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1. Cyflwyniad 

Mae Llywodraeth Cymru yn eich croesawu i Gymru. 

Llywodraeth Cymru yw’r Llywodraeth drosfwaol yng Nghymru ac mae ganddi bwerau sydd 
wedi’u datganoli gan Lywodraeth y DU ym meysydd gwasanaethau cyhoeddus, megis iechyd, 
gofal cymdeithasol, addysg a Llywodraeth Leol. Mae Llywodraeth y DU yn cadw cyfrifoldeb am 
amddiffyn, polisi tramor a budd-daliadau.

Mae Cymru’n genedl fywiog sydd â’i hiaith, ei threftadaeth a’i hunaniaeth ddiwylliannol ei hun. 
Mae ganddi draddodiad milwrol clodwiw. Rydym yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae’r 
Lluoedd Arfog yn ei wneud i’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Fel Llywodraeth rydym yn 
gweithio gyda phartneriaid 
yn y sector cyhoeddus a’r 
trydydd sector i sicrhau bod 
gwasanaethau’n diwallu 
eich anghenion fel aelodau o 
gymuned y Lluoedd Arfog yng 
Nghymru.

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi 
gwybodaeth ichi am rai o’r 
gwasanaethau a ddarperir ac 
roedd yr wybodaeth yn gywir 
ar adeg cyhoeddi’r llyfryn ond 
fe allai newid. Bydd defnyddio’r 
manylion cyswllt a ddarperir 
yn y llyfryn yn eich galluogi i 
gael gwybodaeth fanylach os 
byddwch yn dymuno.
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2. Ynglŷn â Chymru

Yng Nghymru mae gennym ein Llywodraeth 
ddatganoledig ein hunain ers 1997, ond rydym 
yn dal yn falch i fod yn rhan o’r Deyrnas Unedig. 
Mae gennym boblogaeth o ychydig dros 3 miliwn 
o bobl a dwy iaith swyddogol: Cymraeg, a siaredir 
gan oddeutu 20% o’r boblogaeth, a Saesneg. 

Mae Cymru’n wlad amrywiol ac mae sawl rhan 
yn wledig gan mwyaf. Mae’n adnabyddus am ei 
thirwedd amrywiol a phrydferth, sy’n denu cryn 
dipyn o dwristiaeth. Mae tri Pharc Cenedlaethol, 
sef Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,  
Eryri ac Arfordir Penfro. Mae gan Gymru Lwybr 
Arfordir hefyd, a agorwyd yn 2012, a hwn yw’r 
llwybr di-dor cyntaf yn y byd ar hyd arfordir 
cenedlaethol. Fodd bynnag, mae gennym hefyd 
ddinasoedd bywiog a dynamig gan gynnwys 
Caerdydd (ein prifddinas), Abertawe a Chasnewydd.

Mae hanes a diwylliant Cymru’n denu twristiaid hefyd. Mae gennym fwy o gestyll nag unrhyw 
wlad arall yn Ewrop ac mae gennym lawer o safleoedd hanesyddol sy’n dyddio o gyfnod y 
Rhufeiniaid. Mae Amgueddfeydd Cenedlaethol, megis Sain Ffagan – Amgueddfa Werin Cymru 
yng Nghaerdydd, yn rhad ac am ddim i ymwelwyr.

Dethlir Diwrnod Cenedlaethol Cymru, sef Dydd Gŵyl Dewi Sant, ar 1 Mawrth bob blwyddyn. 
Bydd llawer o bobl yng Nghymru’n gwisgo’r emblem genedlaethol, sef daffodil neu genhinen, 
ar Ddydd Gŵyl Dewi.

I gael rhagor o wybodaeth am fannau o ddiddordeb: www.croeso.cymru

Llywodraethir Cymru gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i lleoli yn y brifddinas, sef Caerdydd. 
Prif Weinidog Cymru yw arweinydd Llywodraeth Cymru. Mae swyddfa swyddogol Prif Weinidog 
Cymru wedi’i lleoli yn Nhŷ Hywel ym Mae Caerdydd.

Sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, gydag 
etholiadau’n cael eu cynnal bob pum mlynedd. Y Senedd ym Mae Caerdydd yw prif adeilad y 
Cynulliad Cenedlaethol. Gan mai adeilad cyhoeddus ydyw gallwch ymweld saith niwrnod yr 
wythnos a mynd i’r orielau cyhoeddus i wrando ar ddadleuon pan fo’r Cynulliad yn eistedd. 
I gael rhagor o wybodaeth: www.cynulliad.cymru

Mae gan Gymru 22 o Gynghorau. Mae’r rhain yn ysgwyddo holl gyfrifoldebau llywodraeth leol 
gan gynnwys addysg, tai, gwastraff/ailgylchu, mannau agored a pharciau.

3

http://www.croeso.cymru
http://www.cynulliad.cymru


4

3. Addysg a Sgiliau

Fel yng ngweddill y DU, mae addysg yn rhad ac am ddim mewn ysgolion gwladol yng 
Nghymru. Y Cyngor lleol sy’n gyfrifol am ddarparu addysg yn yr ardal lle’r ydych yn byw.

Fel yng ngweddill y DU, mae’r flwyddyn ysgol wedi’i rhannu’n 3 thymor:

• Mae tymor yr hydref yn rhedeg o ddechrau mis Medi tan gyfnod y Nadolig fel arfer.

• Mae tymor y gwanwyn yn dechrau yn gynnar ym mis Ionawr ac yn para tan y Pasg 
(tan ddiwedd mis Mawrth fel arfer).

• Mae tymor yr haf yn dechrau o ddiwedd gwyliau’r Pasg (yn gynnar ym mis Ebrill fel arfer) 
tan ganol mis Gorffennaf.

Mae gwyliau hanner tymor yn ystod pob tymor hefyd: mae ysgolion ar gau am wythnos 
fel arfer.

Gallai eich plentyn fynychu gwahanol ysgolion yn ôl ei oedran. Yng Nghymru rydym yn glir bod 
dechrau da mewn bywyd yn hollbwysig. Mae gan yr holl blant 3-4 oed yng Nghymru hawl i 
isafswm o 10 awr o addysg gynnar am ddim yn y Cyfnod Sylfaen a honno’n dechrau yn ystod 
y tymor y mae eich plentyn yn troi’n dair. Darperir yr addysg hon mewn ysgolion babanod 
neu gynradd fel arfer, ond weithiau mewn meithrinfeydd. Bydd eich Cyngor lleol yn gallu 
darparu mwy o wybodaeth am ddarparwyr ac ysgolion lleol. Pan fydd eich plentyn yn 4 bydd 
yn dechrau addysg statudol. O 4-11 bydd yn mynychu ysgol gynradd fel arfer ac yna’n symud 
i ysgol uwchradd pan fydd yn 11. 

Mewn rhai ardaloedd yng Nghymru rydym yn newid yn awr i gampysau sy’n darparu addysg 
o 3-18. Eto, bydd eich Cyngor lleol yn gallu darparu gwybodaeth. 

Mae’r Côd Derbyn i Ysgolion yn gwneud darpariaeth i’ch plentyn/plant gael ei dderbyn/
eu derbyn i ddosbarth meithrin ar ganol y tymor hyd yn oed os yw hynny’n golygu y bydd y 
dosbarth yn mynd y tu hwnt i’r terfyn o ran maint dosbarthiadau babanod. Bydd y plentyn 
yn cadw’r statws eithriedig hwn yn ystod ei arhosiad yn y Cyfnod Sylfaen yn yr ysgol.

Mae addysg Gymraeg a dwyieithog ar gael mewn ysgolion 
ledled Cymru. Nid oes rhaid bod eich plentyn yn siarad Cymraeg 
i fynychu ysgol Gymraeg neu ddwyieithog – buan iawn y bydd 
yn dysgu’r iaith ac yn dod yn rhugl mewn Cymraeg a Saesneg. 
Bydd ysgolion yn rhoi cymorth i blant sy’n dysgu Cymraeg neu 
Saesneg fel iaith ychwanegol.

Er mwyn dod o hyd i le ar gyfer eich plentyn mewn ysgol sy’n 
lleol i chi a chael gwybodaeth am y ddarpariaeth o ran addysg 
cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, cysylltwch â’ch Cyngor lleol i 
gael gwybodaeth. Ceir rhestr o Gynghorau lleol yn Atodiad A, 
yng nghefn y llyfryn.
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Absenoldeb Yn Ystod y Tymor. Cydnabyddir bod anghenion 
ymgyrchol y Lluoedd Arfog yn gallu atal teulu yn y Lluoedd Arfog 
rhag cymryd absenoldeb yn ystod y gwyliau ysgol. Gallwch ofyn 
am ganiatâd, trwy gyflwyno cais ysgrifenedig i ysgol eich 
plentyn, i’ch plentyn fod yn absennol yn ystod y tymor.

Mae’r Canllawiau ynghylch Plant Milwyr mewn Addysg yn 
becyn cymorth a chanllawiau i helpu ysgolion yng Nghymru 
i gefnogi plant aelodau o’r Lluoedd Arfog a goresgyn unrhyw 
heriau y gallant eu hwynebu. Os hoffech gael gwybodaeth am 
y canllawiau ewch at y wefan: www.sscecymru.co.uk

Nid yw’n orfodol mwyach yng Nghymru bod plant yn mynychu’r ysgol ar ôl troi’n 16. Os yw 
eich plentyn yn dymuno parhau â’i addysg efallai y byddwch yn gallu cael cymorth ariannol 
trwy Lwfans Cynhaliaeth Addysg Llywodraeth Cymru neu Grant Dysgu (Addysg Bellach) 
Llywodraeth Cymru. Gellir cymryd benthyciadau hefyd os yw eich plentyn yn dymuno cael 
mynediad at Addysg Uwch megis y Brifysgol. Ceir gwybodaeth am y grantiau/benthyciadau 
hyn yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Gallwch gael cyngor ynghylch gyrfaoedd (i’r rhai sy’n 16 oed a throsodd) a chyngor ynghylch 
Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau i gael sgiliau wrth weithio, neu sgiliau i gael cyflogaeth 
neu wella eich addysg yn: www.gyrfacymru.com

Mae’r Coleg Paratoi Milwrol ar gyfer Hyfforddiant yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc trwy 
hyfforddiant ac addysg, gan eu paratoi ar gyfer addysg ôl-16 ac Addysg Uwch.  
www.mpct.co.uk

Ffynhonnell arall ar gyfer gwybodaeth a allai eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus 
ynghylch addysg eich plentyn yw’r Gwasanaeth Ymgynghorol Addysg Plant (CEAS). 
Mae’n rhoi arweiniad a gwybodaeth i deuluoedd y Lluoedd Arfog ynghylch addysg ac ysgolion. 
Pan fo plant yn symud yn aml o un ysgol i’r llall neu rhwng cyfundrefnau addysg gwahanol 
mae cael darpariaeth briodol yn gallu bod yn gymhleth. Mae’r Gwasanaeth Ymgynghorol 
Addysg Plant yn darparu gwasanaeth pwrpasol gan roi cyngor proffesiynol ynghylch pob 
agwedd ar addysg plant yn y DU a thramor.

E-bost: enquiries@ceas.uk.com

Gwefan: www.gov.uk/childrens-education-advisory-service

http://www.sscecymru.co.uk
http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
http://www.gyrfacymru.com
http://www.mpct.co.uk
mailto:enquiries%40ceas.uk.com?subject=
http://www.gov.uk/childrens-education-advisory-service


4. Gofal Plant

Mae cydnabod gofal plant yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio yng 
Nghymru, ac mae Llywodraeth Cymru yn ceisio ategu’r addysg blynyddoedd cynnar yn y Cyfnod 
Sylfaen sydd ar gael i blant tair a phedair blwydd oed ag oriau ychwanegol o ofal plant am ddim.

Yn ychwanegol at hyn, ceir nifer o gyfleusterau eraill hefyd sydd ar gael yng Nghymru i blant 
bach dan 5 oed:

Cylchoedd Chwarae: Gallant fod yn rhai gwladol neu breifat, a gellir mynychu rhai am ddim 
ond bydd eraill yn codi tâl.

Crèches/Meithrinfeydd: Gall plant fynychu am 5 diwrnod llawn yr wythnos neu ychydig oriau 
bob dydd. Gallant fod yn rhai gwladol neu breifat. Mae rhai am ddim a rhai’n codi tâl.

Grwpiau Rhieni a Phlant Bach: Grwpiau yw’r rhain y gallwch fynd â’ch plentyn iddynt i 
chwarae gyda phlant eraill. Mae rhai grwpiau o’r fath yn cael eu rhedeg trwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’n ddwyieithog. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’ch Cyngor lleol.

Gwarchodwyr Plant: Mae’r rhain yn gofalu am eich plentyn yn eu cartrefi eu hunain. 
Mae’n rhaid iddynt fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru i sicrhau amgylchedd diogel ac addas i’ch plentyn. Mae’n rhaid bod yr 
holl staff wedi cael cliriad iechyd a chliriad yr heddlu i ofalu am blant. Bydd gan Gynghorau 
lleol restrau o’r holl warchodwyr plant cofrestredig yn eich ardal hefyd a bydd y rhestr yn nodi 
pa un a ydynt yn siarad Cymraeg ai peidio. I gael rhagor o wybodaeth: www.aggcc.org.uk

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhoi cymorth, cefnogaeth a chyngor  
di-duedd, rhad-ac-am-ddim mewn perthynas ag ystod o faterion teuluol gan gynnwys 
gofal plant. Mae pob Cyngor yng Nghymru’n darparu’r gwasanaeth. Os oes angen rhagor 
o wybodaeth arnoch cysylltwch â’ch Cyngor lleol.

Os ydych yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg mae’r holl blant 2-3 oed yn gymwys i 
gael 12 ½ awr o ofal plant am ddim yr wythnos a 15 awr o ddarpariaeth gofal plant yn y 
gwyliau. I ganfod a ydych yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg, cysylltwch â’ch Cyngor lleol. 
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5. Iechyd a Lles

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 
(GIG Cymru) sy’n gyfrifol am ddarparu gofal 
iechyd sy’n cynnwys triniaeth feddygol, 
ddeintyddol ac optegol.

Yng Nghymru gallwch gael gwybodaeth am 
gofrestru gyda Meddyg Teulu, Deintydd y 
GIG neu Optegydd trwy fynd at y wefan 
www.wales.nhs.uk/cym. Mae’r wefan hon 
yn cynnwys dolenni i bob Bwrdd Iechyd 
Lleol (BILl) a fydd yn rhoi manylion llawn y 
gwasanaethau gofal sylfaenol yn eich ardal.

Bydd meddygon teulu yn gofalu am eich 
anghenion iechyd cyffredinol. Er mwyn 
cofrestru gyda meddyg teulu dylech 
gysylltu â’r feddygfa rydych wedi’i dewis 
a gofyn am gael eich cynnwys ar ei rhestr 
cleifion. Byddant yn gofyn ichi lenwi ffurflen  
i ofyn am drosglwyddo eich cofnodion  
meddygol yno.

Byddwch yn gallu trefnu i’ch plentyn gael imiwneiddiadau ym Mhractis eich meddyg teulu.

Bydd eich meddyg teulu yn gallu rhoi Cyngor ynghylch Cynllunio Teulu a Dulliau Atal 
Cenhedlu hefyd. Mae’r Gymdeithas Cynllunio Teulu yn darparu gwybodaeth am bob agwedd 
ar iechyd rhyw hefyd, gan gynnwys dulliau atal cenhedlu a beichiogrwydd. I ddod o hyd i glinig 
Cynllunio Teulu yn eich ardal chi ewch at y wefan: www.fpa.org.uk

Gall menywod yn y Lluoedd Arfog a’u dibynyddion gael mynediad at wasanaethau Sgrinio 
Serfigol trwy GIG Cymru. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch meddygfa deulu leol.

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu agosaf ar un o restrau aros y GIG a’ch bod chi’n cael 
eich anfon i ran arall o’r wlad, bydd unrhyw amser aros a gronnwyd yn cael ei gario ymlaen 
gyda chi. Mae pob BILl yng Nghymru’n ymwybodol o’r ymrwymiad hwn. Os oes gennych 
unrhyw bryderon ynghylch eich amser aros, gellir codi’r rhain gyda Phrif Weithredwr y Bwrdd 
Iechyd perthnasol.

Fel aelod presennol o’r Lluoedd Arfog, os oes arnoch angen gofal arbenigol penodol byddwch 
yn gallu cael mynediad at y Llwybr Atgyfeirio Carlam. Menter ar y cyd yw hon rhwng y 
Gwasanaeth Meddygol Amddiffyn a GIG Cymru sy’n blaenoriaethu mynediad at ofal eilaidd 
i’ch cynorthwyo i godi ar eich traed eto a dychwelyd i’r gwaith yn gynharach. Bydd eich 
meddyg yn gallu dweud wrthych a ydych yn gymwys i gael y gwasanaeth. 
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Mae’r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol yn llinell gymorth 24 awr rad-ac-am-ddim 
sy’n cynnig cymorth emosiynol i bobl sy’n dioddef trallod meddyliol yn ogystal â’u ffrindiau, 
gofalwyr a pherthnasau. Gall unrhyw un sy’n pryderu ynghylch ei iechyd meddwl ei hun neu 
iechyd meddwl perthynas neu ffrind gysylltu â’r gwasanaeth ar 0800132737 neu drwy decstio 
‘help’ a’ch cwestiwn i 81066 www.callhelpline.org.uk

Gallwch gael cymorth a chyngor emosiynol cyfrinachol trwy gysylltu â’r Samariaid hefyd. 
Maent yn darparu llinell gymorth 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn a gellir cysylltu â 
hwy ar 116 123 

Gallwch gysylltu â DAN 24/7, llinell gymorth cyffuriau ac alcohol sydd ar gael 24 awr y dydd, 
i gael gwybodaeth a chyngor ynghylch camddefnyddio sylweddau. Rhadffôn 0808 808 2234, 
Tecstiwch DAN i 81066 neu: www.dan247.org.uk

Mae gennych chi a’ch teulu hawl i bresgripsiynau am ddim os ydych yn dangos Tystysgrif 
Eithrio y gellir ei chael gan y Bwrdd Iechyd Lleol yr ydych yn byw yn ei ardal. Ewch at y wefan 
www.wales.nhs.uk

Mae Galw’r GIG Cymru yn llinell ffôn sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth ynghylch iechyd 24 awr 
y dydd. Gallwch ffonio’r gwasanaeth ar 0845 46 47 os ydych yn teimlo’n sâl, neu os oes arnoch 
angen gwybodaeth am wasanaethau iechyd. Gallwch fynd at y wefan hefyd: www.nhsdirect.
wales.nhs.uk

Ar gyfer achosion brys lle mae bywyd yn y fantol ffoniwch 999.

http://www.callhelpline.org.uk
http://www.dan247.org.uk
http://www.wales.nhs.uk
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk


6. Budd-daliadau a Threth 
Gall fod gan aelodau presennol o’r Lluoedd Arfog hawl i fudd-daliadau’r Adran Gwaith 
a Phensiynau yn union fel dinasyddion eraill y DU. Mae enghreifftiau o’r budd-daliadau’n 
cynnwys Credyd Incwm Isel a Chredyd Treth, Lwfans Ceisio Gwaith. I gael rhagor o wybodaeth 
ewch at y wefan: www.gov.uk/browse/benefits 

Os ydych chi’n byw mewn llety a ddarperir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn mae gennych hawl 
i ddisgownt o 50% ar ail gartrefi yr ydych yn berchen arnynt. Mae’n rhaid i’r cartref fod 
yn ail gartref, a ddiffinnir mewn deddfwriaeth fel annedd sydd heb ei meddiannu ac wedi’i 
dodrefnu. Gallwch gyflwyno cais i adran treth gyngor eich Cyngor lleol i wirio eich cymhwystra 
a hawlio’r disgownt.

Os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun neu’n byw mewn llety ar rent gallech fod yn 
gymwys i gael gostyngiad ar eich Treth Gyngor. I gael gwybod a ydych yn gymwys cysylltwch 
â’ch Cyngor lleol.

Mae Cyngor Ar Bopeth yn sefydliad annibynnol a fydd yn rhoi gwybodaeth a chyngor ichi 
ynghylch materion sy’n ymwneud â budd-daliadau megis Budd-dal Tai a Chymhorthdal 
Incwm. I gael rhagor o wybodaeth ewch at y wefan: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

Mae Cerdyn Braint y Weinyddiaeth 
Amddiffyn yn galluogi aelodau o Gymuned 
y Lluoedd Arfog i gael disgowntiau ar-lein 
ac ar y stryd fawr os ydych yn dangos 
eich cerdyn. Mae’r Cerdyn Aelodaeth yn 
gerdyn ffisegol y gallwch ei gario gyda chi 
pan fyddwch yn mynd i siopau, bwytai, 
cyfleusterau hamdden a lleoliadau eraill 
er mwyn cael disgownt. I gael eich cerdyn 
ewch at wefan Gwasanaeth Disgowntiau’r 
Weinyddiaeth Amddiffyn:  
www.defencediscountservice.co.uk 

Gall aelodau o’r Lluoedd Arfog nofio am ddim ym mhyllau nofio cynghorau lleol ledled Cymru, 
gan ddefnyddio Cerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn fel prawf eich bod yn gymwys. 
Ar gyfer pob ymholiad ynghylch y Cynllun Nofio Am Ddim anfonwch neges  
e-bost i AFFSenquiries@WLGA.gov.uk 
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7. Tai

Mae Llety i Deuluoedd y Lluoedd Arfog ar gael i 
aelodau o’r Lluoedd Arfog sy’n briod neu mewn 
partneriaeth sifil ac y mae eu priod neu bartner 
sifil gyda hwy pan ydynt yn gwasanaethu gyda’r 
Lluoedd Arfog.

Os hoffech adael llety’r lluoedd arfog a chamu 
ar ris cyntaf yr ysgol eiddo efallai y bydd Cynllun 
Cymorth i Brynu’r Lluoedd Arfog yn gallu eich 
helpu i wneud hynny. Cynllun benthyciadau 
prynu cartrefi newydd yw Cynllun Cymorth 
i Brynu’r Lluoedd Arfog a sefydlwyd i helpu 
aelodau presennol o Luoedd Arfog y DU i 
brynu eu cartref cyntaf – neu symud tŷ.  
I gael rhagor o wybodaeth ewch at y wefan:  
www.forces-helptobuy.co.uk

Mae Cymorth i Brynu – Cymru yn fenter sy’n rhoi cymorth ar ffurf benthyciadau ecwiti a rennir 
i brynwyr tai gan Help to Buy (Wales) Limited (HtBW) gyda chyllid a ddarperir gan Lywodraeth 
Cymru. I gael rhagor o wybodaeth ewch at y wefan: www.helptobuywales.co.uk

Mae Rhent yn Gyntaf yn gynllun gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu tai rhent am renti 
canolradd ac yn rhoi’r cyfle i denantiaid brynu eu heiddo’n llwyr. Gall Cynghorau lleol neilltuo 
cyllid ar gyfer y cynllun trwy eu dyraniad Grant Tai Cymdeithasol. I gael gwybod mwy am y 
cynllun cysylltwch â’ch Cyngor lleol yn eich ardal chi.

Efallai y byddwch yn dymuno rhentu llety, ac mae llawer o gwmnïau ac unigolion sy’n cynnig 
llety i’w rentu. Efallai y byddwch yn dymuno rhentu’n breifat neu gofrestru gydag asiantaeth 
osod. Mae dyletswydd gyfreithiol ar bob landlord i roi manylion eich hawliau a chyfrifoldebau 
ichi tra’ch bod yn byw yn eu llety. Dylai eich Cyngor lleol allu rhoi rhestr ichi o asiantaethau 
sy’n gosod tai yn eich ardal chi.

Mae Cynghorau lleol yn defnyddio cynlluniau dyrannu wrth ymdrin â cheisiadau am dai. 
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am lety gan eich Cyngor lleol gallwch 
gysylltu ag Adran Dai eich Cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Cyd-swyddfa Cynghori ar Dai’r Lluoedd Arfog (JSHAO) yn rhoi gwybodaeth a chyngor 
ynghylch tai i aelodau’r Lluoedd Arfog a’u teuluoedd ynghylch dewisiadau o ran tai.

Mae Gwasanaeth Cynghori ar Dai Cymorth Lluoedd Arfog Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, 
Awyrenwyr a’u Teuluoedd (SSAFA) yn rhoi cyngor ac arweiniad ynghylch ystod o ddewisiadau 
o ran tai. Byddant hefyd yn gallu rhoi manylion asiantau tai a sefydliadau tai yn yr ardal lle’r 
ydych chi’n byw. I gael rhagor o wybodaeth ewch at y wefan www.ssafa.org.uk

http://www.forces-helptobuy.co.uk
http://www.helptobuywales.co.uk
http://www.ssafa.org.uk
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8. Cyflogaeth a Rheoli Arian

Cydnabyddir yr anawsterau y mae gwŷr a gwragedd 
a phartneriaid aelodau presennol o’r Lluoedd Arfog 
yn eu cael wrth ddod o hyd i gyflogaeth.
Mae cymorth i ddod o hyd i gyflogaeth ar gyfer gwŷr 
a gwragedd a phartneriaid aelodau presennol o’r 
Lluoedd Arfog i’w gael yma: Mae Recruit for Spouses 
yn cael ei redeg gan wŷr a gwragedd aelodau’r 
Lluoedd Arfog a bydd yn eich helpu i ddod o hyd i 
gyflogaeth. Ewch at y wefan: www.recruitforspouses.
co.uk neu ffoniwch: 0333 2020 996.
Mae X-Forces yn cynnig gwasanaeth tebyg 
os ydych yn ystyried hunan-gyflogaeth:  
www.x-forces.com neu ffoniwch: 0207 022 0600.
Gall Twf Swyddi Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop, eich helpu i ddod o hyd i brofiad gwaith â thâl am gyfnod o 6 mis. I gael 
gwybod mwy ewch at y wefan: www.business.wales.gov.uk/skillsgateway/jobsgrowthwales.
Mae cymorth ar gael gan y Ganolfan Byd Gwaith hefyd www.jobcentreplus.gov.uk
Gallwch gael cymorth i wella eich sgiliau a’ch cymwysterau, cymorth i lunio CV neu gyngor 
ynghylch cyfweliadau a hyfforddiant trwy’r Porth Sgiliau neu drwy ffonio 0800 028 4844 
Efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth gan fenter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru 
a Chanolfan Byd Gwaith, sef y rhaglen PaCE. Nod y rhaglen yw helpu a chynorthwyo rhieni 
di-waith i gael hyfforddiant neu gyflogaeth. Mae’n amcanu at oresgyn rhwystrau i gyflogaeth 
megis materion gofal plant. I gael gwybod mwy ffoniwch: 07342 082 463 / 07342 082 136
Mae rhai o aelodau’r Lluoedd Arfog yn cael anhawster cael credyd, gan eu bod wedi symud yn 
rheolaidd a heb allu cronni sgôr credyd da. Mae Llywodraeth y DU wedi darparu cyllid i sefydlu 
Undeb Credyd y Lluoedd Arfog sy’n system ‘didynnu trwy’r gyflogres’ i alluogi aelodau a 
chyn-aelodau’r Lluoedd Arfog sy’n cael pensiwn y Lluoedd Arfog i gynilo gydag undeb credyd 
ac ad-dalu benthyciadau ganddo. Bydd y taliad yn dod yn uniongyrchol o gyflog neu bensiwn 
unigolyn cyn iddynt gael eu talu. www.gov.uk
Os hoffech gael mynediad at Undeb Credyd annibynnol, gallwch gael gwybodaeth am 
Undebau Credyd yng Nghymru, a dod o hyd i un sy’n lleol i chi yn: www.creditunionsofwales.
co.uk/cy/fy-undeb-credyd.html Gallwch gael gafael ar gymorth gan y mudiadau a’r 
sefydliadau canlynol hefyd:
Money Force www.moneyforce.org.uk, Money Made Clear Wales www.moneymadeclearwales.
org, y Gwasanaeth Cynghori Ariannol www.moneyadviceservice.org.uk, yr Adran Gwaith a 
Phensiynau www.dwp.gov.uk a Cyllid a Thollau EM, www.hmrc.gov.uk 
Gellir cael cyngor a chymorth ar gyfer anawsterau sy’n ymwneud â dyledion gan Cyngor 
Ar Bopeth Cymru, 03454 04 05 06 www.adviceguide.org.uk. Gellir cael cymorth mewn perthynas 
â benthycwyr arian anghyfreithlon gan Uned Benthyca Arian yn Anghyfreithlon Cymru trwy’r 
e-bost yn mlu@cardiff.gov.uk neu drwy linell gymorth 24 awr gyfrinachol 0300 123 3311. Os oes 
gennych broblemau ariannol oherwydd gamblo neu os yw’n creu straen teuluol, gallwch gael 
cyngor a chymorth o’r wefan ganlynol: www.gamblersanonymous.org.uk

http://www.recruitforspouses.co.uk
http://www.recruitforspouses.co.uk
http://www.x-forces.com
http://www.business.wales.gov.uk/skillsgateway/jobsgrowthwales
http://www.jobcentreplus.gov.uk
http://www.gov.uk
http://www.creditunionsofwales.co.uk/cy/fy-undeb-credyd.html
http://www.creditunionsofwales.co.uk/cy/fy-undeb-credyd.html
http://www.moneyforce.org.uk
http://www.moneymadeclearwales.org
http://www.moneymadeclearwales.org
http://www.moneyadviceservice.org.uk
http://www.dwp.gov.uk
http://www.hmrc.gov.uk
http://www.adviceguide.org.uk
http://mlu@cardiff.gov.uk
http://www.gamblersanonymous.org.uk


9. Cymuned a Chyfranogiad 

Gall aelodau presennol o’r Lluoedd Arfog, ynghyd â’u gwŷr a gwragedd neu bartneriaid sifil 
gymryd rhan mewn etholiadau a refferenda. Gallwch gofrestru mewn cyfeiriad sefydlog 
yn y DU am gyfnod o 5 mlynedd a gall y rhai sydd wedi’u hanfon dramor gofrestru yn eu 
cyfeiriad blaenorol yn y DU. Os ydych yn byw yn yr orsaf filwrol yn ystod yr wythnos gallwch 
gofrestru yn y cyfeiriad lle’r ydych yn treulio penwythnosau neu wyliau. Unwaith y byddwch 
wedi cofrestru, mae tair ffordd i bleidleisio – trwy fynd i orsaf bleidleisio, trwy’r post neu drwy 
ddirprwy. www.electoralcommission.org.uk/faq/voting-and-registration/what-registration-
provisions-exist-for-crown-servants-and-service-personnel 

Mae’n anghyfreithlon ysmygu mewn unrhyw fan cyhoeddus yng Nghymru; mae hyn yn 
cynnwys safleoedd bysiau, siopau, bwytai, tafarndai, clybiau nos, bysiau, trenau, platfformau 
trenau, swyddfeydd, ffatrïoedd a cheir os oes teithiwr dan 18 oed yn bresennol. Mae ysmygu’n 
achosi llawer o glefydau a phroblemau iechyd. Am y rhesymau hynny ceir cyfreithiau mewn 
perthynas ag ysmygu a gallwch gael dirwy hyd at £200 am ysmygu mewn man di-fwg.

Mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, 
mae Cymraeg yn cael ei siarad yn fwy 
cyffredin. Os hoffech chi ddysgu Cymraeg, 
mae gwybodaeth am ddosbarthiadau 
dysgu Cymraeg i oedolion ar gael trwy’r 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 
ar 01267 676614 neu cwestiynau@
maescumraegioedolion.cymru, lle byddwch 
yn gallu cael gwybodaeth am ddarparwyr 
lleol a ffioedd. Gallwch gael gwybodaeth 
yma hefyd: www.cymraeg.gov.wales/
learning/Adults/Welsh-for-Adults/?lang=cy
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10. Coffáu 

Mae gan Gymru hanes clodwiw o draddodiad milwrol. Mae digwyddiadau Cofio megis Gŵyl 
Goffa Cymru a Sul y Cofio yn cael eu cynnal ledled Cymru. 

Mae amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth milwrol yn rhoi dealltwriaeth bwysig am hanes 
Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gydag amgueddfeydd achrededig i annog 
ymwelwyr i ehangu eu dealltwriaeth am gyfranogiad milwrol Cymru. www.cadw.gov.wales/
about/?lang=cy 

Cymru’n Cofio/Wales Remembers 1914-18 yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer 
coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru. Trwy ei rhaglen o digwyddiadau 
ac arddangosfeydd cenedlaethol gall ysgolion neu unigolion sydd â diddordeb gael 
dealltwriaeth well am achosion a goblygiadau’r rhyfel a’i effaith ar Gymru. 
www.gov.wales/topics/cultureandsport/wales-remembers/?lang=cy 

Fel Ceidwad Cenedlaethol y Cofio, mae’r 
Lleng Brydeinig Frenhinol yn gweithio i sicrhau 
bod atgofion am y rhai sydd wedi ymladd 
ac aberthu yn ein Lluoedd Arfog yn cael eu 
cadw’n fyw trwy’r cenedlaethau.

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn rhoi cyfle 
inni fel cenedl eich anrhydeddu chi a diolch 
ichi, ein Lluoedd Arfog, yn aelodau presennol 
ac yn gyn-aelodau, am yr aberthau yr ydych 
chi wedi’u gwneud i sicrhau’r rhyddid sydd 
gennym ni heddiw. Mae Diwrnod y Lluoedd 
Arfog hefyd yn gyfle i’r genhedlaeth iau 
ddysgu am eich aberthau chi, aelodau ein 
Lluoedd Arfog, wrth amddiffyn ein rhyddid 
a gwerthfawrogi’r aberthau hynny.

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn deyrnged 
addas ichi i gyd, sydd wedi rhoi cymaint er 
mwyn inni gael byw yn y gymdeithas deg a 
chyfiawn sydd gennym heddiw, ac mae hefyd 
yn gyfle inni i gyd ddiolch ichi o waelod calon 
am eich dewrder, eich ymroddiad a’ch aberth.
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11. Cymorth sydd Ar Gael

Mae cyfnodau ym mywydau’r rhan fwyaf o bobl pan fyddant yn teimlo bod angen cymorth 
a chefnogaeth arnynt, boed am resymau personol neu deuluol. Isod cewch fanylion cyswllt 
mudiadau a sefydliadau sy’n cefnogi ac yn helpu aelodau presennol o’r Lluoedd Arfog a’u 
teuluoedd. 

Y Lleng Brydeinig Frenhinol (RBL)

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn rhoi gofal, cyngor a chymorth ymarferol i aelodau 
presennol o’r Lluoedd Arfog, cyn-filwyr o bob oed a’u teuluoedd.

www.britishlegion.org.uk 0808 802 8080 wales@britishlegion.org.uk 

Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a’u Teuluoedd (SSAFA)

Mae Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a’u Teuluoedd yn rhoi cefnogaeth a chymorth 
ymarferol i aelodau o’r Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

www.ssafa.org.uk 0800 731 4880

Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin (AFF)

Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin yw llais annibynnol teuluoedd y Fyddin ac mae’n gweithio’n 
galed i wella ansawdd bywyd teuluoedd y Fyddin.

www.aff.org.uk wales@aff.org.uk 

Ffederasiwn Teuluoedd y Llynges (NFF)

Mae Ffederasiwn Teuluoedd y Llynges yn rhoi llais annibynnol i deuluoedd y Llynges Frenhinol 
a’r Morlu Brenhinol.

www.nff.org.uk admin@nff.org.uk 023 9265 4374

Ffederasiwn Teuluoedd y Llu Awyr Brenhinol (RAF)

Mae Ffederasiwn Teuluoedd yr RAF yn cynrychioli barn a phryderon aelodau’r Llu Awyr a’u 
teuluoedd.

www.raf-ff.org.uk 01780 781650

HIVE y Fyddin

Mae HIVE yn darparu gwybodaeth gyfoes a pherthnasol ar gyfer holl aelodau Cymuned y 
Lluoedd Arfog.

www.army.mod.uk/HIVES 14
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12. Awdurdodau Lleol yng Nghymru:

Blaenau Gwent 01495 311556  www.blaenau-gwent.gov.uk 

Bro Morgannwg 01446 700111   www.valeofglamorgan.gov.uk 

Caerffili 01443 815588  www.caerphilly.gov.uk 

Castell-nedd Port Talbot 01639 686868  contactus@npt.gov.uk 
    www.npt.gov.uk

Ceredigion 01545 570881  www.ceredigion.gov.uk 

Conwy 01492 574000  www.conwy.gov.uk 

Cyngor Dinas Abertawe 01792 636003   www.swansea.gov.uk 

Cyngor Dinas Caerdydd 029 2087 2087  www.cardiff.gov.uk 

Cyngor Dinas Casnewydd 01633 656656  info@newport.gov.uk 
    www.newport.gov.uk

Gwynedd 01766 771000  www.gwynedd.gov.uk 

Merthyr Tudful 01685 725000   www.merthyr.gov.uk 

Pen-y-bont ar Ogwr 01656 643643  www.bridgend.gov.uk 

Powys 01597 826000  www.powys.gov.uk

Rhondda Cynon Taf 01443 424005  covenant@rctcbc.gov.uk 
    www.rctcbc.gov.uk 

Sir Benfro 01437 764551  enquiries@pembrokeshire.gov.uk 
    www.pembrokeshire.gov.uk

Sir Ddinbych 01824 706101  www.denbighshire.gov.uk 

Sir Fynwy 01633 644644  www.monmouthshire.gov.uk 

Sir Gaerfyrddin 01267 234567  www.carmarthenshire.gov.uk 

Sir y Fflint 01352 752121  www.flintshire.gov.uk 

Torfaen 01495 762200  www.torfaen.gov.uk 

Wrecsam 01978 829 2273  AFCC@wrexham.gov.uk 
    www.wrexham.gov.uk 

Ynys Môn 01248 752109  www.anglesey.gov.uk 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk
http://www.valeofglamorgan.gov.uk
http://www.caerphilly.gov.uk
mailto:contactus%40npt.gov.uk?subject=
http://www.npt.gov.uk
http://www.ceredigion.gov.uk
http://www.conwy.gov.uk
http://www.swansea.gov.uk
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http://www.newport.gov.uk
http://www.gwynedd.gov.uk
http://www.merthyr.gov.uk
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http://www.powys.gov.uk
http://www.rctcbc.gov.uk
http://www.pembrokeshire.gov.uk
http://www.denbighshire.gov.uk
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http://www.torfaen.gov.uk
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http://www.anglesey.gov.uk
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