
Bwletin Urdd Lifrau Cymru  
gan Gwmni Anrhydeddus Lifrau  Cymru 
 
Rhif y rhifyn:   11         Hydref 2020 
 
 

 

NEGES GAN Y MEISTR 
 

 

Fy nghyd Lifreiwyr 

Unwaith, fe ddywedodd ffrind da i mi sy'n ddeintydd, 

ei fod wrth ei fodd ym mis Tachwedd gan ei fod yn 

un o'i fisoedd prysuraf a mwyaf proffidiol. Pan 

ofynnais iddo pam, ei ateb syml oedd "Afalau"!  Er fy 

mod yn mwynhau afal da, ac yn cofio'r dywediad 

"Mae afal y dydd yn cadw'r meddyg i ffwrdd" ni allwn 

weld y cysylltiad â deintyddiaeth felly gofynnais iddo 

esbonio. Yn gyntaf, dywedodd wrthyf, mae  gennych 

Galan Gaeaf (Snap Apples, Dowcio Afalau   ayb) 

sy'n achosi rhai "methiannau deintyddol", yna mae 

gennych noson tân gwyllt .... ac  afalau taffi a 

ddisgrifiodd fel " Nefoedd y Deintydd". Nid wyf yn 

hollol siŵr sut y mae'n mynd i wneud eleni oherwydd 

er y bu cynhaeaf afal ardderchog, mae'n ymddangos 

bod Snap Apple / Dowcio Afalau ar gyfer partïon 

/dathliadau teulu yn cael eu cwtogi'n fawr, ynghyd â'r 

holl bartïon tân gwyllt a'r afalau taffi gorfodol, felly 

efallai y bydd y sector deintyddol yn ymuno â'r rhestr 

hir o  sefydliadau  sy'n cael trafferth oherwydd y 

pandemig. 

Yn amlwg, mae dathliadau'r Nadolig hefyd dan 

fygythiad, ond mae'r Clerc yn edrych ar opsiynau 

"rhithwir" posibl i geisio dod â ni at ein gilydd ar gyfer 

o leiaf ryw fath o ddigwyddiad tymhorol. Er bod clo'r 

haf wedi bod yn weddol hylaw, mae'r pandemig 

melltigedig hwn yn dechrau ymosod ar wead ein 

bywydau cymdeithasol ac er fy mod yn sylweddoli 

na allwn gynnal rhai o'r traddodiadau arferol rwy'n 

siŵr y bydd llawer ohonynt yn dychwelyd y flwyddyn 

nesaf er ei bod yn anodd gwybod yn union pa 

draddodiadau fydd yn cael eu colli ....... gobeithio 

nad gormod. 

Mae'r traddodiadau o fewn Lifrau wedi para, mewn 

llawer o achosion, ers dros 800 mlynedd a gwn y 

byddwn yn goroesi er efallai mewn rhai ffyrdd 

ychydig yn wahanol. Un enghraifft ydy defnyddio 

technoleg rithwir ac roeddwn wrth fy modd yn cynnal 

ein fersiwn ein hunain o "Talking Heads" gyda'n 

Meistr cyntaf, sef Capten Syr Norman Lloyd 

Edwards fel ein siaradwr gwadd.  O'r adborth, mae'n 

amlwg bod y rhai a wrandawodd yn mwynhau'r 

digwyddiad yn fawr, ac wrth ddiolch i Syr Norman 

am osod safon mor uchel, mae'n bleser gennyf 

gyhoeddi bod Lifreiwyr eraill wedi cytuno (wedi cael 

eu gorfodi?) i gefnogi digwyddiadau pellach o'r fath. 

Edrychwch allan am yr hysbysiadau galw. 

 Un maes lle rydym yn ceisio cynnal "busnes fel 

arfer" yw trwy roddi  Gwobrau. Er bod adroddiad 

mewn mannau eraill yn y bwletin hwn, mae gennym 

her, gan na allwn gynnal digwyddiadau codi arian i 

helpu i ariannu hyn ond yn gorfod dibynnu ar ein 

cronfeydd wrth gefn, yn ogystal â'r rhoddwyr 

rheolaidd.  Mae'r cynllun rhoddwyr rheolaidd yn 

system sy'n effeithlon o ran treth lle mae pob punt a 

roddir gan roddwyr treth yn cynhyrchu rhodd 

ychwanegol o 25c gan y dyn treth. Os nad ydych yn 

rhoddwr rheolaidd, gofynnaf i chi ystyried dod yn un, 

neu, os yw'n well gennych, mae croeso mawr i chi 
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wneud rhodd un tro a byddwn yn adennill y cymorth 

rhodd o 25%, gyda'r holl arian o'r fath yn mynd yn 

uniongyrchol i ddyfarniadau. 

Pan siaradaf â Lifreiwyr, fel gyda llawer o ffrindiau 

eraill, rydym yn dechrau ei chael yn anodd siarad am 

bethau yr ydym wedi'u gwneud, dim ond am ein bod 

wedi rhoi'r gorau i wneud llawer o'r hyn yr ydym yn ei 

fwynhau ac yn arfer ei wneud; mae'n ymddangos 

bod pynciau cyffredin bellach yn ymwneud â'r 

ystadegau Covid diweddaraf a mesurau cloi i lawr, y 

tywydd a hyd yn oed Etholiad Llywyddiaeth UDA! 

Gobeithio y bydd yr erthyglau yn y bwletin hwn yn 

rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am faterion eraill 

ac yn rhoi newyddion braf ichi am yr hyn sy'n 

digwydd o'n cwmpas ac felly fe'i gadawaf i eraill i'ch 

diweddaru.  

Yn ysgrifenedig hoffwn groesawu Arglwydd 

Raglawiaid Gwent, Y  Brigadydd Robert Aitken CBE, 

CStJ. a Morgannwg  Ganol, sef yr Athro Peter 

Vaughan  QPM,  CStJ, sydd wedi derbyn y 

gwahoddiad i ymuno â'r cwmni fel Lifreiwyr 

Anrhydeddus.  Foneddigion, mae croeso mawr i chi.  

Yn dilyn fy llythyr diwethaf, gofynnwyd i mi a oes 

gennyf fwy o "ddywediadau brathiog (one liners)" 

felly dyma ychydig mwy ... . 

• Nid yw cerddoriaeth Wagner cynddrwg ag y 
mae'n swnio! 

• Derbyniwch mai chi yw'r golomen rhai dyddiau, a 
rhai dyddiau chi yw'r cerflun. 

• Peidiwch byth â phriodi am arian; gallwch 
fenthyca'n rhatach fel arfer. 

• Mae'n well rhoi na benthyca, ac mae'n costio 
tua'r un faint. 

• Cadwch eich geiriau'n feddal ac yn felys rhag ofn 
y bydd yn rhaid ichi eu bwyta'n ddiweddarach. 

• Dewiswch swydd rydych chi'n ei charu, ac ni 
fydd yn rhaid i chi byth weithio diwrnod yn eich 
bywyd. 

• Peidiwch byth â chamgymryd gweithgaredd ar 
gyfer gweithredu. 

• Gwnewch eich penderfyniadau bob dydd gyda’r 
pen ond y penderfyniadau pwysig gyda’r galon. 
 

Peidiwch ag anghofio eich cyfle i ennill "Potel o 

Swigod". Tynnwch hyd at dri llun gyda chamera 

ar thema "Lliwiau'r Hydref", anfonwch e-bost ataf 

a byddaf yn trefnu i feirniaid annibynnol 

benderfynu ar enillydd. Y dyddiad cau fydd dydd 

Gwener, Tachwedd 12fed a'r wobr fuddugol fydd 

potel o siampên, gyda'r llun gorau yn cael ei 

argraffu, ei fframio a'i gynnig fel gwobr mewn 

digwyddiad codi arian yn y dyfodol. Y rheolau 

eraill yw bod yn rhaid iddynt fod mewn fformat 

digidol, a hyd at dri chais fesul pob Lifreiwr os 

gwelwch yn dda. 

I gloi, mae gen i newyddion torcalonnus, er mai dim 

ond y rhai o grŵp oedran penodol a fydd yn   

sylweddoli  arwyddocâd hyn: - Bu brwydr yn y tun 

bisgedi – rhaid gadael y stori yma yn Saesneg fel y 

gwelwch – 

Evidently a lad called Rocky hit a Penguin over the 

head with a Club, tied him to a Wagon Wheel with a 

Blue Ribbon and then made his Breakaway in a 

Taxi. Police say that Rocky was last seen just After 

Eight with a Ginger Nut, known to the police as Rich 

T “Fingers”. They didn’t leave a crumb of evidence 

so it’s likely the Jammie Dodgers got away with it 

and fled, maybe to Maryland or more probably to 

Nice or to Garibaldi. 

Er nad ydym i gyd efallai'n mwynhau mis Tachwedd 

y cyfan  a ddywedaf yw,  cadwch yn ddiogel,  

gochelwch rhag afalau,  a mwynhewch yr erthyglau 

difrifol sy'n dilyn! 

Cofion,  

Peter Coleman, Meistr 

“TALKING HEADS”– CAPTEN SYR NORMAN 

LLOYD-EDWARDS KCVO GCSTJ, RD* RNR 

 

Ar yr Hydref 1 of   cawsom y fraint o rannu noson 

wych gyda Chapten Syr Norman Lloyd-Edwards, ein 

Meistr cyntaf. Dyma'r cyntaf o'n nosweithiau "Talking 



Tudalen 3 o 14 
 

 
 

Heads" a cawsom  ddechrau gwych. Gofynnodd y 

Meistr,  Mr Peter Coleman, gyfres o gwestiynau i Syr 

Norman am ei fywyd diddorol. Y cwestiwn cyntaf 

oedd  "Sut ydych chi wedi dod o hyd i'r amser ar 

gyfer eich holl gyflawniadau gwych?" Yr ymateb 

digrif oedd  "Dwi ddim yn briod ac mae peidio â 

chymryd rhan mewn chwaraeon  (nofio ar wahân)  

wedi fy ngalluogi i ymroi i'm diddordebau fy hun!" 

 

Yna cyfeiriodd y Meistr at y rôl hanfodol yr oedd Syr 

Norman wedi'i chwarae wrth sefydlu'r Urdd Lifrau (fel 

y'i galwyd bryd hynny) o gyfarfod cychwynnol ym 

1990. Eglurodd Syr Norman y meddylfryd a'r 

cynllunio a arweiniodd ato'n llywyddu dros gyfarfod 

cyntaf y Llys, fel y Meistr Cyntaf, ym 1993. Tynnodd 

sylw hefyd at bwysigrwydd y rhan a chwaraewyd 

gan ein Clerc Emeritws, David  Townsley-Hughes, 

fel mentor a chynllunydd. Yna trodd y drafodaeth at 

ddewisiadau gyrfa cynnar. Hoff bynciau Syr Norman  

i  lefel “Lefel A” oedd ieithoedd, er ei fod hefyd yn 

caru drama ac eisiau mynd ar y llwyfan. Fodd 

bynnag, fe'i perswadiwyd bod hyn yn ddewis ansicr 

felly dewisodd astudio'r Gyfraith ym Mryste. Ar ôl 

cwblhau ei radd yn llwyddiannus, penderfynodd y 

cwmni cyfreithiol yr oedd wedi  ymuno â, agor 

Cangen yng Nghaerdydd gan roi cyfle iddo symud 

yn ôl i Gymru. Wrth i'r sylfaen cleientiaid newid, i 

gynnwys gwaith i'r Morlys, daeth yn Notari 

Cyhoeddus sy’n gyfrifol am ddilysu dogfennau y mae 

eu hangen i'w defnyddio mewn gwledydd tramor. Yn 

ddiweddarach daeth yn Uwch Bartner ac 

Ymgynghorydd gyda Cartwrights, Adams & Black 

yng Nghaerdydd a bu'n Llywydd Cymdeithas 

Cyfreithwyr Caerdydd rhwng 1995 a 1996. 

 

Roedd Syr Norman wedi ymuno â'r RNVR yn 1951 

tra yn y Brifysgol, felly treuliodd ei Wasanaeth 

Cenedlaethol yn y Llynges Frenhinol. Disgrifiodd sut 

y cyrhaeddodd Chatham Barracks yn 1958  a gweld 

bod yr holl faneri'n chwifian.  "Am groeso" 

meddyliodd, dim ond i ddarganfod mai’r achlysur 

oedd dathlu pen-blwydd Nelson yn 200  gant oed! 

Yna gofynnodd y Meistr, gyda'i ddiddordeb mawr 

mewn materion morol, am y penodiadau a ddilynodd 

gan gynnwys Capten HMS Cambria ym 1982 a 

ADC’r Llynges Ei Mawrhydi'r Frenhines, Elisabeth II, 

ym 1984. Clywsom nesaf am rôl Syr Norman fel 

Arglwydd Faer Caerdydd yn 1985/86. Siaradodd ag 

anwyldeb mawr am y Plasty a'i staff yno. Teimlai fod 

'newid rheol' treth a wnaeth hyn yn 'rhodd mewn 

nwyddau' yn destun gofid, gan ei fod wedi bod o 

fudd mawr iddo wrth gyflawni ei waith. Ei dasg 

allweddol oedd denu buddsoddiad i Gaerdydd ac 

felly teithiodd yn helaeth gan gynnwys i Dde Orllewin 

Tsieina drwy Hong Kong. Gwrthodwyd ei gais 

cychwynnol i ymweld â Llywodraethwr Hong Kong. 

Felly, anfonwyd neges i'r perwyl  bod "Y cais hwn 

gan Arglwydd Faer Caerdydd". Arweiniodd hyn at 

groeso gwych gan y Llywodraethwr, Syr Edward  

Youde, a aned a fagwyd ym Mhenarth!   

 

Yn 1990 daeth Syr Norman yn Arglwydd Raglaw De  

Morgannwg, gan ddal y swydd tan ei ben-blwydd yn 

75 oed yn 2008. Talodd deyrnged i'w ragflaenydd, 

Syr  Cennyd  Traherne, a theimlai ei fod ef wedi'i 

hyfforddi ar gyfer y rôl drwy dasgau fel Llywyddiaeth 

Sgowtiaid De Morgannwg.  Gofynnodd Y Meistr beth 

oedd rôl yr Arglwydd Raglaw yn ei olygu ac a fu 

unrhyw uchafbwyntiau penodol. Clywsom am yr 

agweddau elusennol a ffurfiol i’r rôl ac am drefnu  

ymweliadau  Brenhinol. Roedd y rhain yn cynnwys 

sylw enfawr i fanylion gan gynnwys gwneud "teithiau 

ffug". Achosodd un o'r rhain rywfaint o ddryswch 

gyda phob car yn mynd sawl gwaith o amgylch 

'cylchfan  hud' Caerdydd. Arweiniodd hyn i’r Prif 

Uwch Arolygydd Bob Evans i ddweud "nid yw mor 

ddiddorol â hynny - byddai unwaith wedi bod yn 

ddigon" 

Roedd ymweliad gan y Dywysoges Diana â 

Phenarth  yn  cynnwys ysgwyd dwylo gydag 

urddasogion  oedd newydd eu hethol - pob un 

ohonynt yn fenywod. Bob yn un roedden nhw'n 

plygu glin i'r Dywysoges. Yr olaf yn y llinell a 

gyflwynwyd oedd Clerc y Dref, dyn, ond teimlai y 

dylai ddilyn esiampl y merched o'i flaen ac fe wnaeth 

ef, hefyd, blygu glin. Taflodd hyn Syr Norman oddi ar 

ei gam gymaint fel ei fod wedi anghofio enw Syr 

Geoffrey  Inkin, er ei fod wedi ei adnabod ers llawer 

o  flynyddoedd. 

 

Roedd y Dywysoges Diana yn awyddus i'w meibion 

wybod am Gymru. Mewn ymweliad preifat, aeth Syr 

Norman gyda'r tri ohonynt i ganolfan wyddoniaeth a 

darganfod canolfan newydd Techniquest yn y Bae 

ac i amgueddfa Sain Ffagan. Roedd y ffermdy tywyll 

iawn o'r bedwaredd ganrif ar ddeg yno wedi arwain 

Harry, oedd yn chwech oed, i chwilio am law 
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cysurlon Syr Norman. Cyflwynwyd pâr arbennig iawn 

o ddolennau llewys fel 'diolch' ac  roedd Syr Norman 

yn cofio gwisgo'r rhain yn angladd y Dywysoges 

Diana. Wrth drefnu i'r Frenhines ymweld â 

Chaerdydd, gwyddai fod y Brenin George V wedi 

agor yr Amgueddfa Genedlaethol yn !929 felly 

trefnodd i'w wyres, y Frenhines agor adain newydd 

yr Amgueddfa. Roedd llawer o ddigwyddiadau 

diddorol eraill yn  yr amserlen ac felly estynnwyd ei 

hymweliad i ddau ddiwrnod llawn yng Nghaerdydd. 

Ar ddiwedd yr ymweliad llwyddiannus iawn hwn, 

mae Syr Norman yn cofio aros i'r trên brenhinol 

dynnu allan o'r orsaf. Dychwelodd y Frenhines yn 

annisgwyl i godi’i  llaw, ac felly roedd yn falch iawn ei 

fod wedi aros nes i'r trên adael! 

 

Tynnodd y Meistr y sesiwn i ben trwy gyfeirio at 

ystod enfawr Syr Norman o Waith Elusennol, gartref 

a thramor. Yna galwodd ar yr Uwch Warden, Dr 

Kathy Seddon i gynnig pleidlais o ddiolch o'r galon. 

Daeth y noson wych hon i ben, wedi ei  mwynhau 

gan bawb,  gyda llwnc dost "  I Lifreiwyr". 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y 
PWYLLGOR CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS 

 

GWEFAN DDWYIEITHOG WLCOW YN MYND YN 
FYW! 

 

 Yn falch i fod yn hedfan baner Cymru gyda 
lansiad fersiwn Gymraeg ein gwefan 

Yn rhifyn diwethaf y bwletin, nododd y Cadeirydd ei 
bod yn archwilio'r ffordd orau o atgyfodi'r pwnc o 
wefan ddwyieithog gan ystyried cydbwyso'r angen 
am safonau uchel gyda chost isel a'r adnoddau oedd 
ar gael. 

Cyfieithodd y Cadeirydd adrannau statig y wefan 
drwy gyfieithydd Google ac wedi hynny cafwyd 
cymorth Lifreiwr Margaret Davies, sy'n siarad 
Cymraeg, a brawf ddarllenodd  cywirdeb  y cyfieithu 
a gwneud y diwygiadau priodol. Cafodd Margaret 
gymorth y cyd-siaradwr Cymraeg  Edwina Morris-
Jones o Grŵp Gogledd Cymru ac mae'r Cadeirydd 
yn hynod o ddiolchgar i'r ddwy ohonynt am eu 
cymorth. Cymeradwyodd y Llys y cynnig i fwrw 
ymlaen â lansio ochr ddwyieithog y wefan ac rydym 
bellach wedi mynd yn fyw !! 

Mae'r Cadeirydd hefyd yn dymuno diolch i Lifreiwr 
Dr Claude Evans a brofodd gywirdeb cyfieithiad 
Google i ddechrau ac a  roddodd  y cyfle i'r 
Cadeirydd a'r PRC fwrw ymlaen â safle dwyieithog 
mewn ffordd gost-effeithiol. Diolch hefyd i'r 
Cynorthwy-ydd Llys Bob Reid am ei gyfraniadau 
wrth gyfieithu Dewislen y wefan. Fel y cytunwyd, 
rydym newydd gyfieithu safleoedd statig y wefan a'r 
cam nesaf fyddai cyfieithu rhannau dethol nad ydynt 
yn sefydlog ar y wefan. Er mwyn gwneud hyn mae 
Grŵp Siarad Cymraeg (GSC)) yn cael ei sefydlu ac 
mae tri gwirfoddolwr wedi cytuno i ymuno â'r grŵp 
hwn,  Eurwen  Hulmston (rhag ofn bod yr enw'n 
canu cloch, gŵr Eurwen oedd cyn Gadeirydd PRC, y 
Lifreiwr Noel), Margaret Davies ac Edwina Morris-
Jones ac mae Dr Claude Evans hefyd wedi cytuno i 
gynorthwyo, DIOLCH i bob un ohonoch, rydym yn 
gwerthfawrogi'n fawr! 

I weld fersiwn Gymraeg gwefan y Cwmni, ewch i'r 

Hafan a chliciwch ar y  botwm "Cymraeg"”    ar 

y dde uchaf. 

Mae ein gwefan heddiw wedi cael 'gwedd newidiad ' 
gwych ac mae'n fwy perthnasol, cyfredol ac yn haws 
i’w ddilyn - cymerwch yr amser i edrych arno ac os 
oes gennych unrhyw sylwadau, rhowch y rhain yn ôl 
i Henry Gilbert, Ysgrifennydd y Pwyllgor Cysylltiadau 
Cyhoeddus. 
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CYFLWYNIAD GWOBRAU RHITHWIR 
CYNTAF ERIOED  

 

 
Rhaid i'r sioe fynd ymlaen! 
 
Gall bywyd, fel yr oeddem yn ei adnabod unwaith, 
ymddangos ar adegau i gael ei 'atal' o ganlyniad i'r 
holl gyfyngiadau ynghlwm a Covid 19. – yn enwedig 
wrth i ni fynd i mewn i'n hail glo cenedlaethol.  
 
Ond nawr, yn fwy nag erioed, mae'n hanfodol ein 
bod yn parhau i gydnabod y cyflawniadau  o'n 
cwmpas.  Mae cydnabyddiaeth yn ffordd rymus i'n 
cymdeithas barhau, hyd yn oed pan fydd yn teimlo ei 
bod yn aros yn ei hunfan.  
 
Cynigiodd y Tîm Gwobrau Teithio, cynorthwy-ydd 
Llys Andrew Board a Chadeirydd PRC  Agnes 
Xavier Phillips  gyda'r Uwch Warden Dr Kathy 
Seddon a'r Cynorthwy-ydd Llys Keith Shankland i 
Gadeirydd y Pwyllgor Gwobrau Windsor Coles a'r 
Meistr Peter Coleman y dylem gynnal ein Gwobrau 
Rhithwir cyntaf ar gyfer enillwyr gwobrau 2020 mewn 
Newyddiaduraeth, Peirianneg ac Arloesi 2020. 
 
Arweiniodd y cydweithio hwn at gyflwyno Chelsea  

Davies (Newyddiaduraeth), Daniel Lewis (Arloesi) a 

David Williams (Peirianneg) gyda'u gwobrau gan y 

Meistr ddydd  Sadwrn 17 Hydref 2020.  Fe'u 

cyflwynwyd gan yr Uwch Warden a rhoddodd pob un 

o'r enillwyr esboniad, rhagorol am ei prosiect. 

Er mwyn rhoi cydnabyddiaeth haeddianol i’r achlysur 
cytunodd y Meistr Peter Coleman, Cadeirydd 
Gwobrau Windsor Coles, Cyn Feistr Geoff Hughes, 
Warden Iau Stuart Castledine, Cynorthwy-ydd Llys 
Andrew Board, Cadeirydd PRC Agnes Xavier-
Phillips, Cadeirydd Digwyddiadau Elusennol Simon 
Holt a'r Clerc Christopher Dale i gyd i fynychu‘r 
cyflwyniad yn gwisgo mantell a regalia. 
 

 
 
Gyda chytundeb enillwyr y Gwobrau, mae'r 
digwyddiad hefyd wedi cael ei ddathlu ar safleoedd y 
cyfryngau cymdeithasol newydd i WLCoW, sef 
Facebook, Twitter a Linkedln. 
 
Mynegodd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd a 
Phrifysgol Metropolitan eu llawenydd gyda'r 
digwyddiad a diolchwyd i WLCoW am y gefnogaeth 
a'r gydnabyddiaeth a roddwyd i'w myfyrwyr. Maent 
hwythau hefyd wedi rhoi'r digwyddiad ar eu 
safleoedd cyfryngau cymdeithasol gan roi 
cyhoeddusrwydd pellach i WLCoW. 
 
Siaradodd pob un a oedd yn bresennol yn galonogol 
am yr hyn a oedd yn ei hanfod yn brawf; a 
chytunodd Simon Holt, Cadeirydd y Pwyllgor 
Digwyddiadau Elusennol, y gellid datblygu'r dull 
cyflawni hwn ymhellach fel digwyddiad ehangach yn 
2021 ....... felly gwyliwch y gofod yma! 

 
 

LANSIO WLCoW  
 
 

 
 
 
 
Er bod y byd wedi'i ohirio a bod pob digwyddiad 
wyneb yn wyneb wedi'i ganslo, mae'r Pwyllgor 
Cysylltiadau Cyhoeddus wedi gwneud cynnydd 
mawr gyda llwyfannau rhithwir i gysylltu Lifreiwyr ac 
eraill â WLCoW. 
Yn dilyn diweddariad llwyddiannus gwefan WLCoW 
https://www.liverycompanywales.cymru a chyda 
cytundeb y Llys, mae llwyfannau'r cyfryngau 
cymdeithasol Twitter,  Facebook a Linkedln wedi 

 

https://www.liverycompanywales.cymru/
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cael eu lansio i gysylltu pobl â'r wefan ac i 
ymgysylltu â’r Lifreiwyr am gyfnod prawf o 4 mis. 
 
Mae Twitter, Facebook  a Linkedln yn ffyrdd 
ychwanegol o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni i gyd 
am yr hyn sy'n digwydd yn WLCoW. Mae'n gyfle 
gwych i Lifreiwyr a chefnogwyr eraill ein hachos 
gymryd mwy fyth o ran sy'n bwysicach nag erioed yn 
y cyfnod eithriadol hwn. Mae'r dolenni i dudalennau 
Facebook a Twitter yn 
https://www.facebook.com/The-Worshipful-Livery-
Company-of-Wales-
113039997239972/?view_public_for=113039997239
972 ac  yn  https://twitter.com/LiveryCoWales 
 
Nod cychwynnol y cyfryngau cymdeithasol yw ennyn 
diddordeb ymgeiswyr priodol am y Gwobrau Aur, 
Arian a Theithio. Fel y soniwyd eisoes, ein tri 
enillydd Gwobr Teithio a fynychodd ein cyflwyniad 
rhithwir gwreiddiol oedd y cyntaf i gael ei gynnwys ar 
Facebook, Twitter a Linkedln a ddangosodd y gall 
WLCoW, hyd yn oed yn absenoldeb cyflwyniad 
wyneb yn wyneb, barhau i ddathlu pobl ifanc 
dalentog Cymru! 
 
Wrth sôn am lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol, 
dyma'r Meistr yn ymgymryd ag ef. 
 

 
‘Rhaid gadael y stori yma yn Saesneg fel y gwelwch” 
‘ 
. 
For those of my (a certain) generation who do 
not/cannot comprehend why Facebook exists, might 
like to know that I am trying to make friends outside 
of Facebook while trying to embrace the same 
principles. 
Therefore, every day I walk down to the town and tell 
passers-by what I have eaten, how I feel at the 
moment, what I did last night (sometimes in full 
technicolour) and what I plan to do later and with 
whom. I give them pictures of my family, my dog and 
me gardening, taking things apart while in my 
garage, and mowing and watering, standing in front 
of landmarks, driving around town, having meals, 
and generally doing what anybody and everybody 
does every day. I also listen on to their 

conversations, give them a “thumbs up” and tell 
them that I “like” them. 
It all seems to be working as I already have four 
following me…………..2 police officers, a private 
investigator and a psychiatrist. 
 
 
Agnes Xavier-Phillips JP DL  
Cadeirydd - Y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus 

 

Y PWYLLGOR AELODAETH 
 

 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Pwyllgor Aelodaeth 
newydd gan Zoom ddydd Gwener 2. Hydref. Bydd y 
pwyllgor newydd yn ymchwilio i ddosbarthiadau 
newydd o aelodaeth a bydd y rhain yn cynnwys 
Aelodaeth Gorfforaethol ac Aelodaeth Dramor; 
amlinellwyd y rhain gan Gadeirydd y Pwyllgor 
Elusennau yn y Bwletin diwethaf. Bydd aelodau 
newydd hefyd yn cael eu ceisio o bob rhan o Gymru 
yn ogystal â phobl o Gymru sy'n byw y tu allan i 
Gymru ond o fewn y DU. Ymchwilir i ffyrdd newydd o 
ddenu aelodau newydd. 

Mae cadw ein Lifreiwyr presennol yn bwysig ac mae 
ein Cyn Feistr Ron Eccles wedi cytuno i weithredu 
fel ein Almoner sy'n  gofalu am les Lifreiwyr, yn 
enwedig yn y cyfnod pryderus hwn. Bydd yr Athro 
Eccles yn gweithio gyda'r Caplan y Parch Sarah 
Jones.Ymchwilir i ffyrdd o annog Lifreiwyr presennol 
i gymryd rhan mewn digwyddiadau a hefyd i wneud i 
Lifreiwyr presennol a newydd deimlo bod ganddynt 
gyfraniadau pwysig i'w gwneud i WLCoW. Mae 
angen i ni hefyd gynnwys ein  Lifreiwyr presennol yn 
nigwyddiadau WLCoW er y bydd angen i'r rhain fod 
yn ddigwyddiadau ar-lein hyd y gellir rhagweld fel y 

https://www.facebook.com/The-Worshipful-Livery-Company-of-Wales-113039997239972/?view_public_for=113039997239972
https://twitter.com/LiveryCoWales
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fenter Talking Heads. Byddai unrhyw syniadau ar 
gyfer gweithgareddau o'r fath yn cael eu derbyn yn 
ddiolchgar a gellid eu hanfon at y Clerc yn 

clerk@liverycompanywales.cymru.    

Yr ydym yn ffodus iawn ein bod wedi recriwtio tîm o'r 
radd flaenaf i wasanaethu ar y pwyllgor newydd. 
Mae'r llun a dynnwyd o'r tîm yn ystod y cyfarfod 
Zoom yn dangos pwy fydd yn gweithio ar y mentrau 
newydd hyn. 

Rosemary Solbé FRSB 
Cadeirydd -  Y Pwyllgor Aelodaeth 

 

 Y PWYLLGOR GWOBRAU 
 

Mae'r Cwmni bellach ar bwynt hanner blwyddyn o 
flwyddyn WLCoW o Ebrill 1 2020 i 31 Mawrth.  
Dylanwadodd y cyfyngiadau ar bob rhan o economi 
Cymru am yr hanner cyntaf o’r flwyddyn er mwyn 
lleihau lledaeniad yr haint gan feirws Corona a'r 
cyflwr dilynol Covid 19.  Mae'r cyfyngiadau wedi 
cyfyngu ar y cyfleoedd i roi gwobrau, yn enwedig yr 
Ysgoloriaethau Teithio sy'n cyfrif am tua 45% o’r 
gyllideb  
 
Mae aelodau'r Pwyllgor Gwobrau sy'n gweithio'n 
galed yn addasu i'r cyfyngiadau drwy sicrhau bod y 
gwobrau yn cael eu gwneud. Rydym yn gweithio i 
fodloni ein nod o "Feithrin talent Gymreig.” 
Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo rithwir gyntaf ar 
ddydd Sadwrn 17 Hydref pan gyflwynwyd 3 
Ysgoloriaeth Deithio gwerth £1000 yr un i Mr David 
Williams (Peirianneg) i deithio i Ganada, Daniel 
Lewis (Arloesi / Pensaernïaeth) i deithio i Fenis a Ms 
Chelsea Davies (Newyddiaduraeth) i ymchwilio i 
dwristiaeth yng Nghymru.  Mynegodd y Meistr Mr 
Peter Coleman ei ddiolch i aelodau'r Pwyllgor 
Gwobrau am eu hymrwymiad a'u gwaith caled ac i'r 
Uwch Warden am drefnu'r cyflwyniad arloesol a 
phleserus hwn.  
 
Yn fy erthygl ddiwethaf, dywedais fod swm yr arian a 
oedd ar gael ar gyfer gwobrau  yn 2020-2021 yn 
debygol o fod yn is na'r hyn a oedd ar gael mewn 
blynyddoedd cynharach o ganlyniad i'r dirywiad 
mewn incwm buddsoddi o gronfa'r Ymddiriedolaeth, 
a rhoi'r gorau i ddigwyddiadau’r Cwmni.  Mae'n 
bleser gennyf ddweud bod yr arian a oedd ar gael i’r 
Cwmni gan Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth 
Elusennol ar gyfer y rhaglen wobrwyo wedi rhagori 

ar yr arian a wariwyd hyd at 2019 – 2020 ac y bydd 
yn fwy na £40,000. 
 
Mae nifer sylweddol o wobrau eraill eisoes wedi'u 
gwneud gan y Pwyllgor Gwobrau a Phwyllgor 
Gogledd Cymru, ac mae pob aelod yn gweithio'n 
galed i sicrhau bod rhaglen wobrwyo'r Cwmni yn 
cael ei chyflwyno'n effeithiol er budd pobl ifanc 
Cymru.  Byddem yn croesawu unrhyw Lifreiwr sydd 
a diddordeb mewn ymuno â'r Pwyllgor Gwobrau, 
neu i roi cymorth drwy gynorthwyo yn y broses 
wobrwyo, mae'n brofiad buddiol iawn.   
 
Os oes unrhyw un yn dymuno cymryd rhan, 
cysylltwch â'r Ysgrifennydd Gwobrau, Mr 
Christopher Dale JP yn  
awards@liverycompanywales.cymru  neu'r  
Cadeirydd Windsor Coles OBE yn 
windsor@colesassociates.co.uk 
 
Windsor Coles OBE CEng FIET 
Cadeirydd - Y  Pwyllgor Gwobrau 
 

Y DIWEDDARAF AR GYMUNED POBL 
IFANC 

 
-AR GYFER DATBLYGU GYRFA DRWY 
FENTORIAETH – 
 

 
 
Llwyddodd Cymuned y Bobl Ifanc i gyfarfod yn eu              
slot dydd Iau chwarterol rheolaidd ddechrau mis 
Medi ar gyfer mentora cyfoedion.  
 
Er ei fod ar-lein, roedd treulio amser gyda'i gilydd 
unwaith eto'n cynnig rhyw lun o normalrwydd. 
Diweddarodd aelodau'r Pwyllgor YPC y grwp am eu 
prosiectau a'u gyrfaoedd. Mae llawer o'r grŵp 
penodol hwn o'r YPC yn gweithio yn y sector 
prifysgolion felly mae eu gwaith yn ymwneud â 
darlithio a phrosiectau ymchwil. Roedd yn amlwg 
bod y darlithwyr ifanc yng Nghymru ychydig yn 
nerfus gyda'r tymor newydd yn dechrau ym mis 

mailto:clerk@liverycompanywales.cymru
mailto:awards@liverycompanywales.cymru
mailto:windsor@colesassociates.co.uk
mailto:windsor@colesassociates.co.uk
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Medi, ond yn croesawu'r her o ddarparu cynnwys 
academaidd diddorol ar-lein. Mae'r genhedlaeth 
nesaf o fyfyrwyr sy'n dod i brifysgolion am y tro 
cyntaf wedi teimlo’n rhwystredig oherwydd yr effaith 
ar eu bywydau. Teimla aelodau academaidd y 
Pwyllgor YPC ddyletswydd i'w cefnogi. 
 
Ymhlith y prosiectau ymchwil parhaus a drafodwyd 
gennym roedd ymchwil Covid-19, mowldio plastig ar 
gyfer y diwydiant modurol, modelu biofecanyddol 
uwch ar gyfer gofal iechyd, a dyfodol tecstiliau. 
Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Iau cyntaf mis 
Rhagfyr. Os oes unrhyw enillwyr gwobrau ifanc am 
gymryd rhan gallant anfon e-bost  
wlcowypc@gmail.com. 
 
Joshua Williams 
Cadeirydd –  Cymuned Pobl Ifanc 
 

PHILIP KITCHEN - EIN  TRYSORYDD 
NEWYDD 

 

 
 
Mae'n anrhydedd imi gael fy ethol i Gwmni 

Anrhydeddus Lifrai Cymru ac edrychaf ymlaen at fy 

rôl fel Trysorydd.  Hyderaf fy mod yn ddilynwr 

galluog i Stuart Castledine a fydd yn awr yn gallu 

canolbwyntio ei sylw'n llawnach ar agweddau eraill 

o’r Cwmni. 

Gofynnwyd i mi ddarparu rhai nodiadau biograffiadol 

amdanaf  fy hun.  Cefais fy ngeni yn Swydd Warwick 

ond fe'm magwyd yn bennaf yn ne-ddwyrain Lloegr 

lle bûm yn Ysgol Ramadeg Farnborough cyn mynd 

i'r Brifysgol yn Southampton i astudio Cyfrifeg. Rwy'n 

cofio ffrind yn dweud mae’n rhaid fy mod wedi bod 

yn mwmian debyd a chredyd o’r crud! Fodd bynnag, 

mewn gwirionedd, y diddordeb a'm cefnogodd drwy'r 

gwaith caled o gymhwyso oedd diddordeb yn yr 

amrywiaeth eang o bobl y gweithiais gyda hwy ac ar 

eu rhan.   

Gorffennais fy nghymwyster gyda Mann Judd yn 

Llundain lle cefais fy anfon yn gofiadwy at gwmni 

lle'r oedd  merch y perchennog,yn gyfrifol am y 

cyfrifon ac wedi ysgrifennu'r holl drafodion taliad a 

derbynneb am y flwyddyn mewn un golofn, heb ei 

gwahaniaethu. Symudais i Coopers & Lybrand lle 

gweithiais am nifer o flynyddoedd mewn archwilio 

allanol cyn trosglwyddo i weithio fel archwilydd 

mewnol ar gyfer cwmni rhyngwladol mawr yn yr Unol 

Daleithiau.  Yma, arweiniais ymchwiliad twyll yn eu 

swyddfa yn Amsterdam. Roedd y troseddwr yn 

weddw oedrannus a oedd nid yn unig yn cynorthwyo 

rheolwr swyddfa'r cwmni i ail-addurno ei dŷ i safon 

uchel ond hefyd yn rhedeg cynllun twyll TAW 

proffidiol ar gyfer amrywiaeth o ‘brothels’ a hi ei hun. 

Person swynol wrth siarad am bethau heblaw cadw 

llyfrau ond roedd yn bendant bod ei thwyll yn ‘quid 

pro quo’ cyfreithlon am y gwaith a wnaeth. 

Roedd ystod fy ngwaith yn ehangu i gynnwys 

ymchwiliad ariannol, gan dreulio hyd at 80% o'm 

hamser dramor.  Roedd llawer o hyn yn boenus, yn 

treillio'n fanwl drwy waith papur. Er hynny, rwy'n 

cofio un rheolwr credyd yn Sicily a gyrhaeddodd yn 

gwisgo siwt Eidalaidd smart gydag un neu ddau o 

gynorthwywyr mawr. Rhedodd drwy'r broses casglu 

dyledion yn ei fanc ac yna gorffennodd gyda ‘verbal 

flourish '... os yw hynny i gyd yn methu yna .....  

dyma Sicily wedi'r cyfan!'. Rhaid imi ychwanegu ei 

fod wedi gwenu bryd hynny. 

Fodd bynnag , nid oedd y teithio ddi-baid heb gost 

bersonol a symudais i faes ailyswiriant fel Prif 

Gyfrifydd Cwmni Ailyswiriant Ewropeaidd mawr yn 

Llundain.    Yn anffodus, roedd  hyn  yn rhy hwyr  i  

achub  fy  mhriodas  ac  arweiniodd  y  profiad  hwn 

ataf  i ail-werthuso  fy mywyd.  Symudais i 

ymgymryd  â swydd fel Cyfarwyddwr Cyllid yng 

Nghymuned y Byd ar gyfer Myfyrdod Cristnogol  – 

roedd cymryd y swydd hon ychydig yn anarferol gan 

mai un o'r cyfwelwyr ar gyfer y swydd oedd Cwnsler 

Cyffredinol yr IMF, ac un arall yn fynach Benedictine. 

Yn ystod fy amser yn y rôl hon cofiaf gyda phleser 

bwyta gyda dyngarwr Americanaidd oedd yn Uwch 

Fancwr Buddsoddiadau gyda Blackstone yn ei 

gartref yn Cheyne Walk. Wrth wrando arno, yn 

disgrifio y ffordd yr oedd yn defnyddio ei ddoniau a'i 

mailto:wlcowypc@gmail.com
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arian ar gyfer busnes a dyngarwch, cadarnhawyd i 

mi fy mod ar lwybr mwy boddhaol.   

Trawsnewidiwyd fy mywyd personol pan gyfarfum â 

chynhyrchydd yn y BBC, Jan Leathes. 

Penderfynwyd y byddwn yn ymddeol yn gynnar, a 

gwnaethom gynllunio bywyd prysur a gweithgar yn ei 

mamwlad yng Nghymru a symud i Llanyre ym 

Mhowys. Yn anffodus, bu farw o fewn chwe mis i ni 

symud. Roeddwn yn teimlo’n dorcalonnus ond yn 

benderfynol o beidio â symud yn ôl i Lundain ac 

arhosais yn Llanyre am ddwy flynedd.  Sylweddolais 

yn raddol  fod yn rhaid i mi gadw fy meddwl yn 

brysur a dechrau gweithio eto gan symud i swydd 

Cyfarwyddwr Cyllid gyda Chanolfan Materion 

Rhyngwladol Cymru yng Nghaerdydd. 

Yn dilyn y symudiad yma i Gaerdydd fe'm 

cyflwynwyd gan ffrind i'm diweddar bartner i 

Francesca Dawson, Albanwr sy'n rhedeg Cwmni 

Rheoli Achosion bach. Bu i ni briodi bron i ddwy 

flynedd yn ôl ac ym mis Mawrth eleni ymddeolais am 

yr eildro.  Yn ddiddorol, drwy Francesca y 

gwneuthum y cysylltiadau sydd bellach wedi arwain 

at fy ethol i’r Cwmni Lifreiwyr. 

Y tu hwnt i'r Cwmni rwy'n dal i wneud ychydig o 

waith ar sail ddetholus i 'gadw fy llygad i mewn'. 

Rwy'n parhau i ymwneud â Cristnogaeth Fyfyriol 

drwy fod yn aelod o Sisteregwyr Lleyg Caldy a'm 

cysylltiad parhaus â Chymuned y Byd ar gyfer 

Myfyrdod Cristnogol. 

Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn ffotograffiaeth a, 

chyn y cyfnod clo yr oedd gan Francesca a finnau 

raglen deithio  lawn wedi'i chynllunio.  Gobeithio y 

byddwn yn gallu ailddechrau'r cynlluniau hynny yn 

fuan.    

Edrychaf ymlaen at ymuno a chyfrannu at waith 

Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru a chyfarfod â 

llawer mwy o'r Lifreiwyr fel y mae amser a’r 

pandemig yn caniatáu.  

DYFRIG MORGAN JAMES – YMDDIRIEDOLWR 
NEWYDD EI BENODI 

 
 

 
 
 

Ganed Dyfrig a chafodd ei fagu ar y fferm deuluol yn 
Llangadog, Gorllewin Cymru a mynychodd Goleg 
Llanymddyfri. Mae ganddo Radd gydag Anrhydedd 
mewn Daeareg o Goleg y Frenhines Mary, Prifysgol 
Llundain, ac mae’n Ddaearegydd Siartredig a 
Cymrawd y Gymdeithas Ddaearegol, y Sefydliad 
Chwarela a'r Sefydliad Materion Cymreig. 
Derbyniodd hyfforddiant busnes pellach yn Ysgol 
Fusnes Llundain ac IMD yn Lausanne. 
 
Dechreuodd ei yrfa mewn Llywodraeth Leol ac yn 
1982 ymunodd â'r Gorfforaeth Cludo Nwyddau 
Cenedlaethol a bu’n rhan o’r tim o reolwyr a 
gweithwyr a brynodd allan y cwmni oddi wrth y 
Llywodraeth. Roedd ganddo nifer o swyddi uwch 
reoli mewn busnesau dosbarthu, rheoli gwastraff a 
mwynau gydag aseiniadau yn Chicago, Hong Kong 
a Prague. Ar ôl anorfiad llwyddiannus o NFC, 
ymunodd â Redland PLC ym 1994 a ddaeth yn 
feddiant  i Lafarge SA yn ddiweddarach , busnes 
deunyddiau adeiladu byd-eang. Bu'n Brif Swyddog 
Gweithredol Lafarge Aggregates UK am 6 blynedd 
cyn dod yn gyfrifol am fusnes Gogledd a Chanol 
Ewropeaidd Lafarge gwerth €5 Biliwn gyda  
gweithrediadau o Rwsia i’r Iwerddon. Yn ddiweddar, 
bu'n Gadeirydd Lafarge UK cyn iddo uno â Tarmac 
pan ddaeth yn Gyfarwyddwr Anweithredol. 
 
Mae bellach yn eistedd ar fyrddau nifer o gwmnïau 
adeiladu mewn swyddi anweithredol, ac yn 
ymddiriedolwr cynllun pensiwn £3.8 Biliwn yn ogystal 
â rhedeg ei gwmni ei hun sy'n ymgymryd â gwaith 
mentora ac ymgynghori. 
 
Roedd yn aelod brwd o'r Bwrdd Crwn a bu yn 
Llywydd Cenedlaethol iddynt yn 1993/94. Mae'n 
siaradwr Cymraeg rhugl ac yn deall digon o  
Ffrangeg i drafod ei gyflog blynyddol. 
 
Ymunodd â Chwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru yn 
gynnar yn 2019 ar ôl bod yn Lifreiwr am 16 mlynedd 
gyda Chwmni Anrhydeddus Paviors ac yn Feistr yn 
2018/19. Bu'n un o Ymddiriedolwyr Elusen y Paviors 
am 10 mlynedd a'i Gadeirydd am 4 blynedd, elusen 
sy'n dosbarthu dros £100K y flwyddyn. Mae 
Academi Adeiladu Llundain yn canolbwyntio ar bobl 
ifanc difreintiedig rhwng 16 ac 20 oed a/neu NEET 
ac yn rhoi hyfforddiant a phrofiad gwaith iddynt ym 
maes adeiladu. Mae dros 70% o'r rhai a fynychodd 
wedi cael profiad gwaith ac mae dros 30% wedi cael 
gwaith llawn amser. Sefydlwyd yr elusen hon gan 
Lifrai Paviors  ac roedd yn un o'r sylfaenwyr. 
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Mae bellach yn byw yn Swydd Hertford gyda'i wraig 
Glesni ac maent hefyd yn treulio mwy o amser yn eu 
dau gartref arall yng Nghei Newydd, Gorllewin 
Cymru a Provence yn Ne Ffrainc. Mae ganddynt 
ddau fab, Rhodri sydd hefyd yn Pavior a Huw sy'n 
byw ym Melbourne, Awstralia. 
Mae ei ddiddordebau’n cynnwys gwylio rygbi, bod yn 
gefnogwr brwd i'r Scarlets, criced, cerdded ei gi ar 
hyd arfordir Cymru, pysgota a phlu, teithio ac wrth 
gwrs yfed gwinoedd da. 

 

“TALKING HEADS” 
Dydd Iau 19th  Tachwedd 2020 am 7:30yh. 

 

 

Cyn Feistr Geoff Hughes,  MBA, MEd, BA, Cert.Ed.  
a Chyn Lywodraethwr Carchardai EM Belmarsh, 
Caerdydd a Drake Hall mewn sgwrs â Chynorthwy-
ydd Llys Andrew Board,, FRSA. Cyn gadeirydd RSA 
Cymru a chyfarwyddwr prosiect BT. Ymddiriedolwr 
VLV. 

Anfonwch ddatganiad o ddiddordeb at y Clerc 
Cynorthwyol  i dderbyn cyfarwyddiadau ymuno llawn 

 DATHLIAD PRIODAS 
 

 

Roedd gosod cyfyngiadau cloi lleol yng Nghaerdydd 
ar 27 Medi  2020 yn gwneud i’r Warden Iau, Stuart 
Castledine a'i wraig Christine, boeni efallai na 
fyddent yn gallu mynychu priodas eu merch Sara yn 
Wimbledon ar ddydd Sadwrn 10 Hydref 2020. Fodd 
bynnag, nid oedd angen iddynt boeni gan fod 
Llywodraeth Cymru wedi penderfynu deddfu  bod 
mynychu priodas yn esgus resymol  iddynt adael eu 
cartref yn Llandaf a theithio i'r briodas.   
 
Er mai dim ond 13 o westeion allai arsylwi ar briodas 
Sara i Dr Quentin Mason nid oedd llawenydd a 
hapusrwydd yr achlysur wedi lleihau. Cafodd y 
seremoni ei ffrydio'n fyw ledled y byd drwy Zoom 
gyda’r "gwesteion", rhai ohonynt wedi gwisgo i fyny 
ar gyfer yr achlysur, wedi dod o Awstralia, Canada a 
De Affrica yn ogystal â'r DU. Mewn cinio wedyn yn y 
Caffi Ivy yn Richmond dathlodd teulu a ffrindiau'r par 
priod ar ran pawb oedd yn bresennol, yn ogystal â 
ffrindiau absennol, i wneud y diwrnod yn arbennig o 
gofiadwy yn yr adegau rhyfedd hyn. 

NODWCH Y DYDDIAD 

Talking Heads 

Dydd Iau 10 Rhagfyr 7.30yh Cynorthwy-ydd Llys,  
yr Athro John Solbé,  MBE DSc Ecotocsigolegydd 
wedi ymddeol mewn sgwrs â Lifreiwr Noel Hulmston, 
Amgylcheddwr. 

* Oherwydd  swm llethol o ddeunyddiau i'w 

cynnwys yn y rhifyn hwn o BLC mae'r Tîm 

Golygyddol sy'n gweithredu ar awgrym wedi 

cyflwyno Atodiad sy'n cynnwys enillwyr gwobrau. 

Treial yw hwn felly rhowch eich sylwadau i'r Tîm 

Golygyddol.* 

 
TÎM GOLYGYDDOL 

 
Os oes gennych unrhyw erthyglau yr hoffech eu 
cynnwys mewn rhifynnau o BLC yn y dyfodol, 
cysylltwch ag Agnes Xavier-Phillips (Cadeirydd 
PRC) ac Angela Parry MBE (Clerc Cynorthwyol) sy'n 
llunio BLC yn seiliedig ar gyfraniadau /  erthyglau a 
dderbyniwyd. 
 
Nos Galan Gaeaf Hapus o'r Tîm Golygyddol 
 

 
 

 



Tudalen 11 o 14 
 

 
 

BWLETIN LIFRAI CYMRU  
GWOBRAU ARBENNIG 
Atodiad 
 

DERBYNWYR DISGLAIR GWOBRAU YSGOL 
WLCOW 2020 

 
Jodie Neville: Coleg Y Cymoedd 

 

 
 
Enillodd Jodie 11 A*S yn TGAU a 4 A*s yn Safon 
Uwch. Roedd hyn yn ei galluogi i gymryd ei lle yn 
Neuadd Sant Edmund, Rhydychen i astudio'r 
Gyfraith. 'Mae Jodie yn ddadleuwr brwd ac yn 
gyflwynydd  i gynulleidfaoedd mawr a bu'n 
gweithredu fel llefarydd ar ran myfyrwyr mewn 
cyfarfodydd llywodraethwyr. Roedd hi'n rhan o'r 
grŵp 'mwy galluog a thalentog' yn y coleg ac felly 
mynychodd ddarlithoedd estynedig a heriol yn y 
gyfraith. Mae Jodie wedi cwblhau cwrs llythrennedd 
digidol ac wedi cysgodi bargyfreithiwr ac wedi 
mynychu tribiwnlys cyflogaeth. 
 

 
 
Dywedodd y coleg "un dysgwr yn dathlu'r marciau 
uchaf heddiw yw Jodie Neville, 18, o Dreharris, a 
fydd yn mynd i Neuadd Sant Edmund, Prifysgol 
Coleg Rhydychen ar ôl ennill graddau rhagorol (A*, 
A*, A, A), yn y Gyfraith, Cymdeithaseg, Mathemateg 
a Hanes”. Mae Jodie yn ddysgwr dawnus, sy'n 
gobeithio dod yn fargyfreithiwr troseddol. Syrthiodd 
mewn cariad â'r brifysgol fawreddog ar ôl cymryd 
rhan yn ei rhaglen breswyl ysgolion haf y llynedd. 
Dywedodd Jodie: "Rwy'f mor hapus i gael y 

canlyniadau yr oedd angen i mi eu cyrraedd i gael 
mynediad i Brifysgol Rhydychen. Yr wyf bob amser 
wedi bod eisiau mynd i Rydychen ac mae gwybod fy 
mod wedi sicrhau fy lle yn rhyddhad enfawr! Mae'n  
un o'r prifysgolion gorau yn y byd ac rwy'n gyffrous 
iawn i ddechrau fy nghwrs ym mis Hydref." 
 

Thomas John Y Coleg Merthyr Tudful 
 

 

Ochr yn ochr â gwirfoddoli ar grŵp cyd-gynulliad 
dysgwyr y coleg a bod yn 'Lysgennad Dysgwyr' 
rhagweithiol i'r coleg mae Thomas wedi bod yn 
fyfyriwr Safon Uwch diwyd, Mae bob amser wedi 
bod yn frwdfrydig am Cemeg hyd yn oed fel disgybl 
ifanc yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa. Gwelir Thomas 
John, yn dathlu ar ôl cyflawni 3 A yng Nghemeg, 
Bioleg a Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol. Bydd Thomas 
yn awr yn symud ymlaen i astudio Cemeg ym 
Mhrifysgol Caerefrog. 

Wrth sôn am ei ganlyniadau, dywedodd Thomas, 
sydd wedi goresgyn heriau sylweddol eleni, "Rwyf 
mor hapus â'm canlyniadau. Mae staff y coleg yn 
mynd y tu hwnt a thu draw i'ch helpu i lwyddo. Mae'r 
gefnogaeth enfawr yr wyf wedi derbyn yn fy 
ngalluogi i ddatblygu'n academaidd ac yn bersonol”.  
Bydd Thomas yn prynu offer cyfrifiadurol gyda'i 
wobr. 

Caitlin Davies Ysgol Penglais Aberystwyth 
 
Mae'r lluniau isod yn dangos Caitlin yn gweithio ar ei 
'phrosiect Auschwitz' a arweiniodd at ei dewis fel 
Llysgennad yr Holocost. Mae’r Llysgenhadon yn 
trefnu digwyddiadau gyda goroeswyr yr Holocost, 
wedi creu celf a drama a dathliadau cerddorol, ac yn 
annog dysgedigaeth ac ymwybyddiaeth bellach 
ymhlith eu cymunedau lleol.  
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Mae Caitlin yn chwaraewr brwd ac yn chwarae yn 
timau’r gynghrair mewn pêl-droed, hoci, a sboncen. 
Mae hi hefyd yn hyfforddi chwaraewyr yn ei hysgol a 
thimau lleol.  
 
Enillodd Caitlin ei lle ym mhrifysgol Caerfaddon i 
astudio  
Marchnata. Cyflawnodd A* mewn Hanes, A mewn 
Mathemateg, A mewn TGCh ac A yn ei CBC. Mae'n 
gyffrous iawn i fynychu'r brifysgol a bydd yn gwneud 
y gorau o bob cyfle sydd ar gael.  Bydd Cailin yn 
defnyddio Gwobr WLCOW i dalu am fynediad i 
gylchgronau allweddol y mae angen tanysgrifio 
iddynt. Mae eisoes wedi cysylltu â Chaerfaddon am 
restr o gwerslyfrau y bydd hi hefyd yn eu prynu.  
 
Regi Certeza: Ysgol Arbennig y Deri 
 
Dyma a ddywedodd athrawon Regi amdano:  
"Mae Regi eto wedi bod yn ased gwych yn ""Training 
Kitchen' y YYD eleni. Mae bellach mor gyfarwydd â'r 
ffordd rydym yn gwneud pethau ac yn fedrus mewn 
cynifer o feysydd fel y gall weithio’n annibynnol ar 
nifer o dasgau sy'n cefnogi'r siop goffi.  Mae Regi 
wedi magu hyder yn awr yn ei drydedd flwyddyn 
gyda ni.  Fe'i gwelir yn aml yn helpu ac yn cefnogi 
dysgwyr llai profiadol na'i hun. " 
 
"Regi, rydym i gyd mor falch bod gennych le yng 
Ngholeg Nantgarw i astudio Arlwyo ac i ddilyn eich 
breuddwyd."  
 
"Regi rydych chi'n seren YYD. Mae eich gwaith 
caled a'ch ymrwymiad i bopeth a wnewch wedi creu 
cymaint o argraff arnaf. Mae'n rhaid mai chi yw'r 
gwisgwr gorau yn yr ysgol. Mae gennych ddawn 
naturiol yn y gegin – pwy a ŵyr efallai y byddwn yn 
eich gweld ar MasterChef yn y dyfodol!  

Y tu allan i'r ysgol, mae Regi yn chwaraewr 
llwyddiannus, gan osod ei olygon, yn llythrennol, ar y 
Gemau Paralympaidd ymhen 4 blynedd gan ei fod 
yn bencampwr saethu llwyddiannus wedi'i ganmol 
am ei gyflawniadau yn ei glwb saethu lleol."  
 
Bydd Regi yn prynu offer arlwyo ar gyfer ei gwrs 
gydag arian y Wobr. 
 
 

Muaad Eghlileb Ysgol Uwchradd Fitzalan 
 
Muaad oedd prif fachgen Ysgol Uwchradd Fitzalan 

eleni. Ef oedd y perfformiwr gorau mewn TGAU 
gydag ysgol uwchraddFitzalan impressi Muaad    

Eghileb 
Muaad Eghlileb Ysgol Uwchradd Fitzalan 

 
 
 
 
 

 
 

Muaad Eghlileb Ysgol Uwchradd Fitzalan 
 
Muaad oedd prif fachgen Ysgol Uwchradd Fitzalan 
eleni. Ef oedd y perfformiwr gorau mewn TGAU 
gyda graddau trawiadol o 14 A*s. Mae hyn yn curo 
record flaenorol yr ysgol a ddelir gan ei frawd 
Mohamed, a aeth ymlaen i astudio meddygaeth yng 
Ngholeg Penfro, Rhydychen. Enillodd Muaad 4 A* ar 
Safon Uwch ac mae'n mynd i'w brifysgol dewis 
cyntaf i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol 
Caerdydd 
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Ysgol Calon Cymru – Kirsty Brown 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daeth Kirsty Brown i mewn heddiw i dderbyn ei 
gwobr oddiwrth Lee Powell, y dirprwy bennaeth,  a 
gamodd  i mewn i wneud y cyflwyniad ar ran 
WLCOW. Derbynodd Kirstywa  siec tuag at ei helpu i 
wella ei sgiliau Iaith Gymraeg tra'n dilyn ei chwrs 
addysgu cynradd ym Mhrifysgol Fetropolitan 
Caerdydd. Mae hi'n ddiolchgar iawn ac yn diolch i 
chi. 
 

Coleg Dewi Sant – Jacob Dawson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Rwyf wedi cael cynnig lle i astudio Athroniaeth ac 
Ieithyddiaeth yng Ngholeg Brasenose, Prifysgol 
Rhydychen yn dechrau'r Hydref hwn, yn dilyn 
graddiau rhagorol Safon Uwch. Rwy'n falch iawn o 
fod wedi derbyn Gwobr Ysgolion y Cwmni Lifrai - 
bydd y grant a ddarperir yn ddefnyddiol iawn i mi i 
baratoi ar gyfer y brifysgol, gan gynnwys fy helpu i 
brynu gyda llyfrau mlaen llaw a gliniadur a fydd yn 
hanfodol i'm hastudiaethau." 

Ysgol Uwchradd yr Esgob Vaughan Abertawe – 
Maryam Balogun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mae Maryam Balogun wedi bod yn mynychu Ysgol 
yr Esgob Vaughan ers ymuno â ni yn 2013. Mae 
Maryam bob amser wedi bod yn fyfyriwr brwdfrydig 
ac yn uchel ei pharch yn ystod ei hamser yn ein 
hysgol uwchradd a'n chweched dosbarth. Roedd hi'n 
foneddigaidd, yn gweithio'n galed, yn ofalgar, yn 
gwrtais, yn barchus ac yn ddibynadwy. Dangosodd 
agwedd eithriadol o aeddfed tuag at ei dysgeidiaeth 
ei hun ac roedd yn awyddus i ddatblygu ei 
gwybodaeth a'i dealltwriaeth mewn unrhyw ffordd y 
gallai wrth geisio gwneud cais llwyddiannus i astudio 
Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerwysg. Felly, 
cyflawnodd Maryam A* mewn Mathemateg, A* yng 
Nghemeg, A* yn CBC ac A mewn Bioleg. Roedd 
Maryam yn gyfathrebwr da iawn ar ffurf ysgrifenedig 
a llafar ac roedd bob amser yn barod ac yn awyddus 
i gymryd rhan lawn ym mha beth bynnag y taflodd ei 
hun iddo. Gweithiodd yn dda fel aelod o dîm yn 
ogystal â dangos potensial arweinyddiaeth 
ardderchog. Roedd yn bleser gwirioneddol dysgu 
Maryam Balogun. Yr wyf yn argyhoeddedig, diolch i 
wobr WLCOW, y bydd Maryam yn ddi-os yn gallu 
prynu'r stethosgop o ansawdd y bydd ei angen arni i 
astudio Meddygaeth yng Nghaerwysg. 
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David Williams Gwobr Teithio Peirianneg 
WLCOW 2020 

 

 
David wrth ei waith yn ei labordy yn Adran 
Beirianneg Prifysgol Caerdydd 
 
Yn ystod cam olaf PhD David cafodd gyfle i arwain y 
gwaith o gynllunio, cynhyrchu ac adeiladu system 
pelydr-X gyflym bwrpasol ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Y system hon yw'r unig un o'i bath yn y DU ac 
ychydig iawn o'r systemau Pelydr-X hyn sydd yn y 
byd. Mae'r dechneg ddelweddu hon yn caniatáu 
mesur yn uniongyrchol sut mae'r esgyrn mewn 
gwahanol uniadau synofaidd (h.y. penglin, migwrn, 
clun) yn symud o'i gymharu â'i gilydd. Gellir ei 
wneud tra bod gwirfoddolwyr yn perfformio gwahanol 
weithgareddau fel cerdded, dringo grisiau ac ati. 
Mae'r wybodaeth hon yn amhrisiadwy gan y gall 
helpu i ddeall beth sy'n digwydd pan fydd rhyw fath o 
drawma neu glefyd fel osteoarthritis. Yn ogystal, gall 
ein helpu i ddeall effaith gwahanol driniaethau 
llawfeddygol ac anlawfeddygol a sut mae'r rhain yn 
dylanwadu ar yr uniadau synofaidd ac a ydynt yn 
gweithio yn ôl y bwriad. Mae hyn yn helpu i asesu 
effeithiolrwydd y triniaethau hyn ac o bosibl yn 
darparu gwybodaeth i helpu i'w gwella yn y dyfodol. 
Mae'n waith o'r radd flaenaf 

Bydd y Wobr hon yn ariannu ymweliad ymchwil â 
Phrifysgol y Frenhines yn Kingston, Ontario, 
Canada. Mae ganddynt gyfleuster biofecanyddol 
sy'n arwain y byd ac mae ganddynt system X-Ray 
debyg i un David.  Yn ystod ei ymweliad bydd yn 
gweithio ar ddau brosiect: 

1. Developing a protocol to be performed at Queen’s 
University and Cardiff University for cross-site High-
speed X-ray validation. 

2. Validating  a novel marker-less in-vivo kinematic 
techniques on gold standard in-vitro data to 
determine the accuracy of calculating knee 
kinematics using High-speed X-ray and MRI scan.  

Daniel Lewis Gwobr Teithio Arloesedd WLCOW 
2020 

 

 
 

Disgrifiodd yr Athro Brian Morgan, Daniel Lewis fel 
'prif fyfyriwr' wedi ei gymeradwyo’n fawr ar Gwrs 
20TwentyManagement & Leadership ym 
MetCaerdydd. 
 
Mae Daniel yn ddyn ifanc meddylgar a hyderus iawn 
a gwnaethom fwynhau trafodaeth ZOOM ardderchog 
yn ei gyfweliad. 
Cwblhaodd Daniel ei Radd gyntaf ym Mensaernïaeth 
yng Nghaerfaddon ac yna graddiodd fel Feistr yno. 
Mae wedi cwblhau'r 20Twenty Management & 
Leadership PGCert ym Met Caerdydd. Mae Daniel 
yn bensaer cymwysedig iawn ac mae ganddo 
Gymwysterau Proffesiynol Pensaernïol rhagorol. 
Mae Daniel wedi gweithio yng Nghymru ar ôl 
Graddio’n Feistr. Ar hyn o bryd mae'n gweithio yng 
Nghaerdydd yn Rio Architects ac mae'n rhan o'r tîm 
sy'n gweithio ar Brosiect Adfywio enfawr Bae 
Caerdydd 
 
Bydd Daniel yn defnyddio ei Wobr Teithio Arloesedd 
i ymweld â Biennale Pensaernïaeth Fenis a'i thema 
yw "Sut byddwn yn byw gyda'n gilydd?" Mae'n teimlo 
nad yw'r rhan fwyaf o Benseiri'n cael yr amlygiad i 
arloesedd y byddai'r ymweliad hwn yn ei roi 
iddo.  Byddai'n fudd gyrfa enfawr ac mae'n gobeithio 
rhannu’r fideo o'i ymweliad â chydweithwyr a chyda 
gwefan WLCOW 
 
Esboniodd Daniel ei gred y dylai Pensaernïaeth fod 
yn fwy ymwybodol o’r “lle” a bod yn “holistig”.  
Byddai'r ymweliad yn caniatáu archwilio'r cysyniad 
hwn.  Mae hefyd yn credu y gall Cymru wneud mwy i 
ddefnyddio asedau stoc adeiladau hanesyddol ac 
unwaith eto bydd arfer da yn cael ei archwilio yn 
ystod yr ymweliad. 

 

©WLCoW 


