
 

 

Gŵyl  Fawr Aberteifi 
[Mehefin 24 – Gorffennaf 1, 2023] 

Eisteddfod Goffa John James, Pantyfedwen 

<<<<<  >>>>> 

Rhestr  Testunau’r  Eisteddfod 
<<<<<  >>>>> 

Gorffennaf 1, 2023 
                     Theatr Mwldan Aberteifi 

 

* * * * * * * * 
Ysgrifennydd 

Non Davies, Min-y-Maes, Feidr Tywod, 

Penparc, Aberteifi, SA43 1RE 
012329 613447 / 07870 587791 

E-bost:  gwylfawr@hotmail.com 
 

Aelod o Gymdeithas Eisteddfodau Cymru 
 

Cyfarpar Cyfieithu ar gael 
 
 

Gwefan Gŵyl Fawr  :  gwylfawraberteifi.com  
 
 
 

 
 
 

BEIRNIAID  
 

Llenyddiaeth 
Y Prifardd Aneirin Karadog, Pontyberem 

Elin Meek, Abertawe 

 

Llefaru: 

Y Prifardd Tudur Dylan Jones, Caerfyrddin 

 

Tlws yr Ifanc   

Eirian Wyn Jones, Crymych 

 

Emyn-Dôn 

Osian Rowlands, Caerdydd 

 

Cerdd 

Robyn Lyn Evans, Aberhosan 

Meinir Jones Parry, Caerfyrddin 

Osian Rowlands,  Caerdydd  

Arfon Williams,  Y Bala  

 

 

Celf   

Linda Mula, Blaenannerch 
 

 

 

 

Cyfeilyddion   

Angharad James (07772 725088 / 01239 891303) 

Jonathan Morgan  ( 01269 832384) 

Eirian Owen (01341 423076) 
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CYD-GADEIRYDDION Non Davies a Rhidian Evans 

                    
TRYSORYDD       Olwen Davies, 4 Gloster Row, 

   Aberteifi, SA43 1DL   01239 614681 

   E.bost:  olwen.m.davies@btopenworld.com 
 

YSGRIFENNYDD LLÊN  Rhidian Evans,  Dolawenydd, Heol Caemorgan,         

     Aberteifi / Cardigan,  SA43 1QU 

                    01239 612410 / 07866935376  

      E-bost:  rhidian_evans@hotmail.com 
 

CYDGYSYLLTYDD      David Peregrine, Gorwel, Heol Aberystwyth, 

CYSTADLAETHAU Aberteifi/Cardigan SA43 1LU   

01239 612182  / 07974565625 

                              E.bost: daeperegrine@btinternet.com  
 

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

 

 
 

YMDDIRIEDOLAETH JAMES PANTYFEDWEN 

EISTEDDFOD GOFFA JOHN JAMES, PANTYFEDWEN 

  
 

Dymuna’r Pwyllgor gydnabod yn ddiolchgar roddion yr 

Ymddiriedolaeth tuag at gostau gweinyddu a gwobrau’r Eisteddfod. 
 

 
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

 

 

 

TREFN Y CYSTADLAETHAU AR Y LLWYFAN 
 

 

NODER  
1. Ni chynhelir rhagbrofion oni nodir hynny. 
2. Neilltuir awr yn unig i bob rhagbrawf 
3. Disgwylir i’r cystadleuwyr sydd i ymddangos ar y llwyfan fod yn y 

theatr o leiaf chwarter awr cyn amser y gystadleuaeth. 
4. Pob cystadleuydd i fod o fewn y grŵp oedran priodol ar ddydd yr 

Eisteddfod 
5. Ni dderbynnir enwau cystadleuwyr ar ôl Mehefin 17 

 

 
 

 

 
 

EISTEDDFOD  :  DYDD SADWRN  
I ddechrau am 10.30 y bore 

Ni chynhelir rhagbrofion oni nodir hynny  
 

RHAID  COFRESTRU 

Nodwch y cystadlaethau a rhif cyswllt trwy 

FFONIO:  01239 613447  neu 

E-BOSTIO:  gwylfawr@hotmail.com 

 

DYDDIAD CAU   

MEHEFIN 17, 2023   

NI DDERBYNNIR ENWAU WEDI’R  DYDDIAD HWN. 

 

 
 

CYFEILYDDION 
Os am wasanaeth y cyfeilyddion swyddogol dylid cysylltu â 

         ANGHARAD JAMES:  Cystadlaethau  
          

CYNHELIR SEREMONI’R CADEIRIO AM 6 YR HWYR 
 

[Cyflwynir medalau i enillwyr pob cystadleuaeth blwyddyn 6 ac iau] 
 

CYSTADLAETHAU 
   Gwobrau 

 1    Unawd Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2     £20; £15; £10 
 Hunanddewisiad                                         

 

 2    Llefaru Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2        £20; £15; £10 
 Hunanddewisiad                                         

 

 3    Unawd Blynyddoedd  3 a 4          £20; £15; £10 
 Hunanddewisiad                                         

 

 4    Llefaru Blynyddoedd 3 a 4            £20; £15; £10 
 Hunanddewisiad                                         

 

 5    Unawd Blynyddoedd 5 a 6           £20; £15; £10 
       Hunanddewisiad                                         
 

 6   Llefaru Blynyddoedd 5 a 6         £20; £15; £10 
        Hunanddewisiad                                         

CYFEILYDDION 

      Os am wasanaeth y cyfeilyddion swyddogol dylid cysylltu â: 

     ANGHARAD JAMES:  Cystadlaethau 20 a 26 

 EIRIAN OWEN:  Cystadlaethau 13, 28 a 30 
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7  Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 6 ac iau  Hunanddewisiad.  £20; £15; £10 
  Noder:  Ymarfer gyda’r delynores am   11 y bore yn  
  Theatr Mwldan 
 

 8  Canu Emyn Blwyddyn 6 ac iau    Hunanddewisiad;               £20; £15; £10 
      Dim mwy na 3 phennill a chytgan, os yn berthnasol 
 

 9   Llefaru o’r Ysgrythur Blwyddyn 6 ac iau                                  £20; £15; £10  
      Hunanddewisiad;  hyd at 10 adnod 
 

10   Alaw Werin dan 15 oed    Hunanddewisiad.                         £20; £15; £10 
 

11  Unawd  Blynyddoedd 7 - 9.  Hunanddewisiad.                      £20; £15; £10 
      
12 Llefaru Blynyddoedd 7 - 9.                                                        £20; £15; £10 
      Hunanddewisiad na chymer yn hwy na 5 munud. 
 

13   Unawd ar unrhyw offeryn cerdd, Blynyddoedd 11 ac iau  £30, £20, £15 
     Hunanddewisiad      Rhaglen dim hwy na 5 munud. 

 

14  Unawd  Blynyddoedd 10 - 13  Agored.                                  £40; £30; £20 
 

15   Alaw Werin dros 15 oed    Hunanddewisiad.                        £60; £40; £30 
 

16  Llefaru Blynyddoedd 10 – 13                                                   £40; £30; £20 
      Hunanddewisiad na chymer yn hwy na saith munud. 
 

17  Côr Plant hyd at 15 Oed heb fod yn llai na 20 mewn rhif    
      Hunanddewisiad.  Un darn prawf yn unig.                        £150; £100; £75                                                       

 

18   Canu Emyn i rai dros 60 oed.    Hunanddewisiad.               £60; £40; £30 
 

19  Cân Gymreig.  Unrhyw unawd o waith cyfansoddwr/wraig Cymreig  
      hyd at ddiwedd yr ugeinfed ganrif.                                       £100; £75; £60 
 

20  Unawd o Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm i rai dan 19 oed.  
 Heb fod yn hwy na 5 munud.                                                   £75; £50; £30                                                                      
 Rhagbrawf:  1 o’r gloch       Theatr Mwldan - ochr draw'r afon         
                                                             

21 Côr Lleisiau Soprano / Alto  [15 oed a throsodd;  heb fod yn llai na  
      20 mewn rhif]                                                                             £600; £400; £300   
  Hunanddewisiad.  Dau ddarn cyferbyniol.  Y perfformiad cyfan heb fod yn 
     hwy na 12 munud. 

22  Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru        Awst 2022 -  
 Gorffennaf 2023 :    Perfformio Darn Digri                             £30; £20; £15                    

Gellir dewis barddoniaeth neu ryddiaith sydd eisoes wedi ei gyhoeddi, 
neu gellir cyflwyno darn gwreiddiol [rhestr awduron ‘darnau digri’ ar 
wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru [www.steddfota.org] 
[Gwelir y manylion llawn ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru] 

 

23 Prif gystadleuaeth Llefaru i rai 19 oed a throsodd.             £100; £75; £50                                            
 Hunanddewisiad na chymer yn hwy na saith munud. 
 

24 Unawd 19 – 25 oed.  Agored                                                    £100; £75; £50 
 Rhagbrawf:   2.30yp Theatr Mwldan - ochr draw'r afon     
                                                                       

25 Canu Emyn i rai dan 60 oed.    Hunanddewisiad                   £60; £40; £30 
 

26  Unawd o Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm, i rai  19 oed a throsodd.     
                                                                                    £100; £75; £50 

      Hunanddewisiad na chymer yn hwy na 8 munud  
     Rhagbrawf:   3.30yp Theatr Mwldan – ochr draw’r afon                                                                           
 

27 Côr lleisiau  Cymysg. [15 oed a throsodd;  heb fod llai na 20 mewn rhif]   
                                                                                        £600; £400; £300 

Hunanddewisiad.  Dau ddarn cyferbyniol.   Y perfformiad cyfan heb fod 
yn hwy na 12 munud. 

 

28 Unawd Lieder neu Gân Gelf.                                                £150; £100; £50                        
 Rhagbrawf:  5.00yp Theatr Mwldan – ochr draw’r afon                                                                           
 

29 Côr Lleisiau Tenor / Bas. [15 oed a throsodd;  heb fod llai na 20 mewn 
      Rhif]                                                                                       £600; £400; £300 

Hunanddewisiad.  Dau ddarn cyferbyniol.   Y perfformiad cyfan heb fod 
yn hwy na 12 munud. 

 

30 Cystadleuaeth y Rhuban Glas – unawd i rai dros 25 oed  allan o Opera   
      neu Oratorio. [i gynnwys yr Adroddgan, os yn briodol] 

Gwobrau : Y Rhuban Glas a                                        £250;£150; £100; £80 
Rhagbrawf:  6.30yh Theatr Mwldan – ochr draw’r afon                                                                           

 

31 Côr yr Ŵyl 
 Bydd y Beirniad Corawl yn dewis y côr buddugol allan o’r pump 

cystadleuaeth gorawl.  Bydd yr enillydd  yn derbyn £500.  Atelir y wobr 
ariannol oni bydd cynrychiolydd o’r côr buddugol yn bresennol. 



32  Arweinydd corawl gorau'r Ŵyl. 
Bydd y Beirniad Corawl yn dewis yr arweinydd gorau allan o’r pump 
cystadleuaeth gorawl.  Bydd yr enillydd yn ennill Tlws yr Arweinydd. 
Atelir y wobr oni bydd yr arweinydd neu gynrychiolydd  yn bresennol. 
 

33.  Cystadleuaeth Cyfansoddi Emyn Dôn  (SATB)              

      i eiriau buddugol Eisteddfod 2019 

 Gwobr £50 ynghyd â Thlws Parhaol er cof am y diweddar Barchedig a Mrs 

D    Terry Thomas 
 

     ‘Tymhorau’ 
Ti Dduw a roddaist gyfle   Ti Dduw fu’n  codi’n  calon 
I’r ddaear gysgu’n drwm  Â heulwen hirddydd haf 
Drwy daflu cwrlid grisial   Gan roddi  gobaith newydd 
Dros  gefn yr erwau llwm,  I’r henoed ac i’r claf, 
A Thi fu’n datod grym y clo  A Thi a roes i’r ffermwr brwd 
I  alw’r eirlys nôl i’r fro.   Fodlondeb  ar ôl casglu’r cnwd 
  

Ti Dduw fu’n rhoi i’r dderwen  Ti Dduw fu’n llenwi’r perthi  
Ei chlogyn emrallt hardd,  Ag aeron o bob lliw, 
A gwahodd unwaith eto   Ac yn darparu cyfle 
Y garddwr nôl i’w ardd,   I’r adar bach gael byw, 
A Thi fu’n dysgu’r ‘deryn du  A Thi aeth ati fel erioed 
Gyfeilio i’n profiadau ni.   I hongian aur ar gangau’r coed. 
 

Ti Dduw a fu’n darparu 
Amrywiaeth ger ein bron, 
A’n dysgu ni i dderbyn 
Holl rym y lleddf a’r llon, 
A dim ond Ti a fedd yr hawl 
I fod yn destun gair o fawl. 

                           Dai Rees Davies 

 Rheolau: 
Rhaid i bob ymgeisydd anfon copi o’i waith i’r Ysgrifennydd Llenyddiaeth  
erbyn Mehefin 10, 2023. 

Y ffugenw yn unig i’w roi ar y cyfansoddiad.  Dylid amgáu enw, cyfeiriad 

a rhif ffôn yr ymgeisydd mewn amlen.  Rhaid i bob amlen ddangos 

ffugenw’r ymgeisydd. 
Traddodir crynodeb o’r feirniadaeth ac fe genir yr emyn-dôn fuddugol yn 

oedfa’r eisteddfod ar Fore Sul, Mehefin 25.  Ceir beirniadaeth ysgrifenedig 

i bob ymgeisydd. 
Rhoddir gwybodaeth i’r buddugol ymlaen llaw.   

Bydd hawlfraint yr Emyn-dôn  yn aros yn eiddo i’r Pwyllgor. 

 

ADRAN LLENYDDIAETH 
BARDDONIAETH 

          
                  Gwobrau 

1. Y Gadair – Cerdd gaeth neu rydd neu 
 gasgliad o gerddi (tua 100 llinell) Testun: ‘Porth’          Cadair a £250 

 

2.  Soned ‘Ffoadur’                        £40;  £30;  £25 
 

3. Cywydd Ysgafn ‘Araith’          £40;  £30;  £25 
 

4. Cân Ddigri ‘Anrheg’ (Dim mwy na 18 llinell)       £40;  £30;  £25 
 

5. Englyn i unrhyw anifail          £40;  £30;  £25 
 

6. Englyn Ysgafn ‘Tywysog’          £40;  £30;  £25 
    

7. Telyneg ‘Y Gêm’           £40;  £30;  £25 
 

8. Limrig yn cynnwys y llinell ‘Un noson fe welais ryfeddod’ 
 neu ‘Fe welais ryfeddod un noson’                    £25;  £20;  £15
          

9. Brawddeg o’r gair ‘T-A-B-E-R-N-A-C-L’        £25;  £20;  £15 
  

RHYDDIAITH 
1. Stori Fer. ‘Y Llyn’                      £100;  £75;  £50 

 

2. Erthygl i bapur bro Aberteifi ‘Y Dwrgi’ ar unrhyw bwnc                            £25 
a fyddai o ddiddordeb i ddarllenwyr y papur, heb 
 fod dros 500 o eiriau.  Cyflwynir gwobr o £25 i’r erthygl                            
fuddugol ac fe’i cyhoeddir yn y papur.  
  

3. Cystadlaethau i Ddysgwyr.   
A.  Lefel Mynediad (hyd at 100 o eiriau)        £25;  £20;  £15 
        Sgwrs rhwng dau berson mewn tafarn 

  
B. Lefel Sylfaen (hyd at 150 o eiriau)        £25;  £20;  £15 

         Fy hoff daith 
  

C. Lefel Canolradd / Uwch (hyd at 200 o eiriau)       £25;  £20;  £15 
       Fy Arwr / Fy Arwres 



CYSTADLAETHAU PLANT A PHOBL IFANC 
  

OED CYNRADD: 
1. Stori – ‘Mynd am dro’                                     £20;  £15;  £10 
2. Barddoniaeth – ‘Anifail Anwes’         £20;  £15;  £10 
3. Arlunio – llun ar dudalen o bapur maint A4    

A. Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 ‘Y Môr’                    £20;  £15;  £10 
B. Blynyddoedd 3 a 4 ‘Storom’                     £20;  £15;  £10 
C. Blynyddoedd 5 a 6 ‘Gwersyll’       £20;  £15;  £10  

4. Ffotograffiaeth ‘Anifail’           £20;  £15;  £10 
  

  
OED UWCHRADD: 

1. Stori (Blynyddoedd 7,8 a 9) ‘Yr Ogof’                      £20;  £15;  £10 
2. Barddoniaeth (Blynyddoedd 7,8 a 9) ‘Cysgod’       £20;  £15;  £10 
3. Tlws yr Ifanc – Darn o waith ysgrifenedig i ddisgyblion  
     Blynyddoedd 10 – 13 yn addas ar gyfer arholiad allanol,              Tlws a £100 
     naill ai’n rhyddiaith neu farddoniaeth 
4. Celf (Blynyddoedd 7, 8 a 9) 
    Unrhyw ddarn o gelf ar y thema ‘Sêr’        £20;  £15;  £10 
5. Ffotograffiaeth ‘Dwylo’          £20;  £15;  £10 

  
 

ANFONIR Y CYFANSODDIADAU AT YSGRIFENNYDD Y PWYLLGOR 
LLÊN: 

RHIDIAN EVANS 
DOLAWENYDD 

HEOL CAEMORGAN 
ABERTEIFI 

CEREDIGION 
SA43 1QU 

e-bost: rhidian_evans@hotmail.com  
                     

Dyddiad cau: 10 Mehefin, 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMODAU  
 

ADRAN GERDD 
Rhaid i bob ymgeisydd ar yr Unawdau roddi copi o’i gân i’r Beirniad a’r 
Cyfeilydd. 
Ni chaniateir i unawdydd na chôr i ddefnyddio’r un darn mewn unrhyw ddwy 
gystadleuaeth. 
Mae rhyddid i’r cystadleuwyr  ganu mewn unrhyw iaith. 
Y mae llungopïo cerddoriaeth argraffedig sydd dan hawlfraint yn 
anghyfreithlon. 
Ni chaniateir i unrhyw gystadleuydd proffesiynol neu unawdydd o dan asiant 
i gystadlu fel unigolyn. 
Cedwir yn fanwl at y rheolau parthed oedran, nifer aelodau’r corau a hyd y 
perfformiadau.   
 

ADRAN LENYDDIAETH 
Y cyfansoddiadau buddugol yn eiddo i’r Pwyllgor. 
Dychwelir y cyfansoddiadau anfuddugol ymhen mis ar ôl yr Eisteddfod os 
gwneir cais amdanynt.  Rhaid talu cludiant. 
Atelir y wobr ariannol yng nghystadleuaeth y Gadair oni bydd y buddugol 
neu gynrychiolydd yn bresennol. 
Rhaid i’r cyfansoddiadau fod yn Gymraeg,; yn waith dilys yr 
ymgeisydd;  ac wedi eu hysgrifennu yn eglur ag inc neu wedi eu teipio 
ar un wyneb yn unig ar dudalen A4, a’r tudalennau wedi eu cyplysu’n 
gwbl ddiogel.  Ni dderbynir unrhyw waith llenyddol ar ffurf E.Bost. 
Yr holl gyfansoddiadau, gan gynnwys gwaith ysgolion cynradd, 
uwchradd  
a Thlws yr Ifanc  i law Ysgrifennydd y Pwyllgor Llên erbyn Mehefin 10, 
2023. 
 
Rhaid rhoi ffugenwau yn unig ar y cyfansoddiadau a gyda phob 
cyfansoddiad amgau amlen tan sêl yn cynnwys enw a chyfeiriad y 
cystadleuydd, teitl a rhif y gystadleuaeth a ffugenw’r cystadleuydd arni. 
Ni dderbynnir unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi. 
 

  

AMODAU CYFFREDINOL 
Ni cheir mynediad i’r Rhagbrofion ond trwy docyn.  Rhaid i bob cystadleuydd 
ymddangos yn y rhagbrawf os bydd rhagbrawf yn angenrheidiol. 
Y Pwyllgor fydd i benderfynu trefn  ymddangosiad y corau ar y llwyfan.  
Cyhoeddir y drefn yn Rhaglen y Dydd. 
Disgwylir i’r cystadleuwyr ddefnyddio ffurflen swyddogol sydd yn y rhaglen, 
neu ddefnyddio’r e-bost.     
Enwau'r holl gystadleuwyr yn yr Adran Gerdd a’r Llefaru i fod yn llaw  
erbyn Mehefin 17, 2023. Danfonir y manylion [gan nodi gystadlaeth(au) 
a rhif cyswllt trwy ffonio 01239 613447 neu ebost: 
gwylfawr@hotmail.com  Ni dderbynnir enwau wedi’r dyddiad hwn. 
Rhaid i bob ymgeisydd yn yr adrannau Cerdd ac Adrodd fod yn yr oedran 
gofynnol ar ddydd yr Eisteddfod. 
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Ni chaniateir i aelod o unrhyw bwyllgor sy’n perthyn i’r Eisteddfod gystadlu 
mewn unrhyw fodd ond fel aelod mewn côr, parti neu fel arweinydd. 
Ni dderbynnir cyfrifoldeb gan y Pwyllgor am unrhyw golled neu ddamwain a 
all ddigwydd yn y theatr neu ystafell rhagbrawf. 
Ni chaniateir unrhyw wrthdystio cyhoeddus yn erbyn unrhyw ddyfarniad o 
eiddo’r Beirniad. 
Oni farno’r Beirniad fod teilyngdod digonol, atelir y wobr, neu ran o’r wobr.  
Bydd hawl gan y Beirniad i ad-drefnu’r wobr yn ôl teilyngdod, heblaw am y 
cystadleuaethau lle cyflwynir  medalau. 
Gall unrhyw gystadleuydd trwy gais at yr Ysgrifennydd Cyffredinol ar ddydd 
yr Eisteddfod gael copi o sylwadau’r Beirniad ar ei waith.   
Bydd yr hawlfraint recordio yn eiddo i’r Pwyllgor. 
Ni chaniateir gwerthu unrhyw nwyddau na llyfrau yn y theatr  neu mewn 
unrhyw ragbrawf heb ganiatâd ysgrifennydd Pwyllgor yr Eisteddfod. 
Mae hawl gan y Pwyllgor i aildrefnu ymddangosiad y cystadlaethau ar y 
llwyfan fel bo angen. 
 
 

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 
 
 

 

AN ENGLISH VERSION OF THE EISTEDDFOD COMPETITIONS AND  
RULES IS AVAILABLE ON REQUEST. 

 
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


