
Cofnodion cyfarfod cyffredinol blynyddol y 

Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a'r 

Cadetiaid  
 

Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018, 12.00 - 13.20  

Ystafell Gynadledda B 

 

Yn bresennol: 

 Darren Millar: Cadeirydd, AC dros Orllewin Clwyd (Ceidwadwyr 

Cymreig)   

 Kathryn Sharpe: Ysgrifenyddiaeth, Staff Cymorth yr Aelodau 

 Geraint Jones Step Change 

 Sgwadron-bennaeth Brian Ramsey: Tîm Ymgysylltu Arbenigol yr 

RAF  

 Swyddog Gwarant Stephen Perham: Tîm Ymgysylltu Arbenigol yr 

RAF  

 Annabel Ingram: Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin  

 Lisa Rawlings: Swyddog Cyswllt Cyfamod y Lluoedd Arfog 

Rhanbarthol, Gwent  

 Mohammad Asghar: AC dros Ddwyrain De Cymru (Ceidwadwyr 

Cymreig)  

 Y Brigadydd Jock Fraser: Cadlywydd Rhanbarthol y Llynges 

 ML Dave Singletary: Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u 

Teuluoedd (SSAFA) 

 Angela Burns AC Gorllewin Caerfyrddin a Sir Benfro (Ceidwadwyr 

Cymreig)  

 Cadlywydd yr Awyrlu Adrian Williams: Swyddog Awyrlu Cymru  

 Cyrnol Lance Patterson: Dirprwy Gomander Pencadlys Cymru  

 Y Cyrnol Nick Beard: CE RFCA Cymru  

  Dr. Neil Kitchener : UNHSW  

 Alun Williams: Staff Cymorth yr Aelodau 

 Andrew RT Davies: AC dros Ganol De Cymru ac Arweinydd y 

Ceidwadwyr Cymreig  

 Mike Bailey: Gwasanaeth lles cyn-filwyr yr MOD 

 Ty Harrison: Y Lleng Brydeinig Frenhinol 



 Peter Evans: Y Lleng Brydeinig Frenhinol 

 Mark Isherwood: AC dros Ogledd Cymru (Ceidwadwyr Cymreig) 

 Gareth Bennett: AC dros Ganol De Cymru (UKIP) 

 Heather Ferguson: Age Cymru 

 Alun Davies: Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a 

Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan: 

 

 Lisa Leece: Gwasanaeth Lles Meddygol Amddiffyn Sant Ioan a'r 

Groes Goch (DMWS) 

 Janet Finch-Saunders : AC dros Aberconwy (Ceidwadwyr 

Cymreig) 

 Jeff Maddison: Swyddog Cyswllt Cyfamod y Lluoedd Arfog, 

Cyngor Rhondda Cynon Taf  

 Andrew Whitcombe: Cynghoryddar Gyngor Caerffili  

 Richard Mottershead: Colegau Technoleg Uwch yr Emiradau 

Arabaidd Unedig  

 Llyr Gruffydd: AC dros Ogledd Cymru (Plaid Cymru) 

 Shelley Elgin: Help for Heroes 

 David Rose:  UNSWIS  

 Stephen Hughes: RFCA  

 John Skipper  

 Karen Rees: Barnardo's Cymru 

 Menna Thomas: Barnardo's Cymru 

 Ian Williams: Staff Cymorth yr Aelodau 

 David Rowlands: AC dros Ddwyrain De Cymru (UKIP)  

 

1. Croeso, cyflwyniad ac ymddiheuriadau a busnes y cyfarfod 

cyffredinol blynyddol 

 

Ethol y Cadeirydd. Enwebwyd Darren Millar gan Angela Burns ac 

eiliodd Mohammed Asghar ei enwebiad. Ni chafwyd unrhyw 

enwebiadau eraill a phleidleisiodd y Grŵp yn unfrydol dros ethol 

Darren Millar. 

 



Ethol yr Ysgrifennydd. Enwebwyd Kathryn Sharpe gan Darren 

Millar ac eiliodd Angela Burns ei enwebiad. Ni chafwyd unrhyw 

enwebiadau eraill a phleidleisiodd y Grŵp yn unfrydol dros ethol 

Kathryn Sharpe. 

 

  



1. Cyflwyniad gan Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

Rhoddodd Alun Davies gyflwyniad yn ymdrin ag Ymchwiliad y 

Grŵp i Gyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru a gyhoeddwyd fis 

Tachwedd 2017. 

 

Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar ymateb i argymhellion yr 

Adroddiad. 

 

Roedd hyn yn cynnwys trafodaeth ar benodi Comisiynydd y 

Lluoedd Arfog, (ac roedd Alun Davies yn amau a oedd hyn y 

syniad da), adnoddau swyddfa ac ymgysylltu â chydweithwyr. 

Roedd hefyd yn pryderu am y polisi cyfiawnder presennol a'r 

angen i Lywodraeth Cymru ddangos arweiniad strategol. 

 

Dywedodd Comodor yr Awyrlu Dai Williams ei fod yn ddiolchgar i’r 

Grŵp Arbenigol am eu gwaith a dywedodd fod nifer gymesur o 

filwyr yng Nghymru.  

 

Cyfeiriodd Andrew RT Davies hefyd ar nifer y milwyr yng Nghymru. 

 

Holodd Oscar Asghar ynghylch sefydlu Cwnsler Amddiffyn Cymru. 

 

Camau i’w cymryd: 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i baratoi ymateb ysgrifenedig i'r 

argymhellion yn Adroddiad y Grŵp Trawsbleidiol ar ei Ymchwiliad i 

Gyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru. 

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i estyn gwahoddiad i'r Cadeirydd 

i gyfarfodydd y Grŵp Arbenigol yn y dyfodol. 

 

  



2. Cyflwyniad gan Dr Neil Kitchiner, Cyfarwyddwr ac Arweinydd 

Clinigol Ymgynghorol Cyn-filwyr GIG Cymru, a Geraint Jones, 

Step Change, ar Gynllun Peilot Mentora Cymheiriaid a ariennir 

gan H4H 

 

Dechreuodd Dr. Neil Kitchiner ei gyflwyniad drwy roi’r wybodaeth 

ddiweddaraf a oedd yn cynnwys: 

 Trosolwg o’r nifer a gyfeiriwyd at Gyn-filwyr GIG Cymru 

 Y mathau o gyn-filwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth 

 Y math arall o waith y mae'r gwasanaeth yn ei wneud, fel trin 

dinasyddion Cymru a gafodd eu dal yn yr ymosodiadau 

terfysgol Tunisia 

 Trafodaeth ar yr hapbrofion 3MDR newydd gyda rheolydd  

yng nghanolfan Caerdydd a’r Fro i drin PTSD ymhlith cyn-

filwyr, a fydd yn para am 18 mis arall. Y targed yw trin 42 o 

gyn-filwyr a gwelwyd 16 ohonynt hyd yma. 

 

Rhoddodd Geraint Jones y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun 

Mentora Cymheiriaid a gyflwynwyd gan Step Change. Ar hyn o 

bryd mae dau fentor cymheiriaid yn cael eu hariannu gan Fwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac mae saith yn gweithio mewn 

rhannau eraill o Gymru o ganlyniad i arian gan Help for Heroes. 

Mae'r gwasanaeth yn cynnig gwaith ymyrraeth lefel isel ac mae 

wedi bod yn arbennig o lwyddiannus o ran ymgysylltu â phobl yn 

ystod y cyfnod pan fyddant yn aros am therapi. Mae pryderon 

ynglŷn â chynaliadwyedd y prosiect o ystyried y cyllid sydd ar gael. 

 

Yn dilyn y cyflwyniad, cafwyd trafodaeth ar gyllid blaenorol, a 

holwyd a oedd unrhyw ddata dibynadwy i ragweld maint y galw 

tebygol. Nid oedd data o’r fath ar gael ar hyn o bryd, ond roedd 

Combat Stress yn amcangyfrif bod cyfnod o14 mlynedd yn mynd 

heibio ar ôl i filwyr adael y lluoedd arfog cyn i’w symptomau ddod 

i’r amlwg. 

 

Camau i’w cymryd:  

Mae disgwyl i’r gwasanaeth gael ei werthuso erbyn mis Chwefror 

2018. Yna, bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i 



holi am ymgorffori'r gwasanaeth mentora cyfoedion yn y byrddau 

iechyd lleol ledled Cymru ac i wneud cais am gyllid o £250,000 ar 

gyfer naw o swyddi mentora cymheiriaid.  

 

3. Cyflwyniad ar Broject 360 ° gan Heather Ferguson, Rheolwr 

Prosiect Age Cymru  

 

Rhoddodd Heather Ferguson gyflwyniad ar brosiect newydd y 

mae’n gyfrifol amdano ac sy’n cael ei roi ar waith ar y cyd gan Age 

Cymru, Woody's Lodge a Chynghrair Henoed Cymru. Mae 

Prosiect 360 ° yn canolbwyntio ar gyn-filwyr 65 oed neu hŷn y mae 

angen cymorth arnynt. Prosiect ar gyfer Cymru gyfan yw hwn a 

bydd ar waith rhwng Gorffennaf 2017 a Mawrth 2020. Caiff ei 

ariannu gan Gronfa'r Cyn-filwyr Hŷn, sy'n dod o gyllid LIBOR.  

 

Dyma amcanion y prosiect: 

 ei gwneud yn haws manteisio ar wasanaethau Cynghrair 

Henoed Cymru 

 ei gwneud yn haws cyfnewid gwybodaeth  

 gwella dulliau o weithio mewn partneriaeth 

 targedu a chynllunio’n well 

 ychwanegu at yr ymchwil sy'n bod eisoes 

 gwella bywydau cyn-filwyr hŷn  

 

Yna, cafwyd trafodaeth ynghylch adnabod cyn-filwyr, a’r angen i 

holi pobl sy’n cael eu cyfeirio at wasanaethau a fuont yn 

gwasanaethu yn y lluoedd arfog erioed . 

 

Roedd Peter Evans yn teimlo’n rhwystredig nad oedd neb yn gofyn 

y cwestiwn hwn, er bod hynny’n rhan o faniffesto'r Lleng Brydeinig 

Frenhinol.  Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn cynnig hyfforddiant i 

awdurdodau lleol, ond nid yw’n statudol ar hyn o bryd. 

 

Cyfeiriodd David Singeltary at y syniad o gael blwch i’w dicio ar 

ffurflenni’r cyfrifiad. 

 



Cyfeiriodd Darren Millar at adroddiad y Grŵp a oedd wedi galw am 

gerdyn adnabod i gyn-filwyr. Byddai’n hawdd eu hadnabod wedyn, 

a soniodd hefyd am gael blwch i’w dicio ar y Gofrestr Etholiadol.   

 

  



Cam  i’w gymryd:  

Y Cadeirydd i holi’r Comisiwn Etholiadol  a ellid cynnwys blwch 

adnabod cyn-filwr ar ddogfennau cofrestru pleidleiswyr.  

 

Aelodau'r Grŵp Trawsbleidiol i godi ymwybyddiaeth o Broject 360°. 

 

4. Y wybodaeth ddiweddaraf am waith Ffederasiwn Teuluoedd y 

Fyddin gan Annabel Ingram, Rheolwr Rhanbarth y Gogledd,  

 

Rhoddodd Annabel Ingram wybodaeth i’r Grŵp am ddau ddarn o 

waith ymchwil y mae Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin yn eu 

cynnal ar hyn o bryd: 

 cyflogaeth priod a’r rhwystrau presennol 

 y problemau sy’n codi wrth i gyn-filwyr geisio byw yn y 

gymdeithas ar ôl gadael y lluoedd arfog. 

 

Bydd yr ymchwil hwn ar gael yn yr haf 2018.  

 

Tynnnodd Annabel Ingram sylw hefyd at yr angen i gael  Premiwm 

Disgyblion y Lluoedd Arfog. 

 

Dywedodd Mark Isherwood ei fod wedi cael nifer gynyddol o 

negeseuon e-bost yn pryderu am ddiffyg cyllid ar gyfer disgyblion y 

Lluoedd Arfog yn Sir y Fflint.  

 

Cam i’w gymryd:  

Aelodau’r Grŵp Trawsbleidiol i barhau i herio Llywodraeth Cymru i 

sefydlu Premiwm Disgyblion y Lluoedd Arfog.  

 

5. Unrhyw fater arall 

 

Rhoddodd Comodor yr Awyrlu Dai Williams y wybodaeth 

ddiweddaraf am y cynlluniau i ddathlu Canmlwyddiant yr RAF. 

 

Cam  i’w gymryd:  

Yr Ysgrifennydd i ddosbarthu dyddiadau dathliadau'r RAF drwy 

gydol y flwyddyn. 



 

Cyfeiriodd Darren Millar at Ddiwrnod Lluoedd Arfog yn y DU a gaiff 

ei drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Conwy ar 30  Mehefin yn 

Llandudno, gan annog Aelodau’r Grŵp i ymuno yn y dathliadau.  

 

Cam i’w gymryd:  

Yr Ysgrifennydd i ddosbarthu’r linc i alluogi cyn-filwyr i gymryd 

rhan yng Ngorymdaith Diwrnod Lluoedd Arfog y DU. 

 

Dywedodd y Brigadydd Jock Fraser wrth y grŵp y bydd HMS 

Express yn ymweld â Chaerdydd yn fuan a’i fod yn gobeithio y 

bydd modd trefnu ymweliad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad fel rhan o 

Gynllun Lluoedd Arfog y Cynulliad. Bydd HMS Cambria yn cymryd 

rhan mewn digwyddiad i’w anrhydeddu yn Abertawe ar 17 Mawrth 

2018. 

 

Dywedodd Peter Evans y bydd modd i gyrff di-elw wneud cais am 

grantiau allanol y Lleng Frenhinol Brydeinig er mwyn cynnal neu 

gynllunio gweithgareddau elusennol ar 23  Chwefror 2018.   

 

Cam i’w gymryd: 

Peter Evans i anfon linc i'r dudalen grantiau a’r Ysgrifennydd i’w 

dosbarthu wedyn i aelodau’r Grŵp Trawsbleidiol. 

 

 
 


