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CYFlwYNIAd gAn Y GwEINIdoG dRoS 
FATERIon CYN-filwYR 

Mae’r Swyddfa Materion Cyn-filwyr (OVA) wrth galon 
y llywodraeth lle mae’n gyfrifol am gyflawni ymrwymiad y Prif 
Weinidog i wneud y DU y lle gorau yn y byd i fod yn gyn-filwr 
ynddo erbyn 2028.

Wedi’i sefydlu ym mis Hydref 2019, mae’r OVA yn gweithio gyda 
holl adrannau llywodraeth y DU, y gweinyddiaethau datganoledig, 
cyflogwyr, academyddion ac elusennau i gyflawni’r Strategaeth 
ar gyfer Ein Cyn-filwyr  a’r ymrwymiadau yng Nghynllun 
Gweithredu Strategaeth Cyn-filwyr.

Drwy adrodd yn rheolaidd byddwn yn rhoi diweddariad tryloyw 
a chynhwysfawr i gyn-filwyr o’r cymorth sydd ar gael, yr hyn 
yr ydym wedi’i gyflawni hyd yn hyn, a’r hyn yr ydym yn ei 
wneud nesaf.

Rwy’n glir, er bod llywodraeth y DU wedi ymrwymo i weledigaeth 
ar gyfer ei chyn-filwyr, mai'r unig ffordd o fesur llwyddiant go 
iawn y genhadaeth hon fydd sut deimlad yw hi i fod yn gyn-filwr 
yn y DU heddiw. Rwyf wedi ymrwymo’n bersonol i’r genhadaeth 
hon, ac yn benderfynol o’i gwireddu.

Penodwyd Johnny Mercer AS  
yn Weinidog dros Faterion  
Cyn-filwyr yn Swyddfa’r Cabinet  
ar 7 Gorffennaf 2022.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/veterans-strategy-action-plan-2022-to-2024
https://www.gov.uk/government/publications/veterans-strategy-action-plan-2022-to-2024
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CEFndIR
Roedd Cynllun Gweithredu Strategaeth Cyn-filwyr 2022-24 
yn canolbwyntio ar dri phrif faes:

Trawsnewid gwasanaethau i gyn-filwyr: 
Gwella gwasanaethau i sicrhau bod  
cyn-filwyr a theuluoedd yn cael y cymorth  
y mae arnynt ei angen 

Deall ein cymuned o gyn-filwyr:  
Defnyddio data ac ymchwil i sicrhau bod  
polisi ar draws y llywodraeth wedi’i wreiddio 
mewn tystiolaeth gadarn

Cydnabod cyfraniad ein cyn-filwyr 
i gymdeithas: Cydnabod yn llawn  
gyfraniadau pob cyn-filwr i gymdeithas,  
gan gynnwys y rhai efallai nad oeddent  
yn hanesyddol wedi teimlo bod eu  
gwasanaeth yn cael ei gydnabod,  
ac yn herio stereoteipiau negyddol

Bydd yr adroddiad hwn yn nodi sut rydym yn gweithio gydag 
adrannau ar draws y llywodraeth, yn ogystal â rhanddeiliaid 
allanol, i gyflawni ym mhob un o’r meysydd hyn. Rhoddir sylw 
arbennig i’r cynnydd a wnaed ers lansio Cynllun Gweithredu’r 
Strategaeth Cyn-filwyr ym mis Ionawr 2022 ac ar ein  
cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

1

2

3

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1047675/Veterans-Strategy-Action-Plan-2022-2024.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1047675/Veterans-Strategy-Action-Plan-2022-2024.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1047675/Veterans-Strategy-Action-Plan-2022-2024.pdf
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iEChyd A llESIAnT

Mae Cynllun Hirdymor y GIG a Gofal Iechyd ar gyfer Cymuned 
y Lluoedd Arfog: Golwg Ymlaen yn nodi ymrwymiad GIG Lloegr 
i gefnogi a chomisiynu gwasanaethau i gyn-filwyr, sy’n cynnwys: 

• mynediad i’r Rhwydwaith Trawma Cyn-filwyr (VTN), ar gyfer 
cyn-filwyr y mae arnynt angen triniaeth arbenigol ar gyfer 
problemau iechyd corfforol sy’n gysylltiedig â gwasanaeth

• mynediad i Op COURAGE, ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd 
y mae arnynt angen cymorth iechyd meddwl 

Rhw YdwAITh TR AwmA CYN-filw YR (VTN) 
Gall y VTN eich cefnogi os oes 
gennych broblem iechyd corfforol 
o unrhyw fath neu ddifrifoldeb, ac

• os yw eich problem iechyd 
corfforol o ganlyniad i'ch amser  
yn y gwasanaeth

• ni waeth pryd yr ymddangosodd 
eich problem iechyd corfforol gyntaf

• ni waeth pryd y gadawsoch 
y Lluoedd Arfog

Ers ei lansio yn 2016 a hyd  
at ddiwedd Mehefin 2022,  
bu 397 o atgyfeiriadau at y VTN.

Gallwch ofyn i'ch meddyg teulu eich 
cyfeirio at y VTN. Gallant wneud hyn 
drwy e-bostio england.veteranstraumanetwork@nhs.net.

Shehan Hettiaratchy, 
Arweinydd Clinigol 
Cenedlaethol, VTN, 
a Sgwadron Meddygol 
Parasiwt 144 gynt, 
RAMC

https://www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/veterans-service-leavers-non-mobilised-reservists/
https://www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/mental-health/veterans-reservists/
mailto:england.veteranstraumanetwork@nhs.net
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op CouR AgE
Mae Op COURAGE yn wasanaeth iechyd meddwl 
arbenigol sy’n cefnogi’r rhai sydd wedi gwasanaethu yn 
Lluoedd Arfog y DU sydd â thrawma cymhleth, neu sy'n 
camddefnyddio alcohol a sylweddau.

FfiguR AU

Dros £17.7 miliwn y flwyddyn o fuddsoddiad, ynghyd â 
£2.7 miliwn ychwanegol i'w fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf.

Dros 20,000 o atgyfeiriadau ers iddo ddechrau yn 2021 
(hyd at ddiwedd Mehefin 2022).

EdRYCh Yml AEN

O fis Ebrill 2023 ymlaen, bydd NHSE yn dod â’r 3 
gwasanaeth iechyd meddwl cyn-filwyr ar wahân ar hyn 
o bryd ynghyd yn un gwasanaeth, o dan Op COURAGE. 
Bydd hyn yn gwella mynediad ac yn lleihau’r angen  
i gyn-filwyr drosglwyddo rhwng gwasanaethau.

CYSYllTU

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth mewn sawl ffordd, 
gan gynnwys:

• cysylltu eich hun yn uniongyrchol
• trwy atgyfeiriad gan aelod o'r teulu neu ffrind
• gofyn i Feddyg Teulu eich atgyfeirio
• gofyn i elusen eich atgyfeirio
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Ers Ionawr 2022
• Lansiwyd y Gronfa Arloesedd Iechyd Cyn-filwyr gwerth 

£5 miliwn i harneisio’r agweddau gorau ar arloesi ym Mhrydain 
ac i gyflymu datblygiad triniaethau ac ymyriadau iechyd a 
llesiant ar gyfer cyn-filwyr. Bydd gweinidogion yn penderfynu 
pa brosiectau i'w cefnogi yn yr hydref.

• Cynhaliodd yr OVA ei Uwchgynhadledd Ymchwil gyntaf ym 
mis Chwefror 2022 i ddeall yn well effeithiau tymor hwy'r 
tynnu'n ôl o Affganistan ar gyn-filwyr a'u teuluoedd. 

• Mae dros 100 o ymddiriedolaethau GIG Lloegr bellach 
wedi’u hachredu'n rhai ‘ymwybodol o gyn-filwr’ a 1,500 
o feddygfeydd teulu'n rhai ‘cyfeillgar i gyn-filwyr’. O dan 
y cynllun mae gan feddygfeydd glinigwr penodedig sydd 
â gwybodaeth arbenigol am gyflyrau iechyd sy'n gysylltiedig 
â'r fyddin a gwasanaethau iechyd penodol i gyn-filwyr.

• Ym mis Ebrill 2022, cychwynnodd GIG Lloegr gynllun peilot 
ar draws tri safle (Humber a Gogledd Swydd Efrog; Swydd 
Hertford a Gorllewin Essex; a Chaint, Medway a Sussex) 
i helpu cyn-filwyr a theuluoedd y lluoedd arfog i gael mynediad 
at wasanaethau a’u llywio’n haws drwy greu un pwynt cyswllt. 
Bydd Prifysgol Northumbria'n gwerthuso'i heffaith.

• Rydym wedi addo dros £1.2 miliwn dros 2 flynedd 
i astudiaeth iechyd hirdymor gan y King’s Centre for Military 
Health Research.

https://kcmhr.org/phase4-health-and-wellbeing/
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Edrych ymlaen
• Byddwn yn cynnal astudiaeth i hunanladdiad cyn-filwyr o fis 

Medi eleni ymlaen. Bydd yn edrych ar nifer yr hunanladdiadau 
cyn-filwyr rhwng 2011 a 2021 ac yn cymharu’r ffigur â’r 
boblogaeth nad ydynt yn gyn-filwyr.

• Fel y nodwyd yn 
Strategaeth Iechyd 
Menywod Lloegr ar 
gyfer Gorffennaf 2022, 
bydd y llywodraeth yn 
gweithio gyda GIG Lloegr 
drwy grŵp gwella iechyd 
amlasiantaethol sydd 
eisoes wedi’i sefydlu 
i sicrhau bod merched 
sy’n aelodau o’r lluoedd 
arfog a chyn-filwyr yn 
cael gofal iechyd priodol 
wedi’i dargedu drwy 
gydol eu hoes.

• O fis Ebrill 2023 ymlaen, 
bydd gan GIG Lloegr 
un llwybr cymorth i gyn-filwyr ar waith ar draws y system 
cyfiawnder troseddol yn Lloegr, gan gynnig cymorth cyn ac ar 
ôl carcharu.

Susan Oliver, gwas sifil, a chyn-
Reolwr Traffig Awyr a Swyddog 
Gweithrediadau, yr Awyrlu Brenhinol

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1092439/Women_s-Health-Strategy-England-web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1092439/Women_s-Health-Strategy-England-web.pdf
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GwNEud cARTREf mEwN  
cymdEiTHAS sifil 
Yn 2012 newidiwyd y gyfraith fel bod personél y lluoedd arfog 
sydd wedi’u hanafu’n ddifrifol, yn sâl neu’n anabl, a chyn-aelodau 
o’r Lluoedd Arfog ag anghenion tai brys bob amser yn cael 
blaenoriaeth uchel ar gyfer tai cymdeithasol. 

Mae’r prawf cysylltiad lleol ar gyfer mynediad at dai cymdeithasol 
hefyd wedi’i ddileu ar gyfer pob cyn-filwr am hyd at bum mlynedd 
ar ôl eu rhyddhau er mwyn sicrhau nad ydynt o dan anfantais 
o ganlyniad i'w gwasanaeth.

Gellir dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am lety sydd 
ar gael ledled y wlad ac sydd wedi’i neilltuo’n benodol ar 
gyfer cyn-filwyr trwy’r Porth Cyn-filwyr.

Ers Ionawr 2022
Mae’r llywodraeth wedi parhau i weithio’n agos gyda 
rhanddeiliaid allweddol ac wedi cyflwyno dyletswydd Cyfamod 
y Lluoedd Arfog newydd yn Neddf y Lluoedd Arfog 2021. 
Mae’r ddyletswydd hon yn gosod rhwymedigaeth gyfreithiol ar 
sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau penodol ym maes gofal 
iechyd, addysg a thai i roi sylw dyledus i egwyddorion y cyfamod. 
Mae hyn yn golygu bod angen i benderfyniadau ynghylch 
datblygu a darparu gwasanaethau penodol gael eu gwneud gan 
roi ystyriaeth ymwybodol i anghenion cymuned y Lluoedd Arfog.

https://www.veteransgateway.org.uk/
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CYFAmod Y lluoEdd ARFoG
Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn ymwneud â thegwch – 
cydnabod natur unigryw gwasanaeth, dileu anfantais 
a achosir gan wasanaeth, a galluogi darpariaeth arbennig 
i’r rhai sydd wedi rhoi fwyaf.

Edrych ymlaen
• Bydd y llywodraeth yn adolygu gweithrediad y ddyletswydd 

newydd ar draws y DU yn ei hadroddiad blynyddol ar 
Gyfamod y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr. 

• Drwy adleoli Swyddfa Cyngor Tai ar y Cyd y Gwasanaeth 
o fewn Gwasanaethau Pontio Amddiffyn, bydd y Weinyddiaeth 
Amddiffyn yn gallu darparu cyngor mwy amserol wedi’i deilwra 
ar gyfer personél y lluoedd arfog a’u teuluoedd.

• Mae pecyn o hyfforddiant a chymorth sgiliau bywyd yn cael ei 
ddatblygu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn gyda chynllun peilot 
sy’n mynd i’r afael â phynciau megis cyllid, tai, addysg a lles 
meddwl, i’w gyflwyno erbyn diwedd 2022.

• Bydd mesurau ar unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn cael 
eu cynnwys yn yr Arolwg Cyn-filwyr, a fydd yn cael ei lansio 
yn ddiweddarach eleni a hwn yw’r cyntaf o’i fath. Bydd yn 
ceisio deall profiadau bywyd cyn-filwyr, yn ogystal â’u barn 
am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt. Darllenwch ragor am 
yr arolwg ar tudalen 17.

https://www.armedforcescovenant.gov.uk/
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CYFlogAETh,  
AddysG A sGIlIAU
Mae'r Bartneriaeth Pontio Gyrfa yn cefnogi'r rhai sy'n gadael 
y gwasanaeth wrth iddynt drosglwyddo o'r fyddin i fywyd sifil.

Y tu hwnt i'r cynnig a ddarperir gan y Bartneriaeth Pontio 
Gyrfa, mae mentrau megis Troops to Teachers, Step into 
Health, Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn, a Gwyliau 
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Mae’r rhain yn cydnabod 
y sgiliau a’r arbenigedd sydd gan gyn-filwyr ac sy’n ychwanegu 
gwerth at broffesiynau sifil.

Ar gyfer cyn-filwyr sy’n eu cael eu hunain heb gyflogaeth, 
mae rhwydwaith o 50 o Hyrwyddwyr y Lluoedd Arfog ac 11 
o Arweinwyr Grŵp Hyrwyddwyr y Lluoedd Arfog yn bodoli o fewn 
y Ganolfan Byd Gwaith i’w cefnogi i ddod o hyd i waith.

Cyn-filwr Alex Fogg yn derbyn hyfforddiant a chymorth galwedigaethol 
a ddarperir trwy Mission Automotive.

https://www.ctp.org.uk/
https://getintoteaching.education.gov.uk/funding-and-support/scholarships-and-bursaries
https://www.militarystepintohealth.nhs.uk/
https://www.militarystepintohealth.nhs.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/defence-employer-recognition-scheme/defence-employer-recognition-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-holiday-for-the-employers-of-veterans-screening-equality-impact-assessment
https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-holiday-for-the-employers-of-veterans-screening-equality-impact-assessment
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Ers Ionawr 2022
• Datblygodd y Gwasanaeth Sifil gynllun Lle Gwych i Weithio 

i Gyn-filwyr sy’n gwarantu dilyniant i’r cam nesaf o recriwtio 
cyn-filwyr ar yr amod eu bod yn bodloni’r safon ofynnol ar gyfer 
rôl. Eleni fe’i cyflwynwyd ar draws 23 o adrannau, gan arwain at 
dros 800 o gynigion wedi’u gwneud i gyn-filwyr hyd yn hyn. 

• Lansiwyd Advance to Justice, cynllun carlam i gefnogi’r rhai 
sy’n gadael y lluoedd arfog a chyn-filwyr sydd am ddod yn 
swyddogion carchar. Derbyniodd ymgeiswyr llwyddiannus eu 
cynigion ym mis Mai. 

• Cyhoeddwyd llyfryn gyrfaoedd y GIG ar gyfer y rhai sy’n 
gadael y lluoedd arfog a chyn-filwyr, gan annog hyd yn oed 
mwy o’r rhai sy’n gadael y lluoedd arfog a chyn-filwyr i wneud 
cais am rolau yn y GIG. 

Edrych ymlaen
• Cynhelir cyfarfod cyntaf Grŵp Cyflogwyr Cyn-filwyr OVA 

yn yr hydref. Bydd y grŵp hwn yn helpu i nodi arfer gorau a 
chyfleoedd a allai lywio polisi cyflogaeth cyn-filwyr yn y dyfodol.

• Bydd y fenter Lle Gwych i Weithio yn cael ei chyflwyno ymhellach.

• Byddcyfleoeddi gyn-filwyr a’r rhai sy’n gadael y lluoedd arfog 
ymuno â’r heddlu yn parhau i gael eu hyrwyddo, gan gynnwys 
drwy gymorth i Heddlu Swydd Nottingham, a fydd yn treialu 
cynllun Llwybr i Blismona i’r Rhai sy’n Gadael Gwasanaeth 
Milwrol. Wedi’i gynllunio ar y cyd â Phrifysgol Derby, bydd y 
cwrs 12 wythnos pwrpasol hwn yn gweld y garfan gyntaf yn 
dechrau ym mis Medi 2022. 

https://advance-into-justice.service.justice.gov.uk/?utm_campaign=vap_ber_jan22&utm_medium=media&utm_source=pr
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1076403/NHS_Career_Booklet_for_Service_Leavers.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1076403/NHS_Career_Booklet_for_Service_Leavers.pdf
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GwNEud I wAsAnAEThAU  
wEIThio'n wEll I gyn-filwYR
Pan nad yw cyn-filwyr yn sicr ble i fynd am gymorth mewn maes 
penodol, dylent gysylltu â gwasanaeth Porth y Cyn-filwyr yn 
bwynt cyswllt cyntaf. Wedi’i hariannu’n rhannol gan y llywodraeth 
ac mewn partneriaeth â chonsortiwm a arweinir gan y Lleng 
Brydeinig Frenhinol, mae pobl wedi mynd i'r wefan 3.1 miliwn 
o weithiau ers ei lansio, a chysylltwyd â'r ganolfan gyswllt  
101,000 o weithiau. 

Ers Ionawr 2022
• Ym mis Ebrill 2022 dyfarnwyd £380,000 i’r Lleng Brydeinig 

Frenhinol o’r £5 miliwn o Gronfa Cyn-filwyr Affganistan i wella 
ymhellach arlwy ar-lein y Porth Cyn-filwyr. Disgwylir i’r gwaith 
hwn gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2023. 

• Mae astudiaeth yn edrych i weld a yw gwasanaeth sy'n cynnig 
dilysiad digidol o statws cyn-filwr yn bosibl wedi'i chwblhau. 
Gyda buddsoddiad pellach o £1 miliwn gan y llywodraeth, rydym 
gam arall yn nes at gynhyrchu cerdyn adnabod cyn-filwyr.

Cynrychiolwyr o’r gwasanaethau a sefydliadau cyn-filwyr yn saliwtio cyn 
gosod torchau wrth Gofeb Irac ac Affganistan, Gerddi Arglawdd Victoria, 
Llundain, ar 7 Hydref 2021.

https://www.veteransgateway.org.uk/
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CRonFA CYN-filw YR AfFgAnisTAN
Mae mwy na 50 o brosiectau ledled y DU wedi derbyn 
grantiau a weinyddir gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod 
y Lluoedd Arfog. Mae rhestr lawn o brosiectau ar gael 
ar ei gwefan.

Mae enghreifftiau'n cynnwys:

• Hyb Cymorth Cyn-filwyr y Samariaid

Cyllid o £600,000 ar gyfer llinell gymorth newydd i gyn-
filwyr i ddarparu cymorth emosiynol rhwng cymheiriaid 
i gyn-filwyr.

• Scotty’s Little Soldiers

Cyllid cymorth profedigaeth arbenigol o £35,000 ar 
gyfer plant a phobl ifanc y mae rhiant wedi marw 
mewn gwasanaeth.

• RFEA – Elusen Gyflogaeth yr Heddlu

£150,000 o gyllid i wella llesiant cyn-filwyr drwy 
wirfoddoli gydag Affganiaid sydd bellach yn byw yn y DU, 
gan gynnwys y rhai a oedd yn gweithio gyda byddin y DU 
ac a gafodd eu symud yn ystod Op PITTING.

https://covenantfund.org.uk/sustaining-support-supporting-veterans-and-families-impacted-by-the-afghanistan-conflict-projects-weve-funded/
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Milwr o Lanceriaid Brenhinol y Frenhines, 2il Fintai yn jocan gyda phlant 
lleol, wrth weithredu yn ardal Canolfan Batrolio Bolan, Affganistan,  
ym mis Mehefin 2010.

Edrych ymlaen
• Bydd yr adolygiad pum mlynedd o Gynllun Iawndal y Lluoedd 

Arfog yn ystyried y prosesau a’r gwasanaeth presennol ac yn 
gwneud argymhellion ar gyfer dyfodol y cynllun.
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dEAll Ein 
cymunEd o  
gyn-filwYR
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Gofynnodd Cyfrifiad Cymru a Lloegr 2021 am y tro cyntaf a oedd 
ymatebwyr wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y DU. Gofynnwyd 
yr un cwestiwn gan Gyfrifiad yr Alban yn 2022. Disgwylir y 
canlyniadau cychwynnol o Gyfrifiad Cymru a Lloegr 2021 yr hydref 
hwn a byddant yn rhoi data cadarnach inni weithredu arnynt.

Yn y cyfamser byddwn yn parhau i adeiladu ein sylfaen dystiolaeth 
drwy gyflwyno marcwyr cyn-filwyr i systemau data’r llywodraeth. 
Mae newidiadau i’r cais credyd cynhwysol yn enghraifft o sut 
beth mae hyn yn ei olygu'n ymarferol, gydag ymgeiswyr newydd 
a phresennol bellach yn gallu cofrestru eu statws yn gyn-filwyr.

ARolwg Y CYN-filw YR
Mae clywed gan ein cymuned cyn-filwyr yn hanfodol  
a dyna pam rydym yn lansio arolwg cyn-filwyr rheolaidd. 
Disgwylir iddo fynd yn fyw tua diwedd y flwyddyn hon, 
a bydd yn rhoi cyfle i gyn-filwyr a’u teuluoedd sy’n 
byw yn y DU roi adborth uniongyrchol i’r llywodraeth. 
Mae'n bwysig ein bod yn clywed amrywiaeth barn ac 
felly byddwn yn gweithio'n galed gyda'n partneriaid 
yn y llywodraeth, y sectorau elusennol ac ymchwil 
academaidd i godi ymwybyddiaeth o'r arolwg er mwyn 
denu cymaint o ddiddordeb ag y bo modd.
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Ers Ionawr 2022
• Mae Comisiynydd Cyn-filwyr cyntaf Cymru wedi’i benodi, 

gan ychwanegu at y comisiynwyr sydd eisoes yn eu lle yn yr 
Alban a Gogledd Iwerddon. 

• Rydym wedi sefydlu gweithgor gyda chydweithwyr yn 
y gweinyddiaethau datganoledig, sy’n cyfarfod bob chwarter 
i drafod ymrwymiadau i'r DU gyfan, ac i rannu arfer gorau.

• Mae Bwrdd Cynghori’r Cyn-filwyr wedi’i adolygu, ac mae 
aelodaeth ddiwygiedig yn cael ei phenodi er mwyn clywed 
lleisiau annibynnol sy’n cynrychioli gwahanol rannau o’r 
gymuned cyn-filwyr.

• Mae £300,000 wedi’i fuddsoddi mewn ymchwil sy’n edrych 
ar brofiadau ac anghenion cymorth cyn-filwyr o leiafrifoedd 
ethnig, y tu allan i’r DU, a chyn-filwyr benywaidd.

• Mae £130,000 arall wedi'i ddarparu i elusennau i'w 
cynorthwyo i oresgyn rhwystrau a gwella mynediad  
i gyn-filwyr benywaidd.

• Mae ymchwil i brofiadau cyn-filwyr yn y system cyfiawnder 
troseddol wedi’i gomisiynu, i archwilio pa ymyriadau ataliol 
y gellir eu rhoi ar waith.

• Mae Bwrdd Cynghori Academaidd wedi’i sefydlu, 
sy’n cynnwys 11 arbenigwr pwnc o bob rhan o’r DU 
mewn meysydd sy’n cynnwys iechyd a lles, cyflogaeth, 
cyllid, y system cyfiawnder troseddol, a chanfyddiadau 
hanesyddol cyn-filwyr.
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Edrych ymlaen
• O fewn y llywodraeth byddwn yn parhau i adolygu’r strwythurau 

sy’n goruchwylio materion cyn-filwyr, gan sicrhau bod 
prosesau gwneud penderfyniadau clir ac effeithiol ar bob lefel, 
yn ogystal â chydweithio adeiladol ar draws y llywodraeth 
gyda’r gweinyddiaethau datganoledig a’r trydydd sector. 

• Bydd yr OVA yn cyhoeddi strategaeth ddata ac ymchwil 
bwrpasol, gan nodi sut y bydd yn helpu i lunio’r gwaith 
ar draws y llywodraeth a’r sector cyn-filwyr, fel y gellir 
gweithredu a mesur polisi gan ddefnyddio tystiolaeth gadarn.

Y Rhingyll Shevonne Bramley, yr Is-gapten Kidane Cousland, 
a’r Llongwr Abl Rodyl Charlery adeg dadorchuddio’r gofeb gyntaf i filwyr 
Affricanaidd a Charibïaidd yn Sgwâr Windrush, Brixton, Mehefin 2017.
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CYdnAbod 
cyfRANIAdAU 
cyn-filwYR
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CYdnAbod Y cyfRANIAd Y mAE pob  
cyn-filwR wEdi’I wNEud 
Rydym yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r sefydliadau hynny sy’n 
cymryd rhan yn y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn ac 
sydd wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog. 

Mae’r llywodraeth yn cefnogi digwyddiadau megis Diwrnod 
y Lluoedd Arfog a gweithgareddau coffa megis 40 mlynedd 
ers Rhyfel y Falklands.

Ers Ionawr 2022
• Mae ffioedd fisa ar gyfer cyn-filwyr tramor a'r Gymanwlad 

sydd wedi gwasanaethu am chwe blynedd neu ragor 
wedi'u hepgor.1

• Mae Adolygiad Annibynnol Cyn-filwyr LHDT wedi’i lansio, 
gyda’r Arglwydd Etherton yn Gadeirydd. 

• Mae Bil Helyntion Gogledd Iwerddon (Etifeddiaeth a Chymod) 
wedi’i osod gerbron Senedd San Steffan, sy’n ceisio 
mynd i’r afael ag etifeddiaeth Helyntion Gogledd Iwerddon 
a hybu cymod. 

• Mewn cydweithrediad â Sport England, cynhaliodd yr OVA 
gyfarfod bord gron rhwng sefydliadau chwaraeon addasol 
cyn-filwyr a sefydliadau pobl anabl, gan rannu arfer gorau ar 
sut y gellir defnyddio chwaraeon addasol i helpu i gynyddu 
lefelau gweithgaredd a chyfranogi mewn cymunedau.

1 Gweler www.gov.uk/government/news/visa-fees-scrapped-for-non-
uk-service-personnel, cyrchwyd 02/08/2022.

https://www.gov.uk/government/publications/defence-employer-recognition-scheme/defence-employer-recognition-scheme
https://www.gov.uk/government/organisations/lgbt-veterans-independent-review/about
http://www.gov.uk/government/news/visa-fees-scrapped-for-non-uk-service-personnel
http://www.gov.uk/government/news/visa-fees-scrapped-for-non-uk-service-personnel
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Edrych ymlaen
• Unwaith y daw’r estyniad i’r cynllun diystyru a phardwn i rym, 

bydd unigolion sydd wedi eu cael yn euog neu eu rhybuddio 
am weithgarwch rhywiol o’r un rhyw o dan unrhyw drosedd 
sydd bellach wedi’i dileu neu wedi’i diddymu yn gallu gwneud 
cais i’r Swyddfa Gartref i ddiystyru’r rhain. 

• Yn dilyn cyhoeddi Adolygiad Annibynnol Cyn-filwyr LHDT, 
bydd gweinidogion yn ystyried yr argymhellion yn fanwl. 

Roedd 14 Mehefin 2022 yn nodi 40 mlynedd ers diwedd Rhyfel 
y Falklands. Yn y llun: criw gynnau HMS Invincible.
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HYRwyddo cAnFYddiAd cyhoEddus 
cAdARNhAol o gyn-filwYR 
Mae’r llywodraeth wedi ymrwymo i ddathlu ein cyn-filwyr a’u 
cyfraniad i gymdeithas a’r economi. Rydym am i gyn-filwyr wybod 
bod eu gwasanaeth yn cael ei werthfawrogi gan y genedl ac y 
byddwn yn mynd i’r afael â chamsyniadau a stereoteipiau niweidiol. 

Ers Ionawr 2022
• Comisiynwyd ymchwil i ddeall yn well amgyffrediad y cyhoedd 

a chyflogwyr o gyn-filwyr. 

• Fe wnaethom weithio mewn partneriaeth ag allfeydd 
cyfryngau penodol i 
hyrwyddo manteision cyflogi 
cyn-filwyr, ac arddangos 
eu cyfraniad cadarnhaol i’w 
cymuned, gan gynnwys yn 
ystod pandemig Covid-19. 

• Sefydlwyd grŵp cydlynu 
cyfathrebu cyn-filwyr 
y llywodraeth i sicrhau 
bod cyfraniad cyn-filwyr 
i gymdeithas yn cael ei 
ddathlu, lle bynnag y 
mae cyn-filwyr yn dewis 
ymgartrefu yn y DU.

Edrych ymlaen
• Bydd yr OVA yn gweithio 

ar draws y llywodraeth a chyda phartneriaid allanol i chwalu 
naratifau ffug am gyn-filwyr a hyrwyddo eu priodoleddau. 

Lee Bushby, gwas sifil, a chynt  
y Corfflu Logisteg Brenhinol,  
Byddin Prydain
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dIwEddARiAdAu o GYNllUN GwEIThREdU 
STRATEGAETH CYN-filwYR 2022-24
Mae Cynllun Gweithredu Strategaeth y Cyn-filwyr yn cynnwys 
dros 60 o ymrwymiadau trawslywodraethol y mae’r OVA yn eu 
tracio ar ffurf 84 o dasgau mesuradwy. Ym mis Awst 2022, roedd 
21 (neu 25%) o’r rhain wedi’u cwblhau, gyda llawer ohonynt 
yn mynd ymhellach na’u hymrwymiad gwreiddiol. Mae llawer 
ohonynt wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn.

Byddwn yn rhoi diweddariad llawn ar holl ymrwymiadau’r cynllun 
yn adroddiad blynyddol Cyfamod y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr, 
sydd i’w gyhoeddi yn ddiweddarach eleni.
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