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Cafodd David Lloyd George ei eni ym Manceinion ar Ionawr 17 1863, yn fab i brifathro ysgol. 
Cymry Cymraeg oedd ei rieni. Symudodd y teulu i fyw i Sir Benfro yn ddiweddarach yn 1863, 
a chychwynnodd ei dad, William George, ffermio yno. Y flwyddyn wedyn bu ei dad farw, a 
symudodd ei fam, Elizabeth, y teulu yn ôl i ogledd Cymru i fyw. Buon nhw’n byw gydag ewythr
Lloyd George, Richard Lloyd, ym mwthyn Highgate yn Llanystumdwy ar bwys Cricieth, rhwng 
1864 ac 1880.

Roedd ei ewythr Richard yn ddylanwad mawr ar Lloyd George pan roedd yn ifanc, ac 
anogodd ei nai i hyfforddi fel cyfreithiwr. Bu Lloyd George yn gweithio i gwmni o gyfreithwyr 
ym Mhorthmadog i gychwyn, ac yna sefydlodd ei gwmni ei hun yng Nghricieth. Roedd ganddo 
ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth ers ei ieuenctid, a chafodd ei ethol yn Aelod Seneddol 
dros blaid y Rhyddfrydwyr yn etholaeth Caernarfon yn 1890. Enillodd yr etholiad cyntaf hwnnw 
gyda mwyafrif o 19 o bleidleisiau yn unig, a dod yn Aelod Seneddol ieuengaf Tŷ’r Cyffredin ar y 
pryd. Dyma fe’n cadw’i afael ar y sedd tan 1945 – sef 55 o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Priododd Lloyd George â Margaret Owen, merch fferm gyfoethog o’r ardal, ym mis Ionawr 1888. 

Gwnaeth Lloyd George enw iddo’i hun fel Aelod Seneddol cryf a chadarn ac fel trafodwr ac 
areithiwr heb ei ail. Roedd achosion yn ymwneud â Chymru yn agos iawn at ei galon. Yn 
1905, cafodd ei benodi yn Llywydd y Bwrdd Masnach gan y Prif Weinidog ar y pryd, Syr 
Henry Campbell-Bannerman, ac erbyn 1908 roedd wedi ei enwi yn Ganghellor y Trysorlys yn 
llywodraeth H H Asquith. Yn ystod ei gyfnod fel Canghellor cyflwynodd Lloyd George nifer
o newidiadau pwysig iawn i Brydain - gan gynnwys pensiwn i’r henoed yn 1908 ac yswiriant 
cenedlaethol yn 1911. Ceisiodd ymladd dros hawliau pobl gyffredin y wlad hefyd, gan sicrhau 
taliadau i bobl ddi-waith a chymorth i bobl sâl.

Fe barhaodd Lloyd George yn Ganghellor yn ystod blynyddoedd cynnar y Rhyfel Byd Cyntaf, 
ac yn 1915 cafodd ei benodi yn Weinidog Arfau gan Asquith. Ym mis Gorffennaf 1916 cafodd ei 
wneud yn Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel, ac ym mis Rhagfyr y flwyddyn honno, daeth yn Brif 
Weinidog yn lle Asquith. 
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David Lloyd George yw’r unig Gymro hyd yn hyn i fod yn Brif Weinidog 
Prydain, a’r unig Brif Weinidog i fod â Saesneg yn ail iaith iddo.                       

Câi ei ystyried yn arweinydd penigamp, ac mae’n cael ei gofio’n bennaf 
am arwain Prydain yn ystod blynyddoedd olaf y Rhyfel Byd Cyntaf, ac 
am ei ran yn nhrafodaethau Cynhadledd Heddwch Paris. Er hynny, 
mae sôn nad oedd yn llwyr gefnogi’r rhyfel i gychwyn, ac roedd yn 
heddychwr mawr pan roedd yn iau.

Yn 1922, wedi iddo golli cefnogaeth aelodau’r glymblaid rhwng y 
Rhyddfrydwyr a’r Ceidwadwyr, fe ymddiswyddodd Lloyd George fel 

Prif Weinidog. Fe barhaodd yn y Senedd, ond roedd ei rôl yn llai amlwg o lawer nag a fu yn y 
blynyddoedd cynt. Gwnaeth ei araith fawr olaf yn Nhŷ’r Cyffredin yn 1940.

Yn 1941 bu farw Margaret, gwraig gyntaf Lloyd George. Ddwy flynedd yn ddiweddarch, ac 
yntau’n 80 oed, fe briododd ei ail wraig, Frances, a fu’n gweithio fel ysgrifenyddes iddo ers 
blynyddoedd.

Roedd Lloyd George yn dad i bump o blant - Richard, Mair, Olwen, Gwilym a Megan. Bu ei ferch 
Mair farw pan oedd hi’n 17 oed yn 1907. Bu Gwilym Lloyd George yn brwydro dros Brydain yn y 
Rhyfel Byd Cyntaf, a daeth ef a Megan ei chwaer yn adnabyddus ym myd gwleidyddol Prydain 
yn ddiweddarch yn yr 20fed ganrif.

Ym mis Ionawr 1945, llai na thri mis cyn ei farwolaeth, cafodd David Lloyd George ei wneud 
yn Iarll Lloyd George o Ddwyfor. Bu farw ar Fawrth 26 1945 yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, 
y cartref a brynodd yn y pentref yn 1939. Cafodd ei gladdu ar lan yr afon Dwyfor yn 
Llanystumdwy, a chynlluniwyd ei fedd gan y pensaer Clough Williams Ellis.

Mae’n cael ei gofio am fod yn gymeriad lliwgar a diddorol dros ben. Heddiw, mae cerfluniau 
trawiadol o Lloyd George i’w gweld ar y Maes yng nghanol tref Caernarfon ac ar Sgwâr San 
Steffan yn Llundain.
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Gwir neu Gau?
Ar ôl darllen bywgraffiad David Lloyd George, ysgrifennwch ‘Gwir’ neu ‘Gau’ wrth bob un o’r 
brawddegau canlynol:                          

Cafodd David Lloyd George ei eni ym Manceinion  Gwir
Roedd ei dad yn gweithio mewn pwll glo

Dyddiad geni Lloyd George oedd Ionawr 17 1863

Symudodd y teulu i fyw i Gaerdydd pan oedd yn ifanc

Pan yn blentyn roedd Lloyd George yn byw gyda’i ewythr, Richard Lloyd, ym 
mwthyn Highgate yn Llanystumdwy

Hyfforddodd Lloyd George i fod yn athro

Priododd â Margaret Owen, merch fferm leol, yn 1888

Daeth Lloyd George yn Aelod Seneddol dros Sir Gaernarfon yn 1895

Ef oedd yr Aelod Seneddol ieuengaf ar y pryd

Erbyn 1908 roedd wedi ei benodi yn Ganghellor y Trysorlys

Daeth Lloyd George yn Brif Weinidog Prydain yn 1914

Saesneg oedd iaith gyntaf Lloyd George

Roedd Lloyd George yn rhan o drafodaethau Cytundeb Heddwch Versailles yn 
1919

Daeth ei gyfnod fel Prif Weinidog i ben yn 1922

Enw ei ail wraig oedd Elizabeth

Roedd yn dad i bump o blant

Bu Lloyd George yn Aelod Seneddol am 60 o flynyddoedd

Bu farw ar Fawrth 26 1945

http://www.bbc.co.uk/primaryhistory
http://www.bbc.co.uk/terms/

