
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Newyddlenni  
Gwanwyn 2019 

Casglu data ynghylch plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog 
Mae Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, wedi ymrwymo i gasglu data ynghylch plant â rhieni yn y Lluoedd 
Arfog yng Nghymru. 
Yn y cyfamser... Ysgrifennodd SSCE Cymru i bob ysgol yng Nghymru yn ddiweddar, gan gynnwys llythyr drafft 
i’w anfon at rieni, gyda’r nod o adnabod plant ysgol â rhieni yn y Lluoedd Arfog. Cafwyd ymateb gan 410 o 
ysgolion, ac adnabuwyd oddeutu 1,600 o blant mewn 310 o ysgolion. Nid oedd gan bron hanner yr ysgolion 
hynny ond un neu ddau o blant â rhieni yn y Lluoedd Arfog. 
 

Diwrnod Rhanddeiliaid SSCE Cymru 
Ddydd Mawrth 19 Mawrth 2019, cynhaliodd SSCE Cymru ei ail ddiwrnod Rhanddeiliaid yng ngorsaf yr Awyrlu 
Brenhinol yn y Fali, Ynys Môn. Ar y diwrnod cyflwynwyd yr wybodaeth ddiweddaraf gan amrywiaeth o sefydliadau 
a mudiadau, gan gynnwys y Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc, Cynghrair SCiP, Ffederasiwn Teuluoedd y 
Llynges a Swyddogion Cyswllt y Lluoedd Arfog. Roedd 30 o bobl yn bresennol a buont yn cymryd rhan mewn 
gweithdai er mwyn diwygio hen adnoddau SSCE Cymru a chreu rhai newydd. 
I gael copi o’r rhaglen, y cyflwyniadau a’r cofnodion, cysylltwch â: millie.taylor@wlga.gov.uk 
 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect SSCE Cymru, edrychwch ar y wefan 
www.sscecymru.co.uk a dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru 

 
Mae croeso i chi ddosbarthu llythyr newyddion rhwydwaith SSCE Cymru ymhlith eich rhwydwaith 
a’ch cysylltiadau chi. Gall unrhyw un a hoffai gael ei ychwanegu at Rwydwaith SSCE Cymru ymuno 
yma: http://www.sscecymru.co.uk/home.php?page_id=12&setLanguage=2 

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Rwydwaith SSCE Cymru 
 Cynghrair SCiP – Cefnogi Plant Ysgol â Rhieni yn y Lluoedd Arfog 
Os oes plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog ar gofrestr eich ysgol chi, byddai’n ein helpu pe gallech gwblhau’r arolwg 
hwn i gyfrannu at y fframwaith. Dylai’r arolwg gymryd tua 15-30 munud i'w gwblhau, ond efallai y bydd angen i 
chi ddefnyddio data’r ysgol wrth ateb rhai o’r cwestiynau. Mae a wnelo rhan o’r arolwg â system addysg Lloegr, 
felly os oes cwestiwn sy'n amherthnasol, dewiswch ’n/a’.   
Dolen i’r arolwg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/QRPLYPW 
 
Grantiau Bach Cyfamod y Lluoedd Arfog 
Mae grantiau hyd at £20,000 ar gael i brosiectau lleol sydd am gefnogi integreiddio cymunedol neu ddarparu 
gwasanaethau’n lleol. 
Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau: 5 Mehefin 2019. 
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
http://www.covenantfund.org.uk/local-grants-and-digital-development-programme/ 

Y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect Cynorthwyo Plant 
Milwyr yn Ysgolion Cymru (SSCE) 
 

mailto:millie.taylor@wlga.gov.uk
http://www.sscecymru.co.uk/
https://twitter.com/SSCECymru
http://www.sscecymru.co.uk/home.php?page_id=12&setLanguage=2
https://www.surveymonkey.co.uk/r/QRPLYPW
http://www.covenantfund.org.uk/local-grants-and-digital-development-programme/


 

Enghraifft o arfer dda - Swyddog Cefnogi Addysg Lluoedd ei Mawrhydi yng Nghasnewydd 
a Sir Fynwy 
Llwyddodd Casnewydd a Sir Fynwy â chais i Gronfa Cefnogi Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn, i dalu am swyddog 
a fydd yn gweithio gydag ysgolion i helpu i wella eu dealltwriaeth o sut ellir cefnogi plant â rhieni yn y Lluoedd 
Arfog yn eu haddysg. 
 

Enghraifft o arfer dda – Cefnogaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 
Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan bellach wedi gosod plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog yn grŵp â blaenoriaeth. 
Golyga hynny fod plant â rhieni yn y Lluoedd Arfog sydd angen cymorth brys gan y Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a Phobl Ifanc yng Ngwent yn cael eu hatgyfeirio ar frys. 

 
Cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol – y goblygiadau i blant â rhieni yn y Lluoedd Arfog 
Mae’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ganllaw statudol ar gyfer darparwyr a lleoliadau  
Addysg yng Nghymru, gan gynnwys ysgolion a sefydliadau addysg bellach, yn ogystal â phartneriaid allweddol 
ym maes Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 
Y rhain yw’r penodau o’r cod drafft sy’n berthnasol i blant â rhieni yn y Lluoedd Arfog: 

• Pennod 3: cynnwys a chefnogi plant, eu rhieni a phobl ifanc  
• Pennod 5: Dyletswydd i adolygu Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol yn rheolaidd 
• Pennod 7: Y diffiniad o ADY a DDdY, adnabod ADY a phenderfynu ar y DDdY sy’n ofynnol 
• Penodau 8 i 12: Dyletswyddau ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac awdurdodau lleol 

• Pennod 9: Dyletswyddau ar ysgolion a gynhelir ac awdurdodau lleol mewn perthynas â phlant a phobl 
ifanc mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru 

• Pennod 23: Plant a phobl ifanc mewn amgylchiadau penodol. 
Mae’r cod drafft yn sôn yn benodol am blant â rhieni yn y Lluoedd Arfog: 
Pennod 5: Dyletswydd i adolygu Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol yn rheolaidd 
 “Dylai awdurdodau lleol ystyried anghenion penodol unrhyw gymunedau sydd yn y Lluoedd Arfog o fewn eu 
ffiniau wrth gyflwyno neu gynllunio DDdY ar gyfer plant a phobl ifanc â rhieni yn y Lluoedd Arfog sydd ag ADY.” 
Pennod 23: Plant a phobl ifanc mewn amgylchiadau penodol. 
 “Plant a phobl ifanc y Lluoedd Arfog...” 
I gael manylion llawn ynglŷn â’r modd y mae’r Cod drafft yn ymdrin â phlant â rhieni yn y Lluoedd Arfog, cysylltwch 
â: tracey.pead@torfaen.gov.uk  

 
Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin – holiadur ‘Lleisiau Plant y Lluoedd Arfog’ 
Hoffai Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin glywed oddi wrth unrhyw blant sydd â rhieni yn y Fyddin i gael gwybod 
sut mae hynny’n effeithio arnynt o ran safleoedd, colli ffrindiau, bylchau mewn addysg a mwy. Y dyddiad cau i 
gwblhau’r holiadur yw 5 Ebrill 2019. Fe gewch chi fwy o fanylion yma: 
https://aff.org.uk/news/lets-listen-to-our-service-children/ 

 
Lles Môr-filwyr Brenhinol y Llynges (RNRMW) 
Mae RNRMW yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i staff y Llynges a’u teuluoedd ledled y Deyrnas Gyfunol a 
thramor: 

• Gwasanaethau Lles arbenigol sy’n hygyrch ac yn gyfrinachol, gan gynnwys cyngor ymarferol a 
chefnogaeth i unigolion, eu teuluoedd a’r gyfundrefn Weithredol ac Adrannol/Catrodol, gan sicrhau y 
darperir cymorth hanfodol wedi’i deilwra pan mae angen. 

• Cymorth Cymunedol gan gynnwys cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled y Deyrnas Gyfunol ac 
arwain Fforwm Ieuenctid y Llynges. 
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• Cymorth Gwybodaeth, sy’n cynhyrchu taflenni gwybodaeth am faterion cyfoes yn ogystal ag ymchwilio i 
wybodaeth a’i rannu drwy nifer o gyfryngau digidol, gan sicrhau fod teuluoedd y Llynges ar wasgar yn 
medru cael cymorth lle bynnag yn y byd y maent yn byw. 

Cysylltwch â: navynps-peoplesptrnrmwportal@mod.gov.uk, 02392 728777 

www.royalnavy.mod.uk/forums 

 
Help for Heroes 
Yng Nghymru, mae Tîm Adfer Cymunedol Help for Heroes yn darparu cymorth holistig i gyn-filwyr sydd wedi’u 
hanafu neu sy’n sâl a staff y Lluoedd Arfog y mae eu gwaith wedi effeithio arnynt. 

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: 
• Gweithwyr allweddol un-i-un sy’n adnabod y blaenoriaethau ar gyfer gwella iechyd a lles corfforol a 

meddyliol, yn helpu â phethau ymarferol fel cymorth ariannol, tai, perthnasau a chyfeirio at asiantaethau 
sy’n bartneriaid. 

• Sesiynau Chwaraeon Adfer a gynhelir mewn cymunedau ledled Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys nofio, 
rygbi gallu cymysg, pêl-droed cerdded, criced, pilates, hyfforddiant cylchol, troelli a phwmpio’r corff.  

• Cynhelir gweithgareddau Cymdeithas Criw’r Brodyr a Chwiorydd bob mis ar y cyd â’r sesiynau chwaraeon.  

• Gweithgareddau i blant lle gall cyn-filwyr a’u teuluoedd ddod ynghyd a mwynhau pob math o bethau fel 
sesiynau celf a chrefft, gwylio dolffiniaid, gemau rygbi rhyngwladol yn Stadiwm y Principality a theithiau 
mewn cwch ar gamlesi. 

• Mae’r Swyddog Cyswllt Clinigol ar gyfer Cyn-filwyr yn nyrs gymwys a fedr ddarparu cyngor a chymorth 
arbenigol i bobl ag anghenion meddygol, gan gynnwys darparu eiriolaeth a chefnogaeth wrth gael 
mynediad at wasanaethau iechyd. 

• Sesiynau Hylendid Cysgu a Phrofiad Pathfinder Help for Heroes yng Nghymru.  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: wales.supporthub@helpforheroes.org.uk, 01443 808910 

 
Woody’s Lodge – de Cymru 
Canolfan gymdeithasol yw Woody’s Lodge ar Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn Y Barri, ac mae’n cyfeirio cyn-
filwyr at y gefnogaeth a’r cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn ail-gysylltu â’u teuluoedd a’u cymunedau. Yn y 
chwe mis cyntaf fe ddaeth mwy na 1,200 o ymwelwyr o Fro Morgannwg a Chaerdydd. Mae Woody’s Lodge hefyd 
yn ganolfan ar gyfer ugain o asiantaethau elusennol a statudol, gan gynnwys: Y Lleng Brydeinig, y GIG, yr Adran 
Gwaith a Phensiynau, Recovery Cymru, NEXUS, Barnardo’s a Chymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u 
Teuluoedd. 
Mewn partneriaeth ag Age Cymru a Chynghrair Henoed Cymru, mae Woody’s Lodge wedi llwyddo i sicrhau cyllid 
Cyfamod y Lluoedd Arfog er mwyn gweithio gyda chyn-filwyr trigain oed a hŷn. Y nod yw helpu’r cyn-filwyr i 
oresgyn yr heriau sydd o’u blaenau, yn enwedig felly o ran iechyd corfforol a meddyliol, lles cymdeithasol, arian 
a thai. 
Yn ddiweddar sefydlodd Woody’s Lodge ginio misol i Bartneriaid a Phlant, lle estynnir gwahoddiad i deuluoedd 
ddod i rannu eu profiadau a datblygu rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer ei gilydd. Maent hefyd yn cyfeirio 
teuluoedd at wahanol sefydliadau ledled Cymru, gan gynnwys TGP Cymru. 
Mae gan Woody’s Lodge ail ganolfan yn y Gogledd, ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. 
Cysylltwch â: support@woodyslodge.org, 01446 781792 
Facebook: WoodysLodge 
www.woodyslodge.org  
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School updates 

Gorsaf yr Awyrlu yn Sain Tathan 
Ddydd Gwener 9 Tachwedd bu’r disgyblion yng 
Ngwasanaeth y Cadoediad yng Ngorsaf yr Awyrlu yn Sain 
Tathan, dan arweiniad yr Offeiriad Steve Lamond. Roedd 
y disgyblion yn cynrychioli’r ysgol yn y gwasanaeth, a 
hefyd yn bresennol oedd Hyfforddeion Ysgol Hyfforddiant 
Technegol Rhif 4, aelodau presennol o’r Lluoedd Arfog, 
staff sifil a theuluoedd aelodau’r fyddin. 

Maes Coffa 
Ddydd Mercher 7 Tachwedd aeth tri disgybl i’r gwasanaeth Maes Coffa yng 
Nghaerdydd a drefnwyd gan y Lleng Brydeinig. 
Dechreuodd y traddodiad o blannu Maes Coffa ym 1928, pan aeth y Ffatri 
Pabïau Coch â chriw o gyn-filwyr anabl gyda hambwrdd o babïau a thun 
casglu arian i erddi Eglwys Sant Margaret, Westminster. Bu i’r dynion 
ymgynnull o amgylch y groes bren a blannwyd yno, a ddaeth oddi ar fedd 
milwr Prydeinig anhysbys ar faes y gad. Dechreuodd rhai o’r dynion osod 
pabïau yn y ddaear, a buan iawn y daeth pobl i holi beth oedd yn digwydd, 
a phrynu eu pabïau eu hunain i’w gosod yn y ddaear – gan greu’r Maes 
Coffa cyntaf erioed.  
Gosododd y disgyblion groesau â phabïau arnynt yng ngerddi Castell 
Caerdydd, ac aros i wylio’r gwasanaeth yng nghwmni aelodau o’r Lluoedd 
Arfog, cyn-filwyr a’r cyhoedd.  
 

TGP Cymru 
Un o’r elusennau annibynnol mwyaf blaengar yng Nghymru o ran gweithio gyda phlant a theuluoedd, sy’n 
gweithredu amrywiaeth o brosiectau ymhob cwr o’r wlad i gynnig eiriolaeth, cyfranogiad, cwnsela, cyfarfodydd 
grŵp teulu, dulliau adferol a datrys anghydfod. Maent yn darparu cefnogaeth annibynnol a chyfrinachol i blant, 
pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnwys pethau fel anableddau, anghenion iechyd emosiynol a phlant sy’n ceisio 
lloches.  
Un o’r prosiectau hyn yw’r Gwasanaeth Dulliau Adferol ar gyfer Cyn-filwyr a Theuluoedd, lle mae TGP Cymru’n 
gweithio ochr yn ochr â Gwasanaeth Cyn-filwyr GIG Cymru i gefnogi teuluoedd cyn-filwyr sy’n cael anawsterau 
iechyd meddwl oherwydd eu hamser yn y Lluoedd Arfog: 
https://www.tgpcymru.org.uk/what-we-do/restorative-approaches-veterans-and-family-services/  
https://www.veteranswales.co.uk/ 
 

Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr 
 

Codi Arian 
I nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, cynhaliodd y 
disgyblion ddiwrnod ‘Gwisgo rhywbeth coch’ yn yr ysgol, gan 
godi £542.85 a rannwyd rhwng Elusen y Milwyr ABF, Cronfa Les 
yr Awyrlu ac Elusen y Llynges a’r Môr-filwyr, y Lleng Brydeinig, a 
Chymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd. 
Gwerthwyd nwyddau’r Lleng Brydeinig yn yr ysgol hefyd, gan 
godi £106.41 at Apêl y Pabi Coch. 
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Digwyddiadau sydd i ddod 
 Gŵyl Gerddoriaeth 
Bae Caerdydd 
Dydd Sadwrn 4 Mai 2019 4-5pm 
Bydd y digwyddiad yn cynnwys tîm parasiwt y Diawliaid Cochion yn neidio i’r Bae, ac o leiaf pump o Fandiau 
Milwrol yn perfformio’r uchafbwynt cerddorol yn y Basn Hirgrwn. 
 

Diwrnod Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 
Caergybi 
Dydd Sadwrn 25 Mai 2019 

 
 
 
 
 

Byrddau Lluoedd Arfog y Byrddau Iechyd: 
*Aneurin Bevan 
Barics Rhaglan, Casnewydd 
Dydd Iau 11 Ebrill 9.30am 

* Hywel Dda 
Barics Picton, Caerfyrddin 
Dydd Mercher 22 Mai 10.30am 

Fforymau Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog: 
*Torfaen 
Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl 
Dydd Mawrth 2 Ebrill 10am 
 

*Blaenau Gwent 
Canolfan Ddinesig Glyn Ebwy 
Dydd Llun 15 Ebrill 2pm 
 

*Castell-nedd Port Talbot 
Canolfan Focsio Gymunedol Bulldogs, Baglan, Port Talbot 
Dydd Mercher 1 Mai 10am 

 
*Caerdydd a Bro Morgannwg 
Swyddfeydd Dinesig Bro Morgannwg 
Dydd Mercher 15 Mai 2pm 
 

Adnoddau 
 Naval Families Federation 
Profiadau o Absenoldeb Rhiant yn Nheuluoedd y Llynges a’r Môr-filwyr: 
https://nff.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Parental-Absence-Resource.pdf 
Effaith ymwahaniad teuluol anymgyrchol ar weithrediad a llesiant teuluoedd y Llynges a Môr-filwyr: 
https://nff.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/NFF-Executive-Summary.pdf 
 

Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin - Cylchgrawn Y Fyddin a T 
]Mae'r argraffiad diweddaraf ar gael yma: http://bit.ly/AY-Spr19  
 

Lles Môr-filwyr Brenhinol y Llynges (RNRMW) – pecyn i ysgolion 
Mae’r pecyn i ysgolion yn cynnwys pytiau o wybodaeth am amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael i gefnogi plant 
â rhieni yn y Lluoedd Arfog, a gellir archebu rhai o’r cyhoeddiadau’n rhad ac am ddim. Gwnewch gais am becyn 
drwy e-bostio rnrm-wio@royalnavymail.mod.uk a rhoi ‘Schools Pack’ yn y blwch testun. 
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Dilynwch ni ar Twitter @SSCECymru 
 
 
 

Bydd Llythyr Newyddion nesaf SSCE Cymru yn cael ei ddosbarthu yn 
Haf 2019. Os hoffech gyfrannu i’r rhifyn nesaf, dylech anfon eich cynnwys at 

millie.taylor@wlga.gov.uk erbyn 7 Mehefin 2019. 

Astudiaeth Achos Ysgol 
Cliciwch yma i weld manylion ynghylch sut mae Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Merthyr Tudful yn gweithio â phlant 
Lluoedd Arfog yn eu hysgol.  
Rydyn ni wastad yn chwilio am enghreifftiau o’r modd mae ysgolion yn gweithio gyda phlant milwyr. Os ydych 
chi’n gweithio gyda phlant o’r fath, byddai’n dda gyda ni glywed gennych chi, ni waeth a ydych chi’n helpu un 
plentyn neu lawer o blant. I roi gwybod inni am eich gwaith a sut mae disgyblion neu gymuned yr ysgol wedi 
elwa arno, cysylltwch â’r prosiect yn uniongyrchol neu lenwi templed yr astudiaethau achos a’i anfon trwy ebost 
at: millie.taylor@wlga.gov.uk  
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