“Lluniwch gerdd a seiniwch gân
Er budd yr henfro gyfan”

Neuadd Gymunedol
Maenclochog
Cynhelir y 74ain

EISTEDDFOD GADEIRIOL
(Dan nawdd Eglwysi Tabernacl a Llandeilo)

Dydd Llun 6 Mai 2019
i ddechrau am 1 o`r gloch
(Ni fydd y cystadlaethau agored yn dechrau tan 2 o’r gloch
Ni fydd y cystadlaethau i rai dros 12 oed yn
dechrau cyn 5 o’r gloch)
Llywydd Anrhydeddus: Y Prifardd EIRWYN GEORGE
Llywydd y Dydd : IONA DANIELS, Blaenffos
BEIRNIAID
Cerdd: RHIANNON LEWIS, Cwmann
Llefaru: ANN DAVIES, Mynachlogddu
Llên: Y Prifardd ROBAT POWELL, Treforys
Llên y plant: ANN MORRIS, Maenclochog
Arlunio/Ffotograffiaeth: ALUN IFANS, Maenclochog
Cyfeilydd: MRS HEFINA JONES ALCM, Llangynin
01994 231240
Mynediad: Oedolion - £4.00. Plant dan 16 - am ddim
YSGRIFENYDDION
Mrs Julie Thomas, Maes-y-bryn, Llanboidy, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 OEL
Ffôn: 01994 448756
Mrs Carol Gibby, Gorwel Aur, Maenclochog, SA66 7LQ
Ffôn: 01437 532723

BYDD LLUNIAETH AR WERTH

36. Cyfansoddi tôn ar gyfer y geiriau isod
(Gweler amod 7)

Tlws Coffa
Penfro
Rowlands

-

-

CYSUR MEWN GALAR

Parchg Huw George
Clunderwen

LLENYDDIAETH
Cadair fechan a £50
37. Cystadleuaeth y Gadair.
Cerdd gaeth neu rydd (neu ddilyniant o gerddi)
heb fod dros 100 llinell ar un o’r testunau canlynol:
(1) Y Frwydr; (2) Llef un yn llefain; (3) Cynhaeaf.
38. Erthygl ar gyfer papur bro unrhyw ardal yng
Nghymru.

Tlws Coffa
E Llwyd Williams

39. Tlws y Llenor Ifanc (oed ysgol uwchradd).
Darn o lenyddiaeth mewn unrhyw gyfrwng
addas i`w gynnwys mewn ffolio ysgol.
(Gweler amod 9)

Tlws a thocyn llyfr £25

40. Emyn ar gyfer oedfa uno enwadau.

Tlws

41. Erthygl ar un o bynciau llosg y dydd
addas i’w chynnwys yn Clebran

Tocyn llyfr £25.
Rhoddedig gan Clebran
Papur Bro`r Preseli.

42. Telyneg neu soned ar un o'r testunau canlynol :
(1) Trysor; (2) Chwalfa.

£15

£10

-

43. Englyn ar un o’r testunau canlynol:
(1) Sat Nav; (2) Rhodd; (3) Gorchest.

£15

£10

-

44. Pennill beddargraff ar unrhyw fesur i dri o’r canlynol:
(1) Ffarmwr; (2) Aelod Seneddol; (3) Gweinidog;
(4) Saer Coed/Maen (5) Warden Traffig
(6)Barnwr Uchel Lys.

£15

£10

-

45. Limrig yn dechrau â’r llinell:

£10

£5

-

46. Dysgwyr (oedolion) sydd heb fod yn dysgu Cymraeg
am fwy na dwy flynedd. Ysgrifennu hyd at 150 o
eiriau ar un o’r testunau canlynol:
(1) Carden Post o wyliau
(2) Sgwrs rhwng dau berson mewn caffi
Dim mwy na 2 gynnig

Tocyn
llyfr
£15

Tocyn
llyfr
£10

47. Dysgwyr (oedolion) sydd wedi bod yn dysgu
Cymraeg am dros dwy flynedd. Ysgrifennu hyd at
200 o eiriau ar un o’r testunau canlynol:
(1) Stori yn y Gorffennol
(2) Hanes personol wrth ddysgu Cymraeg
Dim mwy na 2 gynnig

Tocyn
llyfr
£15

Tocyn
llyfr
£10

Tri pheth sydd o hyd yn fy ngwylltio

AMODAU
1. Bydd barn y pwyllgor yn derfynol a bydd gan y beirniaid hawl i atal neu rannu
gwobrau.
2. Ni chaniateir cystadlu ond yn y Gymraeg.
3. Y cyfansoddiadau i fod yn waith gwreiddiol yr ymgeiswyr a heb eu cyhoeddi.
4.
Y cyfansoddiadau i fod mewn copi caled i’r ysgrifenyddes Llên Carol Gibby,
Gorwel Aur, Maenclochog, Sir Benfro, SA66 7LQ erbyn 5 Ebrill 2019.
Rhodder ffugenw yn unig wrth y gwaith, gan amgáu enw, cyfeiriad llawn a rhif ffôn
mewn amlen dan sêl.
5. Ni fydd y Pwyllgor yn gyfrifol am unrhyw ddamweiniau na cholledion a all
ddigwydd yn ystod yr Eisteddfod.
6. Bydd hawl gan y pwyllgor i newid trefn y cystadlaethau ar y llwyfan os bydd angen.
7. Cyfansoddiadau y gystadleuaeth Rhif 36 i`w cyflwyno ar bapur.
8. Rhaid anfon copi o unawdau cystadlaethau rhif 25, 28 a 30 i`r cyfeilydd ymlaen
llaw.
9. Ni chaniateir mwy na dwy ymgais gan yr un cystadleuydd.
10. Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru – Llefaru neu Cyflwyno darn digri.
Disgwylir i’r iaith fod yn weddus. Dylai’r pwyslais fod ar gyfleu a throsglwyddo
hiwmor y darn i’r gynulleidfa. Caniateir defnyddio props os ydyw yn ychwanegu at y
perfformiad. Dim mwy na 4 munud. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniaid.
Er mwyn ennill yr hawl i ymddangos yn Eisteddfod Genedlaethol am wobrau o
£100, £60 a £40, bydd yn ofynnol i’r cystadleuwyr fod wedi ennill mewn dwy
eisteddfod leol - a dwy yn unig - rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2018 a diwedd
Gorffennaf 2019. Derbynnir ennill mewn Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd yn
ogystal â Eisteddfod Sir y Fferwyr Ifanc fel ’eisteddfod leol’.
11. Bydd hawlfraint y dôn fuddugol (Rhif 36) yn eiddo i Bwyllgor yr Eisteddfod.
12. Bydd hawlfraint yr emyn buddugol (Rhif 40) yn eiddo i Bwyllgor yr Eisteddfod.
13. Sgen ti dalent? Cystadleuaeth ysgafn i ddiddori cynulleidfa. Agored i unigolion neu
grŵp dros 16 oed. Caniateir hyd at 4 munud ar y llwyfan, a’r perfformiad i fod yn
weddus i gynulleidfa deuluol. Ni chaniateir i gystadleuwyr berfformio darn a
berfformir ganddynt mewn cystadleuaeth arall yn yr eisteddfod.
14. Atelir pris tocyn oni bydd y buddugol neu gynrychiolydd yn bresennol.
Dymuna`r Pwyllgor ddiolch i
‘Ymddiriedolaeth James, Pantyfedwen’, am y swm o £190 tuag at yr Eisteddfod.
Diolch hefyd i bawb sy`n cyfrannu at lwyddiant yr Eisteddfod yn flynyddol.

Aelod o Gymdeithas Eisteddfodau Cymru
Eisteddfodau Sir Benfro - 2019
Eisteddfod Brynberian - 16 Chwefror - Ceri Davies, (01239 891296)
Eisteddfod Llandudoch - 18 Mai - Terwyn Tomos, (01239 612928 / 07972 033183)

