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2

CYFLOGWYR YN GWEITHIO GYDA’R WEINYDDIAETH AMDDIFFYN

Pwy yw’r Milwyr 
Wrth Gefn?
Dynion a merched cyffredin sy’n rhoi o’u hamser sbâr 
i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â’r Lluoedd 
Arferol – dyna’r bobl yn y Lluoedd Wrth Gefn neu’r 
Milwyr Wrth Gefn.  

Mae aelodau o Luoedd Wrth Gefn y Fyddin a’r Awyrlu, y Llynges 
a’r Môr-Filwyr Brenhinol, yn elfen bwysig o gapasiti amddiffyn 
cyffredinol y genedl.  Gelwir arnynt fel unigolion oherwydd eu 
sgiliau arbenigol neu fel unedau parod pryd bynnag y bo angen.  
Fel eu cyd-filwyr yn y Lluoedd Arferol, mae Milwyr Wrth Gefn 
yn derbyn hyfforddiant gyda’r gorau yn y byd - sy’n golygu y 
medrant gyflawni’r un rolau i safonau hynod uchel.

Rhagor o wybodaeth: www.gov.uk/mod/employer-relations
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Your guide to employing Reservists 3

CYFLOGWYR YN GWEITHIO GYDA’R WEINYDDIAETH AMDDIFFYN

Matt Smith, Aelod o Filwyr 
Wrth Gefn y Fyddin.
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4 Rhagor o wybodaeth: www.gov.uk/mod/employer-relations

BUDDION

Manteision cyflogi Aelod 
o’r Milwyr Wrth Gefn

Mae Milwyr Wrth Gefn yn derbyn hyfforddiant 
trwyadl, sy’n datblygu sgiliau allweddol fel 
arweinyddiaeth, gwaith tîm a threfniadaeth. 
Mae sgiliau’r Milwyr Wrth Gefn craidd hyn yn 
amhrisiadwy i gyflogwyr ym mhob sector.

Sgiliau trosglwyddadwy

Mae Milwyr Wrth Gefn yn derbyn hyfforddiant 
a allai gostio dros £8,000 y flwyddyn i sefydliad. 
Hyfforddir Milwyr Wrth Gefn ar bob lefel. O 
sgiliau cyfathrebu i rai TG ac iaith, trwyddedau 
LGV, cymorth cyntaf, arlwyo a rheoli personél, 
mae hyfforddiant ar gyfer Milwyr Wrth Gefn yn 
rhywbeth y gellir ei drosglwyddo’n uniongyrchol 
– am ddim cost i chi. Felly dylent gael eu cefnogi 
a’u hannog i fanteisio ar gyfleoedd datblygu yn y 
Lluoedd Wrth Gefn.

Sgiliau craidd

Mae gwaith tîm, hunanhyder, sgiliau arwain a 
phrofiad o ddiwylliannau eraill yn nodweddion 
gwerthfawr a ddatblygir yn aml gan Filwyr Wrth 
Gefn ac sy’n dod gyda nhw i’w gweithlu. Mae 
ymarferion hyfforddi a bod ar weithrediadau hefyd 
yn datblygu dyfeisgarwch, dyfalbarhad a meddwl 
dan bwysau dan amgylchiadau anghyfarwydd neu 
anodd.
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“Dwi wrth fy modd â’m swydd yn 
cysylltu cwsmeriaid i fand eang 
cyflym iawn. Fe wnes i gais am 
swydd gydag Openreach oherwydd 
eu cefnogaeth i’r Milwyr Wrth Gefn. 
Gan fy mod yn Aelod o’r Milwyr 
Wrth Gefn, dwi’n cael pythefnos 
ychwanegol o’r gwaith gyda thâl, 
sy’n golygu fy mod i’n gallu teithio 
a defnyddio fy sgiliau technegol i 
helpu’r rheini mewn gwledydd eraill i 
gael cysylltiad hefyd.”

Laura Beck 
Peiriannydd Rhwydwaith Openreach 
ac Aelod o Filwyr Wrth Gefn y Fyddin

Guide_to_Employing_Reservist_Welsh.indd   5 15/02/2017   13:53



6 Rhagor o wybodaeth: www.gov.uk/mod/employer-relations

ASTUDIAETH ACHOS

Astudiaeth achos  
Paul Stevenson, Arbenigwr Peirianneg Niwclear, 
Atkins ac Aelod o Filwyr Wrth Gefn y Llynges 
Frenhinol

Mae hyfforddiant Paul yn y 
Lluoedd Wrth Gefn wedi bod yn 
hollbwysig i’w rôl

Croesawodd fusnes Atkins Energy Paul 
i’w tîm Adeiladu Niwclear Newydd yn 
2013. Cyn hynny roedd Paul wedi bod yn 
Beiriannydd Morol gyda Llongau Tanfor 
y Llynges Frenhinol am 12 mlynedd. 
Roedd am gadw ei gysylltiadau â’r 
Llynges a manteisio ar eu hyfforddiant 
a’r cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, 
felly ymunodd Paul â Milwyr Wrth Gefn y 
Llynges Frenhinol (RNR).

Dod â sgiliau trosglwyddadwy 
i’r gweithlu

Fel Rheolwr Llongau Tanfor yn yr RNR, 
mae Paul yn helpu i gadw llongau tanfor 
yn ddiogel ar y môr ac yn rheoli tîm o 
weithwyr logisteg. Yn adran ddylunio 
cwmni ymgynghori peirianyddol a rheoli 
prosiectau Atkins, mae gan Paul rôl 
debyg i sicrhau bod cyfleusterau niwclear 
yn gweithredu’n ddiogel. Mae ei sgiliau 
arwain hefyd yn ei helpu i arwain timau 
technegol ar brosiectau fel y Rhaglen i 
Ymateb i’r Daeargryn yn Japan ar ôl yr 
hyn a ddigwyddodd yn Fukushima.

“Mae’r Llynges Frenhinol wedi bod 
yn ddylanwad aruthrol ar fy mywyd. 
Cyn ystyried gweithio i Atkins mi 
wnes i holi beth oedd agwedd y 
cwmni at Filwyr Wrth Gefn. Yn ffodus, 
roedd yn amlwg bod ganddynt 
bolisïau cynhwysol iawn ac yn barod 
i’m cefnogi fel y gallwn reoli’r ddau 
ymrwymiad.”
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7Eich canllaw i gyflogi Milwyr Wrth Gefn

FFEITHIAU I GYFLOGWYR

Cefnogi gweithwyr 
sy’n Filwyr Wrth Gefn
Ymrwymiadau hyfforddi

Mae Milwyr Wrth Gefn yn ymroddedig 
dros ben.  Mae’r rhan fwyaf yn hyfforddi 
gyda’u huned un noson yr wythnos ac yn 
mynd ar benwythnosau hyfforddi drwy 
gydol y flwyddyn. Er mwyn cyfnerthu 
eu sgiliau, maen nhw hefyd yn cymryd 
rhan mewn hyfforddiant blynyddol 
sydd fel rheol yn cael ei gwblhau dros 
gyfnod o bythefnos, gyda rhywfaint o 
hyblygrwydd.  

Yn gyfreithiol does dim rhaid i chi roi 
gwyliau ychwanegol i Filwyr Wrth Gefn 
gael eu hyfforddi, gyda neu heb gyflog. 
Fodd bynnag, mae nifer o gyflogwyr 
yn dewis gwneud hynny oherwydd eu 
bod yn gwerthfawrogi’r sgiliau mae’r 
gweithwyr yn eu hennill ac wedyn yn eu 
defnyddio yn y gweithle.

Datblygu polisi Adnoddau 
Dynol

Bydd canllawiau ysgrifenedig yn sicrhau 
bod rheolwyr llinell gweithwyr sydd 
eisoes yn Filwyr Wrth Gefn a darpar 
Filwyr Wrth Gefn yn deall polisi eich 
sefydliad, fel amser i ffwrdd i hyfforddi. 
Mae polisi adnoddau dynol hefyd yn 
golygu y gallwch reoli Milwyr Wrth 

Gefn yn gyson a nodi’r broses ar gyfer 
ymrwymiadau hyfforddiant ac unrhyw 
fyddino posibl. 

Mae’n dda cadw mewn 
cysylltiad

Yn ôl Milwyr Wrth Gefn a chyflogwyr, 
mae’n help mawr aros mewn cysylltiad 
yn rheolaidd yn ystod gweithrediadau. 
Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl yn y gwaith 
wybod beth y mae eu cydweithiwr yn ei 
wneud - a gellir hefyd roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Milwr Wrth Gefn ar 
ddatblygiadau yn y gweithle - gan 
hwyluso’r broses o ailintegreiddio pan 
fyddant yn dychwelyd i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth:  
www.gov.uk/mod/employer-relations

Guide_to_Employing_Reservist_Welsh.indd   7 15/02/2017   13:53



8 Rhagor o wybodaeth: www.gov.uk/mod/employer-relations

BUDDION

“Mae British Airways yn gefnogol 
iawn o fy rôl gyda Milwyr Wrth Gefn 
yr Awyrlu Brenhinol. Rwyf wedi 
gallu mynd allan o’r sefydliad ac 
maen nhw’n barod iawn i dderbyn y 
sgiliau a’r cymwyseddau y medraf eu 
trosglwyddo wedyn i’r gweithle.”

Kai Burman 
Cynllunydd Hediadau yn British 

Airways a Milwr Wrth Gefn gyda’r 
Awyrlu Brenhinol
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9Eich canllaw i gyflogi Milwyr Wrth Gefn

FFEITHIAU I GYFLOGWYR

Byddino
Beth yw byddino?

Byddino yw’r broses sy’n digwydd pan 
fydd angen Milwyr Wrth Gefn i gefnogi 
gweithrediad Amddiffyn. Rhoddir 
gorchymyn ‘galw allan’ penodol o dan 
Ddeddf Milwyr Wrth Gefn 1996.

Gall Milwyr Wrth Gefn gael eu byddino 
am unrhyw gyfnod, o ychydig o 
ddiwrnodau i hyd at 12 mis. Mae’r cyfnod 
byddino’n cynnwys hyfforddiant cyn y 
gweithrediad, y gweithrediad ei hun ac 
unrhyw absenoldeb ôl-weithrediad ac 
absenoldeb wedi cronni. Ers 1 Hydref 
2014, gellir byddino Milwyr Wrth Gefn i 
gyflawni unrhyw dasgau a gyflawnir gan 
y Lluoedd Arferol. 

A fyddaf yn cael gwybod os 
bydd fy ngweithiwr yn cael ei 
fyddino?

Byddwch. Mae’r Amddiffyn yn sylweddoli 
y bydd angen amser arnoch chi a’ch 
gweithiwr i roi pethau mewn trefn. 
Mae’r Amddiffyn yn gweithio gyda 
chyflogwr y Milwr Wrth Gefn a, lle 
bynnag y bo hynny’n bosibl, yn rhoi 28 
diwrnod o rybudd o leiaf i chi ar gyfer 
gweithrediadau byr rybudd ac o leiaf 
90 diwrnod ar gyfer gweithrediadau a 
gynlluniwyd.

Byddwch chi a’ch gweithiwr sy’n Filwr 
Wrth Gefn yn derbyn rhybudd galw allan 

yn cynnwys gwybodaeth allweddol, 
gan gynnwys dyddiad y galw allan, faint 
y disgwylir iddo bara a manylion sut i 
hawlio cymorth ariannol neu apelio yn 
erbyn galw allan.

A allaf apelio yn erbyn y 
rhybudd galw allan?

Gallwch. Os byddai absenoldeb eich 
gweithiwr yn dod ar adeg y credwch y 
byddai’n achosi niwed difrifol i’ch busnes, 
bydd gennych hawl i ofyn am gael eich 
eithrio neu i ohirio’r gorchymyn galw 
allan.  Mae’r pecyn rhybudd galw allan yn 
cynnwys manylion sut i apelio.

Rhagor o wybodaeth:  
www.gov.uk/mod/employer-relations
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10 Rhagor o wybodaeth: www.gov.uk/mod/employer-relations

FFEITHIAU I GYFLOGWYR

Cymorth ariannol

“Rydyn ni’n rhedeg 
busnes teuluol bach ac 
mae un o’n gweithwyr 
sy’n Filwr Wrth Gefn 
wedi cael ei fyddino eto. 
Mae cael staff yn ei le 
am fisoedd ar y tro yn 
anodd ond rydyn ni’n 
ei gefnogi i’r carn. Drwy 
hawlio cymorth ariannol 
gallwn fforddio cyflogi 
isgontractwyr i gamu i’r 
bwlch heb golli allan.”

Steve Smith  
Smith and Sons Carpets 

Mae deddfwriaeth yn cynnig cymorth ariannol i 
gyflogwyr, Milwyr Wrth Gefn a Milwyr Wrth Gefn  
hunangyflogedig drwy gydol y cyfnod byddino, gan 
gynnwys ond heb ei gyfyngu i: 
 
• Costau cyflog ar gyfer Milwyr Wrth Gefn sy’n cael eu  
 byddino, o gyllid Amddiffyn

• Cyfraniadau’r cyflogwr i gynllun pensiwn y sefydliad, o  
 gyllid Amddiffyn, os yw’r cyflogwr yn tynnu ei   
 gyfraniadau’n ôl a’r Milwr Wrth Gefn yn dewis aros yn 
  y cynllun hwn 

• Costau cyflog ychwanegol ar gyfer dirprwy dros dro neu  
 ar gyfer costau goramser os ydynt yn uwch na chyflog y 
 Milwr Wrth Gefn hyd at uchafswm o £110 y dydd  
 (tua £40k y flwyddyn)

• Ffioedd asiantaeth a chostau hysbysebu achlysurol o  
 ganlyniad i benodi rhywun yn lle’r Milwr Wrth Gefn  

• Hyd at £2000 o gostau i hyfforddi’r person sy’n dirprwyo  
 dros y Milwr Wrth Gefn yn ystod y cyfnod byddino

• Pum niwrnod o gostau trosglwyddo cyn i’r gweithiwr  
 gael ei fyddino ac wrth ddychwelyd i’r gwaith. 

• 75% hyd at £300 o gostau dillad arbenigol ar gyfer person 
  sy’n dirprwyo dros aelod ar weithrediad 

• Costau ail-hyfforddi hanfodol wrth i’r Aelod ddychwelyd i  
 weithio ar ôl byddino 

• Hyd at £2000 ar gyfer treuliau a gaiff Milwyr Wrth Gefn  
 sy’n hunangyflogedig cyn, yn ystod ac ar ôl byddino. 

Hefyd, mae cwmnïau bach a chanolig, elusennau a 
phartneriaethau o faint cyfatebol yn cael hawlio hyd at £500 y 
mis am bob Milwr Wrth Gefn a gaiff ei fyddino.
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11Eich canllaw i gyflogi Milwyr Wrth Gefn

FFEITHIAU I GYFLOGWYR

Dychwelyd i’r gwaith

Adfer Milwr Wrth Gefn i’w 
waith

Ar ôl cyfnod o wasanaeth parhaol, 
mae gan gyflogwyr a Milwyr Wrth 
Gefn rwymedigaethau penodol o dan 
Ddeddf Milwyr Wrth Gefn (Diogelu 
Cyflogaeth) 1985.  Rhaid i Filwr Wrth 
Gefn ysgrifennu atoch yn gofyn 
am gael ei adfer i’w rôl a dyddiad 
dychwelyd.  

Rhaid i chi adfer y Milwr Wrth Gefn 
i’w rôl flaenorol am leiafswm cyfnod 
penodedig. Fodd bynnag, os nad yw 
hyn yn bosibl, rhaid i chi gynnig y 
swydd arall fwyaf ffafriol.  

Rhagor o wybodaeth:  
www.gov.uk/mod/employer-relations

Cyflogwyr – gwneud eu rhan 
dros Brydain

Drwy annog gwasanaeth y Milwr 
Wrth Gefn, rydych yn cyfrannu 
at amddiffyn a diogelu’r Deyrnas 
Unedig.  Mae eich cefnogaeth o fudd 
nid yn unig i’r Lluoedd Arfog ac i’ch 
gweithwyr, ond hefyd i’ch sefydliad.
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CYSYLLT WCH Â NI

Eisiau gwybod mwy?

Lluoedd Wrth Gefn a Chymdeithasau Cadetiaid

Ucheldir yr Alban 01382 631026

Iseldir yr Alban 0141 945 6751

Gogledd Iwerddon 028 9066 4902

Gogledd Lloegr 0191 383 6260

Gogledd Orllewin Lloegr ac Ynys Manaw 0151 728 2069

Swydd Efrog a Humber 01904 637929

Cymru 029 2037 5734

Gorllewin Canoldir Lloegr 0121 427 5221 est *242

Dwyrain Canoldir Lloegr 0115 924 8627

Dwyrain Anglia 01245 244817

Llundain Fwyaf 020 7384 4676

De Ddwyrain Lloegr 01252 357624

De Orllewin Lloegr 01823 250110

E-bostiwch ni yn: employerrelations@rfca.mod.uk

Dilynwch ni:
 @DRM_Support

 @DefenceRelationshipManagement

 www.linkedin.com/company/defence-relationship-management-drm-

Llinell gymorth Amddiffyn i gyflogwyr:  0800 389 5459  
Neu cysylltwch â’ch cyfarwyddwr ymgysylltu â chyflogwyr rhanbarthol

Am fwy o wybodaeth am y Lluoedd Arfog ewch i:
www.royalnavy.mod.uk

www.army.mod.uk

www.raf.mod.uk

Rydym am i chi gefnogi, annog a hyd yn oed cynorthwyo Milwyr Wrth 
Gefn i wasanaethu.  Nid her i’w goresgyn yw gwasanaethu fel Milwr 
Wrth Gefn, ond cyfle i’ch sefydliad chi dyfu’n gryfach drwy gadw a 
chyflogi unigolion sydd â sgiliau trosglwyddadwy o’r radd flaenaf.

Rhagor o wybodaeth: www.gov.uk/mod/employer-relations
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