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Bwletin Lifrai Cymru  
 
 

 
 

LLYTHYR Y MEISTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Annwyl Lifwyr 
 
Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth barhaus sy'n ein 
galluogi i wneud gwelliant rhagorol. I brofi hyn, hoffwn 
dynnu sylw'n arbennig at waith pwysig ein Pwyllgorau 
Gwasanaeth.  
 

• Mae'r Pwyllgor Gwobrwyo, dan arweiniad 
Graeme Morgan,  wedi gwneud cynnydd 
enfawr gyda'u rhaglen a bydd dewis 
ymgeiswyr y Wobr Ddatblygu Aur a Gwobr 
Ddatblygu Arian y Jiwbilî yn dechrau'n fuan. 
Mae'r detholiad o dan arweiniad Geoff Hughes 
a Gillian Davies yn y drefn yna..  

• Mae'r Pwyllgor Elusennol, dan gadeiryddiaeth 
Simon Holt, wedi baratoi'n dda ar gyfer ein 
Arwerthiant Celf ar 22ain Hydref ac yn parhau 
i werthu tocynnau ar gyfer ‘photo shoot’ David  
Hurn. (Gweler y wefan) 

• Mae'r Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus, 
diolch i Agnes Xavier-Phillips, wedi 
cynhyrchu Bwletin Lifrai Cymru arall sy'n cael 
ei ganmol yn fawr ac yn parhau i gadw ni’n 
fywiog.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Diolch i'n Pwyllgor Gogledd Cymru, dan 
gadeiryddiaeth Andrew Richards. Rydym 
newydd fwynhau dau ddigwyddiad gwych, a 
nodir isod.  

• Mae ein Pwyllgor yn Llundain hefyd yn brysur 
yn cynllunio digwyddiadau ac wedi rhoi 
cymorth a chyngor ynglŷn â noson yn yr 
Athenaeum ym mis Tachwedd.  

• Mae'r Pwyllgor Aelodaeth wedi creu protocol 
ar gyfer ceisiadau newydd drwy'r wefan, ac 
rwy'n falch iawn bod gennym nifer o ddarpar 
Lifwyr addawol i'w hystyried yn y GPC a'r Llys.  

 
Diolch yn fawr iawn i'r holl Bwyllgorau hyn. 

 
Gan droi at ddigwyddiadau diweddar, roedd mwy na 
chwe deg o gyfranogwyr hapus yn ein Gwledd 
Dathlu’r Sefydliad rhithwir.  Roeddent yn cynnwys 
Arglwyddi Raglaw Gwent a Gorllewin Morgannwg a 
Meistri a Swyddogion o Gwmnïau Lifrai eraill. Roedd 
hefyd yn dda 'gweld' llawer o Lifwyr a Gwesteion o 
WLCoW. 
 
Dechreuodd y noson gyda anerchiad  ffurfiol  gan y 
Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas Llundain, 
William Russell. Ar ôl ZOOM ardderchog cynharach 
gyda ni mynegodd syndod yn ein 'teitl' - gan nad oedd 
yn credu bod bod yn Gymro yn alwedigaeth oedd yn 
gysylltiedig a Lifrai!  Ychwanegodd, wedi clywed mwy 
amdanom ni, roedd yn amlwg nad yw bod yn Gymro 
yn alwedigaeth ond yn hydrach yn angerdd.  
 
Yna, roeddem yn falch iawn o glywed oddiwrth 
Sabrina Cohen-Hatton, sef enillydd Gwobr Cyflawniad 
2021. Siaradodd yn deimladwy am ddigartrefedd. Mae 
ei phrofiadau cynnar o fywyd yn golygu bod hwn yn 
bwnc sy'n agos at ei chalon. Edrychwn ymlaen at 
glywed mwy gan Sabrina yng nghinio’r Athenaeum ar 
19edd Tachwedd. Yna, fe wnaethom fwynhau 
rhyngweithio 'rhithwir' gyda chyd-westeion yn 
ystafelloedd  ZOOM. Yna, wedi ymgynnull eto 
clywsom ddatganiad ar y piano gan y gwir dalentog 
Ashton Holt. Dilynwyd hyn gan ryngweithio pellach ac 
yna cyfarfu pob un ohonom eto am fideo byr am David 
Hurn, i hysbysebu ein tocynnau lluniau. Fel rownd 
derfynol, buom yn gwrando ar enillydd ein Gwobr 
Cyflawniad Eithriadol, Michael Sheen, yn darllen 
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cerdd syfrdanol Dylan Thomas  "Do not go gentle into 
that good night".  Cawsom amser gwych, gyda diolch 
i'n dau Lifwyr a weithredodd fel cydgysylltwyr ar-lein: 
Simon Holt (Cadeirydd ein Pwyllgor Elusennol) a'r 
Athro Ivor Chestnutt. Diolch i'r ddau ohonoch. 
 
Yn ein noson 'Talking Heads' ddiweddaraf, roeddem 
yn falch iawn o groesawu Group Captain Andrew Turk 
DFC ADC MA,  Comander Gorsaf, RAF y Fali, un o'n 
Canolfannau Cysylltiedig, a'r Cyn Feistr, Wing 
Commander Graeme Morgan, Cadeirydd ein Pwyllgor 
Gwobrau. Cawsom y fraint fawr o glywed am yrfa 
nodedig Andy, drwy gwestiynu medrus gan Graeme. 
Mae ‘Talking Heads’ yn dechrau eto ym mis Medi a 
bydd yr Uwch Warden yn trefnu hyn. Diolch, Stuart, 
am hyn a diolch hefyd am gynrychioli'r Cwmni mewn 
cinio diweddar ar HMS Dragon.  
 
Roedd 'Penwythnos Gogledd Cymru' yr wythnos 
diwethaf yn ardderchog. Dechreuasom gyda chinio 
llawen yng Nghaernarfon. Yna, symudom i'r Castell 
am sgwrs ddarluniadol addysgiadol gan y Lieutenant 
General Jonathon Riley CB DSO ar ei wasanaeth yn 
Iwgoslafia - "Gorazde 1995: When Peace Keeping 
Failed." Roedd cyd-gyflwynwyr Jonathon yn ddau 
gyn-aelod arall o'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, Col 
Nick Lock a WO2 Nick Warren. Ar ôl y sgwrs, cawsom 
daith o amgylch Amgueddfa Gatrodol y Ffiwsilwyr 
Brenhinol Cymreig. Y  diwrnod canlynol, mwynhaom 
Parti Gardd prynhawn yn 
Nôl Hyfryd, Llanelwy, drwy wahoddiad caredig Lifwyr 
John a Rosie Solbé. Cafwyd cyfle hefyd i arwisgo ein 
Clerc Cynorthwyol, Angela Parry, sydd - yr ydym yn 
falch iawn o ddweud - bellach wedi ymuno â ni fel 
Lifiwr. Diolch i John a Rosie am eu holl waith caled fel 
gwesteiwyr, ac i Andrew Richards (Cadeirydd 
Pwyllgor Gogledd Cymru) am drefnu a chynllunio'r 
ymweliad cyfan.  
 
Yr wythnos hon, mwynhaom digwyddiad dymunol 
arall, lle'r oeddem yn arwisgo ein Lifiwr newydd 
Roland Adigee. Roedd yn dda clywed am ei yrfa 
mewn technoleg ar-lein yn ystod y cinio a ddilynodd.  
 
Mae'r rhan fwyaf o gyfarfodydd y Cwmni Lifrai yn 
parhau i ddefnyddio technoleg ZOOM. Fodd bynnag, 
rydym yn bwriadu cael cyfarfod Llys 'hybrid' ym mis 
Tachwedd. Yn y cyfarfod hwn bydd Lifwyr newydd yn 
cael ei harwisgo, wyneb yn wyneb, a bydd yr opsiwn i 
ddeialu i mewn drwy ZOOM hefyd ar gael.  
 
 
 
 

Dros y misoedd nesaf edrychwn ymlaen at nifer o 
ddigwyddiadau.  

• Mae'r trefniadau ar gyfer ein taith i Belfast ar y 
12-14eg Medi i gyd eu cyflawni ac edrychwn 
ymlaen yn fawr at y siwrnai.  

• Cynhelir y ‘Talking Heads’ nesaf ar 22ain Fedi  
pan fydd dau o'n Lifwyr mwyaf newydd, 
Stephen Richards a Laura Davies yn sgwrsio.   

• Oherwydd y cyfyngiadau covid RNLI 
presennol, mae'n ddrwg iawn gennym ddweud 
na allwn fwrw ymlaen  â'n digwyddiad 
arfaethedig yn Abertawe ar 30ain  Medi. 
Rydym yn gweithio ar ddigwyddiad arall a 
rhown wybod i chwi. 

• Cynhelir yr Ocsiwn Gelf ar 22ain Hydref. Bydd 
cyfle i brynu eitemau ar-lein ymlaen llaw, ac yn 
y dderbynfa gyda'r nos. Bydd yr elw yn mynd 
i'n Hymddiriedolaeth Elusennol.  

• Mae cynlluniau ar waith i gynnal  cinio tei du 
wych yn yr Athenaeum yn Llundain ar y 19eg 
o Dachwedd. Y darlithydd gwadd fydd enillydd 
Gwobr Cyflawniad 2021, Sabrina Cohen 
Hatton, a oedd yn ddigartref yn ei arddegau, 
ymunodd a Gwasanaeth Tân Cymru, ennillodd 
gradd a PhD yng Nghaerdydd ac sydd bellach 
yn Brif Swyddog Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gorllewin Sussex. Mae Sabrina wedi cymryd 
rhan mewn cyfweliadau gwych ar "Women’s 
Hour" a "Desert Island Discs". Edrychwn 
ymlaen yn fawr at glywed ei darlith 

• Bydd y Gwasanaeth Carolau blynyddol yng 
Nghadeirlan Llanelwy ar 28ain Dachwedd. 
Mae wedi bod yn achlysur cofiadwy erioed i 
lawer o Lifwyr ei fwynhau. Bydd yn cael ei 
ragflaenu gan ein dathliad o ginio hyfryd 
arferol yng nghartref John a Rosie Solbé.  

• Cynhelir ein Gwasanaeth Carolau Lifrai 
blynyddol yn Eglwys Sant Ioan yng 
Nghaerdydd ar 14eg Ragfyr. Rydym wedi 
cadarnhau, yn amodol ar gyfyngiadau Covid, y 
bydd Côr Parc yr Arfau Caerdydd yn ymuno â 
ni. Rydym yn bwriadu dilyn hyn gyda swper 
yng Nghlwb Caerdydd a'r Sir.  

 
Ar gyfer y gwanwyn rydym yn cynllunio cinio ffurfiol i 
ddathlu ein Gwobrau a gofynnwyd i ni siarad a chyflwyno 
Gwobr yn y Senedd mewn Digwyddiad Marie Curie. 
Bydd cinio'r Llys hefyd yn cael ei gynnal. Bydd manylion 
yn cael eu rhannu ar ôl eu cadarnhau. Byddaf hefyd, ar 
eich rhan chi, yn derbyn gwahoddiadau i Gwmnïau Lifrai 
eraill gan gynnwys Clothiers Caerwrangon ym mis 
Hydref 
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Derbyniwch fy nymuniadau gorau a diolch am eich 
cefnogaeth a werthfawrogir yn fawr. 
 
 

 
 
 
 

 
CORNEL Y CLERC 

 
Rydym bellach wedi sefydlu Cyfrif Banc newydd 
i’r Cwmni gyda Metro Bank a bydd yr holl fusnes 
yn y dyfodol yn cael ei gynnal gydag ef. 
 

 
 
Sicrhewch fod yr holl daliadau yn y dyfodol ar 
gyfer unrhyw ddigwyddiadau, rhoddion i'r Cwmni 
a thaliadau Blynyddol yn cael eu gwneud i'r Cyfrif 
newydd, Ardal yr Aelodau.  Am fanylion llawn 
gweler y ddolen isod 
https:// liverycompanywales.cymru/members2/ 
 
Bydd y manylion hyn yn ymddangos ar 
Hysbysiadau Galw yn y dyfodol ac maent eisoes 
wedi'u cywiro ar Anfonebau Blynyddol. 

 
Mae'n flin gennyf ddweud fod rhai Lifwyr, yn ôl ein 
cofnodion banc, eto heb dalu eu cyfraniadau 
Blynyddol. Byddaf yn cysylltu â hwy'n bersonol i 
sicrhau nad wyf wedi colli unrhyw daliadau y gallent 
fod wedi'u hanfon. Ni ellir cysoni rhai taliadau ag 
aelodau gan na chyflwynwyd enw na rhif aelodaeth 
gyda'r taliad archeb sefydlog. 
 
Os ydych wedi archwilio eich taliadau a'ch bod yn  un 
o'r rhai sy'n ddyledus, talwch cyn gynted â phosibl a 
sicrhewch eich bod yn talu i'r cyfrif uchod gyda'r 
manylion canlynol: 
 

Os ydych yn talu gyda siec, gwnewch yn daladwy i 
The Worshipful Livery  Company of Wales ac 
anfonwch i'r cyfeiriad fel y nodir ar yr Anfoneb er sylw'r 
Clerc. 

Er hwylustod, manylaf ar y cyfeiriad i anfon sieciau 
isod: 
 
8 Y Cloisters 
Llandrillo-yn-Rhos 
Colwyn 
Conwy LL28 4PW 
Christopher Dale 
Clerc 
07879-852-853 
clerk@liverycompanywales.cymru 

 
MEDAL AUR Y GEMAU OLYMPAIDD I HANNAH 

MILLS ENILLYDD GWOBR TEILYNGDOD WLCoW 
2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graeme Morgan Cadeirydd y Pwyllgor Gwobrwyo yn 
cyflwyno Gwobr Teilyngdod WLCoW  i Hannah Mills 
a oedd ond yn  16 oed yn 2004! 
 

 

 
 
 
 

(i) Dylech gynnwys y Cyfeiriad CWART ynghyd 
â'ch rhif Aelodaeth Lifrai tri digid (gellir dod o 
hyd i hyn ar eich anfoneb) 

(ii) Gwneud Taliad o £170 
(iii) Os ydych yn cywiro Cyfarwyddiadau Rheol 

Sefydlog, sicrhewch mai 1af  Ebrill 2020 yw 
dyddiad y Taliad cyntaf neu wedi ei gywiro 
ac yn flynyddol wedi hynny. 

(i )  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Kathy 
 
Dr Kathy Seddon FRSA FLS CF 
Meistr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru 2021-2022 
 

Graeme Morgan Cadeirydd y Pwyllgor Gwobrwyo yn 
cyflwyno Gwobr Teilyngdod WLCoW  i  Hannah Mills a 
oedd ond yn  16 oed yn 2004! 
 
Am fwy o fanylion cliciwch ar y ddolen  isod 
290721-hannah-mills.pdf (liverycompanywales.cymru) 
060821-hannah-mills-winners.pdf 
(liverycompanywales.cymru) 
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SWPER DATHLU GOSOD RHITHWIR – DYDD SADWRN 3 GORFFENNAF 2021 

 
Croeso i bawb a Chyflwyniad gan y Meistr, Dr Kathy Seddon 

 
 

Cyfarchiad gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas Llundain, William Russell 
 

 
 

Rhagarweiniad gan y Meistr i gyflwyniad byr gan Dr Sabrina Hatton-Cohen, Enillydd Gwobr Cyflawniad 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 



Tudalen 5 o 14 
 

Roedd Liferwyr a gwesteion yn eistedd mewn 'ystafelloedd torri allan' ac roeddent yn gallu cyfarfod a sgwrsio â nifer o gyd-
westeion cyn symud i "ystafell newydd" ar gyfer pob cwrs. Roedd pob cwrs yn para 15 munud.  
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Ar gyfer y trydydd cwrs daeth gwesteion ynghyd a siaradodd Simon Holt, Cadeirydd ein Pwyllgor Elusennau am Photoshoot 
y ffotograffydd o'r radd flaenaf, David Hurn 

 

 

 

 

 

 

Cerdd fer gan Gymro enwog oedd y Finale a ddarllenwyd gan Gymro yr un mor enwog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yna tynnodd y Meistr y noson i ben 

Yna tynnodd y Meistr y noson i ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TAITH IAU I OGLEDD CYMRU AWST 2021 
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TAITH IAU I OGLEDD CYMRU AWST 2021 
 

Dechreuodd ein gwibdaith gyntaf i Ogledd Cymru mewn 18 mis ddydd Gwener gyda chinio bendigedig yn yr Ystafell 
Gyngerdd yn yr Hen Lys o dan lygad barcud y perchennog Moira Hartley. Cymerwyd diodydd yn y "Circle" cyn cinio 
yn y "Stalls" 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Yr Ystafell Gyngerdd cyn i ni gyrraedd Diodydd cyn cinio 

  
Y Meistr yn canu Mwynhau'r amser i ddal i fyny 

  

Liferwyr yn mwynhau'r profiad wyneb yn wyneb newydd 
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Yn dilyn y cinio, buom yn ymweld ag Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon lle cawsom sgwrs 
am weithredoedd yr RWF yn Bosnia. Cyflwynwyd hyn gan 3 cyn-aelod o'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, Lt General Jonathan 
Riley, Col Nick Lock a WO2 Nick Warren.  
 
Dilynwyd hyn gan daith addysgiadol o amgylch yr Amgueddfa a oedd yn cynnwys arteffactau amrywiol fel rhai yn ymwneud 
â'r bardd Hedd Wynn, enillydd y Gadair Farddol yn Eisteddfod 1917, a laddwyd bythefnos cyn derbyn y Wobr yn ogystal â 
Siegfried Sassoon, Robert Graves a David Jones. 

 
 
                                                                              
Ddydd Sadwrn cawsom ein Parti Gardd traddodiadol hirddisgwyliedig gyda gwesteiwyr galluog iawn John a Rosemary 
Solbé yn eu gardd hyfryd. Roedd y tywydd yn garedig i ni, a chawsom brynhawn gwych gyda chwmni ardderchog. 
 

                                         
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein Gwesteiwraig Rosemary Solbé gyda Eurwen 
Hulmston 

Ein  Gwesteiwr John Solbé gyda'i ferch Anne 
Louise a'i fab yng nghyfraith John 

 

WO2 Nick Warren, Lt Gen Riley, Col Nick Lock                Y Cyffredinol, Cymryd Cwestiynau 
 

Ein Trysorydd, Philip Kitchen gyda Noel Hulmston 
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Cawsom gyfle i ddebyn ein Clerc Cynorthwyol, Angela Parry MBE, yn swyddogol i'r Cwmni Lifrai. Cyflwynodd y 
Meistr hefyd ei Thystysgrif Aelodaeth y Cwmni Lifrai i Dr Brenda Bignold 
 

                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Meistr yn cyflwyno ei Thystysgrif Aelodaeth 
i'n Clerc Cynorthwyol 

Y Meistr yn cyflwyno ei Thystysgrif Aelodaeth  i 
Brenda Bignold  

    
 

 

Claude Evans a Sylvia Robert-Sargeant yn sgwrsio’n 
eiddgar 
 
  

Peter a Brenda Bignold 
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ENILLYDD GWOBR IAU Y CONSERVATOIRE 
YN Y GOLEUGYLCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Daeth ein enillydd Ceidwad Iau cyntaf, Ieuan Davies, 
i ben ei flwyddyn academaidd yng Ngholeg Brenhinol 
Cerdd a Drama Cymru (CBCDC), gyda chyfarfod EUB 
Tywysog Cymru, ac EUB Duges Cernyw yn ystod eu 
hymweliad diweddar â'r Coleg. Meddai Ieuan, "Rwyf 
wedi cael blwyddyn gyntaf wych ac roedd cwrdd â'i 
Uchelder Brenhinol a Duges Cernyw yn brofiad 
arbennig iawn ac yn ffordd wirioneddol wych i orffen y 
flwyddyn. Fel un o dri Ysgolhaig Tywysog Cymru yn y 
Coleg, cefais y fraint o gwrdd â'r ddau ar ôl iddynt 
gyrraedd. Roedden nhw'n sgwrsio'n frwd a chefais 
sgwrs wych gyda nhw am fy astudiaethau, sut wnes i 
ddechrau’r piano yn ogystal ag ymdopi â nerfau 
cyngerdd. Gwnaeth hyn i gyd ddiwrnod pleserus iawn 
na fyddaf byth yn ei anghofio".  
Cliciwch yma am yr erthygl lawn  
 
010921-iau-conservatoire-winner-in-the-spotlight-
august-21.pdf (liverycompanywales.cymru) 

 
CYN ENILLYDD GWOBR WLCoW I YMUNO Â 

FIGHT AGAINST CANCER AR ÔL CAEL EI 
YSBRYDOLI GAN Y TEULU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae merch a gollodd ddau nain a nain i ganser ar y  
 
 

Mae llanc a gollodd ddau nain a nain i ganser ar y 
llwybr i helpu eraill gyda'r clefyd ar ôl i'w graddau A* 
syth ei gweld yn cael ei derbyn i astudio meddygaeth 
niwclear. Cyflawnodd Leah Morgan, 18 oed, y 
graddau Safon Uwch uchaf mewn mathemateg, 
bioleg, cemeg a ffiseg a bydd yn cymryd ei lle ym 
Mhrifysgol Abertawe lle bydd yn dysgu gweithio gyda 
therapi ymbelydredd. Mae Leah, o Bedwas, yn un o 
lond llaw o ddysgwyr yng Nghymru a enilloddl 
Bwrsariaeth GIG. Bydd hyn yn golygu bod ei ffioedd 
dysgu yn cael eu talu gan GIG Cymru a Llywodraeth 
Cymru. Ar ôl cwblhau ei gradd, mae'n sicr o gael 
swydd mewn meddygaeth niwclear. I gael mynediad 
i'r erthygl lawn a ymddangosodd yn y Shropshire Star, 
gweler y ddolen isod  

https://www.shropshirestar.com/news/uk-new 
s/2021/08/10/straight-a-student-to-join-fight-a gainst-
cancer-after-being-inspired-by-family/  

ENILLYDD GWOBR TEITHIO 
NEWYDDIADURAETH – RYAN LESTON 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mae Gwobr Teithio Newyddiaduraeth gan Gwmni 
Lifrai Cymru wedi rhoi'r cyfle i mi fynd â'm gyrfa i'r lefel 
nesaf –  gan gyynnwys ymymweld a  Wyl Ffilm Fenis. 
 
Mae'r Wobr Teithio newyddiaduraeth wedi fy ngalluogi 
i wneud rhywbeth rwyf wedi bod eisiau ei wneud 
erioed –  mynychu gŵyl ffilm ryngwladol. Fel gweithiwr 
llawrydd, mae’n aml yn anodd sicrhau gwaith mewn 
digwyddiadau o'r fath (a gall y gost fod yn afresymol 
dros ben) ond gyda'm teithio a'm llety wedi'u cynnwys, 
rwyf 'wedi gallu sicrhau nifer o gomisiynau gyda 
chyhoeddiadau cenedlaethol fel NME, y Daily Mirror 
a'r Spy Digidol. 
 

 

 

 

https://www.shropshirestar.com/news/uk-new%20s/2021/08/10/straight-a-student-to-join-fight-a%20gainst-cancer-after-being-inspired-by-family/
https://www.shropshirestar.com/news/uk-new%20s/2021/08/10/straight-a-student-to-join-fight-a%20gainst-cancer-after-being-inspired-by-family/
https://www.shropshirestar.com/news/uk-new%20s/2021/08/10/straight-a-student-to-join-fight-a%20gainst-cancer-after-being-inspired-by-family/
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Mae'r wobr hon wedi agor cyfleoedd i mi a fyddai y tu 
allan i’m cyrraedd, a gallaf ddim aros i gyrraedd Fenis 
ym mis Medi. Byddaf yn gwylio tunnell o ffilmiau 
newydd a hyd yn oed yn cyfweld â rhai o enwogion 
Hollywood. A gallaf ddim arosi dweud mwy wrthych 
am fy nhaith. 
 

ADRODDIAD Y PWYLLGOR GWOBRWYO. 
 

Fel y llynedd, mae aelodau'r Pwyllgor wedi bod yn 
brwydro yn erbyn cyfyngiadau Covid 19 i nodi 
ymgeiswyr, ac i'w cyfweld yn ddiweddarach. Nid yw'r 
rhan fwyaf o'r  dyfarniadau ar gyfer 2021/22 wedi'u 
gwneud eto, ond dyfarnwyd dwy Ysgoloriaeth Deithio: 
 
a.  Bydd Daniella Brennan o Brifysgol Aberystwyth yn 
ymweld â Malta i ymchwilio i nodweddion genetig 
gwymon fel rhan o'i phrosiect ar ‘marine ecosystem 
sustainability and seaweed aquaculture’ a 
b.  Bydd Ryan Leston o’r Ysgol Newyddiaduraeth ym 
Mhrifysgol Caerdydd, yn teithio i Ŵyl Ffilm Fenis i 
ymchwilio i'r portread o amrywiaeth mewn ffilmiau ar 
ôl Covid-19. 
 
Gwnaed gwobrau pellach i HMS Dragon, un o’r RN 
Affiliates (Chief Petty Officer Jones a Leading 
Engineering Sartin) ac i Unedau RN Prifysgolion 
Cymru (Megan Llewellyn a Benedict Bailey). 
 
Mae mis Awst yn rhoi y cyfle i'r Pwyllgor gael un toriad 
yn y flwyddyn oddi wrth y cyfarfodydd a’r cysylltiadau 
gyda phrifysgolion, colegau ac ysgolion, ond bydd mis 
Medi yn ein gweld yn ôl yn gwneud gwobrau llawn. 
 
Graeme Morgan 
Cadeirydd y Pwyllgor Gwobrwyo 

GRŴP LLUNDAIN 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffai Urdd Lifrai Cymru ddiolch i Huw am ei gyfraniad 
a dymuno'n dda iddo ar gyfer y dyfodol. Rydym yn 
croesawu  Kim Insley  sydd yn falch o dderbyn y rôl fel 
Ysgrifennydd. Er mwyn cael mynediad i'w llythyr 
rhagarweiniol, defnyddiwch y ddolen ganlynol 

020921-kin-insley-introduction.pdf 
(liverycompanywales.cymru) 

ADRODDIAD Y PWYLLGOR DIGWYDDIADAU 
ELUSENNOL 

 

 
 

 
Cadeirydd y Pwyllgor Digwyddiadau Elusennol 
 

GRŴP ENWEBIADAU LLYS 

Y Gwobrau Cyflawniad. 

Mae rhoi gwobrau yn gonglfaen i'n rôl i helpu i feithrin 
talent yng Nghymru. 

Rheolir y rhan fwyaf o'r gwobrau gan y Pwyllgor 
Gwobrwyo ac er y gallai unrhyw Lifeiriwr ddymuno 
cefnogi a chymryd rhan yn eu gwaith ar ystod eang o 
wobrau, mae dwy wobr fawr y mae'r Llys yn eu cadw 
i benderfynu arnynt sef y  "Wobr Cyflawniad"  a'r  
"Wobr Cyflawniad Eithriadol". 

Y mae’r Wobr Cyflawniad  yn cydnabod person sydd, 
erbyn canol eu gyrfa, wedi dangos cyflawniadau 
eithriadol ac y credir bod ganddynt botensial 
sylweddol i ddatblygu’n bersonol yn y dyfodol. Fel 
arfer, byddai'r ymgeisydd llwyddiannus o dan 40 oed, yn 
gweithio yn y sector cyhoeddus neu'r sector breifat, 
neu sydd wedi cyflawni ymchwil bersonol eithriadol. 

 

Mae Huw Wynne Griffith yn ymddeol fel 
Ysgrifennydd Grŵp Llundain ac mae'n 
trosglwyddo'r awenau i Kim Insley. 

 

https://liverycompanywales.cymru/downloads/020921-kin-insley-introduction.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/020921-kin-insley-introduction.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/020921-kin-insley-introduction.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/020921-kin-insley-introduction.pdf
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Y mae’r "Wobr Cyflawniad Eithriadol"  yn cydnabod 
person, gydag etifeddiaith Gymreig sydd wedi codi i 
frig eu proffesiwn. 

Byddai'r ymgeisydd llwyddiannus fel arfer ar binacl eu 
gyrfa ac yn debygol o fod dros 50 oed er y byddai 
ymgeiswyr addas o oedran iau yn cael eu hystyried. 

Anogir Lifeirwyr o bob rhan o'r Cwmni i gynnig 
ymgeiswyr i'w hystyried yn briodol ar gyfer pob un 
o'r gwobrau hyn. Bydd awgrymiadau o'r fath yn 
cael eu hystyried gan Grŵp Enwebiadau'r Llys ac 
yna'n cael eu cyflwyno i'r Llys am benderfyniad 
terfynol.  

Dylid anfon awgrymiadau yn y lle cyntaf, at Gadeirydd 
y Grwp Enwebiadau’r Llys sef y Dirprwy Feistr Peter 
Coleman yn  peter.f.coleman@btinternet.com 

DIWEDDARIAD GAN Y PWYLLGOR 
CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS. 

Yr Uwch Gynorthwy-ydd Llys a Chadeirydd y Pwyllgor 
Cysylltiadau Cyhoeddus Agnes Xavier-Phillips, sy'n 
darparu'r diweddariad canlynol " 
 

BWLETIN LIFRAI CYMRU 
Mae’r Bwletin yn cynyddu gyda phob 
rhifyn. Roedd rhifyn yr Haf (Mehefin 
2021) o’r Bwletin yn argraffiad 
arbennig o 20 tudalen yn cwmpasu 
llawer o eitemau gan gynnwys dau 
ddigwyddiad "Talking Heads". Er ei 
bod yn galonogol iawn derbyn cynifer 
o gyfraniadau gan Lifeirwyr dim ond 
fel eithriad y bydd tudalennau 
ychwanegol yn cael eu hystyried wrth 
symud ymlaen, gyda gwell defnydd 
o'r wefan gyda dolen gyswllt i 
erthyglau llawn a llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol. 
 

  Y TIM CYMRAEG 
Mae'r Tîm Golygyddol yn parhau i 
gyfieithu y Bwletin i’r Gymraeg ac 
mae’r Tîm Cymraeg yn darparu 
gwasanaeth rhagorol o gywiro’r 
proflenni. Rydym wedi ennyn 
cefnogaeth y Lifeiriwr Karen Jones i 
helpu y Tîm Cymraeg gyda’r broses o 
gywiro’r proflenni i ddod dros 
absenoldeb un o’r tim oherwydd 
salwch, gwyliau neu bwysau eraill. 
Mae ystadegau ar gyfer y wefan yn 

dangos bod y bwletin Cymraeg yn un 
o'r ugain tudalen uchaf yr ymwelwyd 
â nhw amlaf. 
 
ADOLYGIAD O’R PWYLLGOR 
CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS / 
ROL A CHYFRIFOLDEBAU 
Mae adolygiad byr o'r Pwyllgor wedi 
digwydd, gan gynnwys rol a  
chyfrifoldebau’r aelodau. Cytunwyd 
nad oedd angen mwy o aelodau ond 
yn hytrach dylem fanteisio ar 
arbenigedd yr aelodau presennol. Fel 
rhan o'r ymarfer hwn, cytunwyd y 
byddai Angela Parry yn ymgymryd yn 
ffurfiol â  rôl Ysgrifennydd y Pwyllgor 
ac y byddai hyn yn caniatáu i Henry 
Gilbert ganolbwyntio ar rôl y Dirprwy 
Gadeirydd.   
 
CYFRYNGAU CYMDEITHASOL  
Mae llwyfannau y Cyfryngau 
Cymdeithasol hefyd yn mynd i'r 
cyfeiriad cywir a bydd y cyfnod prawf 
yn cael ei adolygu ym mis Hydref. 
Darparodd y Cadeirydd adroddiad 6 
mis cyfunol o'r wefan a'r llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol i'r Pwyllgor 
Cysylltiadau Cyhoeddus gydag 
esboniadau ar dermau a thueddiadau 
y cyfryngau cymdeithasol drwy 
ddefnyddio graffiau. Cytunwyd y 
byddai adroddiad o'r fath o fudd  i'r 
Pwyllgor. 
I ymweld a’r  graffiau cysylltwch a 
 010921-report-july21.pdf 
(liverycompanywales.cymru) 
 
Y NEWYDDION DIWEDDARAF I'R 
WASG A'R CYFRYNGAU 
Cymeradwywyd y templed ‘datganiad 
i'r wasg’ a ddrafftiwyd gan y Lifeiriwr 
Bob Reid gan y Pwyllgor, ac fel prif 
gydgysylltydd y wasg bydd yn cyhoeddi 
hynny i bob golygydd fydd yn creu 
cyhoeddiadau yn y dyfodol.  Bydd y 
Cyn Feistr Geoff Hughes ar ran y PCC 
yn parhau i annog aelodau'r Pwyllgor 
Gwobrau i roi manylion am enillwyr y 
gwobrau i Bob Reid mewn modd 
amserol a bydd Karen Jones  yn 
ymgymryd â rôl debyg o fewn Pwyllgor 
Gogledd Cymru.r 

 
 

Bwletin 
Lifrai 
Cymru 

 

 

 

 

mailto:peter.f.coleman@btinternet.com
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GARDDWEST YR UCHEL SIRYF YM MISKIN 
MANOR 

Roedd yr Uwch Gynorthwy-ydd Llys, Agnes Xavier-
Phillips, yn westai i Uchel Siryf Morgannwg Ganol, Jeff 
Edwards MBE OStJ JP DL yn ei Arddwest er budd 
Gwobr Dug Caeredin Cymru. Roedd yn brynhawn 
heulog hyfryd ac yn wych gweld llawer o westeion 
nodedig o bob rhan o Dde Cymru, ac roedd gan 
Gwmni Lifrai Cymru gynrychiolaeth dda iawn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd y Capten Syr Norman Lloyd Edward KCVO 
GCStJ RD, ein Meistr Cychwynnol yn bresennol yn 
ogystal ag Arglwyddi Raglaw De Morgannwg  Morfudd 
Meredith, Morgannwg Ganol Peter Vaughan, a 
Gorllewin Morgannwg  Louise Fleet, a holl Lifreiwyr 
Anrhydeddus Urdd Lifrai Cymru ,  a ymddangosodd 
yn rhifyn olaf y Bwletin.Yr oedd hefyd yn bleser i 
gyfarfod â Lifeirwyr eraill nad oeddynt yn y llun, sef y 
Tad Paul Bigmwy, sydd hefyd yn Gaplan i Uchel Siryf 
Morgannwg Ganol, a Derek ac Ann Morgan. 

CYSYLLTIAD Â CHWMNIAU LIFRAI 
LLUNDAIN 

 
Mae'r gwaith o adeiladu perthynas yn parhau gyda 
Cwmniau Lifrai Llundain sy'n cynnwys y Cyfreithwyr, 
y Cymrodeddwyr a’r Peiriannwyr.Yn wir, yn dilyn y 
Swper Dathlu Sefydlu rhithwir llwyddiannus a 
fynychwyd gan y Meistr ac Uwch Warden o Gwmni 
Lifrai y Periannwyr, mae'r Uwch Warden Audrey 
Canning yn cynllunio i ymweld â Chymru a threfnu 
digwyddiad ar y cyd â Urdd Lifrai Cymru yn ystod ei 
thymor fel Meistr 2022. Gwyliwch y fan yma! 
Agnes Xavier-Phillips 
Cadeirydd y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus 

 
PROSIECT ‘FIRST GIVE’ CYNTAF 2021 

 
 

Yn 2019, cytunodd y Pwyllgor Gwobrwyo i gefnogi 
rhaglen am ddwy flynedd yn Ysgol Penglais 
Aberystwyth sy'n gysylltiedig â'r Fenter ‘First Give’ yng 
Nghymru. Cyfraniad gan Gwmni Lifrai Cymru oedd 
£550, a byddai £250 ohono'n cyfrannu 50% o'r ffi 
weinyddol a dalwyd gan yr Ysgol dan sylw bob 
blwyddyn, gyda  £25 ychwanegol i bob un o'r timau 
buddugol yn flynyddol. Oherwydd cyfyngiadau Covid-
19, ni ellid dechrau'r rhaglen arfaethedig ar gyfer 2020 
tan wanwyn 2021. 
 
Yr elusennau a ddewiswyd gan grwpiau tiwtor 
Blwyddyn 8 oedd: 8TAH Care Society, 8DLL Care 
Society, 8EIE The Wallich, 8JJB Mind, 8SEV 
Tenovus, ac 8FLB Nibbles. Y grŵp tiwtor buddugol 
oedd 8SEV a Tenovus a enillodd £1000 ar gyfer eu 
helusen ddewisol. 
 
Diolch enfawr i Rhiannon Youssef  o ‘First Give’ am ei 
holl gyngor, ei threfniant a'i hanogaeth ac i’r Lifeiriwr 
Sylvia Robert-Sargeant a Chwmni Lifrai Cymru am ei 
gwneud yn bosibl i'n myfyrwyr Blwyddyn 8 gymryd 
rhan yn y fenter hon ac am roi rhywbeth cadarnhaol 
iawn iddynt weithio tuag ato yn ystod y cyfnod anodd 
hwn. Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf! " 
Am yr adroddiad llawn, cliciwch y linc isod 
010921-first-giving-report.pdf 
(liverycompanywales.cymru) 
 
 
JUST GIVING 
Mae Cwmni Lifrai Cymru yn falch o dderbyn rhoddion 
drwy JUST GIVING ar y wefan – Cliciwch y botwm 
"Cyfrannu" ar y bar dewislenni. Fel arall, gallwch 
gysylltu â'r Trysorydd yn   
treasurer@liverycompanywales.cymru 
 
TÎM GOLYGYDDOL 
Os oes gennych unrhyw erthyglau yr hoffech eu 
cynnwys mewn rhifynnau o Bwletin Lifrai Cymru yn y 
dyfodol, cysylltwch ag Agnes Xavier-Phillips JP DL 
(Cadeirydd PCC), ac Angela Parry MBE (Clerc 
Cynorthwyol)  sy'n llunio’r Bwletin yn seiliedig ar 
gyfraniadau a dderbyniwyd. 
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LLONGYFARCHIADAU AR EICH PEN-
BLWYDD PRIODAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llongyfarchiadau i'r Cynorthwy-ydd Llys Henry Gilbert 
a'i wraig Lyn a ddathlodd eu pen-blwydd priodas 
Ruddem +1 gyda thaith i Ardal y Llynnoedd. 
 
CADW'R DYDDIAD 
Dydd Sul 12 i ddydd Mawrth 14  Medi 
Penwythnos y Meistr i ffwrdd i Belfast 
 
Dydd Mercher Medi 22ain 
Talking Heads – Dau o'n Lifeirwyr mwyaf newydd, 
Stephen Richards  a Laura Davies yn sgwrsio 
 
Dydd Gwener  Hydref 22ain 
Yr Ocsiwn Gelf yn y Ganolfan Sbectrwm, Ffordd 
Bwlch, Caerdydd  
 
Am fanylion llawn, ewch i Galendr Cwmni Lifrai 
Cymru – gweler y ddolen isod 
https://liverycompanywales.cymru/calendar-
archive2018-2021.html 

 


