
Eisteddfod Môn        Mai 20, 2023 
 

Beirniaid  

 
Barddoniaeth: Prifardd Cen Williams 

         Rhian Owen 

 

Rhyddiaith:     Dr. Manon Wyn Williams 

                          Marlyn Samuel 

 

 

 

Llenyddiaeth 

 

Amodau Llenyddiaeth 

(Gweler hefyd yr Amodau Cyffredinol) 

 

1. Rhaid i bob cyfansoddiad neu gynnyrch a anfonir i’r gystadleuaeth fod yn waith gwreiddiol 

ac heb ei wobrwyo mewn unrhyw eisteddfod arall.  Bydd rhaid i gystadleuwyr brofi 

dilysrwydd eu gwaith os bydd angen. 

2. Y cyfansoddiadau i fod yn Gymraeg ac i’w cyflwyno ar un wyneb i’r dudalen yn unig.  

Rhaid i bob ymgeisydd am y Gadair a’r Fedal Ryddiaith anfon dau gopi caled o’i waith. 

3. Rhaid i bob cyfansoddiad: 

* Ddwyn rhif a theitl y gystadleuaeth a ffugenw’r awdur yn unig. 

* Rhaid anfon amlen dan sêl gyda’r manylion canlynol gyda pob darn: 

  Oddi mewn – rhif a theitl y gystadleuaeth, ffugenw, enw llawn a chyfeiriad y       

cystadleuydd a rhif ffôn (ac eithrio ysgolion). 

  Oddi allan – rhif a theitl y gystadleuaeth a ffugenw’r awdur. 

* Derbynnir rhestr enwau a ffugenwau gan ysgolion yn hytrach nag amlen ar gyfer 

pob cystaleuydd 

* Rhaid i bob cyfansoddiad gyrraedd Elfed Hughes, 3 Maes Twrog, Glanrafon, Tyn 

Lon, Caergybi, LL65 3AZ (01407 720213), Mob: 07971 127949, hughes5@aol.com 

erbyn Mawrth 3ydd, 2023. 

* Ni fyddwn yn derbyn unrhyw waith fydd yn cyrraedd yn hwyr. 

4.  Cymerir bob gofal am y cyfansoddiadau ond ni fydd yr Eisteddfod yn derbyn cyfrifoldeb am       

     unrhyw anffawd a ddigwydd iddynt. 

5. Dychwelir y cyfansoddiadau a’r feirniadaeth berthnasol os derbynnir cais ysgrifenedig 

gydag amlen a stamp arni.    

 

Prif Gystadleuaeth Barddoniaeth 

 

1. Y Gadair: Cerdd neu Gasgliad o Gerddi (caeth neu rydd neu gyfuniad) hyd at 100 llinell. 

CYSGODION neu PELYDRAU. 

Gwobr:  Cadair a £150 yn rhoddedig gan Mr. Robin Williams er cof am ei dad, Emyr Wyn 

Williams, Porthaethwy. 

Beirniaid: Rhian Owen a Cen Williams 

 

Barddoniaeth yn y Mesurau Caeth a Vers Libre 

 

2. Cywydd heb fod yn fwy nag 20 llinell: I UNRHYW UNIGOLYN, GWLAD neu  

GYMDEITHAS. Gwobr: £30. 

 

mailto:hughes5@aol.com


3. Englyn neu Englyn Ysgafn: CYNGOR neu GORSEDD Y BEIRDD. Gwobr: £30. 

 

4. Cerdd Vers Libre: heb fod yn fwy na 30 llinell: YNO neu DRAW ACW. Gwobr: £30. 

 

Beirniad Cen Williams. 

 

Barddoniaeth yn y Mesurau Rhydd 

 

5. Soned: 2022. Gwobr: £30. 

 

6. Telyneg: MAM neu MAMAU. Gwobr: £30. 

 

7. Triban Beddargraff neu Limrig: YMGYMERWR ANGLADDAU, POSTMON neu  

S4C. Gwobr: £30. 

 

Beirniad Rhian Owen. 

 

Rhyddiaith 

 

1.  Y Fedal Ryddiaith – I rai 23 oed a hŷn 

 

Tri darn o waith creadigol ar rai o’r ffurfiau canlynol: stori fer, ysgrif, casgliad o 3 darn o lên 

micro, ymson, monolog, portread. (Caniateir cyflwyno mwy nag un darn o’r un ffurf, e.e. dwy 

stori fer a monolog) 

 

Testun – Dychwelyd. 

Gwobr: Tlws a £150. Yn rhoddedig gan Mr. Evan D. Jones, Garddelan, Llannerchymedd er 

cof am ei briod, Elizabeth M. Jones. 

 

2. Stori fer (heb fod yn hwy na 3000 o eiriau): CWLWM.  Gwobr: £30. 

 

3. Llên Micro (tri darn): CYDWYBOD.  Gwobr: £30. 

 

4. Monolog (heb fod yn hwy na 1500 o eiriau): GADAEL.  Gwobr: £30. 

 

5. Gorffen y frawddeg (Dylid dewis un o’r canlynol) 

 

‘Agorodd y drws a gwelodd …..’ 

 

Neu 

 

‘Chwarddodd y gweinidog pan glywodd…..’ 

 

Gwobr: £30. 

 

Beirniaid: Manon Wyn a Marlyn Samuel 

 

 

Cyfansoddi Drama 

 

Y Fedal Ddrama  

 

Cyfansoddi drama lwyfan hyd at 45 munud o ran hyd. 

 



Gwobr: Tlws  a £100. Tlws yn rhoddedig gan Y Cwpwrdd Cornel, Llangefni. 

 

Beirniaid: Manon Wyn a Marlyn Samuel. 

 

 

 

 

Barddoniaeth Ieuenctid 

 

Barddoniaeth Cynradd 

Beirniad – Rhian Owen 

 

1. Cyfnod allweddol 1 – Cerdd sy’n cyd-fynd ag unrhyw thema.  Gwobr: £25 i’w 

rannu. 

 

2. Cyfnod Allweddol 2 – Cerdd sy’n cyd-fynd ag unrhyw thema. Gwobr: £25 i’w 

rannu. 

 

Barddoniaeth Uwchradd 

Beirniad – Cen Williams 

 

3. Blwyddyn 7 ac 8: Cerdd ar unrhyw destun.  

4. Blwyddyn 9 a 10: Cerdd ar unrhyw destun. 

5. Blwyddyn 11, 12 a 13: Cerdd ar unrhyw destun. 

 

Gwobr: £60 i’w rannu rhwng yr holl gystadlaethau yn yr adran hon. 

 

 

 

Rhyddiaith Ieuenctid 

 
Rhyddiaith Cynradd 

 

Cyfnod Allweddol 1 – Rhyddiaith sy’n cyd-fynd ag unrhyw thema. Gwobr: £20 i’w rannu. 

 

Cyfnod Allweddol 2 – Rhyddiaith sy’n cyd-fynd ag unrhyw thema.  Gwobr: £2 i’w rannu. 
 

 

Rhyddiaith Uwchradd: 

 

Blwyddyn 7, 8 a 9 (ar unrhyw ffurf lenyddol) – Agored. Gwobr: £30 i’w rannu. 

 

Blwyddyn 10 ac 11 (ar unrhyw ffurf lenyddol) – Agored.  Gwobr: £30 i’w rannu. 

 

Blwyddyn 12 a 13 (ar unrhyw ffurf lenyddol) – Agored.  Gwobr: £30 i’w rannu. 

 

Tlws yr Ifanc (I rai 0 dan 23 oed) – Tri darn o waith creadigol ar yr un thema (gan 

ddefnyddio tri gwahanol ffurf, e.e. stori fer, dyddiadur, cerdd, portread,blog, monolog, 

ymson). 

Gwobr: Tlws a £70, rhoddedig gan Mrs. Gladys Pritchard er cof am ei phriod Ken. 

 

 

Yr oll o’r cyfansoddiadau i Elfed Hughes, 3 Maes Twrog, Glanrafon 

Ffôn 01407 720213,  Mob 07971 127949,  e-bost hughes5@aol.com 


