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Crynodeb o Gyfarfod: Y Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid - 

3/10/2018 - Y Pierhead 

 

1. Cyflwyniadau 

 

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol 

 

➢ Rhoddodd Darren Millar AC ddiweddariad i’r Grŵp ar 

ddiwrnod Lluoedd wrth Gefn y Lluoedd Arfog a drafodwyd yn 

y cyfarfod diwethaf. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i 

gynnal digwyddiad dydd y lluoedd wrth gefn yn ystod 

‘Wythnos y Lluoedd wrth Gefn 2019’. Rhoddodd Nick Beard 

o’r Gymdeithas ddiweddariad i’r Grŵp ar gynllunio. Anogodd 

Nick Beard y Grŵp hefyd i wahodd cyflogwyr a gweithwyr 

posibl i’r digwyddiad. 

 

➢ Roedd Barnardo’s wedi ymateb i’r Grŵp gan gadarnhau bod 

yr holl achosion y bu’n ymdrin â hwy ynglŷn â’i Wasanaeth 

Cefnogi Cyn-filwyr, sydd wedi dod i ben, wedi cael eu 

trosglwyddo i asiantaethau eraill. Darparwyd copi o’i 

adroddiad gwerthuso hefyd, a dosbarthwyd hwn i’r Grŵp.  

 

 

➢ Ymatebodd Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai, i lythyr y 

Grŵp ynglŷn â thai i gyn-filwyr yn Nhorfaen. Cadarnhaodd y 

Gweinidog ei bod wedi cysylltu â chyngor Torfaen i drafod ei 

ddull gweithredu o ran cynorthwyo cyn-filwyr i ddod o hyd i 

dai. Hefyd, anogodd y Gweinidog swyddogion cyswllt 

Cyfamod y Lluoedd Arfog i gysylltu â Chymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru. Dosbarthwyd copi o’r llythyr ymysg 

aelodau’r Grŵp.  

 

3. Cyflwyniad gan Syr Deian Hopkin ar ‘Gymru’n Cofio’ 

 

➢ Cafodd y Grŵp gyflwyniad gan Syr Deian Hopkin ar raglen 

‘Cymru’n Cofio’. 



 

➢ Diolchodd Darren Millar AC i Deian Hopkin am roi’r 

wybodaeth ddiweddaraf ar Cymru’n Cofio. Diolchodd Deian 

i’r Grŵp a chofiodd ei fod wedi rhoi cyflwyniad tebyg rai 

blynyddoedd yn ôl. 

 

➢ Cadarnhawyd bod y prosiect Cymru’n Cofio wedi’i ymestyn i 

2020. 

 

 

➢ Ers i’r prosiect ddechrau, mae wedi dod â chymunedau a 

sefydliadau ynghyd â chymorth gan gronfa’r loteri 

genedlaethol. 

 

➢ Er gwaethaf pryderon y byddai diddordeb yn pylu dros 

gyfnod, mae brwdfrydedd y cyhoedd am y prosiect wedi 

parhau i dyfu. Ym mhob rhan o’r DU, roedd 30 miliwn o bobl 

a 7.5 miliwn o bobl ifanc wedi profi’r Rhaglen Goffa 14-18. 

 

 

➢ Bydd y prosiect yn parhau i gael ei gofio y tu hwnt i’r 

canmlwyddiant. Byddai prosiectau yn cynnwys catalogio 

dogfennau digidol hygyrch a darluniau o’r rhyfel a 

gynhyrchwyd gan Peter Jackson ar gael am flynyddoedd i 

ddod. 

 

➢ Awgrymodd Syr Deian Hopkin bod yn rhaid gwneud gwaith i 

sicrhau nad yw Cymru’n Cofio yn troi’n Cymru’n Anghofio, a 

dywedodd fod yn rhaid inni barchu aberth a’r cysgod a 

fwriwyd ganddo. Awgrymodd Syr Deian Hopkin hefyd y dylai’r 

wlad barhau i fyfyrio ar ystyr y rhyfel heb fynd yn ôl i’r ddadl 

hanesyddol o ran bai.  

 

➢ Gofynnodd Rhianon Passmore AC a oedd cynlluniau i 

ehangu’r gwasanaethau digidol a’r ffynonellau yn ymwneud 

â’r Rhyfel Byd Cyntaf y tu hwnt i 2018. Atebodd Syr Deian 

Hopkin fod y prosiect wedi’i ymestyn i 2020 i drafod cofio yn 

dilyn diwedd y canmlwyddiant a nododd fod dogfennau 

digidol yng Nghymru am ddim yn gyffredinol, ac nid yw hyn 

yn wir bob amser yn Lloegr. Awgrymodd Darren Millar AC fod 

y Grŵp yn ysgrifennu at Dafydd Elis Thomas AC, y Gweinidog 

dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, i ofyn pa 

gefnogaeth fyddai ar gael i’r archif ddigidol yn y dyfodol. 

 

 



➢ Gofynnodd Mohammad Asghar AC beth fyddai’r ffordd orau o 

sicrhau bod plant yn cael eu haddysgu i gofio yn y dyfodol. 

Awgrymodd Syr Deian Hopkin y byddai prosiectau fel ffilm 

Peter Jackson yn helpu i wneud hyn. Awgrymodd Darren 

Millar AC y dylai’r Grŵp ysgrifennu at Kirsty Williams AC, 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, i sicrhau bod coffa yn y 

cwricwlwm newydd sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. 

 

 

4. Diweddariad ar waith Help for Heroes gan Shelley Elgin 

 

➢ Dywedodd Shelly Elgin wrth y Grŵp fod Help for Heroes nawr 

wedi agor canolfan barhaol yng Nghymru, yn Nhrefforest.  

 

➢ Mae Help for Heroes wedi bod yn weithredol ers 18 mis yng 

Nghymru. Mae’r elusen yn cynnig adferiad chwaraeon, 

cymorth lles, cymrodoriaeth, cefnogaeth gyrfa a chymorth 

grant. 

 

 

➢ Cafodd tîm Help for Heroes Cymru ddau atgyfeiriad yn ystod 

eu mis cyntaf ac maent bellach yn prosesu ugain atgyfeiriad y 

mis.  

 

➢ Gwelodd y Grŵp fideo a gynhyrchwyd gan Help for Heroes, yn 

dangos cyn-filwyr yn siarad am y cymorth roedd Help for 

Heroes wedi’i gynnig iddynt. 

 

 

➢ Gofynnodd Darren Millar AC a oedd rhaglenni partneriaeth 

Help for Heroes Cymru yn canolbwyntio’n bennaf ar Dde 

Cymru. Dywedodd Shelly Elgin fod gan Help for Heroes un 

gweithiwr allweddol yng Ngogledd Cymru ac maent am 

ehangu ymhellach i’r ardal yn y dyfodol.  

 

➢ Nododd Mandy Jones AC, ar ôl iddi fod yng nghanolfan Step 

Change ym Mae Colwyn, na allai ddod o hyd i ffigurau o ran 

cyn-filwyr digartref gan Lywodraeth Cymru nac unrhyw 

ffynhonnell arall. Cadarnhaodd Shelly Elgin fod Help for 

Heroes yn edrych ar hyn. Dywedodd David Price o 

Bartneriaeth Cyn-filwyr Cymru fod pedwar gweithiwr 

allgymorth sy’n gweithio ledled Cymru yn ymestyn y gwaith i 

gynnwys cyn-filwyr digartref. Dywedodd David Price y 



byddai’n dosbarthu adroddiad, a gaiff ei ysgrifennu gan Phil 

Hubbard, ar y mater hwn ar gyfer y Grŵp pan oedd ar gael.  

 

 

➢ Gofynnodd Caroline Jones AC beth oedd sefydliadau yn ei 

wneud i atal cyn-filwyr rhag dechrau troseddu, a nododd fod 

yna adain yng Ngharchar Ei Mawrhydi Park i gyn-filwyr. 

 

➢ Dywedodd Lisa Rawlings ei bod, yn ei rôl, wedi bod yn 

cysylltu â Heddlu Gwent ynghylch rhaglen wyro i atal cyn-

filwyr rhag troseddu. Mae gan Heddlu Gwent raglen debyg i 

fenywod. Soniodd aelod arall o’r Grŵp bod gan Heddlu De 

Cymru brosiect tebyg.  

 

 

➢ Soniodd aelod o’r Grŵp am y prosiect SToMP (Support 

Transition of Military Personnel) sy’n cefnogi Cyn-filwyr yn y 

gwasanaeth carchardai. 

 

➢ Awgrymodd Darren Millar AC y dylid gwahodd cynrychiolwyr 

o Garchar Parc, o SToMP a sefydliadau eraill i drafod cyn-

filwyr a chyfiawnder troseddol yn y cyfarfodydd nesaf. 

Awgrymodd Mark Isherwood AC y dylid gwahodd Mark Polin 

gan fod ganddo gefndir ym maes plismona ac iechyd. 

Cytunwyd ar hyn. 

 

 

➢ Cytunodd y Grŵp y dylid dosbarthu manylion cyswllt Help for 

Heroes ymhlith ei aelodau, fel bod modd cyfeirio unigolion. 

 

➢ Dywedodd Shelly Elgin hefyd fod tîm o’r DU yn cystadlu yn y 

Gemau Invictus. Cytunodd y Grŵp ei fod am ysgrifennu at Brif 

Weinidog Cymru i awgrymu gwahodd y tîm i’r Senedd ar ôl y 

Gemau. 

 

5. Y diweddaraf gan Lisa Rawlings am y Prosiect Cymru Gyfan ar gyfer 

Addysg Plant y Lluoedd Arfog (SSCE). 

 

➢ Dechreuodd Lisa Rawlings gyda chyflwyniad gan SSCE 

(Gwasanaeth Cefnogi Addysg Plant y Lluoedd Arfog yng 

Nghymru). Cenhadaeth SSCE yw darparu cefnogaeth addysgol 

i blant y lluoedd arfog yng Nghymru. Y brif her yw adnabod 

plant y lluoedd arfog, a chodi ymwybyddiaeth mewn ysgolion. 

 



➢ Y diffiniad o blentyn y lluoedd arfog yw unrhyw blentyn i 

aelod sy’n gwasanaethu o’r lluoedd arfog neu aelod o’r 

lluoedd wrth gefn neu blentyn y mae ei rieni wedi 

gwasanaethu yn ystod y chwe blynedd diwethaf. 

 

 

➢ Mae plant y lluoedd arfog yn fwy agored i niwed gan eu bod 

yn aml yn symud rhwng ysgolion, yn profi bylchau yn eu 

haddysg oherwydd symud rhwng gwahanol systemau ac yn 

teimlo effaith emosiynol rhieni sy’n cael eu lleoli. Mae llawer 

o blant pobl sy’n gwasanaethu yn cael eu symud yn amlach 

na phlant teithwyr.  

 

➢ Dangosodd astudiaeth a gynhaliwyd yn 2015 fod 1,500 o 

blant y lluoedd arfog yn byw ledled Cymru ym mhob un o’r 

22 awdurdod lleol. 

 

 

➢ Cynhaliodd SSCE gynhadledd ym mis Mehefin lle’r oedd 

llawer o siaradwyr yn bresennol, gan gynnwys Alun Davies AC 

a chynrychiolwyr o ysgolion ac elusennau. 

 

➢ Roedd y SSCE yn bresennol ar ddiwrnod y Lluoedd Arfog yn 

Llandudno lle bu’n cwrdd ag Alun Cairns, a defnyddiwyd y 

digwyddiad i arddangos eu gwaith ar draws Cymru. 

 

 

➢ I ddechrau, dyrannwyd £200,000 i’r gronfa Cefnogi Plant y 

Lluoedd Arfog yng Nghymru. Cafodd SSCE 41 o geisiadau yn 

gofyn am £600,000, ac yn dilyn hyn, rhoddodd Llywodraeth 

Cymru £50,000 yn ychwanegol. Mae’r rhestr o geisiadau 

llwyddiannus i’w gweld ar wefan SSCE. 

 

➢ Cynyddodd cronfa cymorth addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn 

o £3 miliwn ar gyfer 2018/19 ac o £2 filiwn ar gyfer 

2019/20. 

 

 

➢ Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried ychwanegu cwestiwn am 

blant y lluoedd arfog ar y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 

Disgyblion. 

 

➢ Gofynnodd Lisa Rawlings i’r Aelodau Cynulliad annog 

ysgolion yn eu hardal i wneud cais am grantiau plant y 

lluoedd arfog. 



 

 

➢ Dywedodd Jock Fraser y byddai’n cysylltu â’r gwasanaeth 

pontio yn y Llynges er mwyn sicrhau eu bod yn gwybod am y 

rheol chwe blynedd sy’n ymwneud â phlant y lluoedd arfog. 

 

➢ Gofynnodd Suzy Davies AC a oedd cefnogaeth benodol i blant 

y lluoedd arfog o ran iechyd meddwl. Nid oes cefnogaeth 

benodol bellach, nawr fod cyllid Barnardo’s wedi’i dorri. Mae 

plant y lluoedd arfog bellach yn mynd ar restr aros wyth mis 

gyda Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). 

 

6. Y Lleng Brydeinig Frenhinol - Unigrwydd ac Unigedd Cymdeithasol yng 

Nghymuned y Lluoedd Arfog 

 

➢ Rhoddodd Anthony Metcalf gyflwyniad i’r Grŵp ar unigrwydd 

ac unigedd cymdeithasol. 

 

➢ Roedd y Lleng Brydeinig Frenhinol wedi cynnal arolwg ar 

ynysu cymdeithasol ymhlith cyn-filwyr. Roedd 4% o’r 

ymatebwyr yn dod o Gymru. Nod yr ymchwil oedd edrych ar 

brofiadau o unigrwydd ac unigedd cymdeithasol, beth yw’r 

sbardunau penodol i gyn-filwyr, a’r rhwystrau sy’n eu 

hwynebu wrth chwilio am gefnogaeth. 

 

 

➢ Dywedodd un o bob pedwar o’r ymatebwyr eu bod yn 

teimlo’n unig ac ynysig bob amser neu’n aml.  

 

➢ Mae’r sbardun ar gyfer y teimladau hyn yn amrywiol, ac mae 

llawer o’r teimladau hefyd yn gyffredin ymhlith y boblogaeth 

yn gyffredinol, gan gynnwys ysgariad, iechyd gwael a 

heneiddio. Fodd bynnag, mae yna sbardunau gwahanol i gyn-

filwyr, gan gynnwys, nifer uwch y trawsnewid yn eu bywyd, 

diwylliant y lluoedd arfog, cyfnodau hir o fod ar wahân yn y 

fyddin, ac ymadawiad terfynol â’r gwasanaeth. 

 

 

➢ Mae cefnogaeth ar gyfer unigrwydd ac unigedd cymdeithasol 

yn gymhleth - nid oes un dull sy’n addas i bawb. Mae 

pryderon nad oes digon o ddata ar unigrwydd ac ynysu 

ymhlith personél presennol y lluoedd arfog. 

 



➢ Mae’r RBL wedi cael sgwrs gychwynnol gyda Llywodraeth 

Cymru a’r Weinyddiaeth Amddiffyn, a bu’r sgwrs hon yn un 

gadarnhaol.   

 

 

➢ Cytunodd Darren Millar AC i gyflwyno cwestiwn ysgrifenedig i 

Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol 

a Gwasanaethau Cyhoeddus, ar adroddiad y Lleng Brydeinig 

Frenhinol.  

 

7. Unrhyw fater arall 

 

➢ Rhoddodd Lisa Rawlings wybod i’r Grŵp fod gan Swyddogion 

Cyswllt y Lluoedd Arfog 12 mis ar ôl yn eu swyddi, ac 

roeddent yn paratoi i adael y swyddi, ac roedd yn annog 

aelodau i gysylltu â hi yn ystod y 12 mis nesaf. Mynegodd 

Darren Millar AC bryderon bod y cynllun yn dod i ben. 

 

➢ Rhoddodd Darren Millar AC wybod i’r Grŵp y byddai dadl yn y 

Senedd ar Ddydd Sul y Cofio os bydd y Blaid Geidwadol yn 

cael amser trafod.  

 

 

➢ Croesawodd y Grŵp y Cyrnol Nick Locke i’w swydd newydd a 

diolchodd i’r Cyrnol Lance Patterson am fod yn bresennol yn 

ei gyfarfod olaf o’r Grŵp. 

 

➢ Nododd y Grŵp fod Gavin Williamson wedi cyhoeddi y bydd 

cynllun Cadet Seiber yn cael ei sefydlu i ddatblygu’r 

genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch.  

 

 

 

Daeth Darren Millar â’r cyfarfod i ben 


