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LLYTHYR Y MEISTR 
 

 
"Mae'n wych pa gamau breision y gellir eu cymryd pan 
fydd pwrpas pendant y tu ôl iddynt. "  Winston Churchill 

 

Annwyl Lifiwr 
 
Rwy'n falch ac yn parchu’n fawr eich gwahoddiad i 
fod yn Feistr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru 
2021 /2022.  Diolch diffuant i bob un ohonoch a 
derbyniwch fy sicrwydd y gwnaf fy ngorau glas i 
wneud hi’n gystal blwyddyn â phosibl.  
 
Gyda’r Gwanwyn yn cyrraedd o'n cwmpas, mae 
ymdeimlad o optimistiaeth a gobaith yn bodoli. Mae 
cennin Pedr, briallu, blodau a chenawon i gyd yn 
cyhoeddi dechrau blwyddyn newydd. Bydd rhai 
ohonoch yn gwybod bod pili-pala wedi chwarae 
rhan bwysig yn fy mywyd, yn enwedig yn fy 
Nghymrodoriaeth Churchill. Felly, yr oeddwn yn 
awyddus i’w gweld yn  'hedfan' ar fy nhudalen 
cyntaf fel Meistr. Maen nhw'n codi ein calonnau 
wrth iddyn nhw ymddangos yn ddewr o'u cocŵn ac 
yn hedfan, efallai trosiad i ni wrth i ni gymryd ein 
camau cyntaf allan o'r cyfnod clo. 
 
Rwyf wedi meddwl yn gyson am yr hyn a allai fod 
yn bosibl yn ystod fy mlwyddyn a hoffwn rannu'r 
meddyliau hyn gyda chi. Tros y deuddeg mis 
diwethaf rydym i gyd wedi dysgu gwerth 
cymrodoriaeth, o wneud pethau gyda'n gilydd. Fy 

nod fydd darparu cyfleoedd i sicrhau bod hyn yn 
bosibl.  
 
Fodd bynnag, yr ydym yn dal i wynebu ansicrwydd 
a newid. Ar hyn o bryd, rydym yng nghanol y 
rhaglen frechu eang. Rydym yn derbyn newyddion 
cyson am y rheolau sy'n llywodraethu ein bywydau 
bob dydd. Rhaid sicrhau diogelwch ym mha beth 
bynnag a wnawn. Yr ydym yn deall sut y mae 
Lifwyr yn bryderus ynghylch mynychu cyfarfodydd 
wyneb yn wyneb; felly, ein cynllun fydd cael 
calendr hyblyg sy'n ein galluogi i ymateb i 
anghenion a dymuniadau pob un ohonoch dros y 
flwyddyn i ddod. 
 
Rydym wedi gweld sut y gall adnoddau ar-lein 
weithio'n dda a byddwn yn anelu at gyflwyno 
cymysgedd o weithgareddau ar-lein ac wyneb yn 
wyneb, fel y mae'r sefyllfa'n caniatáu. Byddwn yn 
parhau i wneud defnydd llawn o feddalwedd fel 
ZOOM a'n Gwefan a'n Bwletin rhagorol. Ar hyn o 
bryd mae pob cyfarfod ar-lein. 
 
Felly, beth sy'n cael ei gynllunio? O ran 
gweithgareddau ar-lein, byddwn yn parhau i gynnig 
sesiynau "Talking Heads" lle gallwn fwynhau dysgu 
gyda'n gilydd am ein cyd-lifwyr anhygoel. Bydd 
Karen Jones, Harold  Burrows, Simon Holt a  Grŵp 
Gapten Andrew Turk (RAF y Fali) i gyd yn rhannu 
eu straeon bywyd dros y misoedd nesaf. Mae 
gennym hefyd flasu caws rhithwir ym mis Ebrill a 
sioe hud ym mis Mai i edrych ymlaen ati. Mae 
manylion llawn y digwyddiadau hyn ar y wefan. 
Mae gwaith y Pwyllgor Gwobrwyo yn parhau i fod 
yn rhagorol ac er gwaethaf pob anhawster eleni 
mae'r rhan fwyaf o'r rhaglen wedi'i chwblhau. Er 
mwyn caniatáu i Lifwyr weithio gyda'n gilydd mewn 
ffordd wahanol rydym hefyd yn sefydlu paneli 
diddordebau arbennig. Bydd y rhain yn rhoi cyfle i 
Lifwyr gydweithio i helpu pobl ifanc yng Nghymru 
mewn dau faes pwysig.  Cysylltwch â Chyn Feistr 
Geoff Hughes os oes gennych ddiddordeb mewn 
helpu plant carcharorion. Cysylltwch â Lifiwr Keith 
Shankland os hoffech helpu'r digartref ifanc yng 



    

Nghymru. Mae'r cyfarwyddiadur newydd o lifwyr ar 
gael yn ardal aelodau ein gwefan. 
Mae'n ddealladwy ei bod yn anos siarad ag unrhyw 
sicrwydd am ddigwyddiadau wyneb yn wyneb. 
Rydym wedi cadw'r opsiwn yn agored o Barti 
Gardd yng Nghastell Brynbuga ar y 13eg o 
Fehefin. Gallai hyn ddigwydd - mae’n dibynnu ar 
reolau am gynulliadau awyr agored. Yn yr un 
modd, mae Neuadd y Ddinas wedi gweithio gyda 
ni i adolygu'n gyson yr hyn a allai fod yn bosibl ar 
gyfer ein gwledd dathlu'r Sefydlu ar 3edd o 
Orffennaf.. Rydym hefyd yn gweithio gyda'n Lifrwyr 
yng Ngogledd Cymru ar gynlluniau ar gyfer darlith 
a pharti gardd ym mis Awst.  Am ein hymweliad i 
ffwrdd â Belfast, gall fod yna broblem ynghylch 
awyrennau felly efallai y gallem adael i bawb 
wneud eu trefniadau teithio eu hunain a chyfarfod 
yng Ngwesty'r Titanic ym mis Medi. Byddwn wrth 
gwrs yn cymryd eich barn ar yr hyn yr hoffech 
wneud ym mhob achos. 
 
Dylid sôn am ddwy fenter gan ein Pwyllgor 
Elusennau. Byddwn yn cynnal arwerthiant celf 
elusennol ym mis Hydref. Bydd rhoddion "o'ch atig" 
yn cael eu casglu'n ddiolchgar. Rydym hefyd wrth 
ein bodd bod y ffotograffydd byd-enwog David 
Hurn yn caniatáu i ni arwerthu "ffotoshoot" gydag 
ef. Gallech ymuno â Sean Connery, Jane Fonda 
a'r Beatles o flaen ei lens. Mae manylion y ddau ar 
y wefan a Simon Holt yw'r prif gyswllt.  
 
Yn olaf, hoffwn ddweud cymaint yr wyf yn edrych 
ymlaen at weithio gyda'n swyddogion rhagorol a'n 
pwyllgorau sy’n gweithio mor galed. Mae gwaith 
dyledus ein Almoner newydd a'r Pwyllgor 
Aelodaeth  yn cynnig cymorth a help i ni fel bod 
angen. Mae'r gwelliant enfawr yn ein gwefan, ein 
bwletin a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn 
deillio o ymroddiad a gwaith caled ein Pwyllgor 
Cysylltiadau Cyhoeddus ac fe'u gwerthfawrogir yn 
fawr. Mae Pwyllgorau'r Gogledd a Llundain sy'n 
gweithio'n galed yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn 
gweithio ledled Cymru a thu hwnt – yn enwedig 
drwy ein rhyngweithio ar-lein. 
 
Rwy'n obeithiol y cawn flwyddyn wych ac rwy'n 
ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth a'ch 
caredigrwydd. 

Kathy 
 

Dr Kathy Seddon, Meistr Cwmni Anrhydeddus 
Lifrai Cymru 2021-2022 
 
 

Y SEREMONI OSOD GYNTAF DRWY 
ZOOM DYDD MERCHER, MAWRTH, 31 ain  

2021 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Roedd gosod ein Meistr newydd, Dr Kathy Seddon, 

ar 31 Mawrth 2021 yn achlysur gwych ac yn un a 

osododd rai recordiau newydd – yn  bennaf am mai 

dyma oedd ein gosodiad rhithwir cyntaf. 

O ganlyniad, roedd y presenoldeb yn un o'r mwyaf 

a gawsom 80 i gyd - yn rhannol oherwydd bod 

gwesteion allanol trawiadol wedi'u gwahodd gan 

ein Cadeirydd PRC, Agnes Xavier-Phillips a oedd 

yn debyg i ryw fath o spwff o 'Burkes Peerages". 

Gyda dwy Fonesig, y Fonesig Fiona Woolf a'r 

Fonesig Claire Clancy, dau Arglwydd Raglaw - Mrs 

Morfudd Meredith (De Morgannwg) a'r Athro Peter 

Vaughan (Morgannwg Ganol) - a nifer fawr o 

Swyddogion Cwmnïau Lifrai Llundain gan gynnwys 

Meistr Margaret Bickford -Smith (Cymrodeddwr), 

Meistr David Woodward (Gwneuthurwyr Dodrefn) 

a Chyn Feistr Nick Hughes (Cyfreithwyr) ynghyd â 

Chlercod a Chlercod Cynorthwyol, Wardeiniaid 

Uwch ac Iau yn cynrychioli'r tri Chwmni Lifrai 

Llundain y sonnir uchod. 

Yn ogystal, cynrychiolwyd Mainc Ynadaeth 

Canolbarth Cymru ynghyd â gwesteion parchus o 

CBI Cymru, Dawns Ffin, Prifysgol Caerdydd ac 

Ymarferiadau Cyfreithiol. 

Ni chollwyd dim o ddifrifwch na phasiant y 

gosodiad drwy ei gynnal yn rhithwir.  Roedd ein  

Meistr newydd, Kathy, yn edrych yn ysblennydd a 

mynegodd gymaint yr oedd yn edrych ymlaen at y 

flwyddyn newydd hon a diolchodd i bawb am 

fynychu. 

Gosodwyd y canlynol yn Seremoni'r Llys  Gosod. 
 

Y Meistr, Dr Kathy Seddon PhD, FRSA, FLS, 
CF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwch Warden Stuart Castledine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warden Iau John Charles TD*, DL, MCIOB, 
MinstRE  
AMICE 

 
Uwch Gynorthwywr Llys, Agnes Xavier-

Phillips JP DL LLB(Anrh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almoner, CF Ron Eccles DS 

 
 

 

 

 



    

DAVID HURN SESIWN FFOTOGRAFFU 
 

 
 
Y Raffl Lwcus '100' – yr elw i Ymddiriedolaeth 

Elusennol ByIG 
 

• Prynwch un tocyn £30 (neu fwy) am gyfle i 
ennill ffotoshoot gyda'r Ffotograffydd o'r Radd 
Flaenaf David Hurn (gweler y bywgraffiad 
isod) 

• Bydd David yn teithio unrhyw le yng Nghymru 
(gan gadw at reolau COVID) i gymryd 
portread teuluol, tirwedd neu ddewis arall o 
luniau. 

• Bydd yr enillydd yn derbyn llun A4 wedi'i 
lofnodi gan David (printiau ychwanegol £30)  

• Mae tocynnau ar werth nawr ac unwaith y 
bydd 100 tocyn yn cael eu gwerthu bydd y 
raffl yn digwydd 

 
TALIAD: 

• Taliad drwy sieciau i  WLCoW Charitable 
Trust  i Simon Holt, 55 Parc Hendre, 
Llangennech, SA14 8UP. 

• Ychwanegwch eich enw a'ch rhif ffôn ar gefn 
siec  

• Taliad gan PayPal ar y wefan hefyd ar 
gael - anfonwch e-bost 
charity@liverycompanywales.cymru i 
gadarnhau taliad a derbyn eich 
tocyn(nau). 

 
Wedi'i fagu yng Nghaerdydd, daeth David yn un o 
ffotograffwyr Casgliadau Magnum y Radd Flaenaf. 
Gwnaeth ei enw fel dyn ifanc yn dogfennu chwyldro 
Hwngari ac mae ei yrfa fel ffotograffydd byd-enwog 
a Chymro selog bellach yn ymestyn dros 6 
degawd. Mae ei luniau cyhoeddusrwydd o Sean 
Connery fel James Bond a Jane Fonda fel 
Barbarella yn eiconau a gydnabyddir ar unwaith. 
Mae wedi gweithio fel ffotograffydd gyda Ken 
Russell a Dino  de Laurentiis ymhlith enwau enwog 
eraill. Mae ei gyfres Abbey Road o'r Beatles yn 
chwedlonol. Yn fwy diweddar mae'n arbennig o 

enwog am ei luniau o Gymru. Mae'n byw yn 
Nhyndyrn. Sefydlodd yr Ysgol Ffotograffiaeth 
Ddogfennol yng Nghasnewydd ym 1973 ac mae 
wedi ei chefnogi byth ers hynny. Mae wedi rhoi 
llawer o'i luniau a rhai ei gydweithwyr Magnum yn 
hael i Amgueddfa Genedlaethol Cymru. 
 

 
 
 
Mae disgwyl i'r arwerthiant celf gael ei gynnal ganol 
mis Hydref yn y Tyllgoed, Caerdydd ac fe'ch anogir 
i edrych yn eich 'atigau' am waith celf nad ydych ei 
eisiau mwyach! 
 
 

 
 
 
 
Mae gennym enillwyr ein Gwobrau, ond mae gan 
sawl Liferwr hefyd bobl ifanc dalentog iawn yn eu 
teuluoedd a allai fod yn hoffi gadael i ni fwynhau eu 
gwylio a'u clywed yn perfformio. Rydym yn 
cynllunio cyfres o ddigwyddiadau 30 munud a 
Ashton Holt yw ein gwirfoddolwr ffidil. Cysylltwch â 
charity@liverycompanywales.cymru am fwy o 
fanylion ac i fynegi diddordeb. 
 
Simon Holt MBE FRCS 
Cadeirydd y Pwyllgor Elusennau 
 
 

Oes gennych 
unrhyw gelf neu 
ffotograffiau yr 
ydych wedi 
anghofio 
amdanynt yn eich 
atig i gyfrabnnu 
i‘n ocsiwn 
elusennol? 
 
Cysylltwch â 
charity@liverycompanywal
es.cymru  
i drefnu eu casglu 

mailto:charity@liverycompanywales.cymru
mailto:charity@liverycompanywales.cymru
mailto:charity@liverycompanywales.cymru


    

ADRODDIAD Y PWYLLGOR 
CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS 

Mae llawer o newidiadau wedi'u rhoi ar waith ar y 

Wefan - mae llwyfannau'r Cyfryngau Cymdeithasol 

bellach ar waith a bydd eu llwyddiant yn cael ei 

fonitro dros y 6 mis nesaf; mae cyfleuster 'Chwilio'  

hefyd wedi'i gyflwyno i'r wefan i wneud 

chwiliadau'n haws felly, manteisiwch â’r cyfleuster 

hwn. Bu sawl newid hefyd i'r Adran Dyfarniadau - 

ychwanegwyd adrannau newydd i adran Pwyllgor 

y Bobl Ifanc a'r Pwyllgor Aelodaeth sydd newydd ei 

sefydlu. Mae Cyfeiriadur o'r holl Lifrwyr bellach ar 

gael ar adran a ddiogelir gan Gyfrinair yr Aelodau 

ac mae ar gael i bob Liferwr.  Hyd yma, dim ond 47 

Liferwr sydd wedi gofyn am gyfrineiriau i gael 

mynediad i Adran Cyfrinair yr Aelodau ar y wefan 

a byddwch yn gallu cael eich cyfrinair drwy gysylltu 

â'r Clerc Cynorthwyol Angela Parry. 

Ystyriodd y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus 

bostio holl gofnodion y pwyllgor a chytunodd y dylid 

dod o hyd i gydbwysedd ar bostio gwybodaeth 

sensitif yn erbyn yr angen am dryloywder. Dylid 

cyfeirio awgrym y dylid rhoi troednodyn i'r agenda 

sy'n awgrymu, pe bai unrhyw un am weld y 

cofnodion, gysylltu â'r Clerc a fyddai'n rhoi'r 

wybodaeth ofynnol iddynt gael ei chyfeirio at y Llys. 

Trefnwyd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cysylltiadau 

Cyhoeddus gael ei gynnal ddydd Llun 24 Mai 2021. 

Agnes Xavier-Phillips JP DL 
Cadeirydd y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus 
 
 
CADEIRYDD NEWYDD Y PWYLLGOR 
DYFARNIADAU 

 

 
Graeme Morgan yn derbyn ei botel o frand gan y 

Cyn Gadeirydd Madeleine Bidder. 

 

 

Digwyddodd swydd wag annisgwyl ar y Pwyllgor 

Dyfarniadau pan adawodd PM Windsor Coles ar ôl 

cadeirio’r pwyllgor yn llwyddiannus am flwyddyn. 

Er y byddai'r penodiad fel arfer yn mynd at aelod 

sefydledig o'r Pwyllgor, nid oedd yr un aelod yn 

gallu ymgymryd â'r swydd hon ar fyr rybudd o'r 

fath. Felly trodd y Meistr at hen law ar wobrwyo, sef 

Graeme Morgan, a gafodd ei berswadio i gymryd 

yr awenau fel mesur dros dro. Roedd Graeme wedi 

bod yn ymwneud o'r blaen â'r broses Wobrwyo ers 

dros dair blynedd ar hugain, a phan ymddeolodd 

ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd y Pwyllgor yn 

garedig iawn wedi 'dyfarnu' potel o frandi iddo 

(gweler y llun). Mae hynny wedi'i achosi problem 

iddo; a yw'n cynnig y rhodd yn ôl fel rhywbeth sy'n 

cael ei dderbyn o dan esgus ffug neu a yw'n 

awgrymu bod ei benodiad newydd yn haeddu cael 

ei uwchraddio. Serch hynny, mae wedi ymrwymo 

na fydd yn parhau i atgoffa'r Pwyllgor o sut y 

gwnaed pethau yn yr hen ddyddiau da ac y bydd 

yn ceisio addasu i'r egni sy'n amlwg o fewn y 

Pwyllgor. Roedd hefyd yn ei gyfarfod cyntaf,  yn 

falch i groesawu Tom Crick a Laura Davies i'r 

Pwyllgor gyda'r posibilrwydd y byddai Andrew 

Carson-Stevens a Tim Mainland yn ymuno yn y 

cyfarfod nesaf. Fel enillwyr gwobrau blaenorol, 

bydd Tom, Andrew a Laura yn gallu rhoi persbectif 

i waith y Pwyllgor sydd wedi bod ar goll hyd yn hyn. 

 
DIWEDDARIAD Y PWYLLGOR POBL 

IFANC (YPC) 
 

Mae gweithgareddau'r pwyllgor  eleni wedi gweld 
camau petrus wrth ffurfio rhaglen fentora. Mae'n 
cael ei arwain gan Bethany Keenan o Brifysgol 
Caerdydd (YPC) a Kathy Seddon (WLCoW) sy'n 
defnyddio eu gwybodaeth i baru gwirfoddolwyr o 
fewn y liferi â phobl ifanc sydd â sgiliau cynyddol 
mewn menter, y byd academaidd a pheirianneg. Er 
enghraifft, mae Stephen Talbot, un o raddedigion 
Caergrawnt a  liferwr newydd, wedi ymuno â'r 
rhaglen fel menorai. Cafodd ei gyfarfod mentora 
cyntaf gydag lifrewr  profiadol i'w gefnogi gyda'i 
fusnes technoleg eiddo a'i helpu i lywio'r tirlun 
gwleidyddol. 

 
 
 
 



    

CORNEL Y CLERC EBRILL 2021 
 
Taliad Chwarterol 

Yn gyntaf, diolch i'r holl Liferwyr sydd wedi talu eu 

Taliad Chwarterol mor brydlon ac atgoffiad ysgafn 

i'r rhai nad ydynt wedi gwneud hynny, talwch cyn 

gynted â phosibl o.g.y.dd. Anfonwyd hysbysiadau 

ac anfonebau at bob Liferwr ynghylch y taliadau 

Chwarterol eleni. Os nad ydych wedi derbyn 

anfoneb, cysylltwch  â mi drwy e-bost i 

clerk@liverycompanywales.cymru a byddaf yn 

sicrhau bod gennych gopi. 

Cyfrineiriau ar gyfer ardal yr aelod ar ein 

gwefan. 

Wrth i ni ddatblygu'r wefan bydd mwy a mwy o 

fanylion yn cael eu rhoi yn yr ardal yma hwn am 

wybodaeth i aelodau. Cofrestrwch a nodir y 

manylion isod: 

Gofynnwch am gyfrinair  naill ai gan Angela neu fi 

a byddwn yn anfon cyfrinair un-tro yn unig atoch er 

mwyn i chi gael mynediad. Yna gallwch newid y 

cyfrinair i un mwy cofiadwy at eich defnydd 

personol. Os byddwch yn ei anghofio ar ryw adeg 

gallwn adfer a rhoi cyfrinair un-amser arall i chi i 

ganiatáu mynediad i'r ardal. 

Christopher Dale 
Clerc 
 
CYFLWYNWYD Y WOBR DATBLYGU AUR I DR  

DAVID WILLIAMS, CYDYMAITH YMCHWIL, 
YSGOL 

PEIRIANNEG, PRIFYSGOL CAERDYDD 
 

 
 

 
 

Y Wobr Datblygu Aur, am £5,000, yw'r wobr unigol 
fwyaf a gyflwynir gan Gwmni Lifrai Cymru. Nod y 
Wobr yw cydnabod person ifanc, sydd wedi 
dangos  

cyfraniad mawr i'r celfyddydau, gwyddoniaeth neu 
dechnoleg  i gydnabod cyflawniad personol 
eithriadol. Mae'r wobr yn denu nifer o ymgeiswyr o 
ansawdd uchel, ac nid oedd eleni'n wahanol gyda 
nifer o geisiadau rhagorol. 
 
Dyfarnwyd y wobr ar gyfer 2020-2021 i Dr David 
Williams o Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd 
am ei waith arloesol ar ddatblygu a dilysu system i 
fesur symudiad mewnol cymalau pen-glin a ffêr yn 
ystod gweithgareddau bywyd bob dydd. 
Cynlluniodd a goruchwyliodd David y gwaith o 
adeiladu'r system fideo X-Ray unigryw a 
ddefnyddir yn helaeth bellach i gynnal archwiliadau 
o gymalau. 
 
Mae gwaith David wedi ymestyn ei sylfaen gyswllt 

yn y byd academaidd a diwydiant ar draws llawer 

o wledydd, mae ganddo 15 o bapurau cynhadledd 

cyhoeddedig o'i waith a adolygwyd gan 

gymheiriaid. Mae wedi denu llawer iawn o gyllid 

ymchwil i ddatblygu ymhellach ei waith yn y maes 

hwn o beirianneg fiofeddygol sy'n edrych ar 

swyddogaethau pen-glin, ffêr, llaw ac arddwrn. 

Yn ogystal â'i brif weithgaredd fel Cydymaith 

Ymchwil, mae David wedi ymestyn ei broffil drwy 

gymryd rhan weithredol yn y gwaith o hyrwyddo 

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a 

Mathemateg fel llysgennad STEM ym Mhrifysgol 

Caerdydd gan helpu i sefydlu'r Diwrnod 

Biomecaneg cyntaf yng Nghymru. 

Bydd y wobr yn galluogi David i ddatblygu ei waith, 

gan ganiatáu mynediad i'r sganiwr MRI ym 

Mhrifysgol Caerdydd a darparu offer TG arbenigol. 

Gwnaed cyflwyniad y siec gan y Meistr, Mr Peter 

Coleman mewn seremoni rithwir ar 26 Mawrth 

2021 ym mhresenoldeb llawer o Liferwyr.   Mae Dr 

David Williams yn ymuno â'r grŵp unigryw o 

enillwyr y Wobr Aur ac edrychwn ymlaen at ei 

ymgysylltiad â'r Cwmni yn y blynyddoedd i ddod. 

Diolch hefyd i "Dîm Gwobr Aur" yr  Uwch Warden 

Dr Kathy Seddon (Meistr erbyn hyn), Cyn Feistri Dr 

Sarah Cockbill a Geoff Hughes a Chynorthwyydd y 

Llys Keith Shankland a oeddynt, unwaith eto, yn 

wynebu'r dasg o ddewis y gorau o'r goreuon. 

Windsor Coles OBE CEng FIET Ebrill 2021 
 

 

 



    

 
CYFLWYNIAD RHITHWIR O'R WOBR 

DATBLYGU AUR I DR DAVID WILLIAMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENILLYDD GWOBR DATBLYGU JIWBILÎ 
ARIAN  2021  KEIRA MCNULTY. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dewiswyd Keira fel enillydd yn dilyn yr adolygiad o 

geisiadau a dderbyniwyd gan bobl ifanc ledled 

Cymru. Fe gynhaliwyd cyfweliad i bedwar 

ymgeisydd, a gallai pob un ohonynt fod wedi bod 

yn dderbynwyr teilwng. 

Enillodd y Wobr oherwydd ei chyflawniadau 

rhagorol hyd yma ac oherwydd y ffordd y cynigiodd 

ddefnyddio arian y Wobr i ddatblygu ei sgiliau ei 

hun a'u cymhwyso er budd ceiswyr lloches, yng 

Nghymru a thu hwnt. 

Ganed Keira yng Nghaerfyrddin ac, ar ôl mynychu 

Ysgol Tregib, astudiodd ym Mhrifysgol Caerdydd 

lle cafodd radd dosbarth cyntaf mewn Llenyddiaeth 

ac Athroniaeth Saesneg yn 2019. Yna, astudiodd 

ar gyfer gradd meistr mewn Cysylltiadau 

Rhyngwladol lle cafodd ragoriaeth. Yr oedd ei 

thraethawd hir fel rhan o’i gradd "Ail-wneud Cartref: 

Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn Creu Cartref 

yng Nghymru, Rôl Cyfraith (Rhyng)wladol a 

Pholisi, a Sefydliadau Cymunedol yng Nghaerdydd  

yn y 1% uchaf o bapurau a gyflwynwyd, a gwaith 

sy'n werth ei gyhoeddi. Mae sylwadau un o'i 

dyfarnwyr yn dweud -  "Keira yw'r fyfyrwraig orau a 

gefais erioed ers ymuno â Phrifysgol Caerdydd. 

Mae hyn yn cyd-fynd yn dda â barn y panel cyfweld 

am ei phersonoliaeth, ei gallu a'i hymrwymiad i'w 

maes. 

Ar hyn o bryd mae Keira yn gweithio i Home4U, 

elusen fach sy'n cynorthwyo ceiswyr lloches sy'n 

wynebu amddifadrwydd yng Nghaerdydd. Pan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

godir cyfyngiadau teithio mae hi'n gobeithio teithio 

dramor, o bosibl i Uganda lle mae nifer fawr o bobl 

wedi'u dadleoli o wledydd cyfagos. Mae ei 

huchelgais tymor hir yn cynnwys gweithio i 

sefydliad rhyngwladol fel yr UNHCR neu'r 

Sefydliad Mewnfudo Rhyngwladol, am 5 neu 6 

blynedd. Yn y tymor hir bydd yn ymdrechu i 

weithio'n barhaol yng Nghymru. Mae Kiera yn 

bwriadu defnyddio rhan o'r arian i fynychu cwrs 

pum diwrnod ar Ddiogelu Hawliau Dynol sy'n cael 

ei redeg gan Academi Genefa ar Gyfraith 

Ddyngarol Ryngwladol a Hawliau Dynol. Bydd yn 

defnyddio'r arian sy'n weddill i gynnal prosiect 

ffotograffiaeth y gellir ei ddefnyddio i roi 

cyhoeddusrwydd i'r anawsterau sy'n wynebu 

ceiswyr lloches sydd wedi dod i Gymru wrth iddynt 

sefydlu eu bywydau a datblygu cartref newydd 

yma. 

Ariennir y Wobr gan yr arian a godwyd gan Apêl y 

Jiwbilî i wneud dyfarniadau newydd i bobl ifanc 

Cymru mewn meysydd pwnc nad ydynt wedi'u 

cynnwys yn flaenorol gan Wobrau'r Cwmni. Dyma 

sylwadau'r Cyn Feistr Gillian Davies "Mae Keira yn 

enillydd teilwng iawn o’r Wobr fawr gyntaf a wnaed 

o'r arian a godwyd gan yr Apêl Jiwbili, ac rwy'n siŵr 

y bydd yr holl gyfranwyr yn falch o weld bod 

ymgeisydd mor rhagorol wedi'i dewis" 

CYFLWYNIAD RHITHWIR O WOBR 

DATBLYGU'R JIWBILÎ ARIAN I DR. KEIRA 

McNULTY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
LLONGYFARCHIADAU I DR DAVID DYKES  

KStJ, MA, FSA, FRHistS 

 
Dyfarnwyd Medal Aur y ‘British Numismatic 
Society’s Sanford Saltus’ i'r Liferwr David Dykes ar 
gyfer 2020. Dyfernir y fedal pob tair blynedd am 
gyfraniadau ysgolheigaidd eithriadol i Numismatics 
Prydain.  
 
Am fanylion llawn gweler y ddolen isod  
https://www.liverycompanywales.cymru/download
s/230421-article-on-david-dykes.pdf 

 

COFNODION CYFARFODYDD 
NODEDIG HEB EU DATGELU GAN Y 

CLERC SYLFAENOL EMERITWS, 
PM DR DAVID TOWNSLEY-HUGHES 

 

 
 

Roedd Y Cyn Feistr Dr.David Townsley-Hughes yn 
gallu lleoli a rhannu cofnodion o’r cyfarfodydd 
cyntaf o Urdd Lifrai Cymru .... cipolwg diddorol ar 
ddechreuad a hanes yr Urdd. 

I weld cliciwch yma  

https://liverycompanywales.cymru/history.html 
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https://liverycompanywales.cymru/history.html


    

LLONGYFARCHIADAU I'R CYN FEISTR 
WAYNE  WARLOW AR EI BEN-BLWYDD 

YN 80  OED 

 

 

Dathlodd Wayne ei  ben-blwydd ddydd Sadwrn. 17 

Ebrill  ac yn ei eiriau ei hun 

‘For me the day will generate mixed emotions as 
not only will the Royal Family and through them the 
Nation by laying to rest one of the most significant 
global figures of the 20th and 21st Centuries, but for 
me personally it will also mark an important if 
infinitesimally less auspicious event in the form of 
my 80th birthday. 
 
At 11.00am precisely on Saturday, as the sun 
traditionally passes over the yard arm, I will raise a 
glass in remembrance of and gratitude for the life 
of The Prince Philip, Duke of Edinburgh, but also 
as a toast to the countless friends, colleagues 
acquaintances and members of my own family 
whose companionship, guidance and support has 
brought me so much joy over the past 80 years.’ 
 

 
 

LIFERWYR WEDI EU DERBYN MEWN 
SEREMONI SEFYDLU GYNTAF DRWY 

ZOOM AR DDYDD MERCHER 3 MAWRTH  
2021  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENILLYDD GWOBR PRENTIS THOMAS 
JAMES - MAWRTH 2021 

 
Mae Urdd Lifrai Cymru wedi cyflwyno Gwobr 
Prentis i Thomas James (Tom) - Prentis Gwaith 
Coed Traddodiadol yn yr Uned Adeiladau 
Hanesyddol yn Amgueddfa Werin Cymru Sain 
Ffagan. Roedd Tom wrth ei fodd yn derbyn y wobr 
gan Keith Shankland a bydd yn defnyddio'r arian i 
brynu offer gwaith coed traddodiadol. 
 

 
 
"Rwy'n mwynhau fy ngwaith yn Sain Ffagan a 
diolch i Gwmni Urdd Lifrai Cymru, byddaf yn 
gweithio gyda fy offer llaw fy hun ac yn dysgu 
technegau traddodiadol". 
 
Ymunodd Tom â'r Uned Adeiladau Hanesyddol ar 
2 Medi 2019 fel Prentis Gwaith Coed Traddodiadol 
i weithio ar yr adeiladau hanesyddol yn Sain 
Ffagan. Mae'n cael ei hyfforddi gan Ben Wilkins 

 
Dr Brenda Bignold (505) 
Miss Laura Davies (Rhif 504) 
Mr John Charles Rees (Rhif 506) 
Mr Michael David Hoddy (Rhif 508) 
Mr Stephen Talbot (Rhif 503) 
Mr Timothy Robert Mainland (Rhif 498) 
Mrs Kate Meredith Jones (Rhif 495) 
Mrs Maureen Patricia Mainland (Rhif 497) 
Y Tad Parchedig Iawn Sebastian Jones (Rhif 502) 
 

 



    

tiwtor uwch mewn gwaith coed traddodiadol. 
Dechreuodd Ben fel prentis yn 2007 ac mae 
bellach yn hyfforddi prentis ei hun. Mae Tom wedi 
ffitio i mewn yn dda gyda'r crefftwyr traddodiadol 
eraill yn yr Uned ac mae'n aelod gwerthfawr o'r tîm. 
 
Yn flaenorol, gweithiodd Tom fel peiriannwr, ac 
mae hyn wedi ei helpu yn ei swydd newydd 
oherwydd ei fod yn gallu gweithio'n ddiogel ar y 
peiriannau gwaith coed. Fodd bynnag, mae bob 
amser wedi bod â diddordeb mewn sgiliau gwaith 
coed traddodiadol ac yn ei amser sbâr mae'n 
gwneud dodrefn. Roedd profiad Tom yn caniatáu 
iddo ddechrau hyfforddi ar NVQ lefel 2 mewn 
Gwaith Saernïaeth Safle ym mis Medi 2019 yng 
Ngholeg y Cymoedd, a chwblhaodd gyda 
rhagoriaeth ym mis Gorffennaf 2020 ac mae 
bellach yn astudio ar gyfer ei NVQ lefel 3. 
 
Yn y dyfodol, bydd Tom yn parhau â'i hyfforddiant 
mewn sgiliau gwaith coed traddodiadol drwy 
astudio ar gyfer ei NVQ lefel 3 mewn Adeiladu 
Postyn a Ffrâm a NVQ lefel 3 mewn Sgiliau 
Treftadaeth Gwaith Coed. 
 
Ers ymuno â'r UAH, mae Tom wedi gwneud 
gatiau ar gyfer y bythynnod yn Amgueddfa Lechi 
Cymru yn Llanberis ac mae wedi bod yn trwsio a 
gwneud ffenestri newydd ar gyfer prosiect 
Gwesty'r Vulcan ac ar hyn o bryd mae'n gweithio 
ar atgyweirio'r Tŵr cloc yng Nghastell Sain 
Ffagan. Ym mis Mehefin 2020, daeth Tom a'i 
wraig yn rhieni i fabi o’r enw Caleb, ac maent yn 
edrych ymlaen at ddangos gwaith Tom iddo yn 
Sain Ffagan. 
 

GWOBR YSGOL URDD LIFRAI CYMRU 
 

Mae’r llun yn dangos y staff yn Hillside Secure 
Children's Home yn cyflwyno Gwobr Ysgol Urdd 
Lifrai Cymru a fydd yn cael ei gwario ar offer i 
hyrwyddo gyrfa'r myfyriwr, pan gaiff ei ailsefydlu. 
Mae'r derbynnydd wedi bod yn fyfyriwr gwych yn 
Hillside ond oherwydd protocol, fe gyfyngir ar 
adnabod y myfyrwyr. 

 

CADW'R DYDDIAD 

Dydd Iau 13 Mai 2021  Talking Heads – Lifreiwr 
Harold Burrows, MBE, CF mewn sgwrs gyda 
Chadeirydd Pwyllgor Gogledd Cymru, Andrew 
Richards BSc (Ag), JP, DL 

Dydd Iau 10 Mehefin– Cyfarfod GPC 

Dydd Iau 17 Mehefin Talking Heads -Lifreiwr a 
Chadeirydd y Pwyllgor Digwyddiadau Elusennol 
Simon Holt MBE MA MB BChir FRCS mewn sgwrs 
â’r Lifreiwr Ivor Chestnutt, BDS MPH PhD 
FDSRCS, FDS(DPH) RCSEd, FFPH, Athro FHEA 
ac Ymgynghorydd Anrhydeddus ym maes Iechyd 
Cyhoeddus Deintyddol, Prifysgol Caerdydd. 

Dydd Iau  24 Mehefin  – Cyfarfod Llys 

 YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL 
URDD LIFRAI CYMRU 

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Urdd Lifrai Cymru 
yn chwilio am Ysgrifennydd.  Oes gennych chi  
ddiddordeb? I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â'r 
Ysgrifennydd presennol, Stuart Fletcher ar 
stuartfletcher2@hotmail.com 

CYFRANNU AT ‘JUST GIVING’ 
 
Mae Urdd Lifrai Cymru yn falch o dderbyn 

rhoddion drwy JUST GIVING ar y wefan – 

liverycompanywales.cymru - cliciwch RHOI ar y 

bar dewislen. Fel arall, gallwch gysylltu  â'r 

Trysorydd ar 

treasurer@liverycompanywales.cymru   

  

TÎM GOLYGYDDOL 

Os oes gennych unrhyw erthyglau yr hoffech eu 

cynnwys mewn rhifyn o’r Bwletin yma yn y dyfodol, 

cysylltwch ag Agnes Xavier-Phillips  JP DL  LLB 

(Anrh),  (Cadeirydd PRC) ac Angela Parry MBE 

(Clerc Cynorthwyol) , sy'n  llunio’r Bwletin yn 

seiliedig ar gyfraniadau/erthyglau a dderbyniwyd. 
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