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“CÂN O GYMRU” – DWY GYSTADLEUAETH RITHIOL UNAWDAU I LEISIAU IEUENCTID, PENWYTHNOS GŴYL DDEWI 2021 
 

• Cystadlaethau newydd - i’w cynnal yn rhithiol ar gyfer penwythnos Gŵyl Ddewi 2021.  Dau gategori. 
Gwobrau da!  Gwahoddiad i Gystadlu: 
 

o Dwy gystadleuaeth ganu newydd sbon! 
o Y gyntaf i ieuenctid 12eg i 16eg oed. 
o A’r ail i blant 7 i 11eg oed. 

 

• Bydd y ddwy gystadleuaeth yn cynnig gwobrau o £100 - £50 - £25 (i enillwyr o’r Deyrnas Unedig; neu 
wedi’u trosi yn llefydd eraill).  Bydd hynny yn y ddau gategori.  Noddir y Gystadleuaeth newydd hon ar-y-
cyd gan Undeb Cymru a’r Byd (Wales International) a Gŵyl Cymru Gogledd America. 
 

• Pob cystadleuydd i fod yn yr oedran cywir ar Chwefror 27, 2021. Sylwer.  Bydd hawl gan unrhyw un, o 
unrhyw le yn y byd i gystadlu! 

 

• I’r ddwy gystadleuaeth i’r dylai pob cystadleuydd anfon fideo (wedi ei wneud yn 2021)… o fewn y 
canllawiau yma: 
 

o Un gân unrhyw arddull yn cael ei chanu yn y Gymraeg. 
o Y gan i fod i bara dim mwy na 3 munud. 
o Caniateir cyfeiliant “byw” gan un offeryn - gan gyfeilydd / gan y datgeinydd ei hun.  Ni 

chaniateir cyfeiliant wedi ei recordio ynghynt. 
o Caniateir canu’n ddi-gyfeiliant (a capella). 

 

• Bydd yn rhaid glynu’n gaeth at y canllawiau yma. 
 

• SYLWCH YN FANWL - Rhaid i’r caneuon ar fideo gael eu hanfon i mewn o fewn y 24 ar hugain a ganlyn:  
 

o Yn America a Chanada (parth amser “Dwyreiniol”):  Rhwng 12.00 hanner nos, ar fore Gwener 
y 19eg o Chwefror, 2021 a 11.59 y noson honno. 

o Yng Nghymru (a DU):  Agor, bore Gwener, Chwefror 19eg 2021... o 5.00 o’r gloch y bore... ac 
yna cau am 4.59 ar y bore Sadwrn wedyn. 

o Llefydd (parthau amser) eraill:  Rhaid i'r cystadleuydd gryfrifro'r cyfnod cywir o 24 awr, yn 
seiliedig ar yr uchod. 

 

• Bydd panel o dri beirniad (Catrin “Toffoc” Jones, Edward Morus Jones and Mary Jones McGuyer) yn derbyn 
yr holl ymdrechion a ddaw i law yn ystod y 24 awr. Byddant wedyn yn dewis hyd at ddeg o’r goreuon i’r 
rownd derfynol ac yna yn dewis y tri enillydd yn y ddau gategori. 

 

• Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar wefan GCGA/NAFOW sef... www.nafow.org, ar Chwefror 27ain, 
2021. 
 

• I ymuno â'r cystadlaethau, cliciwch ar y ddolen "entry form" gywir ("Ages 12-16" neu "Ages 7-11) ar ben y 
dudalen cystadleathau (http://festivalofwales.org/gan-o-gymru---eisteddfod-competition.html), yn ystod y 
cyfnod 24 awr. 
 

• Bydd y ddolen yn arwain at ffurflen (ar-lein).  Wedyn, gofynnir i ymgeiswyr:   
 

o Rhoi ei enw, oedran, ac (g)wybodaeth gyswllt (yn cynnwys cyfeiriad e-bost dilys). 

http://www.nafow.org/
http://festivalofwales.org/gan-o-gymru---eisteddfod-competition.html
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o Clicio "Submit" i dderbyn e-bost cadarnhau sy'n cynnwys dolen Dropbox, am y categori a 
gofnodwyd (Oed 12-16 neu 7-11).  Wedyn, bydd y cystadleuydd yn copio/uwchlwytho'r fideo i'r 
Dropbox.  Bydd cofnod derbyn yn cael ei anfon yn otomatig o’r Dropbox i e-bost y 
cystadleuydd. 

o Cyfrifoldeb yr ymceisydd (neu ei ofalydd) yw sicrhau bod y rheolau’n cael eu cadw,yn 
enwedig y rheol cadw o fewn y 24 awr.   
 

• Unrhyw Gwestiwn?  Os bydd UNRHYW ymholiad pellach am y cystadlaethau, cysylltwch â Phwyllgor Eisteddfod 
GCGA ar: 

o Ffôn: 001 412 215 9161 
o E-bost: eisteddfod@nafow.org  

mailto:eisteddfod@nafow.org

