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Cyfamod y Lluoedd Arfog

Cyfamod Parhaus Rhwng

Pobl y Deyrnas Unedig

Llywodraeth Ei Mawrhydi

– a’r –

Holl rai sydd neu a fu’n gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Goron 

a’u Teuluoedd

Dyletswydd gyntaf y Llywodraeth yw amddiffyn y deyrnas. Ein Lluoedd Arfog sy’n cyflawni’r 
cyfrifoldeb hwnnw ar ran y Llywodraeth, gan aberthu agweddau ar eu rhyddid sifil, wynebu 
peryglon ac weithiau’n dioddef anaf difrifol neu farwolaeth o ganlyniad i’w dyletswydd. Mae 
teuluoedd hefyd yn chwarae rôl hanfodol mewn cefnogi gweithrediad effeithiol ein Lluoedd 

Arfog. Yn gyfnewid am hyn, mae gan y genedl gyfan ddyletswydd foesol i aelodau o’r 
Llynges, y Fyddin a’r Awyrlu, ac i’w teuluoedd.

Maen nhw’n haeddu ein parch a’n cefnogaeth, a chael eu trin yn deg.

Ni ddylai unrhyw un sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, p’un ai fel milwyr rheolaidd neu 
wrth gefn, rhai sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol, na’u teuluoedd, wynebu unrhyw 

anfantais o’i gymharu â dinasyddion eraill wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a 
masnachol. Mae ystyriaeth arbennig yn briodol mewn rhai achosion, yn enwedig yng 

nghyswllt rhai a ddioddefodd anafiadau a phrofedigaeth.

Mae’r ddyletswydd hon yn berthnasol i gymdeithas gyfan: mae’n cynnwys cyrff gwirfoddol 
ac elusennol, sefydliadau preifat, a gweithredoedd unigolion yn cefnogi’r Lluoedd Arfog. 

Mae cydnabod rhai a gyflawnodd ddyletswydd filwrol yn uno’r wlad ac yn dangos gwerth 
eu cyfraniad. Nid oes ffordd fwy o fynegi hyn na thrwy ategu’r Cyfamod hwn.
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Mae’n fraint gallu cyflwyno fy adroddiad blynyddol 
cyntaf ar y Cyfamod i’r Senedd ers dod yn 
Ysgrifennydd Amddiffyn. Dyma’r chweched 
adroddiad blynyddol ers i Ddeddf Lluoedd Arfog 
2011 ddod i rym. 

Mae ein personél milwrol dewr yn ganolog i’n 
hunaniaeth genedlaethol ac i’n lle ar lwyfan y 
byd.  Yn erbyn cefndir o fygythiadau cynyddol 
mae ein Lluoedd Arfog yn bwysicach nag erioed i 
warchod ein diogelwch cenedlaethol, cynrychioli 
ein buddiannau ar lwyfan y byd a chryfhau ein 
cysylltiadau â’n cynghreiriaid yn NATO.

Er i’r rhyfela yn Irac ac Affganistan ddod i ben, rydym 
yn rhan o fwy o filwrio ar draws y byd nag erioed o’r 
blaen gyda’n pobl yn dal i deimlo effaith barhaus 
brwydro’r gorffennol. Er hynny, mae gan waith y 
Lluoedd Arfog lai o arwyddocâd ym meddyliau’r 
cyhoedd a dyna pam y mae egwyddorion y 
Cyfamod, i mi, yn fwy perthnasol heddiw nag erioed.

Mae cyflawni’r ymrwymiad maniffesto pwysig hwn, 
sef creu Bwrdd Cyn-filwyr a Chyfamod Gweinidogol 
newydd, yn cydnabod hyn. Fel cyd-gadeirydd y 
Bwrdd byddaf yn sicrhau y gall ddal Adrannau i gyfrif 
fel y gallwn ddarparu ar gyfer ein personél milwrol, 
cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Mae’r Cyfamod yn anrhydeddu’r aberthau a wneir 
gan Gymuned y Lluoedd Arfog i’n cadw ni’n ddiogel. 
Mae hyn yn golygu llawer mwy na rhoi eu hunain yn 
y rheng flaen, fel y mae Deddf Lluoedd Arfog 2011 
yn ei gydnabod, gall galwadau unigryw bywyd yn y 
Lluoedd achosi cryn anfantais o’i gymharu â bywyd 
cyffredin. Mae’n hanfodol ein bod yn cydnabod 
aberth ein cyn-filwyr, teuluoedd a rhai sydd mewn 
profedigaeth, ac aberth y lluoedd presennol, ein bod 
yn parhau i’w gydnabod a lle gallwn, yn ei liniaru. 
Dyma’r egwyddor fydd yn tywys ein gwaith.

Mae’r Cyfamod hefyd yn bartneriaeth rhwng y 
Lluoedd Arfog a’r gymdeithas ehangach y maen 
nhw’n ei gwasanaethu ac yn rhan ohoni. Rwyf yn 
falch o weld yr effaith gadarnhaol y mae Cronfa’r 
Cyfamod yn ei gael i helpu i integreiddio cymunedau 
lleol. Mae rhannu arferion gorau rhwng awdurdodau 
lleol a chyrff cymunedol wedi cynorthwyo hyn.

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r hyn a wnaed eleni 
a beth sydd yn fwy sydd angen ei wneud. Mae’n 
galonogol gweld y llwyddiant gyda chydgysylltu 
gwasanaethau gofal iechyd meddwl i gyn-filwyr, 
ac yn ehangach. Ac mae’r cyhoeddiad mai O2 
yw’r 2,000fed i lofnodi’r Cyfamod yn tystio i’r 
cydweithrediad cadarnhaol gyda’r sector preifat. 

Fodd bynnag, erys pryderon am bethau fel yr argraff 
sydd gan bobl o gyn-filwyr, am gynnal a chadw llety 
milwrol, gofal plant a phontio i fywyd sifil. Mae’r 
cynnydd gyda’r pethau hyn, a phethau eraill, wedi 
bod yn fwy araf na’r disgwyl a hyn fydd ffocws ein 
hymdrechion yn y flwyddyn i ddod.

Fel rhan o ymdrech ehangach i wella dealltwriaeth 
o’r Cyfamod yn y Lluoedd Arfog, rwyf wedi gofyn i 
ddogfen gryno gael ei chreu a’i rhoi i’r holl luoedd 
arfog presennol, i’w helpu i ddeall y math o 
gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Hoffwn ddiolch i fy nghyd-weithwyr mewn 
Llywodraeth ac yn y gwledydd datganoledig am eu 
hymrwymiad parhaus ac edrychaf ymlaen at weithio 
â nhw i sicrhau bod Cymuned ein Lluoedd Arfog yn 
derbyn y gefnogaeth y mae’n ei haeddu.

RHAGAIR

Y Gwir Anrh. Gavin Williamson CBE, AS, 
Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn
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Ar ôl cael y fraint o wasanaethu yn y Fyddin Reolaidd, 
ac erbyn hyn yn filwr wrth gefn, mae Cyfamod y 
Lluoedd Arfog yn rhywbeth yr wyf yn teimlo’n gryf 
yn ei gylch. Buaswn yn argymell gyrfa filwrol heb os 
nag oni bai - mae’r profiadau a enillwch, y sgiliau a 
ddysgwch a’r cysylltiadau a wnewch yn ddigymar. 
Ond nid ydynt yn dod heb aberth, aberth yr unigolyn 
ac aberth eu teulu. Mae’n cynnwys yr anrhefn a 
ddaw o orfod symud yn aml, treulio misoedd i ffwrdd 
o’ch anwyliaid a’r boen a’r risg sy’n gysylltiedig â 
phostiadau milwrol.

Dyna pam fod egwyddorion y Cyfamod mor 
bwysig – mae’r aberth yn aberth parod ond ni 
ddylid ychwanegu at hyn wrth i aelodau o Gymuned 
y Lluoedd Arfog wedyn orfod wynebu anfantais 
wrth geisio defnyddio nwyddau a gwasanaethau 
cyhoeddus a phreifat. A rhaid i ni fynd y filltir arall i 
gefnogi’r rhai sydd wedi rhoi fwyaf, gan gynnwys rhai 
a ddioddefodd anafiadau a phrofedigaeth. 

Rwyf yn falch o’r hyn y mae’r Cyfamod wedi’i 
gyflawni mewn cyn lleied o amser a chefais fy 
nghalonogi gan benderfyniad cydweithwyr ar draws 
llywodraeth ac o’r gwledydd datganoledig ar y 
Bwrdd Cyn-filwyr a Chyfamod Gweinidogol newydd 
i adeiladu ar y llwyddiant hwn. Mae elusennau’r 
Lluoedd Arfog a’r Ffederasiynau Teuluoedd, y byddaf 
yn cyfarfod â nhw’n rheolaidd, yn iawn i dynnu sylw 
at faterion sy’n destun pryder o hyd, gan gynnwys 
llety milwrol, gofal plant, problemau alcohol ymhlith 
cyn-filwyr a sut y caiff cyflawni’r Cyfamod ei fesur. 
Mae gwaith ar y gweill i roi sylw i’r materion hyn ac i 
eraill, a byddwn yn diweddaru’r Senedd yn gyson. 

Mae’r Cyfamod nid yn unig yn ddyled sydd arno’r 
genedl i Gymuned ein Lluoedd Arfog, mae hefyd 
yn bartneriaeth rhwng Cymuned y Lluoedd Arfog 
a’r gymdeithas ehangach ar lefel leol, ranbarthol 
a chenedlaethol. Rwyf wrth fy modd bod cyrff 
cyhoeddus, ac yn gynyddol cyrff preifat hefyd, yn 

cydnabod y manteision busnes o gyflogi cyn-filwyr 
a milwyr wrth gefn, er enghraifft. Amddiffyn yw’r 
darparwr mwyaf o brentisiaethau yn y DU. Rydym 
yn parhau i fuddsoddi yn ein pobl drwy gydol eu 
gyrfaoedd gyda ni a bydd y sgiliau a’r profiadau 
a gawsant yn fanteisiol iddynt ym mha bynnag ail 
yrfa y bydd ganddynt mewn golwg ac ar draws yr 
amrediad llawn, p’un ai’n gogydd neu’n ofodwr, a 
phopeth yn y canol. 

Mae’n dipyn o gamp y gallwn heddiw gyhoeddi’r 
2,000fed llofnod ar gyfer y Cyfamod, a dim ond y 
cychwyn yw hyn. Rydym wedi comisiynu adolygiad 
annibynnol o’r Cyfamod mewn Busnes, i adnabod 
a rhannu arferion gorau gan sefydliadau a chyrff o 
bob lliw a llun a defnyddio’r wybodaeth i oleuo ac 
ysgogi partneriaethau cyd-fuddiol gwell nag erioed 
rhwng ystod o wahanol sefydliadau o gwmnïau 
rhyngwladol mawr i fusnesau lleol, ac o glybiau pêl-
droed i grwpiau ffydd, gan wella nifer ac ansawdd 
addewidion y Cyfamod.  

O ganlyniad i lansio’r Porth Cyn-filwyr eleni mae gan 
gyn-filwyr sydd ei angen arnynt fynediad gwell at 
gymorth. Byddwn yn adeiladu ar hyn wrth symud 
ymlaen ac yn 2018 bwriadwn gynhyrchu Strategaeth 
Cyn-filwyr traws-llywodraeth yn canolbwyntio ar 
ddathlu a gwneud y mwyaf o botensial cyn-filwyr 
ac yn cynnwys cynlluniau i flaenoriaethu a thargedu 
cymorth, yn ôl angen seiliedig ar dystiolaeth. Credaf 
yn gryf y gallwn ac y dylem, fel cenedl, wneud mwy 
i ddangos yn gyhoeddus ein parch a’n hedmygedd 
dwfn o’n cyn-filwyr, a bydd cydnabod hyn a hefyd 
ein cynlluniau ar gyfer cerdyn adnabod ar gyfer cyn-
filwyr, yn llinyn allweddol ar draws y Strategaeth hon.

RHAGARWEINIAD

Y Gwir Anrh. Tobias Ellwood, AS, Gweinidog dros 
Amddiffyn, Pobl a Chyn-filwyr
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CRYNODEB GWEITHREDOL

“Cyfathrebu mwy a gweithio’n
 well gyda’n gilydd”

Trosolwg  

Mae’r Llywodraeth wedi cryfhau ei hymrwymiad 
i’r Cyfamod drwy sefydlu Bwrdd Cyn-filwyr a 
Chyfamod Gweinidogol chwe-misol newydd, wedi’i 
gyd-gadeirio gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Amddiffyn a’r Prif Ysgrifennydd Gwladol. Mae’r 
Bwrdd yn rhoi cyfeiriad strategol ac yn gyrru’r 
gwaith o gyflawni ymrwymiadau’r Cyfamod ar draws 
llywodraeth.  Yn y cyfarfod agoriadol ym mis Hydref 
bu’r Bwrdd yn trafod ei flaenoriaethau am y flwyddyn 
i ddod, gyda ffocws penodol ar fesur llwyddiant y 
mesurau presennol a defnyddio tystiolaeth i adnabod 
blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

Dull Cydgysylltiedig

Mae’r 12 mis diwethaf wedi gweld cynnydd 
sylweddol gydag ymdrechion cydgysylltu ar draws 
agweddau pwysig ar y Cyfamod. Mewn gofal iechyd 
yn Lloegr, mae cyflwyno’r Gwasanaeth Pontio, 
Ymyrryd a Chyswllt yn rhoi mynediad amserol 
at wasanaethau iechyd meddwl priodol. Nod y 
Cynghrair Ysbytai Cyfamod ar gyfer Cyn-filwyr, a 
lansiwyd gan raglen Gwella’r GIG ar 1 Rhagfyr 2017, 
yw gwella gwasanaethau gofal iechyd i gyn-filwyr, i 
ddechrau drwy ddod ag ugain o ysbytai GIG gofal 
aciwt a Byrddau Iechyd at ei gilydd i rannu arferion 
gorau cyn cyflwyno’r cynllun ar draws Lloegr. 

Yn Ebrill comisiynwyd ‘Map Angen’ wedi’i ariannu 
gan y Cyfamod i wneud dadansoddiad ar sail 
tystiolaeth o ba wasanaethau teuluoedd cyn-filwyr 
a milwrol y mae pobl eu heisiau ac ym mhle. Bydd 
y cyhoeddiad ym mis Hydref y bydd y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol yn argymell i’r Senedd y dylid 
cynnwys cwestiwn Lluoedd Arfog yng nghyfrifiad 
2021, ynghyd â chadarnhad gan Gofnodion 
Cenedlaethol yr Alban eu bod yn profi cwestiwn 
ar eu cymuned cyn-filwyr, yn ein helpu i gasglu 
gwybodaeth fwy manwl am gyn-filwyr yn y tymor 

hirach. Mae’r Porth Cyn-filwyr a lansiwyd yn Ebrill yn 
cynnig canolbwynt i gyn-filwyr a’u teuluoedd i gael 
gafael ar wasanaethau sy’n ateb eu hanghenion. 
Rheolir y cynllun hwn, sydd wedi’i ariannu gan y 
Cyfamod, gan gonsortiwm wedi’i arwain gan y Lleng 
Brydeinig Frenhinol i ddarparu un pwynt cyswllt ar 
gyfer cyngor, gwybodaeth a gwasanaeth i gyfeirio 
cyn-filwyr ymlaen at y sefydliadau sydd yn y sefyllfa 
orau i roi’r math o gymorth sydd ei angen arnynt. 
Ynghyd â’r Map Angen a data’r cyfrifiad, bydd y 
wybodaeth a gynhyrchir drwy’r Porth yn helpu i greu 
tystiolaeth dros amser gyda’r potensial i fod yn sail 
ar gyfer Strategaeth traws-llywodraeth fwy ystyriol ar 
gyfer cyn-filwyr.

Mewn addysg, mae cydweithrediad rhwng 
awdurdodau lleol, y gwledydd datganoledig a’r MOD 
yn annog cysondeb wrth fynd i’r afael ag anghenion 
plant y Lluoedd Arfog. Mae Cynghrair Cynnydd 
Disgyblion Milwrol, sy’n cynnwys gwahanol gyrff 
addysgol drwy’r DU, wedi cadarnhau eu bod yn 
cynnwys plant y Lluoedd Arfog fel grŵp targed ar 
gyfer prifysgolion yn eu cytundebau mynediad teg.

Mae integreiddio cymunedol a chydweithrediad 
gwell rhwng darparwyr gwasanaeth yn bwysig os 
yw’r Cyfamod i gael ei ddarparu’n effeithiol.  
Roedd ein hadroddiad ‘Ein Cymuned, Ein  
Cyfamod’ a gyhoeddwyd y llynedd yn nodi nifer o  
argymhellion sydd bellach yn cael eu rhoi ar waith 
gan Grŵp Gweithredu, gan gynnwys cyhoeddi 
canllawiau safonol ar gyfer awdurdodau lleol ym 
mis Mehefin, i wella eu dealltwriaeth o faterion yn 
ymwneud â’r Cyfamod.
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Ceisiadau Cynyddol am Gymorth

Mae Cymuned y Lluoedd Arfog, fel cymdeithas yn 
gyffredinol, yn profi pwysau parhaus y mesurau 
cyni hanfodol. Ynghyd â’r lleihad yn y stigma sy’n 
gysylltiedig â gofyn am help, sydd i’w groesawu, mae 
llawer o elusennau’n wynebu galwadau cynyddol am 
gymorth. Mae gweithio’n gydweithredol yn allweddol 
i ateb yr heriau hyn a bydd y Llywodraeth yn parhau 
i weithio mewn partneriaeth â’r trydydd sector a 
grwpiau eraill, gan gynnwys drwy gynlluniau fel y 
Porth Cyn-filwyr a’r Map Angen, i sicrhau bod pobl 
yn deall anghenion cymuned y Lluoedd Arfog a’i bod 
yn cael sylw gan y sefydliadau sydd yn y sefyllfa orau 
i’w chynorthwyo.

Hyrwyddo’r Cyfamod

Mae gwella ymwybyddiaeth o’r Cyfamod fel bod 
Cymuned y Lluoedd Arfog, a chymdeithas yn 
gyffredinol, yn gallu elwa o’r hyn sydd ganddo 
i’w gynnig, yn flaenoriaeth barhaus. Mae arian 
Cyfamod ar gael i awdurdodau lleol ar gyfer sefydlu 
partneriaethau cyd-fuddiol rhwng Cymuned y 
Lluoedd Arfog a’u cymuned leol.

Mae heddiw’n garreg filltir i lwyddiant y Cyfamod 
mewn Busnes, gyda’r cyhoeddiad mai O2 yw’r 
2,000fed i lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog. Mae twf 
cyflym y Cyfamod yn y sector preifat yn adlewyrchiad 
o’r ymwybyddiaeth well o faterion y Cyfamod a’r 
ddealltwriaeth gynyddol o’r manteision clir a ddaw o 
ddefnyddio sgiliau cyn-filwyr a milwyr wrth gefn.

Yn ogystal â llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, 
gall busnesau sy’n cydnabod gwerth cefnogi 
Cymuned y Lluoedd Arfog wneud cais ar gyfer 
Cynllun Cydnabod Cyflogwr y Lluoedd Arfog. Ym 
mis Ionawr lansiodd yr MOD, mewn partneriaeth 
ag Atkins, y Gwobrau Alumni Aur sy’n cydnabod 
y gwaith a wnaed gan gwmnïau i ddatblygu polisi 
Lluoedd Arfog-gyfeillgar. Mae enillwyr y Wobr Aur 
yn gweithredu fel modelau rôl i ddangos beth y 
gall sefydliadau eraill ei wneud i annog a chefnogi 
Cymuned y Lluoedd Arfog yn y gweithle.
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Crynodeb o Ddisgwyliadau Darparu 2017

Gofal Iechyd
Mae’r MOD wedi gweithredu ei strategaeth Amddiffyn, Pobl, Iechyd Meddwl a Lles i sicrhau y rhoddir 
blaenoriaeth i wella iechyd meddwl ei phobl, sy’n cynnwys personél milwrol, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Mae GIG Lloegr wedi lansio Gwasanaeth Pontio, Ymyrryd a Chyswllt Iechyd Meddwl i Gyn-filwyr sydd ar 
gael ar draws y pedwar rhanbarth yn Lloegr: Gogledd, Canolbarth a’r Dwyrain, Llundain a’r De-Ddwyrain, 
a’r De-Orllewin.

Mae GIG Lloegr wedi lansio’r Rhwydwaith Trawma Cyn-filwyr i gefnogi gwasanaeth clinigol holistig ac 
empathig i rai a gafodd anafiadau trawmatig yn ystod eu gwasanaeth.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd i Fyrddau Iechyd ar flaenoriaethu gofal iechyd 
i gyn-filwyr. Mae’r canllawiau’n diweddaru a disodli canllawiau 2008.

Yn Awst 2017, cyhoeddodd Comisiynwyr Cyn-filwyr yr Alban ‘Veterans Health and Wellbeing in Scotland - 
Are We Getting it Right?’ a ddaeth i’r casgliad fod cyn-filwyr yn yr Alban ar y cyfan mewn iechyd cymharol 
dda a bod ganddynt brofiad cadarnhaol o ddefnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae 
Llywodraeth yr Alban yn ôl-ddilyn ar feysydd allweddol y teimlai’r Comisiynydd oedd yn werth ymchwilio 
ymhellach iddynt.

Addysg
Yn Lloegr o fis Medi 2017 ymlaen, bydd y Ffeil Trosglwyddo Cyffredin yn caniatáu adnabod a chefnogi 
plant y Lluoedd Arfog yn well wrth symud ysgolion.

Mae’r Gweithgor Awdurdod Lleol newydd ar gyfer Plant y Lluoedd Arfog wedi’i lansio i ganolbwyntio ar 
wella’r cymorth a roddir i’r plant hyn. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg sydd 
wedi cyrraedd Cam 2 ac wrthi’n cael ei ystyried yn fanwl. Bydd yn rhoi darpariaeth i bawb sydd angen 
cymorth ychwanegol arnynt, gan gynnwys plant y Lluoedd Arfog.

Mae Grŵp Strategaeth Plant Gwasanaeth yr Alban wedi cyfrannu at gyfres gynyddol o ganllawiau i 
ymarferwyr a rhieni plant y Lluoedd Arfog yn yr Alban.

Llety
Mae taliadau o dan gynllun Cymorth i Brynu’r Lluoedd Arfog wedi pasio 10,000 ac yn parhau i ddringo; ar 
hyn o bryd saif y taliadau ar 12,800 gyda chyfanswm o £193m wedi’i dalu i bersonél milwrol.

Y Cyfamod mewn Busnes
O2 yw’r 2,000fed cwmni i lofnodi’r Cyfamod gan wneud addewid i hyrwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog, 
cefnogi cyflogaeth partneriaid a gweithio â’r Bartneriaeth Pontio Gyrfa i helpu i gyflogi cyn-filwyr.

Yn Ionawr 2017 lansiodd yr MOD, mewn partneriaeth ag Atkins, y Grŵp Alumni Aur ar gyfer sefydliadau 
sy’n ennill Gwobr Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr ac sydd wedi cydnabod y cyfrifoldeb a ddaw gyda’r 
gydnabyddiaeth lefel uchaf hon.  Nod y Grŵp yw annog a chefnogi sefydliadau eraill i ymgeisio am Wobr 
Aur yr ERS a chymell cyflogwyr i ddatblygu polisïau ar gyfer y Lluoedd Arfog. 

Mae’r MOD wedi dod i gytundeb â’r holl brif ddarparwyr band eang i hepgor unrhyw ffioedd canslo 
ar gyfer personél milwrol a’u partneriaid pan anfonir hwynt dramor, neu i ran arall o’r DU nad yw eu 
gwasanaeth yn ei chyrraedd.
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Mae’r MOD wedi rhoi mwy o fanylion i fenthycwyr morgais am gyflogau milwyr wrth gefn ac arbenigol i roi 
cyfle teg i bersonél milwrol a milwyr wrth gefn i gael morgais. 

Y Cyfamod yn y Gymuned
Ar ddechrau 2017 cyflwynodd yr MOD y rhaglen grantiau lleol. Mae’r cyllid wedi helpu i greu amrywiol 
gynlluniau sy’n hyrwyddo integreiddio’r gymuned filwrol a’r gymuned sifil ynghyd â rhaglenni i helpu cyn-
filwyr i wella eu sgiliau bywyd i gynorthwyo’r broses bontio. 

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth Forces in Mind a Grŵp Gweithredu gan yr MOD i sicrhau bod argymhellion 
adroddiad ‘Ein Cymuned, Ein Cyfamod’ y llynedd yn cael eu gweithredu. Un o brif argymhellion yr 
adroddiad oedd cyflwyno canllawiau i awdurdodau lleol i sicrhau cysondeb wrth weithredu ymrwymiadau’r 
Cyfamod. Mae’r MOD wedi cyhoeddi canllawiau newydd yn cynnwys atodiadau ar gyfer amrywiadau 
rhanbarthol.

Ym mis Mawrth cafodd bron i £3.5m o arian Cyfamod ei ymrwymo i 23 ‘clwstwr’ o awdurdodau lleol ar 
draws Cymru, Lloegr a’r Alban. Dyfarnwyd cyllid i fidiau lle’r oedd awdurdodau lleol yn rhoi blaenoriaeth 
i gryfhau eu gwaith Cyfamod ac yn annog datblygu arferion gorau wrth ddarparu gwasanaethau i 
deuluoedd milwrol yn y gymuned. Defnyddir yr adnoddau i hyfforddi staff rheng flaen a hyrwyddo mwy 
o weithio cynaliadwy rhwng y gwahanol sefydliadau sy’n ymgysylltu neu’n ceisio ymgysylltu â phersonél 
milwrol, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Y Cyfamod Ehangach
Ym Mehefin 2017 gydag arian Cyfamod, lansiwyd y Porth Cyn-filwyr gan gonsortiwm wedi’i arwain gan 
y Lleng Brydeinig Frenhinol. Mae’r Porth yn cynnig un pwynt cyswllt i roi cyn-filwyr a’u teuluoedd mewn 
cysylltiad â sefydliadau priodol i gefnogi eu hanghenion. 

Ar ôl ymgynghori manwl rhwng yr MOD, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r ymgyrch ‘Count Them 
In’ annibynnol ond cysylltiedig gan y Lleng Brydeinig Frenhinol, cadarnhaodd yr ONS eu bod am argymell 
cynnwys cwestiwn i gyn-filwyr yng nghyfrifiad 2021. Bydd hyn yn gwella ansawdd y data sydd ar gael 
am gyn-filwyr ac yn helpu i dargedu gwasanaethau. Mae trafodaethau tebyg yn cael eu cynnal rhwng 
Llywodraeth yr Alban a Chofnodion Cenedlaethol yr Alban. 

Ym mis Hydref, diweddarodd y Coleg Plismona eu canllawiau fetio fel na fydd partneriaid a dibynyddion 
personél milwrol mwyach yn methu’r gofynion preswylio, oherwydd amser a dreuliwyd dramor, wrth 
wneud cais i ymuno â’r Heddlu. 
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Ymrwymiadau Adroddiad 2017

Crynodeb o’r ymrwymiadau newydd a wneir yn yr adroddiad hwn gan amrywiol sefydliadau.

Gofal Iechyd
Bydd pob ffurflen i gofrestru gyda Meddyg yn Lloegr yn cynnwys cwestiwn penodol yn gofyn a yw claf 
wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog.

Bydd GIG Lloegr yn treialu rhaglen achredu filwrol Ymwybyddiaeth o Gyn-filwyr mewn meddygfeydd, yng 
Ngorllewin Canolbarth Lloegr i ddechrau cyn cyflwyno ar draws y wlad. Bydd gan feddygfeydd achrededig 
wybodaeth arbenigol am faterion cyn-filwyr. 

Bydd Llywodraeth Cymru’n gweithredu cynllun gweithredu cenedlaethol ar draws Cymru i ehangu 
gwasanaethau therapi seicolegol.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi ymrwymo i wella ymwybyddiaeth o Anhwylder Straen 
Wedi Trawma ymhlith eu darparwyr asesu drwy ryddhau adroddiadau amgyffred. Bydd yr Adran hefyd 
yn datblygu cyngor wedi’i deilwrio i gyn-filwyr sy’n gwneud cais am Daliadau Annibyniaeth Personol neu 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Addysg
Bydd yr Adran Addysg yn cynhyrchu canllawiau i ysgolion ar ddefnyddio cyllid Premiwm Disgyblion 
Lluoedd Arfog.

Bydd yr MOD yn ystyried opsiynau i roi mwy o rybudd i deuluoedd milwrol fel bod ganddynt fwy o amser i 
drefnu derbyn plant i’r ysgol.

Yn Lloegr o fis Medi 2018 ymlaen, bydd y Ffeil Trosglwyddo Cyffredin yn cynnwys data mwy manwl am 
ddisgyblion y Lluoedd Arfog. Bydd y data’n helpu i ddatblygu polisïau i sicrhau nad yw plant o deuluoedd 
milwrol o dan anfantais.

Mae Llywodraeth yr Alban yn ychwanegu cyfeiriad penodol at blant o deuluoedd milwrol, a’r rhwystrau i’w 
haddysg, yn y Cod Ymarfer diwygiedig ar Gymorth Ychwanegol i Ddysgu.

Llety
Erbyn 2019 bydd yr MOD yn sefydlu un system gwybodaeth reoli ar gyfer Llety Sengl i ddarparu 
gwybodaeth am gyflwr yr ystâd ac i oleuo penderfyniadau buddsoddi allweddol.

Mae’r DCLG yn bwriadu ymgynghori ar ganllawiau statudol newydd i awdurdodau lleol fydd yn dileu’r 
gofyniad cysylltiad lleol ar gyfer partneriaid sydd wedi ysgaru a gwahanu a phartneriaid sifil.

Y Cyfamod mewn Busnes
Bydd adolygiad annibynnol o’r Cyfamod mewn Busnes yn cyhoeddi ei ganfyddiadau yn 2018.

Yn 2018 bydd benthycwyr ac asiantaethau gwirio credyd yn gobeithio cwblhau newidiadau i’w systemau er 
mwyn gallu adnabod a throsglwyddo hanes credyd unigolion yn well pan leolir hwynt mewn cyfeiriadau gan 
y Lluoedd Prydeinig, fel rhan o welliannau diweddar eraill yn y cyswllt hwn.

Bydd yr MOD, drwy ymgynghori â busnesau, yn cyflwyno dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer y 
Cyfamod mewn Busnes.
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Y Cyfamod yn y Gymuned
Bydd y Llywodraeth yn parhau i wthio cyflawni’r argymhellion yn yr adroddiad ‘Ein Cymuned, Ein 
Cyfamod’ drwy’r Grŵp Gweithredu newydd.

Y Cyfamod Ehangach
Yn dilyn ymgynghori trylwyr yn 2017, yn fuan yn 2018 bydd yr MOD yn mynd ati’n ffurfiol i ystyried 
opsiynau i gryfhau’r ddarpariaeth gofal plant i deuluoedd milwrol.

Bydd Llywodraeth Cymru’n datblygu cynigion ar gyfer llwybr cyflogaeth i gyn-filwyr.

Bydd y Llywodraeth yn cynhyrchu Strategaeth Cyn-filwyr ar sail tystiolaeth ac wedi’i goleuo drwy fonitro’r 
Porth Cyn-filwyr a’r Map Angen sy’n dal i ddatblygu, i sicrhau bod adnoddau’n cael eu dyrannu i’r 
anghenion mwyaf. 

Bydd y Llywodraeth yn gweithredu’r strategaeth gyfathrebu traws-llywodraeth newydd, wedi’i ategu a’i 
berchnogi gan y Bwrdd Cyn-filwyr a Chyfamod Gweinidogol newydd, er mwyn gwella ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o’r Cyfamod.

Yn Ionawr 2018 bydd SSAFA, mewn cydweithrediad â’r MOD a’r Bartneriaeth Pontio Gyrfa, yn lansio treial 
mentora dwy flynedd i gefnogi pobl sy’n gadael y Lluoedd yn gynnar.
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SYLWADAU 

gan aelodau Allanol o Grŵp 
Cyfeirio’r Cyfamod

Ffederasiwn y Teuluoedd Morol, 
Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin, 
Ffederasiwn Teuluoedd yr Awyrlu

Tra bydd y lefel uchel o weithrediadau’n parhau 
yn y DU, bydd effaith bywyd milwrol ar deuluoedd 
yn parhau i fod yn heriol. Mae symud o gwmpas 
a chyfnodau hir ar wahân i anwyliaid yn gofyn am 
ymrwymiad a gwydnwch sylweddol gan deuluoedd, 
sy’n eu gosod ar wahân i’r boblogaeth yn gyffredinol. 
Mae newid parhaus, ynghyd â pholisïau newydd 
ar y gorwel fydd yn ailddiffinio ffordd o fyw’r 
Lluoedd Arfog, yn golygu y bydd anesmwythyd ac 
ansicrwydd yn parhau.  Er bod teuluoedd yn falch o 
anwyliaid sydd yn y Lluoedd, ac yn barod i aberthu 
a chyfaddawdu, mae’n hanfodol bod Cyfamod y 
Lluoedd Arfog yn gwneud ei ran i sicrhau eu bod yn 
cael eu trin yn deg.

Mae’r Ffederasiynau Teuluoedd yn cydnabod 
Cyfamod y Lluoedd Arfog fel cyfrwng pwysig a 
gwerthfawr i gyflwyno newid angenrheidiol ac yn gwir 
werthfawrogi’r ffordd y mae adrannau’r Llywodraeth 
a rhanddeiliaid eraill yn parhau i weithio gyda ni i 
gyflawni hyn. Mae llawer iawn wedi’i wneud dros y 
12 mis diwethaf ond mae cryn dipyn o waith ar ôl i’w 
wneud. Gwerthfawrogwn y cyfle i wneud sylwadau 
ar yr agweddau ar yr Adroddiad sy’n berthnasol i’r 
Lluoedd Arfog a’u teuluoedd.

Gofal Iechyd
Mae’r ffaith bod materion Lluoedd Arfog a Chyn-
filwyr bellach yn rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol 
ar gyfer Meddygon Teulu, ac yn cael ei brofi yn 
arholiadau aelodaeth Coleg Brenhinol y Meddygon 
Teulu, yn ddatblygiad ardderchog. Edrychwn ymlaen 
at weld dealltwriaeth well o’r heriau unigryw y mae 
personél milwrol a’u teuluoedd yn eu hwynebu.

Yn dilyn ein sylwadau ar iawndal ar gyfer achosion 
esgeulustod clinigol i deuluoedd sy’n byw dramor, 
roeddem yn falch o nodi bod y Weinyddiaeth 

Amddiffyn (MOD) bellach wedi cyhoeddi Hysbysiad 
Mewnol Amddiffyn ar Wasanaethau Iechyd i Luoedd 
yr MOD yn y Lluoedd Arfog Prydeinig yn yr Almaen.

Er yn cydnabod bod teuluoedd yn awr yn gallu 
trosglwyddo eu lle i restri aros newydd wrth symud 
oherwydd aseiniad newydd, rydym yn dal i glywed 
am bryderon gan rai sy’n wynebu amser aros hirach 
fyth ar gyfer rhai triniaethau. Mae hyn yn broblem 
arbennig i rai sy’n ceisio cael gafael ar ddeintydd 
y GIG mewn sawl lleoliad ar draws y wlad sydd â 
phresenoldeb milwrol mawr, gan gynnwys Gogledd 
Cymru, Norfolk, Dyfnaint a Chernyw. Er ein bod yn 
gweithio â Phencampwyr y Cyfamod yn ein hunedau 
milwrol, awdurdodau lleol, GIG Lloegr a phartneriaid 
iechyd i ganfod atebion yn lleol, nid da lle gellir gwell.

Rydym yn cydnabod bod gwaith yn digwydd i 
sicrhau nad yw teuluoedd a drosglwyddir i Ogledd 
Iwerddon o dan unrhyw anfantais o ran yr amser a 
dreuliwyd ganddynt yn barod ar restr aros i dderbyn 
triniaeth. Fodd bynnag, erys pryderon am achosion 
lle mae aelodau teuluol yn canfod nad ydynt yn 
bodloni’r meini prawf cymhwyster yn eu lleoliad 
newydd, neu nad oes triniaethau meddygol penodol 
ar gael yng Ngogledd Iwerddon. Mae amseroedd 
aros ychwanegol a phryder a fydd y triniaethau hyn 
ar gael iddynt yn achosi poen meddwl diangen.

Hoffem gydnabod yn ffurfiol y gwaith, y gefnogaeth 
a’r ymgysylltu a gynigiwyd gan Reolwyr Comisiynu’r 
Lluoedd Arfog yn GIG Lloegr, a fu’n aruthrol; maen 
nhw’n parhau i helpu llawer o deuluoedd sydd 
angen cyngor a chymorth arnynt. Rydym hefyd yn 
croesawu’r Strategaeth Amddiffyn, Pobl, Iechyd 
Meddwl a Lles ac yn falch o nodi bod Iechyd Meddwl 
ymhlith y materion sydd ar frig yr Agenda Iechyd. 
Edrychwn ymlaen at weld y gwasanaethau newydd 
yn cael eu gweithredu dros y misoedd nesaf.
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Addysg

Fel un o’r prif randdeiliaid yng Nghynghrair Cynnydd 
Disgyblion Milwrol (SCiP), rydym yn hynod falch o 
fod yn gweithio gyda’n partneriaid i helpu i wella 
canlyniadau addysgol plant y Lluoedd Arfog. Mae 
gwefan y SCiP yn ganolbwynt ar gyfer gwybodaeth 
ac adnoddau i’r gweithlu proffesiynol sy’n rhan o 
addysgu plant y Lluoedd Arfog. Mae’r sefydliad 
Plant y Lluoedd yn Ysgolion y Wladwriaeth (SCISS) 
yn parhau i roi canllawiau rhagweithiol i ysgolion ar 
sut orau i gefnogi plant y Lluoedd Arfog, yn enwedig 
drwy’r heriau o symud o gwmpas a gorfod bod ar 
wahân i’w teuluoedd. 

Rydym yn croesawu cyflwyno baner Plant y Lluoedd 
Arfog i’r Ffeil Trosglwyddo Cyffredin o fis Medi 2017 
ymlaen, fel bod plant y Lluoedd Arfog yn cael eu 
hadnabod wrth symud ysgol o hyn ymlaen. Byddem 
hefyd yn croesawu cynnwys gwybodaeth allweddol 
am anghenion cymorth pob plentyn. Edrychwn 
ymlaen at weld beth fydd effaith y Gweithgor 
Awdurdod Lleol ar gyfer Plant y Lluoedd Arfog fydd 
yn gweithio’n gyfunol i wella addysg i blant y Lluoedd 
Arfog yn y 13 ardal allweddol o gwmpas y wlad.

Mae’r adolygiadau addasrwydd addysg dramor, a 
wnaed gan yr MOD yn ddiweddar, i’w croesawu ar 
gyfer teuluoedd sy’n ystyried trosglwyddo dramor. 
Bydd teuluoedd yn gallu gwneud penderfyniadau 
gwybodus, ar sail y ffeithiau, am gyfleusterau 
addysgol y tu allan i’r DU.

Mae’r Ffederasiynau Teuluoedd yn falch o glywed 
na fydd y diwygiadau ehangach i gyllid ysgolion yn 
effeithio ar Bremiwm Disgyblion y Lluoedd Arfog 
(SPP). Mae’r SPP yn rhoi adnoddau ychwanegol sydd 
taer eu hangen i ysgolion academi ac ysgolion eraill 
yn Lloegr i gefnogi plant y Lluoedd Arfog mewn nifer o 
ffyrdd, a chredwn y dylid gwarchod y Premiwm. Mae’r 
Premiwm wedi bod yn £300 y disgybl, y flwyddyn, 
ers tro a byddem yn croesawu cynnydd. Byddem 
hefyd yn croesawu ymestyn y SPP i gynnwys y 
blynyddoedd cynnar (plant dan 5 oed) i helpu gyda 
threfniadau pontio gofal plant, ac ar gyfer pob plentyn 
mewn addysg orfodol, gan gynnwys rhai 16-18 oed.

Fodd bynnag, mae llawer o waith eto i’w wneud 
ar addysgu ysgolion ar sut orau i wario’r SPP, yn 
enwedig rhai sydd â llai o blant Lluoedd Arfog. Er eu 
bod yn derbyn llai o gyllid, mae angen defnyddio’r 
cyllid hwn mor effeithiol â phosib i gefnogi disgyblion 
y Lluoedd Arfog, ac nid ei gyfuno â’u prif gyllid 
Premiwm Disgyblion.

Gwyddom yn dda am y problemau gyda phlant y 
Lluoedd Arfog yn cael eu symud i ysgol newydd yn 
ystod y flwyddyn academaidd. Rydym yn cydnabod 
y gwaith y mae’r Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc, 
drwy’r Gwasanaeth Cynghori Addysg Plant,  yn ei 
wneud i geisio datrys rhai o’r anawsterau, yn enwedig 
o ganlyniad i orfod symud yng nghanol y tymor. Fodd 
bynnag, byddem yn croesawu gwybodaeth am ba 
waith, os o gwbl, sy’n cael ei wneud gan y Lluoedd 
unigol i helpu i oresgyn rhai o’r problemau hyn, drwy 
amseru dyddiadau trosglwyddo’n ofalus. Rydym yn 
cydnabod y bydd anghenion y Lluoedd bob amser 
yn dod gyntaf, ond credwn y byddai amseru mwy 
gofalus mewn rhai achosion yn gwneud llawer i 
gefnogi rhieni a’u cadw yn y Lluoedd. 

Yn ein Sylwadau ar Adroddiad Blynyddol y Cyfamod 
2016, roeddem yn gofyn am fwy o gymorth gyda 
derbyn disgyblion i’r ysgol drwy newid y Cod Derbyn 
i Ysgolion. Er ein bod wedi parhau i bwyso ar yr 
Adran Addysg i’w newid, fel y saif pethau ar y funud 
nid oes bwriad i newid y Cod. Credwn fod angen 
edrych eto ar y penderfyniad hwn. 

Rydym yn deall bod cynlluniau i gau Cronfa Cefnogi 
Addysg (ESF) yr MOD. Hoffem bwysleisio ein 
cefnogaeth i’r ESF fel adnodd hanfodol i ysgolion, 
yn enwedig i rai sydd am dargedu cymorth i blant 
y Lluoedd Arfog, cymorth na ellir ei ariannu drwy 
Bremiwm Disgyblion y Lluoedd Arfog. Mae’r prif 
resymau am ei chyflwyno sef postiadau milwrol a 
gorfod symud o gwmpas, yn ddilys o hyd a hoffem 
weld y gronfa’n cael ei chadw.

Rydym yn parhau i dderbyn tystiolaeth gan 
deuluoedd yr effeithir arnynt gan yr amrywio 
sylweddol mewn darparu cymorth i Anghenion 
Addysgol Arbennig o gwmpas y wlad, yn enwedig 
rhai a anfonwyd i weithio a byw mewn ardaloedd 
mwy anghysbell. Hoffem weld y mater hwn yn 
cael ei adolygu yn y flwyddyn i ddod i benderfynu 
pa gymorth ychwanegol y gellir ac y dylid ei roi 
i’r teuluoedd hynny sy’n gorfod symud oherwydd 
ymrwymiadau eu Llu.

Llety

Problemau gyda llety yw’r mater sy’n parhau i 
gynhyrchu’r nifer fwyaf o bryderon a adroddir i’r 
Ffederasiynau Teuluoedd. Er hynny, rydym yn falch 
o weld cynnydd gyda pherfformiad CarillionAmey er 
bod lle o hyd i wella gyda rhai pethau, er enghraifft 
cyfathrebu a gwaith ôl-ddilyn. Rhaid canmol eu 
penderfyniad i gyflwyno cyfarfodydd Ymgysylltu 
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â Chwsmeriaid oherwydd mae teuluoedd ers tro 
byd wedi lleisio rhwystredigaeth na fedrant gael 
cyswllt wyneb yn wyneb â’r tîm sy’n gyfrifol am 
ddarparu llety i deuluoedd milwrol. Rydym hefyd 
yn croesawu’r ymgysylltu diweddar gan yr MOD 
a’r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn yng nghyswllt 
y contract tai newydd ac edrychwn ymlaen at 
gynrychioli barn teuluoedd wrth i’r ymgynghoriad 
pwysig hwn fynd yn ei flaen.

Yn ôl Arolwg Agweddau Parhaus y Lluoedd Arfog 
2017, mae nifer y personél milwrol sy’n teimlo eu bod 
yn cael gwerth da am arian yn eu llety ar ei isaf ers 
wyth mlynedd. Credwn fod cysylltiad uniongyrchol 
rhwng y dirywiad hwn, perfformiad gwael blaenorol 
CarillionAmey (sydd ond yn ddiweddar wedi dechrau 
cyrraedd targedau eu contract) a chyflwyno’r 
System Asesu Llety Gyfunol (CAAS) (sy’n eithriadol 
amhoblogaidd a llawer sy’n teimlo’n aml nad yw’r 
heiciau sylweddol mewn taliadau’n cael eu hegluro 
na’u cyfiawnhau’n ddigonol). Gwaethygir y teimlad 
hwn o rwystredigaeth gan gyfathrebu gwael a 
phroses herio / apelio gymhleth. Nodwn fwriad 
Gweithgor CAAS i symleiddio’r system, ond arhoswn 
yn bryderus ynghylch effaith negyddol CAAS. 

Nodwn fwriad yr MOD i sefydlu un System 
Wybodaeth Reoli ar gyfer Llety Sengl ond rydym yn 
poeni bod hyn wedi bod ar y gweill ers blynyddoedd 
ac nad oes unrhyw arwydd byth bod ateb ar y 
gorwel. Rydym yn parhau i glywed am gyflwr gwael 
y seilwaith mewn unedau, gan gynnwys mewn Llety 
Sengl (SLA) a’r effaith andwyol o ganlyniad ar forâl 
a chael eu gwerthfawrogi. Rhaid i’r MOD roi sylw ar 
frys i hyn oherwydd mae cyflwr y llety SLA yn destun 
pryder gwirioneddol i’r personél hynny sy’n dal i fyw 
mewn llety o ansawdd gwael a heb ei gynnal yn iawn.

Parhau y mae’r dryswch, a pheth pryder, ynghylch y 
cynlluniau hirdymor ar gyfer llety milwrol o dan raglen 
Model Llety’r Dyfodol (FAM). Bydd y Ffederasiynau 
Teuluoedd yn parhau i weithio gyda’r tîm FAM i 
gynrychioli barn teuluoedd ar draws y tri Llu ac i 
sicrhau bod y rhai sy’n gweithio ar y polisi newydd 
yn ymwybodol o’u pryderon. Byddwn hefyd yn rhoi 
gwybodaeth ac adborth ar y cynigion a chredwn fod 
yn rhaid i deuluoedd gael eu cynnwys yn y broses 
hon, yn enwedig yn y lleoliadau sydd i fod yn rhan 
o’r peilot yn 2018. Hoffem dderbyn cadarnhad bod 
y tîm FAM yn ystyried ein hadborth yn ddigonol ac 
nad yw’r penderfyniadau’n seiliedig ar gyfyngiadau 
ariannol yn unig. Hoffem hefyd i’r tîm FAM gydnabod 
natur unigryw’r tri Llu a bod gan y teuluoedd wahanol 
ofynion o bosib.

Rydym yn hynod falch, ar ôl gwaith caled 
Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin a’r Lleng Brydeinig 
Frenhinol, bod cynnydd wedi’i wneud gyda’r mater 
bod angen cysylltiad lleol ar bartneriaid wedi ysgaru 
/ gwahanu wrth wneud cais am dai cymdeithasol. 
Unwaith y bydd yr Adran Cymunedau a Llywodraeth 
Leol a’r Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi gorffen 
ymgynghori, edrychwn ymlaen at weld canllawiau 
statudol newydd yn cael eu cyhoeddi i sicrhau 
nad yw aelodau teuluoedd milwrol o dan anfantais 
oherwydd eu bod hwythau hefyd wedi gorfod symud 
o gwmpas i gefnogi’r Lluoedd Arfog.

Y Cyfamod mewn Busnes 

Mae’r ymgysylltiad cynyddol gan fusnesau i’w ddathlu 
ond credwn fod angen gwneud mwy eto, yn enwedig 
gan Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCH) ac nid dim 
ond y cewri corfforaethol cenedlaethol neu ryngwladol. 
Rhoddir llawer o sylw, fel y dylid, i gefnogi cyn-filwyr 
a milwyr wrth gefn yn y gweithle ond mae cyflogaeth 
cymar neu bartner hefyd yn fater sy’n effeithio ar lawer 
iawn o deuluoedd milwrol. Bydd yn ddiddorol felly 
nodi canfyddiadau’r adolygiad sy’n cael ei gomisiynu 
gan yr Ymddiriedolaeth Forces in Mind i edrych ar 
addewidion busnesau i gefnogi aelodau teuluol y 
Lluoedd Arfog. 

Y Cyfamod Ehangach 

Bywyd Teuluol 

Mae cyflwyniad Strategaeth Cam-drin Domestig 
newydd yr MOD i’w ganmol. Gobeithio y bydd hyn 
yn tawelu meddwl aelodau teuluol bod yr MOD a’r 
Lluoedd unigol yn cymryd y mater hwn o ddifrif a bod 
ffocws clir ar atal drwy addysg ac ymwybyddiaeth. 
O ganlyniad i fid llwyddiannus am Arian Cyfamod, 
mae Arbenigwr Tramor a Chymanwlad Ffederasiwn 
Teuluoedd y Fyddin, ar ran y tri Ffederasiwn, eisoes 
wedi gallu helpu 20 o bartneriaid sydd wedi dioddef 
cam-drin domestig ac wedi cael llwyddiant 100% 
gyda’u ceisiadau mewnfudo. Gobeithio y bydd 
eu gwaith yn ategu’r polisïau a’r gweithdrefnau a 
roddwyd yn eu lle gan y strategaeth newydd.

Er yn croesawu’r newyddion bod yr MOD wedi 
cynnal cyfarfodydd cychwynnol â’r Swyddfa Gartref i 
drafod yr heriau a wynebir gan rai teuluoedd Tramor 
a Chymanwlad wrth wneud cais am fisas, hoffem 
weld y mater yn derbyn blaenoriaeth uwch. Yn aml 
iawn mae’r achosion hyn yn cymryd misoedd i’w 
datrys gan olygu gorfod talu arian mawr, sy’n cael 
effaith sylweddol ar y teuluoedd dan sylw.
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Mae teuluoedd milwrol sy’n symud i ac o’r 
gwledydd datganoledig wedi lleisio pryderon am 
y gwahaniaethau o fyw mewn gwahanol wledydd. 
Er ein bod yn cydnabod bod rhai manteision clir o 
fyw a gweithio yng Nghymru a’r Alban, mae ffocws 
arbennig wedi bod ar Gyfradd Treth Incwm yr Alban 
a’r heriau a wynebir gan rai aelodau teuluol wrth 
wneud cais am gyllid ar gyfer cyrsiau addysg bellach 
neu uwch. 

Gofal Plant

Roeddem yn falch iawn y gofynnwyd i’r 
Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc lunio polisi gofal 
plant drafft ond yn siomedig ei fod wedi cael ei 
gladdu yn yr MOD ers bron i flwyddyn heb unrhyw 
newyddion am ei fabwysiadu. Rydym yn cydnabod 
y costau posib a’i fod yn fater a allai effeithio ar 
bawb gyda phlant, boed yn ddinesydd sifil neu’n 
aelod o’r Lluoedd. Er hynny mae yna faterion sy’n 
unigryw i deuluoedd milwrol, ac sy’n waeth yn achos 
rhieni sengl neu lle mae’r ddau riant yn y Lluoedd. 
Mae gofal plant yn parhau i fod yn her sylweddol i’n 
pobl, nid o ran costau’n unig ond o ran argaeledd, 
llywodraethu, ansawdd, oriau agor ac amrywiaeth y 
gwasanaeth. Byddem yn croesawu penderfyniad yn 
y dyfodol agos.

Pontio o’r Lluoedd Arfog i Fywyd Sifil

Bydd yr ymchwil sy’n cael ei wneud gan ein staff 
Cyswllt Pontio’n helpu i adnabod beth yn union yw 
anghenion a phryderon teuluoedd wrth iddynt fynd 
drwy’r broses o adael y Lluoedd Arfog. Disgwyliwn i’r 
dystiolaeth hon fod yn amhrisiadwy ar gyfer goleuo 
polisi Tri-Llu ar bontio. 

Byddai’r Ffederasiynau Teuluoedd yn croesawu 
ymrwymiad y bydd gwneuthurwyr polisi’n parhau 
i weithio gyda ni i adolygu’r dull polisi pontio 
presennol, a’r ddarpariaeth Adsefydlu bresennol, i 
weld sut y gellir ei ehangu’n benodol i deuluoedd 
neu lle mae angen dylunio darpariaeth newydd. 
Gallai hyn gynnwys darpariaeth i helpu teuluoedd 
i ddeall yn well sut beth fydd bywyd ar ôl gadael y 
Lluoedd, a’u helpu i wybod pa sgiliau, nodweddion a 
phrofiadau sy’n werthfawr iddyn nhw ac i gyflogwyr 
yn y dyfodol, ac i helpu teuluoedd i ddod yn 
ddinasyddion gweithredol.

Cyfathrebu’r Cyfamod

Rydym yn cydnabod bod Gweithgor Cyfathrebu 
Traws-lywodraeth Cyfamod y Lluoedd Arfog yn 
ddatblygiad effeithiol a chadarnhaol, ond awgrymwn 
fod angen mwy o negeseuon pwrpasol fydd yn taro 
deuddeg â phob rheng, grŵp oed a sefyllfa deuluol. 
Credwn hefyd fod angen gwneud mwy i gefnogi 
Pencampwyr y Cyfamod yn ein hunedau milwrol. 
Rydym yn dal i glywed am gwmnïau sydd wedi 
llofnodi’r Cyfamod ond eto sydd heb ddweud wrth eu 
cyflogwyr, gan greu dryswch, straen a biwrocratiaeth 
ddiangen pan fydd teuluoedd milwrol yn cysylltu. 
Yn olaf, er y gwaith rhagorol a wnaed gan yr 
Ymddiriedolaeth Forces in Mind a’r MOD i adnabod a 
rhannu arferion da, hoffem weld mwy’n cael ei wneud 
i sicrhau bod y Cyfamod yn cael ei gyfathrebu’n 
effeithiol i awdurdodau lleol, gan sicrhau bod ffocws 
ar ddileu’r anghysondeb gyda darparu’r Cyfamod 
rhwng gwahanol awdurdodau.

Casgliad

Ar ran cymuned y Lluoedd Arfog hoffem ddiolch 
o galon i bawb a fu’n rhan o ddarparu Cyfamod 
y Lluoedd Arfog dros y 12 mis diwethaf ac rydym 
yn arbennig o ddiolchgar i’r rhai a fu’n gweithio i 
fynd i’r afael ag anfantais i’n teuluoedd. Er ein bod 
yn dathlu’r cynnydd calonogol sydd wedi’i wneud, 
edrychwn ymlaen at weld ymrwymiad o’r newydd y 
Llywodraeth yn ddiweddar i gefnogi teuluoedd ein 
Lluoedd Arfog yn creu canlyniadau cadarnhaol. 
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Cobseo – Cydffederasiwn Elusennau’r 
Lluoedd Arfog

Trosolwg

Mae’r Adroddiad yn nodi’n glir y llwyddiannau lu 
gyda darparu’r Cyfamod dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Mae pethau’n argoeli’n dda, a chytunwn fod 
llawer iawn o waith rhagorol wedi’i wneud i wella 
darparu. Mae trefniadau hefyd yn eu lle i fonitro a, 
lle bo angen, addasu unrhyw weithredu yn ystod y 
flwyddyn, gan gynnwys drwy’r Grŵp Gweithredu a 
sefydlwyd eleni fel rhan o’r adroddiad ‘Ein Cymuned, 
Ein Cyfamod’ a ryddhawyd gan yr Ymddiriedolaeth 
Forces in Mind a’r Gymdeithas Llywodraeth Leol. Er 
hynny mae’n glir o’r adborth gan aelodau Cobseo 
bod llawer iawn o waith ar ôl i’w wneud os yw 
Cymuned y Lluoedd Arfog i dderbyn y gefnogaeth 
y mae’n ei haeddu ac y mae’r Llywodraeth wedi 
ymrwymo i’w ddarparu. Diben ein sylwadau isod yw 
canolbwyntio’n adeiladol ar y prif faterion.

Yr Argraff Genedlaethol o Gyn-filwyr

Mae’r argraff o gyn-filwyr fel baich yn hytrach na 
mantais i gymdeithas yn broblem barhaus ac yn 
amlwg yn eu rhoi o dan ‘anfantais’ i ddefnyddio’r gair 
allweddol yn y Cyfamod. Mae’r adroddiad diweddaraf 
gan Arglwydd Ashcroft yn pwysleisio hyn. Mae’n 
adrodd nad oes lleihad o gwbl yn nifer y bobl sy’n 
credu bod rhai sy’n gadael y Lluoedd yn debygol o 
fod wedi cael eu heffeithio’n andwyol gan eu hamser 
yn y Lluoedd - er nad ydym yn gweld milwyr yn 
marw fel pan oeddent yn Affganistan, mae’r Lluoedd 
Arfog yn llai amlwg yn y cyfryngau ac mae proffil 
ymgyrch elusennau’r Lluoedd yn llawer is. Mae hyn yn 
awgrymu nad yw’r ymdrechion i roi sylw i’r camargraff 
yma’n llwyddo. Mae Arglwydd Ashcroft yn galw am 
weithredu cydgysylltiedig a chytunwn ag ef. Rydym 
felly’n croesawu’r flaenoriaeth a roddwyd i hyn yng 
nghyfarfod agoriadol y Bwrdd Cyn-filwyr a Chyfamod 
Gweinidogol ddiwedd mis Hydref. 

Y Twf yn yr Angen

Mae’r Adroddiad yn cydnabod y cynnydd yn nifer y 
galwadau am gymorth y mae llawer o elusennau’n 
ei weld, a maes o law bydd y Porth Cyn-filwyr a’r 
Map Angen, sy’n cael sylw droeon yn yr Adroddiad, 
yn ffordd ddefnyddiol iawn o nodi faint a pha 
gymorth sydd ei angen ar gyn-filwyr. Ond cyn 
cyhoeddi’r data cynhwysfawr a gynhyrchir gan y 
prosiect, mae’r ffigurau canlynol gan SSAFA yn 
adlewyrchu’r tueddiadau a welodd gyfran helaeth 

o aelodau Cobseo dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn 
2016 llwyddodd SSAFA i gefnogi 8% yn fwy o bobl 
(67,616) nag yn 2015, ymweld a chyflawni 8% yn 
fwy o achosion (38,978), derbyn 16% (25,531) yn fwy 
o e-byst a galwadau am gymorth a throsglwyddo 
11% (£16m) yn fwy o arian eu helusennau, ac arian 
elusennau eraill, i fuddiolwyr nag yn 2015.

Efallai nad yw’r ffactorau sydd wrth wraidd y 
cynnydd yn dra gwahanol i’r rhai a brofir gan y 
boblogaeth yn gyffredinol ond cymaint yw’r gofynion 
sy’n gysylltiedig â bywyd yn y Lluoedd a’r pwysau a 
wynebir gan bersonél milwrol a’u teuluoedd yn ystod 
ac ar ôl gwasanaeth milwrol fel bod rhai cyn-filwyr 
a’u dibynyddion yn llai abl i ddelio â’r pwysau ac yn 
troi’n gynyddol at y trydydd sector am gymorth. Os 
ychwanegwn y nifer gynyddol o gyn-filwyr iau gydag 
anghenion mwy cymhleth sy’n gofyn am gymorth, 
a’r ymwybyddiaeth gynyddol o’r ynysu a’r unigrwydd 
ymhlith rhai cyn-filwyr, mae’r sefyllfa’n gyffredinol yn 
destun pryder.

Y Strategaeth Cyn-filwyr a Chydgysylltu 
Traws-Llywodraeth

Mae’r Cyfamod yn ymrwymiad cenedlaethol a 
rhaid cael cydgysylltu traws-llywodraeth. Rydym yn 
croesawu sefydlu’r Bwrdd Gweinidogol newydd fydd 
yn rhoi cyfeiriad strategol ac yn gwthio’r broses o 
gyflawni’r Cyfamod, ac edrychwn ymlaen at weithio 
gyda nhw.

Rydym yn obeithiol y bydd un o gamau cyntaf y 
Bwrdd Gweinidogol, sef penodi Gweinidog i arwain 
ar faterion Cyfamod a Chyn-filwyr ym mhob Adran, 
yn cynyddu’r gymeradwyaeth ar draws Llywodraeth. 
Gobeithiwn hefyd y bydd Grŵp Cyfeirio’r Cyfamod 
yn parhau i fod yn ffocws pwysig mewn deialog 
rhwng y trydydd sector, y llywodraeth a’r gwledydd 
datganoledig ynghylch darparu’r Cyfamod. Mae 
Bwrdd Partneriaeth Elusennau’r Lluoedd Arfog yn 
parhau i fod yn ffocws ar gyfer mwy o ymgysylltu 
rhwng elusennau a’r MOD a chawsom ein calonogi 
gan bresenoldeb y Gweinidog Amddiffyn, Cyn-filwyr 
a Phobl yn y Bwrdd Elusennau a’i ymgysylltiad 
ehangach â sector elusennau’r Lluoedd Arfog. 

Yn olaf yn y cyswllt hwn, gwelwn ddatblygiad 
y Strategaeth Cyn-filwyr, sy’n adeiladu ar y 
Weledigaeth Cyn-filwyr a ategwyd eleni, fel tasg 
bwysig arall i’r Bwrdd Gweinidogol a cham amlwg o 
ran cadarnhau cyfrifoldeb am ddarparu’r Cyfamod 
wrth galon Llywodraeth. Mae Cobseo’n barod i 
gynorthwyo gyda drafftio’r Strategaeth.
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Mesur Canlyniadau’r Cyfamod

Mae’r Adroddiad yn tynnu sylw at gyfres o fesurau 
cadarnhaol a ddylai helpu personél milwrol, cyn-
filwyr a’u teuluoedd. Ond mewn trydedd flaenoriaeth 
y cyfeiriwyd ati yng nghyfarfod agoriadol y MCVB, 
roeddid yn cydnabod bod angen gwaith pellach fel 
bo’r llywodraeth yn gallu mesur yn well sut y darperir 
y Cyfamod ar draws adrannau eraill y llywodraeth 
ac yn y gwledydd datganoledig er mwyn rhoi sylw i 
fylchau lle mae’r ffocws o hyd ar fesurau mewnbwn 
yn hytrach na chyflawni allbwn a chanlyniadau.

Cytunwn ac rydym yn croesawu’r cyfeiriad hwn. 
Hoffem weld Adroddiadau yn y dyfodol yn cynnwys:

•	 gosod targedau perfformiad gyda’r 
Ysgrifennydd Gwladol i adrodd ar eu cyflawni 
(dyhead a godwyd gyntaf yn Adroddiad 
Cyfamod 2016);

•	 mewnbwn gan gyn-filwyr a’u teuluoedd – 
mae sgôp ar gyfer adolygu ehangach gan 
gymheiriaid yma;

•	 cynllun ar gyfer y flwyddyn i ddod, i’w 
gyhoeddi’n gynnar y flwyddyn honno, i 
gynnwys amlinelliad o ymarfer ymgynghori 
a chasglu gwybodaeth ar draws llywodraeth 
a’r trydydd sector, fel bo’r trydydd sector yn 
gallu ymgysylltu mewn ffordd gydweithredol 
o’r dechrau. 

Tai

Mae tai’n sefyll allan fel mater o bwys i bersonél 
milwrol ac i’r rhai sy’n pontio. 

Model Llety’r Dyfodol. Mae’r Ffederasiynau 
Teuluoedd yn nodi’n glir mewn man arall y pryder 
sydd gan deuluoedd ynghylch cynigion o dan Fodel 
Llety’r Dyfodol sy’n bygwth dileu un o’r prif elfennau 
sicrwydd a ddaw o fod yn y Lluoedd. Cefnogwn eu 
pryderon yn llawn. 

Pontio. Ar wahân i hynny, rydym yn cydnabod y 
cynnydd tuag at gyflawni amcanion y Cyfamod a 
ddisgrifir yn yr Adroddiad. Ond eto, gellid dadlau 
mai tai yw un o’r anghenion mwyaf taer i gyn-filwyr 
sy’n pontio. Mae llawer o bersonél milwrol wedi eu 
hynysu o wir gostau, a’r amrywiadau daearyddol 
yng nghostau, tai ac yn gadael paratoadau llety tan 
yn hwyr yn y broses bontio. Mae gormod o bersonél 

milwrol, yn enwedig personél iau a rhai sy’n gadael 
y Lluoedd yn gynnar, yn gadael heb unrhyw gynllun 
o ran ble i fyw wedyn, a heb gael unrhyw sgwrs 
ystyrlon ynghylch lle y gallent fyw ar ôl cael eu 
rhyddhau. Mae Partneriaeth Pontio Gyrfa ar gael ac 
awgrymwn fod angen Rhaglen Pontio Llety hefyd. 
Mae’r Ymddiriedolaeth Forces in Mind hefyd wedi 
ariannu rhaglen beilot i gefnogi 80 o bersonél heb 
unrhyw gynlluniau penodol ar ôl gadael y Lluoedd. 
Dros gyfnod o 18 mis llwyddwyd i ddod o hyd i 
lety ar gyfer 40 ohonynt, gwaith rhan amser i 28 a 
chymorth iechyd meddwl parhaus i 17 - gan felly 
arbed cryn wariant maes o law i elusennau cyn-filwyr 
ac i drethdalwyr. Credwn fod angen gwneud mwy i 
adnabod a chefnogi’r cohort bregus sy’n gadael y 
Lluoedd Arfog.

Gweddwon Rhyfel

Mae peth cynnydd wedi’i wneud ond mae angen 
gwneud llawer mwy i sicrhau bod gweddwon yn cael 
eu trin yn gyfartal a theg; os nad oes cyn-filwr neu 
filwr mewn gwasanaeth yn y ‘teulu’, erys y potensial 
i’w hanghofio. O ganlyniad, mae Cymdeithas y 
Gweddwon Rhyfel yn dal i orfod ymgyrchu dros 
gydnabod Gweddwon Rhyfel a Gwŷr Gweddw 
fel rhan o’r gymuned cyn-filwyr. Mae materion o 
gwmpas ynysu cymdeithasol, iechyd meddwl a 
mynediad at ofal cymdeithasol hefyd yn dod yn 
fwy amlwg ac yn sicr o gynyddu yn y cohort hwn. 
Dymunwn weld gweddwon / gwŷr gweddw’n cael 
proffil uwch gan y rhaglenni yn y dyfodol. 

Gofal Iechyd

At ei gilydd, rydym yn croesawu cyflwyniad y 
gwahanol raglenni a ddisgrifir yn yr Adroddiad gan 
GIG Lloegr (gan gynnwys y Gwasanaeth Pontio, 
Ymyrryd a Chyswllt, y Cynghrair Ysbytai Cyfamod 
ar gyfer Cyn-filwyr a’r Rhwydwaith Trawma Cyn-
filwyr) a chan wasanaethau iechyd y gwledydd 
datganoledig. Er ei bod yn rhy fuan i sôn am 
ganlyniadau’r rhaglenni hyn, mae profiad yn Lloegr 
yn codi dau bryder y bydd angen eu monitro’n 
ofalus wrth weithredu’r rhaglenni. Mae sicrhau 
ymgysylltiad gan bartneriaid cyn gweithredu wedi 
bod yn galonogol iawn ond unwaith y caiff y cyllid ei 
roi, mae rhai partneriaid elusennol wedi canfod bod 
ymgysylltu yn y cam gweithredu’n unochrog, gan 
effeithio ar symud y rhaglenni ymlaen o ganlyniad. 
Mae’r cyswllt a’r gweithredu hefyd wedi’i yrru gan 
bersonoliaeth yn aml, a’r effaith yn sylweddol pan 
fydd unigolion allweddol yn newid. Rhaid i’r rhai 
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sy’n comisiynu gwasanaethau sicrhau bod y ddwy 
ochr yn cael eu dal i gyfrif ym mhob ffordd unwaith 
y dechreuir ar weithredu gwasanaeth, a rhaid 
ystyried mwy o gydgysylltu rhwng y GIG, Grwpiau 
Comisiynu Clinigol, Ymddiriedolaethau Ysbyty a 
darparwyr gwasanaeth. 

Mae’r Adolygiad Pum Mlynyddol o Gynllun Iawndal 
y Lluoedd Arfog wedi adrodd ond ni wyddom pa 
argymhellion y mae’r Llywodraeth wedi’u derbyn. 
Byddem yn croesawu diweddariad ar hyn ac ar yr 
ymgynghoriad ar Indemniti Brwydro. 

Mae’r rhaglen Gofal Personol Integredig i Gyn-filwyr 
wedi bod yn araf i gael ei gweithredu ac nid yw’n 
rhedeg yn llawn eto. Ystyriwn fod y prosiect yn y 
fantol o hyd, o leiaf hyd nes y bydd Veterans UK 
wedi gallu penodi gweithwyr achos Mae cwestiynau 
anodd o gwmpas ‘cymhwyster’ hefyd heb eu hateb. 

Cytunwn fod y Panel Prostheteg Cyn-filwyr a’r Panel 
Asesiadau Prostheteg Cymhleth yn Headley Court 
yn parhau i weithio’n dda i gyn-filwyr ond byddem 
yn croesawu cadarnhad y bydd y sefyllfa’n parhau 
ar ôl symud i Stanford Hall. Mae’n parhau i fod yn 
flaenoriaeth uchel iawn i gyn-filwyr iau. Mae’r Gronfa 
Symudedd Cyn-filwyr hefyd yn gweithio’n foddhaol 
ond nid yw’r cyllid gan LIBOR yn ddiderfyn a hoffem 
dderbyn cadarnhad bod cynlluniau hefyd yn eu lle i 
barhau gyda’r cynllun hwn. 

Nid oes sôn am y pwysau y mae Adrannau Iechyd 
Meddwl Cymunedol (DCMH) yr MOD o danynt 
yn y DU a beth y mae hyn yn ei olygu o ran llai 
o fynediad at wasanaethau iechyd meddwl i 
bersonél milwrol yn y DU. Er enghraifft, deallwn 
yng Nghatraeth mai’r cyngor lleol yw y dylid 
atgyfeirio personél milwrol risg isel yn y lle cyntaf at 
asiantaethau lles (gan gynnwys SSAFA) i ysgafnu’r 
pwysau ar restri aros y DCMH.

Tribiwnlysoedd Gwasanaeth Iawndal y 
Lluoedd Arfog a Phensiynau Rhyfel

Mewn adroddiadau blaenorol, nodwn yn glir bod 
rhai sy’n apelio i’r Tribiwnlys hyn yn gwneud hynny 
drwy sefydliad yr ymatebydd, h.y. yr MOD. Ym 
mhob achos arall, cyflwynir yr apêl yn uniongyrchol 
i’r pwyllgor neu’r tribiwnlys priodol; ‘Cyflwyno 
Uniongyrchol’ fel y’i gelwir. Mae diffyg Cyflwyno 
Uniongyrchol yn achosi oedi ac yn rhoi’r argraff nad 
yw’r Tribiwnlys yn annibynnol. Y llynedd cawsom 
wybod bod yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi 

penderfynu gweithredu Cyflwyno Uniongyrchol. 
Yn ddiweddar, cawsom wybod bod yr Alban ar fin 
gweithredu hyn. Fodd bynnag, deallwn hefyd gan 
y Weinyddiaeth Gyfiawnder na fydd ei weithrediad 
yng Nghymru a Lloegr yn digwydd tan y bydd 
amser ar gael yn y rhaglen ddiwygiadau, ac na 
fydd hyn tan 2019 mae’n debyg. Pwyswn am 
adolygu’r amserlen i brysuro hyn er mwyn lleihau 
oedi, cadarnhau annibyniaeth y broses a rhoi sylw i 
anfantais ddaearyddol.

Llety

Adnabod cyn-filwyr digartref. Mewn cais diweddar 
o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan Stoll, 
cadarnhaodd 70% o awdurdodau lleol eu bod yn 
gofyn a oedd yn unigolion yn gyn-filwyr gyda’r 
Lluoedd Arfog wrth ddod atynt. Fodd bynnag, hyd 
yn oed os gofynnir y cwestiwn, nid yw’n trosi’n 
weithredu o anghenraid. Mae Clwstwr Tai Cobseo 
felly’n gofyn i awdurdodau lleol (a gwasanaethau 
wedi’u hariannu ganddynt fel elusennau digartref, 
CAB, gwasanaethau cynghori a Chymdeithasau 
Tai) nid yn unig i ‘ofyn y cwestiwn’ ond hefyd i fod 
â phrotocol a chynlluniau yn eu lle ar gyfer sut i 
ymateb. Gall hyn fod mor syml â hyrwyddo’r Porth 
Cyn-filwyr a’r gwasanaeth newydd ar roi Cyngor  
Tai i Gyn-filwyr. 

Y Sector Tai Cyn-filwyr. Yn hanesyddol, er bod 
peth darpariaeth dda iawn, nid yw darparwyr tai i 
gyn-filwyr wedi gweithio’n gydgysylltiedig i wneud 
pethau mor ddidrafferth â phosib i gyn-filwyr gael 
mynediad at dai pan fo’i angen fwyaf arnynt. Mae’r 
gwasanaeth Cyngor Tai i Gyn-filwyr a sefydlwyd 
gan Glwstwr Tai Cobseo ac sy’n cael ei ddarparu 
gan gonsortiwm yn cynnwys y Lleng Brydeinig 
Frenhinol, Shelter a Connect Assist, yn gam pwysig 
ymlaen ac yn un y byddem yn hoffi iddo gael ei 
gofleidio gan bob rhan o gymuned y Lluoedd Arfog. 
Mae’r Clwstwr hefyd wedi pwyso am gyflwyno 
rhaglenni fel y Clearing House (hysbysfwrdd o’r 
holl dai gwag yn y sector tai i gyn-filwyr) a’r Cynllun 
Enwebu Cyn-filwyr, cynllun brocera fel bod cyn 
bersonél milwrol yn derbyn blaenoriaeth briodol ar 
gyfer tai cymdeithasol. Er nid da lle gellir gwell, yn 
enwedig o ran gwella gwybodaeth am y gwasanaeth 
Cyngor Tai i Gyn-filwyr a chysylltiadau â’r sector 
‘sifil’, mae’r sector wedi cymryd camau breision 
iawn gyda gwella’r cyfleoedd llety ar gyfer personél 
milwrol sy’n gadael y Lluoedd Arfog.
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Ychydig iawn o gynnydd a wnaed gyda goresgyn 
yr angen y tynnwyd sylw ato’r llynedd i wneud 
penderfyniadau mwy amserol ynghylch cyfrifo 
addasiadau ar gyfer milwyr wedi’u hanafu sy’n 
pontio i fywyd sifil, er bod cyfarfod rhwng yr MOD, 
y Trysorlys a chynrychiolwyr Cobseo wedi’i gynnal. 
Cyfrifir yr AFCS ar ddiwedd gwasanaeth, pryd y 
mae’r dyddiad rhyddhau’n hysbys, ond mae angen 
cael gwybod am benderfyniadau ynghylch prynu tŷ, 
amser ar gyfer cwblhau addasiadau, a dealltwriaeth 
o werth unrhyw daliad, yn llawer cynt yn y broses. 
Nid mater o daliad interim ydyw, er y byddai 
hynny’n ddefnyddiol iawn mewn rhai achosion, ond 
rhaid cael amcan-werth o’r AFCS a’r GIP i oleuo 
penderfyniadau prynu tŷ a gwaith addasu.

Y Cyfamod Ehangach

Mae’r Adroddiad yn nodi sefydlu Pwyllgor 
Cefnogi Cyn-filwyr Gogledd Iwerddon (NIVSC). 
Gyda chefnogaeth gan RFCA Gogledd Iwerddon 
(GI), mae’r cam wedi bod yn sylfaen i gynnig a 
gyflwynwyd gan Cobseo’n ddiweddar mewn 
partneriaeth â RFCA GI i atgyfnerthu’r Swyddfa 
Cefnogi Cyn-filwyr newydd yn y dalaith fel y gall 
ddatblygu’r strwythur a’r protocolau angenrheidiol 
i helpu i wneud y mwyaf o’r Cyfamod yn GI, yn 
enwedig i gyn-filwyr a’u teuluoedd.  

Crynodeb

At ei gilydd mae llawer iawn wedi’i gyflawni eleni gan 
bawb a fu’n rhan o ddarparu Cyfamod y Lluoedd 
Arfog. Mae llawer o egni eisoes wedi’i harneisio i 
wella ar y darparu yma, ond fel y dywedwn uchod, 
mae llawer ar ôl i’w wneud. Mae Cobseo’n edrych 
ymlaen at gefnogi darparu’r Cyfamod ym mha 
bynnag ffordd y medrant.

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn croesawu’r 
Adroddiad Blynyddol am eleni a’r cynnydd a 
wnaed gyda sawl peth dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Fel y nodir yn yr adroddiad, ym Mehefin lansiodd 
gonsortiwm y Porth Cyn-filwyr sy’n enghraifft 
gadarnhaol o gydweithrediad traws-sector mewn 
partneriaeth â llywodraeth. Roeddem yn falch o weld 
gweithredu diystyru iawndal milwrol yn llwyr wrth 
gymhwyso profion modd ar gyfer gofal cymdeithasol 
ym Mhrydain – hoffem yn awr weld cwblhau’r gwaith 
hwn drwy ei weithredu yng Ngogledd Iwerddon.

Mae data cywir am gymuned y Lluoedd Arfog, a gallu 
adnabod y gymuned yn iawn, yn parhau i fod yn 
broblem felly rydym yn hynod falch bod y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, yn dilyn ymgyrch ‘Count Them 
In’ y Lleng ynghyd ag ymgysylltu cadarnhaol gan yr 
MOD ac adrannau eraill, wedi cyhoeddi ei bwriad i 
argymell cynnwys y pwnc hwn yng nghyfrifiad 2021 
yng Nghymru a Lloegr. Edrychwn ymlaen at weld 
y llywodraeth yn cefnogi’r argymhelliad hwn yn ei 
bapur gwyn ar y cyfrifiad, a hefyd at weld cynnydd 
cyfochrog ar ei gynnwys yn y cyfrifiad ar gyfer yr 
Alban a Gogledd Iwerddon.

Cyhoeddodd y Lleng ei maniffesto cyn etholiad 
cyffredinol 2017 felly rydym yn croesawu’n gynnes 
y cynnydd a wnaed ar dri o’r pum mater ynddi: y 
cyfrifiad; cefnogaeth i gorfforaethau sy’n llofnodi’r 
Cyfamod; a mynediad i bartneriaid sydd wedi ysgaru 
a gwahanu at dai cymdeithasol. Ar y mater olaf, 
gobeithiwn weld gweddill y DU yn efelychu’r camau 
cadarnhaol iawn a gymerwyd yn Lloegr, fel y sonnir 
yn yr adroddiad, er mwyn dileu unrhyw anfantais. 
Hoffem hefyd weld cynnydd gyda’n hargymhellion 
eraill o ran trin Salwch Rhyfel y Gwlff ac Anafiadau 
Oerfel o dan y Rhewbwynt (NFCI) ymhlith cyn-filwyr.

Eleni mae’r Lleng wedi gweithio’n agos â’r GIG 
yng Nghymru a Lloegr i adnabod problemau gyda 
gweithredu triniaethau blaenoriaeth a sut i wella’r 
sefyllfa. Rydym yn croesawu’r cynnydd a ddisgrifir yn 
yr adroddiad ond nodwn fod heriau o hyd i’w hateb.

Rydym yn croesawu ymrwymiadau’r Adran Gwaith 
a Phensiynau i ryddhau adroddiadau amgyffred i 
wella ymwybyddiaeth o PTSD ymhlith aseswyr ac i 
gynhyrchu cyngor wedi’i deilwrio ar gyfer cyn-filwyr 
sy’n gwneud ceisiadau am Daliadau Annibyniaeth 
Personol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, ac 
edrychwn ymlaen at weld cynnydd ar y pethau hyn. 

Nodwn fod y llywodraeth wedi awgrymu y bydd yn 
cyhoeddi papur gwyrdd ar ofal a chymorth i bobl 
hŷn erbyn haf 2018 a gobeithiwn y bydd anghenion 
cymuned y Lluoedd Arfog yn cael eu cydnabod yn y 
maes datblygu polisi hwn.

Yng Nghymru rydym wedi galw am i blant personél 
milwrol gael eu hadnabod mewn ysgolion drwy’r 
PLASC ac am gyflwyno Premiwm Disgyblion y 
Lluoedd, fel yn Lloegr.  Mae’r mater olaf yn arbennig 
o berthnasol yng nghyd-destun dyfodol y Gronfa 
Cefnogi Addysg. 
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Rydym yn falch o gefnogi ymdrechion i sicrhau 
bod awdurdodau lleol yn cwrdd â’u haddewidion 
Cyfamod. Nodwn y cynnydd a wnaed ond ei fod 
yn parhau i amrywio ar draws y wlad. Rydym yn 
croesawu sefydlu swyddi, yn aml wedi’u hariannu 
gan Gronfa’r Cyfamod, mewn ac ar draws clystyrau 
o gynghorau i wthio gweithrediad y Cyfamod ymlaen 
– mae’n bwysig ystyried cynaliadwyedd y swyddi 
pwysig hyn hefyd.

Rydym wedi galw o’r blaen am weithredu i fynd 
i’r afael â phroblemau alcohol ymhlith cyn-filwyr 
diweddar. Yn dilyn ymchwil newydd gan Brifysgol 
Northumbria eleni sy’n tynnu sylw at y broblem  
hon a’r rhwystrau i ofyn am help, ailadroddwn yr 
alwad honno. 

Rydym yn bryderus nad yw’r adroddiad yn sôn am 
yr Adolygiad Pum Mlynyddol o Gynllun Iawndal y 
Lluoedd Arfog a gyhoeddwyd ym mis Chwefror ac 
na chafwyd ymateb cyhoeddus gan y llywodraeth 
iddo eto.

Rydym yn nodi a chroesawu’r sylw yn yr adroddiad 
i ddathliadau’r Rhyfel Byd Cyntaf eleni ac i 
ddadorchuddio’r Gofeb i gofio Rhyfeloedd Irac ac 
Affganistan, ac roedd y Lleng yn falch o wneud ei 
rhan i gefnogi’r gweithgareddau hynny. Eleni mae’r 
Lleng hefyd wedi trefnu’r digwyddiad Merched yn 
y Rhyfel 100 yn yr Arboretwm Coffa Cenedlaethol, 
oedd yn gyfle pwysig i gydnabod cyfraniad merched 
yn y Lluoedd Arfog, ddoe a heddiw.
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PENNOD 1 – GOFAL IECHYD

Sylwadau ar Ofal Iechyd o Adroddiad y 
Llynedd 

•	 Pwysleisiodd y Ffederasiynau Teuluoedd 
eu pryderon ynghylch y diffyg gwybodaeth 
a roddir i deuluoedd cyn eu symud dramor, 
yn benodol o ran y peryglon cysylltiedig â 
gwasanaethau gofal iechyd. Mae’r polisi 
mewnol wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys 
canllawiau i bersonél milwrol ar yr opsiynau 
gofal iechyd yn yr UE a’r peryglon cysylltiedig.

•	 Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol (RBL) yn 
nodi’r ymgysylltiad cadarnhaol gan adrannau’r 
llywodraeth a GIG Lloegr ynghylch galw am 
i’r cyfrifiad nesaf gasglu data ar gymuned y 
Lluoedd Arfog. Roeddent yn galw am weld 
safiad cydgysylltiedig gan Lywodraeth o blaid 
y cynnig hwn mewn egwyddor. Mae’r ONS 
wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu argymell 
cynnwys cymuned y Lluoedd Arfog fel pwnc 
yng nghyfrifiad 2021.

•	 Mae’r RBL hefyd wedi codi pryderon am 
lefel yr ymwybyddiaeth a’r ddealltwriaeth 
ymhlith gweithwyr gofal iechyd o anghenion 
penodol cyn-filwyr. Mae’n faes blaenoriaeth a 
adlewyrchir mewn amrywiol raglenni a ddisgrifir 
nes ymlaen yn y bennod.

•	 Mae Cydffederasiwn Elusennau’r Lluoedd 
Arfog wedi awgrymu y dylid ystyried 
amseroedd targed penodol ar gyfer cyn-
filwyr. Bydd yn parhau i gael ei adolygu, ond 
oherwydd bod y dystiolaeth yn awgrymu nad 
yw cyn-filwyr o dan anfantais gyda chael gafael 
ar ofal iechyd, nid oes cynlluniau ar hyn o bryd 
i gyflwyno amseroedd targed penodol ar gyfer 
cyn-filwyr.

Mae’r hyn a gyflawnwyd eleni gyda gofal iechyd yn 
cydnabod pwysigrwydd adnabod yn gynnar, deall 
anghenion penodol personél milwrol, cyn-filwyr a’u 
teuluoedd a sicrhau bod llwybrau yn eu lle a bod 
gweithwyr gofal iechyd yn cael gwybod a chael eu 
grymuso i ddarparu mynediad at driniaethau priodol 
heb oedi diangen. Mae cysondeb y ddealltwriaeth 
yn cynyddu drwy raglenni dysgu ac achredu a thrwy 
annog sefydliadau i sefydlu sianeli cyfathrebu ffurfiol.

Gofal Iechyd Traws-DU

Yng Ngorffennaf 2017 lansiodd yr MOD ei 
Strategaeth Amddiffyn, Pobl, Iechyd Meddwl a Lles. 
Bydd y Strategaeth, a luniwyd mewn cydweithrediad 
â’r Adran Iechyd, yn creu dull cydgysylltiedig ar 
gyfer atal, canfod a thrin materion iechyd meddwl a 
lles, gan ehangu’r ddarpariaeth i gynnwys personél 
milwrol, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Mae’r Clinic Asesiadau Prostheteg Cymhleth, a 
sefydlwyd yn y Ganolfan Adsefydlu Meddygol 
Amddiffyn yn Headley Court y llynedd, yn parhau 
i fod o fudd gwirioneddol i nifer fach o gyn-filwyr 
gydag anghenion prostheteg arbennig o heriol 
a atgyfeiriwyd o Ganolfannau Anabledd y GIG. 
Mae rhai o’r cyn-filwyr a fynychodd y clinig hefyd 
wedi cael eu hatgyfeirio at y Rhaglen Gosodion 
Ysgerbydol. Mae’r rhaglen, gyda chyllid o £2m gan 
LIBOR, wedi’i chomisiynu ar y cyd â GIG Lloegr 
a hyd yma wedi trin 5 allan o’r 20 o gleifion sydd 
i’w trin, yn bersonél milwrol a chyn-filwyr, gyda 
llawdriniaeth newid bywyd. Bydd y gwasanaeth yn 
parhau pan fydd Headley Court yn cau a’r Ganolfan 
Adsefydlu Genedlaethol ac Amddiffyn newydd yn 
agor yn Stanford Hall y flwyddyn nesaf.
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Mae’r Gwasanaeth Meddygol Amddiffyn wedi 
cytuno, gyda’r Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC), 
ar raglen o archwilio Cyfleusterau Triniaethau 
Meddygol Amddiffyn i ddarparu gwasanaeth sicrhau 
ansawdd a chraffu allanol o’r gofal meddygol a 
roddir i bersonél milwrol. Mae’r rhaglen archwilio 
bellach ar y gweill ers tro gyda 13 o Ganolfannau 
Meddygol a Deintyddol wedi eu harchwilio yn ystod 
chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2017/18. Bydd 
archwiliadau o Unedau Adsefydlu Rhanbarthol ac 
Adrannau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cychwyn 
cyn diwedd y flwyddyn. Cyhoeddir adroddiadau ar yr 
archwiliadau amddiffyn ar wefan CQC mewn ffordd 
debyg i adroddiadau archwiliadau’r GIG. Lle mae’r 
CQC wedi adnabod meysydd i’w gwella’n ymwneud 
â llywodraethu, staffio a seilwaith, mae’r Llawfeddyg 
Cyffredinol yn ymrwymo i roi sylw i’w hargymhellion. 
Gyda’i gilydd, bydd yr archwiliadau’n gwella 
ansawdd y gofal iechyd a roddir i’n pobl.

Gofal Iechyd Tramor

O dan gontract Healthline Healix y Swyddfa Dramor 
a’r Gymanwlad, mae’r MOD wedi sicrhau bod gan 
bersonél milwrol yr opsiwn o dderbyn triniaeth 
mewn gwlad Ewropeaidd lle mae hynny’n ddiogel ac 
effeithiol. Mae hyn yn lleihau unrhyw aflonyddwch 
i deuluoedd a leolir yn Ewrop. Os oes unrhyw 
amheuaeth ynghylch gallu dilyn llwybr gofal diogel ac 
effeithiol, gall y claf ddychwelyd i’r DU am driniaeth. 
Mae gan unigolion hawl o hyd i ddychwelyd i’r DU 
am driniaeth hyd yn oed mewn sefyllfaoedd lle credir 
bod triniaeth dramor yn briodol.

Gofal Iechyd yn Lloegr

Ymwybyddiaeth ymhlith Gweithwyr 
Iechyd

Mae GIG Lloegr yn ymrwymedig i godi 
ymwybyddiaeth o wasanaethau i gyn-filwyr ymhlith 
gweithwyr iechyd. Mae Ymrwymiadau Iechyd y 
Cyfamod wedi’u cynnwys yng Nghyfansoddiad a 
Mandadau’r GIG ac yn rhan o’r contract gyda phob 
darparwr a gomisiynir gan y GIG. Mae hyn yn helpu 
i sicrhau bod pob gweithiwr iechyd yn ystyried y 
gwasanaethau hyn. Mae materion cyn-filwyr a’r 
Lluoedd Arfog, a rôl y Cyfamod, bellach yn rhan 
o’r cwricwlwm ar gyfer pob meddyg teulu drwy’r 
wlad ac yn rhan o’r profion yn arholiad aelodaeth 
Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu. Mae GIG Lloegr 
yn gweithio â’r Lleng Brydeinig Frenhinol i godi 
ymwybyddiaeth ymarferwyr o driniaethau brys. 

Mae pecynnau e-ddysgu’n offeryn pwysig i addysgu 
gweithwyr iechyd a chodi ymwybyddiaeth am 
anghenion cyn-filwyr, gyda dros 1,600 o sesiynau 
wedi’u cwblhau a chyfanswm o dros 512 awr wedi’i 
dreulio ar y pecynnau rhwng Ionawr a Medi eleni.

Mae rhannu arferion gorau’n ganolog i wella safonau 
ar draws y proffesiynau iechyd. Mae Addysg 
Iechyd Lloegr yn cefnogi datblygu Pencampwyr 
Lluoedd Arfog ar draws Lloegr gan helpu i sefydlu 
Rhwydwaith Pencampwyr Lluoedd Arfog Gogledd-
Orllewin Lloegr yn ddiweddar. Arweiniodd hyn at greu 
Pecyn Adnoddau Lluoedd Arfog sy’n cynorthwyo’r 
Pencampwyr yn eu rôl drwy daflenni a phamffledi 
sy’n rhoi gwybodaeth am fandad Addysg Iechyd 
Lloegr ynghyd â thystiolaeth i gefnogi Cyfamod y 
Lluoedd Arfog.

Daw’r Cynghrair Ysbytai Cyfamod ar gyfer Cyn-
filwyr, a lansiwyd ar 1 Rhagfyr 2017, â dros 20 o 
fyrddau iechyd ac ysbytai aciwt y GIG at ei gilydd i 
greu fforwm ar gyfer rhannu gwybodaeth ac arferion 
gorau, cysylltu ysbytai i wasanaethau cysylltiedig 
eraill a gwella ymwybyddiaeth o anghenion cyn-
filwyr yn gyffredinol. Mae hefyd yn fodd i ysbytai’r 
Gynghrair rannu adnoddau addysg a hyfforddiant a 
derbyn cydnabyddiaeth ac achrediad.

Mae GIG Lloegr hefyd yn gweithio â Choleg 
Brenhinol y Meddygon Teulu i ddatblygu rhaglen 
achredu ymwybyddiaeth o gyn-filwyr ar gyfer 
meddygfeydd, fydd yn cael ei threialu yng 
nghanolbarth Lloegr ar ddiwedd 2017 cyn ei 
chyflwyno i ranbarthau eraill. Nod y rhaglen yw 
gwella’r broses o adnabod a chodio cyn-filwyr ar 
systemau cyfrifiadurol meddygon teulu a bydd 
angen i feddygfeydd enwebu uwch-arweinydd 
clinigol ar gyn-filwyr fydd â dealltwriaeth fwy manwl 
o anghenion (clinigol ac ehangach) cyn-filwyr a pha 
gymorth lleol a llwybrau atgyfeirio cenedlaethol 
sydd ar gael. Bydd hefyd yn helpu i adnabod 
aelodau teuluol fel eu bod yn derbyn triniaeth a 
mynediad gwell, o fod yn ymwybodol o’r cyd-
destun, at wasanaethau GIG a thrydydd sector 
diogel a phwrpasol.
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Astudiaeth Achos: Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbytai Dinasol Sunderland
Mae’r Ymddiriedolaeth wedi rhoi cymorth hirsefydlog i’r Lluoedd Arfog, yn enwedig drwy hyrwyddo recriwtio a chadw 
milwyr wrth gefn a chyn-filwyr yn y GIG.

Drwy gydnabod y gellir harneisio’r sgiliau a ddysgir gan filwyr wrth gefn a chyn-filwyr yn ystod eu gwasanaeth er mantais 
i’r GIG a chleifion, bu’n gweithio’n ddiflino i godi ymwybyddiaeth o werth sgiliau trosglwyddadwy. Mae Pencampwr 
Lluoedd Arfog yr Ymddiriedolaeth yn annog cyrff eraill i lofnodi’r Cyfamod ac yn eu cynorthwyo i adnabod staff sy’n filwyr 
wrth gefn a drafftio polisïau Adnoddau Dynol hyblyg. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyfrannu at ddigwyddiadau ymgysylltu milwrol yng ngogledd-ddwyrain Lloegr gan rannu 
arferion gorau ar gefnogi cyn-filwyr a milwyr wrth gefn ymhlith gweithwyr AD proffesiynol ar draws y maes iechyd.

Mae’n cefnogi amryw o elusennau milwrol a hefyd gyda chysylltiadau cryf â Forward Assist, elusen leol sy’n darparu 
cyngor, prosiectau a chyfleoedd newid bywyd i gyn-bersonél milwrol sy’n ei chael yn anodd addasu i fywyd sifil.

“Cefais fy anfon i Affganistan deirgwaith a derbyn cefnogaeth anhygoel gan yr Ymddiriedolaeth. Cefais ganiatâd i 
ddod adref, camodd gydweithwyr i’r adwy yn fy lle ac anfonodd aelodau o’r Ymddiriedolaeth lythyrau a pharseli ataf 
tra oeddwn dramor.”
Kelly Bennet, Rheolwr Llif Cleifion Ysbytai Dinasol a Milwr Wrth Gefn, yn y llun uchod gyda’r Tywysog Harri a 
chydweithwyr o’r GIG

 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Yn 2017 lansiodd GIG Lloegr y Gwasanaeth Pontio, 
Ymyrryd a Chyswllt. Mae’r gwasanaeth yn cynyddu 
mynediad at wasanaethau iechyd meddwl ac 
opsiynau triniaeth, gan ddyblu’r gofal iechyd meddwl 
pwrpasol sydd ar gael yn Lloegr ar hyn o bryd. 
Mae’n cefnogi anghenion iechyd meddwl cyffredinol 
a chymhleth cyn-filwyr. Ac am y tro cyntaf, gall 
personél milwrol sy’n paratoi i adael y Lluoedd Arfog 
hefyd dderbyn gofal a thriniaeth ar gyfer cyflyrau 
iechyd meddwl drwy’r GIG, gan roi parhad pan fo’i 
angen fwyaf. Rhwng Ebrill a Hydref eleni derbyniodd 

y gwasanaeth 1170 o atgyfeiriadau gan wahanol 
ffynonellau. Hunan-atgyfeiriadau oedd y rhan fwyaf, 
er y cafwyd cynnydd mewn atgyfeiriadau gan 
Feddygon Teulu’n gynharach eleni.

Yn Lloegr mae’r rhan fwyaf o gyn-filwyr yn defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl GIG prif ffrwd. Mae’r 
rhain yn ehangu drwy’r rhaglen genedlaethol Gwella 
Mynediad at Therapïau Seicolegol (IAPT), sydd â 
dyletswydd bellach i gofnodi statws cyn-ilwr. Yn 
Ebrill cafodd y ddyletswydd ei hymestyn i gynnwys 
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pob gwasanaeth iechyd meddwl. Yn 2016/17 
cofnodwyd y defnyddiodd dros 24,000 o gyn-filwyr 
wasanaethau IAPT y GIG (cynnydd o 15.4% ar y 
flwyddyn flaenorol), gyda’r amseroedd mynediad a’r 
canlyniadau o leiaf cystal (ac weithiau’n well) nag ar 
gyfer y boblogaeth yn gyffredinol. Mae’r cynnydd 
sylweddol hwn, ynghyd â’r niferoedd sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth Pontio, Ymyrryd a Chyswllt, yn arwydd 
dibynadwy bod mwy o gyn-filwyr yn gwybod am – ac 
yn gallu cael mynediad at – y cymorth sydd ar gael. 

Mae gwariant ar iechyd meddwl i’r boblogaeth yn 
gyffredinol wedi cynyddu i £11.4 biliwn yn 2016/17, 
sy’n record, gyda buddsoddiad blynyddol pellach 
o £1 biliwn erbyn 2020/21. Mae GIG Lloegr yn 
gwario £6.4m yn flynyddol ar wasanaethau pwrpasol 
ychwanegol i gyn-filwyr.

Gweithredu’r Adroddiad Porth i Borth

Mae GIG Lloegr wedi comisiynu cynlluniau peilot 
mewn chwe ardal: Norfolk/Suffolk; Nottingham; De-
Orllewin (Dyfnaint a Chernyw); Llundain; Gogledd-
Orllewin; a’r Canolbarth Gorllewin. Nod ei raglen 
Cyswllt a Dargyfeirio yw gwella dulliau o adnabod 
ac opsiynau gofal ar gyfer personél milwrol a chyn-
filwyr yn y system cyfiawnder troseddol, a gwella’r 
gwasanaethau a roddir i’w teuluoedd. Defnyddiwyd 
hyn i fynd i’r afael ag argymhellion penodol yn yr 
adroddiad Porth i Borth gan arwain at amrywiaeth 
o brosiectau, gan gynnwys: Asesu anghenion / 
dadansoddi bylchau; mewngymorth arbenigol mewn 
carchardai; adnabod a dargyfeirio yn y ddalfa, a 
hyfforddiant i staff / gweithwyr proffesiynol. Yn 
2018/19 bydd cyfle i ehangu’r ddarpariaeth i gefnogi 
cyn-filwyr gyda phroblemau iechyd meddwl. Cymorth 
i gyn-filwyr gyda phroblemau iechyd meddwl.

Dewisiadau’r GIG

Mae codi ymwybyddiaeth o gymorth yng nghymuned 
y Lluoedd Arfog hefyd yn flaenoriaeth. Dangosodd 
y 12 mis cyn Awst 2017 y cafwyd dros 60,000 
o ymweliadau â thudalennau Dewisiadau’r GIG 
penodol ar gyfer y Lluoedd Arfog, sy’n amrywio o 
Iechyd Meddwl ar gyfer personél milwrol a chyn-
filwyr i awgrymiadau gofal iechyd ar gyfer rhai a 
adawodd y Lluoedd Arfog yn ddiweddar ac opsiynau 
i deuluoedd milwrol a chyn-filwyr. 

Rhwydwaith Trawma Cyn-filwyr y GIG

Mae Rhwydwaith Trawma Cyn-filwyr y GIG wedi 
bod yn rhedeg ers 12 mis a 46 o gyn-filwyr a 

ddioddefodd drawma o anafiadau difrifol wedi 
eu hatgyfeirio ato. Mae’n parhau i ddarparu gofal 
ail-greu arbenigol i gleifion, yn agos at gartrefi’r 
cyn-filwyr, gan ddefnyddio’r amrediad o sgiliau a 
gwasanaethau cofleidiol y gall Canolfannau Trawma 
Mawr y GIG a chanolfannau cysylltiedig eu darparu.  
Mae tystiolaeth gynyddol yn awgrymu bod hyn yn 
gwneud defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau 
arbenigol, a hefyd o fudd i gyn-filwyr. Mae deialog 
rhwng cleifion, eu teuluoedd, eu meddygon teulu ac 
arbenigwyr yn parhau i fod wrth galon darparu  
gofal o safon. 

Panel Prostheteg Cyn-filwyr

Mae’r panel yn parhau i gefnogi aelodau o gymuned 
y Lluoedd Arfog sydd angen prostheteg arnynt, gan 
sicrhau eu bod yn derbyn y rhai diweddaraf gan 
gynnwys pengliniau microbrosesydd y genhedlaeth 
nesaf, dros 97% o hawliadau’n cael eu cymeradwyo 
yn 2016/17 a thros £1.5m yn cael ei wario ar 
Ganolfannau Prostheteg. 

Gofal Iechyd yn yr Alban

Mae’r blaenoriaethau yn yr Alban eleni wedi cynnwys 
cyllid i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl 
arbenigol i gyn-filwyr sy’n byw yn yr Alban, sef £1.2m 
y flwyddyn tan 2018, mewn partneriaeth â GIG yr 
Alban a Combat Stress. Mewn partneriaeth â’r GIG, 
mae Llywodraeth yr Alban wedi ymrwymo cyllid o 
£825,000 yn 2017/18 i gefnogi parhad y rhwydwaith 
First Point i gyn-filwyr sy’n cynnig canolbwynt a 
gwasanaeth galw heibio i gyn-filwyr. Mae arian 
cyfatebol am y ddwy flynedd ariannol nesaf tan 2020 
hefyd ar gael i annog gwasanaethau cynaliadwy yn 
yr ardal leol, gan gydnabod mai Byrddau unigol sy’n 
gyfrifol am ddarparu gwasanaeth.

I helpu i sicrhau bod gan gymuned y Lluoedd Arfog 
fynediad at yr ystod lawn o wasanaethau GIG, mae 
Llywodraeth yr Alban wedi cyflwyno’r Mynegai 
Iechyd Cymunedol sy’n dyrannu rhif mynegai i bob 
personél milwrol a’u teuluoedd. Mae GIG yr Alban 
wedi’i gwneud yn flaenoriaeth sicrhau bod gan gyn-
filwyr fynediad cyfartal at y Gwasanaeth Prostheteg 
Arbenigol Cenedlaethol hirsefydlog. Os cawsant eu 
hanafu yn ystod eu gwasanaeth, byddant yn gymwys 
i dderbyn triniaeth flaenoriaeth. Mae’r rhan fwyaf 
o gyn-filwyr sydd angen prostheteg arnynt wedi’u 
derbyn, ynghyd â gofal a chymorth pellach fel bo 
angen. Ym mlwyddyn ariannol 2016/17 derbyniodd 
dri phersonél wedi anafu’n ddifrifol fraich neu goes.
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Milwr gyda choes brosthetig yn y Ganolfan Adferiad 
Personél Milwrol yng Nghaeredin..

Gofal Iechyd yng Nghymru

Ynghyd â Chynllun Gweithredu Cenedlaethol Cymru, 
mae nifer o gynlluniau ar y gweill i ateb anghenion 
iechyd meddwl cyn-filwyr yng Nghymru.

Mae partneriaeth arloesol newydd rhwng GIG Cymru 
i Gyn-filwyr a Change Step yn helpu cyn-filwyr ar 
draws Cymru i dderbyn cymorth a thriniaeth iechyd 
meddwl hollbwysig. Mae dau gyn-filwr sy’n fentoriaid 
medrus yn gweithio ochr yn ochr â therapyddion 
seicolegol arbenigol i gefnogi cyn-filwyr sydd angen 
triniaeth ar gyfer profiadau a gawsant yn ystod eu 
gwasanaeth, neu i addasu i fywyd sifil.

Mae’r elusen iechyd meddwl Hafal yn arwain y 
rhaglen Forces for Change traws-Gymru. Mae’r 
rhaglen yn annog cyn-filwyr golau glas a chyn-filwyr 
arfog i estyn allan at eu cyd-gyn-filwyr sy’n profi 
problemau iechyd meddwl. Eu nod yw eu helpu i gael 
gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i 
gael adferiad iechyd ac i glywed eu syniadau am sut 
i wella’r gwasanaethau hyn. Ar ddiwedd yr ymgyrch 
gwneir argymhellion ar gyfer sut i ddatblygu a gwella 
gwasanaethau ar draws Cymru. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau 
newydd – Blaenoriaethu Gofal Iechyd i Gyn-filwyr. 
Mae’r canllawiau’n rhoi mwy o wybodaeth i feddygon 

teulu, ymgynghorwyr, proffesiynau perthynol i iechyd 
a staff gweinyddol am sut i adnabod, cofnodi ac 
atgyfeirio cyn-filwyr sy’n gymwys i dderbyn gofal 
iechyd blaenoriaeth. Mae’r canllawiau hefyd yn 
cynnwys dolenni at gyrff statudol a thrydydd sector a 
allai helpu staff iechyd a chyn-filwyr fel ei gilydd. 

Ers ei sefydlu yn 2010 mae gwasanaeth GIG Cymru 
i Gyn-filwyr wedi derbyn tua 2,900 o atgyfeiriadau. 
Llwyddodd i sicrhau dros £500,000 gan Help for 
Heroes i dalu am dri therapydd cyn-filwyr llawn 
amser am dair blynedd. Targedir y swyddi newydd 
hyn at Fyrddau Iechyd gyda’r rhestri aros hiraf. Yn 
Nhachwedd 2017 cytunodd Llywodraeth Cymru i roi 
cyllid rheolaidd pellach o £10,000 i gynyddu capasiti 
yn GIG Cymru i Gyn-filwyr.

Mae llwybr carlam yr MOD yng Nghymru’n darparu 
gofal eilaidd ac arbenigol ac yn blaenoriaethu 
mynediad at driniaeth i bersonél milwrol sy’n 
dal i wasanaethu ond a raddiwyd fel rhai na ellir 
eu hadleoli am resymau meddygol. Yn 2016/17 
gwariodd Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd 
Cymru £70k ar gefnogi’r llwybr carlam, gan dalu i 28 
o gyn-filwyr rhyfel dderbyn prostheses yn cynnwys 
breichiau neu goesau artiffisial, llafnau chwaraeon, 
gwaith uwchraddio a phrostheses newydd.

Gofal Iechyd yng Ngogledd Iwerddon

Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSC) Gogledd 
Iwerddon yn parhau i sicrhau bod amseroedd 
aros blaenorol personél amddiffyn a’u teuluoedd a 
anfonir i Ogledd Iwerddon yn cael eu hystyried yn 
lleol, fel nad ydynt o dan anfantais. Mae pwyntiau 
cyswllt priodol yn aros mewn cysylltiad agos â 
Swyddogion Lles Unedol i gefnogi teuluoedd 
milwrol ag unrhyw bryderon gofal iechyd. Mae’r 
HSC yn rhoi cymorth lle bo angen a hefyd, lle bo’n 
bosib, yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw anfantais o 
ganlyniad i newid postiadau.

Mae’r Gwasanaeth Meddygol Amddiffyn yn darparu 
triniaeth iechyd meddwl i bersonél milwrol ac sy’n 
pontio i fywyd sifil. Darperir gwasanaethau cleifion 
allanol yn bennaf drwy adrannau milwrol neu Iechyd 
Meddwl Cymunedol. Darperir gofal i gleifion mewnol 
gan y Gwasanaeth Iechyd, dan gontract i’r MOD.

Mae Gwasanaeth Ôl-ofal Catrawd Brenhinol 
Iwerddon a Chatrawd Amddiffyn Ulster yn darparu 
lefel o driniaeth ffisiotherapi a therapiwtig seicolegol 
i’w gyn-filwyr drwy gontract preifat gyda’r MOD, 
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gan weithio’n agos â sefydliadau eraill i sicrhau 
cydlyniant. Mae gan y gwasanaeth gyfradd 
lwyddo uchel gan roi cymorth i’r gymuned mewn 
pedwar lle ar draws Gogledd Iwerddon. Lle’r oedd 
yn bosib, mae’r cymorth hefyd wedi’i ddarparu 
yng Ngweriniaeth Iwerddon. Yn 2020, bydd y 
Gwasanaeth Ôl-ofal yn uno â gwasanaeth lles 
Cyn-filwyr y DU gyda’r bwriad o ddarparu cymorth 
lles cynhwysfawr i’n cyn-filwyr i gyd, gan gynnwys 
materion iechyd.

 

Metrigau Gofal Iechyd

Ffocws y metrigau yw safon gofal iechyd y Lluoedd 
Arfog a mynediad teuluoedd milwrol at ofal iechyd, 
gan gynnwys parhad triniaeth os yw personél yn 
gorfod symud a llwyddiant gwasanaethau seicolegol 
gyda thrin cyn-filwyr. 

Mae’r rhan fwyaf o bersonél milwrol rheolaidd yn 
parhau i fod yn fodlon â gofal iechyd y Lluoedd 
Arfog (triniaeth feddygol 2017: 76%, Tabl 1) a’r rhan 
fwyaf o’u teuluoedd yn parhau i fod yn fodlon y gellir 
cael gafael ar ofal iechyd (mynediad at feddygon 
teulu 2017: 98%, Tabl 2). Symudodd nifer fach o 
deuluoedd tra oeddent yn derbyn triniaeth ond roedd 
y rhan fwyaf yn gallu parhau â’u triniaeth (mynediad 
at Feddygon Teulu 2017: 93%, Tabl 3). 

Nid yw’r mymryn o ostyngiad yng nghanran y 
teuluoedd a oedd yn gallu parhau gyda thriniaeth 
feddygol ar ôl symud yn y 12 mis diwethaf (Tabl 
3) yn ystadegol arwyddocaol, ond byddwn yn 
monitro’r duedd.

Tabl 1: Amcan-ganran o’r personél arfog rheolaidd yn y DU oedd yn fodlon â thriniaeth 
feddygol y Lluoedd Arfog a gawsant dros y ddwy flynedd ddiwethaf

2007-2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Triniaeth feddygol  .. .. .. .. .. .. .. .. 77 76 76

Triniaeth ddeintyddol 82 84 84 85 87 86 85 86 87 86 86

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus y Lluoedd Arfog 2017

(https://www.gov.uk/government/collections/armed-forces-continuous-attitude-survey-index)

1.  Dim ond yn cynnwys ymatebwyr a atebodd ‘ie’ i fod wedi derbyn triniaeth feddygol neu ddeintyddol y Lluoedd Arfog 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf

2.  Ac eithrio atebion Amherthnasol

..  Data ddim ar gael
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Tabl 2: Amcan-ganran o deuluoedd milwrol yn y DU a fedrodd gael gafael ar ofal 
meddygol yn y 12 mis diwethaf

2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meddyg Teulu (yn cynnwys nyrs/
bydwraig)

97 96 96 || 98 98 98

Deintydd 88 89 90 || 91 90 90

Gwasanaeth ysbyty neu arbenigol es .. .. .. || 98 96 97

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus Teuluoedd y Tri Llu 2014 a 2017

(https://www.gov.uk/government/collections/tri-service-families-continuous-attitude-survey-index)

1.  2012-2014 – ddim yn cynnwys amherthnasol

2.  2015-2017 – yn cynnwys ymatebion ‘ie, heb drafferth’ ac ‘ie ond gyda pheth trafferth’; ddim yn cynnwys atebion ar 
goll a ‘na, nid oedd angen’

3.  Mae’r ymatebion gan rai oedd angen triniaeth ddeintyddol [Meddyg Teulu: 94%, Deintydd: 87% ac Ysbyty: 63% ar 
gyfer 2017] wedi cael eu hidlo

||  Toriad yn y gyfres amser oherwydd newid opsiynau ymateb a newid poblogaeth

..  Data ddim ar gael

Tabl 3: Amcan-ganran o deuluoedd milwrol yn y DU sy’n parhau i dderbyn triniaeth 
feddygol1 ar ôl symud2 yn y 12 mis diwethaf

2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meddyg Teulu (yn cynnwys nyrs/bydwraig) 93 90 92 || 96 95 93

Deintydd 79 70 74 || 75 82 81

Gwasanaeth ysbyty neu arbenigol .. .. .. || 91 90 85

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus Teuluoedd y Tri Llu 2014 a 2017

(https://www.gov.uk/governmentcollections/tri-service-families-continuous-attitude-survey-index)

1.  Yn gofyn a oedd partneriaid / dibynyddion yn gallu parhau gyda thriniaeth mewn lleoliad newydd ar ôl symud

2.  Yn cynnwys: a wnaethant symud am eu rhesymau eu hunain a; oherwydd eu gwasanaeth

3.  2012-2014 – ac eithrio Amherthnasol

4.  2015-2017 – yn cynnwys ymatebion ‘ie, heb drafferth’ ac ‘ie ond gyda pheth trafferth’; ddim yn cynnwys atebion ar 
goll a ‘na, nid oedd angen’

5.  Mae atebion ymatebwyr a symudodd yn y 12 mis diwethaf tra oeddent yn derbyn triniaeth [Meddyg Teulu: 12% 
Deintydd: 7% Ysbyty: 9% ar gyfer 2017] wedi cael eu hidlo

||  Toriad yn y gyfres amser oherwydd newid poblogaeth

..  Data ddim ar gael
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Iechyd (IAPT)

Gwella mynediad at therapïau seicolegol (IAPT) oedd 
y set ddata iechyd meddwl genedlaethol gyntaf i 
gynnwys dangosydd ar gyfer Cyn-filwyr arfog yn y 
DU, neu eu dibynyddion. Mae IAPT yn mesur nifer yr 
atgyfeiriadau newydd, amseroedd aros, atgyfeiriadau 
sy’n derbyn triniaeth, a chanlyniadau iechyd yn 
dilyn triniaeth. Dangosodd yr amrywiol fesurau fod y 
Cyfamod yn gweithio’n effeithiol o ran safon y gofal 
iechyd meddwl y mae cyn-filwyr yn ei dderbyn. 

Cafodd cyn-filwyr arfog yn y DU a atgyfeiriwyd 
i dderbyn therapi seicolegol yn Lloegr eu gweld 
o leiaf mor gyflym â’r boblogaeth yn gyffredinol, 
ac ar gyfer y llwybrau 6 a 18 wythnos roedd yr 

amseroedd aros yn well na’r targedau ar gyfer y 
ddau (Tabl 4). Roedd mwy o gyn-filwyr na phobl 
yn gyffredinol wedi ymuno â rhaglen driniaeth ac 
wedi’i chwblhau (Tabl 5). Roedd y gyfradd adferiad 
ar gyfer cyn-filwyr arfog yn y DU o leiaf cystal ag 
ar gyfer y boblogaeth yn gyffredinol (Tabl 6), ond 
yn parhau i fod o dan darged 50% y llywodraeth. 
Mae GIG Lloegr wedi gweithredu nifer o fesurau i 
wella cyfraddau adferiad ac wedi gweld cynnydd 
ers 2014/15. Mae’r mesurau’n cynnwys cefnogi’r 
Grwpiau Comisiynu Clinigol sy’n perfformio waethaf 
a chynnig gweithdai i rannu arferion gorau ymhlith 
comisiynwyr a darparwyr yn gyffredinol.

Tabl 4: Cyn-filwyr arfog yn y DU, amseroedd aros ar gyfer achosion atgyfeirio sy’n 
ymuno â rhaglen driniaeth1, niferoedd a chanrannau2p

2013/14 – 2016/17

Amseroedd aros
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

nifer % nifer % nifer % nifer %

6 
wythnos 
neu lai

Cyn-filwyr 4,130 78.5 5,990 81.1 7,390 84.5 8,690 88.2
Heb fod yn 
gyn-filwyr

265,910 73.6 356,050 77.1 433,435 82.0 491,010 87.3

Targed 75 75 75 75

18 
wythnos 
neu lai

Cyn-filwyr 4,965 94.4 7,105 96.2 8,470 96.9 9,675 98.2
Heb fod yn 
gyn-filwyr

336,080 93.1 438,255 94.9 508,720 96.2 551,590 98.1

Targed 95 95 95 95

Ffynhonnell: Cafwyd y data a ddadansoddwyd o’r Ystorfa Comisiynu Data Genedlaethol (NCDR). Arden a Gem CSU yw 
gwesteiwyr y data, NHS England sy’n ei weithredu a NHS Digital sy’n berchen ar y data.
1.  Ar gyfer cyfeiriadau newydd a gwblhaodd cwrs o driniaeth yn ystod y flwyddyn, yr amser aros rhwng y dyddiad 

cafwyd y cyfeiriad a’r asesiad therapiwtig cyntaf 
2.  Dalier sylw fod yr wybodaeth a gyflwynir yn cynnwys ffigyrau cywasgedig (wedi’u talgrynnu i’r pump agosaf) yn unol â 

threfn adrodd NHS Digital.
p - Mae’r data a ddarparwyd gan NHS England yn ddata dros dro a gallai newid pan fydd yr adroddiad terfynol yn cael 

ei gyhoeddi ym mis Chwefror. Nid yw’r data wedi’i gysoni â’r prif ddata IAPT eto, felly gallai fod newidiadau bychain o 
ganlyniad i’r diffiniadau a ddefnyddir gyda’r data a gyflwynir. 
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Tabl 5: Cyn-filwyr arfog yn y DU, achosion atgyfeirio’n ymuno â rhaglen driniaeth a 
chwblhau triniaeth1, niferoedd a chanrannau2p

2013/14 – 2016/17

Math o weithgaredd
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

nifer % nifer % nifer % nifer %
Achosion 
atgyfeirio’n 
ymuno â 
rhaglen 
driniaeth

Cyn-filwyr 12,795 79.7 12,310 79.4 16,865 79.8 19,480 79.8

Heb fod yn 
gyn-filwyr

905,155 62.7 803,185 63.6 104,140 67.7 116,490 70.2

Achosion 
atgyfeirio’n 
cwblhau 
triniaeth

Cyn-filwyr 5,255 32.7 7,380 47.6 8,740 41.3 9,850 40.3

Heb fod yn 
gyn-filwyr

360,940 25.0 461,460 36.5 528,345 34.3 562,270 33.8

Ffynhonnell: Daeth y data a ddadansoddwyd o’r Ystorfa Ddata Gomisiynu Genedlaethol (NCDR). Mae’r NCDR yn cael ei 
letya gan Arden & Gem CSU, ei redeg gan GIG Lloegr a GIG Digidol yw perchennog y data.

1.  Dylid nodi bod y wybodaeth yn cynnwys ffigurau wedi’u cywasgu (eu talgrynnu i’r 5 agosaf) yn unol ag adroddiadau 
GIG Digidol. 

2.  Mae achos atgyfeirio wedi ymuno â rhaglen driniaeth os yw’r claf yn mynychu un apwyntiad neu fwy. Mae’r rhan 
fwyaf o achosion atgyfeirio’n gorffen wrth i’r claf gwblhau cwrs o driniaeth, ond mae rhai cleifion yn gwrthod triniaeth, 
yn cael eu trin ddim ond unwaith, yn cael eu gweld ond nid eu trin, neu’n cael eu rhyddhau.

p - Mae’r data gan GIG Lloegr yn ddata dros dro a gallai newid pan gyhoeddir yr adroddiad terfynol ym mis Chwefror. 
Nid yw’r data wedi cael ei gysoni â’r prif ddata IAPT felly gallai fod mân wahaniaethau o ganlyniad i ddiffiniadau a 
ddefnyddir yn y data a gyflwynir.

Tabl 6: Cyn-filwyr arfog yn y DU, achosion atgyfeirio’n dangos gwelliant dibynadwy1, 
adferiad2 ac adferiad dibynadwy3, niferoedd a chanrannau

2013/14 – 2016/17

Canlyniad
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

nifer % nifer % nifer % nifer %

Gwelliant 
dibynadwy

Cyn-
filwyr

 3,140 59.7 4,600 62.3 5,580 63.8 6,565 66.6

Heb fod 
yn gyn-
filwyr

214,695 59.4 280,445 60.7 328,360 62.1 366,750 65.2

Achosion 
atgyfeirio 
wedi symud 
at adferiad

Cyn-
filwyr

12,795 79.7 12,310 79.4 16,865 79.8 19,480 79.8

Heb fod 
yn gyn-
filwyr

905,155 62.7 803,185 63.6 104,140 67.7 116,490 70.2

Achosion 
atgyfeirio’n 
dangos 
adferiad 
dibynadwy

Cyn-
filwyr

5,255 32.7 7,380 47.6 8,740 41.3 9,850 40.3

Heb fod 
yn gyn-
filwyr

360,940 25.0 461,460 36.5 528,345 34.3 562,270 33.8

Targed 50 50 50 50

Ffynhonnell: Daeth y data a ddadansoddwyd o’r Ystorfa Ddata Gomisiynu Genedlaethol (NCDR). Mae’r NCDR yn cael ei 
letya gan Arden & Gem CSU, ei redeg gan GIG Lloegr a GIG Digidol yw perchennog y data.

1.  Gwelliant dibynadwy = pan fydd sgôr ADSM y claf ar ôl ei ryddhau wedi lleihau o 4 neu fwy, neu pan fydd eu sgôr 
PHQ-9 wedi lleihau o 6 neu fwy, ac nid yw’r ddau wedi lleihau o’r un rhif

2.  Adferiad = os oedd y claf yn ‘achos clinigol’ pan gawsant eu hapwyntiad cyntaf ac wedi sgorio llai na’r sgoriau 
trothwy ar gyfer ADSM a PHQ-9 pan gawsant eu rhyddhau

3.  Adferiad dibynadwy – cyfuniad o’r uchod, lle dangosodd achos atgyfeirio welliant dibynadwy mewn sgoriau asesu 
ADSM a PHQ-9 gan newid o achos clinigol i achos heb fod yn glinigol rhwng yr apwyntiad cyntaf a’r un olaf

4.  Dylid nodi bod y wybodaeth yn cynnwys ffigurau wedi’u cywasgu (eu talgrynnu i’r 5 agosaf) yn unol ag adroddiadau 
GIG Digidol. 

p - Mae’r data gan GIG Lloegr yn ddata dros dro a gallai newid pan gyhoeddir yr adroddiad terfynol ym mis Chwefror. 
Nid yw’r data wedi cael ei gysoni â’r prif ddata IAPT felly gallai fod mân wahaniaethau o ganlyniad i ddiffiniadau a 
ddefnyddir yn y data a gyflwynir.
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PENNOD 2 - ADDYSG

Sylwadau Addysg o Adroddiad y Llynedd

Mae’r Ffederasiynau Teuluoedd wedi nodi bod angen 
ymrwymiad i ddarparu addysg, gan yr MOD, yn y 
Lluoedd Arfog yn yr Almaen drwy gydol y broses o 
alw milwyr yn ôl. Rhoddir diweddariad isod.

Dywedodd y Ffederasiynau Teuluoedd hefyd y dylid 
rhoi cymorth gyda derbyn disgyblion i ysgolion 
drwy’r cod derbyn i ysgolion. Mae’r MOD yn 
cydnabod bod y diffyg gwybodaeth gyson i rieni 
am y broses dderbyn wedi bod yn broblem ac yn 
adolygu opsiynau i wneud y polisi ar aseiniadau’n 
fwy hyblyg. Bydd y Gweithgor Awdurdodau Lleol 
newydd yn canolbwyntio ar wella’r wybodaeth sydd 
ar gael i rieni.

Gan barhau gyda’r thema o chwalu ffiniau 
sefydliadol, mae’r cynnydd a wnaed yn y sector 
addysg yn adlewyrchu ymgyrch i rannu gwybodaeth 
ac adnoddau fel bod gweithwyr addysg, 
cynrychiolwyr cynghorau lleol a rhieni’n barod am 
newid mewn amgylchiadau ac yn gallu lleihau’r 
effaith ar addysg plant.

Addysg Traws-DU

Cynghrair Cynnydd Plant Milwrol

Daw Cynghrair Cynnydd Plant Milwrol ag amrywiaeth 
o randdeiliaid at ei gilydd sy’n ymwneud â phlant 
y Lluoedd Arfog yn symud ymlaen at addysg 
bellach ac uwch, gan gynnwys yr MOD, y gwledydd 
datganoledig, prifysgolion y DU a’r Swyddfa 
Mynediad Teg (OFFA), UCAS a’r Adran Addysg. Yn 
y 12 mis diwethaf mae trafodaethau ag OFFA wedi 
arwain at gynnwys plant y Lluoedd fel grŵp targed 
gan brifysgolion yn eu cytundebau mynediad teg. 

Mae ymchwil bresennol yn cymharu dewisiadau 
addysgol plant personél milwrol 16 oed a’u cyfoedion 
sifil, yn dilyn derbyn data ansoddol gwell gan 
ysgolion, ac yn edrych i weld a oes data cymharol 
mewn gwledydd eraill ar ddewisiadau ôl-16. Gyda 
ffocws ar wella ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr 
addysg proffesiynol, mae Prifysgol Caer-wynt yn 
cynnig modiwl ar blant y Lluoedd Arfog fel rhan o’u 
cwrs addysg Gradd Meistr.

Symud Dramor

Pan anfonir hwynt dramor dylai teuluoedd milwrol, 
gyda chefnogaeth yr MOD, ystyried yr effaith ar 
addysg eu plant yn ofalus. Mae’r MOD wedi cyflawni 
adolygiadau o addasrwydd addysg mewn amrywiol 
leoliadau lle gall plant symud i fod gyda’’ rhieni 
ar aseiniad a bydd yr adroddiadau hyn ar gael i 
deuluoedd milwrol sy’n ystyried aseiniad tramor. 

Adleoli o’r Almaen

Mae’r MOD wedi gweithio’n agos ag ysgolion ac 
awdurdodau lleol, yn trefnu ymweliadau a briffiau 
rhwng y ddwy ochr i sicrhau bod plant sy’n adleoli 
o’r Almaen yn gallu pontio’n llyfn i ysgolion yn y 
DU. Hyd yma mae tua 2,000 o blant o deuluoedd 
milwrol wedi pontio’n llwyddiannus yn ôl i’r DU. 
Bydd yr adleoli mawr nesaf yn digwydd yn 2019 
gyda thua 2,000 o blant yn dychwelyd i’r DU, yn 
bennaf i ardal Gwastatir Caersallog. Disgwylir y 
bydd y gwaith paratoi’n lleihau unrhyw aflonyddwch 
i deuluoedd milwrol.
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Gwelliannau Seilwaith Gofal Plant LIBOR

Gwnaed gwelliannau i gyfleusterau gofal plant 
dramor ac mae prosiectau Gwella Seilwaith Gofal 
Plant LIBOR wedi hwyluso gwelliannau i gyfleusterau 
gofal plant ar draws y DU. Yn yr Hydref 2013 
cyhoeddodd y Canghellor ar y pryd y byddai hyd 
at £20m o arian dirwyon LIBOR yn cael ei roi i’r 
MOD i gefnogi gwelliannau seilwaith i gyfleusterau 
gofal plant ar yr Ystad Amddiffyn. Roedd 40 bid yn 
llwyddiannus a hyd yma mae 33 o’r cyfleusterau wedi 
eu cwblhau; bydd y saith arall wedi eu cwblhau yn 
ystod chwe mis cyntaf 2018. 

Astudiaeth Achos LIBOR: Canolfan 
Gyn-Ysgol Blackdown ym Maracs y 
Dywysoges Frenhinol, Gorsaf Deepcut 

Canolfan gyn-ysgol gymharol fach sydd, am ei bod yn 
anghysbell, yn cynnig gwasanaeth sydd taer ei angen 
ar deuluoedd milwrol lleol, ac nid yn unig yn gwarchod 
plant ond hefyd yn ganolbwynt i’r gymuned leol, gan 
gynnig cyfoeth o wybodaeth a chefnogaeth.

Defnyddiwyd y cyllid i wneud gwelliannau i’r ystafelloedd 
dosbarth a chreu ardal chwarae awyr agored i ddarparu 
mynediad gwell i’r teuluoedd ac amgylchedd dysgu 
gwell. Cafodd ei hail-agor yn swyddogol ym Medi 
2017 ac ers y gwaith ailwampio, mae nifer y plant sy’n 
mynychu’r ganolfan gyn-ysgol wedi cynyddu a’r oriau 
agor wedi eu hymestyn i ddarparu ar gyfer y 30 awr 
ychwanegol o gyllid am ddim gan y Llywodraeth. 

34



Ymarfer Gorau

I helpu awdurdodau lleol, ysgolion a theuluoedd i 
ddeall y materion sy’n wynebu teuluoedd milwrol 
yn well, mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol wedi 
cyhoeddi llawlyfrau arferion gorau i Gymru a Lloegr. 
Mae’r llawlyfrau’n egluro’r heriau unigryw o fod 
yn y Lluoedd Arfog a’r effaith y gall hyn ei gael ar 
addysg plant. Maen nhw hefyd yn rhoi cyngor ar y 
cymorth y gall sefydliadau ei roi i deuluoedd ynghyd 
ag enghreifftiau o sut i wneud y defnydd gorau o’r 
Premiwm Disgyblion Lluoedd Arfog a chyllid arall. 

Addysg yn Lloegr

Premiwm Disgyblion y Lluoedd Arfog

Mae’r Adran Addysg yn parhau i roi cyllid 
ychwanegol i ysgolion ar ffurf Premiwm Disgyblion 
y Lluoedd Arfog (SPP) i’w helpu i wella canlyniadau 
addysgol disgyblion sy’n dod o deuluoedd milwrol. 
Prif bwrpas y cyllid yw helpu ysgolion i ateb 
anghenion bugeiliol plant o deuluoedd milwrol - gan 
gynnwys rhai sy’n codi o orfod symud yn aml a / neu 
ymdopi â rhiant sy’n absennol oherwydd hyfforddiant 
neu o fod ar ymarfer neu ar ddyletswydd weithredol. 
Mae disgyblion yn denu’r SPP ar gyfradd o £300 y 
flwyddyn os oes ganddynt riant yn y Lluoedd Arfog, 
neu os cofrestrwyd hwynt fel plentyn o deulu milwrol 
mewn unrhyw flwyddyn ers 2011. Yn y flwyddyn 
ariannol bresennol mae’r SPP yn werth £22.5m gan 
gynorthwyo dros 75,000 o ddisgyblion cymwys 
mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Ni fydd y diwygiadau ehangach i gyllid ysgolion yn 
effeithio ar y premiwm SPP. Mae’r Adran Addysg a’r 
MOD yn parhau i adnabod a dangos tystiolaeth o 
arferion da gan ysgolion gyda defnyddio’r SPP. Ym 
mis Ionawr eleni cyhoeddodd yr MOD Service Pupil 
Premium: Examples of Best Practice. Gellir gweld 
effaith y SPP mewn ysgolion ar draws y wlad gyda’r 
cyllid yn cyfrannu at ystod arloesol o brosiectau. 
Rhoddir un enghraifft isod:

Astudiaeth Achos Cyllid SPP: Ysgol 
Fabanod South Farnborough
Mae Ysgol Fabanod South Farnborough yn derbyn 
nifer o blant o Garsiwn Aldershot gerllaw. Mae’r ysgol, 
sydd wedi’i sgorio’n Rhagorol gan Ofsted, yn targedu 
plant o deuluoedd milwrol ar gyfer ymyrryd cyn gynted 
ag y maent yn dod i’r ysgol, p’un ai ar ddechrau neu 
ar ganol y flwyddyn ysgol. Drwy ei chyllid SPP, oedd 
yn £6,000 yn 2016/17, mae’r ysgol yn cynnig ystod 
o weithgareddau i deuluoedd milwrol sydd ar hyn o 
bryd yn cynnwys Cymorth Llythrennedd Emosiynol, 
clwb cyfrifiadura, clwb garddio a chlwb chwaraeon ar 
ôl ysgol. Wrth galon polisi SPP yr ysgol yw’r gred na 
ddylid gwahanu plant o deuluoedd milwrol i wneud 
pethau ar eu pen eu hunain, ond y dylai’r ysgol fynd y 
filltir arall i ddarparu’r amser ychwanegol sydd ei angen 
ar y plant hyn ynghyd â dewis ‘bydi’ i gymryd rhan yn y 
gweithgareddau gyda nhw.

 
Rhannu Data ar Ddisgyblion y Lluoedd 
Arfog

Mae natur fyrhoedlog bywyd yn y Lluoedd yn aml 
yn gofyn bod plant yn symud rhwng ysgolion a 
gall hyn darfu ar eu haddysg. Un o flaenoriaethau’r 
Cyfamod yw lleihau’r aflonyddwch hwn drwy wella 
ansawdd y wybodaeth am ddisgyblion y Lluoedd 
Arfog sy’n symud o un ysgol i’r llall. Defnyddir y Ffeil 
Trosglwyddo Cyffredin i drosglwyddo gwybodaeth 
yn electronig i’r ysgol nesaf pan fydd disgybl yn 
gadael. Mae’r Adran Addysg a’r MOD wedi bod 
yn cydweithio ar sut i ehangu hyn er mwyn gallu 
adnabod disgyblion y Lluoedd yn hawdd ynghyd â’r 
anghenion penodol sydd ganddynt. O ganlyniad i’r 
gwaith hwn, mae’r Ffeil bellach yn helpu ysgolion i 
‘fflagio’ pan fydd disgybl sy’n trosglwyddo i ysgol 
arall yn blentyn y Lluoedd Arfog. 

Bydd yr Adran Addysg a’r MOD yn cyhoeddi’r 
manylion technegol ar gyfer gwneud newidiadau i 
system y Ffeil Trosglwyddo Cyffredin yn Ionawr 2018. 
Bydd ysgolion wedyn yn gallu cynnwys gwybodaeth 
fwy manwl o fis Medi 2018, gan gynnwys am les 
emosiynol, agweddau at ddysgu, cyflawniad a 
bylchau mewn cyrhaeddiad disgybl.
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Derbyn i Ysgolion

Roedd Adroddiad Blynyddol y llynedd yn amlinellu’r 
trafferthion y gall teuluoedd milwrol eu hwynebu gyda 
sicrhau lle mewn ysgol y tu allan i’r cylch derbyn 
arferol, sy’n gallu achosi cryn straen iddynt.

Mae’r MOD wedi canolbwyntio ar ymgysylltu’n 
agosach ag awdurdodau lleol i geisio datrys 
pryderon ynghylch derbyn, yn enwedig lle mae’n 
cynllunio a darparu ar gyfer cynnydd yn nifer y plant 
o deuluoedd milwrol yn eu hardaloedd.

Ym Mehefin 2017, cynhaliwyd cyfarfod agoriadol 
Gweithgor Awdurdod Lleol Addysg Plant y Lluoedd 
Arfog lle cyfarfu’r MOD ag uwch-gynrychiolwyr o’r 
13 awdurdod lleol sy’n darparu addysg i’r nifer fwyaf 
o blant personél milwrol. Roedd yr awdurdodau lleol 
yn cynrychioli traean o holl blant y Lluoedd Arfog yn 
Lloegr ac yn ystyried y posibilrwydd o rannu data 
ymhlith y grŵp i roi dealltwriaeth well o ganlyniadau 
addysgol plant o deuluoedd milwrol a sut y maen 
nhw’n cymharu â chanlyniadau eu cyfoedion nad 
ydynt yn y Lluoedd Arfog.

Bydd canllawiau pellach ar dderbyn i ysgolion a 
materion eraill, ynghyd â llenyddiaeth gysylltiedig, 
ar gael ar-lein unwaith y byddant wedi cael eu 
diweddaru. 

Cefnogi rhai mewn Profedigaeth

Mae Cynllun Ysgoloriaeth Profedigaeth y Lluoedd 
Arfog, sydd wedi’i ariannu gan yr Adran Addysg ac 
a weinyddir gan yr MOD, yn darparu ysgoloriaethau 
Addysg Uwch a Phellach i blant personél milwrol 
a fu farw o ganlyniad i’w gwasanaeth ers 1990. 
Mae’r ysgoloriaethau’n golygu bod plentyn 
mewn profedigaeth yn gallu aros mewn addysg 
bellach am hyd at dair blynedd gan gyfrannu at 
gost tiwtora a chynnal a chadw ar gyfer cyrsiau 
israddedig cychwynnol yn y DU. Ym mlwyddyn 
academaidd 2016/17 mae’r cynllun hyd yma wedi 
helpu 90 o fyfyrwyr.

Metrigau Addysg (Plant o Deuluoedd 
Milwrol)

Mae’r metrigau’n canolbwyntio ar safon yr addysg a 
roddir i blant o deuluoedd milwrol a’r hyfforddiant a’r 
addysg sydd ar gael i bersonél milwrol. Dangosodd 
y metrigau fod y Cyfamod yn gweithio’n effeithiol 
yng nghyswllt safon yr addysg a roddir i blant o 
deuluoedd milwrol. Eleni mae’r Adran Addysg wedi 
cyflwyno nifer o fesurau newydd gan gynnwys 
cyrhaeddiad yn yr archwiliad sgrinio ffoneg ym 
mlwyddyn 1, cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 1, a 
chyrhaeddiad ar gyfer Bagloriaeth Lloegr.

Mae’r Adran Addysg yn parhau i weithio gyda’r 
MOD ar wella’r wybodaeth am gynnydd addysgol, 
gwybodaeth a drosglwyddir gyda phlentyn pan  
fydd yn symud ysgol. Adroddir pob chwe mis ar 
fesur effaith symud ysgolion a bydd ar gael yn 
adroddiad 2018.
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Tabl 7a: Plant milwrol1 a phlant heb fod yn filwrol1,2 sy’n cyflawni i lefel dderbyniol yng 
Nghyfnod Allweddol 23 yn Lloegr, canrannau

2012/13 – 2015/16

% yn cyflawni i lefel dderbyniol
% yn cyrraedd y 

safon ddisgwyliedig
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

CA23

Plant milwrol 78.6 79.9 82.2 || 57.0

Plant heb fod yn 
filwrol

78.9 81.7 82.9 || 53.0

Ffynhonnell: Yr Adran Addysg

1. Yn cynnwys disgyblion yn ysgolion y wladwriaeth yn Lloegr gyda chofnod cyfrifiad ysgol dilys a chanlyniad CA2 neu 
CA4

2.  Yn eithrio disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim (FSM)

3.  CA2 2012/13 tan 2014/15, Lefel 4+ ar gyfer mathemateg ac ysgrifennu; o 2015/16 ymlaen, y safon ddisgwyliedig 
mewn darllen, ysgrifennu a mathemateg 

||  Toriad yn y gyfres amser oherwydd newid methodoleg 

https://www.gov.uk/government/statistics/national-curriculum-assessments-key-stage-2-2016-revised

Tabl 7b: Plant milwrol1 a phlant heb fod yn filwrol1,2 yn cyflawni i lefel dderbyniol yng
Nghyfnod Allweddol 43 yn Lloegr, canrannau

2012/13 – 2015/16

% yn cyflawni i lefel dderbyniol
% yn cyrraedd 

y safon 
ddisgwyliedig

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

CA44

Plant milwrol 64.4 || 62.9 64.9 64.0

Plant heb fod yn 
filwrol

65.3 || 62.7 63.0 57.4

Ffynhonnell: Yr Adran Addysg

1. Yn cynnwys disgyblion yn ysgolion y wladwriaeth yn Lloegr gyda chofnod cyfrifiad ysgol dilys a chanlyniad CA2 neu 
CA4

2. Yn eithrio disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim (FSM)

3. CA4 - 5+ A*-C TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg

|| Toriad yn y gyfres amser oherwydd newid methodoleg 

https://www.gov.uk/government/statistics/revised-gcse-and-equivalent-results-in-england-2015-to-2016

Tabl 8: Archwiliad sgrinio ffoneg Blwyddyn 1 ar gyfer plant milwrol a phlant heb fod yn 
filwrol, canrannau

2015/16

Nifer y disgyblion 
oedd yn gymwys1

% yn cwrdd â’r 
safon ofynnol ar 
gyfer dadgodio 

ffoneg 

% ddim yn cwrdd 
â’r safon ofynnol 
ar gyfer dadgodio 

ffoneg 

% yn absennol
% ddim yn 

gymwys

Plant milwrol 5,931 83 16 0 1

Plant heb fod yn 
filwrol

652,250 81 18 0 2

Source: Department for Education
1.Ffynhonnell: Yr Adran Addysg

1.  Cyrhaeddiad mewn ysgolion a gynhelir yn Lloegr

https://www.gov.uk/government/statistics/phonics-screening-check-and-key-stage-1-assessments-england-2016
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Tabl 9a: Plant milwrol a phlant heb fod yn filwrol yn cyflawni’r safon ddisgwyliedig1 yng 
Nghyfnod Allweddol 1, canrannau

2015/16

Nifer y disgyblion 
oedd yn gymwys2 Darllen Ysgrifennu Mathemateg Gwyddoniaeth 

Plant milwrol 5,724 78 68 75 86

Plant heb fod yn 
filwrol

641,598 74 65 73 82

Ffynhonnell: Yr Adran Addysg

1. Gan gynnwys rhai a gyflawnodd i safon uwch

2. Cyrhaeddiad mewn ysgolion a gynhelir yn Lloegr

Tabl 9b: Plant milwrol a phlant heb fod yn filwrol sy’n cyflawni’r safon uwch yng 
Nghyfnod Allweddol 1, canrannau

2015/16

Nifer y disgyblion 
oedd yn gymwys1 Darllen Ysgrifennu Mathemateg

Plant milwrol 5,724 27 14 18

Plant heb fod yn 
filwrol

641,598 24 13 18

Ffynhonnell: Yr Adran Addysg

1. Cyrhaeddiad mewn ysgolion a gynhelir yn Lloegr

https://www.gov.uk/government/statistics/phonics-screening-check-and-key-stage-1-assessments-england-2016

Tabl 10: Plant milwrol a phlant heb fod yn filwrol a gyflawnodd Fagloriaeth Lloegr yn 
Lloegr, canrannau

2015/16

Nifer y disgyblion 
ar ddiwedd Cyfnod 

Allweddol 4

% o’r disgyblion 
a gofrestrwyd ar 

gyfer holl elfennau 
Bag. Lloegr

% o’r disgyblion a 
gyflawnodd Bag. 
Lloegr ym mhob 

elfen

Plant milwrol 3,668 42.2 25.7

Plant heb fod yn 
filwrol

540,689 39.7 24.7

Ffynhonnell: Yr Adran Addysg

https://www.gov.uk/government/statistics/revised-gcse-and-equivalent-results-in-england-2015-to-2016
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Addysg yn yr Alban

Yn yr Alban mae gan bob plentyn hawl i dderbyn 
cymorth ychwanegol i oresgyn rhwystrau i ddysgu. 
Mae angen i gymorth ychwanegol gynnwys ystod 
eang o faterion, gan gynnwys rhai a allai effeithio ar 
blant o deuluoedd milwrol, fel ymdopi â chyfnodau 
pan fydd rhiant i ffwrdd neu ddelio ag aflonyddwch 
i’w haddysg. Yr Awdurdodau Addysg sy’n gyfrifol 
am adnabod, darparu ar gyfer, ac adolygu’r 
anghenion hyn. I’w cefnogi yn y gwaith hwn, mae 
gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yr Alban 
Swyddog Pontio Cenedlaethol, wedi’i ariannu drwy 
Gronfa Cefnogi Addysg yr MOD, sy’n gyfrifol am 
weithio ag awdurdodau lleol, ysgolion, teuluoedd 
milwrol a Llywodraeth yr Alban. 

I hyrwyddo ystyriaeth o blant milwrol, mae 
Llywodraeth yr Alban yn ychwanegu cyfeiriad 
penodol at blant o deuluoedd milwrol yn y Cod 
Ymarfer diwygiedig ar Gymorth Ychwanegol i Ddysgu 
sy’n tywys Awdurdodau Addysg yn eu dyletswyddau 
statudol. Mae offeryn hunanwerthuso cenedlaethol 
diwygiedig Education Scotland ‘How Good is 
Our School 4’ bellach yn cynnwys dangosyddion 
ansawdd penodol ar ‘bontio’ a ‘sicrhau lles, 
cydraddoldeb a chynhwysiant’. Mae’r ddau 
ddangosydd yn bwysig i gefnogi plant o deuluoedd 
milwrol ac yn cael eu defnyddio gan ysgolion a chan 
arolygwyr mewn arolygiadau ysgolion. 

Astudiaeth Achos: Awdurdod lleol 
Ucheldir yr Alban 
Mae gan Ucheldir yr Alban tua 600 o ddisgyblion o 
deuluoedd milwrol. Drwy ddefnyddio’r Gronfa Cefnogi 
Addysg, mae’r awdurdod wedi bod yn gweithio i ddeall 
a thynnu sylw at anghenion teuluoedd milwrol a rhoi 
cymorth yn ei le i ateb eu hanghenion. I sicrhau bod 
hyn yn gynaliadwy ar ôl i arian y Gronfa Gefnogi ddod 
i ben, mae’r awdurdod lleol wedi gwreiddio addysg a 
lles plant milwrol o fewn cyfrifoldebau eu Tîm Hyrwyddo 
Cysylltiadau Cadarnhaol. Mae un aelod o’r tîm hwn 
bellach yn benodol gyfrifol am y disgyblion hyn ac yn 
gweithio’n agos ag ysgolion, y lluoedd arfog, gweithwyr 
iechyd meddwl sylfaenol, a’r trydydd sector. Mae’r 
cymorth i deuluoedd milwrol yn rhan o’u Cynllun Gwella 
Gwasanaeth sy’n cael ei fonitro a’i ddiweddaru’n 
rheolaidd. Mae awdurdodau lleol Ucheldir yr Alban 
hefyd wedi treialu marciwr i gofnodi plant o deuluoedd 
milwrol ar system rheoli gwybodaeth yr awdurdod lleol, 
sydd wedi helpu i roi cymorth gwell i ddisgyblion

Grŵp Strategol Plant Milwrol yr Alban

Mae Grŵp Strategol Plant Milwrol yr Alban yn parhau 
i dywys ac ymgysylltu ar waith i gefnogi plant o 
deuluoedd milwrol yn yr Alban. Eleni mae’r Grŵp 
wedi bod yn rhan o ystod o waith gan gynnwys: 
ymgysylltu â phartneriaid allweddol ar bolisi a 
chanllawiau ar ddechrau’n gynnar yn yr ysgol, ac ar 
y cynnig addysg gynnar a gofal plant sydd ar gael yn 
yr Alban; cyfrannu at ganllawiau’r MOD yn cynnwys 
canllaw rhagarweiniol i addysg yn yr Alban; Canllaw 
ar y Cyfamod i awdurdodau lleol; a chefnogi’r 
Swyddog Pontio Cenedlaethol i ddatblygu adnoddau 
penodol ar gyfer yr Alban.

Addysg yng Nghymru

Rhwng Gorffennaf a Rhagfyr 2015 bu Llywodraeth 
Cymru’n ymgynghori ar y Bil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). Mae’r 
Bil yn darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd i 
gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol. Hyd yma mae’r Bil wedi cyrraedd Cam 2 
ac yn cael ei ystyried yn fanwl.

Ar yr un pryd, mae’r prosiect Cefnogi Plant y Lluoedd 
Addysg mewn Addysg yn sicrhau bod canllawiau 
ac adnoddau’n parhau i gael eu datblygu ar gyfer 
ysgolion, athrawon a sefydliadau sy’n gweithio â 
phlant a theuluoedd milwrol.

Mae menter newydd o’r enw Clwb Plant Milwrol 
wedi’i lansio yng Nghymru. Daw â phlant personél 
milwrol a chyn-filwyr at ei gilydd i rannu profiadau a 
chynnig cefnogaeth i’w gilydd.

Ar gyfer rhai sydd wedi gadael y Lluoedd Arfog, 
mae’n bwysig trosi’r profiad a’r wybodaeth a enillwyd 
ganddynt yn y Lluoedd i’r gweithle sifil. Mae’r cynllun 
Cydnabod Dysgu Blaenorol yn ceisio helpu cyn-filwyr 
a fu’n gwasanaethu yn y 10-15 mlynedd diwethaf i 
ennill credydau Addysg Uwch. Mae hyn yn sicrhau 
y gellir defnyddio’r wybodaeth, sgiliau a’r profiad a 
enillwyd ganddynt yn ystod eu gwasanaeth i greu 
llwybr gyrfaol newydd. Mae staff ym Mhrifysgol De 
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Cymru’n mapio dysgu blaenorol cyn-filwyr yn erbyn 
cyrsiau perthnasol i benderfynu faint o gredydau 
Addysg Uwch y gellir eu dyfarnu. Gan ddibynnu ar 
brofiad blaenorol, gellir achredu hyd at ddwy ran o 
dair o gymhwyster gradd neu ôl-radd.

Addysg yng Ngogledd Iwerddon

Yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17 roedd 677 
o blant personél milwrol wedi cofrestru ar draws o 
leiaf 92 o ysgolion meithrin / cyn-ysgol, cynradd, ôl-
gynradd ac arbennig yng Ngogledd Iwerddon. Mae’r 
Adran Addysg yng Ngogledd Iwerddon yn rhoi cyllid 
ychwanegol i ysgolion i gefnogi’r disgyblion hyn ar 
sail cyllid y pen, o dan y Cynllun Ariannu Cyffredin. 
Y plant cymwys yw’r disgyblion mewn ysgolion 
cynradd neu ôl-gynradd sydd â rhiant yn y Lluoedd 
Arfog yn y DU ac nad ydynt fel arfer yn breswyl yng 
Ngogledd Iwerddon ond a bostiwyd yno am gyfnod a 
ddylai bara am nid llai na dwy flynedd.

Metrigau Addysg Mewn-Wasanaeth

Yr MOD yw’r darparwr mwyaf o brentisiaethau yn y 
DU ac mae’n buddsoddi’n drwm mewn cynlluniau 
sy’n cefnogi addysg ddewisol, fel credydau dysgu 
a chynnig Sgiliau’r Fyddin. Mae Cynllun Datblygiad 
Proffesiynol a Phersonol wedi cael ei gynnig, i 
greu diwylliant o ddatblygiad personol mewn 
Amddiffyn. Bydd yr MOD yn gofyn am gymeradwyo’r 
cynllun arfaethedig erbyn diwedd 2017 er mwyn ei 
weithredu’n fuan yn 2018.

Er bod lefelau cyflogaeth cyn-filwyr rhywbeth yn 
debyg i, neu hyd yn well na’r cyfartalog cenedlaethol, 
mae canran y personél milwrol rheolaidd sy’n fodlon 
â’r cyfleoedd i ennill achrediad sifil a’r cyfleoedd ar 
gyfer datblygiad personol wedi aros yn gyson isel 
gyda dim ond 46% yn fodlon â’r cyfleoedd achrediad 
sifil a 54% yn fodlon â’r cyfleoedd datblygiad 
personol yn 2017 (Tablau 9 a 10). 
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Tabl 11: Personél y Lluoedd Arfog oedd yn fodlon â’r cyfleoedd i ennill achrediad sifil1, 
amcan-ganran

2007 – 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yn fodlon 42 42 45 50 51 46 43 42 47 48 46

1Yn ymwneud ond â chyrsiau hyfforddiant milwrol ac nid â hyfforddiant a dderbyniwyd cyn gadael y Lluoedd Arfog 
(hyfforddiant adsefydlu)

2.  Mân newid i’r geiriad yn 2011

Tabl 12: Personél y Lluoedd Arfog yn y DU oedd yn fodlon â chyfleoedd datblygiad 
personol, amcan-ganran

2007 – 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yn fodlon 42 44 49 56 57 54 52 52 57 57 54

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus y Lluoedd Arfog 2017

(https://www.gov.uk/government/collections/armed-forces-continuous-attitude-survey-index)
1.  Mân newid i’r geiriad yn 2011

Tabl 13: Personél y Lluoedd Arfog yn y DU a ddefnyddiodd y Bartneriaeth Pontio Gyrfa 
ac a gyflogwyd o fewn chwe mis i adael y Lluoedd Arfog, amcan-ganran

2010/11 – 2015/16

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Cyfradd gyflogaeth 85 85 83 83 85 80p

Ffynhonnell: ADAPT (canlyniadau cyflogaeth cyn-filwyr y Bartneriaeth Pontio Gyrfa 

https://www.gov.uk/government/collections/career-transition-partnership-ex-service-personnel-employment-outcomes-
statistics-index)
1.  Amcangyfrif o sampl o 20% o’r rhai a ddefnyddiodd wasanaethau taladwy’r Bartneriaeth Pontio Gyrfa
p.  Mae’r amcan-ganlyniadau cyflogaeth ar gyfer 2015/16 yn rhai dros dro (wele’r sylwebaeth Addysg uchod am fanylion 
llawn)..

Mae’r gyfradd gyflogaeth chwe mis ar ôl gadael y Lluoedd Arfog, ar gyfer rhai a ddefnyddiodd 
wasanaethau’r Bartneriaeth Pontio Gyrfa, wedi aros yn gyson uchel (2015/16: 80%, Tabl 11).

Achoswyd y lleihad yn y ganran yn rhannol gan newid y fethodoleg. Bydd yr MOD yn parhau i fonitro’r 
duedd a chyhoeddir y gyfres nesaf o ystadegau yn Ionawr 2018.
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PENNOD 3 - LLETY

Sylwadau Llety o Adroddiad y Llynedd

•	 Cyfeiriodd Cydffederasiwn Elusennau’r Lluoedd 
Arfog at y polisi addasiadau tai presennol lle’r 
oedd angen gwneud ceisiadau am gyllid i 
addasu cartrefi cyn i bersonél milwrol gael eu 
rhyddhau, sy’n arwain at wneud penderfyniadau 
cynamserol ar bwynt hollbwysig yn y broses 
bontio. Mae’r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn 
wedi gwneud gwelliannau i’r broses gyllido 
ac mae’r MOD yn cyfuno’r cyngor mewn 
polisi newydd mwy pwrpasol, fydd yn cael ei 
gyhoeddi’n gynnar yn 2018.

•	 Mae’r Cydffederasiwn Teuluoedd wedi 
awgrymu y dylai fod gan bartneriaid wedi 
ysgaru a gwahanu’r un warchodaeth o ran 
mynediad at dai cymdeithasol. Mae’r Adran 
Cymunedau a Llywodraeth Leol yn bwriadu 
ymgynghori ar ganllawiau statudol newydd ar 
gyfer awdurdodau lleol.

•	 Pwysleisiwyd fod cyflwr gwael Llety Sengl 
(SLA) a phryderon am gynnal a chadw yn risg 
sylweddol i recriwtio a chadw personél. Mae’r 
MOD yn cydnabod y problemau gyda llety SLA 
ac yn buddsoddi yn yr ystad. Ar yr un pryd, 
bydd system rheoli gwybodaeth newydd yn 
helpu i sicrhau bod y buddsoddiad yma’n cael 
ei dargedu at yr angen mwyaf.

Mae cartref cysurus sy’n cwrdd ag anghenion yr 
unigolyn a theulu’r personél milwrol yn darparu 
sefydlogrwydd a thawelwch meddwl ar adegau o 
ansicrwydd. Mae gwaith o dan y Cyfamod dros y 
flwyddyn ddiwethaf wedi ceisio gwneud pethau’n 
fwy hyblyg a chynnig opsiynau i bersonél milwrol 
a’u teuluoedd sy’n cyd-fynd â’u hamgylchiadau 
personol. Mae’r MOD yn cydnabod y dylid cymhwyso 
egwyddorion y Cyfamod yn gyfartal, beth bynnag yw 
statws perthynas personél; dylai fod gan bersonél 
milwrol, cyn-filwyr, gweddwon a gwŷr gweddw, 
teuluoedd a chynbartneriaid fynediad at dai sy’n ateb 
eu hanghenion ac yn adlewyrchu eu haberth.

Llety ar draws y DU

Llety Milwrol Teuluol 

Mae’r MOD yn parhau i sicrhau bod y Llety Milwrol 
Teuluol (SFA) sy’n cael ei ddyrannu i bersonél milwrol 
yn cwrdd â safon Tai Gweddus y DU o leiaf. Mae’r 
MOD yn parhau i ganolbwyntio ar wella safonau gan 
fuddsoddi tua £80m yn ystod blwyddyn ariannol 
2016/17, gyda chynlluniau i fuddsoddi swm tebyg ym 
mlwyddyn ariannol 2017/18. 

Mae’r MOD yn cydnabod y pryderon sydd gan 
bersonél milwrol, yn enwedig ynghylch cynnal a 
chadw a thrwsio eu cartrefi o dan y Prif Gontract Tai 
Cenedlaethol gan CarillionAmey, gan roi ffocws ar 
ddal y contractwr i gyfrif ar gyflawni’r dangosyddion 
perfformiad allweddol. Mae’r gwelliannau ym 
mherfformiad CarillionAmey a adroddwyd yn 
adroddiad y llynedd yn parhau. At ei gilydd mae eu 
perfformiad gydag ymateb i waith trwsio wedi rhagori 
ar y targed o 95% ers Ebrill 2016, heblaw mewn un 
mis. Yn y tymor hirach, mae gwaith wedi dechrau 
ar greu contract tai fforddiadwy newydd i ddisodli’r 
Prif Gontract Tai Cenedlaethol o fis Rhagfyr 2019 
ymlaen, fydd yn ymgorffori gwersi a ddysgwyd o’r 
contract presennol er mwyn gwella’r gwasanaeth 
ymhellach. Yn ganolog i hyn fydd mwy o ymgysylltu 
â’r Ffederasiynau Teuluoedd a rhanddeiliaid eraill.

Mae’r MOD yn parhau i fod yn ymrwymedig i  
wella’r ‘profiad byw’ i deuluoedd milwrol. Yn 
Ebrill 2017 cyflwynwyd cynllun i roi iawndal am 
apwyntiadau a gollwyd a diffygion sylweddol wrth 
symud i gartref newydd. 

Gofynnwyd yn benodol am farn cwsmeriaid a 
chynhaliodd yr MOD a CarillionAmey gyfres o 
sesiynau ymgysylltu i roi cyfle i godi unrhyw fater 
yn uniongyrchol. Yn dilyn mewnbwn y llynedd, 
cyflwynodd yr MOD fideo gwybodaeth byr (‘We all 
have a part to play’). Mae’n egluro cyfrifoldebau’r 
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MOD, Partneriaid y Diwydiant, a’r teuluoedd. Ail-
gyflwynodd sesiynau briffio teuluoedd hefyd, fel 
‘Preparing SFA for winter’.

I wella’r cyfathrebu â theuluoedd, mae CarillionAmey 
wedi gloywi ei wefan gan roi cyngor ar eu prif 
weithgareddau, gan gynnwys ymateb, cynnal 
a chadw a symud i mewn ac allan. Rhoddir 
diweddariadau rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol 
hefyd erbyn hyn.

Cyflwynwyd tîm newydd i ganolbwyntio ar ddatrys 
cwynion Cam 1 yn gynt ac effeithiol ac mae 
hyfforddiant newydd i Swyddogion Llety wedi cael ei 
ddarparu, i sicrhau bod symud cartref yn broses fwy 
cyson. Mae CarillionAmey wedi adolygu ei gadwyn 
gyflenwi i sicrhau bod gan isgontractwyr ffocws ar 
wasanaeth cwsmer. 

Llety Sengl (SLA)  

Lleisiwyd pryderon gan bersonél milwrol ac 
elusennau’r Lluoedd Arfog ynghylch safon y llety 
SLA. Mae darparu safonau byw boddhaol yn 
hanfodol i forâl yn y rheng flaen ac mae’r MOD yn 
cytuno bod angen gwneud gwaith pwysig pellach. 
Felly mae’r MOD yn parhau i roi blaenoriaeth i 
fuddsoddi yn y materion llety mwyaf taer, gan 
gynnwys SLA.

I helpu i wella dealltwriaeth o’r ystad SLA, mae’r 
MOD yn datblygu system rheoli gwybodaeth fydd 
yn hwyluso monitro cyflwr a statws llety SLA yn 
fwy cywir. Defnyddir y wybodaeth i dargedu’r 
buddsoddiad at yr angen mwyaf. 

Mae’r MOD wedi ymrwymo i fuddsoddi cyllid 
ychwanegol sylweddol i foderneiddio’r ystad, 
gan ddarparu llety gradd 1 i bersonél milwrol ar 
draws Prydain. Mae’r prosiect wedi buddsoddi 
dros £1.2 biliwn mewn uwchraddio tua 23,000 
o unedau gwely mewn 52 lleoliad ym Mhrydain. 
Ym mlwyddyn ariannol 2017/18, disgwylir 
cwblhau 2,780 o unedau gwely newydd / wedi’u 
huwchraddio ar draws 12 safle.

Cynyddu Perchentyaeth

Mae cynllun Cymorth i Brynu’r Lluoedd Arfog, a 
gyflwynwyd yn Ebrill 2014, yn helpu personél milwrol 
i roi troed, neu i aros ar yr ysgol eiddo drwy gael 
benthyg hyd at 50% o’u cyflog blynyddol (hyd at 
uchafswm o £25,000) i brynu eu heiddo cyntaf. 
Mae’r taliadau eleni o dan y cynllun wedi pasio 
10,000 ac yn parhau i ddringo; ar hyn o bryd saif 
y taliadau ar 12,800 gyda chyfanswm o £193m 
wedi’i dalu i bersonél milwrol. Ym mis Hydref 2016 
cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd y 
byddai cynllun Cymorth i Brynu’r Lluoedd Arfog yn 
cael ei ymestyn tan 2018.

Addasiadau Tai 

Mae’r Ffederasiynau Teuluoedd ac elusennau’r 
Lluoedd Arfog wedi lleisio pryderon am y broses o 
wneud cais am gyllid i addasu tai. Mae gan bersonél 
milwrol sâl, a gafodd eu clwyfo neu eu hanafu 
hawl i drefnu i addasu eu cartrefi preifat i ateb eu 
hanghenion clinigol, ond mae’r broses wedi bod yn 
gymhleth gan achosi straen pellach i lawer ohonynt a 
chan arwain at benderfyniadau diffygiol.

Penderfynodd yr MOD felly ailgyhoeddi ei ganllaw ar 
y broses addasu ym mis Chwefror. Mae’r canllaw’n 
cael ei diweddaru’n rheolaidd, ar sail adborth gan 
ddefnyddwyr ac elusennau. O ganlyniad mae lleihad 
nodedig wedi bod yn nifer y pryderon a godir gyda’r 
MOD ynghylch y broses addasiadau. I gyd-fynd 
â’r canllaw ac i wella dealltwriaeth o sut y dylid 
cymhwyso’r broses, bydd yr MOD yn cyhoeddi 
dogfen esboniadol yn fuan yn 2018. Yn y cyfamser, 
bydd yr MOD yn parhau i fonitro’r broses i sicrhau y 
rhoddir sylw priodol i unrhyw bryderon.

Dros yr wyth mlynedd diwethaf mae cynnydd 
wedi bod yn nifer y personél milwrol sydd angen 
addasiadau i’w cartrefi o ganlyniad i’w hamser 
milwrol. Er bod tynnu allan o Irac ac Affganistan 
wedi lleihau nifer yr addasiadau sydd eu hangen i 
gefnogi anafiadau newid bywyd, bydd angen o hyd 
i ni ddarparu cartrefi preifat wedi eu haddasu ar 
gyfer personél milwrol. Ar hyn o bryd mae gwaith yn 
digwydd ar 102 o brosiectau addasu.  
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Astudiaeth Achos
Yn dilyn damwain ddifrifol lle’r oedd angen iddo gael 
llawdriniaeth sylweddol i ail-greu ei goesau, gwnaed 
addasiadau i gartref preifat Capten Dan, sy’n rhoi’r 
hanes o’i brofiad isod:

Persbectif Capten Dan

“Rydych yn chwarae rhan lawn ym mhob cam, o drafod y dyluniad 
cychwynnol gyda’r penseiri i ddewis y lliw paent terfynol. Roeddwn 
yn poeni braidd am orfod gwneud y math yma o benderfyniadau, 
ond ni ddylwn fod wedi poeni. Mae’r adeiladwyr yn deall bod 
anghenion pawb yn wahanol a wnes i ddim teimlo o gwbl fy mod 
yn cael fy marnu.
Nid oes llawer o le i fyny grisiau yn ein cartref, felly nid oedd yn 
bosib addasu’r ystafell ymolchi. Penderfynodd y pensaer mai 
ystafell ymolchi i lawr grisiau oedd yr ateb gorau oherwydd fy 
mhroblemau symudedd. Ychwanegwyd ystafell wlyb i lawr grisiau 
a chafodd uchder bob un o’r lloriau eu lefelu. Mae’n gymaint o 
ryddhad nad oes peryglon i fy maglu ac rwy’n teimlo’n llawer mwy 
hyderus wrth symud o gwmpas. Nid oedd y gegin fel yr oedd hi’n 
ymarferol felly gosodwyd cegin newydd gyda chownteri uwch, 
droriau hawdd mynd atynt ac ardaloedd nwyddau gwyn uwch. 
Holwyd fy marn am y dyluniad ac am beth a fyddai’n gweithio orau 
i mi ym mhob cam o’r broses. 
Oherwydd i ni golli lle lawr grisiau drwy ychwanegu’r ystafell wlyb, 
nid oedd gennym ystafell fwyta mwyach. Felly cafodd estyniad ei 
godi ar flaen y tŷ. Mae’r addasiadau’n golygu y gallaf goginio a 
bwyta gyda fy nheulu eto. Rwyf wedi cael fy annibyniaeth yn ôl; 
nid fy ngwraig yw fy ngofalwr nawr.”  

Model Llety’r Dyfodol

Gall natur symudol bywyd milwrol darfu’n sylweddol 
ar bersonél milwrol a’u teuluoedd ac mae cynnig 
opsiynau gyda llety’n un ffordd o leihau’r effaith. Mae 
Model Llety’r Dyfodol yn edrych i weld sut y gallwn 
foderneiddio a gwella’r llety sydd ar gael, gan ei 
wneud yn decach a mwy hyblyg ond eto’n ei gadw’n 
fforddiadwy. Bydd y Model newydd yn parhau i 
gefnogi’r angen i bersonél milwrol symud o gwmpas 
ond bydd hefyd yn ceisio cefnogi rhai sydd eisiau 
mwy o sefydlogrwydd iddyn nhw a’u teuluoedd.

Bydd darparu llety’n symud o system seiliedig ar 
radd a statws priodasol i fod yn un seiliedig ar angen. 
Deallwn fod angen cymorth ychwanegol ar bersonél 
milwrol gyda dibynyddion a bydd ein cymhorthdal yn 
adlewyrchu hyn. 

Ni fydd y cymhorthdal cyffredinol ar gyfer llety’n cael 
ei dorri, ond bydd newidiadau i hawl yn golygu y 
gallai unigolion dderbyn mwy neu lai, gan ddibynnu 
ar angen. Yn ogystal â darparu cymhorthdal llety, 
mae’r MOD yn ystyried sut orau y gallwn roi cymorth 
arall i bersonél milwrol, cymorth fel hyfforddiant, 
amser i ddod o hyd i dai, ac mewn rhai sefyllfaoedd 
i gael gafael ar eiddo eu hunain. Bydd yn golygu bod 
personél milwrol yn gallu byw a gweithio lle mae’r 
MOD yn gofyn iddynt wneud.

Bydd yr MOD yn gwarchod personél milwrol rhag 
amrywiadau mewn prisiau. P’un ai’n byw mewn 
SFA neu mewn tai marchnad rhentu preifat, bydd 
yr MOD yn talu’r gwahaniaeth ar gyfer llety mewn 
lleoliadau drud.

Er bod penderfyniadau eto i’w gwneud, mae 
cynigion yn nesáu at y cam dylunio ac yn dechrau 
aeddfedu, gyda thri opsiwn mewn golwg. Ym mis 
Hydref 2017, cadarnhawyd y bydd llety yn y dyfodol 
yn cynnwys defnyddio system seiliedig ar lwfans. 
Bydd mwy o ddefnydd o’r farchnad rhentu preifat 
hefyd ynghyd ag ystyried ehangu hawliau llety ond 
gan ddarparu SFA ac SLA i rai sydd ei eisiau arnynt 
fel rhan o’r cynllun peilot FAM.

Bydd y peilot yn rhedeg dros dair i bum mlynedd 
mewn nifer o leoliadau gyda phob Llu’n cynnig 
safleoedd a allai ateb eu hanghenion. Disgwylir 
i’r lleoliadau gael eu cyhoeddi yn gynnar yn 2018. 
Gallai’r fersiwn derfynol newid rhwng y peilot a 
chyflwyniad llawn y rhaglen. Disgwylir i’r rhaglen 
gael ei gweithredu’n llawn ar draws Prydain drwy 
gydol y 2020au. 
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Llety yn Lloegr

Cartrefi Cyntaf

Roedd ymateb y Llywodraeth i ymgynghoriad 2016 
ar gartrefi cyntaf (a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r 
Papur Gwyn ar Dai yn Chwefror 2016) yn nodi’n 
glir y bydd personél milwrol, a rhai lle bu eu cymar 
neu bartner farw yn ystod eu gwasanaeth, yn cael 
eu heithrio o’r cyfyngiad oed sy’n berthnasol i 
gymhwyster ar gyfer cartrefi cyntaf. Byddai cartrefi 
cyntaf yn cael eu gwerthu am ddisgownt o 20% 
o leiaf i brynwyr tro cyntaf cymwys ac yn cael eu 
targedu at rai a fyddai fel arall yn cael eu prisio allan 
o’r farchnad dai. Disgwyliwn wneud cyhoeddiad 
maes o law ar y camau nesaf ar gyfer cartrefi cyntaf.

Partneriaid sydd wedi Ysgaru a 
Gwahanu

Yn dilyn sylwadau gan y Ffederasiynau Teuluoedd 
ac elusennau’r Lluoedd Arfog, mae’r MOD wedi 
gweithio â’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol 
i fynd i’r afael â phryderon ynghylch mynediad 
partneriaid sydd wedi ysgaru a gwahanu at dai 
cymdeithasol. O ganlyniad, mae’r Adran yn bwriadu 
ymgynghori ar ganllawiau statudol newydd i 
awdurdodau lleol i sicrhau nad oes unrhyw anfantais 
i gymar neu bartner sifil sydd wedi ysgaru neu 
wahanu oddi wrth bersonél milwrol ac sydd angen 
iddynt adael llety SFA oherwydd gofynion cysylltiad 
lleol, wrth wneud cais am dai cymdeithasol. 

Eisoes ni chaiff awdurdodau lleol gymhwyso prawf 
cysylltiad lleol i anghymhwyso personél milwrol – a 
rhai sydd o fewn pum mlynedd i gael eu rhyddhau – 
rhag gwneud cais am dai cymdeithasol. Mae hyn yn 
cydnabod y gall gofyniad cysylltiad lleol roi aelodau 
o’r Lluoedd Arfog o dan anfantais benodol oherwydd 
bod angen iddynt symud o un lleoliad i’r llall.  Mae’r 
rheolau hefyd yn berthnasol i gymar neu bartner sifil 
personél milwrol sydd angen iddynt adael llety SFA 
ar ôl i’w cymar neu bartner farw, a hefyd i filwyr wrth 
gefn sydd wedi eu hanafu’n ddifrifol, gan gydnabod 
y gallai fod angen iddynt symud i ardal awdurdod 
lleol arall, er enghraifft, i dderbyn triniaeth.

Byddai’r canllawiau newydd yn sicrhau bod 
partneriaid sydd wedi ysgaru a gwahanu’n cael eu 
trin ar yr un seiliau cyfartal, gan gydnabod y gallent 
fod wedi bod o dan anfantais eu hunain oherwydd 
gofynion gwasanaeth milwrol.

Metrigau Llety

Boddhad â Llety Milwrol

Mae’r metrigau am eleni’n dangos bod teuluoedd 
milwrol yn fwy bodlon â’u llety, sy’n debygol o fod 
oherwydd bod perfformiad CarillionAmey gyda 
chyflawni’r Prif Gontract Tai Cenedlaethol wedi 
gwella ac o ganlyniad i gamau eraill a gymerwyd i 
wella’r ‘profiad byw’, fel cyflwyno’r cynllun iawndal. 
Bydd yr MOD yn parhau i fonitro perfformiad 
CarillionAmey i sicrhau bod y gwelliannau’n parhau. 
I’r gwrthwyneb, dengys yr ystadegau ar gyfer 
personél milwrol lai o foddhad a allai adlewyrchu’r 
pryderon ynghylch llety SLA y mae’r MOD yn 
ymwybodol ohonynt ac yn gweithio i roi sylw iddynt.
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Tabl 14: Personél milwrol a theuluoedd yn y DU sy’n fodlon â safon eu llety milwrol, 
amcan-ganran

2007 – 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personél milwrol yn 
y DU

48 50 49 54 57 56 57 58 58 53 49

Teuluoedd milwrol .. .. .. .. .. .. .. .. 63 53 67

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus y Lluoedd Arfog (AFCAS) 2017 ac Arolwg Agweddau Parhaus Teuluoedd y Tri 
Llu (FAMCAS) 2017

(https://www.gov.uk/government/collections/armed-forces-continuous-attitude-survey-index)

(https://www.gov.uk/governmentcollections/tri-service-families-continuous-attitude-survey-index)

1.  AFCAS: Mân newid i’r geiriad 2011, 2012, 2013 a 2015.

2.  AFCAS: Opsiwn “Amherthnasol / Ddim yn gwybod” wedi’i ychwanegu yn 2011

3.  AFCAS: Ac eithrio ‘Amherthnasol’ a ‘ddim yn gwybod’ 

4.  FAMCAS: Rydym wedi hidlo atebion gan ymatebwyr yn byw mewn llety milwrol teuluol neu lety milwrol teuluol arall, 
ac a atebodd y cwestiynau, ac na wnaethant ateb ‘ddim yn gwybod’. [58% yn 2017]

5.  FAMCAS: Nid yw’n bosib cymharu â blynyddoedd cyn 2015. Cyflwynwyd y cwestiwn hwn yn 2015 i’w wneud yn 
gyson ag AFCAS. 

6.  FAMCAS: Dim ond yn berthnasol i rai’n byw mewn llety milwrol teuluol a llety milwrol teuluol arall.

..  Data ddim ar gael

Tabl 15: Personél milwrol a theuluoedd yn y DU sy’n fodlon â safon eu llety milwrol, 
amcan-ganran

2011 – 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personél milwrol yn 
y DU

43 42 41 41 40 34 29

Teuluoedd milwrol .. .. .. .. 45 32 34

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus y Lluoedd Arfog (AFCAS) 2017 ac Arolwg Agweddau Parhaus Teuluoedd y Tri 
Llu (FAMCAS) 2017

(https://www.gov.uk/government/collections/armed-forces-continuous-attitude-survey-index)

(https://www.gov.uk/governmentcollections/tri-service-families-continuous-attitude-survey-index)

1.  AFCAS: Cwestiynau newydd yn 2011

2.  AFCAS: Mân newid i’r geiriad yn 2012, 2013 a 2015

3.  AFCAS: Ac eithrio ‘Amherthnasol’ a ‘ddim yn gwybod’ 

4.  FAMCAS: Rydym wedi hidlo atebion gan ymatebwyr yn byw mewn llety milwrol teuluol neu lety milwrol teuluol arall, 
ac a atebodd y cwestiynau, ac na wnaethant ateb ‘ddim yn gwybod’. [57% yn 2017]

5.  FAMCAS: Nid yw’n bosib cymharu â blynyddoedd cyn 2015. Cyflwynwyd y cwestiwn hwn yn 2015 i’w wneud yn 
gyson ag AFCAS.

6.  FAMCAS: Dim ond yn berthnasol i rai’n byw mewn llety milwrol teuluol a llety milwrol teuluol arall.

..  Data ddim ar gael
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Tabl 16: Personél milwrol a theuluoedd yn y DU sy’n fodlon ag ansawdd y gwasanaeth 
cynnal a chadw (llety milwrol), amcan-ganran

2011 – 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personél milwrol yn 
y DU

42 39 40 39 40 33 29

Teuluoedd milwrol .. .. .. .. 42 29 29

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus y Lluoedd Arfog (AFCAS) 2017 ac Arolwg Agweddau Parhaus Teuluoedd y Tri 
Llu (FAMCAS) 2017

(https://www.gov.uk/government/collections/armed-forces-continuous-attitude-survey-index)

(https://www.gov.uk/governmentcollections/tri-service-families-continuous-attitude-survey-index)

1.  AFCAS: Cwestiynau newydd yn 2011

2.  AFCAS: Mân newid i’r geiriad yn 2012, 2013 a 2015

3.  AFCAS: Ac eithrio ‘Amherthnasol’ a ‘ddim yn gwybod’ 

4.  FAMCAS: Rydym wedi hidlo atebion gan ymatebwyr yn byw mewn llety milwrol teuluol neu lety milwrol teuluol arall, 
ac a atebodd y cwestiynau, ac na wnaethant ateb ‘ddim yn gwybod’. [57% yn 2017]

5.  FAMCAS: Nid yw’n bosib cymharu â blynyddoedd cyn 2015. Cyflwynwyd y cwestiwn hwn yn 2015 i’w wneud yn 
gyson ag AFCAS.

6.  FAMCAS: Dim ond yn berthnasol i rai’n byw mewn llety milwrol teuluol a llety milwrol teuluol arall.

..  Data ddim ar gael

Tabl 17: Personél milwrol a theuluoedd yn y DU sy’n fodlon â gwerth am arian eu llety 
milwrol, amcan-ganran

2011 – 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personél milwrol yn 
y DU

58 58 60 63 65 67 68 67 67 61 60

Teuluoedd milwrol .. .. .. .. .. .. .. .. 75 64 70

Ffynhonnell: Arolwg Agweddau Parhaus y Lluoedd Arfog (AFCAS) 2017 ac Arolwg Agweddau Parhaus Teuluoedd y Tri 
Llu (FAMCAS) 2017

(https://www.gov.uk/government/collections/armed-forces-continuous-attitude-survey-index)

(https://www.gov.uk/governmentcollections/tri-service-families-continuous-attitude-survey-index)

1.  AFCAS: Mân newid i’r geiriad yn 2011, 2012, 2013 a 2015.

2.  AFCAS: Opsiwn “Amherthnasol / Ddim yn gwybod” wedi’i ychwanegu yn 2011

3.  AFCAS: Ac eithrio ‘Amherthnasol’ a ‘ddim yn gwybod’ 

4.  FAMCAS: Rydym wedi hidlo atebion gan ymatebwyr yn byw mewn llety milwrol teuluol neu lety milwrol teuluol arall, 
ac a atebodd y cwestiynau, ac na wnaethant ateb ‘ddim yn gwybod’. [58% yn 2017]

5.  FAMCAS: Nid yw’n bosib cymharu â blynyddoedd cyn 2015. Cyflwynwyd y cwestiwn hwn yn 2015 i’w wneud yn 
gyson ag AFCAS.

6.  FAMCAS: Dim ond yn berthnasol i rai’n byw mewn llety milwrol teuluol a llety milwrol teuluol arall.

..  Data ddim ar gael

48



Tai Cymdeithasol

Yn 2015/16 nid oedd unrhyw wahaniaethau 
sylweddol o ran amseroedd aros am dai 
cymdeithasol rhwng poblogaeth filwrol y DU (gan 
gynnwys cyn-filwyr) a’r boblogaeth heb fod yn filwrol 
(Tabl 17). Mae hyn yn debygol o fod yn rhannol 
oherwydd y pecyn mesurau a gyflwynwyd gan yr 
Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol i sicrhau bod 
gan gymuned y Lluoedd Arfog yr un mynediad at dai 
cymdeithasol ac nad oedd yr angen iddynt symud o 
gwmpas yn achosi anfantais iddynt. Roedd y pecyn 
yn cynnwys: sicrhau bod cyn-filwyr ag anghenion 
tai brys bob amser yn derbyn blaenoriaeth am dai 
cymdeithasol; annog cynghorau i ystyried anghenion 
cymuned y Lluoedd Arfog wrth lunio polisïau, a 
chyflwyno rheoliadau i sicrhau nad yw cynghorau’n 
anghymhwyso personél milwrol a adawodd y 
Lluoedd yn ddiweddar ac nad oeddent yn bodloni’r 
prawf cysylltiad lleol.

Tabl 18: Poblogaeth filwrol y DU1 a’r boblogaeth heb fod yn filwrol yn Lloegr, amseroedd 
aros am dai cymdeithasol, amcan-ganran

2015/16

Amser ar y rhestr 
aros cyn i lety gael ei 
ddyrannu iddynt

Poblogaeth a theuluoedd milwrol Poblogaeth a theuluoedd heb fod yn filwrol

Dan 65 oed 65+ oed Dan 65 oed 65+ oed

< 6 mis 57.7 58.2 55.7 63.9

6 mis – 1 flwyddyn 14.2 15.3 13.6 9.2

1-2 flynedd 6.9 10.4 10.4 10.0

2-3 blynedd 6.2 u 6.0 4.6

3-5 mlynedd 4.4 2.3 6.4 4.0

> 5 mlynedd u u 8.0 8.3

Cyfanswm 100 100 100 100

Maint y sampl2 201 102 4,311 342

Ffynhonnell: Arolwg Tai Lloegr 2015-16, arolwg aelwydydd llawn

1.  Wedi neu wrthi’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog

2.  Cyflwynir y sampl ar lefel unigolyn yn hytrach nag aelwyd

u Yn nodi bod y sampl yn rhy fach i roi amcangyfrif dibynadwy

Llety yn yr Alban 

Mae Llywodraeth yr Alban yn gweithio mewn sawl 
ardal i wella’r opsiynau ar gyfer personél milwrol, 
cyn-filwyr a’u teuluoedd. Mae’r wybodaeth ar-lein 
wedi cael ei gwella i helpu cyn-filwyr i gael gafael 
ar y cymorth tai mwyaf priodol iddynt, gan nodi’r 
opsiynau tai’n glir a sut y gall cyn-filwyr a’u teuluoedd 
gael gafael ar gyngor a chymorth wedi’i deilwrio’n 
well ar eu cyfer. 

Mae’r Canllaw ar gyfer pobl sy’n gadael y Lluoedd 
Arfog a chyn-bersonél milwrol wedi cael ei diweddaru. 

Rhoddir mynediad blaenoriaeth at y Cynllun Rhannu 
Ecwiti Marchnad Agored a’r Cynllun Rhannu Ecwiti 
Cyflenwad Newydd i bersonél milwrol a chyn-filwyr 
a adawodd y Lluoedd Arfog yn y ddwy flynedd 
diwethaf. Dengys y data fod cyfanswm o 11 cais 
wedi’i wneud yn 2016/17 gan rai’n adnabod eu 
hunain fel personél milwrol. Roedd naw o’r ceisiadau 
wedi arwain at sicrhau eiddo (82%) sy’n cymharu’n 
ffafriol â chyfradd lwyddo ymgeiswyr eraill (48%).
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Tabl 19: Y boblogaeth filwrol yn y DU1 a’r boblogaeth heb fod yn filwrol yn Lloegr, 
boddhad gyda thai cymdeithasol, amcan-ganran 
 
2015/16 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personél milwrol yn 
y DU

58 58 60 63 65 67 68 67 67 61 60

Teuluoedd milwrol .. .. .. .. .. .. .. .. 75 64 70

Ffynhonnell: Arolwg Tai Lloegr 2015-16, arolwg aelwydydd llawn

1.  Wedi neu wrthi’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog

2.  Cyflwynir y sampl ar lefel unigolyn yn hytrach nag aelwyd

Llety yng Nghymru

Ym mis Awst cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
ganfyddiadau adroddiad interim ar werthu Deddf 
Tai Cymru (2014). Roedd yr adroddiad yn nodi 
cynnydd sylweddol mewn gweithio amlasiantaethol 
ac mewn partneriaeth.

Un enghraifft o lwyddiant hyn yw Llwybr Tai Cymru 
Gyfan a lansiwyd ym mis Tachwedd 2016. I roi 
cyhoeddusrwydd pellach i’r Llwybr, mae Llywodraeth 
Cymru wedi creu cardiau cyngor i gyn-filwyr sy’n 
cysgu ar y stryd, ynghyd â thaflenni a phosteri. Mae’r 
cardiau’n cynnwys manylion cyswllt y gwasanaeth 
Porth Cyn-filwyr yn ogystal â chod sydd, ar ôl 
ei sganio, yn cyfeirio’r defnyddiwr at opsiynau a 
gwybodaeth bellach am eu hanghenion tai. 

Mae partneriaeth Hunan-Adeiladu Wrecsam rhwng 
y Gymdeithas Dai Dewis Cyntaf ac awdurdod 
lleol Wrecsam yn brosiect arall sy’n ceisio ateb 
anghenion llety cyn-filwyr. Mae’r Gronfa Lety i Gyn-
filwyr, gyda chyllid LIBOR, wedi darparu £2.26m i 
drosi ac ailwampio eiddo gan ddarparu tai cymorth 
i 12 o gyn-filwyr oedd yn dychwelyd i fywyd sifil. 
Mae’r cyllid hefyd yn cael ei ddefnyddio i adeiladu 
16 o fflatiau newydd ar dir wedi’i roi gan awdurdod 
lleol Wrecsam. Drwy’r prosiect arloesol hwn gall 
cyn-filwyr gyfrannu at adeiladu eu cartrefi eu hunain 
a dysgu gwahanol sgiliau ac ennill cymwysterau 
drwy’r broses, a allai eu helpu gyda chyfleoedd 
gwaith yn y dyfodol.

Mae Grŵp Cynefin (Gogledd Cymru) hefyd, drwy 
weithio mewn partneriaeth ag Alabare, yn darparu 
llety a chymorth i hyd at naw o gyn-filwyr yng Nglan 
Conwy. Agorodd y cynllun yn Rhagfyr 2016 a dyma’r 
uned lety bwrpasol gyntaf i gyn-filwyr yn sir Conwy. 
Mae llawer o’r staff yn gyn-filwyr eu hunain ac yn 
deall yn iawn beth yw anghenion a phroblemau’r rhai 
sy’n gadael y Lluoedd Arfog.

Mae Partneriaeth Cyn-filwyr Cymru (WVP) yn 
gweithio i wella gofal holistig i gyn-filwyr yng 
Nghymru ac yn cynnwys y GIG, elusennau a 
phersonél milwrol. Yn Awst 2016 lansiwyd eu 
prosiect Coming Home i ddarparu cartrefi cynaliadwy 
i gyn-filwyr a’u teuluoedd a rhai sydd wedi gadael 
y Lluoedd yng Nghymru. Bydd y cynllun adeiladu 
newydd ym Mae Caerdydd yn cynnwys 100 o 
fflatiau. Bydd y WVP yn neilltuo o leiaf 15% o’r 
fflatiau ar gyfer cyn-filwyr.
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Llety yng Ngogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon mae gan bob ymgeisydd 
yr un mynediad at dai cymdeithasol ag unrhyw 
ddinesydd arall felly nid oes unrhyw anfantais 
oherwydd bod angen i bersonél symud o gwmpas. 
Mae gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog yng Ngogledd 
Iwerddon (GI) yn bodloni’r gofyniad cysylltiad lleol 
a gall ymgeiswyr felly wneud cais am gymorth tai a 
digartrefedd yno os ydynt yn dymuno. Mae’r pecyn 
lwfans yn parhau i gefnogi rhai yn GI ac ar y tir mawr 
ym Mhrydain sydd am setlo yn GI. Cyflawnir hyn 
drwy’r darpariaethau adsefydlu a Thaith Ddyletswydd 
Olaf. Mae cymorth lleol ar gael gan Swyddog Cyswllt 
Tai Milwrol y Frigâd sy’n darparu cymorth lle bo 
hynny’n ymarferol.

Ym mis Medi 2017, yn dilyn gwaith ymchwil 
sylweddol, cyhoeddodd yr Adran Gymunedau 
yn GI gynigion i ddiweddaru Cynllun Dewis Tai 
Gweithrediaeth Dai Gogledd Iwerddon. Mae’r 
system o asesu anghenion tai a dyrannu cartrefi 
cymdeithasol wedi bod yn ei lle, heb newid rhyw 
lawer, ers 2000. Bwriedir ymgynghori am gyfnod o 12 
wythnos ar y cynigion newydd tan fis Rhagfyr 2017.
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PENNOD 4 - CWESTAU

Yr Uned Cwestau Amddiffyn yw pwynt cyswllt yr 
MOD ar gyfer Crwneriaid yn y DU sy’n ymchwilio i 
farwolaeth personél milwrol a staff sifil yr MOD lle 
galwyd am gwest. Mae’r uned yn gyfrifol am sicrhau 
bod deunyddiau perthnasol i gwestau’n cael eu 
darparu a hefyd am gefnogi a briffio personél milwrol 
blaenorol a phresennol, a staff sifil yr MOD sy’n 
cael eu galw fel tystion. Ers yr adroddiad diwethaf 
cynhaliwyd 29 cwest Anweithredol a 4 cwest 
Gweithredol.

Mae’r MOD yn ystyried pob achos ac yn darparu 
cymorth priodol wedi’i deilwrio i natur y broses 
dan sylw. Ar gyfer cwestau etifeddol yn GI, mae’n 
cynnwys cynrychiolaeth gyfreithiol gan Swyddfa 
Twrnai a Chwnsel y Goron yn gweithredu ar ran yr 
Adran. Mewn achosion troseddol, p’un ai mewn 
cysylltiad â Gogledd Iwerddon, Irac neu Affganistan, 
bydd cynrychiolaeth a chyngor cyfreithiol annibynnol 
ar gael ar draul yr adran. Fe’i darperir beth bynnag 
oedd hyd gwasanaeth yr unigolyn, am ddim cost 
iddynt, ac am gyn hired ag y bo’i angen arnynt.

Ymchwiliadau yng nghyswllt Irac ac 
Affganistan 

Mae’r MOD yn cydnabod y straen y mae 
ymchwiliadau troseddol yn ei roi ar bersonél 
milwrol a chyn-filwyr. Cymerwn ein dyletswydd 
gofal o ddifrif, gan gynnwys eu cefnogi os ydynt yn 
wynebu honiadau’n codi o’u gwasanaeth. Cafwyd 
gwelliannau sylweddol gyda darparu cyngor 
cyfreithiol a chymorth bugeiliol. Er bod gan unrhyw 
un a holir fel rhywun a ddrwgdybir hawl i gymorth 
cyfreithiol, cafodd y polisi ar brofion modd ei 
ddiwygio ym Medi 2016; mae gan rai a holir fel rhai 
a ddrwgdybir yng nghyswllt digwyddiadau yn Irac 
ac Affganistan hawl i gymorth cyfreithiol am ddim. 
Drwy gydnabod bod gan Brif Swyddogion Milwrol 
ran allweddol mewn sicrhau bod personél yn 
derbyn y gefnogaeth sydd ei angen arnynt, mae Prif 

Swyddog Milwrol yn cael ei aseinio i bob cyn-filwr 
sy’n destun ymchwiliad i’w helpu i dderbyn cymorth 
bugeiliol priodol. 

Gogledd Iwerddon 

Mae’r MOD wedi bod yn gweithio’n agos â Swyddfa 
Gogledd Iwerddon i sicrhau nad yw cynigion i 
ymateb i faterion etifeddol y gorffennol yn GI yn 
canolbwyntio’n annheg ar aelodau o’r Lluoedd Arfog. 
Byddai gan y sefydliadau etifeddol a grëir o ganlyniad 
i Gytundeb Stormont ymrwymiad cyfreithiol i fod yn 
gytbwys, cymesur, tryloyw, teg a chyfiawn. Byddant 
yn sicrhau na chaiff ein cyn-filwyr eu trin yn annheg 
ac nad oes ymchwilio anghymesur iddynt gan 
adlewyrchu yr achoswyd 90% o’r marwolaethau yn y 
brwydro yn GI gan derfysgwyr.

Ymchwilio i Ddamweiniau Angheuol – 
Cyfraith yr Alban

Os bydd unrhyw bersonél milwrol yn marw yn yr 
Alban ar neu ar ôl 15 Mehefin 2017, bydd ymchwiliad 
damwain angheuol yn orfodol. Daw hyn yn dilyn 
deddfwriaeth ddiweddar i roi personél milwrol yn yr 
un sefyllfa â gweithwyr sifil.

Mae Llywodraeth yr Alban wedi hyrwyddo newid 
yn y gyfraith, a ddeddfwyd yn Neddf Crwneriaid a 
Chyfiawnder 2009, fel bod marwolaethau yn ystod 
gwasanaeth milwrol tramor arwain at ymchwiliad 
damwain angheuol. 
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PENNOD 5 - CYLLID

Yn 2017 mae Cronfa’r Cyfamod, sy’n werth £10m 
y flwyddyn, wedi parhau i gefnogi prosiectau a 
rhaglenni gwaith ar draws y DU drwy ddyrannu cyllid 
newydd a monitro a rheoli grantiau a ddyrannwyd 
yn flaenorol. Ers eleni gall sefydliadau wneud cais 
am grantiau ar unrhyw adeg yn y flwyddyn a chael 
penderfyniad cynt nag o’r blaen. 

Cronfa’r Cyfamod

Agorodd y rhaglen Grantiau Lleol ar ddechrau 2017 
fel ail-lansiad o’r cynllun grantiau bach blaenorol, 
gyda phwyslais ychwanegol ar gefnogi prosiectau 
gyda phartneriaid lleol, lle mae angen lleol wedi’i 
adnabod a lle bydd y prosiect yn cyd-fynd â 
gwasanaethau lleol a’r ddarpariaeth bresennol. 
Gyda grantiau gwerth hyd at £20,000 ar gael i 
elusennau, cwmnïau buddiannau cymunedol ac 
unedau milwrol, mae’r rhaglen wedi parhau i ddenu 
nifer fawr o fidiau o ansawdd cynyddol uchel. Mae 
prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa’n cynnwys 
gweithgareddau a digwyddiadau i hyrwyddo 
integreiddio cymunedau milwrol a sifil drwy 
brofiadau chwaraeon, artistig, dathlu neu addysgol. 
Mae’r Gronfa hefyd wedi ariannu rhaglenni helpu 
cyn-filwyr gyda sgiliau bywyd, cyflogadwyedd a 
gofal iechyd ac i helpu i integreiddio pobl ifanc o 
gymunedau milwrol a sifil yn well.

Covenant Fund Local Grants 
Total awarded 2017

Overseas £12,000
Wales £321,113
Scotland £324,795
Multi Region £58,356
Northern Ireland £107,108
East £270,096
London £217,835
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Multi England £29,800 
North East £285,034 
North West £455,639
South East £515,184
South West £251,145 
West Midlands £280,319
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Dechreuodd y prosiectau cyntaf a ariannwyd o dan 
y rhaglen Teuluoedd dan Straen yn Ebrill 2017, fydd 
yn ymestyn dros 2-3 mlynedd. Mae 11 elusen yn 
defnyddio eu gwybodaeth a’u profiad arbenigol i 
ategu gwasanaethau statudol a lles milwrol drwy 
ddarparu ymyriadau a pharhau i helpu teuluoedd 
milwrol sy’n profi digwyddiadau bywyd sy’n achosi 
trawma a straen. Er enghraifft, bydd Plant yn 1af 
yn cynnig cymorth teuluol arbenigol i bersonél 
milwrol a leolir yn HMNB Clyde (Faslane). Bydd 
yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol dwys i 
holl aelodau’r teulu i fynd i’r afael ag effaith straen, 
ac i hyrwyddo perthnasoedd teuluol cadarnhaol. 
Mae Relate Portsmouth yn datblygu gwasanaeth 
cwnsela teuluol i deuluoedd y Llynges sy’n byw yn 
Hampshire. Mae’r prosiect Recovering Together gan 
Spurgeons yn defnyddio dull teulu cyfan o helpu 
teuluoedd milwrol yr effeithir arnynt gan gam-drin a 
thrais yn y cartref, ac mae Mind yn rhedeg prosiect 
cymorth iechyd meddwl yn Norfolk a Sir Rhydychen 
i rai sy’n gymar neu bartner i bersonél milwrol mewn 
chwe lleoliad milwrol. 

Ym mis Mawrth 2017 cafodd bron i £3.5m o arian 
Cyfamod ei ymrwymo i 23 ‘clwstwr’ o awdurdodau 
lleol ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban o dan y 
flaenoriaeth Cryfhau Darparu’r Cyfamod gan 
Lywodraeth Leol. Rhoddir pob dyfarniad fel bod 
partneriaethau o awdurdodau lleol yn gallu gweithio 
gyda’i gilydd i ddatblygu arferion da mewn darparu 
i deuluoedd milwrol yn eu cymunedau. Bydd llawer 
o’r adnodd yn cael ei wario’n benodol ar hyfforddi 
staff rheng flaen, canfod ffyrdd o gyfathrebu’n fewnol 
ac allanol yn well, a hyrwyddo’r adrannau mewnol 
a’r asiantaethau allanol sy’n gweithio, neu’n ceisio 
gweithio gyda phersonél milwrol, eu teuluoedd a 
chyn-filwyr i wneud hynny’n fwy cynaliadwy. 

Mae Cronfa’r Cyfamod hefyd erbyn hyn yn 
buddsoddi mewn prosiectau fel y gall fesur a 
dangos effaith ei chyllid yn well, ac mewn datblygu 
‘Map Angen’, ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, 
fydd yn helpu’r Gronfa a hefyd y sector lles milwrol 
ehangach i benderfynu ar beth a sut i dargedu 
adnoddau yn y dyfodol. 

Cafodd £2m ei ddyfarnu i helpu i sefydlu’r Porth 
Cyn-filwyr. Rhoddir mwy o fanylion ym mhennod 8 Y 
Cyfamod Ehangach.

Mae Cronfa’r Cyfamod wedi neilltuo £300,000 dros 
bum mlynedd i gryfhau a meithrin gallu awdurdodau 
lleol a’u partneriaid yng Ngogledd Iwerddon i wneud 
cais am gyllid Cyfamod.

Astudiaeth Achos Grant Mawr: Cyngor 
Bwrdeistref Metropolitan Sandwell: Antur 
a Chelfyddydau Preswyl i Bobl Ifanc

Blaenoriaeth wedi’i chwrdd: Integreiddio 
Cymunedol

Cyllid wedi’i ddyfarnu: £82,260

Rhanbarth: Gorllewin Canolbarth Lloegr

Nod y prosiect oedd gwella integreiddio rhwng 
pobl ifanc o deuluoedd milwrol yn ardal Gorllewin 
Canolbarth Lloegr a gwahanol grwpiau ethnig o 
Sandwell.

Defnyddiwyd y cyllid i drefnu chwe phrofiad antur 
awyr agored a chelfyddydau ac i gynnal cyfres o 
weithdai i annog y grwpiau i ddod i adnabod ei gilydd 
a goresgyn heriau drwy weithio’n gydweithredol a 
chreadigol gyda’i gilydd. 

Mae Sandwell yn ardal amrywiol iawn ac mae gan 
y rhanbarth ehangach hefyd bresenoldeb milwrol 
mawr. Roedd y prosiect yn hyrwyddo ‘gwerthoedd 
Prydeinig’ ac yn annog cysylltiadau a dealltwriaeth 
traws-ddiwylliant a thraws-ethnig.

Cymrodd 161 o blant ran, tua hanner ohonynt o 
deuluoedd milwrol. Roedd Gwasanaeth Ieuenctid 
Sandwell wedi adnabod cyfranogwyr o wahanol 
grwpiau ethnig yn y gymuned, ar draws chwe thref 
yn Sandwell. Dyluniodd Gwasanaeth Addysg Preswyl 
Sandwell raglen ddysgu ffurfiol ar gyfer y plant o fewn 
yr amgylchedd preswyl. Cafodd gweithwyr ieuenctid 
hefyd eu darparu gan Wasanaeth Lles y Fyddin i 
gefnogi gweithdai ‘torri’r rhew’ a gynhaliwyd cyn elfen 
breswyl y prosiect.

“Nid yn unig iddo gael atgofion anhygoel, fe wnaeth 
ffrindiau newydd hefyd a chyfarfod â phobl glên iawn 
o grŵp arall y mae wedi cyfnewid rhifau ffôn â nhw ac 
yn cadw mewn cysylltiad â nhw’n rheolaidd.”
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Mae’r adborth o’r rhaglenni preswyl a gynhaliwyd 
hyd yma wedi bod yn gadarnhaol iawn, a sylwyd ar 
effaith hirdymor ar gysylltiadau ymhlith plant o’r ddau 
grŵp. Mae’n dangos yr effaith wirioneddol y cafodd 
y prosiect o ran rhoi cyfle i bobl ifanc wneud ffrindiau 
hirdymor ar draws amrywiol ffiniau cymunedol a 
rhannu profiadau newydd a heriol..

Bydd y prosiect wedi’i gwblhau erbyn Mawrth 2018 
unwaith y bydd tair rhaglen breswyl arall wedi 
eu cyflawni. Mae’r cyngor hefyd wedi trefnu ôl-
ddigwyddiad i’r plant a’r bobl ifanc a gymrodd ran yn 
y rhaglen breswyl.

Mewn llythyr gan riant i Weithiwr Ieuenctid

“Roedd yn wych gweld y ddau grŵp o bobl ifanc yn 
gweithio gyda’i gilydd, yn dysgu ychydig am fywydau 
ei gilydd ac yn dangos empathi gyda rhai o’r heriau y 
maen nhw i gyd yn eu hwynebu.”

Russell, Gwasanaeth Ieuenctid Sandwell

Astudiaeth Achos Grant Mawr: 
Clwb Morol Brenhinol Portsmouth: 
Canolfan Adsefydlu ac Adferiad RMC
Blaenoriaeth wedi’i chwrdd: Cydgysylltu a Darparu 
Cymorth i Gymuned y Lluoedd Arfog    Cyllid 
wedi’i ddyfarnu: £304,700 Rhanbarth: De Ddwyrain 
Lloegr

Nod y prosiect oedd ailwampio a gwella’r 
cyfleusterau sydd yno ac sy’n cael eu defnyddio’n 
barod gan gymuned leol y Lluoedd Arfog er mwyn 
creu rhywle lle gallai cyn-filwyr dderbyn gwasanaeth 
adsefydlu ar gyfer problemau iechyd corfforol a 
meddwl mewn amgylchedd cyfarwydd a hamddenol. 
Canfyddiad tîm y prosiect oedd bod pwysau trwm 
ar adnoddau’r MOD a’r GIG ar gyfer problemau fel 
PTSD, oedd weithiau’n arwain at fwlch mewn darparu 
triniaeth i gyn-filwyr mwy hirdymor. Defnyddiwyd y 
cyllid i uwchraddio’r cyfleusterau ar gyfer pobl anabl, 
gan gynnwys lifft newydd o’r brif dderbynfa i’r llawr 
gwaelod isaf, addasiadau i’r pwll nofio i’w wneud yn 
fwy hygyrch i bersonél anabl; ynghyd â chyfarpar 
i hwyluso sesiynau hydrotherapi sydd yn awr yn 
derbyn atgyfeiriadau gan yr ysbyty lleol ar gyfer 
cyn-filwyr. Mae ystafell glwb newydd ‘Below Decks’ 
wedi’i adeiladu i gynnal digwyddiadau, cyfarfodydd a 
sesiynau therapi grŵp. Defnyddir y gofod hwn bellach 
gan yr elusen ‘Veterans Outreach Support i ddarparu 
therapi i unigolion gyda PTSD.

Rheiliau llaw pwll nofio 

Lifft ar ochr y pwll i ddefnyddwyr anabl
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Sbotolau ar Grantiau Bach 
Cyngor South Tyneside: Prosiect Cyflogi Cyn-
filwyr a Milwyr Wrth Gefn

Blaenoriaeth wedi’i chwrdd: Cydgysylltu a Darparu 
Cymorth i Gymuned y Lluoedd Arfog

Cyllid wedi’i ddyfarnu: £20,000 Rhanbarth: 
Gogledd Ddwyrain Lloegr

 

Mae nifer dda’n cael eu recriwtio o Ogledd Ddwyrain 
Lloegr fel milwyr rheolaidd neu filwyr wrth gefn.  Nod y 
prosiect oedd cysylltu’r gymuned fusnes leol a’r 
gymuned filwrol a chefnogi sefydliadau i oresgyn 
rhwystrau i gyflogi cyn-filwyr sy’n dychwelyd i’r 
rhanbarth ar ôl bod mewn gwasanaeth. Fe wnaeth hyn 
drwy hyrwyddo manteision cyflogi cyn-filwyr a thrwy 
greu cysylltiadau parhaol rhwng darpar gyflogwyr a’r 
sefydliadau hynny sy’n eu helpu i mewn i waith.

Defnyddiwyd y cyllid i recriwtio gweithiwr prosiect rhan 
amser a fu’n helpu i sefydlu gwasanaeth ‘galw heibio’ 
bob pythefnos, gan roi cyngor i gyn-filwyr a milwyr wrth 
gefn ar sut i gael gafael ar fudiadau cymorth i’w helpu 
gyda phethau fel dyled, tai a llety gwael a bod yn ddi-
waith. Dywedodd llawer o’r cyn-filwyr fod y sesiynau 
wedi rhoi cyfle iddynt gymdeithasu, rhwydweithio a 
chefnogi ei gilydd. Mae cydgysylltydd y prosiect hefyd 
wedi gweithio i addysgu busnesau lleol am fanteision 
cyflogi cyn-filwyr, am Gyfamod y Lluoedd Arfog ac am 
gymhellion y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn.

Cafodd 25 o asiantaethau ac elusennau milwrol eu 
hymgorffori mewn system atgyfeirio sy’n rhoi mynediad 
haws i gyn-filwyr at y gwasanaethau sydd eu hangen 
arnynt, gan gynnwys cyfleoedd gwaith. Fel rhan o’r 
prosiect, crëwyd ‘map gwasanaethau’ ar-lein sy’n 
cyfeirio cyn-filwyr ymlaen at wasanaethau ac yn 
hysbysebu cyfleusterau ‘galw heibio.

Ffocws ar gyfer 2017/18

Mae cefnogi teuluoedd milwrol sy’n profi straen ac 
annog mwy o integreiddio rhwng y gymuned filwrol 
a’r gymuned sifil wedi eu hadnabod fel pethau 
neilltuol i ganolbwyntio arnynt yn 2017/18, gan 
adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes i ddarparu’r 
Cyfamod yn fwy cyson ar lefel leol drwy dderbyn 
arweiniad o’r canol a thrwy rannu enghreifftiau o 
brosiectau llwyddiannus fel y rhai uchod. 

Cyllid Cyfamod o fath arall

Y Gronfa Cyn-filwyr Hŷn

Yn 2017 dyfarnodd y Gronfa Cyn-filwyr Hŷn £22.7m 
o gyllid LIBOR i ddeg elusen i wella’r cymorth a 
roddir, a chyflwyno gwasanaethau newydd, i gyn-
filwyr hŷn. Bydd yr arian yn helpu sefydliadau ar 
draws y wlad i barhau gyda’r gwaith gwerthfawr a 
wneir ganddynt yn helpu cyn-filwyr hŷn, gan gynnwys 
rhoi mynediad at ofal iechyd a gofalwyr, cymorth i 
ddefnyddio’r we a chyngor yn gyffredinol. 

Aeth un o’r dyfarniadau, gwerth bron i £4m, i 
PoppyScotland sy’n gyfrifol am reoli 14 o brosiectau 
o dan ei raglen Unforgotten Forces, gan ddarparu 
gwelliannau lles i gartrefi, helpu i atal cyn-filwyr rhag 
teimlo’n ynysig a chefnogi cyn-filwyr sy’n dioddef 
o broblemau clyw. Derbyniodd Age UK £4.4m ar 
gyfer eu cynllun Joining Forces sy’n darparu hyd at 
12 wythnos o gymorth wedi’i deilwrio i gyn-filwyr 
hŷn ar draws y wlad, yn cynnwys gwybodaeth a 
chyngor, cymorth ymarferol yn y cartref, mynediad at 
ddigwyddiadau cymdeithasol a thechnoleg ddigidol, 
a chyfleoedd i fod yn fwy egnïol. Dyfarnwyd £4.8m i 
Bortffolio Byw’n Iach y Lleng, dan arweiniad y Lleng 
Brydeinig Frenhinol, i hybu byw’n iach drwy nifer o 
ffyrdd yn cynnwys gweithgareddau lleol, ymchwil i 
wella gwasanaethau a hyfforddiant i staff arbenigol.

Roedd gan y Gronfa Cyn-filwyr Hŷn, a sefydlwyd 
yn 2015, gyfanswm o £30m o gyllid LIBOR ar gael 
i gefnogi cyn-filwyr hŷn. Mae’r cyllid i gyd wedi’i 
ymrwymo erbyn hyn yn dilyn y cylch dyfarnu cyntaf 
yn 2016 pryd y dyfarnwyd £6.6m i wyth o sefydliadau.
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Yr Alban

Eleni mae Llywodraeth yr Alban wedi rhoi £90,000 
arall i Veterans Scotland i ddatblygu cymorth newydd 
a gwell i gyn-filwyr ar draws yr Alban ac i hwyluso 
rhannu arferion da rhwng darparwyr gwasanaeth yn 
y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol. Ers 2013 
mae Veterans Scotland wedi derbyn cyfanswm o 
£360,000 i symud ymlaen gyda’r gwaith pwysig hwn.

Y llynedd derbyniodd Cronfa Cyn-filwyr yr Alban ar 
gyfer cyn-filwyr ac elusennau cyn-filwyr fuddsoddiad 
o £600,000 dros dair blynedd (2017-2020), gan 
gynnwys cyfraniad o £240,000 dros dair blynedd gan 
Standard Life ar gyfer prosiectau i gynorthwyo cyflogi 
cyn-filwyr. Yn ogystal â pharhau i helpu prosiectau 
blwyddyn, mae’r Gronfa bellach yn croesawu 
ceisiadau am gyllid sydd i’w wario dros flwyddyn neu 
ddwy flynedd (2018-2020). Gwelodd ffrwd gyllido 
2017 ddyfarnu £200,000 o’r gronfa i 19 o brosiectau. 
Mae Cronfa Cyn-filwyr yr Alban bellach wedi rhoi 
dros £1m i 144 o brosiectau ers 2008.

59





PENNOD 6 – Y CYFAMOD MEWN BUSNES

Mae cefnogaeth gan fusnesau a sefydliadau eraill yn 
hanfodol i ddarparu Cyfamod y Lluoedd Arfog, fel 
cyflogwyr amddiffyn-gyfeillgar i filwyr wrth gefn, cyn-
filwyr a phartneriaid, fel darparwyr gwasanaethau i 
gymuned gyfan y Lluoedd Arfog ac fel eiriolwyr yn eu 
cymuned fusnes ac yn y gymuned ehangach. Eleni 
gwelsom gynnydd sylweddol yn nifer y sefydliadau 
o bob lliw a llun a benderfynodd lofnodi’r Cyfamod, 
oherwydd eu bod yn ei weld fel y peth iawn i’w 
wneud a hefyd oherwydd eu bod yn cydnabod 
manteision busnes defnyddio’r ystod eang o sgiliau 
a phrofiadau y gall cymuned y Lluoedd Arfog ei 
gyfrannu i’w sefydliadau. Cyrhaeddwyd dwy garreg 
filltir bwysig eleni – ym mis Mawrth roedd 1,500 wedi 
llofnodi’r Cyfamod, ac ym mis Rhagfyr cyhoeddwyd 
O2 fel y 2,000fed cwmni i’w lofnodi. Ffocws mawr 
yn 2018 fydd adolygiad annibynnol o’r Cyfamod 
mewn Busnes, wedi’i gomisiynu a’i ariannu gan yr 
Ymddiriedolaeth Forces in Mind a’i gefnogi gan yr 
MOD, er mwyn adnabod a hyrwyddo arferion gorau 
ar draws yr ystod lawn o gorfforaethau mawr trwodd 
at fusnesau bach a chanolig, yn y sectorau preifat, 
cyhoeddus a’r trydydd sector. 
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The London Stock Exchange signs the Armed Forces Covenant in the presence of Minister for Defence People and Veterans
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Beth a Gyflawnwyd Eleni

Mae’r MOD yn parhau i hyrwyddo’r Cyfamod yn ei 
gysylltiadau â busnesau ar lefel leol, ranbarthol a 
chenedlaethol. Drwy weithio’n agos â sefydliadau 
a chreu cysylltiadau hirdymor, mae cwmnïau’n 
rhagweithiol yn eu cefnogaeth o Gyfamod y Lluoedd 
Arfog a rhaglenni Amddiffyn eraill. Mae hyn yn 
cynnwys sefydliadau a lofnododd flynyddoedd yn 
ôl ac sy’n cynnig ail-lofnodi’r Cyfamod i adnewyddu 
a chryfhau eu haddewidion presennol. Maen nhw’n 
cynnwys cwmnïau mawr adnabyddus fel Babcock 
International, BT a Rolls-Royce. 

Ym mis Mawrth Travis Perkins oedd y 1,500fed 
cwmni i lofnodi’r Cyfamod gan wneud addewid 
clodwiw o gefnogaeth yn cynnwys: 10 diwrnod o 
wyliau ychwanegol gyda thâl i staff sy’n filwyr wrth 
gefn; cydweithredu â’r Bartneriaeth Pontio Gyrfa i 
gynnal diwrnodau agored y cwmni i gyn-filwyr a rhai 
sydd wedi gadael y Lluoedd Arfog i gynnig cyngor 
ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad; cyfleoedd 
a lleoliadau profiad gwaith. Addawodd y cwmni 
hefyd i gefnogi Ysgol Frenhinol y Peirianwyr Milwrol 
drwy gynnig cyfleoedd profiad gwaith adeiladu 
hanfodol i beirianwyr tuag at ennill cymwysterau 
cydnabyddedig. Mae’r rhestr lawn o rai sydd wedi 
llofnodi’r Cyfamod, a’u haddewidion, ar wefan y 
Cyfamod: https://www.armedforcescovenant.gov.uk/

Cinio Gwobrau Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr yn yr Amgueddfa Ryfel 
Ymerodrol ym mis Hydref 2017

Mae’r Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn (ERS) 
yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae’r cynllun yn 
cydnabod cyflogwyr sy’n cefnogi cymuned y Lluoedd 
Arfog yn weithredol yn eu gweithle ac sydd hefyd 
yn annog eraill i ddilyn eu hesiampl. Drwy ddenu 
enwebiadau gan gwmnïau ym mhob rhan o’r wlad, 
o’r sectorau preifat a chyhoeddus, mae’r cynllun 
wedi gweld cynnydd mawr mewn cyfranogiad ers ei 
lansio yn 2014. Hyd yma llwyddodd gyfanswm o 80 
o sefydliadau i gwrdd â’r safon uchel sy’n ofynnol i 
ennill gwobr Aur, gyda 33 wedi eu cydnabod eleni. 
Mae Gogledd Iwerddon wedi datblygu dull pwrpasol 
o weithredu’r cynllun sy’n glynu wrth ystyriaethau 
sensitifrwydd lleol a chwrdd ag anghenion lleol.

Ym mis Ionawr croesawodd Amddiffyn lansiad y 
Grŵp Alumni Aur gan sefydliadau a enillodd wobrau 
Aur y cynllun sydd wedi cofleidio’r cyfle a ddaw 
gyda’r gydnabyddiaeth glodwiw hon. Nod y Grŵp 
yw annog a chefnogi sefydliadau eraill i ymgeisio am 
Wobr Aur yr ERS a chymell cyflogwyr i ddatblygu 
polisïau ar gyfer y Lluoedd Arfog.  Rhoddir rhai 
astudiaethau achos o enillwyr y Wobr Aur isod.
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Astudiaeth Achos Cwmni Rhyngwladol: 
Balfour Beatty
Ers llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog yn 2015 mae 
Balfour Beatty wedi dangos eu penderfyniad i drosi eu 
haddewidion Cyfamod yn gymorth pellgyrhaeddol.

Mae’r cwmni’n croesawu milwyr wrth gefn, cyn-filwyr 
a phartneriaid i’w gweithlu ac yn codi ymwybyddiaeth 
yn rheolaidd o werth sgiliau milwrol yn fewnol ac 
allanol. Mae Fforwm Lluoedd Arfog Balfour Beatty, sy’n 
gweithredu ar draws y DU, yn canolbwyntio ar recriwtio, 
cadw, datblygu a chefnogi cyn-bersonél milwrol. Mae’r 
Fforwm yn cymryd camau breision i ehangu cymuned y 
Lluoedd Arfog ar draws y cwmni. 

Mae Balfour Beatty yn cydnabod Cadetiaid fel darpar 
brentisiaid rhagorol ac yn gweithio’n unswydd i’w denu 
i’r busnes.

Mae model eiriolaeth y cwmni’n wych eithriadol. 
Drwy ddefnyddio’r sianeli cyfathrebu mewnol i rannu 
astudiaethau achos staff a dathlu digwyddiadau milwrol 
fel Dydd y Cadoediad a’r Dydd Milwyr Wrth Gefn, mae’r 
cwmni wedi creu diwylliant cyfeillgar i’r Lluoedd Arfog ar 
draws y sefydliad. 

Fel aelod rhagweithiol o BuildForce, menter gan y 
diwydiant adeiladu i recriwtio cyn-filwyr, mae Balfour 
Beatty yn gweithio’n frwd i annog cwmnïau adeiladu 
eraill i gynnig hyfforddiant a chyflogaeth i gyn-filwyr.

“Mae gan lawer sy’n gadael y Lluoedd Arfog 
sgiliau trosglwyddadwy sy’n ddelfrydol ar gyfer y 
sector adeiladu. Rydym yn cydnabod y manteision 
busnes sy’n gysylltiedig â gweithlu amrywiol ac 
yn ymrwymedig i gynnig gyrfa werth chweil gyda 
chyfleoedd ar gyfer datblygiad parhaus.” 
Paul Raby, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Grŵp 
Balfour Beatty

Astudiaeth Achos Sector Cyhoeddus: 
Cyngor Dinas Hull

Mae Cyngor Dinas Hull (HCC), sy’n un o’r cyflogwyr 
cryfaf a hiraf eu cefnogaeth i’r Lluoedd Arfog yn Sir 
Efrog a’r Humber, wedi arwain ar amryw o raglenni 
llwyddiannus.

HCC yw’r cyngor sy’n arwain yn y rhanbarth ar 
Bartneriaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog sy’n ceisio 
cryfhau’r gefnogaeth gan awdurdodau lleol. Mae 
arweiniad HCC wedi sicrhau bod llawer o gynghorau’n 
mabwysiadu ac adeiladu ar arferion da ac yn gweithio’n 
gyson i gefnogi personél milwrol. 

Mae HCC wedi creu cysylltiadau cryf ag unedau lleol ac 
yn ariannu clwb gwaith mewn uned leol gan y Fyddin 
i helpu cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a rhai a adawodd y 
Lluoedd i ddod o hyd i waith. Mae’r clwb wedi helpu 
personél a phartneriaid milwrol sy’n adleoli i’r ardal i 
ddod o hyd i waith newydd.

Mae rhaglenni eraill yn cynnwys prisiau is i gymuned y 
Lluoedd Arfog gael defnyddio cyfleusterau hamdden a 
defnydd am ddim o Neuadd y Ddinas i unedau lleol gael 
gynnal digwyddiadau recriwtio.

Mae HCC yn rhoi cyllid blynyddol i Fforwm Lluoedd 
Arfog Hill sy’n hyrwyddo prosiectau tai, iechyd, lles, 
cyflogaeth ac addysg ar gyfer personél Lluoedd Arfog 
lleol, gyda 30 o sefydliadau’n mynychu..

“Mae fy rheolwyr llinell ac uwch-reolwyr wastad wedi cefnogi 
amser ychwanegol i ffwrdd gyda thâl i fynychu hyfforddiant i 
filwyr wrth gefn, ac i gefnogi postiadau milwrol. Heb gefnogaeth 
ymroddedig y Cyngor, ni fyddwn lle’r ydw i heddiw yn Lluoedd 
Wrth Gefn y Fyddin.””
Dave Sullivan, Uwch Swyddog Caffael Cyngor 
Dinas Hull, Milwr Wrth Gefn yn y Fyddin
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Eiriol ymhlith Busnesau

Deloitte oedd un o’r 50 cwmni cyntaf i lofnodi’r 
Cyfamod ac maen nhw hefyd yn enillydd Gwobr 
Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr. Mae’r cwmni’n 
argyhoeddedig ers tro byd o fanteision masnachol 
cyflogi cyn-filwyr ac wedi bod yn rhagweithiol yn 
eiriol dros hyn yn y gymuned fusnes. Yn 2016 
comisiynydd y cwmni’r adroddiad ‘Veterans Work’ 
oedd yn disgrifio sut y gall yr ystod eang o sgiliau 
meddal a chaled a’r profiadau y mae cyn-filwyr yn 
eu hennill yn y Lluoedd fod o fudd i unrhyw gwmni. 
Roedd yr adroddiad yn taflu golau ar y pwnc o 
safbwynt cyflogwr, a thrwy ddangos tystiolaeth 
glir o’r manteision, yn disgrifio’r achos busnes 
dros gyflogi rhai sy’n gadael y Lluoedd. Eleni ac er 
mwyn cyrraedd cynulleidfa ehangach, mae Deloitte 
wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas 
Swyddogion (aelod o Bartneriaeth Pontio Gyrfa’r 
MOD), Busnes yn y Gymuned a’r prosiect Drive i 
gynhyrchu tair ffilm fer yn cynnwys selebs, arweinwyr 
busnes, actorion a chyn-filwyr i atgyfnerthu’r prif 
negeseuon a’r themâu yn yr adroddiad a hefyd i herio 
rhai o’r camargraffiadau sydd gan rai pobl am gyn-
filwyr. Mae’r adroddiad a’r ffilmiau ar gael yn www.
veteranswork.org.uk.

Astudiaeth Achos Busnes Bach a 
Chanolig: Wolferstans Solicitors
Mae’r cwmni cyfreithwyr hwn yn Plymouth wedi 
ategu gwerthoedd Cyfamod y Lluoedd Arfog ers 
blynyddoedd. Mae Wolferstans, fel y cwmni cyfreithwyr 
cyntaf i ennill Aur, wedi ysbrydoli cwmnïau eraill yn y 
proffesiwn i ddilyn eu hesiampl.

Mae gan Wolferstans raglenni clodwiw iawn ar gyfer 
Milwyr Wrth Gefn a rhai sydd wedi gadael y Lluoedd. 
Drwy gydnabod gwerth eu sgiliau trosglwyddadwy, 
mae’r cwmni’n hyrwyddo cyfleoedd i fod yn filwyr wrth 
gefn ymhlith ei 180 staff ac yn rhoi gwyliau ychwanegol 
i gyflawni dyletswyddau milwrol neu i arbrofi gyda 
chyfleoedd pellach yn y Lluoedd Wrth Gefn.

Drwy gynnig profiad gwaith a chyngor ar yrfaoedd 
cyfreithiol i rai sydd wedi gadael y Lluoedd, mae 
Wolferstans hefyd yn hyrwyddo a noddi ffair gyflogaeth 
i gyn-filwyr sydd erbyn hyn yn nodwedd gyson yn y 
calendr recriwtio yn Plymouth.

Mae Wolferstans yn cynnig clinigau cyfreithiol am ddim 
i bersonél milwrol a chyn-filwyr, a chyngor am ddim 
dros y ffôn a’r e-bost i bersonél ar leoliad. Mae hefyd 
yn cyfrannu at elusennau milwrol fel SSAFA a Help for 
Heroes ac yn cefnogi digwyddiadau milwrol fel yr Apêl 
Pabïau a Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Plymouth.

“Ar ôl gyrfa’n para 19 mlynedd yn y Llynges, rwyf yn eithriadol 
falch o weithio i Wolferstans; maen nhw wedi fy annog bob cam o’r 
ffyrdd gyda fy ngyrfa newydd ac wedi fy nghefnogi i a gweithwyr 
eraill o gymuned y Lluoedd Arfog drwy bolisïau’r gweithle.”

Natasha Mason, Cydgysylltydd Lluoedd Arfog 
Wolferstans, Cyn-filwr yn y Llynges
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Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn parhau 
i hyrwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog ymhlith y 
cyflogwyr cenedlaethol a gefnogir ganddi. Hyd yma 
mae dros 50 o’r cyflogwyr hynny wedi llofnodi’r 
Cyfamod, gan gynnwys 12 eleni. Mae’r cymorth 
ymarferol a gynigir gan gyflogwyr yn cynnwys 
y GIG yn gweithio i ddenu mwy o gyn-filwyr i’r 
sector iechyd; Network Rail yn darparu cyfleoedd 
cyflogaeth i filwyr wrth gefn; a’r Post Brenhinol 
yn recriwtio cadetiaid fel prentisiaid. Mae’r DWP 
wedi gweithio’n agos â’r cwmni recriwtio REED 
sydd wedi cofleidio’r Cyfamod a sefydlu rhaglen 
interniaeth ar gyfer cyn-filwyr.

Ym mis Mehefin cynhaliodd y DWP ymgyrch wythnos 
genedlaethol ar draws y rhwydwaith o Ganolfannau 
Byd Gwaith i hyrwyddo agenda’r Lluoedd Arfog; o 
recriwtio i’r Lluoedd Rheolaidd ac Wrth Gefn i gefnogi 
cyn-filwyr a phartneriaid.  

Llwyddiant y DWP: Ymgyrch Campaign in 
a Box y Lluoedd Arfog
Amcanion yr ymgyrch oedd:

•	Codi diddordeb mewn cael gyrfa yn y Lluoedd Arfog.

•	Codi ymwybyddiaeth ymhlith staff y Canolfannau 
Byd Gwaith o’r cyfleoedd drwy gyfres o alwadau hel 
gwybodaeth.

•	Datblygu’r berthynas rhwng ardaloedd Canolfannau 
Byd Gwaith, staff recriwtio’r Lluoedd Arfog ac unedau 
milwyr rheolaidd ac wrth gefn.

•	Adnabod cwsmeriaid y Canolfannau Byd Gwaith 
sydd wedi bod yn y Lluoedd Arfog fel y medrant 
elwa o gymorth a gwasanaethau rhaglen priodol gan 
sefydliadau partner.

Cymrodd bron i 2,000 o staff y Canolfannau Byd Gwaith 
ran yn y galwadau hel gwybodaeth, trefnodd ardaloedd 
y Canolfannau bron i 150 o ddigwyddiadau, cofnodwyd 
bod 460 o gwsmeriaid wedi dangos diddordeb mewn 
cael gyrfa yn y Lluoedd Arfog a threfnwyd i 987 o 
gwsmeriaid fynychu sesiynau Gwybodaeth Grŵp.  

Edrych i’r Dyfodol: Adnabod a Hyrwyddo 
Arferion Gorau

Mae’r Ymddiriedolaeth Forces in Mind wedi 
comisiynu adolygiad annibynnol o’r addewidion a 
wnaed gan sefydliadau a lofnododd y Cyfamod. 
Bydd yr adolygiad yn edrych ar y gwahanol ffyrdd 
y mae gwahanol fathau o sefydliadau’n cyflawni 
addewidion Cyfamod y Lluoedd Arfog ac yn 
tynnu sylw at enghreifftiau o arfer gorau y gellir 
eu rhannu a’u hyrwyddo. Bydd yr adolygiad ar 
sail tystiolaeth yn adnabod pa bolisïau a rhaglenni 
sy’n gweithio’n effeithiol, a beth sy’n rhwystro’r 
darparu, cyn gweld sut y gellir gwella’r darparu a 
pha gamau i’w cymryd ar lefel leol a chenedlaethol 
i gefnogi hynny. Yn ganolog i’r ymchwil yw bod 
angen deall yn well pa gyfleoedd cyflogaeth sydd 
ar gael i’r Lluoedd Arfog a theuluoedd milwrol a 
darparu gwasanaethau’n ehangach drwy drefniadau 
masnachol, rhwydweithiau cymorth a rhannu 
gwybodaeth. Disgwylir i ganfyddiadau’r adroddiad 
gael eu cyhoeddi cyn Adroddiad Blynyddol 2018 gan 
helpu i oleuo a thywys cynlluniau ar gyfer y dyfodol i 
gryfhau’r rôl sydd gan sefydliadau i’w chwarae mewn 
darparu Cyfamod y Lluoedd Arfog.
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Gwasanaethau a Chynhyrchion 
Masnachol

Rydym wedi parhau i weithio’n agos â’r sectorau 
telathrebu a gwasanaethau ariannol i sicrhau bod 
gan gymuned y Lluoedd Arfog fynediad teg at 
wasanaethau a chynhyrchion masnachol. Mae Grŵp 
Llywio Gwasanaethau Ariannol yr MOD yn cyfarfod 
yn rheolaidd â chynrychiolwyr diwydiant. Drwy’r 
fforwm gwerthfawr hwn, gellir codi unrhyw fater yn 
uniongyrchol â chynrychiolwyr diwydiant ac mae 
cynnydd da wedi’i wneud ar sawl peth.

Beth a Gyflawnwyd Eleni

Cyngor Ariannol i Bersonél Milwrol  
 
Gall personél milwrol a’u teuluoedd brofi trafferthion 
gyda chael gafael ar wasanaethau a chynhyrchion 
masnachol. Mae’r ffaith bod angen iddynt symud 
o gwmpas, postiadau byr rybudd a threulio 
amser dramor yn gallu eu cosbi’n ariannol. Mae’r 
MOD wedi cyhoeddi canllawiau ar-lein sy’n rhoi 
cynghorion i bersonél milwrol a’u teuluoedd ar sut i 
gael bargen deg pan fydd angen iddynt ddefnyddio 
gwasanaethau ariannol.

Pecynnau Cyfryngau Cartref

All the main broadband providers have committed to 
waiving cancellation fees for Service personnel and 
their partners when they are posted abroad, or to 
another part of the UK not covered by their service.

Morgeisi

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau newydd yn codi 
ymwybyddiaeth o natur cyflogau milwyr arbenigol 
ac wrth gefn i helpu benthycwyr i asesu meini prawf 
fforddiadwyedd a sicrhau bod gan bersonél milwrol 
ac wrth gefn gyfle teg i gael morgeisi. Paratowyd 
dogfen gryno ar gyfer personél milwrol yn egluro 
pam fod angen i fenthycwyr wneud yn siŵr bod 
ad-daliadau benthyciad yn gynaliadwy a beth y mae 
benthycwyr yn debygol o fod angen ei ystyried. 
Rhoddwyd canllawiau newydd hefyd i deuluoedd 
a bostiwyd dramor ar dalu morgais mewn arian 
tramor, ac yn rhestru rhai sy’n cynnig atebion 
cyfeillgar i’r Lluoedd Arfog.  

Yswiriant Cartref a Modur 

 

Drwy’r Grŵp Llywio Gwasanaethau Ariannol, mae’r 
MOD yn parhau i weithio gyda chyrff yswiriant 
i wella’r canllawiau ar-lein i bersonél milwrol er 
mwyn lleihau achosion o bersonél milwrol yn prynu 
yswiriant anaddas i’w hamgylchiadau. Un neges 
bwysig gan y diwydiant yswiriant yw mai gwefannau 
cymharu prisiau allai gynnig yr yswiriant rhataf, ond 
efallai nad dyma’r yswiriant mwyaf addas a gallai 
personél milwrol ganfod fod brocer arbenigol yn 
fwy priodol. Mae Cymdeithas Broceriaid Yswiriant 
Prydain hefyd wedi newid eu gwefan i dynnu sylw 
at ba rai o’u haelodau sy’n cynnig polisïau wedi’u 
teilwrio i gymuned y Lluoedd Arfog https://www.biba.
org.uk/armed-forces-biba-members-can-help

Y Gwasanaeth Disgownt Amddiffyn

Mae gwasanaeth y DDS yn cefnogi cymuned y 
Lluoedd Arfog yn gyffredinol a dyma’r unig gynllun 
o hyd sydd wedi’i gymeradwyo gan yr MOD. Mae’r 
Cerdyn Braint Amddiffyn yn gerdyn adnabod ar 
gyfer cymuned y Lluoedd Arfog a chyn-filwyr. 
Gwelodd y DDS fwy o dwf nag erioed yn 2017 gyda 
dros 430,000 o aelodau a 7,250 o fusnesau wedi 
cofrestru. Mae’r DDS wedi parhau i hyrwyddo a 
buddsoddi yn y gwasanaeth ac eleni cofrestrodd 
â’r Porth Cyn-filwyr newydd gan ddatblygu ap 
ffôn symudol a gwefan newydd gyda’r mapiau 
diweddaraf a chyfleusterau chwilio haws. Dyluniwyd 
cefn y Cerdyn Braint i gynnwys gwybodaeth gyswllt 
ar gyfer Veterans UK a’r Porth Cyn-filwyr. Mae’r DDS 
wedi gweithio’n agos â Diwrnod y Lluoedd Arfog, gan 
fynychu’r digwyddiad cenedlaethol a helpu ymlaen 
llaw drwy gyflwyno i noddwyr corfforaethol.
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Undebau Credyd

Ym mis Hydref 2015 daeth yn bosib defnyddio 
gwasanaethau undebau credyd, ar ôl derbyn 
£500,000 o gyllid LIBOR gan Drysorlys EM i sefydlu 
system ‘tynnu allan o gyflog’ lle gallai personél 
milwrol gynilo’n gyfrifol ac ad-dalu benthyciadau 
gyda’r taliad yn cael ei dynnu’n syth allan o gyflog 
yr unigolyn. Yn y flwyddyn gyntaf cofrestrodd tua 
1,000 o bersonél milwrol ag undeb credyd. Yn y 
flwyddyn ddiwethaf tyfodd nifer yr aelodau i dros 
3,200. Mae dros £2.25m wedi cael ei gynilo a 
thua £6m o arian wedi cael ei fenthyca’n gyfrifol.  
Cefnogir y cynllun hwn gan PlaneSaver, London 
Mutual ac Undebau Credyd yr Heddlu.

Hanes Credyd

Mae’r asiantaethau gwirio credyd yn gobeithio 
cwblhau newidiadau i’w systemau er mwyn gallu 
adnabod a throsglwyddo hanes credyd unigolion 
yn well pan leolir hwynt mewn cyfeiriadau gan y 
Lluoedd Prydeinig, fel rhan o welliannau diweddar 
eraill yn y cyswllt hwn. Mae’r asiantaethau a’r 
benthycwyr yn awyddus i bwysleisio bod angen 
diweddaru manylion cyfeiriad (ac mewn cyfeiriad 
cyson) ar bob cytundeb credyd. Bydd hyn yn helpu’r 
asiantaethau i gasglu’r wybodaeth sydd ei angen 
arnynt a sicrhau bod adroddiad credyd unigolyn yn 
rhoi darlun cywir o’u hanes credyd. 
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PENNOD 7 – Y CYFAMOD YN Y GYMUNED

Sylwadau o Adroddiad y Llynedd

•	 Mae Cydffederasiwn Elusennau’r Lluoedd Arfog 
(Cobseo) wedi adnabod bod angen hyfforddi 
staff awdurdod lleol i sicrhau bod polisïau’n 
cael eu gweithredu’n briodol. Mae’r canllawiau 
newydd i awdurdodau lleol a gyhoeddwyd eleni’n 
helpu i greu dealltwriaeth gyffredin o arferion 
gorau a sut y gall awdurdodau lleol gwrdd â’u 
hymrwymiadau o dan y Cyfamod yn y Gymuned.

•	 Mae Cobseo wedi nodi bod angen cyfathrebu’r 
Cyfamod yn well i gymuned y Lluoedd 
Arfog. Mae gwefan y Cyfamod (www.
armedforcescovenant.gov.uk) yn cael ei 
diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y deunydd 
yn gyfredol a pherthnasol. Rydym yn parhau i 
gefnogi rhwydwaith Pencampwyr y Cyfamod 
ac yn cynnal cynadleddau rheolaidd ar eu cyfer 
ledled y DU. Mae’r MOD wedi creu partneriaeth 
â Gwasanaeth Darlledu’r Lluoedd Prydeinig ar 
ystod o weithgareddau a ddisgrifir isod. Ar hyn 
o bryd rydym yn gweithio gydag arweinwyr y 
Lluoedd unigol i gynyddu llif y wybodaeth am 
y Cyfamod a gwella dealltwriaeth ymhlith holl 
rengoedd y Lluoedd Arfog.

Mae dealltwriaeth gliriach bellach o sgôp y Cyfamod 
mewn cymunedau, wedi’i gynorthwyo eleni gan 
gyhoeddiad y canllawiau i awdurdodau lleol. 
Fodd bynnag mae ansawdd y cymorth sydd ar 
gael i gymuned y Lluoedd Arfog yn dal i amrywio 
o un awdurdod lleol i’r llall. Fel y soniwyd eisoes 
yn y bennod hon, gwelodd 2017 enghreifftiau o 
arfer gorau mewn cyfathrebu a rhaglenni i wella 
integreiddio rhwng cymunedau. Yn 2018 bydd yr 
MOD a rhanddeiliaid eraill yn ceisio hyrwyddo’r 
enghreifftiau hyn i sicrhau bod awdurdodau lleol, 
busnesau a phartïon eraill yn ymwybodol o beth y 
gellir ei gyflawni. Ystyrir hefyd sut orau i fesur lefelau 
boddhad cymuned y Lluoedd Arfog gyda’r cymorth 
sydd ar gael yn lleol iddynt.

Beth a Gyflawnwyd Eleni

Oherwydd bod angen dadansoddi’r llwyddiant 
gyda darparu’r Cyfamod mewn cymunedau lleol yn 
wrthrychol, yn 2016 cyhoeddwyd ein hadroddiad 
‘Ein Cymuned, Ein Cyfamod’. Mae argymhellion yr 
adroddiad wedi bod yn ffocws ar gyfer ein gwaith yn 
2017 gyda symud y Cyfamod ymlaen yn lleol. 

Daeth yr adroddiad i’r casgliad bod anghysondeb clir 
weithiau rhwng beth y mae cymuned y Lluoedd Arfog 
a chynghorau’n disgwyl i’r Cyfamod ei ddarparu. Mae 
tudalen we newydd y Cyfamod, sy’n fwy hygyrch a 
chyfeillgar ei naws, wedi profi i fod yn boblogaidd 
iawn gyda theuluoedd a darparwyr gwasanaeth fel 
ei gilydd, gan wella mynediad at enghreifftiau da 
o ddarparu, straeon newyddion a chanllawiau ar y 
Cyfamod. Mae’n rhoi cyfle i ddefnyddwyr roi adborth 
ar y wefan a’i chynnwys i sicrhau ei bod yn aros yn 
gyfredol a defnyddiol i’r defnyddiwr. 

Mae’r MOD hefyd wedi helpu Pencampwyr 
Cyfamod yn yr unedau milwrol i gael gafael 
ar y wybodaeth ddiweddaraf drwy dderbyn 
diweddariadau rheolaidd gan yr MOD ar gyfer 
eu dosbarthu’n ehangach i gymuned y Lluoedd 
Arfog. I gefnogi hyn eleni, cynhaliodd yr MOD dair 
Cynhadledd i Bencampwyr i danlinellu pa mor 
bwysig yw eu rôl ac i rannu arferion gorau. 

Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi y gallai’r MOD 
wneud mwy yng nghyswllt pontio – o ran briffio 
ein personél a’u teuluoedd ar realiti bywyd sifil a 
rhoi gwybodaeth i gynghorau am y rhai sy’n dod i 
fyw yn eu hardaloedd. Rhoddir manylion y gwaith 
a wnaed i ateb y pryderon hyn ym Mhennod 8 Y 
Cyfamod Ehangach.

Un o brif sylwadau’r adroddiad oedd bod angen 
naratif cliriach yn disgrifio beth y gallwn ei ddisgwyl 
o’r Cyfamod, a chanllawiau da i’w gefnogi. Eleni 
crewyd adran ar wefan newydd y Cyfamod i dargedu 
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awdurdodau lleol a’u partneriaid lleol yn benodol, 
sy’n profi i fod yn offeryn defnyddiol a phoblogaidd 
o ran egluro’r Cyfamod yn well a rhannu straeon 
newyddion ac enghreifftiau o arfer da.

Ym mis Gorffennaf cynhyrchwyd a chyhoeddwyd 
canllaw cyffredinol ar y Cyfamod i awdurdodau 
lleol ynghyd ag atodiadau i bob un o’r gwledydd 
cartref yn egluro’r gweithdrefnau a’r polisïau 
penodol sydd ar gael yno. Cawsant eu cynhyrchu 
mewn cydweithrediad agos â chynrychiolwyr o’r 
gwledydd datganoledig. 

Mae gwaith bellach ar y gweill i ystyried creu 
fersiwn ar-lein a rhyngweithiol o becyn yr adroddiad 
‘Ein Cymuned, Ein Cyfamod’. Bydd yn helpu 
awdurdodau lleol a’u partneriaid i asesu eu 
perfformiad yn well ac yn sail i weithio arni er mwyn 
gwella eu haddewidion Cyfamod lleol.

Eleni hefyd crewyd Grŵp Gweithredu wedi’i gyd-
gadeirio gan yr Ymddiriedolaeth Forces in Mind 
a’r MOD, yn cynnwys cynrychiolwyr o’r gwledydd 
datganoledig, y Gymdeithas Llywodraeth Leol, 
Cydffederasiwn Elusennau’r Lluoedd Arfog a’r 
Lleng Brydeinig Frenhinol. Pwrpas y grŵp yw 
hwyluso a monitro’r cynllun gweithredu a ddeilliodd 
o argymhellion yr adroddiad ‘Ein Cymuned, Ein 
Cyfamod’, gan fwriadu llunio argymhellion i’w rhoi 
gerbron Grŵp Cyfeirio’r Cyfamod. 

Ym mis Mawrth 2017 dyfarnodd Cronfa’r Cyfamod 
ei gwobrau ariannol cyntaf o dan ei chynllun ariannu 
‘Cryfhau Darparu’r Cyfamod gan Lywodraeth Leol’. 
Dyfarnwyd 23 o grantiau gwerth bron i £3.5m i 
glwstwr o awdurdodau lleol ar draws y DU ar gyfer 
rhaglenni gwaith yn para hyd at ddwy flynedd, gan 
arwain at wasanaethau, gwybodaeth a chyfathrebu 
gwell. Bydd cylch ariannu pellach ar gyfer y rhaglen 
hon yn dyfarnu grantiau ar ddechrau’r flwyddyn 
nesaf. Yn ogystal â’r cynllun hwn, mae ariannu 
Grantiau Lleol ar gyfer Integreiddio Cymunedol a 
Darparu Gwasanaethau Lleol yn parhau.

Canllawiau Lleol: Cyngor Dinas San 
Steffan

Mae Cyngor Dinas San Steffan wastad wedi bod yn 
awyddus i ymgysylltu â’r nifer sylweddol o bersonél 
milwrol a chyn-filwyr yn y fwrdeistref ac wedi bod 
yn gyfranogwr brwd yng Nghyfamod y Lluoedd 
Arfog ers 2012. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn mae 
gan y Cyngor adran benodol ar y Cyfamod ar eu 
gwefan. Mae’r adran yn rhoi’r holl wybodaeth am 

wasanaethau’r Cyngor sydd ei hangen ar bersonél 
milwrol a chyn-filwyr lleol, a’u teuluoedd, mewn 
un lle. Mae’n cynnwys gwybodaeth ymarferol am 
dderbyn i ysgolion, gwasanaethau meddyg teulu, 
cymorth tai a dolenni at wefannau defnyddiol fel 
Cronfa’r Cyfamod ac elusennau perthnasol.

Mae nod y Cyngor o fod yn aelod rhagweithiol 
o Gyfamod y Lluoedd Arfog wedi’i gysoni â’r 
egwyddorion a ddisgrifir yn yr adroddiad ‘Ein 
Cymuned, Ein Cyfamod’. Yn benodol, mae’r iaith a 
ddefnyddir ar dudalen we Cyfamod Lluoedd Arfog 
San Steffan yn dilyn y canllawiau yn adran ‘Seilwaith 
Craidd i ddarparu Cyfamod y Lluoedd Arfog’ yr 
adroddiad, gan roi pwynt cyswllt clir ar gyfer y 
Cyfamod yn y Cyngor, canllawiau clir ar beth y 
mae’r Cyfamod yn ei olygu’n lleol a gwybodaeth am 
Bencampwr Lluoedd Arfog etholedig y Cyngor. Mae 
Cyngor Dinas San Steffan yn diweddaru’r wefan 
yn gyson gyda newyddion am ddigwyddiadau a 
gweithgareddau’r Lluoedd Arfog yn y fwrdeistref 
gan fwriadu gwneud gwelliannau pellach i’r wefan 
a dilyn yr arferion gorau yn yr adroddiad ‘Ein 
Cymuned, Ein Cyfamod’.
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Perthynas fuddiol i’r ddwy ochr: Cyngor 
Sir Surrey
Fel enillydd Gwobr Aur y Cynllun Cydnabod 
Cyflogwyr, mae Cyngor Sir Surrey’n eiriolwr cryf dros 
gymuned y Lluoedd Arfog ac yn cyflogi dros 24 o filwyr 
wrth gefn a llawer iawn o gyn-filwyr. Mae’n cydnabod 
y gwerth a’r cyfraniad aruthrol a wneir i’r Cyngor gan 
staff sy’n filwyr wrth gefn a chyn-filwyr. 
Cynhaliodd y Cyngor ginio diolch i’r milwyr wrth 
gefn ar ei staff (a rhai sy’n gweithio yn y cynghorau 
bwrdeistref a dosbarth ac yn Heddlu Surrey) gan 
ddefnyddio’r achlysur i ystyried ffyrdd eraill y gallai eu 
cefnogi. Roedd hefyd yn gyfle i gwrdd â chydweithwyr 
eraill oedd yn filwyr wrth gefn. 
Mae’r Cyngor bellach yn hyrwyddo cyfleoedd i staff 
gael datblygu eu sgiliau ar gwrs Her Arweinyddiaeth a 
gynhelir gan y Fyddin yn yr Academi Filwrol Frenhinol 
yn Sandhurst. Mae’r cwrs yn gyfle i staff ddatblygu eu 
sgiliau arweinyddiaeth a gwaith tîm o dan arweiniad 
arbenigol y Llu Wrth Gefn. 
Drwy weithio â Forces TV, mae’r Cyngor wedi 
recordio ffilm fer gydag uned Greenwatch Gorsaf Dân 
Guildford (uned o filwyr wrth gefn a chyn-filwyr yn 
bennaf) yn hyrwyddo gwerth y sgiliau trosglwyddadwy 
a enillir yn y Lluoedd ac yn egluro eu gwerth i 
Wasanaeth Tân ac Achub Surrey. 
Pob blwyddyn mae hyd at 10 o staff y Cyngor yn 
mynd ar gwrs Her Arweinyddiaeth Sandhurst.
Mae’r Cyngor yn awr wedi cael cynnig dau le ar gwrs 
profiad Hyfforddi Arweinwyr a Rheolwyr rhyngweithiol 
newydd yn RAF Halton yn Sir Buckingham, i’w 
gynnal yn yr hydref 2017. Mae wedi eu cynnig i staff 
yn yr adran gwasanaethau plant i’w helpu i wella’r 
gwasanaethau. Ar ôl mynychu’r cyrsiau mae’r Cyngor 
yn bwriadu cynnal grŵp ffocws i rannu’r dysgu a 
hyrwyddo manteision y cyrsiau.
“Roedd Her Arweinyddiaeth Sandhurst yn andros o 
hwyl ac yn gyfle gwych i feddwl am arweinyddiaeth 
mewn amgylchedd gwahanol. Roedd cyflawni 
gwahanol heriau gyda phobl nad oeddech erioed 
wedi’u cyfarfod o’r blaen yn brawf da iawn o’ch 
sgiliau gwaith tîm ac arweinyddiaeth ac yn y sesiwn 
ddibriffio’n dilyn pob her roedd yn ddifyr gweld beth 
a weithiodd yn dda neu, yn amlach na pheidio, lle’r 
aethom o’i le! Rwyf wedi gallu defnyddio llawer o’r hyn 
a ddysgais ar y diwrnod i feddwl am sut i weithio’n 
well ar brosiectau cydweithredol gyda chydweithwyr ar 
draws y Cyngor ac mewn sefydliadau partner.”
“Mae mynd ar y cwrs Arweinyddiaeth yn Sandhurst 
wedi cael effaith fawr arnaf: Rwyf yn canfod fy hun yn 
meddwl o hyd am fy nulliau arwain a gwaith tîm, gan 
ddefnyddio fy mhrofiadau o’r diwrnod a dysgu gan y 
cyfranogwyr eraill”.

Cymru

Llwyddodd awdurdodau lleol Gogledd Cymru yn 
eu bid cydweithredol am arian Cyfamod i benodi 
dau Swyddog Cyswllt Lluoedd Arfog. Mae rôl y 
ddau swyddog, sy’n integredig o fewn y chwe 
awdurdod lleol, yn ymestyn dros orllewin a dwyrain 
Gogledd Cymru a’u gwaith amrywiol yn cynnwys 
mapio poblogaeth cymuned y Lluoedd Arfog ym 
mhob awdurdod lleol, gweithredu hyfforddiant i 
staff awdurdod lleol, cryfhau’r partneriaethau rhwng 
cyrff trydydd sector ac awdurdodau lleol, cefnogi 
prosiectau sy’n bidio am arian gan y Cyfamod a’r 
MOD i gynorthwyo integreiddio cymunedol, ac 
adolygu polisïau’n unol â chanllawiau cenedlaethol. 
Mae trefniadau mewn llaw i benodi Swyddogion 
Cyswllt ar draws holl awdurdodau lleol eraill Cymru.
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PENNOD 8 – Y CYFAMOD EHANGACH 

Sylwadau o Adroddiad y Llynedd

Mae’r Ffederasiynau Teuluoedd yn croesawu’r 
Strategaeth Teuluoedd a’r bwriad i lunio polisi gofal 
plant. Yn dilyn ymchwil helaeth ac ymgysylltu â’r 
holl randdeiliaid (gan gynnwys y Ffederasiynau 
Teuluoedd), mae Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc 
yr MOD wedi cynhyrchu papur o’r enw ‘Cefnogi 
Fforddiadwyedd, Argaeledd a Hygyrchedd Gofal 
Plant ar gyfer Teuluoedd Milwrol’. Mae’r papur 
yn gwneud nifer o argymhellion fydd yn cael eu 
hystyried gan Grŵp Polisi Personél Milwrol (SPPG) yr 
MOD ar 17 Ionawr 2018.

Mae’r Ffederasiynau Teuluoedd wedi codi pryderon 
am y diffyg ymrwymiad i bob golwg i ddileu’r 
anfantais a brofir gan deuluoedd gwledydd y 
Gymanwlad a thramor ac mae’r MOD yn gweithio 
gyda’r Swyddfa Gartref i roi blaenoriaeth i ddatrys yr 
anfantais hon. Mae cynnydd da wedi’i wneud gyda 
cheisiadau pasbort a fisas. 

Lleisiwyd pryderon bod teuluoedd milwrol yn cael 
trafferth mabwysiadu. Bydd y prosiect Pencampwr 
Mabwysiadu Milwrol yn ceisio adnabod problemau 
gyda mabwysiadu a hyrwyddo mabwysiadu yng 
nghymuned y Lluoedd Arfog.

Mae’r Cyfamod Ehangach yn cyfeirio at waith 
Cyfamod nad yw’n disgyn yn naturiol i’r pedwar 
maes statudol o iechyd, addysg, llety a chwestau. 
Mae’r cynnydd eleni’n adlewyrchu’r ymdrechion 
i weithredu dull mwy cydgysylltiedig. Mae’r Porth 
Cyn-filwyr a’r Prosiect SToMP, sy’n cael ei redeg 
gan Wasanaeth Prawf Cymru, a Phrosiect Cynghori 
Personél Milwrol yr Alban, i gyd yn dangos beth y 
gellir ei gyflawni drwy gysylltu darparwyr gwasanaeth 
a chydweithio i ateb angen o’r cychwyn.

Beth a Gyflawnwyd Eleni

Y Bwrdd Cyn-filwyr a Chyfamod 
Gweinidogol 

Yn ôl-ddilyn ar ymrwymiad allweddol yn y maniffesto, 
cynhaliwyd cyfarfod agoriadol y Bwrdd Cyn-filwyr a 
Chyfamod Gweinidogol (MCVB) ar 26 Hydref 2017. 
Wedi’i gyd-gadeirio gan yr Ysgrifennydd Amddiffyn 
a’r Prif Ysgrifennydd Gwladol, bydd y MCVB yn rhoi 
cyfeiriad a throsolwg strategol ar gyfer darparu’r 
Cyfamod. Yn ei gyfarfod cyntaf, pasiodd y Bwrdd i 
weithredu i gryfhau atebolrwydd mewn llywodraeth 
drwy ofyn i adrannau perthnasol benodi Gweinidog i 
arwain ar faterion Cyfamod a Chyn-filwyr. Cytunwyd 
hefyd fod angen rhoi sylw ar frys i’r argraff anghywir 
sydd gan y cyhoedd fod cyn-filwyr wedi eu handwyo 
gan eu hamser yn y Lluoedd Arfog, drwy lansio 
gwrth-naratif seiliedig ar dystiolaeth. Yn olaf, roedd 
y Bwrdd hefyd yn cydnabod bod angen llenwi’r 
bylchau yng ngallu’r Llywodraeth i fesur sut y caiff 
y Cyfamod ei ddarparu. I ateb hyn, gofynnwyd i 
adrannau ymchwilio i weld pa fetrigau pellach y 
gallent eu cyflwyno. 

Y Porth Cyn-filwyr

Roedd y nifer aruthrol o gyrff cyhoeddus a thrydydd 
sector sy’n cynnig cymorth yn ddryslyd i lawer o 
gyn-filwyr felly mae Cronfa’r Cyfamod wedi dyfarnu 
grant o £2m i gonsortiwm wedi’i arwain gan y RBL yn 
cynnwys Combat Stress, SSAFA a PoppyScotland 
i sefydlu’r Porth Cyn-filwyr. Lansiwyd y Porth yn 
ffurfiol ym Mehefin 2017 i gynnig un pwynt cyswllt 
gan roi cyn-filwyr a’u teuluoedd ar draws y DU, 
sy’n ansicr at bwy i droi, mewn cysylltiad â chyrff a 
mudiadau priodol i gefnogi eu hanghenion.  

Bydd monitro a gwerthuso’r Porth yn goleuo gwaith 
i wella dealltwriaeth y Llywodraeth o ble y mae’r 
oddeutu 2.75m o gyn-filwyr yn y DU yn byw, a’r 
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gwahanol fathau o gymorth sydd ei angen arnynt. 
Bydd yn cyd-fynd â’r ‘Map Angen’ sydd wedi’i 
ariannu gan y Cyfamod i ddadansoddi, ar sail 
tystiolaeth, pa wasanaethau sydd eu hangen ac 
ymhle. Prifysgol Northumbria sy’n arwain ar y gwaith, 
gan fwriadu cyflwyno eu canfyddiadau hyd yma yn 
Ionawr 2018. 

Dylai’r cyhoeddiad ym mis Hydref y bydd y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol yn argymell cynnwys cwestiwn 
Cyn-filwyr yng nghyfrifiad 2021, yn dilyn ymgynghori 
manwl a seiliedig ar dystiolaeth rhwng yr MOD a’r 
Swyddfa Ystadegau Gwladol ac ymgyrch ‘Count 
them in’ annibynnol y Lleng Brydeinig Frenhinol, 
arwain at greu darlun cynhwysfawr am y tro cyntaf 
o’r ddemograffeg sy’n berthnasol i gyn-filwyr ar 
draws Cymru a Lloegr.

Bydd y datblygiadau hyn oll yn golygu y bydd gan y 
Llywodraeth a’i phartneriaid dystiolaeth well ar gyfer 
meddwl sut i flaenoriaethu a chwrdd ag anghenion 
cymuned y Lluoedd Arfog yn fwy effeithiol.

Swyddfa Gymorth Cyn-filwyr Gogledd 
Iwerddon

Mae Swyddfa Gymorth Cyn-filwyr (VSO) Gogledd 
Iwerddon (GI) bellach wedi ei sefydlu’n ffurfiol gydag 
adnoddau i ehangu’r capasiti i gefnogi cyn-filwyr 
yn GI. RFCA GI sy’n ei hwyluso ond mae’n derbyn 
adnoddau a chael ei goruchwylio gan Cobseo. Bydd 
yn ganolbwynt i dderbyn cyngor ar ba gymorth sydd 
ar gael i gyn-filwyr ac ar sut i wneud ceisiadau am 
arian o Gronfa’r Cyfamod. Bydd hefyd yn cynnig 
atebion i gyn-filwyr lle nad yw cyrff statudol yn 
cwrdd â’u hanghenion, e.e. yr ymddiriedolaethau 
iechyd neu’r sector elusennol. Bydd yn hyfforddi 
a goruchwylio’r rhwydwaith o Bencampwyr Cyn-
filwyr sy’n cael eu hethol i bob un o’r 11 awdurdod 
lleol yn GI ac y gellir atgyfeirio unigolion drwyddynt. 
Bydd hefyd yn hwyluso cyfarfodydd Pwyllgor 
Cymorth Cyn-filwyr Gogledd Iwerddon sy’n 
cynnwys elusennau allweddol y Lluoedd Arfog ac yn 
gweithredu fel corff cyfnewid gwybodaeth / arferion 
gorau. Mae’r VSO wedi’i gerio i ganfod atebion i 
anghenion cyn-filwyr unigol drwy ei rwydweithiau 
ei hun yn GI, drwy’r NIVSC neu gan eraill, lle bo 
hynny’n ymarferol. Mae’r VSO wedi ei ‘gysylltu’ yn 
ffurfiol i’r Porth Cyn-filwyr i sicrhau proses cyfnewid 
gwybodaeth gyffredin a chywir.

Porthol Cyn-filwyr yr Alban

Ym mis Mehefin lansiwyd Porthol Cyn-filwyr ar wefan 
Llywodraeth yr Alban: https://www.mygov.scot/
veterans/. Mae’n cynnwys dolenni i gyfeirio cyn-
filwyr ymlaen at wefannau eraill sy’n rhoi cymorth a 
chefnogaeth i gyn-filwyr yn yr Alban.

Comisiynydd Cyn-filwyr yr Alban

Yn Awst 2017 cyhoeddodd y Comisiynydd 
adroddiad: ‘Veterans’ Health & Wellbeing in Scotland 
- Are We Getting it Right?’ http://www.gov.scot/
Resource/0052/00524012.pdf. ac mae ymateb 
Llywodraeth yr Alban i’r argymhellion ar gael ar-lein. 
Bydd dau adroddiad pellach yn dilyn, yn cynnwys 
argymhellion i Lywodraeth yr Alban ar draws y 
sectorau iechyd a chyn-filwyr.

Lles Cyn-filwyr

Yng ngogledd Cymru mae cynllun Cadw’n Ddiogel 
Cymru i Gyn-filwyr bellach ar gael i roi cymorth 
ymarferol ac emosiynol gan y gwasanaethau brys 
ar adegau o argyfwng, cymorth sydd taer ei angen. 
O dan y cynllun mae cyn-filwyr yn cofrestru eu 
manylion gyda’r heddlu gan sicrhau, os cyfyd yr 
angen, bod ymateb priodol yn cael ei roi. Wrth 
gofrestru rhoddir Cerdyn Cadw’n Ddiogel y 
Lluoedd Arfog i bob cyn-filwr ynghyd â rhif ffôn 
uniongyrchol i Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus 
Heddlu De Cymru. Bydd y gweithredwr sy’n derbyn 
yr alwad yn gwybod yn syth bod y person wedi 
cofrestru ar y cynllun.

Yswiriant Gwladol

Yn adroddiad Cyfamod y Lluoedd Arfog y llynedd, 
cyfeiriodd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) 
at y credyd Yswiriant Gwladol a gyflwynwyd yn 
2016 i helpu partneriaid personél milwrol oedd yn 
teithio gyda’u partner ar bostiadau y tu allan i’r DU, 
i ddiogelu eu Pensiwn Gwladwriaeth yn y dyfodol. 
Gwnaed 1,800 o geisiadau am y credyd Yswiriant 
Gwladol ac roedd 1,500 ohonynt yn llwyddiannus.

Credyd Cynhwysol

Yn Awst 2017 cyhoeddodd y DWP erthygl ‘Universal 
Credit for members of Her Majesty’s Armed Forces 
and their families’ i’w chario gan gyrff y Lluoedd 
Arfog yn eu gwahanol gylchgronau ac ar eu 
gwefannau cyfryngau cymdeithasol.
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Iawndal

Gall cyn-filwyr yng Nghymru hawlio o dan y Cynllun 
Pensiynau Rhyfel os nad ydynt mwyach yn y Lluoedd 
ac os achoswyd eu hanabledd gan eu gwasanaeth 
cyn 2005. O fis Ebrill 2016 ymlaen, cafodd £25 yr 
wythnos o bensiwn anabledd rhyfel ei ddiystyru wrth 
asesu anghenion gofal cymdeithasol. O fis Ebrill 2017 
cafodd y pensiwn ei ddiystyru’n llawn. 

Felly hefyd yn yr Alban o’r 1 Ebrill 2017, ymrwymwyd 
£5m i sicrhau y bydd cyn-filwyr sy’n derbyn gofal 
cymdeithasol yn yr Alban yn awr yn derbyn gwerth 
llawn eu pensiynau rhyfel. Bydd y newid hwn, sy’n 
gweithredu’r ymrwymiad a wnaed yn y rhaglen ar 
gyfer Llywodraeth, yn elwa hyd at 1,300 o gyn-filwyr 
yn yr Alban. Mae’r trefniadau yng Nghymru a’r Alban 
bellach yn gyson â’r rhai yn Lloegr.

Buddion Gweithle

Mae’r DWP wedi trefnu bod cyngor wedi’i deilwrio ar 
gael i weithwyr gofal iechyd sy’n cyflawni asesiadau 
ar gyfer y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Thaliadau 
Annibyniaeth Personol, fel eu bod yn ymwybodol o’r 
materion penodol sy’n wynebu cyn-filwyr ac yn gallu 
caniatáu’n briodol ar eu cyfer.  Mae’r canllawiau yn 
helpu i wella dealltwriaeth o anghenion cyn-filwyr.

Bywyd Teuluol

Mae Strategaeth Teuluoedd Milwrol y DU 2016-
2020, a gyhoeddwyd yn Ionawr 2016, yn disgrifio’r 
berthynas rhwng teulu’r personél milwrol, eu gallu 
gweithredol, a recriwtio a chadw. Mae Cynllun 
Gweithredu’r Strategaeth, a luniwyd ar y cyd â’r 
Lluoedd unigol a’r Ffederasiynau Teuluoedd, wedi 
adnabod nifer o feysydd blaenoriaeth: cyflogaeth 
partneriaid, pontio i fywyd sifil, gofal plant a cham-
drin domestig.

Dywedodd teuluoedd hefyd fod newidiadau 
ehangach ar draws Amddiffyn fydd yn effeithio ar 
bersonél milwrol a’u teuluoedd, fel moderneiddio’r 
cynnig tai a dylunio cynnig newydd i recriwtiaid 
newydd, yn destun pryder iddynt a’u bod yn 
awyddus i ddeall sut y bydd y newidiadau sydd 
mewn golwg yn effeithio ar eu bywydau o ddydd 
i ddydd.  Mae’r Cynllun Gweithredu’n cynnwys 
gofyniad i gwblhau asesiad o’r effaith ar les 
teuluoedd wrth ddatblygu’r polisïau newydd hyn. 

Cefnogir y Cynllun Gweithredu gan Gronfa’r Cyfamod 
sydd wedi rhoi £4m dros ddwy flynedd i brosiectau 

sy’n cefnogi ‘Teuluoedd Dan Straen’ fel bod 
mudiadau arbenigol yn gallu rhoi cymorth di-oed neu 
leol i deuluoedd ar adegau o straen sylweddol.

Teuluoedd Gwledydd y Gymanwlad a 
Thramor

Mae Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi wedi hepgor y 
gofyniad bod personél milwrol, p’un ai y lleolir hwynt 
yn y DU neu dramor, yn mynychu cyfweliad cyn i 
basbort oedolyn llawn gael ei roi, ac mae gwaith ar y 
gweill i gyflwyno eithriad tebyg ar gyfer dibynyddion 
personél milwrol. Mae’r Swyddfa Gartref yn gwneud 
gwaith i wella’r broses o wneud cais am fisa ar-lein ar 
gyfer teuluoedd gwledydd y Gymanwlad a thramor, 
i sicrhau na chodir ffioedd anghywir arnynt. Lle 
codwyd ffi’n anghywir ar deuluoedd, bydd y Swyddfa 
Gartref yn trefnu ad-daliad llawn.

Gofal Plant 

Un ffordd o hwyluso trosglwyddo rhwng sefydliadau 
addysgol yw sicrhau bod y cyfleusterau yn y lleoliad 
newydd yn addas i anghenion addysgol y plentyn ac 
yn ystyried eu profiadau unigryw fel disgybl milwrol. 
Yn dilyn ymchwil helaeth ac ymgysylltu’n drylwyr 
â’r holl randdeiliaid (gan gynnwys y Ffederasiynau 
Teuluoedd) yn 2017, mae Cyfarwyddiaeth Plant a 
Phobl Ifanc yr MOD wedi cynhyrchu papur o’r enw 
‘Cefnogi Fforddiadwyedd, Argaeledd a Hygyrchedd 
Gofal Plant ar gyfer Teuluoedd Milwrol’. Mae’r papur 
yn gwneud nifer o argymhellion fydd yn cael eu 
hystyried gan Grŵp Polisi Personél Milwrol (SPPG) yr 
MOD ar 17 Ionawr 2018.

Mabwysiadu

Mae personél milwrol a’u teuluoedd wedi cael 
trafferthion â’r broses fabwysiadu oherwydd 
bod angen iddynt symud o gwmpas ar gyfer eu 
gyrfaoedd. I ateb yr anfantais hon, mae SSAFA 
wedi derbyn grant gan yr Adran Addysg i ddarparu’r 
prosiect Pencampwr Mabwysiadu Milwrol. 
Dyfarnwyd grant o £66,000 ar gyfer 2016/17 a 
£134,000 ar gyfer 2017/18. Bydd y prosiect yn 
adolygu’r arferion presennol o asesu a rhoi cymorth 
i ddarpar fabwysiadwyr milwrol ac yn gweithio’n 
agos ag awdurdodau lleol i hyrwyddo’r cysyniad, 
yn enwedig lle mae poblogaethau mawr “lleol” o 
bersonél milwrol. Bydd hefyd yn ceisio datblygu 
dealltwriaeth yr awdurdodau lleol o’u cyfrifoldebau o 
dan y Cyfamod i wneud mabwysiadu’n fwy hygyrch i 
deuluoedd milwrol.
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Cam-drin Domestig

Mae cam-drin domestig yn effeithio ar un o bob 
pedair merch ac un o bob chwe dyn yn y DU ac 
er nad oes tystiolaeth i awgrymu ei fod ddim mwy 
cyffredin yn y Lluoedd Arfog, dylid cymryd bod cam-
drin domestig yn effeithio ar deuluoedd milwrol o leiaf 
i’r un graddau â chymdeithas yn gyffredinol. Mae’r 
Lluoedd unigol eisoes yn cynnig cymorth aruthrol i 
ddioddefwyr cam-drin domestig ac i’r camdrinwyr eu 
hunain; er hynny mae lle i wella’r cysondeb o ran sut 
y darperir y cymorth hwn. Yn ddiweddar cyhoeddodd 
yr MOD ei Strategaeth Cam-drin Domestig Amddiffyn 
gyntaf: ‘No Defence For Abuse’. Mae’r strategaeth 
yn canolbwyntio ar ymdrechion yr Adran i leihau 
effaith a sicrhau bod cam-drin domestig yn digwydd 
yn llai aml, gan gynnwys drwy fwy o addysg ac 
ymwybyddiaeth a chydgysylltu’r cymorth a roddir 
i unrhyw un sy’n profi unrhyw fath o gam-drin 
domestig yn well. 

Cyn-filwyr yn y System Cyfiawnder 
Troseddol

Mae nifer fach o gyn-filwyr yn ymuno â’r System 
Cyfiawnder Troseddol Mae’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn croesawu ymdrechion gan sefydliadau 
sy’n gweithio i leihau aildroseddu a bydd yn parhau 
i weithio mewn partneriaeth â llywodraeth ac 
elusennau’r Lluoedd Arfog, gan gynnwys gyda’r Lleng 
Brydeinig Frenhinol a SSAFA, i wella eu rhagolygon. 

Un ffactor bwysig yw adnabod yn gynnar unrhyw 
un gyda chefndir milwrol sy’n ymuno â’r System 
Cyfiawnder Troseddol, ac yn dilyn argymhelliad 
gan Adolygiad Phillips o Gyn-filwyr a’r System 
Cyfiawnder Troseddol, mae Gwasanaeth Prawf EM 
wedi cyflwyno mesurau sy’n casglu’r wybodaeth yma 
am rai sy’n derbyn dedfryd o garchar neu ddedfryd 
gymunedol, fel mater o drefn. Bydd y wybodaeth yn 
helpu i greu darlun gwell o’r anghenion ac yn rhoi’r 
hyblygrwydd i deilwrio gwaith adsefydlu i anghenion 
a nodweddion yr unigolyn.

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru: 
Cefnogi Pontio Personél Milwrol (SToMP)

Blaenoriaeth wedi’i chwrdd: Cyn-filwyr yn y 
System Cyfiawnder Troseddol 

Cyllid wedi’i ddyfarnu: £390,200  Rhanbarth: 
Cymru

Lansiwyd y prosiect hwn gan Wasanaeth Prawf 
Cenedlaethol Cymru i ddatblygu dull ‘dechrau i’r 
diwedd’ o roi cymorth i gyn-filwyr ar draws Cymru. 
Mae’n cynnwys cydgysylltu’r broses o bryd y gelwir yr 
heddlu allan, i fod yn y ddalfa, llys, carchar, prawf ac 
adsefydlu’n ôl mewn cymdeithas. 

Drwy adnabod cyn-filwyr yn y System Cyfiawnder 
Troseddol, bydd yn bosib eu cyfeirio ymlaen i dderbyn 
cymorth cyn-filwyr arbenigol i ateb yr heriau y gallent 
fod yn eu profi. Nod arall y prosiect oedd meithrin 
perthynas weithio gadarn â phartneriaid y prosiect gan 
gynnwys yr Uned Cyn-filwyr yng Ngharchar y Parc sy’n 
gweithio’n unswydd i gefnogi cyn-filwyr. Yng Ngharchar 
y Parc y mae’r rhan fwyaf o gyn-filwyr sydd yn y 
carchar yng Nghymru. Cafodd gyrff elusennol hefyd eu 
hymgorffori o fewn y system i ddarparu hyfforddiant, 
addysg a sgiliau bywyd, cyfleoedd gwaith, cymorth 
ariannol a gwasanaeth mentora.

Cyflogwyd dau Swyddog Cyswllt Carchar Cyn-filwyr. 
Maen nhw’n cyfweld cyn-filwyr yn y ddalfa i adnabod eu 
hanghenion, yn canfod y gwasanaeth mwyaf priodol i’w 
hatgyfeirio ymlaen ato ac yn hwyluso’r cyswllt i ddilyn 
gyda’r cyn-filwr. Mae cynllun adsefydlu’r unigolyn yn 
cynnwys manylion yr atgyfeiriad a drefnodd y cyswllt â’r 
carcharor cyn eu rhyddhau gan annog y posibilrwydd y 
bydd cymorth parhaus yn cael ei ddarparu ar ôl i’r cyn-
filwr adael y carchar. Mae academydd wedi gwneud 
ymchwil yn edrych ar effeithiolrwydd y prosiect; bydd 
y canlyniadau’n goleuo’r gwasanaethau a roddir i gyn-
filwyr yn y system garchardai yn y dyfodol ac yn dangos 
pa mor ddefnyddiol oedd yr ymyriadau presennol.

 
Mae Gwasanaeth Carchardai’r Alban wedi sefydlu 
Pencampwyr Swyddogion Cymorth i Gyn-filwyr yn y 
Carchar sy’n parhau i weithio ym mhob carchar yn y 
wlad i helpu rhai gyda dedfryd o garchar.  

Prosiect Cyngor Lluoedd Arfog yr Alban 

Mae system atgyfeirio yn ei lle ers tair blynedd fel 
bod swyddogion PoppyScotland yn gallu atgyfeirio 
unigolion sydd angen cymorth arnynt at grwpiau 
cymorth perthnasol drwy un pwynt cyswllt. Mae’r 
gwasanaeth atgyfeirio hwn yn golygu cydweithredu 
rhwng Heddlu’r Alban, Poppy Scotland a Chyngor ar 
Bopeth yr Alban. Mae Heddlu’r Alban wedi atgyfeirio 
850 o achosion at y gwasanaeth ers ei sefydlu.
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Pontio

Mae’r MOD yn datblygu polisi ar bontio fydd yn rhoi 
cymorth i’r teulu a hefyd i’r personél milwrol. Bydd 
y polisi newydd, sydd i’w gyhoeddi’n gynnar yn 
2018, yn annog personél milwrol sengl ac unigolion 
i baratoi ar gyfer pontio i fywyd sifil yn gynnar yn 
eu gyrfaoedd. Drwy gyllid gan yr Ymddiriedolaeth 
Forces in Mind, mae pob un o’r Ffederasiynau 
Teuluoedd wedi penodi ‘Rheolwr Cyswllt Pontio’ 
fydd am y ddwy flynedd nesaf yn recriwtio chwe 
theulu o bob Llu er mwyn eu dilyn drwy eu proses 
bontio. Gellir wedyn rhannu’r canfyddiadau allweddol 
â swyddogion polisi er mwyn deall y ‘tirlun’ a wynebir 
gan deuluoedd yn well ynghyd â rhannu profiadau, 
gwybodaeth, arferion gorau a gwersi a ddysgwyd 
wrth greu polisi pontio.  

Pontio – Rhai sy’n Gadael yn Gynnar

Yn Ionawr 2018 bydd gwasanaeth cymorth mentora 
ar gael gan SSAFA fel rhan o Dreial Pontio newydd. 
Cydweithrediad yw hwn rhwng yr MOD, SSAFA, y 
Gwasanaeth Lles Cyn-filwyr, Rheolaeth Ranbarthol y 
Fyddin a’r Bartneriaeth Pontio Gyrfa. Nod y treial yw 
darparu gwasanaeth cymorth mentora wedi’i deilwrio 
i rai sydd efallai’n cael fwyaf o drafferth â heriau 
bywyd wrth bontio o’r Lluoedd Arfog ar ddiwedd eu 
gyrfa. Y cohort personél sy’n ymddangos i fod yn 
cynnwys y gyfran fwyaf o rai sy’n cael trafferthion 
yw Rhai sy’n Gadael y Lluoedd yn Gynnar (ar ôl llai 
na phedair blynedd o wasanaeth). Bydd y treial yn 
cynnwys y Fyddin a bydd wedi’i leoli yng Nghatraeth. 
Bydd ei ffocws ar gymell a grymuso’r cyn-bersonél i 
gydnabod eu cryfderau a datblygu eu strategaethau 
eu hunain ar gyfer ymdopi â heriau bywyd yn 
y dyfodol, ac yn eu cyfeirio ymlaen at gymorth 
arbenigol lle bo angen. 

Yn 2018 bydd Llywodraeth Cymru’n comisiynu 
ymchwil i’r cysylltiad rhwng profiadau andwyol mewn 
plentyndod a rhai sy’n gadael y Lluoedd yn gynnar, 
er mwyn cyflwyno gwelliannau i’r broses bontio ar 
gyfer rhai sy’n gadael yn gynnar.

Cyfleoedd Cyflogaeth

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant ei Llwybr Tai, mae 
Llywodraeth Cymru’n bwriadu datblygu llwybr 
cyflogaeth ar gyfer cyn-filwyr. Bydd y cynllun yn 
tynnu sylw at gyfleoedd cyflogaeth ac yn cyfeirio 
cyn-filwyr ymlaen at wasanaethau i’w helpu gydag 
ysgrifennu CV, cynllunio gyrfa a sgiliau tebyg eraill i 
wella eu mynediad at waith.

Yn 2017, mewn partneriaeth â Busnes a’r 
Gymuned a SaluteMyJob, lansiodd Llywodraeth 
yr Alban becyn arfer gorau: Capitalising on Military 
Talent: https://www.bitc.org.uk/sites/default/files/
capitalising_on_military_talent_final_interactive_
pd.pdf. Roedd hwn yn dilyn y rhaglen Cefnogi 
Cyn-filwyr i Mewn i Waith oedd yn ceisio annog 
cyflogwyr i gydnabod y cyfraniad cadarnhaol y gall 
cyn-filwyr ei wneud i’r gweithlu. 

Yn Ebrill 2017 sefydlodd Llywodraeth yr Alban 
y Grŵp Strategol Cyflogadwyedd Cyn-filwyr i 
weithio ar gryfhau cyflogadwyedd cyn-filwyr mewn 
ymateb i argymhellion Comisiynydd Cyn-filwyr yr 
Alban yn ei adroddiad ar Gyflogadwyedd, Sgiliau 
a Dysgu a gyhoeddwyd yn 2016: http://www.gov.
scot/Resource/0050/00509088.pdf. Bydd y Grŵp 
Strategol yn parhau i edrych ar yr argymhellion wrth 
i’w gwaith ddatblygu; gan gynnwys ar faterion fel 
lleoliadau gwaith, achredu a mapio sgiliau milwrol 
drosodd i’r gweithlu sifil.

Gweddwon Rhyfel

Mae’r Llywodraeth yn cydnabod ymrwymiad 
unigryw ein teuluoedd milwrol i’w gwlad ac yn 
cydymdeimlo’n ddwfn ag amgylchiadau’r grŵp hwn 
o unigolion mewn profedigaeth. Mae’r Llywodraeth 
yn ystyried adolygu’r polisi ar hyn gan fwriadu 
gwneud penderfyniad yn 2018.

Cyflogaeth Partneriaid

Mae tua thri chwarter o bartneriaid personél milwrol 
mewn gwaith, sy’n cymharu’n ffafriol â’r sector 
sifil. Er hynny mae natur bywyd yn y Lluoedd yn ei 
gwneud yn anodd yn aml i bartneriaid gael gyrfa 
ac yn golygu efallai na chyflogir hwynt mewn rôl y 
byddent fel arfer yn ei dewis. Ar ben hynny, mae 
cyflogaeth yn parhau i fod yn her i bartneriaid 
personél a anfonir dramor.

Yn Hydref 2017 daeth dwy flynedd y treial Cymorth 
Gwaith i Bartneriaid, i roi cymorth cyflogadwyedd 
a chyflogaeth wedi’i deilwrio, i ben. Cynhaliwyd y 
treial yng ngorsafoedd yr RAF yn y DU a Chyprus, 
gyda 438 o bartneriaid RAF. Mae Prifysgol Anglia 
Ruskin yn gwneud gwerthusiad annibynnol o’r treial 
gan obeithio y bydd yr adroddiad terfynol ar gael 
yn fuan yn 2018. Yn dilyn gwerthusiad interim ym 
mis Mawrth, barn y partneriaid a gymrodd ran oedd 
bod y treial yn werth chweil a bod yr MOD yn eu 
gwerthfawrogi. Bydd y canfyddiadau’n helpu i dywys 
polisi ar gyfer y maes pwysig hwn.
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Ym mis Hydref 2017, diweddarodd y Coleg 
Plismona eu canllawiau fetio fel na fydd partneriaid 
a dibynyddion personél milwrol mwyach yn methu’r 
gofynion preswylio, oherwydd amser a dreuliwyd 
dramor gyda phersonél milwrol, wrth wneud cais i 
ymuno â’r Heddlu.  

Gweithlu Hyblyg

Bydd deddfwriaeth i ddod, a gyhoeddwyd yn Araith 
y Frenhines ym Mehefin 2017, yn golygu y bydd 
personél milwrol yn gallu gweithio’n rhan amser 
am gyfnodau byr, cyn belled nad yw’n effeithio 
ar effeithiolrwydd gweithredol y Lluoedd. Bydd y 
mesurau gweithio hyblyg, a ddaw i rym yn 2019, 
hefyd yn golygu na fydd angen i bersonél dreulio 
gymaint o amser i ffwrdd o’u hunedau cartref a’u 
teuluoedd. Mae’r angen i gynnal effeithiolrwydd 
gweithredol wrth wraidd y trefniadau hyn a bydd 
ceisiadau i weithio’n rhan amser yn cael eu hasesu’n 
bennaf yn erbyn anghenion y Lluoedd Arfog. Byddai 
dal angen iddynt fod yn rhan o ymatebion milwrol pe 
bai’r angen yn codi, fel mewn argyfwng cenedlaethol. 

Mae arolygon mewnol yr MOD wedi adrodd yn gyson 
mai effaith bywyd milwrol ar deulu a bywyd personol 
yw’r ffactor bwysicaf oll a allai ddylanwadu arnynt 
i adael a bydd gweithio hyblyg yn helpu i gadw 
personél. Yn ôl arolwg diweddar roedd 70% o’r rhai 
a atebodd o blaid mwy o gyfleoedd i weithio’n hyblyg 
ac roedd gan 71% ddiddordeb mewn achub ar y 
cyfleoedd hyn yn y dyfodol. Mae’r diwygiadau hyn 
yn rhan o gynnig modern i bersonél ac ymrwymiad y 
Llywodraeth i gryfhau Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Sgiliau trosglwyddadwy: Astudiaeth 
Achos: Roxane Heaton, Pennaeth Arloesi 
gyda Morrisons a Milwr Wrth Gefn gyda’r 
Llynges
Ymunodd Roxane â’r Llynges pan oedd yn y brifysgol 
ac am y 12 mlynedd diwethaf mae wedi cyfuno 
gwasanaeth rheolaidd ac fel milwr wrth gefn. Yn 
2015 enillodd wobr Ferch y Flwyddyn yng Ngwobrau 
Everywoman in Technology FDM, am ddatblygu 
technoleg arloesol a chost-effeithiol ynghyd â chynnwys 
digidol i gefnogi hyfforddiant a gweithrediadau’r Llynges. 
O ganlyniad i’r wobr cynigiodd Morrisons swydd iddi fel 
Pennaeth Arloesi.

 
 
Meddai Roxane: “Ym Morrisons rwyf yn helpu pobl ar 
draws y busnes i wneud synnwyr o bethau, arbed arian 
a gwneud gwelliannau i gwsmeriaid a chydweithwyr – 
tebyg iawn i fy ngwaith gyda’r Llynges.  Rwy’n caru fy 
ngwaith – mae arloesi’n cyffwrdd â bywydau pobl mewn 
amryw o ffyrdd ac yn creu gwir werth. Roedd y Llynges 
wedi fy mharatoi’n dda am fy swydd ym Morrisons ac 
mae’n wych y gallaf barhau i wasanaethu’r wlad fel 
milwr wrth gefn gyda chefnogaeth lawn Morrisons i 
Gyfamod y Lluoedd Arfog.”

“Mae gwaith tîm, ymrwymiad ac ynni’n hanfodol yn y Lluoedd 
Arfog ac yn gaffaeliad aruthrol ar draws Morrisons, felly rwy’n 
teimlo bod fy nwy yrfa wedi gallu cyfuno’n un.”
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Cyfathrebu’r Cyfamod

Strategaeth Gyfathrebu Traws-
Llywodraeth

Mae Cyfathrebu neges y Cyfamod yn bwysig i 
ddatblygu pob un o’r meysydd craidd, a dyna 
pam fod hyn yn flaenoriaeth o hyd i’r Llywodraeth 
gan gefnogi blaenoriaeth ymgyrch Gwasanaeth 
Cyfathrebu’r Llywodraeth o greu Cymdeithas 
Decach. Mae dull cydweithredol wedi’i ddatblygu ar 
draws Llywodraeth ar gyfer cyfathrebu’r Cyfamod, 
gyda’r MOD yn cadeirio’r Gweithgor chwarterol 
Traws-Llywodraeth ar Gyfathrebu’r Cyfamod 
sy’n cydgysylltu a gwerthuso’r holl weithgarwch 
cyfathrebu ac sy’n cynnwys cynrychiolaeth a 
mewnbwn gan elusennau’r Lluoedd Arfog a’r 
Ffederasiynau Teuluoedd. Mae’r MOD wedi hwyluso 
diweddariad o’r Strategaeth Traws-Llywodraeth 
ar Gyfathrebu’r Cyfamod gyda mewnbwn gan 
adrannau allweddol ac yn defnyddio barn ac 
ymchwil i gynulleidfaoedd targed megis personél 
gwasanaeth, cyn-filwyr, teuluoedd, cyrff masnachol 
a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn ogystal â phartneriaid 
darparu a rhanddeiliaid, i oleuo a blaenoriaethu 
gweithgarwch cyfathrebu ar gyfer y dyfodol. 

Dulliau Cyfathrebu

Defnyddiodd y Llywodraeth ddulliau mewnol ac 
allanol o gyfathrebu’r Cyfamod gan gynnwys 
cyhoeddiadau cyfryngau cenedlaethol a 
rhanbarthol, y cyfryngau cymdeithasol a blogiau, 
gwefannau’r Cyfamod a gov.uk ynghyd â 
rhwydweithiau mewnol a rhanddeiliaid eraill. Caiff 
cerrig milltir gyda’r nifer sy’n llofnodi’r Cyfamod eu 
dathlu ynghyd â hepgor ffioedd canslo band eang 
ar gyfer personél milwrol sydd ar bostiadau yn y 
DU a thramor, diweddariadau gan gynllun Cymorth 
i Brynu’r Lluoedd Arfog, a digwyddiadau fel y Cinio 
Blynyddol ar gyfer enillwyr Gwobrau Aur y Cynllun 
Cydnabod Cyflogwyr a’r Gynhadledd Weinidogol 
Ryngwladol ar Faterion Cyn-filwyr.

Mae gwefan y Cyfamod yn sianel gyfathrebu 
bwysig o hyd ar gyfer cynulleidfaoedd targed 
allanol a mewnol, ac yn defnyddio cynnwys apelgar 
ac astudiaethau achos i ddangos sut y mae’r 
Cyfamod yn rhoi cymorth ymarferol i fuddiolwyr. 
Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol ac mae’r 
wefan yn cael ei hadolygu’n barhaus, ar sail 
anghenion defnyddwyr. Ym mis Mawrth 2017 
lansiwyd adran Awdurdodau Lleol ar y wefan, wedi’i 
chreu’n defnyddio adborth gan awdurdodau lleol 

ac yn cynnwys adnoddau defnyddiol a dolenni at 
hyfforddiant, e-ddysgu ac astudiaethau achos. 

Mae brand newydd y Cyfamod wedi’i wreiddio 
ar draws dulliau cyfathrebu’r Llywodraeth ac 
mae adnoddau ar gael drwy wefan y gellir cael 
mynediad ati’n allanol i ddarparu canllawiau ar 
ddefnyddio’r brand. 

Ym Mehefin 2017, cyhoeddodd yr MOD a 
chonsortiwm o elusennau dan arweiniad y Lleng 
Brydeinig Frenhinol lansiad y Porth Cyn-filwyr gan 
hysbysu’r gymuned gyn-filwyr, personél milwrol 
a’u teuluoedd a’r cyhoedd yn gyffredinol am y 
cymorth sydd ar gael drwy’r Porth. Mae’r MOD yn 
cydweithredu â Gwasanaeth Darlledu’r Lluoedd 
Prydeinig (BFBS) ar weithgarwch i gyfathrebu’r 
Cyfamod. Yn Nhachwedd 2016, darlledwyd rhaglen 
ar y Cyfamod ar Radio’r BFBS (dros y byd a’r DU), 
ar wefan Forces TV ac ar y cyfryngau cymdeithasol 
i ddangos manteision y Cyfamod. Roedd yn 
cynnwys cyfweliadau â Gweinidog Amddiffyn a 
phrosiectau a buddiolwyr y Cyfamod ynghyd â 
sesiwn ffonio mewn ar y radio i siarad ag arbenigwr 
polisi Amddiffyn a’r Ffederasiynau Teuluoedd i ateb 
cwestiynau gan bersonél milwrol a’u teuluoedd am 
gymorth y Cyfamod.

Yn Hydref 2017 darlledodd BFBS wythnos o raglenni 
ar arian, yn cynnwys tîm o arbenigwyr ariannol 
ar BFBS Forces Radio a Facebook Live, i ateb 
cwestiynau gan gymuned y Lluoedd Arfog ar faterion 
ariannol a masnachol, o forgeisi i ddyledion ac o 
fuddsoddiadau i bensiynau, gan gynnwys egluro’r 
cymorth sydd ar gael drwy’r Cyfamod.

Pencampwyr y Cyfamod

Mae’r MOD yn parhau i weithio i gefnogi’r 
rhwydwaith o Bencampwyr Cyfamod mewn 
unedau milwrol ar draws y Lluoedd Arfog i’w helpu 
i gyfathrebu’r Cyfamod i’w personél milwrol. Mae 
hyn wedi cynnwys mewnbwn gan yr Adran Addysg 
a’r Adran Gwaith a Phensiynau i egluro’r cymorth a 
roddir gyda chyflogaeth a phensiynau a’r cymorth 
addysgol ar gyfer plant teuluoedd milwrol, yn 
ogystal â phosteri ar wasanaethau a chynhyrchion 
masnachol, a chyngor ariannol. Rhoddwyd hefyd 
cyflwyniadau ar gyfathrebu’r Cyfamod i Bencampwyr 
mewn cynadleddau ar draws y DU a bydd gwaith 
yn parhau ar gefnogi’r Pencampwyr gydag ystod 
o ddeunyddiau cyfathrebu’n targedu rhai o brif 
themâu’r Cyfamod.
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Pencampwyr Lluoedd Arfog y DWP

Mae gan bob ardal Canolfan Byd Gwaith Bencampwr 
Lluoedd Arfog. Nod yr adnodd neilltuol hwn yw 
codi ymwybyddiaeth o sut y gall pob Canolfan Byd 
Gwaith gefnogi rhai sy’n gadael y Lluoedd a chreu 
partneriaethau lleol â chymuned y Lluoedd Arfog ac 
elusennau i wella’r gefnogaeth a roddir i bersonél 
sy’n gadael, a’u teuluoedd, drwy’r ardal. 

Yn y flwyddyn ddiwethaf cynhaliwyd ffeiriau gwaith 
ar draws y wlad mewn ardaloedd fel Hexham, West 
Bromwich, Malvern, Rochdale a Lerpwl. Erbyn 
hyn cynrychiolir y Lluoedd Arfog yn rheolaidd yn y 
Canolfannau Byd Gwaith, gan greu cysylltiadau â 
chymunedau lleol a thrafod y gwahanol gyfleoedd 
sydd ar gael yn y Lluoedd.

Cydnabod

Rhai mewn Profedigaeth

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn cydnabod 
ymrwymiad unigryw ein personél milwrol i warchod 
ein gwlad drwy roi eu hunain yn y rheng flaen. 
Y rhai sy’n teimlo hyn fwyaf yw’r teuluoedd sy’n 
dioddef cyfnodau hir ar wahân i’w hanwyliaid ac 
yn poeni am eu diogelwch. I rai a wnaeth yr aberth 
fwyaf, ac i’r teuluoedd a’r anwyliaid sydd wedi eu 
gadael ar ôl, bydd hyn yn parhau i gael ei gydnabod 
a’i anrhydeddu. 

Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae digwyddiadau cofio’n ffyrdd pwysig o ddiolch a 
chydnabod yr aberth a wnaed gan bersonél milwrol 
a’u teuluoedd. Roedd rhaglen goffa pedair blynedd 
y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnwys tri digwyddiad i 
adlewyrchu hanes ac arwyddocad y brwydro ar 
Gadfaes Ypres yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda 
ffocws arbennig ar gofio Trydedd Frwydr Ypres 
(Passchendaele). Roedd y ddau ddigwyddiad ar 30 
Gorffennaf 2017 yn cynnwys seremoni draddodiadol 
y Caniad Olaf wrth Gofeb Ypres a derbyniad, wedi’i 
dilyn gan ystod eang o gyfryngau gweledol, map 
digidol o’r Neuadd Frethyn a luniwyd gan y BBC, 
ac adrodd stori’r brwydro ar Gadfaes Ypres o 1914 
ymlaen. I gloi’r digwyddiadau ar 31 Gorffennaf 
cynhaliwyd gwasanaeth coffa a gosod blodau 
seremonïol, traddodiadol.

Cynhaliwyd digwyddiadau yn Chwefror i gofio un 
o drychinebau morol gwaethaf yr 20fed ganrif yn 
nyfroedd y DU pan gollwyd SS MENDI, stemar 
fordaith o’r DU, ar ôl hwylio o Cape Town. Aeth SS 
MENDI ar draws stemar gargo fawr gan suddo yn y 
Sianel i’r de o Ynys Wyth a cholli 646 o fywydau, y 
rhan fwyaf ohonynt yn filwyr croenddu o Dde Affrica. 
Mae’r digwyddiadau coffa’n cynnwys seremoni 
gosod blodau ym Mynwent Milton yn Portsmouth, 
seremoni ym Mynwent Hollybrook yn Southampton a 
seremoni gosod blodau ar fwrdd SAS AMATOLA ger 
safle’r llongddrylliad oddi ar Ynys Wyth.

Fel rhan o raglen barhaus yr Alban o gofio 
canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, yn Ebrill 
2017 cynhaliodd ddigwyddiadau i gofio Brwydr 
Arras. Cynhaliwyd digwyddiadau coffa hefyd yn 
Nhachwedd 2017 i gofio canmlwyddiant marwolaeth 
Dr Elsie Inglis, sylfaenydd Ysbytai Merched yr Alban.
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Dadorchuddio Cofeb Irac ac Affganistan

Ar 9 Mawrth 2017 cynhaliodd yr MOD seremoni 
i ddadorchuddio Cofeb Irac ac Affganistan yng 
Ngerddi Arglawdd Fictoria. Cynhaliwyd addoliad 
milwrol ar hyd Rhodfa’r Marchlu cyn y dadorchuddio. 
Mae’r Gofeb yn anrhydeddu cyfraniad pawb yn 
y Lluoedd Arfog yn y DU a holl ddinasyddion y 
DU a gefnogodd yr ymgyrchoedd yn y Gwlff, Irac 
ac Affganistan rhwng 1990-2015. Ymunodd eu 
Huchelderau Brenhinol Dug Caeredin, Dug a Duges 
Caergrawnt ac aelodau eraill o’r Teulu Brenhinol â’r 
Frenhines a Theresa May ar gyfer y seremoni.

Diwrnod y Lluoedd Arfog 

Mae’r gefnogaeth i’r achlysur hwn gan y Llywodraeth 
ganolog yn mynd o nerth i nerth. Mae’r cyhoedd yn 
datgan eu cefnogaeth a’u diolch i gymuned ehangach 
y Lluoedd Arfog, gyda 390 o ddigwyddiadau lleol 
wedi’u cynnal drwy’r wlad, mwy nag erioed o’r blaen, 
ac ymgyrch helaeth yn y cyfryngau cymdeithasol. 
Cynhaliwyd y digwyddiad cenedlaethol yn Lerpwl, 
wedi’i gefnogi gan Ei Uchelder Iarll Wessex a’r 
Prif Weinidog, gan ddenu tua 200,000 o bobl. 
Cynhelir digwyddiad cenedlaethol 2018 gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy. 
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ATODIAD A: TABL O YMRWYMIADAU

Dengys y tabl hwn yr ymrwymiadau a wnaed am 
y tro cyntaf yn Adroddiad Blynyddol Cyfamod y 
Lluoedd Arfog a gyhoeddwyd yn Rhagfyr 2016 a’r 
rhai a gofnodwyd yn y tabl yng nghefn yr adroddiad 
hwnnw fel rhai “i’w cwblhau”.

Allwedd i statws cynnydd

Wedi’i gwblhau / Wedi’i derfynu

Ar darged i’w ddarparu 

Angen mwy o waith i gyrraedd y targed

Mewn perygl o beidio â chael ei ddarparu 
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Gofal Iechyd

Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd

Bydd yr MOD yn parhau i weithio i weithredu 
argymhellion y Comisiwn Ansawdd Gofal a’r 
rhan fwyaf o’r gwelliannau seilwaith oedd 
wedi eu hargymell erbyn dechrau 2016.

Y DU

Wedi’i gwblhau. Mae’r MOD wedi cwblhau’r 
holl argymhellion yn adolygiad y Comisiwn 
Ansawdd Gofal o Wasanaethau Meddygol 
Amddiffyn. 

Bydd Ystadegau Amddiffyn yn cyhoeddi’r 
adroddiad cyntaf ar achosion y 
marwolaethau ymhlith cyn-filwyr y brwydro 
yn Irac ac Affganistan yn 2015-16.

Y DU

Gofynnir am gyllid i gael mynediad at 
rifau GIG o’r cofnod iechyd electronig a 
gedwir gan yr MOD ac i fflagio a derbyn 
y cofnodion marwolaeth gan GIG Digidol. 
Bydd Ystadegau Amddiffyn yn cyhoeddi’r 
adroddiad cyntaf ar gasgliad y broses 
cyfateb data. 

Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda 
Cyn-filwyr GIG Cymru, Cais a’r Lleng 
Brydeinig Frenhinol i gyflwyno dulliau mwy 
di-dor o sicrhau bod cyn-filwyr yn parhau 
i dderbyn y gofal iechyd sy’n ateb eu 
hanghenion. Mae Llywodraeth Cymru’n 
gweithio gyda Cyn-filwyr GIG Cymru, Cais 
a’r Lleng Brydeinig Frenhinol i gyflwyno 
dulliau mwy di-dor o sicrhau bod cyn-filwyr 
yn parhau i dderbyn y gofal iechyd sy’n ateb 
eu hanghenion.

Lloegr

Yn 2017 mae Llywodraeth Cymru 
wedi canolbwyntio ar fwy o weithio 
mewn partneriaeth ac ar gyhoeddi 
canllawiau newydd i Fyrddau Iechyd ac 
Ymddiriedolaethau GIG yng Nghymru.

O 2017 ymlaen, bydd GIG Lloegr yn darparu 
gwasanaethau iechyd meddwl newydd i 
gyn-filwyr, dan gontract allanol.

England

Mae GIG Lloegr wedi lansio’r Gwasanaeth 
Pontio, Ymyrryd a Chyswllt sydd ar gael 
ar draws pedwar rhanbarth yn Lloegr: 
Gogledd, Canolbarth a Dwyrain, Llundain 
a De-Ddwyrain, De-Canol a De-Orllewin 
Lloegr.

Addysg

Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd RAG

Bydd yr MOD yn parhau i weithio gyda 
chydweithwyr yn yr Adran Addysg i geisio 
datrys y mater o drosglwyddo gwybodaeth 
am blant o deuluoedd milwrol, yn enwedig 
rhai gydag Anghenion Addysgol Arbennig 
ac Anableddau; ac i addasu a hyrwyddo’r 
Proffil Gwybodaeth Disgyblion (PIP) ar 
gyfer ysgolion tramor ac yn y gwledydd 
datganoledig.

Y DU

O fis Medi 2018 ymlaen, bydd y Ffeil 
Trosglwyddo Cyffredin yn cynnwys data 
mwy manwl am ddisgyblion y Lluoedd 
Arfog. Bydd y data’n helpu i ddatblygu 
polisïau i sicrhau nad yw plant o deuluoedd 
milwrol o dan anfantais.

Bydd yr MOD yn gwneud cyhoeddiadau 
pellach, unwaith y cytunir ar gostau, 
ynghylch ble a phryd y bydd y gwaith yn 
dechrau’n dilyn dosbarthu’r £20m o gyllid 
LIBOR i gefnogi’r ddarpariaeth gofal plant.

Y DU / 
Cyprus

Mae 33 o’r cyfleusterau wedi eu cwblhau; 
bydd y saith arall wedi eu cwblhau yn ystod 
chwe mis cyntaf 2018.

Bydd yr MOD yn gweithio gyda’r gwledydd 
datganoledig ac awdurdodau lleol i 
hwyluso’r broses bontio i bersonél milwrol 
sy’n dychwelyd i’r DU o’r Almaen.

Y DU

Mae’r MOD wedi gweithio’n agos ag 
ysgolion ac awdurdodau lleol, yn trefnu 
ymweliadau a briffiau rhwng y ddwy ochr i 
sicrhau bod plant sy’n adleoli o’r Almaen yn 
gallu pontio’n llyfn i ysgolion yn y DU. Hyd 
yma mae tua 2000 o blant o deuluoedd 
milwrol wedi pontio’n llwyddiannus yn ôl i’r 
DU. 
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Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd RAG

Bydd yr MOD yn gwella’r wybodaeth ar-lein 
i deuluoedd milwrol am y broses derbyn i 
ysgolion.

Y DU

Mae’r tudalennau gwe’n cael eu hail-
ddylunio ac yn dal i gael eu profi ar hyn 
o bryd. Mae’r llenyddiaeth yn cael ei 
diweddaru gan fwriadu ei lanlwytho i’r wefan 
yn fuan. 

Bydd yr MOD yn parhau i gryfhau ei 
phartneriaethau ag adrannau addysg ac 
awdurdodau lleol ym mhrif ardaloedd y 
Lluoedd Arfog, a gyda chyrff proffesiynol a 
rhwydweithiau, i hyrwyddo anghenion plant 
o deuluoedd milwrol.

Y DU

Ym mis Mehefin lansiwyd y Cynghrair 
Cynnydd Disgyblion Milwrol gan ddod â 
chynrychiolwyr o awdurdodau lleol a chyrff 
proffesiynol at ei gilydd.

Bydd yr MOD yn cwblhau 50,000 o 
brentisiaethau ychwanegol erbyn 2020. 

Y DU
Mae’r MOD ar y ffordd i gwrdd â’r targed o 
50,000 erbyn 2020.

Bydd Addysg yr Alban yn datblygu 
gwybodaeth leol a chenedlaethol hygyrch i 
gefnogi teuluoedd milwrol sy’n pontio’n ôl i’r 
Alban.

Yr Alban

Mae Addysg yr Alban yn creu gwefan gyda 
phartneriaid fydd yn cynnwys canllawiau, 
adnoddau, tudalennau awdurdod lleol a 
gwybodaeth am gyrff partner, gan fwriadu 
mynd yn fyw yn fuan yn 2018.

Bydd Addysg yr Alban yn ychwanegu 
cyfeiriad penodol at blant o deuluoedd 
milwrol a’r rhwystrau i’w haddysg yn y Cod 
Ymarfer ar Gymorth Ychwanegol i Ddysgu.

Yr Alban
Mae Llywodraeth yr Alban wedi dechrau 
ymgynghori ar y cynnig i gynnwys cyfeiriad 
at blant o deuluoedd milwrol.

Bydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno Bil 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) erbyn Rhagfyr 2017.

Cymru
Mae’r Bil wedi cyrraedd Cam 2 ac yn cael ei 
ystyried yn fanwl gan y Pwyllgor Plant, Pobl 
Ifanc ac Addysg.

Bydd yr MOD yn gweithio gyda phartneriaid 
i greu rhwydwaith ymchwil ar gyfer yr holl 
ymchwil yn ymwneud â phlant o deuluoedd 
milwrol, i’w helpu i adnabod eu hanghenion 
a’u canlyniadau.

Y DU
Ym Mehefin lansiwyd y Cynghrair Cynnydd 
Disgyblion Milwrol ac un o’r prif rolau fydd 
rhoi arweiniad ar gomisiynu ymchwil.

Llety

Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd

Sefydlu un system gwybodaeth reoli ar 
gyfer Llety Sengl i ddarparu gwybodaeth 
am gyflwr yr ystad a goleuo penderfyniadau 
buddsoddi allweddol.

Y DU

Mae’r cam dylunio eisoes ar y gweill a 
gofynion y system yn cael eu datblygu. 
Disgwylir cyflwyno’r system yn llawn erbyn 
diwedd 2019. Wrth i’r prosiect ddatblygu, 
bydd ansawdd y data fydd ar gael ar yr 
ystad SLA yn parhau i wella. 

Parhau i sicrhau bod y Prif Gontract Tai 
Cenedlaethol a ddyfarnwyd i CarillionAmey 
yn cwrdd â safonau’r contract ac yr 
adlewyrchir hyn yn y lefelau boddhad.

Y DU

Mae CarillionAmey yn parhau i gynnal lefel ei 
berfformiad sy’n cyd-fynd â’r hyn a osodwyd 
i lawr yn y safonau contractwr. Mae’r MOD 
yn cydnabod bod angen gwella’r ‘profiad 
byw’ fel yr adlewyrchir hynny yn y lefelau 
boddhad ac mae’n parhau i weithio gyda’r 
contractwr i feithrin gwelliannau pellach.

Datblygu dulliau eraill o ddarparu llety i 
bersonél milwrol a’u teuluoedd.

Y DU a 
Thramor

Bydd Model Llety’r Dyfodol yr MOD yn 
moderneiddio a gwella’r llety sydd ar gael, 
gan ei wneud yn decach a mwy hyblyg ond 
eto’n ei gadw’n fforddiadwy i’r MOD. Mae 
lleoliadau’n cael eu hystyried ar gyfer rhedeg 
y peilot ar ddiwedd 2018 ynddynt.
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Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd

Bydd yr MOD yn gwario tua £1.85 biliwn ar 
lety erbyn 2020/21 er mwyn darparu 18,500 
o unedau gwely SLA a 3,000 o gartrefi.

Y DU

Mae’r MOD wedi darparu dros 50,000 o 
unedau gwely SLA ar draws yr ystad dros 
y 10-15 mlynedd diwethaf (tua 11,000 yn 
y pum mlynedd ariannol ddiwethaf). Mae 
hyn yn cynnwys buddsoddi dros £1.2 biliwn 
ar wella safon ein llety SLA drwy’r prosiect 
Moderneiddio Llety Sengl (SLAM).

Parhau i gefnogi personél milwrol drwy 
Gynllun Cymorth i Brynu’r Lluoedd Arfog.

Y DU
Mae’r cynllun wedi cael ei ymestyn tan 
2018.

Mae DCLG yn cynnig dileu’r cyfyngiad oed 
i fod yn gymwys am gartrefi cyntaf ar gyfer 
personél milwrol wedi anafu, a phartneriaid 
mewn profedigaeth, erbyn gwanwyn 2017.

Lloegr
Mae DCLG yn disgwyl gwneud cyhoeddiad 
maes o law ar y camau nesaf ar gyfer 
cartrefi cyntaf.

Cyflwyno bil Tenantiaethau’r Goron fel bod 
gan bersonél milwrol yr un hawliau statudol 
â thenantiaid yn y sector preifat.

Y DU
Ni fydd bil y CTB yn symud yn ei flaen. Bydd 
y mater yn cael sylw fel rhan o FAM.

Y Cyfamod mewn Busnes

Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd RAG

Bydd yr MOD yn gweithio gyda’r Sector 
Gwasanaethau Ariannol i roi sylw i 
unrhyw anfantais bosib yn gysylltiedig â 
gwasanaethu dramor gyda’r Lluoedd Arfog.

Y DU

Drwy’r Grŵp Llywio Gwasanaethau Ariannol, 
mae’r MOD wedi gwneud cynnydd da i 
ddelio ag anfantais gyda chynhyrchion a 
gwasanaethau masnachol. Bydd yr MOD yn 
parhau i asesu beth arall y gellir ei wneud ar 
hyn.

Yn 2017 bydd yr MOD yn gweithio gyda 
darparwyr band eang i sicrhau bod gan 
gymuned y Lluoedd Arfog fynediad teg at y 
gwasanaeth hwn.

Y DU
Mae’r MOD wedi dod i gytundeb â’r holl 
brif ddarparwyr band eang i hepgor unrhyw 
ffioedd canslo.

Bydd yr MOD yn rhedeg peilot o’r fformat 
cyfeiriadau Lluoedd Prydeinig newydd ar 
gyfer personél milwrol a’u teuluoedd pan 
leolir hwynt dramor, erbyn dechrau 2017.

Y DU
Mae’r fformat BFPO wedi cael ei ddarparu 
ers 2012.

Bydd yr MOD yn gweithio â benthycwyr 
yn 2017 i sicrhau bod y newid polisi’n cael 
ei gymhwyso’n ehangach, sef bod cyflog 
milwyr wrth gefn am y flwyddyn flaenorol yn 
cael ei ystyried wrth wneud cais am forgais.

Y DU

Mae’r MOD wedi rhoi mwy o fanylion i 
fenthycwyr morgais am gyflogau milwyr wrth 
gefn ac arbenigol i roi cyfle teg i bersonél 
milwrol a milwyr wrth gefn i gael morgais. 

Y Cyfamod yn y Gymuned
Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd RAG

Yn fuan yn 2017 bydd yr MOD yn gweithio 
gyda’r llywodraeth a rhanddeiliaid allanol 
allweddol i ddatblygu a darparu Cynllun 
Gweithredu ar sail argymhellion yn yr 
adolygiad ‘Ein Cymuned, Ein Cyfamod’.

Y DU

Mae’r CRG wedi ategu holl argymhellion 
yr adroddiad OCOC a sefydlwyd Grŵp 
Gweithredu traws-llywodraeth i ddarparu’r 
argymhellion.
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Telerau ac Amodau Gwasanaeth

Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd

Datblygu Model Cyflogaeth Newydd. Y DU

Mae rhaglen y Model Cyflogaeth Newydd 
wedi cynnwys adolygiad cynhwysfawr o 
Delerau ac Amodau Gwasanaeth personél 
milwrol, yn filwyr rheolaidd ac wrth gefn. 
Ei nod oedd recriwtio a chadw gymaint o 
bersonél â phosib gyda’r adnoddau oedd 
ar gael, ailgylchu’r arbedion a chynhyrchu 
cynnig mwy modern sy’n cyd-fynd yn well 
â dewisiadau ffordd o fyw a lleihau effaith 
bywyd milwrol ar unigolion a’u teuluoedd.

Disgwylir i’r rhaglen NEM ddod i ben erbyn 
diwedd 2017 ar ôl gorffen darparu; mae’r 
ffocws bellach ar wreiddio’r newidiadau a 
bydd y warchodaeth bontio’n parhau tan 
2020 a thu hwnt.

Bywyd Teuluol

Ymrwymiad Perthnasol Cynnydd RAG

Bydd y Swyddfa Gartref yn gweithio i 
ddatrys problemau a brofir gan deuluoedd 
gwledydd y Gymanwlad a thramor wrth 
wneud cais am fisas a phasbortau. 

Y DU

Mae’r Swyddfa Gartref wedi adnabod 
y problemau technegol ac yn gweithio 
i’w datrys. Mae iawndal yn cael ei dalu i 
deuluoedd sydd wedi gorfod talu ffioedd 
anghywir.

Erbyn 2020, Llywodraeth Cymru i gyflwyno 
cynnig gofal plant hyblyg a gwell i rieni sy’n 
gweithio gyda phlant 3 a 4 oed.

Cymru

Mae’r gwaith o brofi Cynnig Gofal Plant 
Llywodraeth Cymru wedi dechrau mewn 
saith ardal beilot ar draws Cymru.

Profir pob agwedd ar Gynnig Gofal Plant 
newydd Cymru i sicrhau ei fod yn hygyrch i 
rieni ac yn gynaliadwy yn y tymor hir unwaith 
y caiff ei gyflwyno’n ehangach.

Cydbwyso’r galwadau ar bersonél milwrol 
a’u teuluoedd drwy Fodel Cyflogaeth 
Newydd.

Y DU

Mae’r NEM wedi cynhyrchu cynnig mwy 
modern drwy gyflwyno polisïau newydd 
i annog mwy o sefydlogrwydd cartref a 
dewisiadau ffordd o fyw i bersonél milwrol. 

Cymorth ar ôl Gadael

Ymrwymiad Perthnasol i Cynnydd RAG

Yr MOD i adnabod ffyrdd o roi gwybod i 
gyn-filwyr sut i gael gafael ar y lefelau uchel 
o gymorth sydd ar gael. Yr MOD i adrodd 
ar hyn ymhellach yn adroddiad blynyddol y 
Cyfamod yn 2016.

Y DU

Mae amrywiol gynlluniau yn eu lle i roi 
cymorth ychwanegol i gyn-filwyr ar draws y 
tirlun Cyfamod. Lansiwyd y Porth Cyn-filwyr 
a’r Cynghrair Ysbytai Cyfamod ar gyfer Cyn-
filwyr eleni. Mae rhaglenni eraill fel llwybrau 
tai a chyflogaeth naill ai ar y gweill neu wedi 
eu darparu yn Lloegr ac yn y gwledydd 
datganoledig.
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Cydnabod
Ymrwymiad Perthnasol i Cynnydd RAG

Bydd yr MOD yn parhau i weithio gyda’r 
Ffederasiynau Teuluoedd i gasglu mwy o 
dystiolaeth ar gynnwys partneriaid wedi 
ysgaru yng nghategorïau cymuned y 
Lluoedd Arfog ac yn adrodd ar hyn yn 
adroddiad eleni.

Y DU

Mae’r DLCG am ymgynghori ar ganllawiau 
statudol newydd i awdurdodau lleol yn nodi 
na ddylid cymhwyso’r prawf cysylltiad lleol ar 
gyfer tai cymdeithasol gydag unrhyw gymar 
neu bartner sifil wedi ysgaru neu wahanu o 
bersonél milwrol.

Milwyr Wrth Gefn

Commitment Perthnasol i Cynnydd RAG

Yr MOD i gyhoeddi canfyddiadau ymchwil 
i’r cymorth a roddir i deuluoedd milwyr wrth 
gefn, yn Awst 2017.

Y DU Cyhoeddwyd yn fewnol yn Hydref 2017.
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