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‘Mae Cymru’n neilltuol o gyfoethog o ran diwylliant a 
threftadaeth, ac os gall cymunedau lleol fanteisio’n well ar 
yr adnoddau hyn, gallant fod yn gyfrwng i helpu unigolion 
i gyflawni’n well, lleihau tlodi a meithrin balchder mewn 
cymunedau. Mae’r sylfeini yno. Yr hyn sydd ei angen yw nod 
cyffredin a fframwaith clir i alluogi pobl i weithio’n greadigol.’
                                                                                    
Kay Andrews: adroddiad ar Ddiwylliant a Thlodi 2014

Mae’r Llyfrgell yn credu’n gryf iawn fod cymryd 
rhan yn y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth 
yn dod â buddion iechyd, addysg a chymdeithasol 
enfawr i bawb trwy hybu sgiliau, hyder, hunan-
barch a dyhead. Yr un mor bwysig yw’r egwyddor 
y dylai diwylliant fod yn hygyrch i bawb fel 
rhan o gyfiawnder cymdeithasol, gan na ddylai 
cyfranogiad mewn diwylliant a threftadaeth fod 
wedi’i gyfyngu i gymunedau mwy cyfoethog neu i 
rai cymunedau yn unig. 

Mae’r Llyfrgell yn fwy awyddus nag erioed i 
alluogi’r bobl a fyddai fel arall yn ei chael yn anodd 
gwneud hynny i elwa ar gyfoeth diwylliannol 
ein casgliadau cenedlaethol, a’r gwasanaethau 
a ddarperir gennym. Rydym am i’n diwylliant 
hynafol, sy’n esblygu’n barhaus, y cedwir llawer 
ohono yn y Llyfrgell Genedlaethol, yn ei holl 
hynodrwydd a’i amrywiaeth, i fod o fewn cyrraedd 
hawdd i’n holl ddinasyddion. A gobeithiwn ein bod 
ni wedi llwyddo i wneud hynny i raddau helaeth 
yn 2019-20.

Mawr yw ein diolch i Linda Tomos am ei 
gwasanaeth rhagorol fel Prif Weithredwr a 
Llyfrgellydd rhwng 2015-19 ac i Rhodri Glyn 
Thomas yntau a benderfynodd sefyll i lawr fel 
Llywydd yn 2019. Wrth ffarwelio gyda Rhodri, 
braf iawn oedd gallu croesawu Meri Huws i’r 
Llyfrgell fel Llywydd dros-dro a Chadeirydd y 
Bwrdd. Bu aelodau’r Bwrdd – Ymddiriedolwyr 
y Llyfrgell – yn hynod gefnogol i mi a’m Tîm 
Gweithredol a’m staff yn ystod y flwyddyn a 
mawr yw fy niolch iddynt.

Bu’r Llyfrgell yn destun Adolygiad Teilwriedig 
Llywodraeth Cymru rhwng Medi 2019 a Chwefror 
2020, yr adolygiad cyntaf o’i fath sydd wedi’i 
gomisiynu gan y Llywodraeth. Rydym yn aros yn 
eiddgar am gyhoeddi’r adroddiad. 

Perodd sefyllfa ariannol fregus y Llyfrgell gryn 
bryder i’r Ymddiriedolwyr a bu’n destun gohebu 
cyson rhwng y sefydliad a Llywodraeth Cymru. Ni 
fydd modd osgoi gweithredu mesurau niweidiol 
i ostwng gwariant refeniw yn 2020-21 os na 
chynyddir ein cyllid blynyddol gan Lywodraeth 
Cymru.

Yn ystod 2020-21 byddwn yn datblygu 
gweledigaeth a strategaeth pum mlynedd 
newydd a fydd yn datgan sut y bwriadwn 
ddarparu gwasanaethau hyd yn oed gwell i bobl 
Cymru, trwy gydweithio â’n partneriaid a thrwy 
wireddu amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. 

Rwy’n ddiolchgar i’m staff gweithgar a ffyddlon 
am eu gwaith rhagorol yn ystod y flwyddyn ac am 
ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n darllenwyr 
a defnyddwyr ein gwasanaethau.

Pedr ap Llwyd
Prif Weithredwr a Llyfrgellydd
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Er mwyn gofalu ein bod ni oll fel cyrff 
cyhoeddus Cymru yn gweithio tua’r un 
nod, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn pennu saith 
amcan llesiant. Mae’r Ddeddf yn glir fod 
rhaid i gyrff cyhoeddus, fel y Llyfrgell  
a restrir yn y Ddeddf, weithio tuag at 
wireddu’r holl amcanion yn ddiwahan.

Datblygwyd ein gweledigaeth o 
fewn fframwaith y Ddeddf. Mae 
ein gweledigaeth yn datgan ein 
hymrwymiadau mewn pum maes 
allweddol – sy’n cysylltu â sut y byddwn 
yn cyfrannu at saith amcan llesiant y 
Ddeddf.

Gwneud ein diwylliant a’n treftadaeth yn 
hygyrch i bawb allu dysgu, ymchwilio a 
mwynhau

Gweledigaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod 2019-2020, yn unol â’i Chynllun 
Strategol, oedd:

Cymru sy’n 
gyfrifol ar 

lefel fyd-eang
Cymru 

lewyrchus

Cymru 
gydnerth

Cymru 
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru â 
diwylliant bywiog 
lle mae’r Gymraeg 

yn ffynnu
Saith  

Amcan 
Llesiant
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Amcanion y Weledigaeth wedi’u mapio yn erbyn Nodau Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac i ba raddau y llwyddwyd i’w gwireddu yn ystod 2019-20.

Rydym wedi parhau â’n pwrpas craidd, arloesi a thyfu a gofalu ein bod yn cyfrannu 
at fywyd y genedl, ar sail ymrwymiad hirdymor i ddiwallu anghenion gwasanaethau 
addysgol a diwylliannol pobl Cymru.

Rydym yn datblygu ein cynllunio ar gyfer cynyddu ein presenoldeb ar draws Cymru 
a darparu arddangosfeydd yn Hwlffordd; ac rydym wedi cychwyn y rhaglen a welir 
sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol a fydd yn cynyddu ein presenoldeb ymhellach.

Rydym wedi gweithio â phartneriaid er mwyn sicrhau fod diwylliant arbennig 
a nodedig Cymru yn fwy amlwg y tu allan i Gymru gan gyfrannu at lwyddiant 
gweithgareddau twristiaeth ddiwylliannol Cymru a fydd yn llesol i’r economi. 

Rydym wedi datblygu ein Strategaeth Gwirfoddoli ymhellach ac wedi gweithio gyda 
phartneriaid ac asiantaethau gofal i sicrhau fod ein casgliadau a’n gwasanaethau yn 
dwyn lles i unigolion anghenus a chymunedau amrywiol.

Rydym hefyd wedi datblygu rhaglen o weithgareddau’n ymwneud ag iechyd a lles 

Bu i ni gyflawni ein hymrwymiadau i raglen Diwylliant a Thlodi Llywodraeth Cymru

Gwneud gwahaniaeth i Gymru

Bod yn geidwad rhagorol i’n casgliadau
Rydym wedi parhau i gasglu a diogelu treftadaeth ddogfennol Cymru ac arloesi 
gyda ffyrdd newydd o roi mynediad ehangach at ein casgliadau cenedlaethol 
gwerthfawr.

Datblygwyd strategaethau a pholisiau mewn ymgynghoriad â phartneriaid 
er mwyn rheoli’r casgliadau yn y tymor hir, a thrwy hynny sicrhau llesiant 
cenedlaethau’r dyfodol.

Cymru
lewyrchus

Cymru 
gydnerth

Cymru 
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus

Cymru â 
diwylliant 
bywiog lle 
mae’r Gymraeg 
yn ffynnu

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
byd-eang
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Sicrhau mynediad hir dymor i’n casgliadau
Cymerwyd camau breision i ddatblygu’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol.

Datblygwyd Strategaeth Cadwedigaeth Ddigidol Genedlaethol gan y Llyfrgell i’w 
ddefnyddio yn y sector cyhoeddus, a chefnogi’r broses o greu fforwm cenedlaethol 
i gyfnewid arferion gorau fel menter gydweithredol.

Bod yn ganolog i fywyd diwylliannol Cymru

Sicrhau gwytnwch hirdymor

Rydym wedi  sicrhau ymhellach bod hanes, diwylliant a threftadaeth unigryw 
Cymru, sydd wedi’i ddogfennu mewn ffurfiau a chyfryngau amrywiol dros y 
blynyddoedd, ar gael bob amser i alluogi pawb i gael gwell dealltwriaeth o bwy 
ydym, i esbonio’r etifeddiaeth hanesyddol a diwylliannol sydd wedi ei ffurfio fel 
cenedl dros y canrifoedd, ac i ysgogi dysg ac ymchwil.

Rydym wedi estyn allan i gymunedau er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl yn 
ymwybodol o’r gwasanaethau rydym yn eu darparu. 

Bu’r iaith Gymraeg yn ganolog i holl weithgareddau’r Llyfrgell ac i’w bywyd bob 
dydd a chafwyd cyfle i weithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn gwella’r modd y 
mae gwasanaethau dwyieithog o safon uchel yn cael eu darparu ar draws y sector 
cyhoeddus a chyfrannu at amcan uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o gael 1 miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Rhoddwyd trefniadau ar droed i ddatblygu presenoldeb ffisegol y Llyfrgell mewn 
rhannau eraill o Gymru fel strategaeth tymor canolig.

Byddwn yn gweithredu strategaeth cynhyrchu incwm hirdymor a fydd yn cynyddu 
incwm masnachol, grantiau a rhoddion er mwyn caniatáu i ni ddatblygu fel 
sefydliad. 

Byddwn yn gweithredu Cynllun Datblygu’r Gweithlu er mwyn cadw arbenigedd, 
gwella cynllunio ar gyfer olyniaeth a datblygu sgiliau newydd sydd eu hangen er 
mwyn darparu ein blaenoriaethau strategol a phrosiectau penodol. 

Byddwn yn parhau i weithredu’n rhaglen waith gyfalaf gan ymrwymo i ffyrdd 
cynaliadwy o oleuo a gwresogi’n adeilad ac i sicrhau cadwraeth yr adeilad at y dyfodol.



Datblygu’r 
Casgliadau 
Cenedlaethol

Alaw gan Teresa Jenellen



Llythyrau David Jones at Morag 
Owen (NLW MS 24139E). 

Prynwyd â chefnogaeth gan 
Gyfeillion y Llyfrgelloedd 

Cenedlaethol.
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Sefydlu’r Archif 
Ddarlledu 
Genedlaethol
Bu 2019-20 yn flwyddyn nodedig 
o ran datblygu’r casgliadau 
cenedlaethol ac ychwanegu atynt.

Yn Ebrill 2019 cyhoeddodd y Loteri 
Genedlaethol ei bod am ddyfarnu 
grant sylweddol o arian er mwyn 
galluogi’r Llyfrgell, mewn partneriaeth 
â BBC Cymru, i sefydlu’r Archif 
Ddarlledu Genedlaethol. 

Mae’r prosiect hwn yn un cwbl arloesol 
gan mai dyma fydd yr archif ddarlledu 
cyntaf o’i fath yn ynysoedd Prydain. 

Bydd sefydlu’r Archif Ddarlledu 
Genedlaethol yn caniatáu i’r Llyfrgell 
a’i phartneriaid ddarparu treftadaeth 
ddigidol ar-lein i gymunedau ac 
unigolion ledled y byd. Bydd hefyd 
yn rhoi cyfrwng pwerus i ni gynyddu 
cynnwys digidol ar-lein ac i helpu 

dymchwel y rhwystrau sy’n bodoli 
eisoes i wybodaeth a diwylliant. Ein 
nod yw galluogi’r bobl hynny a fyddai 
fel arall yn ei chael yn anodd gwneud 
hynny i elwa ar gyfoeth diwylliannol ein 
casgliadau cenedlaethol, ac yn arbennig 
yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.

Cyfoethogwyd ein casgliadau llawysgrifau nodedig 
gan gasgliad bychan o lawysgrifau hynod bwysig o  
Blasty Gwysaney, sir y Fflint. Ymhlith y trysorau y 
mae llythyrau gan Harri’r VII a llun prin o Mari Tudur 
a’i phriod Phylip o Sbaen.

Mae’r tair cyfrol o lofnodion hanesyddol sy’n 
dyddio o’r cyfnod rhwng yr unfed ganrif ar 
bymtheg a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn 
cynnwys llythyrau wedi eu harwyddo gan Harri 
VII, Siarl y Cyntaf, Oliver Cromwell a’r Frenhines 
Fictoria. Dogfen Ladin addurnedig, dyddiedig 
11 Chwefror 1555, yn trosglwyddo tiroedd yng 
nghwmwd Cwnsillt, sir y Fflint, a luniwyd yn 
ystod teyrnasiad Mari I, Brenhines Lloegr, a Phylip 
II, Brenin Sbaen, yw un o lawysgrifau nodedig 

Archif Plasty 
Gwysaney

y casgliad. Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys 
portread dwbl o’r Brenin a’r Frenhines ar ffurf 
priflythyren, ynghyd â Sêl Fawr y Frenhines. Mae 
tri rholyn achyddol hardd y casgliad yn dyddio 
o’r ail-ganrif-ar-bymtheg a’r ddeunawfed ganrif 
ac yn cynnwys ach John Meredith o Drefalun, sir 
Ddinbych, a luniwyd yn 1604, a hynny o bosibl gan 
yr arlunydd herodrol Randle Holme o Gaer.

Yn ogystal â phapurau Gwysaney, fe brynwyd 
casgliadau pwysig iawn o bapurau yn ymwneud 
â David Lloyd George a’r artist David Jones. Erbyn 
hyn, yma yn y Llyfrgell, y mae’r casgliad helaethaf 
a phwysicaf o archifau perthnasol i David Jones.

Dogfen Ladin addurnedig, dyddiedig 11 Chwefror [1555],  
o Blasty Gwysaney, Sir y Fflint.



Casgliadau Celf 
a Hanes Celf 

Cymreig
Y Gwahanu  
gan Teresa  

Jenellen

©
Te

re
sa

 Je
ne

lle
n

Adolygiad Blynyddol 2019 – 202010



11

Cafwyd nifer o ychwanegiadau gwerthfawr 
i’r casgliad celf cenedlaethol dros y flwyddyn 
ddiwethaf. Prynwyd archif y cartwnydd 
gwleidyddol Mal Humphreys / ‘Mumph’ i fewn 
i’r casgliadau, sy’n cynnwys dros 3,200 o 
gartwnau. Mae’r casgliad yn darlunio bron i bob 
ddigwyddiad gwleidyddol o bwys yng Nghymru 
ers dechrau’r 1990au. 

Archif arall o bwys cenedlaethol a brynwyd mewn i 
gasgliadau’r Llyfrgell  oedd archif yr hanesydd celf 
nodedig Cymreig Peter Lord, sydd wedi gwneud 
cyfraniad amhrisiadwy i fyd hanes celf Cymru. 
Mae’r archif yn cynnwys dros 1,500 o eitemau ac 
yn olrhain holl yrfa Peter Lord fel artist a hanesydd 
celf rhwng 1970 a 2019.

Cafwyd rhodd hael o bedwar gwaith celf eiconig 
gan BBC Cymru. Ymysg y gweithiau roedd 
portread o Alun Oldfield Davies, cyn-gyfarwyddwr 
Rhanbarth Cymru ar gyfer Radio’r BBC gan yr 
artist blaenllaw Kyffin Williams, ac hefyd y gwaith 
grymus ‘Math o Ganu’, gan yr artist nodedig o 
Aberdâr Nicholas Evans.

Derbyniwyd hefyd rhodd hynod hael o 70 o 
weithiau’r artist Vera Bassett o Bontarddulais 
i’n casgliadau. Heb os, dyma artist sy’n haeddu 
mwy o gydnabyddiaeth o fewn hanes celf Cymru, 
ac felly bydd cartrefu’r gweithiau yma o fewn 
y Llyfrgell, yn rhoi mynediad amhrisiadwy i 
ymchwilwyr i’r artist a’i gwaith.

Prynwyd pump o bortreadau cymeriadau 
chwedlau’r Mabinogion gan yr artist Teresa 
Jenellen o Fachynlleth i’r casgliadau. Dyma artist 
sy’n prysur ddenu sylw yn y byd celf Cymreig, a 
creda’r Llyfrgell yn gryf mewn cefnogi artistiaid 
cyfoes ar ddechrau eu gyrfa.

Enghraifft arall o gasgliad cyfoes ddaeth i’r 
Llyfrgell yn ystod mis Mehefin 2019 oedd 
y portreadau o Gareth Bale, Chris Coleman 
ac Ashley Williams gan Owain Fôn 
Williams.

Olwen gan Teresa Jenellen

Gareth Bale, Chris Coleman ac Ashley Williams gan Owain Fôn Williams

©
Teresa Jenellen
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Ein braint ni hefyd fel Llyfrgell oedd cael y 
cyfle i brynu un o’r ddau fersiwn gwreiddiol 
o’r llun dyfrlliw enwog Salem gan Sydney 
Curnow Vosper. Un o Plymouth oedd 
Vosper, ond fel artist fe’i hatynnwyd i 
Lydaw, ac i Gymru ar ôl priodi merch o 
Ferthyr Tudful.  Peintiodd y fersiwn cyntaf o 
Salem yn 1907 a’i arddangos yn yr Academi 
Frenhinol yn 1908. Yma daliodd y llun sylw 
William Hesketh Lever, dyn oedd wedi 
gwneud ffortiwn trwy gynhyrchu a gwerthu 
sebon: ei frand enwocaf oedd ‘Sunlight’ 
a lleoliad ei ffatri oedd Port Sunlight, nid 
nepell o Benbedw yng Nghilgwri.  Wedi 
prynu’r llun fe’i defnyddiodd i farchnata ei 

gynnyrch a hynny drwy ei atgynhyrchu yn 
gyfnewid am docynnau a ddosbarthwyd i 
brynwyr gyda’i dalpiau sebon, a dyna sut 
daeth Salem i grogi ar waliau ein neiniau a’n 
teidiau.

Rydym yn ffodus iawn ein bod ni wedi 
diogelu Salem ac wedi’i rwystro rhag 
gadael tir Cymru. Mawr yw ein diolch i 
Geoffrey Willmot Powell, cyfaill annwyl 
i’r Llyfrgell o Market Drayton, am adael 
cymynrodd hael iawn i ni a’n galluogi i 
brynu’r llun. Heb gyfeillion fel Geoff fe 
fyddai’n anodd i ni brynu’r math yma o 
drysorau i’r genedl.

Salem
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Karel Lek RA
Gyda thristwch mawr rydym yn 
cofnodi marwolaeth un o artistiaid 
mwyaf blaenllaw Cymru, sef Karel Lek 
o Fiwmares, a oedd yn gyfaill cynnes 
ac annwyl i’r Llyfrgell.  Ganed Karel yn 
Antwerp, Gwlad Belg yn 1929, ac fe 
ddaeth fel ffoadur rhyfel i Ogledd Cymru 
ym 1940 gan wneud Cymru yn gartref 
iddo. Cyn ei farwolaeth fe roddodd 

nifer sylweddol o’i weithiau yn rhodd i’r 
Llyfrgell ac fe brynodd y Llyfrgell nifer 
o’i lyfrau braslunio. Y natur ddynol yn 
ei holl amrywiaeth oedd prif destun ei 
waith, a phwysigrwydd dathlu gwarineb 
y ddynoliaeth. Afraid dweud fod ei 
brofiadau fel ffoadur rhyfel wedi cael 
cryn ddylanwad arno fel artist. Byddwn 
yn gweld ei golli’n fawr iawn.

Portread Elin Jones
Fel rhan o’n bwriad i geisio sicrhau fod ein casgliadau 
cenedlaethol ar gyfer y cenedlaethau a ddaw yn cynnwys 
cofnodion a gwybodaeth am gyfraniadau sylweddol 
menywod i fywyd Cymru’r unfed ganrif ar hugain, fe 
lwyddwyd i brynu llun olew o Elin Jones, Llywydd ein 
Senedd, gan yr artist David Griffiths. Bu cyfraniad Elin 
i fywyd cyhoeddus Cymru ers ei hethol ym 1999 yn un 
nodedig iawn a mawr bu ei chefnogaeth i’r Llyfrgell ar hyd 
y blynyddoedd. 



Arddangosfeydd  
a Benthyciadau
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Un o uchafbwyntiau cynnar y flwyddyn oedd yr arddangosfa 
ac amrywiaeth o weithgareddau i ddathlu bywyd a gwaith 
Humphrey Llwyd (1527 – 1568). Roedd Lluniwr Prydain: Bywyd a 
Gwaith Humphrey Llwyd yn arddangos gweithiau pwysicaf Llwyd, 
ac yn rhoi sylw i’w gampau niferus ac esbonio eu harwyddocâd 
heddiw. Cynhaliwyd yr arddangosfa hon ar y cyd â’r prosiect 
Inventor of Britain: The Complete Works of Humphrey Llwyd gafodd ei 
ariannu gan AHRC. Trefnwyd nifer o ddigwyddiadau i gydfynd â’r 
arddangosfa, gan gynnwys Symposiwm Mapiau Cymru 2019 ar y 
cyd â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a chyfres o weithdai i 
ysgolion gan Wasanaeth Addysg y Llyfrgell.

Lluniwr Prydain: Bywyd a Gwaith 
Humphrey Llwyd
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Arddangosfa Byd Llenyddol  
Paul Peter Piech

Ym mis Chwefror 2020 agorwyd arddangosfa Byd Llenyddol Paul Peter 
Piech i nodi canmlwyddiant geni’r artist ac i ddathlu ei gyfraniad at gelf 
weledol yng Nghymru. Mae gweithiau Piech yn cael eu harddangos ochr 
yn ochr â’r blociau print torlun leino a ddefnyddiwyd ganddo i’w creu, 
a thrysorau o’n casgliadau megis deunyddiau yn llaw Dylan Thomas, a 
llythyron gan T. S. Eliot at David Jones. Bu gwirfoddolwyr y Llyfrgell hefyd 
yn rhan o’r gwaith o restru casgliad torlun leino Paul Peter Piech.

©Paul Peter Piech
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Mae’r Llyfrgell yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag orielau 
ar draws Cymru er mwyn hyrwyddo ei chasgliadau a rhoddwyd 
benthyciadau i nifer o sefydliadau. Yn lleol aeth eitemau i gefnogi 
arddangosfeydd yn Ysgol Gelf Aberystwyth a Chanolfan y 
Celfyddydau, Aberystwyth. 

Ym mis Tachwedd teithiodd paentiad pwysig gan Richard Wilson, 
The Destruction of Niobe’s Children, i amgueddfa LWL ffwr Kunst 
und Kultur yn yr Almaen ar gyfer yr arddangosfa William Turner:
Horror and Delight.

Arddangosfa arall fu’n rhedeg yn gynnar yn y flwyddyn 
oedd Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas 
Llenyddol. Roedd yr arddangosfa hon yn cynnwys 
gweithiau celfyddydol sy’n ymateb i ddeuddeg nofel yn 
yr iaith Saesneg sydd wedi eu lleoli yng Nghymru.

Ym mis Ebrill lansiwyd arddangosfa Casglu Cyfoes yn 
Uwch Gyntedd y Llyfrgell oedd yn cynnwys ystod eang o 
waith artistiaid Cymreig yr ugeinfed ganrif a’r unfed ganrif 
ar hugain, ac yn dathlu derbynion newydd i’n casgliad celf 
Cymreig cyfoes.

Roedd arddangosfa Record: Gwerin, Protest a 
Phop fu’n rhedeg dros yr haf a’r hydref yn Anecs 

Gregynog yn ddathliad lliwgar ac amrywiol 
o’r traddodiad cerddorol yng Nghymru. Trwy 
ddefnyddio eitemau o’r Archif Gerddorol Gymreig ac 
Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell roedd yr arddangosfa 
yn archwilio traddodiad cerddorol Cymru ar hyd y 
canrifoedd, o’r crwth i’r Cyrff.

Ym mis Gorffennaf agorodd arddangosfa Byd Newydd 
oedd yn dilyn anturiaethau rhai o’r Cymry wnaeth 
ymgartrefu yn Unol Daleithiau’r America. Roedd 
uchafbwyntiau’r sioe, gafodd ei chyflwyno yn ystafell 
Hengwrt, yn cynnwys set o ffotograffau cynnar gan 
Carlton E Watkins, a’r cyfeiriad cynharaf at chwedl 
Madog.

Arddangos y Casgliadau

Cafodd 100 o brintiau Kyffin a 
ffacsimilis mapiau o’r casgliad 
eu harddangos yn nghoridorau 
Aelodau’r Senedd yn Nhŷ Hywel, 
Caerdydd. Un o uchafbwyntiau’r 
flwyddyn oedd arddangos 
ffacsimili llawysgrif Boston i 
nodi cyfarfod cyntaf y Goruchaf 
Lys yng Nghymru.



Ymgysylltu  
ac Ysbrydoli
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Campweithiau Mewn Ysgolion
Ym mis Medi 2019 bu disgyblion Ysgolion Ffederasiwn Cysgod 
y Foel yng Ngwynedd yn rhan o ddigwyddiad Campweithiau 
Mewn Ysgolion dan arweiniad Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell. 
Fel rhan o bartneriaeth rhwng y Llyfrgell ac Art UK, cludodd y 
tîm arddangosfeydd gerflun Cofeb Tryweryn gan y cerflunydd 
dawnus, John Meirion Morris i Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol 
Ffridd y Llyn er mwyn ei arddangos i’r holl ddisgyblion.

Daeth disgyblion hŷn y ddwy ysgol ynghyd ar gyfer gweithdy 
celf dan ofal Iola Edwards, merch John Meirion Morris. Trefnwyd 
y digwyddiad ar y cyd â Phartneriaeth Cyfuno Gwynedd ac 
roedd y gwaith yn rhan o gyfraniad y Llyfrgell at raglen Cyfuno 
Llywodraeth Cymru.

Gweithio 
gyda phlant a 
dysgwyr ifanc
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Gweithio ar draws Cymru
Mae prosiectau fel Campweithiau Mewn Ysgolion 
a digwyddiadau fel y Diwrnod Meddiannu yn rhan 
o raglen o weithgareddau sy’n cael ei harwain gan 
Wasanaeth Addysg y Llyfrgell i gynnig mynediad 
at wybodaeth i blant a phobl ifanc. Yn ystod y 
flwyddyn cyflwynodd y Gwasanaeth Addysg 130 
sesiwn yn y Llyfrgell ac ar draws Cymru i bron i 
4,000 o blant, pobl ifanc, myfyrwyr a dysgwyr 
gydol oes.

Diwrnod Meddiannu  
Kids in Museums
Daeth disgyblion Ysgol Gynradd Pen Rhos, Llanelli, i feddiannu’r 
Llyfrgell ym mis Tachwedd 2019 fel rhan o Ddiwrnod Meddiannu 
Kids in Museums. Bu’r disgyblion yn gofalu am y siop, gweinyddu 
yn yr Ystafell Ddarllen, gweithio ar ddiogelwch, digido, paratoi 
arddangosfeydd, ac yn gwneud gwaith cadwraeth. Trefnwyd y 
digwyddiad ar y cyd â Phartneriaeth Cyfuno Sir Gâr ac eto roedd 
y meddiannu hwn yn rhan o gyfraniad y Llyfrgell at raglen Cyfuno 
Llywodraeth Cymru.
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Mae’r Llyfrgell yn ffodus iawn o’i gwirfoddolwyr 
ac yn 2019-20 fe ddaeth 105 o wirfoddolwyr 
brwdfrydig a gweithgar i weithio atom i’r Llyfrgell 
gan gwblhau dros 9,000 o oriau o wasanaeth. 
Bu’r gwirfoddolwyr yn gweithio ar ystod eang 
o gasgliadau a gwasanaethau gan gynnwys 
adnabod cartwnau Mumph a brynwyd gan y 
Llyfrgell yn ystod y flwyddyn, casglu deunydd 
ar Brexit a gynhyrchwyd gan rai o sefydliadau 
Cymru a chyflawni gwahanol dasgau’n ymwneud 
ag archif sain a delweddau symudol eang a 
gwerthfawr y Llyfrgell. 

Rhoddwyd sylw hefyd i ddatblygu tasgau newydd 
a hyfforddi gwirfoddolwyr i’w cyflawni. Roedd y 
rhain yn cynnwys ymchwilio mapiau mewn llyfrau 

Rhaglen 
Gwirfoddoli

print cyn 1920, croesgyfeirio cardiau SIMS Arolwg 
Ordnans i adnabod copïau dyblyg ac ychwanegu 
cardiau newydd, trawsgrifio cardiau Llyfryddiaeth 
y Wasg Gofnodol, a thasgau amrywiol i gefnogi 
rhaglenni Casgliad y Werin a Wicipedia.

Roedd yn bleser hefyd i ddathlu’r cynnydd ar 
ddehongli ffotograffau Gwilym Livingstone 
Evans, y ffotograffydd cynhyrchiol o Flaenau 
Ffestiniog,  ar y llwyfan cyfrannu torfol, ac roedd 
arddangosfa o’i ffotograffau i’w gweld yn siop 
Antur ‘Stiniog dros yr haf. Trwy bartneriaeth 
gyda Chyngor Gwynedd bu prosiect rhyng-
genhedlaeth yn rhedeg yn Llyfrgell Blaenau yn 
wythnosol, a gwelwyd pobl ifanc yr ardal  yn 
cynorthwyo’r genhedlaeth hŷn i fewnbynnu 
gwybodaeth am gynnwys y ffotograffau. 

Mae llwyfan torfoli newydd y Llyfrgell yn golygu 
ein bod ni’n gallu elwa ar wirfoddolwyr o bell. Nid 
oes angen teithio i’r Llyfrgell i wirfoddoli erbyn 
hyn. Mae mwy na 650 person bellach wedi eu 
cofrestru fel gwirfoddolwyr o bell: maen nhw 
wedi cyflawni tasgau hynod werthfawr gan 
gynnwys trawsgrifio nifer o ddyddiaduron Syr 
Kyffin Williams gyda’r nod o allu rhoi mynediad 
digidol i’r dyddiaduron pwysig hyn maes o law. 
Mae’r Llyfrgell yn hynod ddyledus i’r unigolion 
hyn am roi o’u hamser yn rhad ac am ddim gan 
ychwanegu gwerth sylweddol at y gwaith a 
gyflawnir gan ein staff cyflogedig.



Cynllun Atgof Byw

Nod cynllun Atgof Byw yw gwneud y defnydd gorau 
o gasgliadau gweledol y Llyfrgell i ddatgloi atgofion a 
hwyluso therapi’r cof gyda phobl hŷn a’r rhai sy’n gorfod 
byw gyda dementia. 

Peilotwyd y cynllun gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda ac, yn 
dilyn ymgynghoriad ar-lein gyda staff y sector iechyd a 
gofal cymdeithasol, penderfynwyd ymestyn Atgof Byw i 
Gymru gyfan. Y cam cyntaf oedd i gynnal gweithdai i staff 
y sector ar sut i ddod o hyd i adnoddau addas ar-lein.  Ers 
hynny, mae’r Llyfrgell wedi paratoi, cynhyrchu a dosbarthu 
pecynnau o ffotograffau a ffilmiau archifol at ddefnydd 
cartrefi gofal a sefydliadau iechyd, grwpiau gwirfoddol 
a llyfrgelloedd trwy Gymru.  Cafodd y ffotograffau eu 
dosbarthu ar ffurf copïau caled, a chafodd y ffilmiau a’r 
ffotograffau hefyd eu cyflwyno ar fformat USB, DVD ac 
e-lyfr i’w lawrlwytho.

Bu staff yr Uned Gwirfoddoli hefyd yn ymweld â chartrefi 
gofal i gyflwyno adnoddau Atgof Byw ac i gofnodi’r ymateb, 
a chynhyrchwyd ffilmiau o’r ymatebion. Dosbarthwyd mwy 
na 200 o becynnau adnoddau Atgof Byw trwy Gymru, 
yn cynnwys 25 o becynnau i ardaloedd Cyfuno Sir Gâr a 
chyflwynwyd sesiwn Ffilm a Therapi’r Cof yn Eisteddfod 
Conwy mewn partneriaeth â BAFTA Cymru. 



Y Prif Weinidog gyda disgyblion 
Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant

Digwyddiadau a 
Gweithgareddau
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Ymweliad y 
Prif Weinidog
Braf iawn oedd gallu croesawu Prif Weinidog 
Cymru, Mark Drakeford i’r Llyfrgell ddiwedd 
mis Chwefror 2020 i nodi Diwrnod y Llyfr ac i 
lansio ymgyrch Rhannu Miliwn o Straeon. Fel 
rhan o’i ymweliad, darllenodd stori o’r Mabinogi i 
ddisgyblion Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant, 
Aberystwyth, a bu’n ateb cwestiynau fel rhan o 
sesiwn holi ac ateb.

O ‘Steddfod i ‘Steddfod
Cafwyd blwyddyn lawn o weithgareddau yn 
y Llyfrgell ac ar draws Cymru. Canolbwynt 
stondin y Llyfrgell yn Eisteddfod yr Urdd 2019 
oedd dihangfan, Llyfr-GELL, oedd yn cynnwys 
posau yn seiliedig ar gasgliadau’r Llyfrgell i 
arwain ymgeiswyr i ddatgloi cyfres o ddrysau. 
Roedd gennym ein stondin ein hun ar faes yr 
Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy am y tro 
cyntaf ers sawl blwyddyn a chyflwynwyd rhaglen 
weithgareddau oedd yn cynnwys creu cartwnau 
gyda Mumph a rapio baledi gyda Mr Phormula.



Carto-Cymru  
- Symposiwm Map  
Cymru 2019

Nodwyd diwedd blwyddyn yn dathlu’r 
Cartograffydd enwog o Gymru Humphrey Llwyd 
gyda Carto-Cymru - Symposiwm Map Cymru 
2019 yn canolbwyntio ar fywyd a gwaith y dyn 
hynod hwn o’r Dadeni. Cynhaliwyd y Gweithdy 
Traweffaith cyntaf gyda myfyrwyr o Brifysgol 
Aberystwyth yn archwilio traweffaith treftadaeth 
ddiwylliannol gan ddefnyddio’r fframwaith asesu 
impact a ddatblygwyd gan Sefydliad Europeana. 
Daeth dros 100 o bobl i ymweld â’r Llyfrgell fel 
rhan o Ŵyl Ar Lafar, sef gŵyl Gymraeg i ddysgwyr 
sy’n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth 
â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a 
chynhaliwyd darlith i ddathlu pen blwydd yr artist 
eiconig o’r straeon y Mabinogi, Margaret Jones yn 
100 oed a hithau a’i theulu yn bresennol ar gyfer 
yr achlysur.
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Cynhadledd Hanes Meddygaeth yng Nghymru, 
22 Tachwedd 2019

Cynhaliwyd cynhadledd undydd y prosiect 
‘Meddygaeth ac Iechyd yng Nghymru cyn y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol’ yn y Llyfrgell ym 
mis Tachwedd. Daeth wyth o siaradwyr allanol 
i draddodi ar bynciau megis gwallgofdai ac 
ymprydio, amodau glanweithdra cefn gwlad, 
peryglon y diwydiant glo, difa’r ddarfodedigaeth 
a swyngyfareddau iachau. Yn ogystal bu cyfle 
i weld y casgliad meddygaeth ar-lein am y 
tro cyntaf mewn cyflwyniad rhyngweithiol 
a threfnwyd arddangosfa o eitemau dethol 
o Gasgliad Print Meddygaeth yn ystafell 
Summers. Yno roedd sleidiau o hysbysebion 
meddygol o’r Casgliad a chyfle i glywed 
recordiad o lais yr Arglwydd Davies, Llandinam 
yn trafod y ddarfodedigaeth yng Nghymru a 
gwaith y ‘Welsh National Memorial Association’.
  

Bu canmol mawr ar y gynhadledd a’r 
cyfleusterau gan y siaradwyr a’r mynychwyr, 
gan gynnwys Chris Hassan, cynrychiolydd 
o’r Wellcome Trust. Wedi’r Gynhadledd, 
derbyniwyd llu o ebyst o ddiolch a chynigion i 
adneuo eitemau meddygol personol i’r Llyfrgell. 
Mae trefniadau ar y gweill i dderbyn papurau 
meddygol John Glyn Penrhyn Jones a deunydd 
gan y diweddar Dr Ken Williams, Ynys Môn. Mae 
Cymdeithas Hanes Meddygaeth Cymru, hefyd 
yn bwriadu cynnal ei chynhadledd flynyddol yn 
y Llyfrgell yn 2021.

Mae’r prosiect wedi derbyn canmoliaeth 
gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol fel 
enghraifft o ‘wella gwybodaeth sy’n gysylltiedig 
ag iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg.’



Ychwanegiad at 
Bapurau y Gwir Anrh. 
Ann Clwyd AS

Cafodd ychwanegiad sylweddol i 
bapurau Y Gwir Anrhydeddus Ann 
Clwyd ei gasglu o’r Senedd yn fuan wedi 
Etholiad Cyffredinol y DG yn Rhagfyr 

2019. Mae’r ychwanegiad yn cynnwys 
papurau ar bynciau yn ymwneud â 
datblygu rhyngwladol, materion tramor, 
gwerthu arfau, Irac, llafur plant ac iechyd. 
Oherwydd ei natur sensitif, nid yw llawer 
o’r deunydd hwn ar gael i ddarllenwyr 
ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio 
gyda phartneriaid i sicrhau cyllid i asesu 
a chatalogio’r casgliad pwysig hwn yn 
llawn. 

Yr Archif  
Wleidyddol

Cafodd y ffilm Mr Jones, sy’n seiliedig ar fywyd Gareth 
Vaughan Jones, y ffotograffydd newyddiadurol a amlygodd 
erchylltra’r Holodomor yn yr Wcrain, ei dangos yn y Drwm 
ym mis Chwefror. Mae dyddiaduron Gareth, sy’n cael eu 
cadw yn y Llyfrgell, yn cynnwys ei nodiadau yn ystod ei 
daith i’r Undeb Sofietaidd, ymhlith papurau gwerthfawr 

eraill. Roedd sawl aelod o’i deulu yn bresennol yn y 
dangosiad, a chyflwynodd Philip Colley a Naomi Field 
gopïau o More than a Grain of truth a Tell them we are starving 
i’r Llyfrgell. Cynhaliwyd arddangosfa fach, a oedd yn 
cynnwys drafftiau o erthyglau, gohebiaeth a ffotograffau o 
gasgliad Gareth Vaughan Jones, i gyd-fynd â’r noson.

Dangosiad ffilm Mr Jones (2019)

Darlith 
Flynyddol Archif 
Wleidyddol 
Cymru 

Traddodwyd Darlith Flynyddol 
2019 gan Jane Hutt AS Bro 
Morgannwg a Phrif Chwip 
Llafur Cymru yn y Senedd. 
Cafwyd darlith ddadlennol a 
ddiddorol ganddi. Mae wedi dal 
rhai o brif swyddi Llywodraeth 
Cymru a chafwyd cipolwg 
o droeon ei gyrfa a’i hanes 
cynnar yn Kenya.
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Rhwydwaith i sefydlu Rhestr 
Fyd-eang o Destunau sydd 
wedi’u Digido

Bu’r Llyfrgell yn bartner mewn prosiect ar y cyd gyda 
Phrifysgol Glasgow, Ymddiriedolaeth Hathi yn yr 
Unol Daleithiau, Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, y 
Llyfrgell Brydeinig a Research Libraries UK i archwilio 
dichonolrwydd sefydlu rhestr fyd-eang o destunau 
sydd wedi’u digido.  Byddai’r rhestr yn cyfuno 

gwybodaeth am yr holl weithiau print sydd wedi’u 
digido ar draws y sefydliadau hyn, gyda’r bwriad o’i 
ymestyn i raddfa fyd-eang. Ariannwyd y prosiect 
blwyddyn o hyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau 
a’r Dyniaethau ac mae’r sefydliadau fu’n rhan ohono 
bellach yn trafod y camau nesaf ar gyfer y fenter hon.

WiciLlên
Cydweithiodd y Llyfrgell â Menter 
Iaith Môn ar brosiect WiciLlên i 
rannu gwybodaeth yn agored am 
lenyddiaeth Cymru ar brosiectau 
Wikimedia. Roedd dwy brif edefyn 
i’r prosiect a oedd wedi’i ariannu gan 
Uned y Gymraeg Llywodraeth Cymru. 
Yn gyntaf, dechreuodd y Llyfrgell 
rannu set data enfawr o’r holl lyfrau 
o ddiddordeb Cymreig a gyhoeddwyd 
erioed yng Nghymru. Mae’r set data 
hwn yn cynnwys gwybodaeth am bron 
i hanner miliwn o lyfrau a chafodd y 
50,000 cyntaf o’r cofnodion hynny eu 
cyfoethogi a’u rhannu fel data agored 
cysylltiedig ar Wikidata fel rhan o’r 
prosiect. Roedd ail edefyn y prosiect 
yn canolbwyntio ar wella cynnwys ar 
y Wicipedia Cymraeg. Cynhaliodd y 
Llyfrgell ddigwyddiad Hacathon Hanes 
a chyfres o olygathonau Wicipedia, 
tra chynhaliodd Wicipediwr Preswyl 
Menter Iaith Môn ddigwyddiadau i 
blant ysgol o wahanol oedrannau. 
Arweiniodd y prosiect at greu dros 
500 o erthyglau Wicipedia newydd 
gan 51 o gyfranwyr, dros 70,000 o 
eitemau Wicidata newydd am lyfrau 
Cymreig a deuddeg o ddigwyddiadau.
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Ariennir y prosiect Datgloi Ein Treftadaeth 
Sain (DETS) gan Gronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, a’i arwain gan y Llyfrgell Brydeinig. 
Nod y prosiect yw amddiffyn recordiadau sain 
prin ac unigryw o bob rhan o’r DU drwy eu digido. 
Mae 10 Canolfan Rhwydweithio Cadwraeth Sain 
wedi eu sefydlu i ddelio â’r bygythiad sy’n wynebu 
recordiadau sain.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw un o’r 
Canolfannau a fydd yn digido 5,000 o 
recordiadau sain o Gymru, yn catalogio hyd at 
15,000 o recordiadau, yn clirio hawliau ar gyfer 
dros 500 o eitemau ac yn eu defnyddio mewn 
gweithgareddau dysgu ac ymgysylltu.

Croesawodd y Llyfrgell ddeg myfyriwr oedd 
yn astudio MA Gweinyddiaeth Archifau a 
MSc Curadu Digidol o Adran Astudiaethau 
Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, i weithio ar 
un o’n casgliadau sain am gyfnod o 14 wythnos. 
Enillodd y myfyrwyr brofiad o redeg prosiect, 
digido eitemau sain, catalogio, asesu hawliau 
a chreu arddangosfa ddigidol. Gellir gweld eu 
gwaith ar wefan Casgliad y Werin.

Datgloi Ein 
Treftadaeth 

Sain

BFI Treftadaeth 2022  
– Profi Logisteg
Ynghyd â’n partneriaid o blith archifau 
clyweledol y DU, bu’r Archif Sgrin a 
Sain wrthi yn paratoi, barcodio a phacio 
oddeutu 5,000 o dapiau fideo o’r casgliad, 
yn barod i’w cludo fis Hydref i’r cwmni 
digido a ddyranwyd i ni yng nghymal 
Profi Logisteg y cynllun diogelu fideo sy’n 
digwydd ar draws y DG, o dan arweiniad 
y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI).



Y Llyfrgell 
Fel Cyflogwr



Gwobr Cymraeg Gwaith 2019
Dyfarnwyd Gwobr Dysgu Cymraeg - Cymraeg yn y Gweithle (Cyflogwr) i’r 
Llyfrgell yn seremoni wobrwyo Dysgu Gydol Oes - Dysgu Cymraeg Ceredigion 
Powys a Sir Gar’ ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhoddir y wobr i’r cyflogwr sydd 
wedi gwneud y mwyaf i annog a chefnogi ei weithlu i ddysgu a defnyddio’r 
Gymraeg yn y gweithle. Darparodd y Llyfrgell wersi wythnosol dwys i 16 o staff 
yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Bu i nifer o’r dysgwyr hynny sefyll arholiadau 
gwahanol eu lefelau. Mae’r gwersi wedi cynyddu hyder y staff a rhoi iddynt y 
gallu i sgwrsio yn Gymraeg a chyflawni nifer o dasgau eraill yn y Gymraeg. Mae’r 
Llyfrgell hefyd wedi cefnogi aelodau staff i fynychu cyrsiau preswyl i ddatblygu 
eu sgiliau ysgrifenedig ac wedi darparu hyfforddiant dwys er mwyn gloywi 
Cymraeg siaradwyr a dysgwyr.

Enillodd y Llyfrgell wobr Cyflogwr  
y Flwyddyn yng Ngwobrau  
Portal 2020. 

Dyfarnwyd y wobr i’r Llyfrgell 
oherwydd i ni fuddsoddi yn ein 
staff trwy gefnogi nifer o reolwyr 
canol i gwblhau’r cymhwyster 

Sefydliad Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth (ILM) yn ystod oriau 
gwaith.  Mae Portal yn sefydliad 
hyfforddi blaenllaw yng Nghymru 
sy’n darparu hyfforddiant deinamig 
ac arloesol, gan gefnogi sefydliadau 
i ddatblygu gallu arweinyddiaeth a 
rheolaeth gweithlu.
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Gwobr Portal 2020
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Ein Diolch 
Diffuant

Diolch i Lywodraeth Cymru a phawb sydd wedi ein cefnogi’n ariannol 
ac wedi rhoi o’u hamser a’u sgiliau yn wirfoddol yn ystod 2019-20. 
Mae haelioni fel hyn yn sicrhau bod Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
yn parhau i dyfu a chyflawni ei photensial fel sefydliad cenedlaethol 
diwylliannol o bwys yng Nghymru. 

Yn fwy nag erioed o’r blaen, mae angen i ni ganfod ffrydiau ariannol 
cynaliadwy er mwyn sicrhau bod y Llyfrgell yn parhau’n adnodd 
amhrisiadwy i fywyd y genedl ac i sicrhau bod gwybodaeth o bwys 
ar gael i genedlaethau’r dyfodol. Gyda’n gilydd, gallwn barhau â’r 
traddodiad o gyfrannu at a chefnogi diwylliant a gwneud yn siŵr 
bod cof y genedl yn cael ei ddiogelu i’r dyfodol.

Estynnwn ein diolch arbennig i’r unigolion sydd wedi cyfrannu’n hael 
yn ystod y flwyddyn at yr ymgyrchoedd a’r cynlluniau canlynol:

Y Gronfa Gasgliadau a Chronfa Gartwnau Mumph

Diolchwn hefyd i:

Aelodau Corfforaethol
Castell Howell Foods Ltd

Sefydliadau
Cyfeillion y Llyfrgelloedd Cenedlaethol

Cyfeillion y Llyfrgell Genedlaethol
Y Cadeirydd, Y Parchedig Ganon Enid Morgan, a’i chyd-aelodau

Rhoddion er Cof
Cronfa Goffa Meilir Llwyd

Yr ydym yn ddiolchgar ein bod wedi derbyn cyfraniadau o 
ystadau’r cymwynaswyr canlynol:

Allan Barry Perry
Gareth Lynn Reynolds
G W Powell
Pauline Mary Matthews
Rosalind Ann Melville
Dr William Hubert Evans
 
Rhif Elusen Gofrestredig: 525775


