
Rheolau Gosod Cyffredinol 

Ffurf gerddorol y gainc fel arfer sy’n penderfynu rhif y penillion mewn cylch – ar egwyddor 
ailadrodd. 

(a) Cainc ddeublyg ei ffurf – 2 bennill i’r cylch (1.2). Oherwydd bod alaw brawddeg 
gyntaf y ddau ben i’r gainc yn cael ei hailadrodd, nid oes angen dyblu yr un o’r ddau 
ben i gwblhau’r cylch.  Gall yr ailadrodd hwn fod yn gyflawn (e.e. Eryri Wen) neu yn 
rhannol – hanner y frawddeg neu dwy (e.e. Cloch Nanteos) 

(b) Cainc driphlyg ei ffurf – 3 phennill i’r cylch (1.2.2) yma, dim ond o fewn y pen cyntaf 
y ceir ailadrodd, felly rhaid dyblu’r ail ben i gwblhau’r cylch.  Eto, gall yr ailadrodd 
fod yn gyflawn (e.e. Llwyn Onn) neu yn rhannol – hanner y frawddeg neu fwy (e.e. 
‘Llety’r Bugail’ neu ‘Wernol’ – ‘Ceinciau Penyberth’) 

(c) Cainc bedwarphlyg ei ffurf – 4 pennill i’r cylch (1.1.2.2). Mae’n ofynnol dyblu’r ddau 
ben yn ei dro gan nad yw’r deunydd cerddorol yn cael ei ailadrodd (e.e. ‘Lowri’ – 
‘Ceinciau’r Dyffryn a  Mwy’, ‘Morannedd’ – ‘Bro Mebyd’, ‘Hon’ – ‘Allwedd y 
Tannau 52’) 

Lle nad yw nifer neu naws y penillion yn ffitio i batrwm y gainc, caniateir rhyddid yn 
nhrefn y gosod.  Er hyn, cymeradwyir cynnal un cylch cyflawn o fewn y drefn a ddewisir, 
gan ofalu bod y pennill olaf yn cael ei osod ar ail ben y gainc. 

2. Rhaid i’r cyfanwaith orffen ar acen olaf – alaw’r gainc. 

3. Yn ddelfrydol, ni chaniateir mwy nag un curiad o saib neu ddaliad ar y tro. 

4. Ni chaniateir llithren o gwbl, ac ni chymeradwyir daliad annaturiol ar air. 

5. Mae gosodiad unllais bob amser yn ei bennill olaf i orffen ar y tonydd. 

6. Mewn gosodiad deulais neu fwy, gellir amrywio nifer y rhannau o unsain hyd at 
bedwar llais neu fwy (yn ôl gofyn y geiriau). 

7. Ni ddylai nodau’r cyfalawon gyd-redeg mewn unsain nac wythfedau dilynol gyda 
nodau’r ALAW. 

8. Mewn detholiad o farddoniaeth gaeth derbynnir amrywiaeth o fesurau, a chaniateir eu 
cyfuno; e.e. cyfuno dau englyn milwr, neu ychwanegu cwpled o gywydd at englyn. 

9. Yn ddelfrydol, dylid gosod ar gainc yn ei chywair priodol, gan fod pob cainc yn colli 
rhywfaint o’i naws o’i throsi. 

(Os am ragor o ganllawiau gosod, gweler y Llawlyfr Gosod, Aled Lloyd Davies, Gwasg 
Gwynedd) 

Rheolau Cystadlu 

1. Mae trefniant pob cainc i’w nodi ymlaen llaw yn y Rhestr Testunau, ac mae pob 
telynor i lynu’n gaeth wrtho. 



Os dymunir newid cyweirnod gwreiddiol y gainc, dylid cyfyngu’r newid hwnnw i dôn 
a hanner o’r naill ochr i’r cyweirnod gwreiddiol. 
 

2. Dylai’r datgeinydd a’r telynor sefydlu’r amseriad cyn dechrau canu. 
3. Mae defnyddio copi o’r geiriau mewn unrhyw fodd yn torri’r datgeinydd allan o’r 

gystadleuaeth. 
4. Derbynnir unrhyw arddull o gyflwyno o fewn Rheolau Cerdd Dant. 
5. Ni chaniateir arwain, naill ai o’r llwyfan neu o’r gynulleidfa, boed hynny mewn 

perfformiad llwyfan neu ragbrawf. 

 

 

DS Penderfynodd Pwyllgor Gwaith CCDC mewn cyfarfod a gynhaliwyd 01/12/01, y dylid geirio 
cystadleuaeth parti fel a ganlyn : 

Penderfynwyd : peidio defnyddio deulais/deusain ond yn hytrach, Parti yn unig – ar wahân pan y 
nodir Parti Unsain – golyga hyn bod rhyddid i’r gosodwr/hyfforddwr ddefnyddio cyfuniad o 
unsain, deulais, trillais ...fel y mynno yn ôl ei weledigaeth.  

 

 


