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Crynodeb o'r cyfarfod: 

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a'r Cadetiaid - 23/05/2018 - Y Pierhead 

Fel Cadeirydd, agorodd Darren Millar y cyfarfod 

1. Cyflwyniadau 

 

2. Cyflwyniad ar Raglen Ymgysylltu â Chyflogwyr Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid 

Cymru (y Cyrnol Nick Beard, Prif Weithredwr, Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid 

Cymru) 

• Mae Ymgysylltu â Chyflogwyr yn cynnwys pob gweithgaredd sy'n datblygu ac yn cynnal 

perthnasoedd rhwng milwyr wrth gefn a chyflogwyr. Mae hyn yn cynnwys recriwtio a chadw, 

adsefydlu, ailsefydlu milwyr wrth gefn, ac ati.   

• Mae Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru hefyd yn hwyluso perthnasau 

rhwng cyflogwyr â chyflogeion drwy drefnu amser i ffwrdd o'r gwaith i filwyr wrth gefn er 

mwyn iddynt gyflawni eu dyletswydd drwy reoli perthnasoedd. Mae hyn yn rhan o'r dull 

gweithredu wrth Reoli Perthnasoedd Amddiffyn. 

• Mae Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru yn cyflogi dau Gyfarwyddwr 

Ymgysylltu Cyflogwyr Rhanbarthol yng Nghymru, sydd â'r dasg o siarad â chyflogwyr a 

hyrwyddo'r agenda amddiffyn. Eu prif rôl yw rheoli Cyfamod y Lluoedd Arfog a'r Cynllun 

Cydnabyddiaeth Cyflogwyr. 

• Mae'r Bwrdd Ymgysylltu Cyflogwyr Rhanbarthol yn cydlynu gweithgareddau, ymgyrchoedd, 

dyddiaduron, ac yn cysylltu gwahanol ganghennau'r lluoedd arfog â'i gilydd.  

• Mae'r Grŵp Ymgysylltu Cyflogwyr Rhanbarthol yn rhoi cyfle i gyflogwyr ddweud wrth y tîm 

Amddiffyn os oes angen ymyrraeth gynorthwyol gan sefydliadau allanol yng nghyd-destun 

perthynas â chyflogeion sy'n filwyr wrth gefn. Mae'n cael ei arwain gan gyflogwyr ac mae'n 

manteisio ar rwydweithiau, yn cynghori'r Grŵp Ymgysylltu Cyflogwyr Rhanbarthol, ac yn 

cynrychioli trawstoriad o fusnesau. 

• Mae'n nod bwysig i gael cyflogwyr i ymuno â Chyfamod y Lluoedd Arfog. Dyma'r cam cyntaf 

at gael gwobr efydd, arian neu aur gan y Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr, y mae'n rhaid i 

gyflogwyr geisio ei ennill. Mae hyn yn rhoi cymhelliant i gyflogwyr wneud ymdrech yn y maes 

hwn. Mae'r rheini sydd wedi ennill y wobr hyd yn hyn yn cynnwys awdurdodau lleol, 

mentrau preifat a sefydliadau'r trydydd sector. 

• Blaenoriaethau Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gyfer 2018/19: Cyflwyno'r Cyfrifon Datblygu 

diwygiedig; cynyddu'r nifer o lofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog; cynyddu nifer y 

llofnodwyr ERS; a hwyluso mentrau Grŵp Cyflogaeth Ranbarthol.  

• Ar hyn o bryd mae gan Gymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru 43 "cyfrif mawr" 

yng Nghymru, gan gynnwys Airbus. 



• Mae'r tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr wedi: cynyddu gwobrau ar bob lefel; denu cwmnïau o 

Gymru i fod yn llofnodwyr; cofrestru Amgueddfa Genedlaethol Cymru; ac ehangu eu 

gweithgarwch yng Ngogledd Cymru. 

• Trafodaeth ddilynol: 

➢ Dywedodd y Cyrnol Beard fod Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru yn 

rhoi cymorth i wŷr a gwragedd priod milwyr o ran cyflogaeth. Dywedodd y Cyrnol Beard 

fod REEDs yn gweithio ar hyn gyda mudiadau eraill ac mae'n rhaid i REEDs bwysleisio'r 

cyfleoedd sydd gan wŷr a gwragedd priod o ran cyflogaeth. 

➢ Rhoddodd y Cyrnol Beard wybod i'r grŵp fod tua 2,400 o filwyr wrth gefn yng Nghymru, 

er bod un safle yng Ngogledd Cymru ynghau ar hyn o bryd gan ei fod yn cael ei 

ailstrwythuro.  

➢ Mae REEDs yn siarad â'r Ffederasiwn Busnesau Bach, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, 

ac undebau llafur yn aml 

➢ Awgrymodd Darren Millar y dylid cynnal digwyddiad i godi ymwybyddiaeth o filwyr wrth 

gefn a'r gwaith maen nhw'n ei wneud.  Cytunwyd y byddai hyn yn syniad da. Awgrymodd 

un person y byddai'n bosibl ychwanegu hyn at ddigwyddiadau sydd eisoes wedi'u trefnu 

ar gyfer y dyfodol, fel seremoni wobrwyo mis Tachwedd. 

➢ Awgrymwyd hefyd y dylai'r Grŵp Trawsbleidiol ysgrifennu at Gydffederasiwn Diwydiant 

Prydain ac eraill i ddiolch iddynt am eu hymdrechion hyd yn hyn ac i'w hannog i barhau 

â'u cyfranogiad a'i gynyddu yn y maes hwn.  

 

3. Cyflwyniad ar Wasanaethau Cymorth i Deuluoedd Cyn-filwyr (Karen Rees, Barnardo's 

Cymru) 

 

• Nid oedd Karen Rees yn bresennol i wneud y cyflwyniad, felly bu'r grŵp yn trafod gwaith 

Barnardo's yn y maes hwn, gan ganolbwyntio ar berthnasoedd cynorthwywyr a chyn-filwyr 

gyda'u teuluoedd, gan gynnwys plant milwyr / teuluoedd sy'n pontio i'r system addysg. 

• Yn ddiweddar, mae'r arian a oedd ar gael i Barnardo's Cymru i wneud gwaith yn y maes hwn 

wedi cael ei dynnu'n ôl, ond nid yw'r adroddiad gwerthuso ar gyfer y rhaglen wedi'i gyflwyno 

i'r grŵp eto. Felly, roedd y grŵp am gael gwybod a oedd unrhyw sefydliadau eraill wedi 

mabwysiadu'r gwaith yr oedd Barnardo's yn ei wneud gynt. 

• Un broblem yn yr ardal hon yw, yn wahanol i Loegr, nad yw Llywodraeth Cymru yn cadw 

data ar nifer plant milwyr a chyn-filwyr 

• Nodwyd bod ysgolion yng Ngwent yn derbyn sesiynau briffio ar sut i adnabod a chynorthwyo 

plant felly. 

• Cytunwyd y byddai'r grŵp yn cysylltu â Barnardo's Cymru i gael yr adroddiad gwerthuso ac 

yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn pa gamau y maent yn bwriadu eu cymryd i fynd i'r 

afael â'r materion a nodwyd.  

• Bydd y grŵp hefyd yn gofyn am wybodaeth am waith achos parhaus sydd wedi dod i ben yn 

sgil diwedd y prosiect er mwyn darparu trefniadau amgen am gymorth. 

 

4. Diweddariad ar waith y Lleng Brydeinig Frenhinol gan Peter Evans 

 



• Gwyliodd y grŵp fideo "Diolch" y Lleng Brydeinig Frenhinol a gynhyrchwyd i ddangos 

gwerthfawrogiad ar gyfer cenhedlaeth y Rhyfel Byd Cyntaf, y rheini a oedd yn ymladd a'r 

rheini nad oedd yn ymladd, i gyd-fynd â chanmlwyddiant diwedd y rhyfel. 

• Maent yn gofyn i'r DU, y Gymanwlad, a gweddill y byd i gymryd rhan 

• Byddant yn dod â chardiau llenyddiaeth ac addewid i gyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol fel 

y gall y grŵp lunio deunydd ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol er mwyn codi ymwybyddiaeth 

o'r ymgyrch. 

• Mae gan yr ymgyrch dudalen Facebook sydd eisoes wedi ei sefydlu, felly gellid rhoi 

gwybodaeth am weithgareddau ar hwnnw hefyd. Gofynnwyd a ellid defnyddio hyn fel ffordd 

o greu momentwm ar gyfer "digwyddiadau", ymgyrchoedd a dathliadau yn y dyfodol. 

Dywedodd Mr Evans y gellid, a'u bod eisoes yn edrych ar ffyrdd o wneud hyn mewn 

perthynas â dathlu'r Gymanwlad, y bleidlais ar gyfer menywod, yn ogystal â digwyddiadau 

llai adnabyddus megis cludiad awyr Berlin. 

 

5. Diweddariad ar waith Partneriaeth Cyn-filwyr Cymru gan Dave Price 

 

• Mae Partneriaeth newydd Cyn-filwyr Cymru newydd gwblhau ei blwyddyn gyntaf o waith lle 

maent wedi lleoli 60 o gyn-filwyr / milwyr / a'u teuluoedd ac wedi sefydlu perthnasau gyda'r 

lluoedd arfog, awdurdodau lleol, y trydydd sector, a chymdeithasau tai.  

• Maent yn amcangyfrif y byddant wedi ffeindio cartref i gyfanswm o 104 o bobl erbyn diwedd 

haf 2018. 

• O ganlyniad i'r gwaith hwn, maent wedi penderfynu ehangu a dod yn elusen amser llawn. 

• Un o'r pethau maent wedi'i wneud yw rhoi gwybod i'r Weinyddiaeth Amddiffyn am adegau 

pan oeddent yn teimlo nad oedd y weinyddiaeth wedi paratoi'n ddigonol er mwyn 

cynorthwyo cyn-filwyr / milwyr i ail-integreiddio yn y gymuned ar ôl gwasanaethu, neu hyd 

yn oed integreiddio'r rhai nad ydynt erioed wedi byw yn y DU o'r blaen. 

• Cynigiodd Darren Millar fod y grŵp yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gefnogi polisi 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen i roi cartrefi i gyn-filwyr a chydnabyddiaeth iddynt hefyd.   

 

6. Diweddariad ar waith Help for Heroes gan Shelley Elgin  

 

• Dywedodd Shelley Elgin wrth y grŵp y byddai ganddynt gyflwyniad i'w ddangos i'r grŵp 

yn y cyfarfod nesaf. 

• Hefyd, dywedasant wrth y grŵp fod ganddynt safle parhaol yng Nghymru nawr yn 

Nhrefforest, ac y byddai gwahoddiad i ddigwyddiad agoriadol yn cael ei anfon yn fuan.  

 

7. Unrhyw fater arall  

 

• Bydd digwyddiad RAF: 100 yn cael ei gynnal ar 13 Mehefin 2018 yn y Cynulliad Cenedlaethol 

- bydd gwahoddiad yn cael ei anfon i'r Grŵp Trawsbleidiol. 

• Rhoddodd y Cyrnol Patterson yr wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau Diwrnod y Lluoedd 

Arfog yn y DU ac ar ddefnyddio milwyr o Gymru. 

• Gofynnodd Mike Bailey o'r Gwasanaeth Lles Cyn-filwyr am bum munud yn y cyfarfod nesaf i 

roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyn-filwyr a anafwyd yn gritigol.   



• Bydd gwahoddiad yn cael ei anfon ar gyfer digwyddiad i ddathlu degawd o Wasanaeth Cyn-

filwyr GIG Cymru  

• Bydd gwahoddiad yn cael ei anfon at Syr Deim Hopkin i gyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol. 

• Cytunodd y grŵp i ysgrifennu at Kirsty Williams i ofyn pa gamau sy'n cael eu cymryd i roi 

sylw i blant i filwyr mewn Ysgolion Cymraeg.  

• Cytunodd y grŵp i hybu ymgysylltiad rhwng y Sefydliad Cyfarwyddwyr a Ffederasiwn 

Busnesau Bach a'r rhaglen ymgysylltu cyflogaeth.  

 

Daeth Darren Millar â'r cyfarfod i ben 

 


