n wir, fy mhen sy’n troelli’ / ‘Cau fy llygaid 
wnaf’, Manon, Massenet Arias for Tenor  
[Schirmer GS8109] 
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘Un’aura amorosa’ (‘Awelon ein cariad’), Cosi Fan 
Tutte, Mozart Arias for Tenor [Schirmer GS8109]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren: 
‘Great Dagon has subdu’d our foe (‘Mae Dagon wedi 
concro’n awr’), Samson, Handel  
[Novello NOV 070144]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

Rhan B: 
Unawd Gymraeg
Unrhyw unawd o’r gyfrol ‘Y Rhosyn a’r Gwynt’,  
Eric Jones [Curiad 9043]

35. 
UNAWD	LIEDER/CÂN	GELF	25	OED	A	THROSODD	
Mewn unrhyw gyweirnod gan gwmni cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith Beethoven neu Schumann 

Gwobrau: 
1.  £100 (Nina Evans, Pontrhydygroes)
2.  £60 (Eirwen Hughes, Penrhyncoch)
3.  £40 (Eirwen Hughes, Penrhyncoch)

36. 
UNAWD	LIEDER/CÂN	GELF	O	DAN	25	OED	
Mewn unrhyw gyweirnod gan gwmni cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith W Bradwen Jones neu 
Schubert

Gwobrau: 
1.  £75 
2.  £50 
3.  £25 
(£150 Aneira a Robyn Lyn Evans, Aberhosan)

37. 
UNAWD	YR	HEN	GANIADAU	19	OED	A	THROSODD
Unrhyw unawd o waith William Davies, RS Hughes neu 
Joseph Parry 

Gwobrau: 
1. £100
2.  £60 
3.  £40 
(£200 Haydn a Mary Richards, Llanwnnen)

38. 
UNAWD	SOPRANO	19	AC	O	DAN	25	OED	
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A: 

Opera:
‘Una donna a quindici anni’ (‘Pan fo geneth yn un ar 
bymtheg’), Così fan tutte, Mozart, Arias for Soprano 
[Hal Leonard HL740042] 
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘O mio babbino caro’ (‘Credwch fy nhad anwylaf’), 
Gianni Schicchi, Puccini, Arias for Soprano  
[Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Oratorio/Offeren: 
‘Oh! Had I Jubal’s lyre’ (‘Pe telyn Iwbal gawn’), 
Joshua, Handel, Oratorio Anthology Soprano  
[Hal Leonard 0074058] 
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Rhan B: 
Unawd Gymraeg
Unrhyw unawd o’r gyfrol ‘Y Rhosyn a’r Gwynt’,  
Eric Jones [Curiad 9043]

Gwobrau: 
1.  £100 
2.  £60 
3.  £40 
(£200 Gwyn a Joan Jones, Llanafan)

‘O patria, o cara patria’ /‘O Tu Palermo’ (‘Hawddamor 
fy mamwlad annwyl’ / ‘Palermo deg’), I Vespri 
Siciliani, Verdi, Arias for Bass [Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan T Ifor Rees

Oratorio/Offeren: 
‘I feel the Deity within’ / ‘Arm Arm ye brave’ (‘O’m 
mewn cwyd llais y Duwdod cu’ / ‘Cledd, arwyr, 
cledd!’), Judas Maccabeus, Handel, Oratorio 
Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 0074061]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart (Adroddgan) a 
Stephen J Williams (Aria)

‘Enough! To Heav’n we leave the rest’ / ‘With pious 
hearts’ (‘Dim mwy! I’r Nef ein ffawd gadawn’ /  
‘Â chalon bur’), Judas Maccabeus, Handel [Novello 
NOV072486]
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones 

Rhan B: 
Unawd Gymraeg
‘Gwynfyd’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 083]
Y cyweirnod gwreiddiol yn unig

‘Y Llyn’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 095]

Gwobrau: 
1.  £150 
2.  £100 
3.  £50 
(£300 Côr Meibion Cwmann a’r Cylch)

33. 
GWOBR	GOFFA	DAVID	ELLIS	–	Y	RHUBAN	GLAS	
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar 
cystadleuydd ar draws y categorïau yng 
nghystadlaethau 29-32 i gystadlu ar lwyfan  
y pafiliwn. 
(a)  Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth
(b)   Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr  

o Gymro ac eithrio Meirion Williams

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Delyth Hopkins Evans, 
Pontrhydygroes) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron 
Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Ysgoloriaeth Dai Jones (Llanilar), gwerth £500  
i enillydd Gwobr Goffa David Ellis tuag at gostau 
cyfeilio a hyfforddiant pellach

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig  
i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi 
Eglwys Gymraeg Melbourne

34. 
CANU	EMYN	I	RAI	60	OED	A	THROSODD
Hunanddewisiad

Gwobrau: 
1.  £75
2.  £50 
3.  £25
(£150 Twynog Davies, Pentrebach, Llanbed a’r plant 
er cof am Hazel – annwyl briod a mam)



18 19

53. 
DEUAWD	OFFERYNNOL	AGORED
Rhaglen hunanddewisiad hyd at 5 munud

Gwobrau:
1.   £100 (Elgan a Bethan Jones, Pennant, 

Aberystwyth)
2.  £60 (Teulu Cynfal, Pontrhydfendigaid)
3.  £40 (Bethan Jones, Caerdydd)

54. 
RHUBAN	GLAS	OFFERYNNOL	19	OED	A	THROSODD
Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes
Mae cystadlaethau 55-60 yn arwain at y Rhuban 
Glas ac Ysgoloriaeth gwerth £3,000 o Gronfa Peggy 
a Maldwyn Hughes. Bydd yr Ysgoloriaeth yn agored i 
unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd 
un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n 
byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 
31 Awst 2020, neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n 
ysgrifennu Cymraeg. Sefydlwyd yr ysgoloriaeth hon i 
hyrwyddo cerddoriaeth offerynnol yng Nghymru. Mae’r 
ysgoloriaeth i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd 
fel offerynnwr. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth 
fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu fwy nag unwaith i 
ennill y gwobrau.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd 
yng nghystadlaethau 55-60 i gystadlu ar lwyfan y 
pafiliwn a dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion 19 oed a throsodd
Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a 
ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu ragor. Ni 
ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 15 munud. 
Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei 
hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar 
cystadleuydd o blith cystadlaethau 55-60 yn cystadlu 
am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hyn yn 
yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o 
feirniaid.

Gwobr:
Y Rhuban Glas a £150 (Er cof am Lawrence Granville 
Davies, Mary Nancy Margaret Pike a Clifford Raymond 
Pike) ac ysgoloriaeth gwerth £3,000 (Ysgoloriaeth 
Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes, i’w defnyddio i 
hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr)

CYNHELIR	YN	Y	PAGODA

55. 
UNAWD	CHWYTHBRENNAU	19	OED	A	THROSODD
Gwobrau:
1.  £100 (Eirian Jones, Gwynfryn, Llangeitho)
2.   £60 (Russ a Nerys a’r teulu, a Beryl a Dai 

Llewelyn)
3.   £40 (Russ a Nerys a’r teulu, a Beryl a Dai 

Llewelyn)

49. 
UNAWD	I	FECHGYN	12	AC	O	DAN	16	OED	
‘Cân y Porthmon’, Caryl Parry Jones [Swyddfa’r 
Eisteddfod]

Gwobrau: 
1.  £60 
2.  £30 
3.  £20 
(£110 Rhys Maelgwyn Evans)

50. 
UNAWD	O	DAN	12	OED	
‘Adar Bach’, J Morgan Lloyd [Tŷ Cerdd]

Gwobrau: 
1. £50 
2. £25 
3. £15 
(£90 Rhiannon Lewis, Cwmann)

OFFERYNNOL

51. 
GWOBR	GOFFA	ELERI	EVANS
Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano  
(Cynhelir yn y Pagoda)
Disgwylir i’r cystadleuwyr gyfeilio i ddarn ar gyfer 
offeryn a bod yn barod i gyfeilio i ddarn arall a osodir 
ar y dydd. Bydd yr ail ddarn yn gân osodedig. Ni 
chynhelir y gystadleuaeth ar lwyfan y pafiliwn.

(a)  Darn ar gyfer offeryn oddeutu 5 munud o hyd
  Ymholer â Swyddfa’r Eisteddfod ar ôl 1 Mehefin 

2020 am ragor o wybodaeth
(b)  Cân osodedig
  Rhoddir 20 munud i’r cystadleuwyr ymgyfarwyddo 

â’r darnau gyda’r ddau ddatgeinydd.

Gwobr:
£300 (£200 o Gronfa Eleri a £100 gan Gwilym a 
Glenys Evans, Llandyrnog, Dinbych er cof am eu 
merch, Eleri i ariannu astudiaeth bellach mewn 
cyfeilio)

52. 
GRŴP	OFFERYNNOL	AGORED
Tri aelod neu fwy. Rhaglen hunanddewisiad hyd  
at 10 munud

Gwobr:
£600 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen) i’w rannu 
yn ôl dymuniad y beirniaid

45. 
UNAWD	O	SIOE	GERDD	O	DAN	19	OED
(yn arddull y genre) 
Gellir defnyddio piano neu gyfeiliant addas neu drac 
cefndir ond dylid cofio am anghenion technegol y 
llwyfan a’r rhagbrawf. Bydd y cystadleuwyr yn gyfrifol 
am eu cyfeilydd/ion eu hunain. Caniateir canu mewn 
unrhyw gyweirnod.

Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Gwobrau:
1.   Tlws Derek Williams, Cwmni Theatr Maldwyn  

i’w ddal am flwyddyn a £75
2.  £50 
3.  £25 
(£150 DAG Jones a’i Fab, Arwerthwyr,  
Mart Tregaron)

Cynigir Ysgoloriaeth gwerth £1,000 rhoddedig gan 
Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson i alluogi’r 
enillydd i gael hyfforddiant pellach. Ni all neb dderbyn 
yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu 
fwy nag unwaith i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac 
Amodau Cyffredinol, rhif 21 

46. 
UNAWD	I	FERCHED	16	AC	O	DAN	19	OED
‘My Own Country’ (‘Gwlad fy mebyd’), Peter Warlock 
[Oxford University Press Archive Department]
Cyweirnodau: F neu Ab
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

Gwobrau: 
1.  £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
2.  £50 (Ann Jones, Pwllheli)
3.  £25 (Ann Jones, Pwllheli)

47. 
UNAWD	I	FECHGYN	16	AC	O	DAN	19	OED	
‘Y Cymro’, Meirion Williams, Adlewych [Cwmni 
Gwynn]

Gwobrau: 
1.  £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
2.  £50 (Evan ac Alis Jones)
3.  £25 (Eric a Mair Jones, Pentrebach,  

Llanbedr Pont Steffan)

48. 
UNAWD	I	FERCHED	12	AC	O	DAN	16	OED	
‘Swynol Glöe’ (‘Charming Chloe’), Edward German 
[Swyddfa’r Eisteddfod] 
Cyweirnodau: Db neu F
Y geiriau Cymraeg gan WD Williams

Gwobrau: 
1. £60 
2. £30 
3. £20 
(£110 Rhian Lois a Joseph Macdonald)

UDA, a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, 
UDA, i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 
38-41 i gael hyfforddiant pellach.

Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, 
Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David 
Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, 
er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng 
nghystadlaethau 38-41 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo 
gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth 
fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu fwy nag unwaith 
i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau 
Cyffredinol, rhif 21.

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i 
enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts
Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth 
£500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts
Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r 
unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 38-41 
i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol 
neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais 
cydnabyddedig

43. 
UNAWD	O	SIOE	GERDD	19	OED	A	THROSODD
(yn arddull y genre)  
Gellir defnyddio piano neu gyfeiliant addas neu drac 
cefndir ond dylid cofio am anghenion technegol y 
llwyfan a’r rhagbrawf. Bydd y cystadleuwyr yn gyfrifol 
am eu cyfeilydd/ion eu hunain. Caniateir canu mewn 
unrhyw gyweirnod.

Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Gwobrau:
1.   £100 (Dewi, Esyllt, Arthur Siôn a  

Gwen Marged Evans, Tregaron)
2.   £60 (DAG Jones a’i Fab, Arwerthwyr,  

Mart Tregaron)
3.   £40 (DAG Jones a’i Fab, Arwerthwyr,  

Mart Tregaron)

Cynigir Ysgoloriaeth gwerth £1,000 rhoddedig gan 
Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru i alluogi’r enillydd 
i gael hyfforddiant pellach. Ni all neb dderbyn yr un 
ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu fwy 
nag unwaith i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac 
Amodau Cyffredinol, rhif 21

44. 
YSGOLORIAETH	GOFFA	WILBERT	LLOYD	ROBERTS
Cynigir £600 o Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd 
Roberts i’r cystadleuydd mwyaf addawol yn y 
gystadleuaeth perfformiad o Sioe Gerdd i 19 oed a 
throsodd neu Gwobr Richard Burton er mwyn iddo/iddi 
ddatblygu gyrfa fel perfformiwr theatrig proffesiynol. 
Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, 
ond gellir cystadlu fwy nag unwaith i ennill y gwobrau. 
Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21
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69. 
UNAWD	CHWYTHBRENNAU	O	DAN	16	OED
Gwobrau:
1.  £60 
2.  £30 
3.  £20 
(£110 Esyllt Nelson Jones er cof am ei mamgu Mrs 
Bet Isaac)

70. 
UNAWD	LLINYNNAU	O	DAN	16	OED
Gwobrau:
1.  £60 (Clwb 41 Llanbedr Pont Steffan)
2.  £30 (Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig)
3.  £20 (Clwb Rotary Llanbedr Pont Steffan)

71. 
UNAWD	PIANO	O	DAN	16	OED
Gwobrau:
1.  £60 
2.  £30 
3.  £20 
(£110 Er cof am y diweddar Mrs Joan Hooper gynt 
Williams, gynt o Arosfa, Llanwrtyd ac yna o Gaerdydd) 

72. 
UNAWD	OFFERYNNAU	PRES	O	DAN	16	OED
Gwobrau:
1.  £60 
2.  £30 
3.  £20 
(£110 Keith a Mair Morgan, Sarnau, Bwlchllan)

73. 
UNAWD	TELYN	O	DAN	16	OED
Gwobrau:
1.  £60 
2.  £30 
3.  £20 
(£110 Ann ac Alan Wynne Jones, Bow Street)

74. 
UNAWD	OFFERYN/NAU	TARO	O	DAN	16	OED	
Gwobrau:
1.  £60 (Teulu Lloyd, Pencefn Drysgol, Tregaron)
2.  £30 (Clwb Rotary Llanbedr Pont Steffan)
3.  £20 (Alan y Barbwr, Llanbed)

CYFRANIAD	CYFFREDINOL	AT	WAITH	YR	ADRAN	
GERDDORIAETH:
£300 (Er cof am Emma Williams, Llanddewi Brefi gan 
y teulu)
£100 (Pwyllgor Cymanfa Ganu Cei Newydd)

66. 
UNAWD	TELYN	16	AC	O	DAN	19	OED
Gwobrau:
1.   £75 (Delyth Evans [Telynores Mynach], 

Aberystwyth)
2.   £50 (Siân Ifan Price, Telynores Bro Ystwyth, er 

cof am ei thad, Y Cynghorydd Hywel G Evans)
3.  £25 (Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig)

67. 
UNAWD	OFFERYN/NAU	TARO	16	AC	O	DAN	19	OED	
Gwobrau:
1. £75 (Catherine L Williams, Penybont ar Ogwr)
2. £50 (Alan y Barbwr, Llanbed)
3. £25 (Emyr Griffiths Siop Deithiol Talgarreg)

CYNHELIR	YN	Y	PAFILIWN

68. 
RHUBAN	GLAS	OFFERYNNOL	O	DAN	16	OED
Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans
Mae cystadlaethau 69-74 yn arwain at y Rhuban 
Glas ac Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres 
Evans gwerth £1,000. Bydd yr ysgoloriaeth yn agored 
i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd 
un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n 
byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 
31 Awst 2020 neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n 
ysgrifennu Cymraeg.
Mae’r ysgoloriaeth i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r 
enillydd fel offerynnwr.
Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, 
ond gellir cystadlu fwy nag unwaith i ennill y gwobrau.
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd 
yng nghystadlaethau 69-74 i gystadlu ar lwyfan y 
pafiliwn a dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion o dan 16 oed
Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a 
ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu fwy. Ni ddylai’r 
rhaglen gyflawn fod yn hwy na 10 munud. Mae pob 
cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. 
Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar 
cystadleuydd o blith cystadlaethau 69-74 yn cystadlu 
am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hyn yn 
yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o 
feirniaid.

Gwobr: Y Rhuban Glas a £100 (Er cof am Lawrence 
Granville Davies, Mary Nancy Margaret Pike a Clifford 
Raymond Pike) ac ysgoloriaeth gwerth £1,000 
(Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans, i’w 
defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr)

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd 
yng nghystadlaethau 62-67 i gystadlu ar lwyfan y 
pafiliwn a dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion 16 ac o dan 19 oed
Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a 
ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu ragor. Ni 
ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 12 munud. 
Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei 
hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar 
cystadleuydd o blith cystadlaethau 62-67 yn cystadlu 
am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hyn yn 
yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o 
feirniaid.

Gwobr: Y Rhuban Glas a £150 (Er cof am Lawrence 
Granville Davies, Mary Nancy Margaret Pike a Clifford 
Raymond Pike) ac ysgoloriaeth gwerth £2,000 
(£1,500 Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans; £500 
Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas, i’w defnyddio i 
hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr)

CYNHELIR	YN	Y	PAGODA

62. 
UNAWD	CHWYTHBRENNAU	16	AC	O	DAN	19	OED
Gwobrau:
1.  £75 
2.  £50 
3.  £25 
(£150 Russ a Nerys a’r teulu, a Beryl a Dai Llewelyn)

63. 
UNAWD	LLINYNNAU	16	AC	O	DAN	19	OED
Gwobrau:
1.  £75 (Dorian Morgan, Caerdydd)
2.  £50 (Clwb Rotary Llanbedr Pont Steffan)
3.  £25 (Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig)

64. 
UNAWD	PIANO	16	AC	O	DAN	19	OED
Gwobrau:
1.  £75
2.  £50
3.  £25 
(£150 Côr Meibion Maelgwn er cof am R Davy Jones, 
Llanfairfechan)

65.
UNAWD	OFFERYNNAU	PRES	16	AC	O	DAN	19	OED
Gwobrau:
1.   £75 (Atgofion Melys am Band Pres Ysgol Gyfun 

Ystalyfera 1976 hyd 1982)
2.  £50 (TJ Davies a’i Fab, Aberystwyth)
3.  £25 (Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig)

56. 
UNAWD	LLINYNNAU	19	OED	A	THROSODD
Gwobrau:
1.   £100 (D Geraint Lewis, Llangwyrfon, 

Aberystwyth)
2.  £60 (Bethan Jones, Caerdydd)
3.  £40 (Cyngor Cymuned Nantcwnlle)

57. 
UNAWD	PIANO	19	OED	A	THROSODD
Gwobrau:
1.  £100
2.  £60
3.  £40
(£200 Er cof am Dewi Gwyn Evans, Y Garej, 
Gwyneddfa, Glantwymyn)

58. 
UNAWD	OFFERYNNAU	PRES	19	OED	A	THROSODD
Gwobrau:
1.  £100 (Pwyllgor Treialon Cŵn Defaid Ffair Rhos)
2.  £60 (TJ Davies a’i Fab, Aberystwyth)
3.   £40 (Rita a Hywel Jones, Capel Bangor, 

Aberystwyth)

59. 
UNAWD	TELYN	19	OED	A	THROSODD
Gwobrau:
1.  £100 (Llety Moethus Tynrhyd, Pontarfynach)
2.   £60 (Mary B Morgan a’r teulu, Tynewydd, 

Llanrhystud)
3.   £40 (Mary B Morgan a’r teulu, Tynewydd, 

Llanrhystud)

60. 
UNAWD	OFFERYN/NAU	TARO	19	OED	A	THROSODD	
Gwobrau:
1.  £100 (Aelwyd ac Adran yr Urdd, Llanbed)
2.  £60 (Cyngor Cymuned Nantcwnlle)
3.  £40 (Clwb 41 Llanbedr Pont Steffan)

CYNHELIR	YN	Y	PAFILIWN

61. 
RHUBAN	GLAS	OFFERYNNOL	16	AC	O	DAN	19	OED	
Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans – £1,500
Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas – £500
Mae cystadlaethau 62-67 yn arwain at y Rhuban Glas 
ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 gan Ysgoloriaeth 
Leslie Wynne-Evans (£1,500) ac Ysgoloriaeth Rachael 
Ann Thomas (£500). Bydd yr ysgoloriaeth yn agored 
i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd 
un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n 
byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 
31 Awst 2020, neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n 
ysgrifennu Cymraeg.
Mae’r ysgoloriaeth i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r 
enillydd fel offerynnwr.
Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, 
ond gellir cystadlu fwy nag unwaith i ennill y gwobrau.
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81. 
CYSTADLEUAETH	I	DDISGYBLION		
16	AC	O	DAN	19	OED
Dau gyfansoddiad gwrthgyferbyniol mewn unrhyw 
gyfrwng

Gwobr: £200 (Marc Davies, Ffostrasol)

Beirniad: Kate Morgan

82. 
CYSTADLEUAETH	TLWS	SBARDUN
Cân werinol ac acwstig ei naws. Rhaid i’r gerddoriaeth 
a’r geiriau fod yn wreiddiol, a dylid cyflwyno’r gân ar 
gryno-ddisg neu MP3. Caniateir cywaith.
Ystyrir perfformio’r gân fuddugol yn yr Eisteddfod y 
flwyddyn ganlynol.

Gwobr: Tlws Alun Sbardun Huws i’w ddal am flwyddyn 
a £500 (Gwenno Huws)

Beirniaid: Tecwyn Ifan, Sian James

CYDNABYDDIR	Y	RHODDION	CANLYNOL:
Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau Maes B a Radio 
Cymru

Gwobr:
£1,000 (£500 TregaRoc, £300 Marchnad Nadolig 
Bont Pontrhydfendigaid, £200 Dafydd Syfydrin)

Albwm Cymraeg y Flwyddyn
Gwobr: Tlws gan Ann Catrin Evans (Menter a Busnes)

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr Eisteddfod, 
www.eisteddfod.cymru

Cenir yr emyn ar y dôn fuddugol yng  
Nghymanfa Ganu’r Eisteddfod

Gwobr: £200 (Rob, Delyth a Tryfan Phillips,  
Llanbedr Pont Steffan)

Beirniad: Euron J Walters

77. 
UNAWD	I	UNRHYW	LAIS	GYDA		
CHYFEILIANT	PIANO
i eiriau Dic Jones. Gellir gosod cerdd gyfan neu 
ddewis detholiad o unrhyw gerdd. Cyfrifoldeb y 
cyfansoddwr yw sicrhau hawl i ddefnyddio’r geiriau  

Gwobr: £200 (Rhiannon, Margaret a Mary – 
Chwiorydd Dic)

Beirniad: Eric Jones

78. 
DARN	I	ENSEMBLE	OFFERYNNOL
O unrhyw gyfuniad o offerynnau (4-6 mewn nifer)  
Thema: unrhyw un o chwedlau Ceredigion

Gwobr: £200 (Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr)

Beirniad: Allan Phillips

79. 
TREFNIANT	I	GÔR	SATB	O	EMYN-DÔN	
Gan gyfansoddwr o Gymro  
Y cystadleuydd i ddewis geiriau unrhyw emyn Cymraeg 
priodol. Cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau hawl i 
ddefnyddio’r geiriau.

Gwobr: £200 (Undodiaid Cymru)

Beirniad: Meirion Wynn Jones

80. 
CASGLIAD	O	3	CÂN	(DEULAIS)	
Ar thema ‘Y Gofod’, yn addas i blant oed CA2  
Geiriau Cymraeg gwreiddiol neu rhai sy’n bodoli 
eisoes. Cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau hawl i 
ddefnyddio’r geiriau.

Gwobr: £200 (Gwenan a Deian er cof am eu rhieni, 
Alun a Megan Creunant Davies)

Beirniad: J Eirian Jones

CYFANSODDI	
AMOD	ARBENNIG

Rhaid i bob ymgeisydd anfon copi caled o’i waith 
ynghyd â chryno ddisg, MP3 neu gof bach o’r gwaith 
cyflwynedig

75. 
TLWS	Y	CERDDOR
Opera Fer – 1 gân corws a 2 gân i unawdwyr 
ynghyd ag amlinelliad cryno o’r opera gyfan. 
Geiriau Cymraeg gwreiddiol neu rhai sy’n bodoli 
eisoes. Cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau hawl 
i ddefnyddio’r geiriau (gweler amod arbennig 11*). 
Dylid anfon 3 chopi o’r gwaith at y Trefnydd.
Dyfernir Tlws y Cerddor am y gerddoriaeth yn y 
gystadleuaeth hon.

Gwobr: 
Tlws y Cerddor (Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru) a 
£750 (Gofalaeth Asedau Sterling Asset Management) 
ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 i hyrwyddo gyrfa’r 
cyfansoddwr buddugol.

***Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol rhif 21 – 
Ysgoloriaethau. 
Cynigir cyfle i’r enillydd gael ei fentora gan Gwmni 
Opera Cenedlaethol Cymru

Beirniaid: Gwion Thomas, John Metcalf, Patrick Young 
a chynrychiolydd o Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru

76. 
EMYN-DÔN
i eiriau John Meurig Edwards 

O, Arglwydd, rho dy ofal
Dros dir ein henwlad ni;
Na foed i ddim lychwino
Yr hyn a greaist Ti.
Boed dŵr pob llyn ac afon
Yn loyw ac yn glir,
A’n bryniau a’n dyffrynnoedd
Yn ffrwythlon ac yn ir.

O, Arglwydd, rho dy nodded
I’r iaith sydd ar ein min;
Dysg i ni werthfawrogi
Ei chyfoeth hen a’i rhin.
Na foed i ni ddibrisio
Holl draddodiadau’n gwlad;
Ein hanes a’n diwylliant,
Amddiffyn hwy, O Dad.

O, Arglwydd, rho dy fendith
I ni sydd yma’n byw;
Ar hyd y daith, bydd inni’n 
Dywysydd ac yn llyw.
Diogela’n cymunedau
A’u cadw yn gytûn,
Gan fyw yng ngrym a gofal
Dy gariad Di dy hun.

CYSTADLEUAETH	YN	TŶ	GWERIN

[109]. 
GRŴP	OFFERYNNOL	NEU	OFFERYNNOL		
A	LLEISIOL
Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon 
gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer 
cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin 
a lleisiau. 

Gwobr:
£300 (£200 Phil Davies a Megan Mai, Tal-y-bont; 
£100 Papur Bro Y Ddolen) i’w rannu yn ôl dymuniad  
y beirniad 

[110]. 
UNAWD	AR	UNRHYW	OFFERYN	GWERIN	
Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol 
Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. 

Gwobr:
Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am 
flwyddyn a £150 (£75 Merched y Wawr Llanfarian, 
Aberystwyth) i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniad

Beirniaid a Chyfeilyddion:

Beirniaid Lleisiol

Panel o 3 ar gyfer Corawl:  
Catrin Wyn Hughes, Edward Jones, Pat Jones 
Towyn Roberts: Leah-Marian Jones,  
Christopher Carroll, Kathryn Joyce
Unawdau 25 oed a throsodd: Philip Lloyd Evans, 
Robyn Lyn Evans, Glenys Roberts 
Unawdau 19 ac o dan 25 oed: Bethan Dudley 
Fryar, Rhian Lois, Andrew Rees 
Cystadlaethau lleisiol eraill: Meriel Andrew,  
Mari Ffion, Rhian Williams, Fflur Wyn 
Sioe Gerdd: Gillian Elisa, Steffan Harri 

Offerynnol: 
Chwythbrennau: Rhys Taylor
Llinynnau: Angharad Davies
Piano: Jâms Coleman 
Pres: Jason Owen Lewis
Telyn: Ceri Wynne Jones
Offerynnau taro: Dewi Ellis Jones
Cyfeilyddion: Branwen B Evans, Jeffrey Howard,  
Kim Lloyd Jones, Glian Llwyd, Rhiannon Pritchard, 
Gareth Wyn Thomas 
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DAWNS

AMODAU	ARBENNIG
1.  Llwyfan
  (i) Ni chaniateir i neb ddawnsio mewn mwy nag un 

parti yn yr un gystadleuaeth.

  (ii) Mae’r cystadlaethau’n agored i unrhyw un a 
anwyd yng Nghymru, y ganwyd un o’i rieni yng 
Nghymru, neu unrhyw un sydd wedi byw yng 
Nghymru neu unrhyw berson sydd yn gallu siarad 
neu ysgrifennu Cymraeg am o leiaf flwyddyn yn 
union cyn yr Ŵyl.

  (iii) Disgwylir i’r cystadleuwyr ddod â’u cyfeilydd/
cyfeiliant eu hunain.

  (iv) Gofynnir i bob parti anfon cynllun llwyfan gyda 
lleoliad ac unrhyw anghenion sain eu cerddorion i 
Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 1 Gorffennaf 2020.

2.  Maint y llwyfan
  Pafiliwn - 7 metr o ddyfnder x 15 metr o led; 

Dawns - 7 metr o ddyfnder x 10 metr o led

3.  Hawlfraint
  Cyfrifoldeb partïon, grwpiau neu unigolion 

yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau 
hunanddewisiad. Rhaid nodi hyn ar y ffurflen 
gystadlu. Ceir canllawiau a chyfarwyddiadau 
pellach yn adran ‘Cystadlu’ ar wefan yr Eisteddfod. 
Dylid anfon copi o unrhyw ddarnau at y Trefnydd 
erbyn 15 Mehefin 2020.

4.  Cerddoriaeth
  Dylai unrhyw gerddoriaeth a ddefnyddir fod â 

geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

5.  Dawnsio Cyfoes/Disgo

  (i) Beirniedir y perfformiadau ar sail natur 
greadigol, elfennau cyfansoddi a choreograffeg a 
chelfyddyd dawnsio’r rhai sy’n cystadlu.

  (ii) Gofynnir i gystadleuwyr anfon crynodeb o’r 
gwaith, teitl a chyfansoddwr y gerddoriaeth i 
Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 15 Mehefin 2020. Ni 
chaniateir goleuadau arbennig, setiau nac unrhyw 
offer cynhyrchu arall ar gyfer y cystadlaethau. 
Caniateir defnyddio mân gelfi, sy’n gludadwy gan 
yr unigolion fydd yn eu defnyddio.

  (iii) Disgwylir i’r cystadleuwyr ddewis gwisg/
gwisgoedd syml na fydd yn amharu ar eu 
symudiadau ar y llwyfan. Dylai’r wisg orchuddio’r 
torso.

  (iv) Darperir lle i’r cystadleuwyr baratoi a gofynnir 
iddynt fod yn barod o leiaf hanner awr cyn y 
gystadleuaeth.

6.  Oedran
  Rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn cwmpas oedran 

y gystadleuaeth ar 31 Awst 2020.

7.   Copïau
  Mae hi’n anghyfreithlon gwneud copïau 

ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth 
neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi.

8.  Rhagwrandawiadau
  Ni fydd rhagwrandawiad yn cael ei drefnu fel arfer 

os na fydd mwy na 6 grŵp yn cystadlu. Er hyn, 
bydd gan y Trefnydd yr hawl i alw rhagwrandawiad 
cyn y prawf terfynol yn ôl yr angen mewn 
eithriadau. Bydd gan y beirniaid yr hawl i atal 
grŵp/grwpiau rhag mynd i’r llwyfan.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

 DAWNSIO	GWERIN

83. 
TLWS	COFFA	LOIS	BLAKE
Bydd pob grŵp yn dawnsio 2 dawns fel a nodir 
isod. Perfformir un ddawns gan bob grŵp yn Rhan 
1 ac yna bydd eitem arall cyn dawnsio’r ail ddawns 
yn Rhan 2

‘Dawns Cestyll yr Arglwydd Rhys’, Mavis Williams, 
Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif [CDdWC] 
ac 
Un ddawns Gymreig wrth-gyferbyniol o ddewis  
y cystadleuwyr

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Wener 7 Awst 
neu Sadwrn 8 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Tlws Coffa Lois Blake i’w ddal am  

flwyddyn a £500
2.  £300 
3.  £200 
(£1,000 Seiri Rhyddion Talaith Gorllewin Cymru)

84. 
TLWS	CYMDEITHAS	DDAWNS	WERIN	CYMRU	
Unrhyw ddawns 3 neu 4 cwpwl o waith Eddie Jones

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Wener 7 Awst 
neu Sadwrn 8 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru i’w ddal 

am flwyddyn a £300 (Lona Jones, Waunfawr, 
Aberystwyth er cof am ei phriod Glyn T Jones)

2.   £200 (Bethan Jones a’r teulu er cof am Eddie 
Jones, Rhydypennau gynt)

3.   £100 (Bethan Jones a’r teulu er cof am Eddie 
Jones, Rhydypennau gynt)

85. 
PARTI	DAWNSIO	GWERIN	O	DAN	25	OED
Naill ai:
‘Pont Caerodor’, Lois Blake, Dawnsiau yr Ugeinfed 
Ganrif [CDdWC]
neu
‘Lleweni’, Eirlys Phillips [CDdWC]
neu
‘Hoffedd ap Hywel, Hen a Newydd [CDdWC]

Caniateir i hyd at 25% o’r aelodau fod dros yr oedran
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Fercher 5 Awst 
2020

Gwobrau:
1.   Tlws Dawnswyr Elli i’w ddal am flwyddyn a £150 
2.  £100 
3.  £50 
(£300 Gwesty’r Castell, Aberaeron)

86. 
DAWNS	STEPIO	I	GRŴP	
Dawns stepio i grŵp o 5 neu fwy. Gan ddefnyddio 
camau, patrymau, arddull ac alawon y traddodiad 
gwerin Cymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 5 munud
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Wener 7 Awst 
neu Sadwrn 8 Awst 2020

Gwobrau:
1.   Tlws Coffa Geoff Jenkins i’w ddal  

am flwyddyn a £150 
2.  £100 
3.  £50 
(£300 Parti Dawns Ysgol Gyfun Aberaeron)

87. 
DEUAWD,	TRIAWD	NEU	BEDWARAWD	STEPIO
Gan ddefnyddio camau, patrymau, arddull, 
cerddoriaeth byw ac alawon y traddodiad gwerin 
Cymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 4 munud

Gwobrau:
1.   Tlws Coffa Graham Worley i’w ddal am flwyddyn  

a £100 (Y Cardi, Gwion Dafydd)
2.  £60 (Dawnswyr Talog)
3.  £40 (Cymdeithas Henoed Dihewyd)

88. 
DAWNS	STEPIO	UNIGOL	I	FECHGYN		
18	OED	A	THROSODD	
Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull, 
cerddoriaeth byw ac alawon y traddodiad gwerin 
Cymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 4 munud

Gwobrau:
1.   Tlws Coffa Menna Griffiths i’w ddal am flwyddyn a 

£75 
2.  £50 
3.  £25 
(£150 Boswell Technical Services)

89. 
DAWNS	STEPIO	UNIGOL	I	FERCHED	18	OED	A	
THROSODD	
Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull, 
cerddoriaeth byw ac alawon y traddodiad gwerin 
Cymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 4 munud

Gwobrau:
1.   Tlws Coffa Myfi a Megan Wynn i’w ddal am 

flwyddyn a £75
2.  £50 
3.  £25 
(£150 Sesiwn Nos Wener, Tal-y-bont)

CYSTADLAETHAU	YN		DAWNS	

90. 
DAWNS	STEPIO	UNIGOL	I	FECHGYN	O	DAN	18	OED	
Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull, 
cerddoriaeth byw ac alawon y traddodiad gwerin 
Cymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 3 munud 

Gwobrau:
1.   Tlws Bro Taf er cof am Lowri Gruffydd i’w ddal am 

flwyddyn a £60 
2.  £30
3.  £20 
(£110 Martyn, Lowri, Osian ac Elliw Bulman, 
Caerdydd)

91. 
DAWNS	STEPIO	UNIGOL	I	FERCHED	O	DAN	18	OED	
Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull, 
cerddoriaeth byw ac alawon y traddodiad gwerin 
Cymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 3 munud 

Gwobrau:
1. £60 (Dawnswyr Talog)
2. £30 (Pwyllgor Eisteddfod Gadeiriol Llanarth)
3. £20 (Pwyllgor Eisteddfod Gadeiriol Llanarth)
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CYSTADLAETHAU	YN	TŶ	GWERIN

[109]. 
GRŴP	OFFERYNNOL	NEU	OFFERYNNOL		
A	LLEISIOL
Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon 
gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer 
cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin 
a lleisiau. 

Gwobr:
£300 (£200 Phil Davies a Megan Mai, Tal-y-bont; 
£100 Papur Bro Y Ddolen) i’w rannu yn ôl dymuniad y 
beirniad 

[110]. 
UNAWD	AR	UNRHYW	OFFERYN	GWERIN	
Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol 
Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. 

Gwobr:
Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am 
flwyddyn a £150 (£75 Merched y Wawr Llanfarian, 
Aberystwyth) i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniad

[111]. 
CYFLWYNO	CÂN	WERIN	HUNANGYFEILIANT
Hunanddewisiad. Nodir ei bod hi’n ofynnol i’r 
cystadleuydd gyflwyno’r darn ar lafar, rhoi ychydig  
o gefndir – y geiriau, yr alaw, cyn ei chanu. Bydd y 
cyfan yn cael ei feirniadu. Cynhelir y gystadleuaeth  
yn y Tŷ Gwerin. 

Gwobr:
£150 (Eleri Roberts, Comins Coch, Aberystwyth) i’w 
rannu yn ôl dymuniad y beirniad

DAWNSIO	CYFOES/DISGO

94. 
DAWNS	GREADIGOL/GYFOES	UNIGOL	
I gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o 
gwbl i gyfleu thema o’ch dewis. 
Amser: hyd at 2.5 munud o’r symudiad cyntaf.
Mae angen i bob cystadleuydd baratoi nodiadau i’r 
beirniaid. Gweler amod 5 (ii)

Gwobrau:
1.  £75
2.  £50
3.  £25
(£150 Sian a Gareth Ioan, Caerwedros)

CYSTADLEUAETH	YN	TŶ	GWERIN

92. 
PROPS	AR	Y	PRYD
Cystadleuaeth hwyliog i 2 neu fwy o ddawnswyr. Rhaid 
cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth 
– a bydd y testun, props a’r gerddoriaeth yn cael 
eu dewis a’u datgelu yn ystod yr amser cofrestru. 
Rhaid defnyddio cyfeilydd swyddogol y gystadleuaeth. 
Y ddawns i bara rhwng 2 a 3 munud. Bydd rhaid 
cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. 
Nifer cyfyngedig, felly cynta’ i’r felin. (Nid oes angen 
cofrestru erbyn 1 Mai)

Gwobr:
£300 (£200 Yr Angor, papur bro Aberystwyth £100 
Dawnswyr Talog) i’w rhannu yn ôl dymuniad y beirniad

CYFANSODDI

93. 
CYFANSODDI	DAWNS	
Cyfansoddi dawns ffair, i’w henwi ar ôl un o 
ffeiriau Ceredigion
Anfonir y dawnsiau sy’n cael eu cymeradwyo gan y 
beirniad at Gymdeithas Gymdeithas Ddawns Werin 
Cymru gyda’r bwriad o’u cyhoeddi

Gwobr: £200 (Merched y Wawr Felinfach a’r Cylch)

Beirniad: Eirlys Britton 

[108]. 
PERFFORMIAD	GWREIDDIOL	
Trafferth Mewn Tafarn neu Llwybrau 
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a 
nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, 
dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. 
Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn 
cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio 
symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid 
anfon copi braslun o’r sgript erbyn 15 Mehefin 2020. 
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd 
Dant, Gwerin, Llefaru a Theatr)

Gwobrau:
1.   Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 

(Clwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn) 
2.  £250 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid)
3.  £150 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid) 

98.
DAWNS	UNIGOL	DISGO,	HIP	HOP	NEU		
STRYD	O	DAN	12	OED
(Efallai y cynhelir yn Dawns)
I gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o 
gwbl
Amser: hyd at 2 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:
1.  £50 
2.  £25 
3.  £15 
(£90 Canolfan Hyfforddi Dyfodol Disglair, Cellan)

99. 
DAWNS	DISGO,	HIP	HOP	NEU	STRYD		
I	BÂR	NEU	DRIAWD
I gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o 
gwbl
Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:
1.  £100 
2.  £60
3.  £40 
(£200 Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg)

100. 
DAWNS	DISGO,	HIP	HOP	NEU	STRYD	I	GRŴP	
Dros 4 mewn nifer i gerddoriaeth gyda geiriau 
Cymraeg neu heb eiriau o gwbl  
Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:
1.  £150 (Anni a Ffredi Ebenezer, Caerdydd)
2.  £100 (Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig)
3.  £50 (Cymdeithas Henoed Dihewyd)

Beirniaid
Gwerin: Eirlys Britton, Dewi Rhisiart 
Stepio: Hannah Elin Rowlands, Tudur Phillips 
Cyfoes/Disgo:  
Anna ap Robert, Elan Elidyr, Osian Meilir

95. 
DAWNS	GREADIGOL/GYFOES	I	GRŴP		
DROS	4	MEWN	NIFER
I gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o 
gwbl i gyfleu thema o’ch dewis.
Amser: hyd at 4 munud o’r symudiad cyntaf.
Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. 
Gweler amod 5 (ii)

Gwobrau:
1.  £150 (Teulu Lloyd, Pencefn Drysgol, Tregaron)
2.  £100 (Sefydliad y Merched Tregaron)
3.  £50 (Y Stiwdio Brint, Llanbed)

96. 
DAWNS	AML-GYFRWNG	I	BÂR	NEU	DRIAWD	
MEWN	UNRHYW	ARDDULL
E.e. jazz, tap, bale, sioe gerdd, cyfoes ayb.  
(Y gystadleuaeth i’w chynnal yn Dawns)
I gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o 
gwbl. 
Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf. 
Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. 
Gweler amod 5 (ii)

Gwobrau:
1.  £100
2.  £60
3.  £40
(£200 Teulu Lloyd, Pencefn Drysgol, Tregaron)

97. 
DAWNS	UNIGOL	DISGO,	HIP	HOP	NEU	STRYD	12	
OED	A	THROSODD
I gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o 
gwbl
Amser: hyd at 2 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:
1.  £75 (Sian a Geraint Lewis, Treganna, Caerdydd)
2.  £50 (Sefydliad y Merched Tregaron)
3.  £25 (Y Stiwdio Brint, Llanbed)
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GWERIN

AMODAU	ARBENNIG
1.  Canu a chyflwyno
  Ar gyfer cystadlaethau canu i unigolion, 

argymhellir cyflwyno’r gân:

  • yn naturiol

  • gan osgoi creu arddangosfa ymwybodol o’r llais 
canu

  • gan roi blaenoriaeth i’r geiriau, eu profiad a’u 
naws

  • gan ddehongli trwy liwio neu bwyntio’n gynnil, 
heb orddramateiddio

  • gan drin yr alaw yn llawforwyn i’r geiriau

  • gan adael i’r geiriau reoli rhythmau’r 
gerddoriaeth

  • gan ddehongli’r gân yng nghyswllt ei chefndir 
traddodiadol hyd y gwyddys am hynny

  Rhaid canu’r caneuon yn ddi-gyfeiliant, ac eithrio 
cystadlaethau lle nodwyd y caniateir offerynnau. 
Gellir dewis unrhyw gyweirnod

 Ar gyfer parti neu gôr yn yr adran hon:
  • bod yr alaw a’r geiriau yn cael blaenoriaeth yn 

y trefniant a’r dehongliad, a hynny mewn arddull 
werinol

2.  Hawlfraint
  Cyfrifoldeb corau, partïon, grwpiau neu 

unigolion yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau 
hunanddewisiad. Rhaid nodi hyn ar y ffurflen 
gystadlu.  Ceir canllawiau a chyfarwyddiadau 
pellach yn adran ‘Cystadlu’ ar wefan yr Eisteddfod.  
Rhaid anfon copi at y Trefnydd erbyn 15 Mehefin 
2020.

3.  Oedran
  Rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn cwmpas oedran 

y gystadleuaeth ar 31 Awst 2020.

4.  Copïau
  Mae hi’n anghyfreithlon gwneud copïau 

ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth 
neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi.

5.  Rhagwrandawiadau
  Ni fydd rhagwrandawiad yn cael ei drefnu fel arfer 

os na fydd mwy na 6 grŵp yn cystadlu. Er hyn, 
bydd gan y Trefnydd yr hawl i alw rhagwrandawiad 
cyn y prawf terfynol yn ôl yr angen mewn 
eithriadau. Bydd gan y beirniaid yr hawl i atal 
grŵp/grwpiau rhag mynd i’r llwyfan.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

 ALAWON	GWERIN

101. 
CÔR	ALAW	WERIN	DROS	20	MEWN	NIFER
(a)   Unsain: ‘Yn y Môr’ – unrhyw 4 pennill, Canu’r 

Cymry 1 a 2 neu Canu’r Cymry 2 [CAGC]
(b)   Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin 

draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a 
osodwyd yn yr adran hon eleni

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Wener 7 Awst 
2020

Gwobrau:
1.   Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £500 

(Cyngor Tref Tregaron)
2.   £300 (Rhys Bebb a Shân Jones, Llanbedr Pont 

Steffan)
3.   £200 (Côr Lleisiau’r Werin)

102. 
PARTI	ALAW	WERIN	HYD	AT	20	MEWN	NIFER
(a)  Unsain: ‘Alaw yr Ychen’ [Swyddfa’r Eisteddfod]
(b)   Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin 

draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a 
osodwyd yn yr adran hon eleni

Gwobrau:
1.  Tlws Rhianedd Môn i’w ddal am flwyddyn a £300 

(WJ, Hywel Wyn a Mair er cof am eu rhieni, TJ 
[Tom] a Jennie Edwards, Bow Street)

2.  £200 (Parti’r Penrhyn)
3.  £100 (Parti’r Greal)

103. 
PARTI	ALAW	WERIN	O	DAN	25	OED	HYD	AT	20	
MEWN	NIFER
(a)   Unsain: ‘Cariad Cywir’, Caneuon Traddodiadol y 

Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]
(b)   Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin 

draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a 
osodwyd yn yr adran hon eleni

Gwobrau:
1.  Gwobr Goffa Elfed Lewys a £150
2.  £100 
3.  £50 
(£150 Trefor Puw, Talwrn Coch, Trefenter)

104. 
GWOBR	GOFFA	Y	FONESIG	RUTH	HERBERT	LEWIS	
21	OED	A	THROSODD	
Unrhyw ddwy gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol 
ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w 
canu yn y dull traddodiadol, yn ddi-gyfeiliant

Gwobrau:
1.   Cwpan y Fonesig Ruth Herbert Lewis i’w ddal am 

flwyddyn, medal (Gwen Tyte, Pontrhydfendigaid) a 
£150 

2.  £100 
3.  £50 
(£300 Clwb Rotary Aberystwyth)

105. 
UNAWD	ALAW	WERIN	16	AC	O	DAN	21	OED
(a)   ‘Mwynen Mai’ i eiriau ‘Carol Clame’ [yr alaw a’r 

geiriau o Swyddfa’r Eisteddfod]
(b)   Unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac 

eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w 
canu yn y dull traddodiadol, yn ddi-gyfeiliant

Gwobrau:
1.   Medal Goffa J Lloyd Williams (Cymdeithas Alawon 

Gwerin Cymru) a £75 
2.  £50 
3.  £25 
(£150 Cangen Llanbedr Pont Steffan o Ferched y 
Wawr)

Bydd yr enillydd yn cael cyfle i fynychu cynhadledd 
flynyddol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 
yn Aberystwyth ar 26-27 Medi 2020 ar gost y 
Gymdeithas, yn ogystal â chael perfformio yn y noson

106. 
UNAWD	ALAW	WERIN	12	AC	O	DAN	16	OED
‘Y Fronfraith’ [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:
1.  £60 
2.  £30
3.  £20
(£110 Nansi Lovatt, Aberystwyth)

107. 
UNAWD	ALAW	WERIN	O	DAN	12	OED
‘Cân Twm y Sane’, Ffylantin-tŵ [Sain]
Caniateir dechrau ar y Tonydd (doh) yn lle’r 
Llywydd (soh isel)

Gwobrau:
1.  £50 
2.  £25
3.  £15
(£90 Meithrinfa Y Dyfodol, Cellan)

108. 
PERFFORMIAD	GWREIDDIOL
Trafferth mewn tafarn neu Llwybrau 
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a 
nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, 
dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. 
Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn 
cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio 
symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid 
anfon braslun o’r sgript erbyn 15 Mehefin 2020. 
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd 
Dant, Dawns, Llefaru a Llefaru)

Gwobrau:
1.   Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 

(Clwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn)
2.  £250 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid)
3.  £150 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid)

Beirniaid
Lleisiol:  Ieuan ap Siôn, Myron Lloyd, Jennifer 
Evans Clarke, Tecwyn Ifan 
Offerynnol: Robin Huw Bowen ‘Telynor Cymru II’

CYSTADLAETHAU	YN	TŶ		GWERIN

109. 
GRŴP	OFFERYNNOL	NEU	OFFERYNNOL	A	
LLEISIOL
Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon 
gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer 
cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin 
a lleisiau

Gwobr:
£300 (£200 Phil Davies a Megan Mai, Tal-y-bont; 
£100 Papur Bro Y Ddolen) i’w rannu yn ôl dymuniad y 
beirniad

Beirniad: Robin Huw Bowen ‘Telynor Cymru II’

110. 
UNAWD	AR	UNRHYW	OFFERYN	GWERIN	
Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol 
Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. 

Gwobr:
Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am 
flwyddyn a £150 (£75 Merched y Wawr Llanfarian, 
Aberystwyth, £75 Er cof am Daisy Jones, Maes  
y Beudy, Ysbyty Ystwyth) i’w rannu yn ôl dymuniad  
y beirniad

Beirniad: Robin Huw Bowen ‘Telynor Cymru II’
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GWYDDONIAETH		
A	THECHNOLEG

AMODAU	ARBENNIG
1.   Dylid dehongli ‘gwyddoniaeth’ a ‘gwyddonol’ yn 

hyblyg, hynny yw, i gynnwys meysydd gwyddonol, 
peirianegol, mathemategol, technolegol, meddygol 
ac amaethyddol

2.   Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol rhif 10 – 
Gwaith Gwreiddiol

Y	FEDAL	WYDDONIAETH	A	THECHNOLEG	ER	
ANRHYDEDD
Dyddiad cau: 31 Ionawr 2020

Rhoddir y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg (Er cof am 
Eirwen Gwynn) i gydnabod ac anrhydeddu cyfraniad 
helaeth i’r defnydd o’r Gymraeg ym myd gwyddoniaeth. 
Rhaid enwebu person trwy ffurflen a geir o Swyddfa’r 
Eisteddfod neu o wefan yr Eisteddfod

 
CYFANSODDI

112. 
ERTHYGL	GYMRAEG	
Yn ymwneud â phwnc gwyddonol ac yn addas i 
gynulleidfa eang heb fod yn hwy na 1,000 o eiriau. 
Croesewir y defnydd o dablau, diagramau a lluniau 
amrywiol. Sylwer y dylid cydnabod gwaith awduron 
eraill lle bo’n briodol. Croesewir gwaith unigolyn neu 
waith grŵp o unrhyw oedran. Dylid anfon copi o’r 
gwaith ynghyd â chopi electronig. Ystyrir cyhoeddi’r 
erthygl fuddugol mewn cydweithrediad â’r cyfnodolyn 
Gwerddon. Ni chaniateir anfon yr un gwaith yn ei 
hanfod i fwy nag un gystadleuaeth

Gwobr: £400 (i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniad, 
gyda lleiafswm o £200 i’r enillydd) (£150 Gwobr Goffa 
Bryneilen Griffiths a Rosentyl Griffiths; £150 Cronfa 
Goffa Eirwen Gwynn; £100 Daniel Thomas, Llangeitho 
er cof am Robert Thomas)

Beirniad: Helen Ougham 

111. 
CYFLWYNO	CÂN	WERIN	HUNANGYFEILIANT
Hunanddewisiad. Nodir ei bod hi’n ofynnol i’r 
cystadleuydd gyflwyno’r darn ar lafar, rhoi ychydig  
o gefndir - y geiriau, yr alaw, cyn ei chanu. Bydd  
y cyfan yn cael ei feirniadu. Cynhelir y gystadleuaeth 
yn Tŷ Gwerin 

Gwobr:
£150 (Eleri Roberts, Comins Coch, Aberystwyth) i’w 
rannu yn ôl dymuniad y beirniad

Beirniad: Ieuan ap Siôn

[137]. 
CYSTADLEUAETH	DWEUD	STORI	
Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed.
Cyflwyno stori yn seiliedig ar chwedl neu stori 
draddodiadol o Gymru (hynafol neu gyfoes). Dylai’r 
stori apelio at gynulleidfa gymysg gan ddangos 
dawn y storïwr i ddiddanu a hoelio sylw’r gynulleidfa. 
Caniateir defnyddio gwisgoedd a mân gelfi cludadwy 
os dymunir. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy nag 
8 munud. Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw. 
Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y 
gystadleuaeth. Oherwydd amser cyfyngedig, byddwn 
yn dilyn trefn ‘cynta’ i’r felin’. Cynhelir y gystadleuaeth 
yn Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn 1 Mai). 
(Gweler Amod Arbennig 4)

Gwobrau:
1.  £100 
2.  £60 
3.  £40 
(£200 Cronfa T Llew Jones)

Beirniad: Michael Harvey

113. 
ERTHYGL	AR	UNRHYW	AGWEDD	O	FYD	NATUR
Yn addas ar gyfer ei chyhoeddi yn Y Naturiaethwr  
Anogir y defnydd o dablau, diagramau a lluniau 
amrywiol. Sylwer y dylid cydnabod gwaith awduron 
eraill lle bo’n briodol. Ystyrir cyhoeddi’r gwaith 
sy’n cael ei gymeradwyo gan y beirniad yn Y 
Naturiaethwr. Gweler ‘Canllawiau i awduron’: 
cymdeithasedwardllwyd.cymru/canllawiau/
Ni chaniateir anfon yr un gwaith yn ei hanfod i fwy 
nag un gystadleuaeth

Gwobr: £200 (Er cof am Ieuan Roberts o Lanbedr 
Pont Steffan gan y teulu)

Beirniad: Goronwy Wynne 

114. 
DYFEISIO	AC	ARLOESI
Cystadleuaeth i wobrwyo syniad arloesol a chreadigol 
sydd er budd y gymdeithas. Gall fod yn syniad neu 
ddyfais hollol newydd neu yn ateb i broblem bresennol 
mewn unrhyw faes gwyddonol. Gofynnir am geisiadau 
heb fod yn hwy na 1,000 o eiriau sy’n amlinellu’r 
syniad. Croesewir y defnydd o dablau, diagramau 
a lluniau amrywiol. Gall fod yn waith sydd wedi ei 
gyflawni yn barod neu yn gysyniad newydd. Dylid anfon 
copi o’r gwaith ynghyd â chopi electronig at Swyddfa’r 
Eisteddfod. Ni chaniateir anfon yr un gwaith yn ei 
hanfod i fwy nag un gystadleuaeth

Gwobr: £1,000 (Beryl Wyn Williams) (i’w rannu yn 
ôl dymuniad y beirniad, gyda lleiafswm o £500 i’r 
enillydd)

 

YMARFEROL		
(YN	YSTOD	YR	EISTEDDFOD)
Cynhelir y cystadlaethau hyn yn y Pentref 
Gwyddoniaeth. 

115. 
HER	AWR	FAWR
Ar gyfer grŵp o 2 neu 3 o ddisgyblion o oed ysgol 
uwchradd 
Cystadleuaeth ymarferol neu gyfrifiadurol pan fydd 
ymgeiswyr yn cael cyfnod penodol i gwblhau tasg

Gwobrau dyddiol a thystysgrifau:
1. £60
2.  £40
3.  £20
(£240 Er cof am Robert MJ Thomas, Athro Ffiseg, 
Ysgol Sir Tregaron, gan William, Bronant, £120 
Margaret Griffiths, Crugywhil, £120 Maldwyn ac  
Eleri Pryse, Aberystwyth)

116. 
HER	HANNER	AWR	FAWR
Ar gyfer unigolyn neu grŵp o 2 neu 3 o ddisgyblion 
blynyddoedd 3-6 yn yr ysgol gynradd  
Cystadleuaeth ymarferol neu gyfrifiadurol pan fydd 
ymgeiswyr yn cael cyfnod penodol i gwblhau tasg  

Gwobrau dyddiol a thystysgrifau:
1.  £30
2.  £20
3.  £10

(£360 Daniel Thomas, Llangeitho er cof am Robert 
Thomas; £60 Margaret Griffiths, Crugywhil; £60 
Craig a Rhiannon Edwards, Marchnad Bysgod Jonah, 
Aberystwyth)
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HYRWYDDO’R	GYMRAEG

AMODAU	ARBENNIG
1.   Mae’r cystadlaethau ar gyfer dysgwyr Cymraeg 

dros 16 oed, ar wahân i gystadleuaeth 117

2.  Rhennir y lefelau fel a ganlyn:

  (i) Mynediad: wedi derbyn hyd at 120 o oriau 
cyswllt

  (ii) Sylfaen: wedi derbyn hyd at 240 o oriau 
cyswllt

  (iii) Canolradd: wedi derbyn hyd at 360 o oriau 
cyswllt

  (iv) Agored: cystadlaethau sy’n agored i unrhyw 
un sydd wedi dysgu’r Gymraeg fel oedolyn hyd at 
ddosbarthiadau hyfedredd. Mae hefyd yn agored 
i’r rhai sydd yn, neu wedi astudio Cymraeg fel ail 
iaith yn yr ysgol uwchradd. Nid yw’r cystadlaethau 
yn agored i’r rhai sydd wedi dilyn cwrs gradd 
yn y Gymraeg neu unrhyw radd drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn rhannol neu’n llwyr, nac i’r rhai sy’n 
gweithio fel tiwtor Cymraeg ers mwy na 2 flynedd. 

3.  Hawlfraint
  Cyfrifoldeb corau, partïon, grwpiau neu 

unigolion yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau 
hunanddewisiad. Rhaid nodi hyn ar y ffurflen 
gystadlu. Ceir canllawiau a chyfarwyddiadau 
pellach yn adran ‘Cystadlu’ ar wefan yr Eisteddfod. 
Dylid anfon copi o unrhyw ddarnau at y Trefnydd 
erbyn 15 Mehefin 2020.

4.  Oedran
  Rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn cwmpas oedran 

y gystadleuaeth ar 31 Awst 2020.

5.  Copïau
  Mae hi’n anghyfreithlon gwneud copïau 

ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth 
neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu

117. 
DYSGWR	Y	FLWYDDYN
Gallwch eich enwebu eich hun neu gall tiwtor 
neu unrhyw un arall enwebu dysgwr drwy lenwi’r 
ffurflen gais yng nghefn y ddogfen neu yn y llyfryn 
‘Cystadlaethau i Ddysgwyr’. Yn agored i unrhyw 
ddysgwr dros 18 oed sydd erbyn hyn yn siarad yn 
eithaf rhugl. 

Mae modd sôn am y canlynol:
 • teulu a diddordebau
 • rhesymau dros ddysgu Cymraeg
 • sut yr aeth y dysgwr ati i ddysgu’r iaith
  •  effaith dysgu Cymraeg ar fywyd y dysgwr a’r 

defnydd mae’n ei g/wneud o’r Gymraeg
  • gobeithion ar gyfer y dyfodol

Y rownd gyn-derfynol i’w chynnal ar Fai 16.
Y rownd derfynol i’w chynnal ar ddydd a nos 
Fercher 5 Awst.

Gwobrau: Tlws Dysgwr y Flwyddyn a £300 i’r enillydd 
(Seiri Rhyddion Talaith Gorllewin Cymru); Tlysau i’r tri 
arall sy’n ymddangos yn y Rownd Derfynol ynghyd â 
£100 yr un i bawb arall sy’n ymddangos yn y rownd 
derfynol (Seiri Rhyddion Talaith Gorllewin Cymru)
Tanysgrifiad blwyddyn yr un gan y cylchgrawn Golwg 
i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rownd derfynol.
Cydnabyddir hefyd roddion gan fudiad Merched y Wawr 
i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y Rownd Derfynol.
Caiff yr enillydd wahoddiad i fod yn aelod o’r Orsedd

Beirniaid: Helgard Krause, Cyril Jones, Geraint Lloyd

CYSTADLEUAETH	AR	LWYFAN	Y	PAFILIWN

118. 
CÔR	DYSGWYR	
Rhwng 13 a 40 mewn nifer
Unrhyw gân neu gyfuniad o ganeuon o’ch dewis chi, 
hyd at 5 munud, mewn unrhyw arddull

Caniateir i hyd at 25% o’r aelodau fod yn siaradwyr 
iaith gyntaf
Lefel: Agored
Bydd rhagbrawf yn Shw’mae Su’mae ar gyfer y 
gystadleuaeth hon

Gwobrau:
1.  £150 
2.  £100 
3.  £50 
(£300 Grŵp Coffi a Chlonc, Aberaeron)

CYSTADLAETHAU	YN	SHWMAE	SU’MAE	

Bydd y beirniaid yn dewis un o’r cystadlaethau 
canlynol i ymddangos eto ar lwyfan y Pafiliwn

Rhaid i bawb ofalu am eu cyfeiliant eu hunain. 
Bydd piano ar gael. 

119. 
PARTI	CANU,	HYD	AT	12	MEWN	NIFER
Unrhyw gân neu gyfuniad o ganeuon o’ch dewis chi, 
hyd at 5 munud, mewn unrhyw arddull, e.e. jazz, pop, 
clasurol, gwerin
Lefel: Agored

Gwobrau:
1.  £100 
2.  £60
3.  £40 
(£200 Papur Bro CLONC)

120. 
YMGOM
Un ai:
‘Y man cyfarfod’, Mared Lewis (ar gyfer 2 o bobl) 
[Swyddfa’r Eisteddfod]
neu
‘Trafferth mewn caffi’, Mared Lewis (ar gyfer 3 neu 4 
o bobl) [Swyddfa’r Eisteddfod]
Lefel: Agored 

Gwobrau:
1.  £100 (Merched y Wawr, Cylch Aeron, Ceredigion)
2.  £60 (Papur Bro CLONC)
3.  £40 (Papur Bro CLONC)

121. 
CYFLWYNIAD	GRŴP	
Hyd at 5 munud ar destun ‘Fy ardal i’ 
Gall y cyflwyniad gynnwys llefaru, canu ac actio
Lefel: Agored 

Gwobrau:
1.  £100 (Alun a Jan Davies, Tregaron)
2.  £60 (Merched y Wawr Cylch Wyre)
3.  £40 (Merched y Wawr Cylch Wyre)

122. 
LLEFARU	UNIGOL	16	OED	A	THROSODD
‘Ofn’, Hywel Griffiths, Fesul Gair [Gomer]
Lefel: Agored

Gwobrau: 
1.   £60 (Gwobr Goffa Megan Jane Davidson 

[Cymdeithas Gymreig-Americanaidd Gogledd 
Califfornia])

2.  £30 (Cymdeithas Rhieni Ysgol y Cwm,  
Trevelin, Patagonia)

3.   £20 (Cymdeithas Rhieni Ysgol y Cwm,  
Trevelin, Patagonia)

123. 
UNAWD	LLEISIOL
Hunanddewisiad hyd at 4 munud mewn unrhyw 
arddull e.e. gwerin, pop, clasurol, canu gyda gitâr
Lefel: Agored

Gwobrau:
1.  £60 
2.  £30 
3.  £20
(£110 Merched y Wawr Mynach a’r Cylch, 
Pontarfynach)

Beirniaid Llwyfan: 
Andrew Cusworth, Dwynwen Lloyd Llywelyn

 
CYFANSODDI

124. 
CYSTADLEUAETH	Y	GADAIR
Cerdd: Y Gors
Lefel: Agored

Gwobr: Cadair (Er cof am Pat Neill) a £75 (Dysgu 
Cymraeg Ceredigion Powys Sir Gâr)

Beirniad: Emyr Davies

125. 
CYSTADLEUAETH	Y	TLWS	RHYDDIAITH
Darn o ryddiaith, tua 500 o eiriau: Cyfle
Lefel: Agored

Gwobr: Tlws Gemwaith Rhiannon a £75 (Meri a 
Dafydd Griffiths, Llandaf, Caerdydd)

Beirniad: Ifan Morgan Jones

126. 
SGWRS	RHWNG	DAU	BERSON	MEWN	CIW
Tua 100 o eiriau
Lefel: Mynediad

Gwobr: £50 (Gwyneth Clwyd a Robert Haydon-Jones, 
Aberystwyth)

Beirniad: Alison Vaughan-Jones

127. 
FY	HOFF	RAN	O	GYMRU
Tua 150 o eiriau  
Lefel: Sylfaen

Gwobr: £50 (D Ben Rees a Meinwen Rees, Lerpwl)

Beirniad: Carwen Vaughan
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128. 
FY	SWYDD	GYNTAF
Tua 200 o eiriau
Lefel: Canolradd 

Gwobr: £50 (Jaci Taylor, Bow Street, Aberystwyth)

Beirniad: Phyl Brake

129. 
ADOLYGIAD	O	RAGLEN	DELEDU,		
LYFR	NEU	DDRAMA	GYMRAEG	
Tua 300 o eiriau  
Lefel: Agored

Gwobr: £50 (Felicity Roberts, Bow Street, 
Aberystwyth)

Beirniad: Llinos Dafis

GWAITH	GRŴP	NEU	UNIGOL

130. 
BLOG	FIDEO
‘Croeso i’r dosbarth’ hyd at 3 funud o hyd 
Lefel: Agored (Agored hefyd i ddisgyblion ail iaith 
ysgolion uwchradd dan 16 oed)

Gwobr: £100 (D Ben Rees a Meinwen Rees, Lerpwl)

Beirniad: Rhodri ap Dyfrig

Paratoi deunydd ar gyfer dysgwyr
Agored i ddysgwyr, tiwtoriaid a siaradwyr Cymraeg 
rhugl

131. 
CREU	PECYN	O	ADNODDAU	AML-LEFEL	
Ar gyfer ymweliad gan Grŵp o ddysgwyr â lleoliad 
diddorol

Gwobr: £100 (Y Gyngres Geltaidd Cangen Cymru er 
cof am Nona T Evans)

Beirniad: Elin Williams

LLEFARU

AMODAU	ARBENNIG
1.   Darnau Hunanddewisiad: rhaid i gystadleuwyr 

anfon eu sgriptiau at y Trefnydd erbyn 15 Mehefin 
2020

2.   Cystadlaethau Côr Llefaru dros 16 o leisiau, 
Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau a Dweud Stori 

  Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd, 
cerddoriaeth a mân gelfi cludadwy. Rhaid paratoi 
a chlirio’r llwyfan o fewn yr amser penodedig.

3.   Tynnir sylw’r cystadleuwyr at reol iaith yr 
Eisteddfod. Rhaid bod cyfiawnhad artistig pendant 
dros defnyddio iaith ar wahân i’r Gymraeg mewn 
detholiadau a chystadlaethau hunanddewisiad ac 
ni ddylai fod yn ormodol. 

4.   Ni chaniateir cynnwys unrhyw ddeunydd enllibus 
nac unrhyw ddefnydd o iaith anweddus, a allai beri 
tramgwydd i eraill, mewn unrhyw ddetholiadau 
neu gystadlaethau hunanddewisiad neu gyflwyniad 
byrfyfyr.

5.  Hawlfraint
  Cyfrifoldeb corau, partïon, grwpiau neu 

unigolion yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau 
hunanddewisiad. Rhaid nodi hyn ar y ffurflen 
gystadlu. Ceir canllawiau a chyfarwyddiadau 
pellach yn adran ‘Cystadlu’ ar wefan yr Eisteddfod.

6.  Oedran
  Rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn cwmpas oedran 

y gystadleuaeth ar 31 Awst 2020.

7.   Copïau
  Mae hi’n anghyfreithlon gwneud copïau 

ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth 
neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi.

8.  Rhagwrandawiadau
  Ni fydd rhagwrandawiad yn cael ei drefnu fel arfer 

os na fydd mwy na 6 grŵp yn cystadlu. Er hyn, 
bydd gan y Trefnydd yr hawl i alw rhagwrandawiad 
cyn y prawf terfynol yn ôl yr angen mewn 
eithriadau. Bydd gan y beirniaid yr hawl i atal 
grŵp/grwpiau rhag mynd i’r llwyfan.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen		
y	rheolau	ac	amodau	cyffredinol	yng	nghefn		
y	Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

132.
CÔR	LLEFARU	DROS	16	MEWN	NIFER
Naill ai:
Teyrnged i Dic Jones heb fod yn hwy na 5 munud. 
Rhaid cyflwyno ‘Gwanwyn Dic’, Myrddin ap Dafydd, 
Blodau Gwanwyn, Blodau Gwyn [Gwasg Carreg 
Gwalch], ynghyd ag unrhyw ddarn/au o waith Dic 
Jones a/neu unrhyw ddarnau eraill a ysgrifennwyd 
amdano. Gellir cyflwyno’r gerdd osod ar wahân neu 
ei phlethu gyda’r darn/au hunanddewisiad. Gweler 
Amodau Arbennig 1 a 5
Neu:
Detholiad penodol o ‘Glannau’, John Roderick Rees 
[Swyddfa’r Eisteddfod]

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd/nos Wener 7 Awst 
2020

Gwobrau:
1.   Cwpan Rhys Bowen i’w ddal am flwyddyn a £500 

(Côr Llefaru Sarn Helen)
2.  £300 (Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr) 
3.   £200 (Rhodd Mair Jones er cof am Sadie Jones, 

Gorsgoch)

133. 
PARTI	LLEFARU	HYD	AT	16	MEWN	NIFER
‘Tŷ Ni’, Emyr Lewis, Twt Lol [Gwasg Carreg Gwalch]

Gwobrau:
1.   Cwpan Lleisiau Llifon i’w ddal am flwyddyn a £300 

(Parti Llefaru Man a Man)
2.  £200 (Merched y Wawr, Rhanbarth Ceredigion)
3.  £100 (Merched y Wawr, Rhanbarth Ceredigion)

134. 
GWOBR	GOFFA	LLWYD	O’R	BRYN	21	OED	A	
THROSODD
(a)   ‘Carreg Bica Llangrannog’, T Llew Jones,  

Cerddi Ceredigion
(b)   Cyflwyno darn neu ddarnau o waith un neu fwy 

o’r canlynol; Islwyn Ffowc Elis, Dylan Iorwerth, 
Caryl Lewis neu Manon Rhys, heb fod yn hwy na 6 
munud. (Gweler Amodau Arbennig 1 a 5)

Gwobr:
Medal Goffa Llwyd o’r Bryn (D Ben Rees a Meinwen 
Rees, Lerpwl) a £300 (Cylch Cinio Llanbed)

135. 
LLEFARU	UNIGOL	AGORED
Naill ai:
‘Anne Frank’, Alan Llwyd, Cerddi Alan Llwyd –  
Yr Ail Gasgliad Cyflawn [Cyhoeddiadau Barddas]
Neu:
‘Y pethau bychain’, Manon Steffan Ros,  
Golygon [Y Lolfa]

Gwobrau:
1. £100 
2. £60 
3. £40 
(£200 Meirion Williams, Llanelli er cof am ei briod, 
Ann)

CYMDEITHAS	EISTEDDFODAU	CYMRU

136. 
PERFFORMIO	DARN	DIGRI	AGORED	
Heb fod yn hwy na 4 munud
Gellir dewis barddoniaeth neu ryddiaith sydd eisoes 
wedi eu cyhoeddi, neu gellir cyflwyno darn gwreiddiol 
(rhestr awduron darnau digri ar gael ar wefan 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru – www.steddfota.org)

Disgwylir i’r iaith fod yn weddus. Dylai’r pwyslais fod 
ar gyfleu a throsglwyddo hiwmor y darn. Caniateir 
defnyddio props os ydyw yn ychwanegu at y 
perfformiad.

Bydd ennill gwobr (1af, 2il neu 3ydd) mewn dwy 
eisteddfod leol rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2019 
a diwedd Gorffennaf 2020 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn 
Eisteddfod Genedlaethol 2020

Noder: Derbynnir ennill mewn Eisteddfodau Cylch a Sir 
yr Urdd yn ogystal â Eisteddfod Sir y Ffermwyr Ifanc 
fel ‘eisteddfod leol’

Gwobrau:
1.  £100 
2.  £60 
3.  £40
(£200 Ifan a Dilys Gruffydd Jones, Tregaron)

YSGOLORIAETH	CYMDEITHAS		
EISTEDDFODAU	CYMRU	
Cynigir Ysgoloriaeth gwerth £500 (Ffrindiau Ffostrasol 
a’r Cylch) yn flynyddol i alluogi’r enillydd dderbyn 
hyfforddiant pellach ym maes perfformio ar lwyfan 
eisteddfodol. 
Ni chaniateir ennill yr ysgoloriaeth fwy nag unwaith 

Swyddog Datblygu:
Shân Crofft
www.steddfota.org

137. 
CYSTADLEUAETH	DWEUD	STORI	
Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed.
Cyflwyno stori yn seiliedig ar chwedl neu stori 
draddodiadol o Gymru (hynafol neu gyfoes). Dylai’r 
stori apelio at gynulleidfa gymysg gan ddangos 
dawn y storïwr i ddiddanu a hoelio sylw’r gynulleidfa. 
Caniateir defnyddio gwisgoedd a mân gelfi cludadwy 
os dymunir. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy nag 
8 munud. Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw. 
Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y 
gystadleuaeth. Oherwydd amser cyfyngedig, byddwn 
yn dilyn trefn ‘cynta’ i’r felin’. Cynhelir y gystadleuaeth 
yn Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn 1 Mai) 
(Gweler Amod Arbennig 4)
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Gwobrau:
1.  £100 
2.  £60 
3.  £40 
(£200 Cronfa Goffa T Llew Jones)

138. 
LLEFARU	UNIGOL	16	AC	O	DAN	21	OED
‘Arfordir’, Megan Elenid Lewis [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:
1.  Medal Goffa Gwyneth Morus Jones a £75
2.  £50
3.  £25 
(£150 Elin a Dafydd Williams, Y Garn, Cwm-ann)

139. 
LLEFARU	UNIGOL	12	AC	O	DAN	16	OED
‘Y Tŷ Llawn’, Myrddin ap Dafydd [Swyddfa’r 
Eisteddfod]

Gwobrau:
1.  £60
2.  £30
3.  £20 
(£110 Manon Haf Richards, Llanbed)

140. 
LLEFARU	UNIGOL	O	DAN	12	OED
Detholiad penodol o ‘Anturiaethau’r Awyr Uwchben’, 
Mererid Hopwood [Swyddfa’r Eisteddfod] 

Gwobrau:
1.  £50
2.  £25
3.  £15 
(£90 Er cof am y diweddar Mrs Doreen Batten 
[Williams gynt] gynt o Arosfa, Llanwrtyd ac yn 
ddiweddarach o Lundain a Dorset)

141. 
LLEFARU	UNIGOL	O’R	YSGRYTHUR		
16	OED	A	THROSODD
Ioan, pennod 20, adnodau 11-18: ‘Iesu’n ymddangos i 
Fair Magdalen’
Caniateir defnyddio unrhyw fersiwn o’r Beibl gan 
gynnwys beibl.net 

Gwobrau:
1.  £75 
2.  £50
3.  £25 
(£150 Cymdeithas Gymraeg Ceredigion Llundain)

142. 
LLEFARU	UNIGOL	O’R	YSGRYTHUR	O	DAN	16	OED
Luc, pennod 19, adnodau 1-10: ‘Iesu a Sacheus’
Y Beibl Cymraeg Newydd 1988 / 2004 neu beibl.net

Gwobrau:
1.  £60 
2.  £30 
3.  £20 
(£110 Cymdeithas Gymraeg Ceredigion Llundain)

[108]. 
PERFFORMIAD	GWREIDDIOL	
Trafferth Mewn Tafarn neu Llwybrau  
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a 
nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, 
dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. 
Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn 
cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio 
symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid 
anfon braslun o’r sgript erbyn 15 Mehefin 2020. 
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd 
Dant, Dawns, Gwerin a Theatr)

Gwobrau:
1.   Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 

(Clwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn) 
2.  £250 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid) 
3.  £150 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid) 

CYFRANIAD	CYFFREDINOL	AT	WAITH	YR	ADRAN	
LLEFARU:
£300 (Rhiannon ac R Alun Evans, Yr Eglwys Newydd, 
Caerdydd) 

Beirniaid: Dennis Davies, Angharad Llwyd,  
Karen Owen, Eleri Richards 

LLENYDDIAETH

AMODAU	ARBENNIG
1.  Nifer Copïau
  Rhaid i bob ymgeisydd am y Gadair, y Goron, y 

Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen, anfon 
tri chopi caled o’i waith at y Trefnydd ynghyd â CD 
neu gof bach o’r gwaith cyflwynedig.

2.  Datganiad
  Dylid cwblhau’r datganiad â ffugenw ar waelod 

y ffurflen gais. Os na wneir hyn, gall y Trefnydd 
agor yr amlen a dychwelyd y gwaith, gydag 
eglurhad priodol, at yr awdur. Yna gall yr awdur 
ailgyflwyno’r ymgais dan ffugenw arall.

3.   Cyfyngiadau
  (i) Ni chaniateir anfon yr un gwaith yn ei hanfod i 

fwy nag un gystadleuaeth.

  (ii) Ni chaniateir anfon unrhyw waith at gyhoeddwr 
hyd nes y bydd y feirniadaeth wedi’i chyhoeddi yng 
nghyfrol y Cyfansoddiadau a Beirniadaethau yn 
ystod wythnos yr Eisteddfod.

4.  Rheol Iaith
  (i) Ni dderbynnir gwaith sy’n defnyddio deunydd 

neu gyfeiriad enllibus.

  (ii) Tynnir sylw’r cystadleuwyr at Reol Iaith yr 
Eisteddfod – Gweler amod 11 (ii) Rheolau ac 
Amodau Cyffredinol.

5.   Gwobr Goffa Daniel Owen 2020
  Y cyfansoddiadau i fod yn llaw’r Trefnydd erbyn 1 

Hydref 2019.

6.   Y Fedal Ryddiaith 2020
  Y cyfansoddiadau i fod yn llaw’r Trefnydd erbyn 1 

Rhagfyr 2019.

7.   Ymrwymiadau
  Os oes gan gystadleuydd ymrwymiad fel awdur 

gyda chyhoeddwr arbennig rhaid iddo / iddi roi 
enw’r cyhoeddwr, ynghyd â’i h/enw a manylion 
cyswllt yn yr amlen dan sêl.

8.   Cystadleuaeth y Goron
  Cystadleuaeth ar gyfer cerdd neu gerddi ar y 

mesurau rhydd neu benrhydd yw cystadleuaeth y 
goron ac ni chaniateir cerddi ar y mesurau caeth 
traddodiadol. Ni chaniateir ond defnydd achlysurol 
iawn o’r gynghanedd yn y gystadleuaeth.

BARDDONIAETH

143. 
AWDL	NEU	GASGLIAD	O	GERDDI	MEWN	
CYNGHANEDD	GYFLAWN	

Ar fwy nag un o’r mesurau traddodiadol, hyd at 
250 o linellau: Traeth  

Gwobr: Cadair yr Eisteddfod (Cylch Cinio Dynion 
Aberystwyth) a £750 (Er cof annwyl am Eluned  
ac W Ambrose Bebb gan eu plant a’u hwyrion)

Beirniaid: Idris Reynolds, Emyr Lewis, Twm Morys 

144. 
PRYDDEST	NEU	GASGLIAD	O	GERDDI	HEB	FOD	
MEWN	CYNGHANEDD	
Hyd at 250 o linellau: Gwres  
(Gweler amod arbennig 8 uchod)

Gwobr: Coron yr Eisteddfod a £750 (Bridfa 
Ryngwladol Cobiau Cymreig Derwen)

Beirniaid: Cyril Jones, Glenys Mair Roberts,  
Gerwyn Wiliams

145. 
ENGLYN	UNODL	UNION
Cantre’r Gwaelod  

Gwobr: Tlws Coffa Dic yr Hendre i’w ddal am flwyddyn 
a £100 (D Ben Rees a Meinwen Rees, Lerpwl)

Beirniad: Donald Evans

146. 
ENGLYN	CRAFOG	
Banc  

Gwobr: £100 (Grŵp Trafod Llyfrau Cymraeg Llainwen, 
Blaenplwyf)

Beirniad: Dai Rees Davies

147. 
TELYNEG	
Gwlân  

Gwobr: £100 (D Ben Rees a Meinwen Rees, Lerpwl)

Beirniad: Mari Lisa

148. 
CYWYDD
Heb fod dros 30 o linellau: Miliwn  

Gwobr: £100 (Gwobr Goffa Islwyn Jones)

Beirniad: Nia Powell
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149. 
BALED	
Porthmyn  

Gwobr: £100 (Er cof am Griffith John Williams  
a David Matthew Williams, Meibion Efail Cellan, gan 
Elenid a’r teulu)

Beirniad: Huw Ceiriog

150. 
SONED		
Aur  

Gwobr: £100 (Er cof am Arthur Wynne Edwards gan 
y teulu)

Beirniad: Elin Meek

151. 
CERDD	YN	Y	WERS	RYDD		
Cyfandir  

Gwobr: £100 (Teulu T Llew Jones)

Beirniad: Sian Northey

152. 
CERDD	GAETH	NEU	RYDD	I	GYSTADLEUWYR		
DAN	25	OED		
Gwastraff  

Gwobr: £100 (Gwobr Goffa Daniel Ddu o Geredigion)

Beirniad: Osian Rhys Jones

153. 
CHWE	EPIGRAM
Caeth neu rydd, ar ffurf cwpled: Y Dyfodol  

Gwobr: £100 (Cylch Llenyddol Gors Goch)

Beirniad: Peredur Lynch

154. 
CERDD	YN	ADDAS	I’W	CHANU	
Dal dy dir [Dylid nodi’r alaw]  

Gwobr: £100 (Delyth a Gwenallt Llwyd Ifan, Tal-y-bont, 
er cof am Tomi a Nans Jones, Rhoshirfen, Tregaron)

Beirniad: Gruffudd Owen

155. 
YSGOLORIAETH	FENTORA	EMYR	FEDDYG
Er cof am Dr Emyr Wyn Jones, Cymrawd yr 
Eisteddfod
Sefydlwyd yr ysgoloriaeth flynyddol hon i gynnig 
hyfforddiant i lenor neu fardd na chyhoeddwyd cyfrol 
o’i (g)waith eisoes. Ar gyfer Eisteddfod 2020 fe’i 
cynigir i fardd. Gofynnir i’r cystadleuwyr anfon hyd  
at 20 o gerddi sydd yn waith gwreiddiol a newydd  
gan y bardd

Gwobr: Cynigir gwobr o £100 ynghyd â’r mentora. 
Bydd yr enillydd yn cael prentisiaeth yng nghwmni 
mentor profiadol a ddewisir ar y cyd gan yr enillydd 
a’r Eisteddfod. Mae cyfanswm o £1,000 ar gael ar 
gyfer y mentora; yn ogystal â thâl i’r mentor, gellir 
cyfrannu tuag at gostau teithio ac unrhyw gostau 
eraill perthnasol i’r hyfforddiant o’r swm hwn. Ni all 
neb dderbyn yr ysgoloriaeth fwy nag unwaith

Beirniad: Karen Owen 

[82]. 
CYSTADLEUAETH	TLWS	SBARDUN
Cân werinol ac acwstig ei naws. Rhaid i’r gerddoriaeth 
a’r geiriau fod yn wreiddiol, a dylid cyflwyno’r gân ar 
gryno-ddisg neu MP3. Caniateir cywaith.
Ystyrir perfformio’r gân fuddugol yn yr Eisteddfod y 
flwyddyn ganlynol.

Gwobr: Tlws Alun Sbardun Huws i’w ddal am flwyddyn 
a £500 (Gwenno Huws)

Beirniaid: Tecwyn Ifan, Sian James

 
RHYDDIAITH

[170]. 
GWOBR	GOFFA	DANIEL	OWEN	2020
Nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb 
fod yn llai na 50,000 o eiriau. 
Dyddiad cau: 1 Hydref 2019

Gwobr: Medal Goffa Daniel Owen (Gareth,  
Cerys a Betsan Lloyd, Talgarreg) a £5,000  
(Prifysgol Aberystwyth)

Beirniaid: Aled Islwyn, Gwen Pritchard Jones,  
Dafydd Morgan Lewis

156. 
GWOBR	GOFFA	DANIEL	OWEN	2021
Nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb 
fod yn llai na 50,000 o eiriau. 
Dyddiad cau: 1 Hydref 2020

Gwobr: Medal Goffa Daniel Owen a £5,000 

Beirniaid: Emyr Llywelyn, Ioan Kidd, 
Manon Steffan Ros

[172]. 
Y	FEDAL	RYDDIAITH	2020
Cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o 
eiriau: Clymau 
Dyddiad cau: 1 Rhagfyr 2019

Gwobr: Y Fedal Ryddiaith a £750 (Cymdeithas 
Cyfeillion Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Beirniaid: Rhiannon Ifans, Elwyn Jones,  
Elfyn Pritchard

157. 
Y	FEDAL	RYDDIAITH	2021
Cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o 
eiriau: Dianc 
Dyddiad cau: 1 Rhagfyr 2020

Gwobr: Y Fedal Ryddiaith a £750 

Beirniaid: Meg Elis, Dylan Iorwerth, Eurig Salisbury 

158. 
GWOBR	STORI	FER	TONY	BIANCHI 
Hyd at 3,000 o eiriau: Craith  

Gwobr: Tlws a £200 (Gwobr Tony Bianchi)

Beirniad: Bleddyn Owen Huws 

159. 
YSGRIF
Hyd at 2,000 o eiriau: A470  

Gwobr: £200 (Gwobr er cof am Eryl Glyn Williams, 
Llanfrothen gan Rhiannon Heledd ac Annes Fflur)

Beirniad: Lyn Ebenezer

160. 
CASGLIAD	O	9	DARN	O	LÊN	MICRO	
Adeiladu  

Gwobr: £200 (Gwobr er cof am Helen Jane Williams, 
Llanfrothen gan Rhiannon Heledd ac Annes Fflur)

Beirniad: Elinor Wyn Reynolds

161. 
ERTHYGL	NODWEDD	ADDAS	AR	GYFER	GOLWG,	
Hyd at 1,000 o eiriau: Agored  

Gwobr: £200 (Fforwm Papurau Bro, Ceredigion)

Beirniad: Siân Sutton

162. 
SGRIPT	‘STAND-YP’
Na chymer fwy na 10 munud i’w pherfformio: 
Agored  

Gwobr: £200 (Rolant Ellis, Aberystwyth a Meg Elis, 
Waunfawr, Caernarfon er cof am eu mam, Mari Ellis, 
Aberystwyth)

Beirniad: Tudur Owen

163. 
RHAN	GYNTAF	NOFEL	SY’N	ADDAS	AR	GYFER	
OEDOLION	IFANC	DROS	14	OED	

Rhwng 2,000 a 3,000 o eiriau: Agored  

Gwobr: £200 (D Ben Rees a Meinwen Rees, Lerpwl)

Beirniad: Lleucu Roberts a Phanel o ddisgyblion 
Ysgolion Uwchradd Ceredigion

164. 
CYSTADLEUAETH	I	RAI	O	DAN	25	OED	
Dau ddarn o ryddiaith ar ddwy ffurf wahanol, 
cyfanswm 2,000-3,000 o eiriau: Newid

Gwobr: £200 (CAA Cymru, cyhoeddwr Prifysgol 
Aberystwyth)

Beirniad: Beth Angell

165. 
DYDDIADUR	DYCHMYGOL	
Wedi ei osod yn nauddegau’r ugeinfed ganrif yng 
Nghymru, 4,000-5,000 o eiriau  

Gwobr: £200 (Idris ac Elsie Reynolds, Brynhoffnant, 
Llandysul)

Beirniad: Elin Jones

166. 
YMATEB	DYCHANOL	I	DDIGWYDDIAD	DIWEDDAR	 
Hyd at 2,000 o eiriau  

Gwobr: £200 (Huw a Meinir Edwards, Llandre)

Beirniad: Vaughan Hughes

167. 
CYSTADLEUAETH	I	RAI	SYDD	WEDI	BYW	YN	Y	
WLADFA	AR	HYD	EU	HOES	AC	YN	DAL	I	FYW	YN	
YR	ARIANNIN	
Cyfryngau Cymdeithasol, Y Gymraeg a fi  

Gwobr: £200 (Gwobr Goffa Shân Emlyn gan ei 
merched, Elin Edwards a Mari Emlyn)

Beirniad: Rhys Llewelyn

[113]. 
ERTHYGL	AR	UNRHYW	AGWEDD	O	FYD	NATUR	
Yn addas ar gyfer ei chyhoeddi yn Y Naturiaethwr 	
Anogir y defnydd o dablau, diagramau a lluniau 
amrywiol. Sylwer y dylid cydnabod gwaith awduron 
eraill lle bo’n briodol. Ystyrir cyhoeddi’r gwaith 
sy’n cael ei gymeradwyo gan y beirniad yn Y 
Naturiaethwr. Gweler ‘Canllawiau i awduron’: 
cymdeithasedwardllwyd.cymru/canllawiau/

Gwobr: £200 (Er cof am Ieuan Roberts o Lanbedr 
Pont Steffan gan y teulu) 

Beirniad: Goronwy Wynne
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YMRYSON	Y	BEIRDD
1.   £200 (Peredur Evans, Pontrhydygroes er cof am ei 

rieni, Glyn ac Edna Evans)
2.   £150 (Dulice, Lowri a Gwion James er cof am 

Emyr James, Aberystwyth)
3.   £100 (Ann Jones, Gwynfryn, Llangeitho, er cof am 

ei gŵr, Manod)

Yr Englyn Cywaith Gorau: 

Cyflwynir Tlws T Arfon Williams a £100 (Gan deulu y 
diweddar T Arfon Williams)

Englyn y Dydd:

£30 y dydd (£120 Huw Evans, Cwrt Newydd)

Limrig y Dydd:

£20 y dydd (£80 Er cof am Pat Neill)

Cyflwynir Tlws W D Williams a Thlws Roy Stephens

THEATR

AMODAU	ARBENNIG
1.  Cyfansoddi
  Ni ddylid anfon yr un ddrama i fwy nag un 

gystadleuaeth.

  (i) Rhaid i’r cyfansoddiadau a’r cystadlu fod yn 
Gymraeg ac eithrio lle nodir yn wahanol dan 
unrhyw gystadleuaeth unigol. 

  (ii) Dylai unrhyw ddefnydd o iaith ar wahân 
i’r Gymraeg fod yn brin iawn, boed hynny yn y 
testun, yn y ddeialog neu mewn unrhyw seiniau 
neu gerddoriaeth gefndirol wrth lunio gwaith i’w 
berfformio’n gyhoeddus.

  (iii) Ni chaniateir cynnwys unrhyw ddeunydd 
gormodol o iaith anweddus.

2.  Actio drama 

  (i) Yn y gystadleuaeth actio drama, bydd y 
beirniaid yn ystyried y dewis o ddrama yn ogystal 
â’r perfformiad ohoni.

  (ii) Rhaid i bob cwmni sydd am gystadlu anfon 
y ffurflen briodol at y Trefnydd erbyn 1 Mawrth 
2020, oni nodir yn wahanol. Hefyd, rhaid anfon 
dau gopi caled o’r ddrama fel y bwriedir ei 
pherfformio neu fraslun manwl o’r cyflwyniad os 
yn waith dyfeisiedig, gyda’r cais. Rhaid cynnal y 
rhagbrofion yn yr ardal a ddewisir gan y cwmnïau 
erbyn 18 Mai 2020.

  (iii) Os yn perfformio drama, rhaid i’r ddrama fod 
naill ai’n ddrama un act gyflawn neu’n ddetholiad 
o ddrama hir neu’n waith dyfeisiedig. Mae’n rhaid 
i’r detholiad fod yn ddealladwy i unrhyw aelod 
o’r gynulleidfa sy’n anghyfarwydd â’r ddrama 
wreiddiol a fu’n sail i’r detholiad.

  Ni chaniateir unrhyw ragarweiniad i’r detholiad, 
drwy araith na chrynodeb wedi’i argraffu.

  (iv) Ni ddylai’r perfformiad fod yn llai nag 20 
munud nac yn hwy na 50 munud. Mae ‘amser 
perfformio’ yn cynnwys unrhyw amser sydd ei 
angen i newid golygfa yn ystod perfformiad.

  (v) Rhaid i’r ddrama gynnwys o leiaf ddau 
gymeriad.

  (vi) Rhaid i unrhyw gwmni sydd wedi’i ddewis 
ar gyfer y prawf terfynol, ond sy’n tynnu’n ôl 
heb reswm digonol ym marn y Pwyllgor Theatr 
lleol, hysbysu’r Trefnydd o leiaf fis cyn diwrnod y 
gystadleuaeth neu dalu’r swm o £100.

  (vii) Traddodir beirniadaeth gryno ar ddiwedd pob 
rhagbrawf ac ar ddiwedd y prawf terfynol.

  (viii) Rhaid i’r cwmnïau sicrhau hawl i berfformio, 
a rhaid anfon copi o’r drwydded gyda’r ffurflen 
gais.

  (ix) Cyfrennir yn ariannol hyd at £250 tuag at 
gostau cynhyrchu a theithio’r cwmnïau a wahoddir 
yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Bydd angen 
gwneud cais ysgrifenedig gydag anfoneb o’r 
costau i Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 1 Medi yn 
dilyn yr Ŵyl.

  (x) Caniateir 10 munud i osod y llwyfan a 5 munud 
i glirio’r llwyfan. 

3.   Cystadlaethau actio - Richard Burton, Deialog 
a’r Monologau

  (i) Rhaid i gopi caled o’r sgriptiau a ddefnyddir 
gyrraedd Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 15 Mehefin 
2020 fan bellaf.

  (ii) Cyfrifoldeb cystadleuwyr yw sicrhau hawlfraint 
y darnau. Rhaid nodi hyn ar y ffurflen gystadlu. 
Ceir canllawiau a chyfarwyddiadau pellach yn 
adran ‘Cystadlu’ ar wefan yr Eisteddfod. 

  (iii) Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda 
llwyfan gwag. Amserir y perfformiad o’r funud y 
dechreuir gosod y llwyfan hyd at y llwyfan gwag ar 
ôl y cyflwyniad.

  (iv) Caniateir propiau a dodrefn syml, gwisg a 
cherddoriaeth. Y cystadleuwyr eu hunain a ddylai 
osod a chlirio’r llwyfan oni bai am achosion 
eithriadol a fyddai’n caniatáu i’r rheolwyr llwyfan 
swyddogol wneud hyn. 

  (v) Tynnir sylw’r cystadleuwyr at reol Iaith yr 
Eisteddfod. Rhaid bod cyfiawnhad artistig pendant 
dros ddefnyddio iaith ar wahân i’r Gymraeg mewn 
detholiadau a chystadlaethau hunanddewisiad ac 
ni ddylai fod yn ormodol. 

  (vi) Ni chaniateir cynnwys unrhyw ddeunydd 
gormodol o iaith anweddus mewn unrhyw 
ddetholiadau, cystadlaethau hunanddewisiad neu 
gyflwyniad byrfyfyr.

4.  Oedran
  Rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn cwmpas oedran 

y gystadleuaeth ar 31 Awst 2020.

5.  Copïau
  Mae hi’n anghyfreithlon gwneud copïau 

ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth 
neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi.

DS	Dylech	sicrhau	eich	bod	wedi	darllen	y	
Rheolau	ac	Amodau	Cyffredinol	yng	nghefn	y	
Rhestr	Testunau	cyn	cystadlu.

ACTIO

168. 
ACTIO	DRAMA	NEU	WAITH	DYFEISIEDIG
Bydd y gystadleuaeth derfynol yn cael ei chynnal yn y 
Theatr ar faes yr Eisteddfod yn ystod y dydd dros nifer 
o ddyddiau. Rhaid cynnal y rhagbrofion erbyn 18 Mai 
2020

Gwobrau:
1.  Cwpan Gwynfor i’w ddal am flwyddyn a £500 
2.  £300 
3.  £200 
(£800 Canolfan y Celfyddydau ac Adran Astudiaethau 
Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth)

Beirniaid: Carys Edwards, Carwyn Blayney

169. 
ACTOR	GORAU	CYSTADLEUAETH	168
Gwobr: Cwpan Bro Dinefwr i’w ddal am flwyddyn  
a £100 (Cwmni Drama Licris Olsorts – er cof am  
Janet Roberts)

170. 
CYFARWYDDWR	GORAU	CYSTADLEUAETH	168
Gwobr: £100 (Cwmni Drama Licris Olsorts – er cof am 
Janet Roberts)

171. 
GWOBR	RICHARD	BURTON	19	OED	A	THROSODD	
Unrhyw ddwy fonolog o ddrama/ddramâu neu ryddiaith 
addas. Caniateir 8 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan 
sy’n cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Rhaid i un o’r 
monologau fod allan o ddrama Gymraeg. Caniateir un 
darn gwreiddiol os dymunir ond rhaid i’r ddau ddarn 
fod yn wrthgyferbyniol.
Gweler Amodau Arbennig 3, 4 a 5 yr adran hon

Gwobr: Medal Richard Burton (Cyfraith Ceredigion 
Cyf) a £500 (Arwel a Morina Jones, Ciliau Aeron)

Beirniaid: Sion Ifan, Sara Lloyd
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[44]. 
YSGOLORIAETH	GOFFA	WILBERT	LLOYD	ROBERTS
Cynigir £600 o Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd 
Roberts i’r cystadleuydd mwyaf addawol yn y 
gystadleuaeth perfformiad o Sioe Gerdd 19 oed a 
throsodd neu Gwobr Richard Burton er mwyn iddo/iddi 
ddatblygu gyrfa fel perfformiwr theatrig proffesiynol. 
Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, 
ond gellir cystadlu fwy nag unwaith i ennill y gwobrau. 
Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21

172. 
DEIALOG	
(rhwng 2-4 mewn nifer)  
Detholiad o ddrama, rhyddiaith neu waith gwreiddiol. 
Caniateir hyd at 10 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan 
sy’n cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan 

Gweler Amodau Arbennig 3, 4 a 5 yr adran hon

Gwobrau:
1.  £150 (Charles a Mari Arch, Pontrhydfendigaid)
2. £100 (Teulu Maenarthur, Pontrhydygroes)
3.  £50 (Catrin Mai Davies, Llandre)

Beirniaid: Geraint Lewis, Gwyneth Keyworth

173. 
MONOLOG	16	AC	O	DAN	19	OED
Monolog o ddrama, rhyddiaith neu waith gwreiddiol. 
Caniateir hyd at 5 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan 
sy’n cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan 

Gweler Amodau Arbennig 3, 4 a 5 yr adran hon

Gwobrau:
1.  £75 
2.  £50
3.  £25 
(£150 Gwobr Goffa Tom Griffiths, Brydan, rhodd ei 
ddwy ferch, y diweddar Bryneilen Griffiths a’r diweddar 
Rosentyl Griffiths)

Beirniaid: Gwyneth Keyworth, Geraint Lewis 

174. 
MONOLOG	12	AC	O	DAN	16	OED
Monolog o ddrama, rhyddiaith neu waith gwreiddiol. 
Caniateir hyd at 5 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan 
sy’n cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan

Gweler Amodau Arbennig 3, 4 a 5 yr adran hon

Gwobrau:
1. £60 
2. £30 
3. £20 
(£110 Evans Coaches, Tregaron)

Beirniaid: Geraint Lewis, Gwyneth Keyworth 

[108]. 
PERFFORMIAD	GWREIDDIOL	
Trafferth Mewn Tafarn neu Llwybrau  
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a 
nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, 
dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. 
Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn 
cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio 
symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid 
anfon braslun o’r sgript erbyn 15 Mehefin 2020. 
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Alawon 
Gwerin, Cerdd Dant, Dawns a Llefaru)

Gwobrau:
1.  Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350
 (Clwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn)  
2.  £250 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid)
3. £150 (Selwyn a Neli Jones, Pontrhydfendigaid)

CYFANSODDI

175. 
Y	FEDAL	DDRAMA	
Cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran 
hyd. 
Gwobrwyir y ddrama sydd yn dangos yr addewid 
mwyaf ac sydd â photensial i’w datblygu ymhellach o 
gael cydweithio gyda chwmni proffesiynol.
Dylid anfon tri chopi o’r gwaith at y Trefnydd erbyn 1 
Ebrill 2020

** Gweler Amodau Arbennig 1 yr adran hon

Gwobr: Y Fedal Ddrama (Er cof am Urien Wiliam, 
rhoddedig gan ei briod Eiryth a’r plant, Hywel, Sioned 
a Steffan) a £750 (Cronfa Goffa Huw Roberts, 
Pwllheli)

Cyflwynir rhan o’r gwaith buddugol yn Seremoni’r 
Fedal Ddrama gyda chefnogaeth Cronfa Goffa JO 
Roberts

Beirniaid: Sera Moore Williams, Janet Aethwy, Sharon 
Morgan

Amodau Arbennig
1.   Croesewir dramâu y gellir eu llwyfannu gyda chast 

o ddim mwy na thri perfformiwr.

2.   Anogir cystadleuwyr i ystyried newydd-deb o ran 
ffurf ac/neu ymdriniaeth o themâu.

3.   Pwysleisir mai cystadleuaeth cyfansoddi drama 
ar gyfer cyfrwng theatr yw hon ac nid unrhyw 
gyfrwng arall.

4.   Ni dderbynnir unrhyw waith sy’n cynnwys deunydd 
neu gyfeiriad enllibus.

5.   Gan fod hybu ysgrifennu newydd yn fwriad gan 
yr Eisteddfod, Theatr Genedlaethol Cymru, a’r 
cwmnïau theatr proffesiynol eraill fel ei gilydd, 
bydd sgript fuddugol, neu unrhyw sgript sydd 
yn dangos addewid yng ngolwg y beirniaid yng 
nghystadleuaeth Y Fedal Ddrama yn cael ei hanfon 
at Theatr Genedlaethol Cymru a fydd yn ei hanfon 
ymlaen, ar eu cais, i’r cwmnïau proffesiynol 
Cymraeg eraill. Lle bo hynny’n ymarferol bosib, 
llwyfennir y gwaith buddugol am y tro cyntaf fel 
rhan o raglen yr Eisteddfod Genedlaethol (gyda 
chefnogaeth Cronfa Goffa Hugh Griffith) gan 
Theatr Genedlaethol Cymru (gyda chefnogaeth 
Ystad Lenyddol Gwenlyn Parry) neu unrhyw gwmni 
theatr proffesiynol arall sy’n gwneud cais.

176. 
GWOBR	GOFFA	MEIC	POVEY	I	RAI	O	DAN	25	OED	
Cyfansoddi drama fer wreiddiol neu addasiad yn 
seiliedig ar ddarn o lenyddiaeth.  

Dylid cyfyngu nifer y perfformwyr i 4, er gellir cael 
mwy na 4 cymeriad. Dylid cyflwyno copi o’r gwreiddiol 
gydag unrhyw waith addasu. Dylid anfon dau gopi o’r 
gwaith at y Trefnydd.  

Gwobr: £200 (Cwmni Theatr Arad Goch)

Bydd yr enillydd, trwy nawdd £300 Gwobr Goffa Meic 
Povey (gan Catrin a Llion, ei blant) yn cael cyfle i 
fynychu gweithdy diwrnod i gael darlleniad o’r gwaith 
gydag actorion proffesiynol. Hwylusir gan Cwmni 
Theatr Arad Goch

Beirniaid: Owain Llŷr Edwards, Iwan Charles

177. 
TROSI	UN	O’R	CANLYNOL	I’R	GYMRAEG
‘I and You’, Lauren Gunderson [Continnuum – 3PL]
‘Missing Dan Nolan’, Mark Wheeler [DBDA]

Bydd y sgriptiau a gymeradwyir gan y beirniaid yn cael 
eu hanfon at CBAC a WAPA. 

Gwobr: £400 (Adran y Gymraeg ac Astudiaethau 
Celtaidd, Prifysgol Abersytwyth)

Beirniad: Elin Haf Gruffydd Jones 

178. 
CYFANSODDI	DWY	FONOLOG	GYFERBYNIOL
Na chymer fwy na 10 munud i’w perfformio  
Gwobr: £200 (Gareth a Gaenor Jones, Bow Street)

Beirniad: Llion Williams 

179. 
DRAMA	FER	AR	FFURF	DDIGIDOL	
Hyd at 10 munud o hyd. Agored i unigolion neu 
grwpiau  
Ystyrir dangos y ffilm fuddugol yn Sinemaes ar faes yr 
Eisteddfod

Gwobr: £200 (John, Menna, Cadi a Siencyn Jones, 
Tynyfron, Ffair Rhos)

Cefnogir gan BAFTA Cymru. Bydd enillydd y 
gystadleuaeth yn derbyn aelodaeth Myfyriwr BAFTA 
Cymru neu Aelodaeth Cychwyn Gyrfa ar gyfer Awst 
2020 - Mehefin 2021

BFI RHWYDWAITH Cymru: sesiwn fentora un-i-un i’r 
enillydd gynnig cymorth ar ei gyrfa a’r cyfleoedd sydd 
ar gael yng Nghymru.

Beirniad: Meleri Williams

180. 
GWOBR	GOFFA	GETHIN	THOMAS
Cyfansoddi sgript gomedi i hyd at 6 chymeriad heb fod 
yn hwy na 30 munud 
Bydd y sgript fuddugol, neu unrhyw sgript sy’n dangos 
addewid yn cael ei hanfon ymlaen i’r diwydiannau 
creadigol

Gwobr: £400 (Cyngor TAC)

Beirniad: Jonathan Nefydd 

181. 
ADOLYGIAD	O	GYNHYRCHIAD	THEATRIG	CYMRAEG
Heb fod yn hwy na 1,000 o eiriau  
Gwobr: £200 (Elwyn Jones, Aberystwyth)

Beirniad: Catrin Beard

[162]. 
SGRIPT	‘STAND-YP’
Na chymer fwy na 10 munud i’w pherfformio: 
Agored  
Gwobr: £200 (Rolant Ellis, Aberystwyth a Meg Elis,
Waunfawr, Caernarfon er cof am eu mam, Mari Ellis,
Aberystwyth)
 

Beirniad: Tudur Owen
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  (vi) i awdurdodi eraill yn unol â’i ddisgresiwn llwyr 
ei hun o dro i dro i recordio, ffilmio, darlledu, 
dosbarthu, olygu a/neu ymelwa fel y nodir ym 
mharagraffau (i) i (v) uchod ar y Gweithgareddau 
a/neu’r Detholion. 

  I’r perwyl hynny mae cystadleuwyr yn ildio unrhyw 
hawliau moesol sydd ganddynt o dan Bennod IV 
Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 
ac o dan unrhyw ddeddfau eraill sydd mewn grym 
yn y presennol neu yn y dyfodol yn unrhyw le yn 
y byd ac yn rhoi i’r Eisteddfod unrhyw ganiatâd 
angenrheidiol i ddefnyddio’u cyfraniadau at 
weithgareddau’r Eisteddfod.

4.  Hawlfraint Cyfansoddiadau 

  (i) Bydd yr awdur yn cadw yn eiddo iddo/iddi 
ei hun berchnogaeth yr hawlfraint ym mhob 
cyfansoddiad, ac unrhyw freindal perthnasol.

  (ii) Yn unol â’r amod yn y ffurflen gais a arwyddir 
gan bob cystadleuydd, bydd awdur y gwaith, yn 
gyfnewid am y gwasanaeth y bydd yr Eisteddfod 
yn ei roi drwy ei feirniadu, yn rhoi’r hawliau 
canlynol i’r Eisteddfod heb i’r Eisteddfod dalu 
unrhyw freindal neu daliad arall: 

   (a) i gyhoeddi unrhyw gyfansoddiad am y tro 
cyntaf yn ystod wythnos yr Ŵyl neu o fewn tri 
mis i ddiwrnod olaf yr Ŵyl heb ymgynghori â’r 
awdur;

   (b) i ganiatáu i’r Eisteddfod ddefnyddio’r 
gwaith buddugol yn y dyfodol at ddibenion yr 
Eisteddfod, er enghraifft fel darnau prawf neu er 
mwyn hyrwyddo’r Eisteddfod, heb ymgynghori 
â’r awdur. 

  (iii) Ymhellach bydd yn rhaid i awdur unrhyw waith 
a gyhoeddir gan yr Eisteddfod gydnabod cysylltiad 
y gwaith â’r Eisteddfod bob tro y’i defnyddir 
ganddo/ganddi fel perchennog yr hawlfraint 
ynddo. 

  (iv) Bydd y beirniaid, ar ffurflen a roddir iddynt 
wrth, neu wedi iddynt dderbyn eu swydd, 
yn trosglwyddo i’r Llys yr hawlfraint ar eu 
beirniadaethau. 

  (v) Bydd yr awdur yn rhoi’r hawl i Brif Weithredwr 
a/neu Drefnydd yr Eisteddfod agor yr amlen dan 
sêl os yw beirniad/beirniaid y gystadleuaeth neu 
olygydd cyfrol y Cyfansoddiadau a Beirniadaethau 
yn argymell cyhoeddi’r gwaith. 

  (vi) O dan amgylchiadau arbennig, caniateir 
agor yr amlen dan sêl ar ôl cyfnod o hanner can 
mlynedd wedi’r Eisteddfod mewn ymgynghoriad â’r 
Llyfrgell Genedlaethol. 

1.  Cwmpas
  Cynhelir pob cystadleuaeth yn yr Eisteddfod yn 

unol â’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol hyn, yr 
Amodau Arbennig a geir ar gychwyn pob adran yn 
y Rhestr Testunau ac unrhyw amod a nodir mewn 
perthynas â chystadleuaeth unigol (‘y Rheolau ac 
Amodau’).

2.  Dehongliad

  (i) Yng nghyd-destun y Rheolau ac Amodau, nodir 
isod ystyr y geiriau canlynol:

 • Eisteddfod: Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • Cyngor: Cyngor yr Eisteddfod
 • Llys: Llys yr Eisteddfod 
 • Pwyllgor Gwaith: y Pwyllgor Gwaith lleol
  •  Swyddogion: swyddogion penodol a benodir gan 

y Prif Weithredwr
  •  Yr Ŵyl: yr Eisteddfod y cynhelir y gystadleuaeth 

ynddi

  (ii) Os bydd unrhyw wahaniaeth mewn ystyr 
rhwng y geiriad Cymraeg a’r geiriad Saesneg yn y 
Rheolau ac Amodau, y geiriad Cymraeg a gyfrifir 
yn eiriad swyddogol 

3.  Recordiadau, Ffilmio a Darlledu

  Rhybudd i berfformwyr ac i’r rhai sy’n cyfrannu 
at weithgareddau’r Eisteddfod: 

  Y mae Llys yr Eisteddfod yn cadw’n eiddo’i hun yn 
unig yr hawl:

  (i) i wneud recordiadau o holl weithgareddau’r 
Eisteddfod neu unrhyw ran ohonynt, gan gynnwys 
gweithgareddau’r Orsedd (‘y Gweithgareddau’) 
ac unrhyw ddetholiad o unrhyw eitem lenyddol, 
gerddorol neu ddramatig a gyflwynir (‘y 
Detholion’);

  (ii) i wneud ffilmiau sinematograffig neu fath arall 
o’r Gweithgareddau a/neu’r Detholion;

  (iii) i ddarlledu’r Gweithgareddau a/neu’r 
Detholion, trwy gyfrwng radio sain, teledu, y 
rhyngrwyd, neu unrhyw gyfrwng arall boed yn 
hysbys ar hyn o bryd neu a ddyfeisir yn y dyfodol;

  (iv) i ddosbarthu ac i ymelwa ar y cyfryw 
recordiadau, ffilmiau a/neu ddarllediadau o’r 
Gweithgareddau a/neu’r Detholion mewn unrhyw 
fodd ac mewn neu drwy unrhyw gyfrwng sy’n 
hysbys ar hyn o bryd neu a ddyfeisir yn y dyfodol 
yn unol â’i ddisgresiwn llwyr ei hun o dro i dro;

  (v)i olygu yn unol â’i ddisgresiwn llwyr ei hun y 
recordiadau, darllediadau a/neu ffilmiau a wneir 
yn unol â pharagraffau (i) i (iv) uchod; ac 

RHEOLAU	AC	AMODAU	CYFFREDINOL
5.  Cwyno a Gwrthwynebu
  Ni ellir gwrthwynebu neu gwyno yn erbyn unrhyw 

ddyfarniad yn gyhoeddus yn yr Ŵyl, ond gellir 
cyflwyno cwyn ysgrifenedig i’r Trefnydd o fewn awr 
i’r dyfarniad terfynol mewn cystadleuaeth llwyfan 
neu mewn achos rhagbrawf, o fewn hanner awr 
i gyhoeddi dyfarniad y rhagbrawf, gydag enw a 
chyfeiriad y sawl sy’n cwyno. Bydd y wobr yn cael 
ei hatal tan y bydd y mater wedi’i setlo. 

6.  Pwyllgor Apeliadau

  (i) Bydd y Pwyllgor Apeliadau yn dyfarnu mewn 
unrhyw ddadl neu wahaniaeth barn ar unrhyw fater 
yn codi o’r Rheolau ac Amodau neu mewn unrhyw 
fater ynglŷn ag unrhyw gystadleuaeth.

  (ii) Sail unrhyw apêl yw cyhuddiad bod amod 
cystadleuaeth unigol, amod gyffredinol, neu 
amod arbennig wedi’i thorri. Ni ellir apelio ar 
sail chwaeth neu ddehongliad beirniaid. Bydd 
penderfyniad y Pwyllgor Apeliadau yn derfynol.

  (iii) Bydd y Pwyllgor Apeliadau yn cynnwys tri o 
swyddogion y Llys a thri o swyddogion y Pwyllgor 
Gwaith, ynghyd â chadeirydd neu is-gadeirydd y 
Cyngor yn gadeirydd ar y pwyllgor. Bydd tri aelod 
yn ffurfio cworwm.

7.  Cyfyngiadau Beirniadu a Chystadlu

  (i) Ni chaniateir i aelod neu gyn-aelod o’r Pwyllgor 
Gwaith nac o unrhyw un o’r is-bwyllgorau feirniadu 
yn yr Ŵyl gyfredol.

  (ii)Ni chaiff beirniaid ar gystadlaethau llwyfan 
gystadlu ar unrhyw gystadleuaeth llwyfan arall 
ac eithrio y caniateir iddynt fod yn aelodau o gôr 
neu barti mewn adran nad ydynt yn beirniadu 
ynddi. Caniateir iddynt hefyd gystadlu mewn 
cystadlaethau cyfansoddi ym mhob adran. Gall 
beirniad cystadlaethau cyfansoddi gystadlu ym 
mhob cystadleuaeth gyfansoddi a llwyfan ac 
eithrio y gystadleuaeth (au) cyfansoddi y maent 
yn eu beirniadu.

  (iii) Ni chaiff beirniad yn yr Ŵyl weithredu fel 
cynhyrchydd, arweinydd, hyfforddwr na gosodwr 
yn yr adran maent yn feirniad ynddi. 

  (iv) Ni chaniateir i gyfeilyddion swyddogol yr Ŵyl 
gystadlu yn y cystadlaethau y gwahoddwyd hwy i 
gyfeilio ynddynt.

  (v) Ni chaiff unrhyw un sydd yn ddisgybl preifat i’r 
beirniad neu’n berthynas agos iddo/iddi gystadlu 
mewn unrhyw gystadleuaeth yn yr adran y bo’r 
beirniad hwnnw’n beirniadu arni.

  (vi) Ni all neb gystadlu fwy nag unwaith yn yr un 
gystadleuaeth lwyfan.

8.  Ffurflenni Cystadlu
  Rhaid i gystadleuwyr pob adrtan gwblhau’r ffurflen 

briodol yn y Rhestr Testunau neu ar-lein a’i anfon 
gyda’r tâl cywir at y Trefnydd erbyn y dyddiad a 
nodir arnynt. 

9.  Cyflwyno Cyfansoddiadau

  (i) Rhaid anfon pob cyfansoddiad, ynghyd â’r 
ffurflen a’r tâl cywir, at y Trefnydd erbyn 1 Ebrill 
cyn yr Ŵyll. Mae rhai cystadlaethau yn eithriad i’r 
rheol hon, sef:

 • Gwobr Goffa Daniel Owen (1 Hydref)
 • Y Fedal Ryddiaith (1 Rhagfyr)
 • Cystadlaethau Y Lle Celf (14 Chwefror)
 • Dysgwr y Flwyddyn (31 Mawrth)

  (ii) Rhaid i bob cyfansoddiad nodi rhif a theitl y 
gystadleuaeth a ffugenw’r cystadleuydd yn unig.

  (iii) Rhaid i bob cystadleuydd anfon amlen dan sêl 
sy’n cynnwys y manylion canlynol y tu mewn:

  (a) Rhif a theitl y gystadleuaeth
  (b) Ffugenw
  (c) Enw llawn
  (ch) Rhif ffôn
  (d) Cyfeiriad a chyfeiriad e-bost y cystadleuydd
  (dd) Enw cyhoeddwr (os yn berthnasol)
  Ni ddylid cynnwys dim arall yn yr amlen.

  (iv)Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol ar glawr 
yr amlen:

  (a) Rhif a theitl y gystadleuaeth
  (b) Ffugenw’r cystadleuydd
   Sylwer yn arbennig ar Amodau Arbennig Adran 

Llenyddiaeth.

  (v) Rhaid ysgrifennu pob cyfansoddiad yn eglur ag 
inc, wedi ei deipio neu ei argraffu, ac mae angen 
cyplysu pob dalen yn ddiogel.

10. Gwaith Gwreiddiol

  (i) Rhaid i’r holl gyfansoddiadau a chynhyrchion 
a anfonir at yr Eisteddfod fod yn waith gwreiddiol 
a dilys y cystadleuydd (neu gystadleuwyr pan 
ganiateir cywaith). Ni chaniateir anfon gwaith 
sydd wedi’i wobrwyo o’r blaen yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol na gwaith sydd wedi’i gyhoeddi yn 
rhannol nac yn gyfan mewn unrhyw gyfrwng. 

   (ii) Ni chaniateir anfon yr un gwaith yn ei hanfod i 
fwy nag un gystadleuaeth. 



46 47

15. Cystadlaethau yn Ystod yr Ŵyl

  (i) Cynhelir rhagbrofion pan fo angen, a chyhoeddir 
manylion lle ac amser yn y Rhaglen ac ar wefan yr 
Eisteddfod.

  (ii) Nifer y cystadleuwyr ym mhob prawf terfynol 
fydd tri oni chaniateir nifer gwahanol gan y 
Trefnydd.

  (iii) Penderfynir ar y drefn i gystadlu ym mhob 
cystadleuaeth gan y Trefnydd. Rhaid i’r ymgeiswyr 
gystadlu yn ôl y drefn hon yn y rhagbrawf a’r prawf 
terfynol.

  (iv) Ni chaniateir ymyrryd â’r beirniaid nac  
â chystadleuwyr eraill ac ni chaiff y cystadleuwyr 
ddadlau na thrafod y gystadleuaeth gyda’r 
beirniaid.

  (v) Os bydd gan gystadleuydd gŵyn, rhaid dilyn y 
drefn a osodir yn Rheol 5 a 6.

16. Beirniaid

  (i) Mewn ymgynghoriad gyda’r swyddogion, bydd 
gan y Trefnydd yr hawl i: 

   (a) ddewis beirniad yn lle unrhyw un na all 
weithredu oherwydd salwch neu achos annisgwyl;

  (b) ddewis beirniad ychwanegol os oes angen.

  (ii) Darperir canllawiau llawn ar gyfer beirniaid, ac 
mae’r rhain ar gael o Swyddfa’r Eisteddfod. 

17. Beirniadaethau

  (i) Rhaid i feirniaid anfon eu beirniadaethau at 
y Trefnydd erbyn 15 Mai, ynghyd â dychwelyd 
y cyfansoddiadau. Rhaid selio pob amlen 
sy’n cynnwys beirniadaeth. Dylid anfon 
y beirniadaethau a’r cyfansoddiadau at y 
Trefnydd neu’r Swyddog Cystadlaethau. Dylai 
pob beirniadaeth fod yn y Gymraeg os nad oes 
caniatâd arbennig wedi’i roi gan y Trefnydd.

  (ii) Rhaid i’r beirniaid ym mhob cystadleuaeth 
baratoi beirniadaeth ar berfformiad pob 
cystadleuydd a’i chyflwyno’n ysgrifenedig i 
Swyddfa’r Eisteddfod yn syth ar ôl y prawf 
terfynol. 

  (iii) Gwobrwyir enillydd ar sail barn mwyafrif y 
beirniaid. Mewn achosion arbennig bydd gan y 
Trefnydd a’r Pwyllgor Apeliadau yr hawl i benodi 
canolwr.

  (iv) Os nad oes teilyngdod, bydd gan y beirniaid yr 
hawl i atal y wobr neu ran ohoni.

11. Iaith

  (i) Rhaid i’r cyfansoddiadau a’r cystadlu fod yn 
Gymraeg ac eithrio lle nodir yn wahanol dan 
unrhyw gystadleuaeth unigol. 

  (ii) Rhaid bod cyfiawnhad artistig pendant dros 
ddefnyddio iaith ar wahân i’r Gymraeg mewn 
detholiadau a chystadlaethau hunanddewisiad 
llwyfan, ac ni ddylai fod yn ormodol. Yn achos y 
cystadlaethau cyfansoddi, dylai unrhyw ddefnydd o 
iaith ar wahân i’r Gymraeg fod yn brin iawn, boed 
hynny yn y testun, yn y ddeialog neu mewn unrhyw 
seiniau neu gerddoriaeth gefndirol wrth lunio 
gwaith i’w arddangos/berfformio’n gyhoeddus.

  (iii) Ni chaniateir cynnwys unrhyw ddeunydd 
enllibus nac unrhyw ddefnydd o iaith anweddus a 
allai beri tramgwydd i eraill mewn unrhyw waith 
llwyfan neu gyfansoddi. 

  (iv) Ni dderbynnir gwaith sy’n cynnwys unrhyw 
ddeunydd neu gyfeiriad enllibus.

12.  Hawl i Gystadlu

  Mae cystadlaethau ac ysgoloriaethau’r Eisteddfod 
yn agored i unrhyw un:

 • a anwyd yng Nghymru, neu
 • y ganwyd un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu
 • sy’n siarad neu ysgrifennu Cymraeg, neu
  • sydd wedi byw neu weithio yng Nghymru am 

flwyddyn cyn 31 Awst blwyddyn yr Ŵyl gyfredol, 
ac eithrio yn achos yr ysgoloriaethau offerynnol, 
ysgoloriaeth W Towyn Roberts, a gwobrau’r adran 
Celfyddydau Gweledol, lle mae’n ofynnol bod y 
cystadleuwyr wedi byw neu weithio yng Nghymru 
am 3 blynedd cyn 31 Awst blwyddyn yr Ŵyl 
gyfredol.

13.  Cyfrifoldeb
  Ni fydd yr Eisteddfod na neb o’i swyddogion 

yn gyfrifol am unrhyw oedi, colled, niwed 
nac anhwylustod i unrhyw gystadleuydd neu 
gystadleuwyr, ond cymerir gofal ym mhob modd 
rhesymol am waith a anfonir i gystadlaethau’r 
Eisteddfod. Ni fydd yr Eisteddfod yn gyfrifol am 
unrhyw ddifrod neu anffawd i offerynnau.

14. Oedran

  (i) Rhaid i’r cystadleuydd fod o fewn cwmpas 
oedran y gystadleuaeth ar 31 Awst blwyddyn yr 
Ŵyl gyfredol.

  (ii) Os bydd dadl am oedran unrhyw gystadleuydd 
mewn cystadleuaeth gyfyngedig o ran oed, gall 
y Pwyllgor Apeliadau fynnu bod cystadleuydd yn 
dangos tystysgrif geni.

22.  Grantiau Teithio
  Gellir gwneud cais am gyfraniad tuag at grantiau 

teithio mewn rhai achosion. Dylid cysylltu â 
Swyddfa’r Eisteddfod am fanylion.

23.  Amseru
  Ni fydd yr Eisteddfod yn diarddel cystadleuwyr sy’n 

mynd dros amser mewn cystadlaethau lle nodir 
amser penodol. Fe’u cosbir drwy dynnu marciau 
fel a ganlyn:

 • hyd at 30 eiliad dim cosb 
 • 30 eiliad – 1 munud 1 marc
 • 1 munud – 2 funud 2 farc
 • 2 funud – 3 munud 4 marc
 • dros 3 munud 8 marc

24.  Polisi Diogelu
  Cyhoeddir Polisi Diogelu yr Eisteddfod yn y Rhestr 

Testunau ac ar-lein. Drwy gwblhau a llofnodi’r 
ffurflen gais, mae rhieni/gwarchodwyr/gofalwyr 
ac athrawon ymgeiswyr o dan 18 oed (neu 
oedolion bregus o unrhyw oed) yn cadarnhau 
eu bod yn rhoi (neu wedi derbyn) y caniatâd 
angenrheidiol ar gyfer y cystadleuwyr i gymryd 
rhan yn yr Eisteddfod. Heb ganiatâd, ni all yr 
Eisteddfod dderbyn ceisiadau i gystadlu.

18. Talu Gwobrau
  Telir y gwobrau ariannol yn Swyddfa’r Eisteddfod 

ymhen awr ar ôl y dyfarniad.
 
19. Dal Tlysau
  Bydd y mwyafrif o’r tlysau, cwpanau a 

thariannau’n cael eu dal am flwyddyn yn unig, 
a dylid eu dychwelyd i un o swyddfeydd yr 
Eisteddfod erbyn 1 Gorffennaf.

20. Dychwelyd Cyfansoddiadau

  (i) Rhaid gwneud cais am gael dychwelyd 
cyfansoddiadau cyn 1 Hydref flwyddyn gyfredol 
yr Ŵyl, drwy gysylltu â Swyddfa’r Eisteddfod, gan 
nodi ffugenw, adran a rhif y gystadleuaeth.

  (ii) Mae gan yr Eisteddfod yr hawl i sicrhau prawf 
o berchnogaeth.

  (iii) Os na ddaw cais i ddychwelyd cyfansoddiadau 
erbyn 1 Hydref, anfonir hwy i archif yr Eisteddfod 
yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

21. Ysgoloriaethau
  Ni ellir ennill unrhyw ysgoloriaeth fwy nag 

unwaith, ond gellir cystadlu eto i ennill y gwobrau. 
Mae’r arian a gynigir ym mhob ysgoloriaeth i’w 
ddefnyddio i hyrwyddo gyrfa’r unigolyn, a disgwylir 
i enillwyr brofi i’r Eisteddfod bod yr arian yn cael ei 
wario ar hyn. Dylid cysylltu â Swyddfa’r Eisteddfod 
am ragor o wybodaeth.

 ***Gweler rheol rhif 12 – Hawl i Gystadlu.



Enw’r Cwmni:         Nifer yr Aelodau:
 
Enw’r Person Cyswllt: 
 
Cyfeiriad 1:   
 
Cyfeiriad 2:
 
Tref:       Sir:
 
Cod Post:     Rhif Ffôn Symudol:
 
E-bost:  
 
Tâl Cofrestru: 

Sieciau yn daladwy i Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

Cwmnïau Drama: £120 (10 neu fwy aelod/neu £10 yr aelod)
Myfyrwyr: £7 yr aelod
Plant: £5 yr aelod 

Bydd Tâl Cofrestru yn cynnwys mynediad i’r Maes ar gyfer pob cystadleuydd ar ddiwrnod  
y rhagbrawf a’r sawl fydd yn cystadlu mewn prawf terfynol. 

Teitl y Ddrama:     Awdur:
 
Dymunwn i’r rhagbrawf gael ei gynnal yn ardal: 

Ein dewis o ddyddiadau ar gyfer y rhagbrawf: 
(Rhaid cynnal y rhagbrofion erbyn 18 Mai fan bellaf)

Dewis 1:      Dewis 2:  

Hawlfraint (Pwysig):
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau hunan ddewisiad  
ar gyfer eu perfformio a’u darlledu.  Rhaid anfon un copi i’r swyddfa erbyn 1 Mawrth. 

Ymrwymwn i gydymffurfio â’r Amodau Arbennig a’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol,  
ac i gadarnhau fy mod wedi talu’r ffi gofrestredig.

Llofnod:      Dyddiad:  
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EISTEDDFOD	GENEDLAETHOL	CEREDIGION	
FFURFLEN	GAIS	
ACTIO	DRAMA	FER

Dyddiad Cau i Gofrestru:  
1 Mawrth 2020



NODIADAU	COFRESTRU:

Cynhelir pob cystadleuaeth yn unol â’r Amodau 
Arbennig a’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol.

Rhaid defnyddio ffurflen wahanol i bob cystadleuaeth. 

Cyhoeddir manylion cystadlu ar wefan yr Eisteddfod 
ddechrau Mehefin. 

Dychwelwch y Ffurflen(ni) Cofrestru at:

Elen Huws Elis
Swyddfa’r Eisteddfod
Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug
Sir y Fflint, CH7 1XP

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch  
â Swyddfa’r Eisteddfod yn Yr Wyddgrug ar  
0845 4090 400

Teitl y Gystadleuaeth:         Rhif:
 
Yn achos cystadlaethau offerynnol, noder pa offeryn:  
 
Enw’r Côr / Grŵp / Parti / Band / Unigolyn:    
 
Nifer yr Aelodau (os yn berthnasol): 
 
 
Enw’r Person Cyswllt: 
 
Cyfeiriad 1:    
 
Cyfeiriad 2: 
 
Tref:       Sir:
 
Cod Post:     Rhif Ffôn Symudol:
 
E-bost:  
 
Tâl Cofrestru: 

Hunanddewisiad a Hawlfraint (Pwysig):
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau hunan  
ddewisiad ar gyfer eu perfformio a’u darlledu.  Rhaid anfon un copi  
o bob darn hunanddewisiad i’r swyddfa erbyn 15 Mehefin. 
 

Tâl amgaeedig: 
 
Sieciau yn daladwy i Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

Bydd Tâl Cofrestru yn cynnwys mynediad i’r Maes ar gyfer pob cystadleuydd  
ar ddiwrnod y rhagbrawf a’r sawl fydd yn cystadlu mewn prawf terfynol. 

Ymrwymwn i gydymffurfio â’r Amodau Arbennig a’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol,  
ac i gadarnhau fy mod wedi talu’r ffi gofrestredig.

Llofnod:      Dyddiad:  

EISTEDDFOD	GENEDLAETHOL	CEREDIGION	
FFURFLEN	GAIS	
LLWYFAN	

Dyddiad Cau i Gofrestru:  
1 Mai 2020
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NODIADAU	COFRESTRU:

Cynhelir pob cystadleuaeth yn unol â’r Amodau 
Arbennig a’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol.

Rhaid defnyddio ffurflen wahanol i bob cystadleuaeth. 

Cyhoeddir manylion cystadlu ar wefan yr Eisteddfod 
ddechrau Mehefin. 

Manylion Tâl Cofrestru:

Unigolion:  
Oedolion – £10 yr un/Myfyrwyr– £7 yr un/  
Plant – £5 yr un  

Deuawdau/Triawdau/Pedwarawdau:  
Oedolion – £10 yr u/Myfyrwyr – £7 yr un/  
Plant – £5 yr un

Corau: £180 (os oes llai na 45 llais yn y côr)/  
£250 (os oes 45 llais neu fwy yn y côr)

Partïon: £120 (10 aelod neu fwy/neu £10 yr aelod)

Bandiau Pres: £120

Partïon Plant: £5 yr aelod 

Dychwelwch y Ffurflen(ni) Cofrestru at:

Elen Huws Elis
Swyddfa’r Eisteddfod
Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug
Sir y Fflint, CH7 1XP

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch  
â Swyddfa’r Eisteddfod yn Yr Wyddgrug ar  
0845 4090 400

Teitl y Gystadleuaeth:
 
Rhif y Gystadleuaeth: 
 
Yr wyf fi, sef awdur y gwaith a gyflwynir dan y ffugenw uchod, yn tystio 
bod fy enw a’m cyfeiriad ar yr amlen dan sêl yn ddilys.  Rwyf hefyd yn 
tystio bod yr holl waith a gyflwynir yn waith gwreiddiol o’m heiddo fy 
hun yn unig, a heb ei wobrwyo o’r blaen yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 
na’i gyhoeddi yn rhannol nac yn gyfan mewn unrhyw ddull.  Ni fyddaf yn 
cyflwyno’r gwaith i gyhoeddwr hyd nes y bydd y feirniadaeth wedi’i 
chyhoeddi. 

Yr wyf hefyd, trwy hyn, fel perchennog yr hawlfraint ynddo, yn rhoi’r 
hawl i’r Eisteddfod gyhoeddi’r gwaith am y tro cyntaf yn ystod wythnos 
yr Eisteddfod, neu o fewn tri mis i ddiwrnod olaf yr Eisteddfod, heb imi 
dderbyn unrhyw freindal neu daliad arall, a heb ymgynghori â mi. 
Ymhellach yr wyf yn cydnabod hawliau’r Eisteddfod Genedlaethol 
yn y gwaith yn y dyfodol yn unol ag Amodau a Rheolau Cyffredinol 
yr Eisteddfod ac yn benodol Rheol rhif 4. 

Ymrwymwn i gydymffurfio â’r Amodau Arbennig a’r Rheolau ac Amodau 
Cyffredinol, ac i gadarnhau fy mod wedi talu’r ffi gofrestredig.

 

Ffugenw: 
 
Tâl amgaeedig: 
 
Sieciau yn daladwy i Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.

Manylion Tâl Cofrestru:
£5 yr ymgais i’w anfon gyda’r ffurflen.  Caniateir pump o gyfansoddiadau 
yn yr un gystadleuaeth am £5 yn y cystadlaethau canlynol: englynion 
unigol, telynegion, cywyddau a sonedau.

EISTEDDFOD	GENEDLAETHOL	CEREDIGION	
FFURFLEN	GAIS	
CYFANSODDI

Dyddiad Cau i Gofrestru:  
1 Ebrill 2020 (oni nodir  
yn wahanol)

52 53



NODIADAU	COFRESTRU:

Cynhelir pob cystadleuaeth yn unol â’r Amodau 
Arbennig a’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol.

Rhaid defnyddio ffurflen wahanol i bob cystadleuaeth. 
Am gopïau ychwanegol, llungopïwch y ffurflen hon, 
neu argraffwch gopi o wefan yr Eisteddfod. 

CYFLWYNO	CYFANSODDIADAU

Nifer y Copïau
Rhaid i bob ymgeisydd am y Gadair, y Goron, y Fedal 
Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen, anfon 3 chopi 
caled o’i g/waith at y Trefnydd ynghyd â CD neu go’ 
bach o’r gwaith cyflwynedig.  

Cyflwyno Gwaith Cyfansoddi
Rhaid anfon pob cyfansoddiad, ynghyd â’r tâl at y 
Trefnydd erbyn 1 Ebrill.  Mae rhai cystadlaethau yn 
eithriad i’r rheol hon, sef:

• Gwobr Goffa Daniel Owen 2020 (1 Hydref 2019)
 Gwobr Goffa Daniel Owen 2021 (1 Hydref 2020)
• Y Fedal Ryddiaith 2020 a 2021 (1 Rhagfyr)

Rhaid nodi rhif a theitl y gystadleuaeth a ffugenw’r 
cystadleuydd ar bob cyfansoddiad.

Rhaid i bob cystadleuydd anfon amlen dan sêl sy’n 
cynnwys y manylion canlynol y tu mewn:

• Rhif a theitl y gystadleuaeth
• Ffugenw’r cystadleuydd
• Enw llawn
• Rhif ffôn
• Cyfeiriad a chyfeiriad e-bost y cystadleuydd
• Enw cyhoeddwr (os yn berthnasol)

Ni ddylid cynnwys dim arall yn yr amlen.

Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol ar glawr yr 
amlen:

• Rhif a theitl y gystadleuaeth
• Ffugenw’r cystadleuydd

Iaith
Dylai unrhyw ddefnydd o iaith ar wahân i’r Gymraeg 
fod yn brin iawn.

Ni dderbynnir gwaith sy’n cynnwys unrhyw ddeunydd 
neu gyfeiriad enllibus. 

Dychwelwch y Ffurflen/ni Cofrestru at:

Elen Huws Elis
Swyddfa’r Eisteddfod
Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug
Sir y Fflint, CH7 1XP

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch  
â Swyddfa’r Eisteddfod yn Yr Wyddgrug ar  
0845 4090 400

54 55

Enw:          Llais: 
 
 
 
Cyfeiriad 1:    
 
Cyfeiriad 2: 
 
Tref:       Sir:
 
Cod Post:     Rhif Ffôn Symudol:
 
E-bost:  
 
 
Hunanddewisiad a Hawlfraint (Pwysig):
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau hawlfraint unrhyw ddarnau hunan  
ddewisiad ar gyfer eu perfformio a’u darlledu. Rhaid anfon un copi  
o bob darn hunanddewisiad i’r swyddfa erbyn 15 Mehefin. 

Cyfieithiadau:
Gall Swyddfa’r Eisteddfod ddarparu cyfieithiad Cymraeg o unrhyw gân. 
Rhaid gwneud cais am gyfieithiad gan anfon copi o’r geiriau gwreiddiol  
a’r gerddoriaeth erbyn 1 Mai. 

Pwy sy’n cael cystadlu:
Ticiwch yn y blwch ar y frawddeg berthnasol:
  
Fe’m ganed yng Nghymru       
 
Ganed un o’m rhieni yng Nghymru 
      
Gallaf siarad/ysgrifennu Cymraeg 
     
Rwyf wedi byw neu weithio yng Nghymru   
am 3 blynedd cyn 31 Awst 2020  

Tâl Cofrestru: £10 a blaendal o £40, felly cyfanswm o £50 
Sieciau yn daladwy i Eisteddfod Genedlaethol  
Ceredigion 2020.

Cewch y blaendal o £40 yn ôl o swyddfa’r Eisteddfod ar ôl cystadlu.  

Bydd Tâl Cofrestru yn cynnwys mynediad i’r Maes ar gyfer pob  
cystadleuydd ar ddiwrnod y rhagbrawf a’r sawl fydd yn cystadlu  
mewn prawf terfynol.

Ymrwymwn i gydymffurfio â’r Amodau Arbennig a’r Rheolau  
ac Amodau Cyffredinol, ac i gadarnhau fy mod wedi talu’r  
ffi gofrestredig.

Llofnod:      Dyddiad:  

EISTEDDFOD	GENEDLAETHOL	CEREDIGION	
FFURFLEN	GAIS	
YSGOLORIAETH	W	TOWYN	ROBERTS

Dyddiad Cau i Gofrestru:  
1 Mai 2020



CYFLWYNO	DARNAU	HUNANDDEWISIAD	-	CERDDORIAETH		
(YSGOLORIAETH	TOWYN	ROBERTS):	

NODIADAU	COFRESTRU:

Cynhelir pob cystadleuaeth yn unol â’r Amodau 
Arbennig a’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol.

Rhaid defnyddio ffurflen wahanol i bob cystadleuaeth. 

Cyhoeddir manylion cystadlu ar wefan yr Eisteddfod 
ddechrau Mehefin. 

Darn 1 
 
Teitl y darn:
 
Cyfansoddwr:
 
Awdur y geiriau:
 
Cyfieithydd (os yn berthnasol):
 
Cyhoeddwr:
 
Teitl y Cyhoeddiad (os yn berthnasol):
 
Darn 2 
 
Teitl y darn:
 
Cyfansoddwr:
 
Awdur y geiriau:
 
Cyfieithydd (os yn berthnasol):
 
Cyhoeddwr:
 
Teitl y Cyhoeddiad (os yn berthnasol): 
Parhau ar ddalen arall

Cyfieithu:
Os hoffech dderbyn cyfieithiad o unrhyw ddarn – nodwch deitl y darn isod:

1. 
 
2. 
 
3.  
 
4. 
 
5.  

Dychwelwch y Ffurflen(ni) Cofrestru at:

Elen Huws Elis
Swyddfa’r Eisteddfod
Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug
Sir y Fflint, CH7 1XP

CYSTADLAETHAU	LLWYFAN

Unigolion £10.00 i bob cystadleuaeth
Deuawdau, Triawdau, Pedwarawdau  £10 yr un neu £5.00 os yn 

blentyn neu £7.00 os yn fyfyriwr
Plant Ysgol £5.00 yr un
Myfyrwyr £7.00 yr un
Corau  £250 (os oes 45 llais  

a throsodd yn y côr)  
£180 (os oes llai na 45  
llais yn y côr)

Partïon / Grwpiau £120 
(10 aelod neu fwy)
Ysgoloriaeth W Towyn Roberts £50 (£10 a blaendâl o £50)
Bandiau Pres £120
Cyfansoddi £5.00 yr ymgais
 
Cyfansoddi: 
Llenyddiaeth: (145, 146, 147, 148) £5.00 hyd at 5 ymgais
Dysgwyr: (126, 127 a 128) £5.00 hyd at 5 ymgais

Drama – Cystadlaethau Actio  £120 y ddrama gan gynnwys 
cast a chriw (10 aelod neu  
fwy), neu £10 yr aelod

 
Celfyddydau Gweledol: 
Unigolion £20.00 yr ymgais
Ysgoloriaeth Artist / Crefftwr Ifanc £10.00 yr ymgais 
Sylwer: Ni fydd ad-daliad o’r tâl cystadlu os tynnir y cais yn ôl

TALIADAU	CYSTADLU	
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Cyngor	yr	Eisteddfod	Genedlaethol
Cymrodyr
Aled Lloyd Davies
R Alun Evans
John Gwilym Jones
Geraint R Jones  
D Hugh Thomas

SWYDDOGION Y LLYS
Llywydd y Llys: Eifion Lloyd Jones

IS-LYWYDDION
Myrddin ap Dafydd (Archdderwydd)
Trystan Lewis (Cynrychiolydd Eisteddfod 2019)
Elin Jones (Cynrychiolydd Eisteddfod 2020)

Cadeirydd y Cyngor: Richard Morris Jones
Is-gadeirydd y Cyngor: Gethin Thomas
Ysgrifennydd y Cyngor: Llŷr Roberts
Is-ysgrifennydd y Cyngor: Gwawr Jones
Trysorydd: Eric Davies
Cofiadur yr Orsedd: Christine James
Cyfreithwyr Mygedol: Phillip George, Emyr Lewis
Prif Weithredwr: Betsan Moses
Trefnydd a Phennaeth Artistig: Elen Huws Elis
Pennaeth Gweithredu Cymunedol: Alwyn M Roberts
Pennaeth Cyllid: Peter Davies
Pennaeth Cyfathrebu: Gwenllïan Carr
Dirprwy Bennaeth Artistig: Sioned Edwards
Trefnydd Cynorthwyol: Elinor Jones
Swyddog Celfyddydau Gweledol: Robyn Tomos
Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg: Anna Lloyd 
Swyddog Cyllid: Elaine Stokes
Swyddog Cynnwys Digidol: Carys Jones
Swyddog Cystadlaethau: Lois Jones
Swyddog Gwasanaethau Digidol: Cadi Newbery
Swyddog Gweinyddol: Sara Mai Hywel
Swyddog Stondinau: Eira Bowen
Staff Technegol:  
Mark Jones, Tony Thomas, Meilyr Evans
Gwyddoniaeth a Thechnoleg:  
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Llywyddion Anrhydeddus 2020
Bethan Bryn
Delyth Hopkins Evans
Neli a Selwyn Jones
Rhiannon Lewis
Owain Schiavone

Y Pwyllgor Gwaith
Cadeirydd: Elin Jones
Is-gadeirydd: Deian Creunant
Ysgrifennydd: Bronwen Morgan
Cyfryngau: Lowri Jones

Bwrdd	Rheoli	ac	Ymddiriedolwyr	
yr	Eisteddfod	Genedlaethol
Ashok Ahir, Heledd Bebb, Eric Davies (Trysorydd yr 
Eisteddfod), Selwyn Evans, Rhian Huws Williams, 
Christine James (Cynrychiolydd yr Orsedd),  
Elin Haf Gruffydd Jones, Elin Jones (Cynrychiolydd 
Eisteddfod 2020), Eifion Lloyd Jones (Llywydd y Llys), 
Richard Morris Jones (Cadeirydd y Cyngor),  
Gwerfyl Pierce Jones, Trystan Lewis (Cynrychiolydd 
Eisteddfod 2019), Deian Rhys, Dyfrig Roberts,  
Gethin Thomas (Is-gadeirydd y Cyngor)

Ysgrifennydd y Llys a’r Cyngor: Llŷr Roberts

Dirprwy Ysgrifennydd: Gwawr Jones

YR	EISTEDDFOD	GENEDLAETHOL

Adran		

Celfyddydau Gweledol 

Cerddoriaeth 

Cerdd Dant 

Cronfa Leol 

Dawns 

Gwerin 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

Hyrwyddo’r Gymraeg 
 

Llefaru 

Llenyddiaeth 

Maes B 

Mas ar y Maes 

Profiad Ymwelwyr 

Stiwardio 

Theatr 

Cadeirydd	

Ffion Rhys 

Delyth Hopkins Evans 

Helen Medi Williams 

Arwel Jones 

Gareth Ioan 

Trefor Pugh 

Rhodri ap Dyfrig 
 

Siôn Meredith 
 

Elin Williams 

Gwenallt Llwyd Ifan 

Nest Jenkins 

Matthew Jones 

Deina Mai Hockenhull 

Geoff Hughes 

Menna Beaufort Jones 

Is-gadeirydd	

Gareth Owen 

Carol Davies 

Llio Penri 

Non Davies 

Alaw Griffiths 

Enfys Llwyd 

Andrew Evans 
 

Medi James 
 

Lowri Steffan 

Sandra Morris Jones 

 

Elin Haf Gruffydd Jones 

Dewi Siôn Evans 

Ieuan Griffiths 

Jeremy Turner 

Ysgrifennydd	

Gwenllian Beynon 

Rhiannon Lewis 

Eleri Roberts 

Gwion James 

Liz Cyffin Roberts 

Neli Jones 

Siân Eleri Pryse 
 

Elin Mair /  
Gwen Davies 

Manon Haf Richards 

Elsie Reynolds 

Meirian Morgan 

Hywel Jenkins 

Nia Wyn Davies 

David Edwards 

Catrin Mai Davies 
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GWASG CARREG GWALCH:   
12 Iard yr Orsaf, Llanrwst
Dyffryn Conwy, LL26 0EH

01492 642031
www.carreg-gwalch.com

GWASG GOMER:
Parc Menter Llandysul
Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL  

01559 363092
archebion@gomer.co.uk

HAL LEONARD:  
Music Sales Ltd., 14-15 Berners Street 
London, W1T 3LJ

TŶ CERDD
Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute 
Caerdydd, CF10 5AL

029 2063 5640
www.tycerddshop.com 

NOVELLO      
Music Sales Ltd., 14-15 Berners Street 
London, W1T 3LJ

SNELL A’I FEIBION:
68 West Cross Street 
West Cross, Abertawe, SA3 5LU 

01792 405727

Y LOLFA:    
Talybont, Ceredigion, SY24 5AP 

01970 832304
ylolfa@ylolfa.com

URDD GOBAITH CYMRU

01678 541 014 

BARDDAS: 
ffion@barddas.cymru

CURIAD:   
Capel Salem, Talysarn 
Caernarfon, Gwynedd LL54 6AB

01286 882166
curiad@curiad.co.uk

CWMNI CYHOEDDI GWYNN:  
Canolfan Sain Llandwrog, Caernarfon 
Gwynedd, LL54 5TG 

01286 831111
sain@sainwales.com   

CYHOEDDIADAU SAIN:  
Llandwrog, Caernarfon 
Gwynedd, LL54 5TG 

01286 831111
sain@sainwales.com   

CYMDEITHAS CERDD DANT CYMRU (CCDC):  
Delyth Vaughan, Swyddog Gweinyddol, Bod Alaw 
Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2TA

07765 432 431
cerdd.dant.cymru@gmail.com
www.cerdd-dant.org

CYMDEITHAS GENEDLAETHOL  
DAWNS WERIN CYMRU (CGDdWC):  

Asiant gwerthu / Selling Agent:  
Palas Print, 10 Stryd y Plas, Caernarfon
Gwynedd, LL55 1RR 

01286 674631
siop@palasprint.com

CYHOEDDWYR
Cysylltwch yn gyntaf â’ch siopau cerdd a llyfrau lleol
Please contact your local book or music shops in the first instance

RHIF	Y	
GYST.

FFURFLEN	ARCHEBU	DARNAU	
EISTEDDFOD	GENEDLAETHOL	CEREDIGION	
1-8	AWST	2020

TEITL	 MATH	O	
GOPI*

PRIS	YR	
UN

NIFER	 CYFANSWM	

5 (a)
5 (b)
8
9
10
11
16
 
 
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
46
48
49
 
 
102
105
106

CERDD DANT
Ave Verum Corpus
Ein Neuadd (detholiad penodol)
Cymdeithas Ceredigion (detholiad penodol)
Ystrad Fflur 
Dau
Esgidiau
Yn feinwen, mae gen i gwch
 
CERDDORIAETH 
O gwae fi
Heddwch, heddwch fy Arglwydd
Tyrd, fythol siriol Ryddid cu
Gwae fi! Rwyf ar ddisberod / Beth a wnaf heb Euridice
Yn ofer ceisiwn newid
Wyddost ti am y wlad
Offeriaid glân / Ffarwel, risialaidd ddyfroedd
Dragwyddol Dad
Beth sy’ gan heddiw ar fy nghyfer
O serch! O serch! Tyrd, cwyd yn awr, o haul!
Diolch fy mrodyr / Mor falch yw dyn
Fe enillwyd yr achos! / A ddylwn golli mwyniant?
Serch a ddaeth â gwarth i’w ganlyn
Hawddamor fy mamwlad annwyl / Palermo deg
O’m mewn cwyd llais y Duwdod cu / Cledd, arwyr, cledd!
Dim mwy! I’r Nef ein ffawd gadawn / Â chalon bur
Pan fo geneth yn un ar bymtheg
Credwch fy nhad anwylaf
Pe telyn Iwbal gawn
Cysgod mor fwyn
O cadw draw / Nwydau anaele’n wir
Pa beth yw cariad?
Dristaf forwyn, ffynnon cariad
Mae’n wir, fy mhen sy’n troelli / Cau fy llygaid wnaf
Awelon ein cariad
Mae Dagon wedi concro’n awr
Cariad o’r fath
Ferched glân, o dan eich bawd
Hen ddilledyn, gwrando
Duw a wnaeth im fawredd
Gwlad fy mebyd
Swynol Glöe
Cân y Porthmon
 
GWERIN 
Alaw yr Ychen
Mwynen Mai
Y Fronfraith

 
CC
G
G
G
G
G
G
 
 
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
CC
CC
 
 
CC
CC
CC

 
 

£2.00

£2.00
£2.00
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*CC – Copi cerdd  

*G  –  Copi o’r cyfieithiad Cymraeg, heb y 
gerddoriaeth  

IS-GYFANSWM
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RHIF	Y	
GYST.

TEITL	 MATH	O	
GOPI*

PRIS	YR	
UN

NIFER	 CYFANSWM	

 
120
120
 
 
132
138
139
140

HYRWYDDO’R GYMRAEG 
Y man cyfarfod
Trafferth mewn caffi 
 
LLEFARU 
Glannau (detholiad penodol)
Arfordir
Y tŷ llawn
Anturiaethau’r Awyr Uwchben

 
G
G
 
 
G
G
G
G

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CYFANSWM*CC – Copi cerdd  

*G  –  Copi o’r cyfieithiad Cymraeg,  
heb y gerddoriaeth  

Sieciau, wedi eu croesi, yn daladwy:

Eisteddfod Genedlaethol 2020

Rhaid amgau’r tâl gyda’r ffurflen archebu, gan  
amgau amlen wedi’i stampio o faint digonol, a’u 
dychwelyd i:

Swyddfa’r Eisteddfod 
Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam 
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1XP

Mae gwneud copïau ychwanegol o’r darnau 
cerddoriaeth yn anghyfreithlon

Enw 
 
Cyfeiriad 
 

 

 

Cyfeiriad e-bost 

Tystiaf na fyddaf yn atgynhyrchu copïau o’r uchod 

Llofnod 

Dyddiad 
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#steddfod2020
www.eisteddfod.cymru  
0845 4090 900


