
 

 

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 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):  Sgwrs rhwng dau berson mewn tafarn         £25; £20; £15  
 
B. Lefel Sylfaen (hyd at 150 o eiriau):  Fy hoff daith          £25; £20; £15  
 
C. Lefel Canolradd / Uwch (hyd at 200 o eiriau):  Fy Arwr / Fy Arwres      £25; £20; £15  

 

 

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, naill 
ai’n rhyddiaith neu farddoniaeth        Tlws a £100 
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 

 

 

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. 


