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Croeso i daflen wybodaeth Darllen 

Llyfrau Cymru 2017–18. 

Nod syml y gystadleuaeth yw

darllen llyfrau Cymraeg.  

Trwy gyfrwng y gystadleuaeth rydym yn annog

llyfrau a chryfhau eu sgiliau llythrennedd, 

Mae’r gystadleuaeth yn creu cyffro am fyd llyfrau

disgyblion yn meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen

Dyma gystadleuaeth sydd: 

• yn agored i ddisgyblion B

• yn cynnig detholiad eang o lyfrau ar y rhestr 

trawstoriad o ddisgyblion.

• yn rhoi llyfr am ddim i bob plentyn sydd yn cynrychioli ei ysgol yn y Rownd 

Genedlaethol. 

• yn cynnig gwobrau ariannol i’r ysgolion buddugol.

Yn ogystal â bod yn hwyl, mae e

• yn ysgogi plant o bob gallu 

• yn rhoi cyfle i’r plant a’u hysgolion i ennill gwobrau.
 

Gobeithio y byddwch yn cytuno ein bod wedi dewis 

eleni a fydd yn apelio at ddisgyblion o raddfeydd darllen amrywiol.

Edrychwn ymlaen at groesa

Aberystwyth ddydd Iau, 14
   
Felly pob hwyl gyda’r paratoadau
 

      Helen 
 
Helen Jones 

Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

 

roeso i daflen wybodaeth Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth llyfrau

Nod syml y gystadleuaeth yw dathlu darllen, gan annog plant ledled 

gystadleuaeth rydym yn annog plant i gymryd diddordeb ym myd 

giliau llythrennedd, dehongli, trafod a chyflwyno. 

Mae’r gystadleuaeth yn creu cyffro am fyd llyfrau, ac wrth gymryd rhan

disgyblion yn meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen

Dyma gystadleuaeth sydd:  

ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6. 

yn cynnig detholiad eang o lyfrau ar y rhestr ddarllen i ennyn diddordeb 

trawstoriad o ddisgyblion. 

hoi llyfr am ddim i bob plentyn sydd yn cynrychioli ei ysgol yn y Rownd 

yn cynnig gwobrau ariannol i’r ysgolion buddugol. 

Yn ogystal â bod yn hwyl, mae elfen gystadleuol y rhaglen: 

ysgogi plant o bob gallu i ddarllen a thrafod llyfrau. 

rhoi cyfle i’r plant a’u hysgolion i ennill gwobrau. 

byddwch yn cytuno ein bod wedi dewis llyfrau ar gyfer y rhestr ddarllen 

pelio at ddisgyblion o raddfeydd darllen amrywiol. 

awu’r timau llwyddiannus i’r Rownd Gened

4 Mehefin 2018 

paratoadau, 

Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen 

Gymru, cystadleuaeth llyfrau plant Cyngor 

ledled Cymru i garu 

diddordeb ym myd 

trafod a chyflwyno.  

rhan mae’r 

disgyblion yn meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen. 

darllen i ennyn diddordeb 

hoi llyfr am ddim i bob plentyn sydd yn cynrychioli ei ysgol yn y Rownd 

lyfrau ar gyfer y rhestr ddarllen 

dlaethol yn 



Mae’r gystadleuaeth yn dechrau ar 

tîm ysgol i gynrychioli’r sir yn y Rownd Genedlaethol.

Rownd Sirol: Pob tîm i ddewis UN llyfr o’r rhestr i’w drafod ac UN llyfr 

gyflwyno. Cysylltwch â’ch trefnydd s

Rownd Genedlaethol: Ar ddechrau tymor y gwanwyn b

darparu rhestr o lyfrau trafod newydd

defnyddio’r un cyflwyniad yn y Rownd Genedlaethol ag a baratowyd ar gyfer y 

Rownd Sirol. 

Trafod:  

• Pob tîm i ddarllen UN llyfr o’r rhestr ddarllen

• Uchafswm o 4 aelod ym mhob 

• Hyd at 10 munud
drafod. 

• Y beirniad i holi b

am gymeriadau a 

digwyddiadau cyffredinol

llyfr.  
• Dylai pob aelod o’r

gyfrannu at y drafodaeth.

 Cyflwyniad: 

• Pob tîm i ddewis UN llyfr 

gwahanol i’r un a 

ddewiswyd i’w drafod.

• Uchafswm o 8 aelod ym 

mhob tîm. 

• Uchafswm o 8 munud
• Tynnir un marc am bob

• Dylai’r cyflwyniad apelio at gynulleidfa o blant o

hannog i brynu’r llyfr a’i ddarllen

• Nid oes raid i’r aelodau sy’n cyflwyno’r llyfr fod yr un rhai

yn cymryd rhan yn y drafodaeth.

 

Marciau: Rhoddir 50% o

(gweler ‘Arfer da’ o’r Trafod a’r Cyflwyniadau 
https://www.youtube.com/watch?v=N6PXoM48K5k
https://www.youtube.com/watch?v=kj7KWwmft20
Neu 

https://www.youtube.com/watch?v=WIdYGjO4lCs

https://www.youtube.com/watch?v=FUed6Pzd79k

Y Gystadleuaeth 

Mae’r gystadleuaeth yn dechrau ar lefel sirol. Bydd pob sir yng Nghymru 

tîm ysgol i gynrychioli’r sir yn y Rownd Genedlaethol. 

ob tîm i ddewis UN llyfr o’r rhestr i’w drafod ac UN llyfr 

Cysylltwch â’ch trefnydd sirol i gadarnhau’r trefniadau rhanbarthol

Ar ddechrau tymor y gwanwyn bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn 

trafod newydd ar gyfer y Rownd Genedlaethol

defnyddio’r un cyflwyniad yn y Rownd Genedlaethol ag a baratowyd ar gyfer y 

m i ddarllen UN llyfr o’r rhestr ddarllen. 

Uchafswm o 4 aelod ym mhob tîm. 

10 munud o 

barn y tîm 

dau a 

yffredinol y 

lai pob aelod o’r tîm 

gyfrannu at y drafodaeth.  

ddewis UN llyfr 

i’r un a 

ddewiswyd i’w drafod. 

Uchafswm o 8 aelod ym 

8 munud o gyflwyniad. 

nnir un marc am bob hanner munud dros yr 8 munud a ganiateir.

Dylai’r cyflwyniad apelio at gynulleidfa o blant o’r un oedran

llyfr a’i ddarllen. 

Nid oes raid i’r aelodau sy’n cyflwyno’r llyfr fod yr un rhai â

yn cymryd rhan yn y drafodaeth.  

50% o’r marciau am y trafod a 50% am y cyflwyniad

Trafod a’r Cyflwyniadau ar 
https://www.youtube.com/watch?v=N6PXoM48K5k 
https://www.youtube.com/watch?v=kj7KWwmft20 

https://www.youtube.com/watch?v=WIdYGjO4lCs 

https://www.youtube.com/watch?v=FUed6Pzd79k 

ob sir yng Nghymru yn dethol un 

ob tîm i ddewis UN llyfr o’r rhestr i’w drafod ac UN llyfr gwahanol i’w 

rhanbarthol. 

gor Llyfrau Cymru yn 

ar gyfer y Rownd Genedlaethol. Caniateir 

defnyddio’r un cyflwyniad yn y Rownd Genedlaethol ag a baratowyd ar gyfer y 

a ganiateir. 

oedran er mwyn eu 

â’r disgyblion fydd 

arciau am y trafod a 50% am y cyflwyniad. 



Rhestr Llyfrau 

Rownd Sirol: Rhaid dewis UN llyfr o blith yr isod ar gyfer y 
Trafod ac UN llyfr gwahanol ar gyfer y Cyflwyniad. 

 

Cysgod y Darian – Anturiaethau Ioan Arthur 

ISBN: 9781785620997 

Meilyr Siôn 

Gwasg Gomer £4.99 

Dydy bywyd ddim yn hawdd i Ioan Arthur ers iddo golli ei dad, 

symud tŷ a newid ysgol, ond ychydig a wyddai bod pethau ar fin 

gwaethygu wrth iddo gael ei daflu nôl mewn amser i fyd o 

fudiadau cudd, brwydrau Llychlynwyr, pwerau arallfydol, telepathi 

a'r holl gyfrinachau sy'n llechu yng nghysgod y darian, gan 

gynnwys y gwir am ei dad. 

 

Mae'r Lleuad yn Goch 

ISBN: 9781845276232 

Myrddin ap Dafydd 

Gwasg Carreg Gwalch    £5.99  

Nofel am y Tân yn Llŷn yn 1936 ac am losgi pentref Guernica 

yng Ngwlad y Basg yn 1937. Mae tân yn y cartref henoed yn 

gorfodi Megan, sydd bellach yn nain, i ddewis un peth o'i llofft 

wrth i'r adeilad gael ei wagio gan y timau diogelwch. Pam ei bod 

wedi dewis hen faner denau goch, gwyrdd a gwyn? 

 

Trysor y Môr-Ladron 

ISBN: 9781785620553 

T. Llew Jones 

Gwasg Gomer £6.99 

Nofel gyffrous am Syr Harri Morgan, y môr-leidr enwog, yn mynd 

i chwilio am drysor. 

 

 



 

 

Trysorfa Chwedlau Cymru

ISBN: 9781848513044 

Tudur Dylan Jones 

Gwasg Gomer  £

Cyfrol hardd a chyfoethog sy'n gofnod o rai o chwedlau mwyaf 

hudolus Cymru: Taliesin, Merch Llyn y Fan Fach, Clustiau 

March, Gwiber Emlyn, Llyn

Felyn, Rhys a Meinir, Beibl Beuno a Maelgwn Gwynedd.

 

 

Cyfres Strach: Dirgelwch y Bont

ISBN: 9781848512344 

Hywel Griffiths 

Gwasg Gomer  £4.99 

Cawn hanes ymweliad criw o blant o Gaerdydd a Lerpwl ag ardal 

yng nghanolbarth Cymru. Bachgen amddifad o'r enw Owain yw'r 

prif gymeriad, ac wrth grwydro'r bryniau gyda rhai o'i ffrindiau 

newydd, mae'n syrthio i fyd ffantasi hanesyddol ac yn cael ei hun 

yn ôl yng nghyfnod Glyndŵr.

 

 

Y Llyfr Ryseitiau – Gwaed y Tylwyth

ISBN: 9781855967762 

Nicholas Daniels 

Dref Wen £5.99   

Mae bywyd yn newid i Gwiddan wedi iddi etifeddu llyfr hynod ar 

ei phen-blwydd yn dair ar ddeg oed. Ond pam fod llyfr fel hwn ym 

meddiant ei mam-gu? Beth yw pwysigrwydd y dudalen goll? A 

phwy yw Cynulliad y Cenhadon? Rhaid i Gwiddan ddod o hyd i'r 

atebion ar frys. 

 

 

Trysorfa Chwedlau Cymru 

£12.99 

Cyfrol hardd a chyfoethog sy'n gofnod o rai o chwedlau mwyaf 

hudolus Cymru: Taliesin, Merch Llyn y Fan Fach, Clustiau 

March, Gwiber Emlyn, Llyn Llech Owain, Seiriol Wyn a Chybi 

Felyn, Rhys a Meinir, Beibl Beuno a Maelgwn Gwynedd. 

Cyfres Strach: Dirgelwch y Bont 

 

Cawn hanes ymweliad criw o blant o Gaerdydd a Lerpwl ag ardal 

Cymru. Bachgen amddifad o'r enw Owain yw'r 

prif gymeriad, ac wrth grwydro'r bryniau gyda rhai o'i ffrindiau 

newydd, mae'n syrthio i fyd ffantasi hanesyddol ac yn cael ei hun 

ŵr. 

Gwaed y Tylwyth 

Mae bywyd yn newid i Gwiddan wedi iddi etifeddu llyfr hynod ar 

blwydd yn dair ar ddeg oed. Ond pam fod llyfr fel hwn ym 

gu? Beth yw pwysigrwydd y dudalen goll? A 

nhadon? Rhaid i Gwiddan ddod o hyd i'r 



 

Cyfres yr Onnen: Bwystfilod a Bwganod 

ISBN: 9781847712264 

Manon Steffan Ros 

Y Lolfa  £5.95 

Mae Hilda, Tom a Hywel yn dod at ei gilydd er mwyn helpu Teilo 

Siencyn, Prif Weinidog Cymru, i ddal bwystfilod fel y Leiac sy'n 

achosi anhrefn llwyr yn y wlad. Diolch byth fod gan Hywel hen 

lyfr o'r enw 'Bwystfilod a Bwganod'! 

 

 

Cyfres Rygbi: 2. Rhyfelwr Rygbi 

ISBN: 9781845275860 

Gerard Siggins (addasiad Gwenno Hughes) 

Gwasg Carreg Gwalch £5.99 

Ail deitl y gyfres rygbi am Owain yn ei ysgol newydd. Mae'n 

gapten ar y tîm dan 14 oed, a rhaid iddo geisio pontio'r tyndra 

rhwng dau chwaraewr sy'n brwydro am safle'r mewnwr. Yn 

ogystal, mae ei waith ymchwil ar brosiect am aelod o'r tîm rygbi 

cenedlaethol a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn ei gysylltu ag 

ysbryd o'r gorffennol. 

 

 

Dyddiadur Dripsyn: Storm Eira 

ISBN: 9781849672382 

Jeff Kinney (addasiad Owain Sion) 

Rily £6.99 

Mae difrod yn yr ysgol a Greg sy'n cael y bai, sy'n hollol hurt am 

ei fod yn hollol ddieuog! Wel, bron iawn. Gyda'r awdurdodau ar ei 

ôl, daw storm eira ac mae'r lluwchfeydd yn caethiwo'r teulu 

Haffley yn eu cartref. Mae'r Dripsyn yn gwybod y bydd yn rhaid 

iddo fynd o flaen ei well pan fydd yr eira'n dadmer, ond faint 

gwaeth fydd hynny na bod yn sownd yn y tŷ efo'r teulu? 

 

 



 

Y Biliwnydd Bach 

ISBN: 9781910574638 

David Walliams (addasiad Mared Llwyd) 

Atebol  £6.99 

Mae Twm yn byw breuddwyd pob plentyn 12 oed. Mae'n 

filiwnydd gyda'i ali fowlio, ei gar rasio, ei sinema a'i was ei hun, 

sydd yn orangwtang! Ond ni all arian brynu'r un peth mawr sydd 

ar goll ym mywyd Twm, sef ffrind! 

 

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach ac adolygiadau o’r 
llyfrau uchod ewch i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyffredinol 
  

1. Trafodaeth anffurfiol a geir rhwng y beirniad a’r tîm

 

2. Ni fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl 

iddynt ymateb i gwestiynau a sylwadau’r beirniad

 

3. Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn am fynegi barn a chael cyfraniadau gan bob 

aelod o’r tîm 

 

4. Mae’n bwysig i’r plant ddysgu gwrando ar ei gilydd ac i gytuno neu anghytuno 

â’i gilydd.  

 

Am beth fydd y beirniad yn chwilio? 

• Gwybodaeth drylwyr o’r llyfrau a ddarllenwyd

• Y gallu i fynegi barn yn glir a chroyw

• Trafod fel grŵp gan gytuno neu anghytuno 

• Y gallu i fynd dan groen y llyfrau

neu’n briodol 

• Y gallu i ddangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus

• Y gallu i roi rhesymau gonest a theg dros farn neu safbwynt

• Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bedwar aelod y tîm

• Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r

gystadleuaeth 

• Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt

Canllawiau Trafod 

Trafodaeth anffurfiol a geir rhwng y beirniad a’r tîm 

fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl 

iddynt ymateb i gwestiynau a sylwadau’r beirniad 

Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn am fynegi barn a chael cyfraniadau gan bob 

Mae’n bwysig i’r plant ddysgu gwrando ar ei gilydd ac i gytuno neu anghytuno 

 

Am beth fydd y beirniad yn chwilio?  

Gwybodaeth drylwyr o’r llyfrau a ddarllenwyd 

Y gallu i fynegi barn yn glir a chroyw 

p gan gytuno neu anghytuno â barn eraill yn y tîm

Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n bosib 

Y gallu i ddangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus

Y gallu i roi rhesymau gonest a theg dros farn neu safbwynt 

yfartal a chytbwys gan bedwar aelod y tîm 

Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r

Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt

fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl 

Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn am fynegi barn a chael cyfraniadau gan bob 

Mae’n bwysig i’r plant ddysgu gwrando ar ei gilydd ac i gytuno neu anghytuno 

 

â barn eraill yn y tîm 

lle mae hynny’n bosib 

Y gallu i ddangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus 

Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r 

Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt. 



Canllawiau Cyflwyniad

Cyffredinol 
  

1. Cyflwyniad dim hwy nag 8 munud o hyd wedi’i seilio ar y llyfr a ddewiswyd 

2. Dylid dechrau a gorffen perfformiad 

3. Gellir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ond nid oes hawl gan 

athro/athrawes i fod ar y llwyfan yn cyfeilio

4. Tynnir un marc am bob hanner munud 

 

Am beth fydd y beirniad yn chwilio?

• Cyflwyniad dramatig 

gynulleidfa i fynd ati i ddarllen y llyfr dan sylw

• Cyflwyniad bywiog gyd

• Defnydd hyderus ac effeithiol o’r llwyfan ean

• Y gallu i daflu lleisiau ac i gyfleu neges yn glir 

• Symudiadau effeithiol gan ddefnyddio’r holl lwyfan

• Y gallu i weithio fel tîm 

• Mae’r defnydd o wisgoedd a ‘phrops’ yn effeithiol ond nid ydynt yn orfodol

Canllawiau Cyflwyniad 

Cyflwyniad dim hwy nag 8 munud o hyd wedi’i seilio ar y llyfr a ddewiswyd 

Dylid dechrau a gorffen perfformiad â llwyfan wag 

Gellir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ond nid oes hawl gan 

athro/athrawes i fod ar y llwyfan yn cyfeilio 

Tynnir un marc am bob hanner munud dros yr 8 munud a ganiateir.

 

Am beth fydd y beirniad yn chwilio? 

dramatig sy’n cyfleu naws y llyfr ac yn annog aelodau ifanc y 

fynd ati i ddarllen y llyfr dan sylw 

Cyflwyniad bywiog gydag effeithiau dramatig amrywiol 

Defnydd hyderus ac effeithiol o’r llwyfan eang 
au ac i gyfleu neges yn glir – lleisiau uchel, c

Symudiadau effeithiol gan ddefnyddio’r holl lwyfan 

Y gallu i weithio fel tîm – cyfle i bob unigolyn gyfrannu at y cyflwyniad

defnydd o wisgoedd a ‘phrops’ yn effeithiol ond nid ydynt yn orfodol

 
 
 

Cyflwyniad dim hwy nag 8 munud o hyd wedi’i seilio ar y llyfr a ddewiswyd  

Gellir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ond nid oes hawl gan 

8 munud a ganiateir. 

 

aws y llyfr ac yn annog aelodau ifanc y 

uchel, clir a hyderus 

lyn gyfrannu at y cyflwyniad 

defnydd o wisgoedd a ‘phrops’ yn effeithiol ond nid ydynt yn orfodol.  



Trefnyddion Darllen Dros Gymru 2017–2018 
ABERTAWE 
Joanne Evans  
Y Ganolfan Gymraeg 
Heol Ddu 
Treboeth 
Abertawe SA5 7HP 
Ffôn: 01792 762 470 
Athrawon.bro@swansea-edunet.gov.uk 
 
CAERFYRDDIN  
Mari Owen  
Adran Addysg a Phlant  
Is-adran Gwelliant a Sgiliau  
Adeilad 2 Parc Dewi Sant  
Heol Ffynnon Job  
Caerfyrddin SA31 3HB  
Ffôn: 01267 246 609 
MOwen@carmarthenshire.gov.uk  
  
CAERFFILI, TORFAEN, CASNEWYDD,  
MYNWY A BLAENAU GWENT 
Elen Roberts/Jonathan Rees 
EAS – Pennaeth y Gymraeg mewn 
Addysg yn y De Ddwyrain  
Ffôn: 07904 644 875 
Elen.Roberts@sewalesas.org.uk 
jonathan.rees@sewaleseas.org.uk> 
 
CASTELL-NEDD PORT TALBOT 
Rhiannydd Williams 
Ffôn: 01639 720530 
R.williams7@npt.gov.uk 
 
CEREDIGION  
Delyth Parry Huws/Menna Beaufort Jones  
Adran Gwasanaethau Llyfrgell  
Cyngor Sir Ceredigion - Depot Glanyrafon 
Aberystwyth  
Ceredigion SY23 3JQ  
Ffôn: 01970 633 720 
Delyth.huws@ceredigion.gov.uk  
Menna.beaufortjones@ceredigion.gov.uk 
  
CONSORTIWM CANOLBARTH Y DE − 
BRO MORGANNWG, CAERDYDD,  
MERTHYR, PEN-Y-BONT AR OGWR,  
RHONDDA CYNON TAF 
Ceryl Stephens  
Athrawes Fro Consortiwm Canolbarth y De 
Tŷ Dysgu 
Cefn Coed 
Parc Nantgarw 
Trefforest CF15 7QQ 
Ffôn: 01443 827 509 
Ceryl.Stephens@cscjes.org.uk  
 
CONWY 
Sian Vaughan 
Athrawes Ymgynghorol y Gymraeg 
Ysgol Dolgarrog 
Dolgarrog 
Conwy LL32 8QE 
Ffôn: 01492 660 970 
Sian.vaughan@conwy.gov.uk  
 
 
 

GWYNEDD 
Sioned Hywel Rowlands 
Gwasanaethau Defnyddwyr Canolfan 
Llyfrgell Caernarfon  
Caernarfon 
Gwynedd LL55 1AS  
Ffôn: 01286 679 465/461 
sionedhywelrowlands@gwynedd.llyw.cymru 
 
POWYS 
Gwenan Hughes   
Swyddog Cefnogi Ymgynghorol 
Swyddfa Ranbarthol 
Yr Hen Goleg  
(off Station Road) 
Y Drenewydd SY16 1BE 
Ffôn: 01686 614068/624046 
Gwenan.hughes@powys.gov.uk 
  
SIR BENFRO 
Llinos Penfold 
Athrawes Ymgynghorol y Gymraeg 
Adran Addysg 
Adain y Gogledd 
Neuadd y Sir 
Hwlffordd SA61 1TP 
Ffôn: 01437 775 181 
Llinos.penfold@pembrokeshire.gov.uk  
  
SIR DDINBYCH 
Heddwen Edwards 
Trefnydd Ymgynghorol Sir Ddinbych 
Neuadd y Sir 
Rhuthun LL15 1YN  
Ffôn: 01824 708 102 
Heddwen.edwards@denbighshire.gov.uk 
  
SIR Y FFLINT 
Elfair Roberts 
Ymgynghorydd Cymraeg  
Ystafell 3255 
Neuadd y Sir 
Yr Wyddgrug CH7 6NB 
Ffôn: 01352 704 094 
Elfair.roberts@flintshire.gov.uk 
 
WRECSAM 
Ffion Hughes 
Ysgol Bro Alun 
Delamere Ave 
Gwersylly 
Wrecsam LL13 9TY 
Ffôn: 01978 269580 
FfionF7Hughes@hwbmail.net 
 
YNYS MÔN 
Eirian Lewis 
Llyfrgellydd Cynorthwyol Plant a Phobl Ifanc 
Llyfrgell Llangefni 
Lôn y Felin 
Llangefni 
Ynys Môn LL71 7RT 
Ffôn: 01248 752 096 
EirianLewis2@ynysmon.gov.uk 



 

 

RHAI YMATEBION GAN YSGOLION A THREFNYDDION SIROL

• Diolch am y profiad gwerthfawr a 

roddwyd i’r plant.

• Hoffi’r ffaith fod newid yn y 

llyfrau o’r Sir i’r Genedlaethol. 

Hyn yn ennyn diddordeb yr ifanc. 

• Y disgyblion ifanc wedi cael 

profiadau cyfoethog

RHAI YMATEBION GAN YSGOLION A THREFNYDDION SIROL

 

 

 

Diolch am y profiad gwerthfawr a 

roddwyd i’r plant.

Hoffi’r ffaith fod newid yn y 

llyfrau o’r Sir i’r Genedlaethol. 

Hyn yn ennyn diddordeb yr ifanc. 

Y disgyblion ifanc wedi cael 

profiadau cyfoethog

RHAI YMATEBION GAN YSGOLION A THREFNYDDION SIROL 

 

Diolch am y profiad gwerthfawr a 

Hoffi’r ffaith fod newid yn y 

llyfrau o’r Sir i’r Genedlaethol. 

Hyn yn ennyn diddordeb yr ifanc. 

Y disgyblion ifanc wedi cael 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

�� ��
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

Byddem wrth ein bodd yn cymryd rhan yn Darllen Dros 

Enw’r Ysgol: _______________________________________________________

  

Cyfeiriad: __________________________________________________________

  

__________________________________________________________________

  

__________________________________________________________________

 

Ffôn: _____________________________________________________________

  

E-bost: ____________________________________________________________

  

Enw cyswllt: __________________________________

Dychweler y ffurflen gofrestru mor fuan â phosibl at eich

 

 

 

  

FFURFLEN GOFRESTRU 
 
BLYNYDDOEDD 5 a 6 
 

Byddem wrth ein bodd yn cymryd rhan yn Darllen Dros Gymru 2017

Enw’r Ysgol: _______________________________________________________

Cyfeiriad: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ffôn: _____________________________________________________________

bost: ____________________________________________________________

Enw cyswllt: ________________________________________________________

Dychweler y ffurflen gofrestru mor fuan â phosibl at eich

 trefnydd sirol 

NEU I’R 

Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen 

Cyngor Llyfrau Cymru 

Castell Brychan 

ABERYSTWYTH 

Ceredigion SY23 2JB 

01970 624151 cllc.plant@llyfrau.cymru 

 

 

Gymru 2017–2018 

Enw’r Ysgol: _______________________________________________________ 

Cyfeiriad: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ffôn: _____________________________________________________________ 

bost: ____________________________________________________________ 

______________________ 

Dychweler y ffurflen gofrestru mor fuan â phosibl at eich 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GALLWCH ARCHEBU EICH LLYFRAU GYDA’N SWYDDOGION YSGOL

Os byddwch yn gwneud archeb 
gludiant ac fe fyddwch yn derbyn gostyngiad!

Cysylltwch â’ch swyddog ysgol rhanbarthol:

Gogledd Cymru – Shoned Davies 

Gorllewin Cymru – Carys Monaghan 

De-ddwyrain Cymru – Ifan Saer ifan.saer@llyfrau.cymru

Mae croeso cynnes i chi gysylltu hefyd ag Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen 

y Cyngor gydag unrhyw ymholiad neu sylw: 

624151. Cofiwch hefyd fod gennym ystafell arddangos yma yng Nghastell Brychan 

gyda gwerth wyth mlynedd o lyfrau Cymraeg a

cynnes i chi ddefnyddio’r ystafell yma i weld y teitlau diweddaraf, a hynny yn rhad 

ac am ddim. 
Enw’r Ysgol: ____________________________

 

Cyfeiriad: ___________________________________________________________

    

Ffôn________________Ebost ____

Dychweler eich archeb mor fuan â phosibl at eich swyddog ysgol 

Adran Llyfrau Plant a 
 
Hoffwn archebu: 
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GALLWCH ARCHEBU EICH LLYFRAU GYDA’N SWYDDOGION YSGOL

Os byddwch yn gwneud archeb drwy eich swyddog ysgol, ni fydd tâl am 
gludiant ac fe fyddwch yn derbyn gostyngiad! 

Cysylltwch â’ch swyddog ysgol rhanbarthol: 

Shoned Davies shoned.davies@llyfrau.cymru 07909 233010 

Carys Monaghan carys.monaghan@llyfrau.cymru  07909 233016 

ifan.saer@llyfrau.cymru 07909 233017 

i chi gysylltu hefyd ag Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen 

y Cyngor gydag unrhyw ymholiad neu sylw: cllc.plant@llyfrau.cymru

ofiwch hefyd fod gennym ystafell arddangos yma yng Nghastell Brychan 

gyda gwerth wyth mlynedd o lyfrau Cymraeg a Saesneg ar ei silffoedd. Mae croeso 

cynnes i chi ddefnyddio’r ystafell yma i weld y teitlau diweddaraf, a hynny yn rhad 

Enw’r Ysgol: _________________________________________________________

___________________________________________________________

   Enw 

bost __________________ Cyswllt__________________________
 

Dychweler eich archeb mor fuan â phosibl at eich swyddog ysgol NEU I’R

Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen: ebost: eirlys.parry@llyfrau.cymru

GALLWCH ARCHEBU EICH LLYFRAU GYDA’N SWYDDOGION YSGOL 

, ni fydd tâl am 

i chi gysylltu hefyd ag Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen 

cllc.plant@llyfrau.cymru 01970 

ofiwch hefyd fod gennym ystafell arddangos yma yng Nghastell Brychan 

Saesneg ar ei silffoedd. Mae croeso 

cynnes i chi ddefnyddio’r ystafell yma i weld y teitlau diweddaraf, a hynny yn rhad 

_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cyswllt__________________________ 

NEU I’R 

Hyrwyddo Darllen: ebost: eirlys.parry@llyfrau.cymru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


