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Mae'r adroddiad hwn yn ganlyniad darn o waith ar y cyd rhwng Cymdeithas y Cymod, 

ForcesWatch a'r Undeb Llw Heddwch. Er bod yr adroddiad a'i argymhellion yn cael eu cefnogi 

gan y tri sefydliad, bydd gan bob un ei farn benodol ei hun ar rai o'r pynciau a godir yma ac efallai 

y bydd ganddynt farn wahanol am y ffordd orau i fynd i'r afael â'r heriau a nodwyd. 
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Mae'r adroddiad hwn yn archwilio mater gweithgareddau recriwtio milwrol mewn ysgolion yng 

Nghymru – mater sy'n destun dadl ac un y gwnaeth Llywodraeth Cymru gyfres o ymrwymiadau 

arno ym mis Mehefin 20151, yn dilyn deiseb gyhoeddus a gyflwynwyd yn 2012. Fel y dengys yr 

adroddiad hwn, ychydig iawn o gynnydd gwirioneddol a wnaed yn erbyn yr ymrwymiadau hynny, 

ac eto mae ymweliadau recriwtio milwrol ag ysgolion Cymru wedi parhau. 

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi dwy ddadl yn erbyn recriwtio plant yn filwrol. Mae'r gyntaf yn 

seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil sy'n tynnu sylw at waeth canlyniadau iechyd / iechyd meddwl 

ymhlith plant a recriwtiwyd i'r fyddin, a'r ail yw bod y tactegau (yn enwedig hysbysebu) sy'n 

gysylltiedig â recriwtio plant yn seiliedig ar bortreadau camarweiniol ac anghywir o fywyd 

milwrol. Dylai'r ddwy ddadl fod yn destun pryder yng Nghymru, lle mae Llywodraeth Cymru wedi 

pwysleisio'n gyson2 ei hymrwymiad i lythyr ac ysbryd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn, sydd wedi argymell yn gyson y dylai'r DU roi'r gorau i recriwtio pobl ifanc dan 

18 oed ac y dyliau ymweliadau milwrol ag ysgolion fod yn 'gyfyngedig iawn'. 

Er bod y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r lluoedd arfog eu hunain yn honni nad ydyn nhw'n cynnal 

gweithgareddau recriwtio fel y cyfryw mewn ysgolion, mae tystiolaeth sylweddol sy’n awgrymu 

bod gweithgareddau milwrol mewn ysgolion yn rhan o strategaeth ar gyfer cyrraedd pobl ifanc 

trwy weithgareddau i greu diddordeb mewn gyrfa yn y lluoedd arfog, ac felly maent yn rhan o 

broses recriwtio tymor hwy. Derbyniodd ein ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ein hunain am yr 

adroddiad hwn (gweler Atodiad 4) ddata a oedd yn awgrymu bod dros hanner yr ymweliadau ag 

ysgolion yn ymwneud â gyrfaoedd yn y lluoedd arfog. Hyd yn oed os nad yw pobl ifanc yn cael eu 

recriwtio'n uniongyrchol i'r lluoedd arfog, maent yn dal i gael eu “recriwtio” i agweddau o blaid 

militariaeth, yn rhy aml heb glywed lleisiau a dadleuon gwrthgyferbyniol. 

Mae'r fyddin, sy'n gyfrifol am 75% o recriwtio pobl ifanc 16 a 17 oed, yn dibynnu ar ymrestru plant i 

gyflawni targedau, yn enwedig i rolau rheng flaen risg uwch. Mae'r system addysg yn safle 

allweddol ar gyfer cynhyrchu recriwtiaid o'r grŵp oedran hwn. Mae’na hefyd dystiolaeth yn 

awgrymu bod cymunedau tlotach, gan gynnwys rhai yng Nghymru, a phlant o aelwydydd incwm 

is neu sydd mewn perygl o fethu oherwydd gwendidau eraill, yn cael eu targedu ar gyfer 

recriwtio milwrol o'r fath. Dadleuwn fod angen dadansoddi'r sefyllfa hon ymhellach gyda setiau 

data llawn wedi eu darparu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, hefyd bod angen ymateb polisi yn 

seiliedig ar hawliau plant gan Lywodraeth Cymru gyda chydnabyddiaeth o'r cysylltiad rhwng 

recriwtio plant dan 18 oed a gweithgareddau recriwtio milwrol mewn ysgolion. 

Rydym yn croesawu peth o'r cynnydd a wnaed mewn addysg heddwch sy'n gysylltiedig â 

chwricwlwm newydd Cymru, ond mae angen i’r dyheadau nobl hyn i ddatblygu dinasyddion 

moesegol, gwybodus ac i hyrwyddo datrys gwrthdaro di-drais, gael eu gosod yn erbyn data sy'n 

dangos ymweliadau rheolaidd gan y lluoedd arfog i ysgolion ledled Cymru. 

Gydag etholiadau’r Senedd i ddod ym mis Mai 2021, mae cyfle unigryw i Lywodraeth nesaf Cymru 

gofleidio’r heriau hyn a thynnu llinell yn y tywod ynglŷn â statws Cymru fel cenedl sy’n caru 

heddwch, ac un na fydd yn caniatáu i’w phlant gael eu targedi’n ddifeirniadaeth gan recriwtio 

milwrol. 

                                                             

1 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Deisebau 
ynghylch Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion: adroddiad ar yr ystyriaeth ar ddeiseb, Caerdydd: Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 

2 Welsh Government (2019) Children’s rights in Wales, Welsh Government website (accessed 6 March 2021). 

https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld10363/gen-ld10363-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld10363/gen-ld10363-w.pdf
https://gov.wales/childrens-rights-in-wales


 
 

 

 

Rhoddir crynodeb o'n hargymhellion isod.  

Argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru: 

1) Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r dystiolaeth yn yr adroddiad hwn i arwain 

adolygiad ffurfiol i weithgareddau recriwtio milwrol yn ysgolion Cymru. 

2) Dylid rhoi canllawiau i benaethiaid ac athrawon gyrfaoedd mewn perthynas â gwahodd y 

lluoedd arfog i ysgolion i ystyried eu natur unigryw fel gyrfa a'r angen i annog cyfnewid 

barn yn agored ac yn onest gyda dysgwyr am eu rôl. 

3) Yn unol â'r cwricwlwm newydd yng Nghymru, dylid annog dysgwyr i fynd at gyflwyniadau 

ynghylch darpar yrfaoedd, gan gynnwys ymgyrchoedd marchnata milwrol, gyda meddwl 

agored ac ymchwilgar, gan archwilio'n feirniadol effaith dewisiadau gyrfa posibl ar eu 

hiechyd a'u lles fel dinasyddion moesol gwybodus Cymru a'r byd. 

4) Dylid defnyddio Asesiadau Effaith ar Hawliau Plant i archwilio ymweliadau gan y lluoedd 

arfog ag ysgolion a cholegau ar gyfer gweithgareddau recriwtio, a dylid ystyried cyflwyno 

goruchwyliaeth, rheoleiddiad ac arweiniad pellach i gefnogi'r rhain. 

5) Dylai Llywodraeth Cymru ystyried o ddifrif rôl rhaglenni addysg heddwch wrth gefnogi 

ysgolion i alluogi dysgwyr i ddatblygu yn unigolion iach, hyderus a dinasyddion moesol, 

gwybodus, a neilltuo adnoddau i gefnogi a datblygu'r rhaglenni hyn yn ysgolion Cymru. 

 

Argymhellion ar gyfer Comisiynwyr Plant a Chenedlaethau'r Dyfodol: 

6) Gofynnwn i Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Comisiynydd Plant ystyried 

gweithgareddau recriwtio milwrol yn ysgolion Cymru fel mater sy'n ymwneud â hawliau a 

lles plant. 

 

Argymhellion ar gyfer y lluoedd arfog: 

7) Dylai'r lluoedd arfog gyhoeddi data blynyddol ar ymweliadau milwrol ag ysgolion, gyda 

data ar ymweliadau unigol a'u coladu fesul awdurdod lleol, ar lefel genedlaethol ac ar 

gyfer y DU. Bydd gwneud hynny yn caniatáu dadansoddiad llawer mwy cadarn o batrwm 

yr ymweliadau fel y gall fod eglurder ynghylch a yw ymweliadau, er enghraifft, yn cael eu 

targedu at ardaloedd difreintiedig. 

Argymhellion ar gyfer Llywodraeth y DG: 

8)Dylai'r DG godi isafswm oedran recriwtio'r lluoedd arfog i 18 er mwyn diogelu llawer o'r 

recriwtiaid mwyaf agored i niwed. 

 

  



 
 

 

 

 

Mae gan Gymru hanes balch o wrthwynebu militariaeth a gwrthdaro arfog3 sydd â’i wreiddiau o 

fewn y mudiad Anghydffurfiol a'r Blaid Lafur Annibynnol ar droad yr 20fed Ganrif. Ac eto, ynghyd 

â rhannau eraill o'r DU, mae Cymru wedi bod yn destun nifer o fentrau gyda'r nod o ddatblygu 

diddordeb ymhlith pobl ifanc tuag at yrfa filwrol neu i annog agwedd gadarnhaol tuag at y fyddin 

mewn grwpiau oedran iau. Ymhlith y gweithgareddau sydd â'r nod o ennyn diddordeb plant a 

phobl ifanc yn eu harddegau mae: ymweliadau gan y lluoedd arfog ag ysgolion ar gyfer gyrfaoedd 

a gweithgareddau cwricwlwm; gweithgareddau 'ethos milwrol' a 'pharatoi milwrol' a darparu 

cadetiaid o fewn addysg; gweithgareddau ar thema filwrol yn y gymuned; a marchnata recriwtio 

soffistigedig wedi'i gynllunio i ecsbloetio gwendidau pobl ifanc. 

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar ddau faes pryder croestoriadol sy'n ymwneud â pherthynas y 

fyddin â phobl ifanc yng Nghymru: recriwtio plant dan 18 oed i'r lluoedd arfog, a'r 

gweithgareddau yn y system addysg sy'n anelu at ddatblygu diddordeb yn hyn neu hyrwyddo’r 

fyddin yn fwy cyffredinol. Mae recriwtio milwrol o 16 oed yn bolisi a bennir ar lefel y DU sydd wedi 

cael ei herio gan grwpiau cymdeithas sifil sy'n dymuno gweld y DU yn anrhydeddu ei 

rhwymedigaethau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Fodd bynnag, 

mae'r hyn sy'n digwydd o fewn y system addysg yn fater datganoledig, ac mae gan Lywodraeth 

Cymru bwerau a chyfrifoldebau i arwain a rheoleiddio gweithgareddau a pholisi mewn ysgolion. 

Mae'r fyddin yn ystyried gweithgareddau a ddarperir gan y lluoedd arfog mewn ysgolion fel rhan 

bwysig o broses cyn-recriwtio sy'n sianelu pobl ifanc 16 a 17 oed tuag at yrfa yn y lluoedd arfog. 

Mae'r berthynas rhwng gweithgareddau'r lluoedd arfog mewn ysgolion a recriwtio wedi'i nodi 

gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn4 a Chomisiynwyr Plant y DU5. Os yw 

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo'n llwyr i weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn, rhaid iddi nid yn unig geisio codi oedran recriwtio, ond rhaid iddi hefyd 

weithredu o fewn ei gallu i gyfyngu mynediad heb ei reoleiddio i bobl ifanc at bwrpas recriwtio.  

Dadleuwn fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru, sef yr awdurdod sy'n gyfrifol am bolisi addysg a lles 

pobl ifanc o fewn y system addysg a thu allan iddo, ymgysylltu'n weithredol â’r pryderon a 

godwyd yn yr adroddiad hwn (ac mewn mannau eraill) bod y system addysg yn cael ei defnyddio i 

hyrwyddo agenda recriwtio’r fyddin yn groes i argymhellion y Cenhedloedd Unedig a buddiannau 

gorau pobl ifanc. 

Recriwtio pobl ifanc i fyddin y DU - a pham ei fod yn destun pryder 

                                                             

3 Eirug, A. (2018) The Opposition to the Great War in Wales 1914-1918, Wales: University of Wales Press. 
4 UN Committee on the Rights of the Child (2016) UN CRC Committee's Concluding Observations, Children’s 

Rights Alliance for England website (accessed 6 March 2021). 
5 UK Children’s Commissioners (2016) UK Children's Commissioners recommendations to the UN Committee on 

the Rights of the Child Examination of the Fifth Periodic Report of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, Children’s Commissioner for England / Children & Young People’s Commissioner Scotland / 
Children’s Commissioner for Wales / Northern Ireland Commissioner for Children and Young People. 

http://www.crae.org.uk/publications-resources/un-crc-committees-concluding-observations-2016/
https://cypcs.org.uk/wpcypcs/wp-content/uploads/2020/02/UK-Childrens-Commissioners-final-recommendations.pdf
https://cypcs.org.uk/wpcypcs/wp-content/uploads/2020/02/UK-Childrens-Commissioners-final-recommendations.pdf
https://cypcs.org.uk/wpcypcs/wp-content/uploads/2020/02/UK-Childrens-Commissioners-final-recommendations.pdf


 
 

Yn y DU, caniateir i blant ddechrau'r broses ymrestru yn 15 blwydd a saith mis oed. Y DU yw'r unig 

wlad yn Ewrop sy'n dal i recriwtio pobl ifanc 16 oed i'w lluoedd arfog6. Mae'r recriwtiaid Prydeinig 

16 a 17 oed hyn wedi'u rhestru'n llawn, gyda'r holl rwymedigaethau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â 

hyn.  Rhaid iddynt wasanaethu nes eu bod yn 22 oed, gyda chyfleoedd cyfyngedig i adael.  

 

Er nad yw pobl ifanc 16 a 17 oed fel arfer yn cael eu defnyddio mewn parthau rhyfel, mae peryglon 

yn gysylltiedig â hyfforddiant milwrol7 yn ogystal â chanlyniadau negyddol tymor hwy sy'n 

gysylltiedig â recriwtio yn ifanc. Mae yna hefyd nifer o bryderon ynghylch a yw penderfyniad 

plentyn i ymrestru yn gwbl wybodus, megis natur hyrwyddo'r deunydd a ddarperir i ddarpar 

recriwtiaid a'u rhieni, a lefelau annigonol o gyfranogiad rhieni yn y broses ymgeisio. Mae briff gan 

Rwydwaith Rhyngwladol Hawliau Plant (CRIN) yn amlinellu meysydd pryder allweddol.8 

Yn y flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020, cafodd 1,600 o blant 16 oed, a 1,660 yn 17 oed eu 

recriwtio ledled y DU (gweler Tabl 1). Mae'r rhan fwyaf o recriwtio pobl ifanc dan 18 oed i'r fyddin 

sy’n cyfrif am hyd at 26% o'r holl recriwtiaid i rengoedd di-swyddog y fyddin. Mae ffigurau'n 

awgrymu, ar ôl dirywiad cyson9 yn nifer a chyfran y recriwtiaid milwrol o dan 18 oed dros y 15 

mlynedd diwethaf, fod y nifer a’r gyfran wedi cynyddu'n ddiweddar. Mae'r duedd hon yn debygol 

o barhau wrth i nifer y ceisiadau i'r fyddin ddyblu rhwng 2014 a 201710; er nad oes data mwy 

diweddar ar gael, mae adroddiadau yn y cyfryngau yn awgrymu bod y fyddin yn profi’r nifer uchaf 

erioed o geisiadau sy'n cael eu gyrru gan broffil uchel eu marchnata recriwtio. 11 

Tabl 1: Recriwtiaid (derbyniad) i luoedd arfog y DU Ebrill 2019 i Fawrth 202012 

Derbyniad yn ystod 
12 mis hyd at 31 
Mawrth 2020 

Lluoedd Arfog 
Y Fyddin (swyddogion a 
rhengoedd eraill) 

Y Fyddin (Rhengoedd eraill yn 
unig)  

nifer % o bob oed nifer % o bob oed nifer % o bob oed 

Oed 16 1,600 10% 1,350 13% 1,350 14% 

Oed 17 1,660 10% 1,070 11% 1,070 11% 

Dan 18 3,260 20% 2,430 24% 2,430 26% 

Pob oed 16,340 100% 10,160 100% 9,490 100% 

 

                                                             

6 Child Rights International Network (2020) The British armed forces: why raising the recruitment age would 
benefit everyone, London: CRIN. 

7 Gee D. (2017) The First Ambush? Effects of army training and employment, London: Veterans for Peace UK.  

8 Child Rights International Network (2020), The British armed forces: Why raising the recruitment age would 
benefit everyone, London: CRIN. 

9 Gee, D & Taylor, R. (2016) "Is it counterproductive to enlist minors into the army?", RUSI Journal, vol. 6, no. 161, 
pp36–48. 

10 Ministry of Defence (2021) Quarterly service personnel statistics: 1 January 2021, UK Government website 
(accessed 6 March 2021). 

11 Ministry of Defence (2020) UK armed forces biannual diversity statistics: 1 October 2020, UK Government 

website (accessed 6 March 2021). 

12 Ministry of Defence (2020) UK armed forces biannual diversity statistics: 1 October 2020, UK Government 

website (accessed 6 March 2021). 

https://static1.squarespace.com/static/5afadb22e17ba3eddf90c02f/t/5e7b339891874246598b86b5/1585132442746/2020-parliamentary-briefing-armed-forces-recruitment-age.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5afadb22e17ba3eddf90c02f/t/5e7b339891874246598b86b5/1585132442746/2020-parliamentary-briefing-armed-forces-recruitment-age.pdf
http://vfpuk.org/wp-content/uploads/2017/06/The-First-Ambush-Effects-of-army-training-and-employment-WEB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5afadb22e17ba3eddf90c02f/t/5e7b339891874246598b86b5/1585132442746/2020-parliamentary-briefing-armed-forces-recruitment-age.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5afadb22e17ba3eddf90c02f/t/5e7b339891874246598b86b5/1585132442746/2020-parliamentary-briefing-armed-forces-recruitment-age.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071847.2016.1265837
https://www.gov.uk/government/statistics/quarterly-service-personnel-statistics-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/uk-armed-forces-biannual-diversity-statistics-2020
https://www.gov.uk/government/statistics/uk-armed-forces-biannual-diversity-statistics-2020


 
 

Mae ymchwilwyr13  wedi dadlau nad oes gan bobl ifanc y gallu beirniadol i lunio barn ddibynadwy 

am berygl, gan nodweddu cyfnod glasoed fel ‘ffenestr fregus’. Felly mae’r ieuengaf yn y 

gynulleidfa 16-24 oed a dargedir gan farchnata milwrol yn arbennig o agored i gael eu perswadio 

gan farchnata. At hynny, yn anaml (os byth) yr esbonnir y risgiau uwch14,15 o salwch ac iechyd 

meddwl drwg o ganlyniad i recriwtio darpar recriwtiaid yn ifanc. Mae hyn i gyd yn peri pryder, 

oherwydd “er nad yw personél o dan 18 oed fel arfer yn cael eu lleoli mewn parthau rhyfel, maent yn 

agored i risgiau uwch yn ystod eu gyrfa”. 16 

O fewn cyd-destun Cymru, mae yna ffactorau sosio-economaidd cryf sy'n tynnu pobl ifanc (yn 

enwedig o gymunedau'r Cymoedd yn Ne Cymru) tuag at y lluoedd arfog.   Mae’r ardaloedd hyn 

felly wedi bod yn allweddol ar gyfer ymgyrchoedd recriwtio, yn hanesyddol a hyd heddiw: 

Mewn cyfnodau blaenorol, roedd ymuno â’r fyddin yn cael ei ystyried gan rai dynion 

ifanc o’r cymoedd fel dewis amgenach na mynd ‘dan ddaear’ a gweithio yn y pyllau glo a 

oedd yn dylanwadu’n drwm ar yr economi leol. Yn fwy diweddar, mae dynion ifanc, a 

menywod yn gynyddol, yn gweld gwasanaeth milwrol fel ffordd o osgoi diweithdra neu i 

ddianc rhag slafwaith a gwobr brin swyddi sy’n arwain i unman yn y sector gwasanaeth 

lleol. 17 

Mae’r filitariaeth ddiwylliannol hon yng Nghymru wedi cael ei siapio a’i chefnogi gan Lywodraeth 

Cymru, nid yn unig trwy gefnogaeth i’r fyddin fel sefydliad, ond hefyd gan ymdrech ar y cyd ar ôl 

datganoli i berswadio cwmnïau “amddiffyn” i adleoli – yn enwedig ar hyd llwybr yr M4 – trwy 

greu swyddi mewn diwydiannau sy'n dibynnu ar y fyddin. Hyd yn oed yng nghanol y bwriad i gau 

rhai canolfannau, mae'r diwydiant amddiffyn yn ffynnu18  ac mae Cymru'n gartref i rai o gwmnïau 

arfau mwya’r byd, fel Raytheon a General Dynamics, gan adlewyrchu'r “cofleidiad di-feddwl hwn o 

fuddsoddiad enfawr yn y diwydiant arfau”19  gan Lywodraeth Cymru. 

Effeithiau iechyd o recriwtio rhai o oed ifanc  

Manylwyd ar yr effeithiau enfawr ar iechyd ac iechyd meddwl recriwtiaid gan Abu-Hayyeh & Singh 

sy’n nodi20 tri rheswm clinigol sylfaenol pam yr ystyrir bod recriwtio plant yn annerbyniol: 

1) Mae'n gwadu hawliau'r plentyn, yn enwedig yr hawl i'r 'safon iechyd uchaf y gellir ei 

chyrraedd' a diogelu rhag 'trais corfforol neu feddyliol', yn ogystal â'r hawl i’w 

buddiannau gorau gael y brif ystyriaeth ym mhob gweithred sy’n gysylltiedig â hwy, gan 

gynnwys gan wneuthurwyr deddfau. 

                                                             

13 Baker, K., Den, M., Graham, B. & Richardson, R. (2014) “A window of vulnerability: impaired fear extinction in 
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17 Tannock, S., Burgess, S. & Moles, K. (2013) Military Recruitment, Work & Culture in the South Wales Valleys: a local 

geography of contemporary British militarism, Caerdydd: WISERD: p6. 
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2) Mae gwasanaeth milwrol yn ystod llencyndod yn achosi niwed iechyd penodol yn ystod 

y cyfnod datblygu hanfodol hwn. 

3) Mae'r dadleuon dros recriwtio plant yn ddi-sail yn wyneb y dystiolaeth. 

Maent hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod recriwtiaid ifanc yn fwy tebygol o ddioddef salwch ac 

iechyd meddwl gwael (gan gynnwys PTSD), yn ogystal â gwaeth cyrhaeddiad addysgol. Roedd 

hyn yn adeiladu ar dystiolaeth flaenorol21  gan Medact yn tynnu sylw at y risg uwch o farwolaeth 

ac anaf i'r rhai a gafodd eu recriwtio o dan 18 oed, ac yn datgelu effeithiau tymor hir recriwtio 

milwrol Prydain ar blant o dan 18 oed. Yn benodol, cyflwynodd yr adroddiad dystiolaeth sy'n 

cysylltu 'pryderon iechyd difrifol' â recriwtio pobl ifanc (gweler Ffigur 1, isod) ac yn galw am 

godiad yn yr isafswm oedran recriwtio. 

 
Ffigwr 1: Effeithiau ar recriwtiaid ifanc 22 

Mae ymchwil Forceswatch ei hun yn cefnogi’r un trywydd. Bu adroddiad23 yn 2013 yn archwilio 

agweddau ar iechyd meddwl yn lluoedd arfog Prydain trwy ystyried dros 150 o ffynonellau, gan 

gynnwys 41 o astudiaethau iechyd meddwl milwrol Prydain, ynghyd â thystiolaeth gan gyn-filwyr. 

Dangosodd yr adroddiad: 

 Fod rhai problemau sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl ymhlith aelodau o’r lluoedd arfog 

presennol a chyn-aelodau’n fwy cyffredin nag y mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn ei 

awgrymu. 

 Mae amlder y problemau sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl a gofnodir yn anwastad iawn 

ar draws y boblogaeth filwrol, gyda rhai grwpiau'n wynebu graddau risg gwahanol iawn 

i’w gilydd. 

 Mae'r dulliau epidemiolegol a ddefnyddir i asesu iechyd meddwl lluoedd milwrol yn 

tangynrychioli gwir nifer achosion y cyn-filwyr sy’n dioddef symptomau broblemau iechyd 

meddwl clinigol. 

Ers hynny, mae ForcesWatch wedi dadlau24 bod angen cynnal mwy o ymchwil annibynnol, dan 

amodau diduedd, mewn nifer o feysydd, gan gynnwys: 

                                                             

21 Louise, R., Hunter, C. & Zlotowitz, S. (2016) The Recruitment of Children by the UK Armed Forces: a critique 

from health professionals, London: Medact. 

22 Louise, R., Hunter, C. & Zlotowitz, S. (2016) The Recruitment of Children by the UK Armed Forces: a critique from 
health professionals, Llundain: Medact: t9. 

23 Gee, D. (2013) The Last Ambush? Aspects of mental health in the British armed forces, Llundain: ForcesWatch. 
24 ForcesWatch (2018) Armed Forces and Veterans Mental Health Inquiry: ForcesWatch submission to the Defence 

Committee, Llundain: ForcesWatch. 
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 Y berthynas rhwng ymrestru cynnar (yn enwedig mynediad iau), bregustra blaenorol fel 

anfantais economaidd-gymdeithasol, ac effeithiau iechyd tymor byr a thymor hir; 

 Y cysylltiad rhwng hyfforddiant milwrol ac afiechyd meddwl; 

 Materion datblygiadol sy'n effeithio ar bobl ifanc yn benodol, er enghraifft wrth asesu a 

gwerthfawrogi risg tymor hir a gwneud penderfyniad deallus wrth ymrestru; 

 Niwed moesol a’r ffordd y mae materion cydwybod yn effeithio ar iechyd meddwl. 

Maent hefyd wedi annog cymryd camau i wella gweithgareddau cyfreithiol wrth ymchwilio i 

honiadau o aflonyddu a bwlio ac adroddiadau am ddigwyddiadau o fewn y fyddin, ac maent wedi 

dadlau, er mwyn osgoi peryglon iechyd meddwl i filwyr ifanc, y dylid rhoi’r gorau i recriwtio rhai 

dan 18 oed. 

Felly bernir bod yr effaith ar iechyd recriwtiaid ifanc yn un sylweddol, ac y gellir ei ddisgrifio fel 

hyn: “Mae gwasanaeth milwrol yn ystod [glasoed] yn cael effaith hirdymor a chymhleth ar iechyd... 

Gan fod plant a recriwtiwyd yn fwy tebygol nag oedolion yn y pen draw o weld brwydro ar flaen y 

gad, maent yn fwy tebygol o brofi trawma corfforol neu seicolegol ac o gael eu lladd.” 25 

Marchnata milwrol a'i wrthdaro â Phwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 

Nid oes amheuaeth nad yw lluoedd arfog y DU wedi targedu recriwtio pobl ifanc yn fwriadol ar 

gyfnod bregus yn eu bywydau, ac o ardaloedd mwy difreintiedig yn economaidd o'r wlad. 

Datgelodd ymchwiliad gan y Guardian26 ym mis Mehefin 2018 fod y Fyddin wedi bod yn targedu 

hysbysebion recriwtio yn fwriadol ar Facebook at bobl ifanc 16 oed agored i niwed sy’n aros am 

ganlyniadau TGAU. Nododd yr ymchwiliad fod marchnata milwrol yn defnyddio targedu 

hysbysebu wedi'i yrru gan ddata tuag at gynulleidfaoedd penodol yn ogystal â negeseuon mwy 

anffurfiol a manteisgar (gan gynnwys tua diwrnod canlyniadau TGAU ar Facebook). 

Yn 2019, canfu adroddiad Rhwydwaith Rhyngwladol Hawliau Plant27 ar batrymau recriwtio yn 

Lloegr fod recriwtio’r fyddin wedi’i dargedu at drefi a dinasoedd tlotaf y DU, yn enwedig 

cymdogaethau lle mae incwm teulu blynyddol oddeutu £ 10,000. Roedd ymgyrchoedd recriwtio 

blaenorol hefyd wedi nodi bod y gynulleidfa allweddol yn bobl ifanc 16-24 oed yn y tri grŵp 

cymdeithasol ac economaidd isaf28  ac wedi targedu recriwtio i ardaloedd daearyddol penodol yn 

unol â hynny, gan gynnwys Caerdydd ac Abertawe. 29 

Mae'r enghreifftiau hyn yn dilyn patrwm30 recriwtio cyfarwydd sy'n adlewyrchu rhaniad dosbarth, 

lle mae byddin Prydain yn ymweld â phrifysgolion Lloegr ac ysgolion preifat i chwilio am 

swyddogion y dyfodol, tra’n targedu cymdogaethau tlotach ar gyfer personél rhestredig, yn 

enwedig mewn ardaloedd tlotach o'r DU, gan gynnwys yng Nghymru. 

Ac eto nid targedu hysbysebion yn unig sy'n peri pryder. Mae dadansoddiad31  o'r hysbysebion eu 

hunain, a'r tactegau hysbysebu ehangach a fabwysiadwyd gan y lluoedd arfog, wedi awgrymu 

                                                             

25 Abu-Hayyeh R. & Singh, G. (2018) “Adverse health effects of recruiting child soldiers”, BMJ Paediatrics Open: t1-2. 
26 Morris, S. (2018) “British army ads targeting 'stressed and vulnerable' teenagers”, Guardian, 8th June 2018. 
27 Child Rights International Network (2019) Conscription by Poverty? Deprivation and army recruitment in the UK, 

London: CRIN. 
28       Morris, S. (2017) “British army is targeting working-class young people, report shows”, Guardian, 9th July 2017. 

29 Louise, R. & Sangster, E. (2019) Selling the Military: a critical analysis of contemporary recruitment marketing 

in the UK, London: ForcesWatch / Medact. 

30 Gee, D. (2017) The First Ambush? Effects of army training and employment, London: Veterans for Peace UK: 

p6. 

31 Louise, R. & Sangster, E. (2019) Selling the Military: a critical analysis of contemporary recruitment marketing 

in the UK, London: ForcesWatch / Medact. 
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pum prif thema ar draws ymgyrchoedd recriwtio diweddar.  Y mae pob un ohonynt yn destun 

pryder: 

1) Mae bywyd yn y lluoedd arfog yn cael ei bortreadu fel bywyd rhagorach na bywyd sifil 

2) Mae'r ymgyrchoedd recriwtio yn camliwio’r gwirionedd am yrfa yn y lluoedd arfog 

3) Mae amrywiaeth yn cael ei symboleiddio ac mae grwpiau'n aml yn cael eu stereoteipio 

4) Mae hysbysebion sy'n pwysleisio cyfeillgarwch mewn perygl o ecsbloetio ansicrwydd 

glasoed a chuddio realiti teimladau o arwahanrwydd o fewn y lluoedd arfog 

5) Mae hyrwyddo hunanddatblygiad yng nghyd-destun gwrthdaro yn anwybyddu effaith 

gweithgareddau milwrol ar eraill32 

 

Fel y nodwyd yn yr un adroddiad, mae ymgyrchoedd recriwtio’r fyddin yn wahanol i farchnata ar 

gyfer y rhan fwyaf o gynhyrchion defnyddwyr oherwydd bydd y penderfyniad i ymrestru yn 

arwain at ganlyniadau sy’n newid bywyd, ac eto prin iawn yw’r ddadl ynghylch a yw hwn yn 

weithgaredd priodol ai peidio. Am yr union reswm hwn y mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn wedi argymell yn gyson (yn fwyaf diweddar yn 201633) y dylai'r DU ailystyried ei 

pholisi gweithredol o recriwtio plant i'r lluoedd arfog a sicrhau nad yw'n digwydd mewn dull sy'n 

targedu lleiafrifoedd ethnig a phlant teuluoedd incwm isel yn benodol. Nododd y pwyllgor hefyd 

(t23): 

Mae mesurau diogelwch ar gyfer recriwtio gwirfoddol yn annigonol, yn enwedig yng ngoleuni lefel 

llythrennedd isel iawn mwyafrif y recriwtiaid dan 18 oed a'r ffaith nad yw’r deunyddiau briffio a 

ddarperir i ymgeiswyr sy'n blant a'u rhieni neu warcheidwaid yn eu hysbysu'n glir o'r risgiau a'r 

rhwymedigaethau sy'n dilyn eu hymrestriad. 

Yn 2020, cwestiynodd y Rhwydwaith Rhyngwladol Hawliau Plant34 pam nad yw Llywodraeth y DU 

wedi gweithredu argymhellion Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig, gan nodi bod nifer y rhai dan 18 

oed sy'n cael eu rhestru'n flynyddol yn cynyddu a bod yn ofynnol o hyd i blant sy'n ymrestru yn y 

fyddin wasanaethu isafswm tymor gwasanaeth hyd at ddwy flynedd yn hwy na recriwtiaid sy'n 

oedolion. Fe wnaethant dynnu sylw hefyd at y ffaith bod 50 o gwynion ffurfiol rhwng 2014 a 2017 

am ymddygiad treisgar gan staff yng Ngholeg Sylfaen y Fyddin, y mae'r mwyafrif o recriwtiaid 

dan-18 yn ei fynychu, ac adroddwyd am dri hunanladdiad o blith recriwtiaid y fyddin yn y grŵp 

oedran hwn yn 2020. Mae hyn yn cwestiynu cydnawsedd ymrestru plant ag Erthygl 19 o'r 

Confensiwn sy'n nodi bod yn rhaid amddiffyn plant rhag pob math o drais, anaf neu gam-drin 

corfforol neu feddyliol. 

Yn ogystal, mae’r pedwar Comisiynydd Plant yn y DU wedi cwestiynu’r cyfiawnhad dros ymrestru 

rhai dan 18 oed, ac maent yn parhau’n unfrydol y dylai 18 fod yr oedran ieuengaf ar gyfer recriwtio 

milwrol (gweler Atodiad 3). 

Yng ngoleuni hyn, byddem yn dadlau bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gydnabod y cysylltiad 

rhwng gweithgareddau hyrwyddo'r lluoedd arfog mewn ysgolion a'r pryderon ehangach 

ynghylch recriwtio milwrol dan-18; rhaid iddo beidio â gwrthod gweithredu oherwydd nad yw 

oedran recriwtio yn fater datganoledig. Un cam diriaethol y gallai Llywodraeth Cymru ei gymryd 

                                                             

32 Mae’r pwynt olaf o gonsyrn arbennig yng nghyd-destun y pryder cynyddol am ‘filitariaeth bob dydd’ (gweler  
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yn hyn o beth yw defnyddio Asesiadau Effaith ar Hawliau Plant i archwilio ymweliadau heb eu 

rheoleiddio gan y lluoedd arfog ar gyfer gweithgareddau recriwtio ac ystyried a ddylid cyflwyno 

goruchwyliaeth, rheoleiddio ac arweiniad i ysgolion. Byddai gwneud hynny yn sicrhau bod pobl 

ifanc yng Nghymru yn cael eu hysbysu'n llawn am yr opsiynau sydd ar gael iddynt. 

Yng ngoleuni ymchwil ar risgiau uwch hyfforddiant a gwasanaeth milwrol i'r recriwtiaid ieuengaf, 

mae'r myth mai'r fyddin yw'r lle gorau ar gyfer plant difreintiedig ac anniddig yn un y mae'n rhaid 

ei herio yn amlwg. Canfu arolwg yn 201835 nad yw dros 70% o bobl yng Nghymru yn cytuno â 

recriwtio pobl ifanc 16 a 17 oed. Mae'n ddyletswydd ar y llywodraeth ar lefel Cymru a'r DU i roi'r 

wybodaeth iddynt a rhoi dyfodol iddynt sy'n diogelu eu lles. Mae’r adran nesaf yn archwilio hanes 

diweddar y gwrthwynebiad i weithgareddau recriwtio milwrol o fewn ysgolion Cymru ac ymateb 

Llywodraeth Cymru iddi. 

 

  

                                                             

35 ForcesWatch (2018) Public poll on minimum age of armed forces recruitment, ForcesWatch website 

(accessed 6 March 2021). 
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Yn 2012, cyflwynodd Cymdeithas y Cymod ddeiseb gyhoeddus ar wefan Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru36. Galwodd y ddeiseb ar y Cynulliad Cenedlaethol (ar y pryd) i annog Llywodraeth Cymru i 

argymell na ddylai'r lluoedd arfog fynd i ysgolion i recriwtio, gan dynnu sylw'n benodol at y ffaith 

bod y lluoedd arfog yn targedu eu recriwtio mewn ysgolion yn ardaloedd mwyaf difreintiedig 

Cymru. Derbyniodd y ddeiseb gyfanswm o dros fil o lofnodion. 

Ystyriwyd y ddeiseb yn gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 6 Dachwedd 2012, gan gychwyn proses 

hir o ohebiaeth rhwng y Pwyllgor, y deisebydd, y Gweinidog Addysg (Leighton Andrews AC, a 

ddisodlwyd yn ddiweddarach gan Huw Lewis AC) a'i Ddirprwy (Jeff Cuthbert AC), yn ogystal ag 

ymgynghoriad37 y bu i 30 o unigolion neu sefydliadau ymateb iddo. 

Mae adroddiad llawn y Pwyllgor38 yn darparu trosolwg cynhwysfawr o'r broses ddeisebu a'r 

ymgynghoriad cysylltiedig. Isod mae crynodeb o'r pwyntiau allweddol mewn perthynas â'r 

ymchwil a'r adroddiad hwn39. 

 

Ymchwiliad ac argymhellion y Pwyllgor 

Fel y gellid bod wedi rhagweld40, yn dilyn yr alwad am dystiolaeth, dywedodd y Lluoedd Wrth 

Gefn a Chymdeithas Cadetiaid Cymru yn eu hymateb i’r ymgynghoriad nad oes yr un o’r Lluoedd 

Arfog yn ymweld ag ysgolion at ddibenion recriwtio. Fodd bynnag, cydnabuwyd gan 

ymgynghorwyr fod cyfran sylweddol o ymweliadau’r lluoedd arfog ag ysgolion yn cynnwys 

digwyddiadau a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd, megis cyflwyniadau am waith y 

lluoedd arfog. 

Yn hyn o beth, efallai i’r ymateb mwyaf arwyddocaol i’r ymgynghoriad cyhoeddus ddod gan 

Gomisiynydd Plant Cymru ar y pryd (Keith Towler), a nododd fod anghysondeb rhwng 

datganiadau’r Weinyddiaeth Amddiffyn nad yw’r Fyddin yn recriwtio mewn ysgolion a 

chyflwyniad plaid wladwriaethol y DG o dan Erthygl 8, paragraff 1, o'r Protocol Opsiynol i'r 

Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn ar Ran Plant mewn Gwrthdaro Arfog. Nodir yno fod mentrau 

recriwtio'r Fyddin yn cynnwys cyflwyniadau mewn ysgolion gan gynghorwyr gyrfaoedd y Fyddin, 

amrywiaeth o weithgareddau tîm ieuenctid y Fyddin a thîm recriwtio'r Fyddin, atodiadau ac 

ymweliadau ag unedau, ffeiriau ysgolion, Llu Gadetiaid Cyfun, ymgyrchoedd hysbysebu a 

marchnata, ac aelodaeth o Glwb Cuddliw'r Fyddin. Dywedodd y Comisiynydd Plant: 

Mae angen datrys y gwrthddywediad hwn. Rwy'n credu bod angen eglurder fel bod 

penaethiaid, disgyblion a rhieni yn ymwybodol o natur gweithgaredd y Weinyddiaeth 

Amddiffyn, ac y gallant wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch a ydyn nhw'n 

                                                             

36 Trwy gydol yr adroddiad hwn, rydym wedi defnyddio “Cynulliad Cenedlaethol Cymru” ac “Aelod Cynulliad / AC” wrth 
gyfeirio at y sefydliad a’i aelodau ar adeg y ddeiseb wreiddiol ac am faterion a ddigwyddodd cyn  y newid enw 
ym Mai 2020, ond “Senedd” ac “Aelod y Senedd / AS” wrth drafod y sefydliad presennol a’r galw am weithredu 
yn y dyfodol.   

37 Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2013) Llythyr ymgynghoriad: atal recriwtio i’r fyddin mewn 
ysgolion, Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

38 Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion: adroddiad ar yr 
ystyriaeth ar ddeiseb, Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

39 Lle mae’r bennod hon yn cyfeirio at ymatebion i’r ymgynghoriad, medrwch ddod o hyd i’r rhain yn adroddiad y 
Pwyllgor Deisebau uchod.   

40 Y mae Tannock et al eisoes wedi nodi bod “recruiters… maintain the façade that the outreach work they do in schools 
is entirely about communication, information and education, and has nothing to do with their recruitment 
agenda” – gweler Tannock, S., Burgess, S. & Moles, K. (2013) Military Recruitment, Work & Culture in the South 
Wales Valleys: a local geography of contemporary British militarism, Caerdydd: WISERD: t8. 
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dymuno bod yn rhan o unrhyw gyflwyniadau yn yr ysgol ai peidio ... Wrth gyflwyno 

opsiynau gyrfa, mae gan y Weinyddiaeth Amddiffyn gyfrifoldeb i gyflwyno darlun 

cytbwys a chywir ... mae gen i rai amheuon ynghylch gallu'r Weinyddiaeth Amddiffyn i 

gynnig darlun cytbwys o fywyd milwrol. 

Nododd data ar ymweliadau'r fyddin ag ysgolion rhwng 2009 a 2012 a ddadansoddwyd gan 

ForcesWatch fod y nifer fwyaf o ymweliadau'n canolbwyntio ar Weithgareddau Datblygiad 

Personol (yn gyffredinol yn yr awyr agored, gweithgareddau adeiladu tîm) a thechnegau cyfweld. 

Fodd bynnag, roedd dros chwarter yr ymweliadau'n cynnwys cyflwyniadau cyffredinol am y 

fyddin a gweithgareddau'n canolbwyntio'n llwyr ar yrfaoedd (megis stondinau mewn ffeiriau 

gyrfaoedd, cyflwyniadau am fynediad cynnar i'r fyddin, ac ati). 

Cydnabyddai’r Pwyllgor fod yr ystadegau hyn “hefyd fel pe’n dangos mai cyflwyniadau cyffredinol 

(sy’n cynnwys trosolwg cyffredinol o waith y fyddin gydag adran ar y mathau o yrfaoedd sydd ar 

gael yn y fyddin) ynghyd â gweithgareddau â’u ffocws yn llwyr ar yrfaoedd, oedd nod dros 28.5% o’r 

ymweliadau ag ysgolion yng Nghymru”. 

Clywodd y Pwyllgor hefyd dystiolaeth fod recriwtio/ymrestru yn cael ei dargedu ar gymunedau 

difreintiedig. Dywed ForcesWatch, “O fewn Cymru, ni ymwelwyd yn fwy aml ag ysgolion â 

demograffig uwch o amddifadedd na rhai â demograffeg amddifadedd is. Er hynny, mae’r nifer uchel 

ar gyfartaledd o ymweliadau yn ystod blwyddyn o’i gymharu ag ardaloedd eraill yn y DU yn rhoi’r 

argraff fod gan y lluoedd arfog gyswllt cryfach ag ysgolion awdurdodau lleol Cymru o’i gymharu, 

dyweder, â De ddwyrain Lloegr lle mae nifer yr ymweliadau yn gymaint is”. Mae data ForcesWatch 

o 2010-11 i 2011-12 yn dangos fod y fyddin wedi ymweld â 74% o ysgolion uwchradd y wladwriaeth 

yng Nghymru; cymharer hyn â llai na 30% o ymweliadau ag ysgolion uwchradd y wladwriaeth yn 

Llundain gan y tair llu arfog. 

Yn ei ragair i’w argymhellion, mae’r Pwyllgor yn cydnabod y canlynol: 

Yn gyfreithlon, bydd unrhyw gyflogwr yn targedu ei ymdrechion recriwtio yn y modd 

mwyaf addas i gwrdd â’r anghenion. Er hynny, mae’r lluoedd arfog yn unigryw gan mai 

nhw yw’r unig gyflogwr lle mae recriwt yn derbyn bod yr angen i ddolurio neu ladd 

person arall yn nodwedd normal o’r gwaith. Nid yw risg gymharol uchel o niweidio 

corfforol neu farwolaeth yn unigryw i’r lluoedd arfog ond mae gofyn i’r recriwt osod ei 

hunan yn fwriadol mewn safle peryglus iawn hefyd yn wahanol i swyddi arferol. O’r 

safbwynt hwn, mae’n bosibl y dylai ysgolion drin gwahoddiad y lluoedd arfog i ysgolion 

â llawer mwy o ofal na cheisiadau cyflogwyr eraill. 

Yna gwnaeth y Pwyllgor dri argymhelliad: 

1) Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried a oes angen rhagor o ymchwil ar y  

rhesymau dros y nifer anghymesur i bob golwg o ymweliadau ag ysgolion mewn ardaloedd 

cymharol ddifreintiedig. 

2) Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru adolygu Fframwaith y Cwricwlwm Gyrfaoedd 

a Byd Gwaith er mwyn sicrhau bod canllawiau ar wahodd y lluoedd arfog i ysgolion yn 

cymryd i ystyriaeth eu natur unigryw fel gyrfa a’r angen i hybu trafodaeth agored a gonest 

gyda’r disgyblion am eu rôl. 

3) Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi rhagor o ystyriaeth i’r ffordd orau i helpu 

ysgolion, busnesau a chyflogwyr i sicrhau bod ystod amrywiol o fusnesau a chyflogwyr yn 

ymweld ag ysgolion i roi gwybodaeth i’r disgyblion am y cyfleoedd gyrfa maen nhw’n eu 

cynnig.  



 
 

Bu’r Pwyllgor yn cydnabod nad oedd yr argymhellion hyn yn mynd mor bell ag y byddai’r 

deisebwyr wedi dymuno, ond roeddynt o’r farn na wnaed achos llwyddiannus er gwahardd y 

lluoedd arfog yn llwyr o ysgolion Cymru ar y pryd.  

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Ar 30 Medi 2015, nodwyd yn ffurfiol ymateb swyddogol adroddiad y Pwyllgor ynghyd ag ymateb 

swyddogol Llywodraeth Cymru41 gan y Cynulliad Cyflawn. 

Derbyniodd Llywodraeth Cymru’r tri argymhelliad (mewn egwyddor neu’n llwyr), gan nodi na 

fyddai rhwystr cyllidol i’w gweithredu. Fe gynigodd y Gweinidog Addysg ar y pryd (Huw Lewis AC) 

y sylwadau canlynol ar bob argymhelliad: 

1) Daeth y Pwyllgor i’r casgliad, ar waethaf tystiolaeth anecdotaidd, nad oedd tystiolaeth 

bendant fod y lluoedd arfog yn fwriadol dargedu ysgolion mewn ardaloedd o amddifadedd 

cymharol uchel. 

Nid wyf yn credu bod y canfyddiadau yn ddigonol i warantu ymchwil pellach ar frys. Gellid 

edrych ar ymwneud y lluoedd arfog ag ysgolion a’u hymweliadau fel rhan o weithredu’r 

prosiect ‘Ymgysylltu Ychwanegol â Chyflogwyr’. Bydd ysgolion mewn ardaloedd o 

amddifadedd cymharol uchel, ynghyd ag ysgolion sy’n rhan o’r rhaglen Her Ysgolion Cymru 

yn cael eu cynnwys yn y grŵp targed ar gyfer ymwneud cynnar â’r prosiect hwnnw. Byddwn 

yn ystyried a fydd angen ymchwil pellach yng ngoleuni profiad y prosiect hwnnw. 

2) Mae adolygiad yr Athro Donaldson o’r cwricwlwm, ‘Dyfodol Llwyddiannus’, wedi nodi y dylai 

un o brif amcanion y cwricwlwm yng Nghymru fod i bobl ddatblygu’n gyfranwyr anturus, 

creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith. 

Derbyniwyd argymhellion yr Athro Donaldson yn llawn gan y Gweinidog dros Addysg a 

Sgiliau. Bydd newidiadau yn y cwricwlwm yn symud ymlaen fel rhan o wireddu ‘Dyfodol 

Llwyddiannus’, ond fe fyddwn yn darparu canllawiau pellach i egluro rôl a chyfrifoldeb 

darparwyr wrth wireddu fframwaith cwricwlwm gyrfaoedd a byd gwaith; ac anelu at 

ddarparu’r cyfarpar a’r adnoddau (er enghraifft astudiaethau ymarfer dda ar brofiad 

gwaith) i helpu ysgolion i gyflawni’r agwedd hon o’r cwricwlwm. 

3) Mae ‘Cymhwyso am Oes’, ein cynllun gwella addysg ar gyfer disgyblion 3-19 oed, yn amlinellu 

sut y bwriadwn gyfeirio Gyrfaoedd Cymru i gefnogi datblygiad partneriaeth gryfach a mwy 

cynaliadwy rhwng ysgolion a chyflogwyr. Mae’r Prosiect Ymgysylltu Ychwanegol â 

Chyflogwyr, a fydd yn cael ei weithredu gan Busnes yn y Gymuned a Gyrfaoedd Cymru, yn 

ganolog i wireddu’r uchelgais hwn. Defnyddir y prosiect i gyflwyno model newydd ar gyfer 

hyrwyddo cysylltiadau ysgolion-cyflogwyr, a dechreuir arno yn yr hydref. Ein gobaith yw y 

bydd, o ganlyniad i’r prosiect hwn, bartneriaethau newydd rhwng ysgolion uwchradd â 

chyflogwyr erbyn 2018 ac y defnyddir y partneriaethau hyn i ysgogi a chefnogi amrywiaeth 

eang o weithgareddau. 

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn cydweithio mewn partneriaeth â Gyrfaoedd 

Cymru ar geisiadau prosiect sy’n ceisio cael cyllid ESF. Y nod yw lleihau nifer y disgyblion 11-16 

oed sydd mewn perygl o golli diddordeb mewn addysg a hyfforddiant, trwy eu cysylltu â 

                                                             

41 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Deisebau 
ynghylch Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion: adroddiad ar yr ystyriaeth ar ddeiseb, Caerdydd: Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 
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gweithgareddau a phrofiadau cyflogaeth. Bydd y prosiectau’n codi ymwybyddiaeth 

unigolion a’u gwybodaeth o wahanol sectorau’r economi, ynghyd â disgwyliadau cyflogwyr 

a darparu gwybodaeth am yrfaoedd posibl o fewn y farchnad lafur lleol a rhanbarthol. 

Byddant hefyd yn galluogi unigolion i gwrdd â mentoriaid a rhywrai i’w hefelychu. 

Mae darparu gwybodaeth yrfaol ddiduedd a chytbwys yn nod allweddol gan Lywodraeth 

Cymru wrth gyflawni’r agenda Addysg Gydol Oes. Darperir y gwasanaeth trwy Yrfaoedd 

Cymru. Mae cyfrifoldeb ar ysgolion a’u cyrff llywodraethu i ymateb i anghenion disgyblion a 

darparu iddynt yr addysg yrfaol addas a amlinellir yn y Fframwaith Cwricwlwm Gyrfaoedd a 

Byd Gwaith. Y bwriad yw bod y disgyblion yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i allu gwneud 

penderfyniadau ar sail gwybodaeth a llywio’u llwybrau gyrfaol eu hunain. 

Dylai ysgolion, yn ogystal, gefnogi disgyblion trwy ddarparu modd i gael cyngor ac arweiniad 

ar yrfaoedd posibl. I’r perwyl hwn mae hawl gan bobl ifanc mewn addysg uwchradd dderbyn 

rhaglen o gefnogaeth ysgol o 11 oed i’w helpu tuag at y newid fydd angen arnynt mewn 

addysg neu gyflogaeth wedi 16 oed. Mae ymweliadau addysgol gan gyflogwyr o ystod eang o 

feysydd yn rhan o’r ddarpariaeth gefndir hon. 

Roedd yr ymateb hwn yn gyfrwng i gau’r mater, a bu etholiadau ym Mai 2016. Nid yw mater 

recriwtio milwrol wedi’i godi yn ystod cyfnod y pumed Cynulliad / Senedd. 

 

  



 
 

 

 

 

Yn amlwg newidiodd sawl peth oddi ar adroddiad Pwyllgor 2015 ac ymateb Llywodraeth Cymru. 

Bu etholiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol/Senedd a olygodd penodi Gweinidog Addysg newydd, 

ynghyd â newid y Prif Weinidog yn 2018. At hyn, penodwyd Comisiynydd Plant newydd i Gymru yn 

Ebrill 2015 a hefyd, yn hwyrach yr un flwyddyn, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Golyga hyn 

fod y sgwrs ynglŷn â recriwtio militaraidd yn digwydd dan amgylchiadau gwahanol. Yn olaf, 

dadorchuddiwyd newidiadau mawr i'r cwricwlwm ar gyfer ysgolion Cymru ym mis Ionawr 2020. 

Mae’n addas felly nid yn unig i gwestiynu pa gamau a gymerwyd oddi ar i Lywodraeth Cymru 

dderbyn yr argymhellion a wnaed yn 2015, ond hefyd i holi a oes angen cymryd camau pellach. 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Ym mis Mawrth 2019, yn dilyn ymholiad ysgrifenedig gan Siân Gwenllian AC (Plaid Cymru, Arfon), 

amlinellodd y Gweinidog Addysg presennol (Kirsty Williams AC) gynnydd Llywodraeth Cymru 

ochr-yn-ochr ag argymhellion adroddiad Pwyllgor Deisebau 2015. Mae ei hymateb llawn i’w weld 

yn Atodiad 1, ond mae tri phrif bwynt yn werth eu nodi: 

1) Mewn ymateb i argymhelliad cyntaf y Pwyllgor Deisebau yn ymwneud â’r angen am 

ymchwil pellach ar y nifer anghyfartal o ymweliadau gan y lluoedd arfog i ysgolion mewn 

ardaloedd difreintiedig, ni fu ymchwil pellach. Dywed y Gweinidog nad oedd tystiolaeth 

benodol fod ymweliadau anghyfartal wedi’u targedu yn y modd yna, gan nodi mai 

anecdotaidd oedd y dystiolaeth. 

2) Yng nghyswllt Argymhelliad 2 ar gyfarwyddyd ynghylch ymweliadau o’r fath, dywed y 

Gweinidog fod y Fframwaith Gyrfaoedd a Byd Gwaith yn datgan y dylai dysgwyr 

“ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau i ddod o hyd i wybodaeth ynghylch eu syniadau 

gyrfaol, gan wahaniaethu rhwng gwybodaeth a deunydd hysbysebu”; dywed ymhellach fod 

y cyfarwyddyd hwnnw’n cael ei adolygu. 

3) Ym mharagraff olaf ei llythyr, mae’r Gweinidog yn cadarnhau ei chred fod ymweliadau’r 

lluoedd arfog i’w tebygu i gyswllt cyflogwyr eraill ag ysgolion, a’u bod wedi’u seilio ar 

gefnogi’r cwricwlwm yn hytrach nag ar recriwtio penodol. 

Ar y pwynt cyntaf, a barn y Gweinidog nad oes yna dystiolaeth fod ymweliadau recriwtio’r 

lluoedd arfog yn targedu ardaloedd difreintiedig Cymru, diddorol yw nodi na ddyfynnir ystadegau 

i gefnogi’r farn. Gwnaed yr unig ddadansoddiad manwl o’r sefyllfa gan ForcesWatch yn ei ymateb 

i ddeiseb 2015. Mae’n werth ailadrodd yr hyn sydd ynddo: 

O fewn Cymru, ni ymwelwyd yn fwy aml ag ysgolion â demograffig uwch o amddifadedd 

na rhai â demograffeg amddifadedd is. Er hynny, mae’r nifer uchel ar gyfartaledd o 

ymweliadau yn ystod blwyddyn o’i gymharu ag ardaloedd eraill yn y DU yn rhoi’r argraff 

fod gan y lluoedd arfog gyswllt cryfach ag ysgolion awdurdodau lleol Cymru o’i 

gymharu, dyweder, â De ddwyrain Lloegr lle mae nifer yr ymweliadau yn gymaint is. 42  

Erbyn hyn mae tystiolaeth bellach bod cymunedau mwy difreintiedig yn cael eu targedu ar gyfer 

gweithgareddau recriwtio a bod recriwtiaid y fyddin sy’n dod o'r cymunedau hyn yn anghymesur. 

                                                             

42 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Written response by ForcesWatch to the Petitions Committee consultation on 
petition P-04-432: Stop the Army Recruiting in Schools, Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru: t2. 
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Mewn tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymru yn 2019, nododd Cath Possamai, pennaeth Grŵp 

Recriwtio Byddin Prydain: 

Rydyn ni'n targedu'r ardaloedd hynny oherwydd eu bod yn feysydd recriwtio traddodiadol 

iawn i'r Fyddin ac mae'r Fyddin yn rhoi cyfleoedd cymdeithasol anhygoel i'r ddwy 

boblogaeth ar gyfer gwell gyrfaoedd a symudedd cymdeithasol. 43 

Ar ben hynny, ymchwiliodd astudiaeth yn 2019 i gefndir economaidd-gymdeithasol plant dan oed 

sydd wedi'u rhestru yn Lloegr trwy edrych ar nodweddion economaidd yr ardaloedd y daethant 

ohonynt. Daeth i'r casgliad: 

Dros gyfnod o bum mlynedd, roedd anghymesuredd yn y plant dan oed a ymrestrodd yn y 

fyddin o etholaethau mwy difreintiedig Lloegr, gan roi pwysau ar bryderon iechyd y cyhoedd 

a hawliau dynol. 44 

Yn ogystal, mae pryder mai’r rhai mwyaf difreintiedig mewn cymunedau sydd wedi'u targedu â 

gweithgareddau recriwtio. Mae'r Ysgol Baratöol Milwrol yn gweithredu ar draws De Cymru ac 

mewn dau leoliad yn y Gogledd.45Mae'n rhan o'r Coleg Paratoi Cymhelliant ar gyfer Hyfforddiant 

(MPCT) sydd hefyd yn gyfrifol am Golegau Paratöol Milwrol ac yn targedu darpariaeth tuag at 

bobl ifanc difreintiedig. Mae'n partneru gydag ysgolion ac awdurdodau lleol i ddarparu addysg i 

fyfyrwyr penodol, fel arfer am rhwng un a thridiau'r wythnos. Ar ben hynny, erbyn hyn mae yna 

saith llu cadet wedi'u lleoli yn ysgolion y wladwriaeth ac ysgolion annibynnol, gyda Llywodraeth 

Cymru yn cytuno yn 201646 i ymuno â'r Rhaglen Ehangu Cadetiaid sy'n cael ei hyrwyddo a'i 

hariannu'n drwm gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys yr Adran Addysg yn Lloegr. 47 Mae'r cynllun 

hwn i gynyddu unedau cadet yn ysgolion y wladwriaeth wedi'i dargedu tuag at ysgolion mewn 

ardaloedd mwy difreintiedig. 48 

Dylai'r cyd-destun pwysig hwn wneud i Lywodraeth Cymru ystyried ymhellach. 

Ar yr ail bwynt, daeth ymateb y Gweinidog pan oedd y cwricwlwm newydd wrthi’n cael ei 

ddatblygu. Rydym yn cydnabod peth o’r gwaith da (gweler isod) a ddigwyddodd oddi ar ei llythyr. 

Er hynny, mae’n syndod, ag ystyried mor ganolog yw iechyd meddwl yn y cwricwlwm newydd, na 

wnaethpwyd mwy i adlewyrchu’r lefelau uchel anghyfrannol o PTSD ymysg y rhai 16 oed a 

recriwtiwyd gan y lluoedd arfog49 a’r angen felly i herio recriwtio plant oedran ysgol. 

Yn olaf, siom o’r mwyaf yw clywed y Gweinidog yn cymharu ymweliadau’r lluoedd arfog ag 

ysgolion i ymweliadau cyflogwyr eraill pan ei fod yn amlwg nad felly y mae, am y rheswm cwbl 

amlwg ei bod yn llawer mwy tebygol y bydd y disgyblion sy’n ymuno â’r lluoedd hynny yn lladd, 

neu gael eu lladd, o ganlyniad i’r penderfyniad hwnnw. Mae methiant i gydnabod y gwahaniaeth 

                                                             

43 House of Commons Welsh Affairs Committee (2019) Oral evidence: Wales and the Armed Forces, UK 

Parliament website (accessed 6 March 2021) 

44 Child Rights International Network (2019) Conscription by Poverty? Deprivation and army recruitment in the 

UK, London: CRIN 

45 Military Preparation School (2020) Military Preparation School: Wales prospectus, 2020/21, Cardiff: MPCT. 

46 Reserve Forces’ and Cadets’ Association for Wales (2021) Reserve Forces’ and Cadets’ Association for Wales 

website (accessed 6 March 2021). 

47 Combined Cadet Force (2021) CCF locations, CCF website (accessed 6 March 2021). 

48 Ministry of Defence (2021) Cadet Expansion Programme reaches 500 unit target, UK Government website 
(accessed 6 March 2021). 

49 ForcesWatch (2018) Armed Forces and Veterans Mental Health Inquiry: ForcesWatch submission to the Defence 
Committee, Llundain: ForcesWatch. 
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hwnnw’n anonest neu’n ffuantus ar y gorau. Felly hefyd ei barn nad yw’r lluoedd arfog yn 

recriwtio’n uniongyrchol mewn ysgolion. Cafodd hynny ei wrthbrofi’n llwyr gan dystiolaeth50.  

Fframwaith Cwricwlwm newydd Cymru a’r fframwaith gyrfâu 

Oddi ar ddechrau tymor newydd y Cynulliad / Senedd fwyaf diweddar, bu Llywodraeth Cymru’n 

datblygu cwricwlwm newydd i ysgolion Cymru51, gyda’r bwriad o’i weithredu’n gyflawn erbyn 

2022. Bwriad y cwricwlwm newydd yw rhoi i ddisgyblion set o brofiadau, gwybodaeth a sgiliau a 

fydd yn eu paratoi orau ar gyfer cyflogaeth, dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithredol. 

Yn gynwysedig yn un o’r pedair uchelgais fawr y mae datblygiad “dinasyddion moesol, 

gwybodus”. Gwnaed gwaith o bwys yn y maes hwnnw ar wella’r modd y mae disgyblion yn 

ystyried materion heddwch, gan gynnwys datblygu Cynllun Ysgolion Heddwch52, sy’n cefnogi 

ysgolion i ddatblygu heddwch fel thema drawsgwricwlaidd a “hybu ethos cadarnhaol, meddwl 

beirniadol, sgiliau creadigol a modd i setlo trais heb wrthdaro”. Croesawn yn fawr y camau cyntaf 

hyn, ond yn ein barn ni fe ddylai ddigwydd yn union ochr-yn-ochr (ac fel gwrthbwynt) i recriwtio 

milwrol. Parhaodd ymweliadau ag ysgolion yn ddi-baid (gweler isod) ond, hyd y gwyddom, ni 

chafwyd cyfarwyddyd ychwanegol fel rhan o ddatblygiad y cwricwlwm newydd a fyddai’n hybu 

cwestiynu gweithgaredd milwrol neu a fyddai’n gofyn sut y dylai “dinasyddion moesol, 

gwybodus” osod gwerthoedd milwrol ochr-yn-ochr â gwerthoedd “setlo gwrthdaro trwy ddulliau 

di-drais”. Mae gweithgareddau eraill o fewn y cwricwlwm wedi hybu hyn. 

 

Barn y Comisiynwyr 

Oddi ar 2015, fel y nodir uchod, gwelodd Cymru apwyntiad Comisiynydd Plant newydd ynghyd â 

Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, y cyntaf erioed. Cysylltodd Cymdeithas y Cymod â’r ddau 

Gomisiynydd i ofyn eu barn ar adroddiad 2015 a’r argymhellion ynddo, ynghyd â’r mater 

cyffredinol o recriwtio milwrol yn ysgolion Cymru. 

Mae’r ymateb a gafwyd gan swyddfa’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (Atodiad 2) fwy neu 

lai’n dadlau fod y mater y tu allan i gyfrifoldeb swydd y Comisiynydd. 

Ymatebodd Comisiynydd Plant Cymru (Atodiad 3) gan nodi, tra bo recriwtio militaraidd yn fater 

na ddatganolwyd ac felly y tu hwnt i’w chyfrifoldeb, fe drafododd y mater gyda’i chymheiriaid 

yng nghenhedloedd eraill y DU a bod “pob un o’r Comisiynwyr yn unfryd mai deunaw oed ddylai 

fod yr oedran ieuengaf ar gyfer recriwtio milwrol”. Yn ogystal, ar wahoddiad Cymdeithas y Cymod, 

siaradodd y Comisiynydd mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst 2019. 

Trafodwyd y mater yno ac ailadroddodd ei chefnogaeth i godi oedran recriwtio yn unol â 

chanllawiau Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant. 

Dylid nodi bod y Comisiynydd Plant blaenorol (Keith Towler) wedi gwneud cyflwyniad i 

ymchwiliad gwreiddiol y Pwyllgor Deisebau53. Tynnodd sylw penodol at y gwrthdaro rhwng barn 

y Weinyddiaeth Amddiffyn nad oedd recriwtio milwrol yn digwydd mewn ysgolion a chadarnhad 

llywodraeth y DU mewn man arall fod “recriwtio i’r Fyddin yn cynnwys cyflwyniadau mewn 

ysgolion gan gynghorwyr gyrfâu’r Fyddin, amrywiaeth o weithgareddau gan eu tîm ieuenctid a thîm 

                                                             

50 ForcesWatch (2018) Military involvement in education and youth activities in the UK, gwefan ForcesWatch (wedi 
cyrchu 20 Hydref 2020). 

51 Am ragor o fanylion, gweler https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru   
52 Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (2019) Ysgolion Heddwch yng Nghymru, gwefan CMRC (wedi cyrchu 20 

Hydref 2020). 
53 Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion: adroddiad ar yr 

ystyriaeth ar ddeiseb, Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

https://www.forceswatch.net/wp-content/uploads/ForcesWatch_military_in_education_briefing.pdf
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru
https://www.wcia.org.uk/cy/dysgu-byd-eang/ysgolion-heddwch-yng-nghymru/
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld10253/cr-ld10253-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld10253/cr-ld10253-w.pdf


 
 

recriwtio’r Fyddin”. Galwodd am eglurder ynghylch y gwrthddywediad hwn, a byddem yn annog 

ei olynydd a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i ystyried y goblygiadau. Yn benodol, credwn y 

dylai'r ddau gomisiynydd nodi a ydynt yn gweld gweithgareddau recriwtio milwrol yn ysgolion 

Cymru fel mater sy'n ymwneud â hawliau a lles plant. 

 

Ymweliadau milwrol ag ysgolion yng Nghymru 

Er gwaethaf ymdrechion (gweler Atodiad 4) i sicrhau ymatebion gan y lluoedd arfog o dan y 

Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i ddarganfod lefelau cyfredol yr ymweliadau ag ysgolion yng 

Nghymru, ychydig iawn o ddata dibynadwy oedd ar gael. Un o argymhellion allweddol yr 

adroddiad hwn yw y dylid safoni data o'r fath ar draws y tri llu a'i gyhoeddi, yn rhagweithiol, yn 

rheolaidd ar gyfer craffu cyhoeddus. Os yw'r lluoedd yn credu bod eu hymweliadau ag ysgolion 

yn gwbl ddiniwed, ni ddylent weld bod unrhyw niwed o wneud hynny. 

Mae ymatebion i gwestiynau a godwyd yn Senedd y DU54,55 yn dangos bod nifer sylweddol o 

ymweliadau ag ysgolion yng Nghymru yn parhau, er bod ansawdd a chysondeb y data yn peri 

problemau eto. Mewn ymateb i'r cwestiynau hynny, mae Gweinidogion yn honni nad yw'r 

lluoedd yn recriwtio mewn ysgolion. Mae eu diffiniad o recriwtio yn cyfeirio'n unig at y broses 

ymrestru, yn hytrach na diffiniad synnwyr cyffredin o weithgareddau sy'n arwain at recriwtio. 

Mae digonedd o dystiolaeth56,57,58,59, gan dynnu sylw at y ffaith bod gweithgareddau'r lluoedd 

arfog mewn ysgolion yn cynrychioli strategaeth 'drip, drip, drip' i greu diddordeb mewn pobl 

ifanc tuag at ymrestru. Mae dogfen60 fewnol y Weinyddiaeth Amddiffyn yn 2007 am ymgysylltu 

ag ysgolion y DU yn nodi bod ymweliadau ysgolion yn caniatáu i recriwtwyr gael mynediad i 

amgylchfyd yr ysgol, gan ychwanegu:  

Yn nhermau niferiadol gros y prif ysgogwr yw recriwtio ... Mae yna lawer o resymau eraill a 

roddir dros ymweliadau ond mae llawer o'r rhain â chysylltiadau gyrfaol ymhlyg  ac mae 

unrhyw ddelwedd gadarnhaol a grëir trwy ymgysylltiad yn debygol o gael effaith gadarnhaol 

yn yr amgylchedd recriwtio. 

At ei gilydd, mae data clir i awgrymu bod ymweliadau milwrol ag ysgolion yng Nghymru yn 

parhau i ddigwydd yn rheolaidd, a bod cyfran uchel o'r rhain ar gyfer gweithgareddau61 sy'n 

gysylltiedig â gyrfa, ac nad oes unrhyw ganllaw na rheoliad gan Lywodraeth Cymru o hyd 

ynghylch sut y dylai ysgolion fynd at weithgareddau sy'n amlwg ag agenda recriwtio. Am y 

rheswm hwn, rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau ar gyfer 

gwahodd y lluoedd arfog i ysgolion, gan ystyried eu natur unigryw fel gyrfa. 

                                                             

54 House of Commons (2020) Written question 18669: Armed Forces: Schools, UK Parliament website (accessed 6 
March 2021). 

55 House of Commons (2019), Written question 286322: Armed Forces: Schools, UK Parliament website (accessed 
6 March 2021). 

56 ForcesWatch (2015) The recruitment agenda behind the UK armed forces’ ‘engagement’ with students in 
schools and colleges, London: ForcesWatch. 

57 Armstrong, S. (2007) “Britain’s child army”, New Statesman, 5 February 2007. 
58 Louise, R., Hunter, C. & Zlotowitz, S. (2016) The Recruitment of Children by the UK Armed Forces: a critique 

from health professionals, London: Medact. 
59 Child Rights International Network (2019) Conscription by Poverty? Deprivation and army recruitment in the UK, 

London: CRIN. 
60 Ministry of Defence (2007) Engagement with UK Schools, UK Parliament website (accessed 6 March 2021): p15. 
61  Er nad yw nifer yr ymweliadau a roddwyd yn yr ymateb i’n ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (gweler Atodiad 4) 

yn ddibynadwy, nodwyd fod 57% o’r ymweliadau a restrwyd yn ymwneud â gyrfaoedd yn y lluoedd arfog.   
Disgrifiwyd yr ymweliadau hyn o dan deitlau megis “cyflwyniad gyrfaoedd” “ffair gyrfaoedd”, “digwyddiad 
gyrfaoedd”, “paratoi at ddiwrnod gwaith” ac yn y blaen, gyda ffocws amlwg ar yrfa yn y lluoedd arfog.   

https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-02-21/18669
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2019-09-03/286322
https://www.forceswatch.net/resources/the-recruitment-agenda-behind-the-uk-armed-forces-engagement-with-students-in-schools-and-colleges/
https://www.forceswatch.net/resources/the-recruitment-agenda-behind-the-uk-armed-forces-engagement-with-students-in-schools-and-colleges/
https://www.newstatesman.com/politics/2007/02/british-army-recruitment-iraq
https://www.medact.org/wp-content/uploads/2016/10/medact_childrecruitment_17-oct_WEB.pdf
https://www.medact.org/wp-content/uploads/2016/10/medact_childrecruitment_17-oct_WEB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5afadb22e17ba3eddf90c02f/t/5d5bbf83278b3100018306a4/1566293898095/UK_recruitment_report_final.pdf
http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2008-2922/DEP2008-2922.doc


 
 

 

Addysg Heddwch 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig dwy enghraifft o gynlluniau y gellid ehangu arnynt a’u datblygu – 

o fewn y bwriad canolog i ddatblygu unigolion iach, hyderus a dinasyddion moesol, gwybodus – i 

alluogi dysgwyr i drin gwrthdaro’n adeiladol, dysgu am dreftadaeth heddwch Cymru ac ymwneud 

yn ymarferol â hybu cymdeithas fwy heddychlon, gyfiawn a chynaliadwy yng Nghymru a thu 

hwnt. 

Yn gyntaf: Cynllun Ysgolion Heddwch Cymru. Datblygwyd hwn o brosiect Cymru dros Heddwch, 

prosiect a gyllidwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a fu, yn ystod canmlwyddiant y Rhyfel Mawr 

(1914-1918), yn ymchwilio ac yn rhannu straeon am dreftadaeth heddwch gyfoethog Cymru dros y 

ganrif ddiwethaf. Bwriad penodol y prosiect hwnnw oedd ymgysylltyu â phobl ifanc a’u 

hysbrydoli wrth ddysgu am heddychwyr a rhyngwladolwyr Cymru, a’u cefnogi i barhau’r 

dreftadaeth honno i’r dyfodol. 

Mae Cynllun Ysgolion Heddwch Cymru yn cefnogi ysgolion i gymryd agwedd ysgol-gyfan tuag at 

heddwch, gan sefydlu ethos heddychlon sy’n cynnwys dysgu a gweithgareddau’n ymwneud â 

heddwch fel rhan o fywyd bob dydd. Mae Ysgolion Heddwch yn anelu at fod yn fannau lle mae: 

 Pawb yn teimlo’n ddiogel, yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi 

 Lle mae ethos yr ysgol wedi’i seilio ar gydweithio, parch at wahaniaeth a datrys 

problemau. 

 Lle mae heddwch yn edau gyffredin ym mywydau bob dydd y disgyblion – yn y modd y 

maent yn dysgu ac yn cyd-fyw. 

 Lle mae’r cwricwlwm yn cynnwys cyfleoedd i ddysgu am, a myfyrio ar, straeon am 

heddychwyr – rhai Cymru a thu hwnt. 

 Lle caiff dysgwyr eu hannog i fod yn ddinasyddion beirniadol gweithredol yng Nghymru 

a’r byd. 

Mae’r cynllun yn hyblyg fel y gellir ei addasu i sefyllfa arbennig ysgol a hefyd i wahanol oedrannau 

a lefelau. Datblygodd rhai ysgolion brosiectau trawsgwricwlaidd a edrychai ar enghreifftiau 

penodol o dreftadaeth Cymru, megis deiseb heddwch y merched ym 1923-4, neu faterion penodol 

fel gwrthwynebiad cydwybodol; datblygodd eraill waith o gwmpas wynebu rhagfarn, 

stereoteipiau a bwlio; gwnaeth eraill waith gydag a thros eu cymuned leol. Y mae, er hynny, 

bwyslais clir iawn ar hawliau plant, ar ddisgyblion eu hunain yn cymryd rhan weithredol yn llunio a 

datblygu’r cynllun. Dywed yr ysgolion y dyfarnwyd gwobr Lefel 1 iddynt fod y Cynllun yn addas 

iawn ar gyfer addysg drawsgwricwlaidd ac yn fodd i ddatblygu sgiliau megis datrys problemau, 

cyfathrebu, meddwl beirniadol a chreadigrwydd – sgiliau sydd wrth wraidd y cwricwlwm newydd. 

Mae hefyd yn cefnogi iechyd meddwl a llesiant, gan annog cydymdeimlad ag eraill a gwneud 

penderfyniadau moesol. Yn ddiweddar, bu ysgolion yn clymu gwaith ar heddwch gydag edrych ar 

y Nodau Datblygu Cynaliadwy a sut mae heddwch a chynaliadwyedd yn ymgysylltu. 

Yn ail – y Prosiect Ysgolion Heddychlon. Cyflwynwyd hwn yn llwyddiannus mewn sawl ysgol 

gynradd yng ngogledd Powys, gogledd Ceredigion a de Gwynedd. Fe gododd fel ymateb i’r 

diwylliant trais a gelyniaeth sydd mor nodweddiadol o’n cymdeithas. Y weledigaeth yw creu 

awyrgylch mewn ysgolion lle mae disgyblion yn trin ei gilydd â pharch, yn cydweithio ac yn dysgu 

sgiliau datrys problemau mewn modd adeiladol. Trwy wneud hyn, mae’r cynllun yn gobeithio 

gweld newid o’r gwaelod i fyny. Mae’r cynllun yn cynnig dwy raglen: Addysg Heddwch a 

Chytgordio Ymysg Cyfoedion; mae’r ddwy raglen wedi cael derbyniad da gan arolygwyr Estyn. 



 
 

Mae’r rhaglen Ysgolion Heddychlon  yn cynnwys themâu fel: chwilio am heddwch o’n mewn; 

ffyrdd diogel i gyfleu rhwystredigaeth a dicter ac emosiynau anodd eraill; annog cydymdeimlad a 

sgiliau gwrando cadarnhaol; ffyrdd sylfaenol o setlo anghydfod; edrych ar themâu mudo, lloches 

a hawliau dynol. Mae cynlluniau gwersi newydd ar droed ar hyn o bryd ar themâu hiliaeth a’r 

ymgyrch Black Lives Matter.  

Datblygwyd yr hyfforddiant ar Gytgordio Ymysg Cyfoedion ar gyfer plant hŷn (10-11oed), rhai a 

oedd eisoes wedi cyflawni rhaglenni Ysgolion Heddychlon. Mae’n sylwi’n fanwl ar sut i fynd ati’n 

hyderus i drin a datrys anghydfod oddi fewn i’r ysgol neu ar yr iard chwarae. Y bwriad yw i’r 

disgyblion feddiannu’r rhaglen a chymryd cyfrifoldeb dros feithrin cytgordio o fewn cymuned yr 

ysgol. 

Mae’r ddau gynllun uchod yn cyfrannu at ganlyniadau addysgol sy’n union gysylltiedig â phedwar 

diben cwricwlwm Cymru: cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu a defnyddio sgiliau 

angenrheidiol fel cyfathrebu, meddwl yn gytbwys, ateb problemau a chydymdeimlo ac ymwneud 

yn greadigol ag eraill fel dinasyddion moesol a gwybodus am faterion cyfoes yn yr ysgol, y 

gymuned a’r byd. Mae’r cynlluniau hefyd yn ateb amcanion y Comisiynydd Plant a’r Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol: hybu lles plant a phobl ifanc ar hyn o bryd a meddwl yn feirniadol a 

chreadigol am y dyfodol yr hoffent ei weld. 

Cyllid bychan iawn sydd gan y ddau gynllun, yn dibynnu ar wirfoddolwyr neu staff bychan i 

gwblhau’r gwaith a’i ddosbarthu. Argymhellwn fod Llywodraeth Cymru yn ystyried o ddifrif rôl y 

prosiectau hyn yn cefnogi ysgolion i gyflawni pedwar diben y cwricwlwm newydd, ac yn pennu 

peth cyllid i gefnogi a datblygu rhaglenni addysg heddwch mewn ysgolion.  

 

  



 
 

 
Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y risgiau clir sy'n gysylltiedig â recriwtio plant dan oed yn 

filwrol, yn ogystal â'r ffaith bod gweithgareddau recriwtio gan y fyddin yn cael eu targedu at 

ysgolion yng Nghymru. Mae’n amlwg mai ychydig iawn o gynnydd a wnaed gan Lywodraeth 

Cymru yn erbyn argymhellion y Pwyllgor Deisebau yn 2015. 

Er ein bod yn croesawu elfennau o'r cwricwlwm newydd sy'n hyrwyddo dinasyddiaeth wybodus 

foesegol, meddwl beirniadol a didreisedd, byddem yn dadlau bod angen i Lywodraeth Cymru, y 

Comisiynydd Plant a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wneud mwy. Yn benodol, dylid 

ailedrych ar egwyddor gweithgareddau recriwtio milwrol mewn ysgolion a dylid ystyried a ydynt 

yn torri hawliau plant yn sylfaenol yn unol â'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn ac argymhellion 

Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.  

Mewn ymateb i'n canfyddiadau, mae Cymdeithas y Cymod, ForcesWatch a'r Undeb Llw Heddwch 

yn gwneud yr argymhellion a ganlyn. 

Argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru:  

1) Dylai'r Llywodraeth yn Cymru ddefnyddio'r dystiolaeth yn yr adroddiad hwn i arwain         

adolygiad ffurfiol i weithgareddau recriwtio milwrol yn ysgolion Cymru. 

2) Dylid rhoi canllawiau i benaethiaid ac athrawon gyrfaoedd mewn perthynas â gwahodd y 

lluoedd arfog i ysgolion er mwyn ystyried eu natur unigryw fel gyrfa a'r angen i annog 

cyfnewid barn yn agored ac yn onest gyda dysgwyr am eu rôl. 

3) Yn unol â'r cwricwlwm newydd yng Nghymru, dylid annog dysgwyr i fynd at gyflwyniadau 

ynghylch darpar yrfaoedd, gan gynnwys ymgyrchoedd marchnata milwrol, gyda meddwl 

agored ac ymchwilgar, gan archwilio'n feirniadol effaith dewisiadau gyrfa posibl ar eu 

hiechyd a'u lles fel dinasyddion moesegol gwybodus Cymru a'r byd. 

4) Dylai lluoedd arfog ddefnyddio Asesiadau Effaith ar Hawliau Plant i archwilio ymweliadau 

ag ysgolion a cholegau ar gyfer gweithgareddau recriwtio, a dylid ystyried cyflwyno 

goruchwyliaeth, rheoleiddio ac arweiniad pellach i gefnogi'r rhain. 

5) Dylai Llywodraeth Cymru ystyried o ddifrif rôl rhaglenni addysg heddwch wrth gefnogi 

ysgolion i alluogi dysgwyr i ddatblygu yn unigolion iach, hyderus a dinasyddion moesol, 

gwybodus, a neilltuo rhai adnoddau i gefnogi a datblygu'r rhaglenni hyn yn ysgolion 

Cymru. 

Argymhellion ar gyfer Comisiynwyr Plant a Chenedlaethau'r Dyfodol: 

6) Gofynnwn i Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Comisiynydd Plant ystyried 

gweithgareddau recriwtio milwrol yn ysgolion Cymru fel mater sy'n ymwneud â hawliau a 

lles plant. 

Argymhellion ar gyfer y lluoedd arfog: 

7) Dylai'r lluoedd arfog gyhoeddi data blynyddol ar ymweliadau milwrol ag ysgolion, gyda 

data ar ymweliadau unigol a'u coladu ar lefel awdurdod lleol, yn genedlaethol ac ar lefel y  

DU. Bydd gwneud hynny yn caniatáu dadansoddiad llawer mwy cadarn o batrwm yr 

ymweliadau fel y gall fod eglurder ynghylch a yw ymweliadau, er enghraifft, yn cael eu 

targedu at ardaloedd difreintiedig. 

Argymhellion ar gyfer Llywodraeth y DG: 

8) Dylai'r DG godi isafswm oedran recriwtio'r lluoedd arfog i 18 er mwyn diogelu llawer o'r 

recriwtiaid mwyaf agored i niwed.  



 
 

Atodiad 1 
 

Testun llythyr oddi wrth Kirsty Williams AC (Gweinidog dros Addysg) at Sian Gwenllian AC (Plaid 

Cymru, Arfon), dyddiedig  7 Mawrth 2019, yn rhoi amlinelliad o’r hyn mae Llywodraeth Cymru 

wedi’i wneud fel ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar recriwtio i’r Lluoedd Arfog mewn 

ysgolion yng Nghymru.    

 

 

Annwyl Siân, 

Diolch am eich e-bost dyddiedig 27 Chwefror yn gofyn am y newyddion diweddaraf ynglŷn â'r 

camau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i Adroddiad Pwyllgor Deisebau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar recriwtio i'r Lluoedd Arfog mewn ysgolion. 

Mae adroddiad y Pwyllgor Deisebau yn gwneud tri argymhelliad, a byddaf yn ymdrin â'r tri yn eu 

tro. 

 

Argymhelliad 1. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried a oes angen rhagor o 

ymchwil ar y rhesymau dros y nifer anghymesuro ymweliadau ag ysgolion mewn ardaloedd cymharol 

ddifreintiedig. 

Yn 2015, roedd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg bryd hynny wedi cadarnhau nad oedd 

unrhyw dystiolaeth gymhellol fod y lluoedd arfog yn targedu ysgolion mewn ardaloedd o 

amddifadedd mawr yn fwriadol at ddiben recriwtio, er bod y Pwyllgor wedi dod o hyd i 

dystiolaeth anecdotaidd. Cadarnhawyd hefyd ar y pryd nad oedd y canfyddiadau'n ddigonol i 

gyfiawnhau cynnal gwaith ymchwil pellach ar frys. 

Yn y pen draw, fel y cadarnhawyd o'r blaen, ysgolion (drwy eu penaethiaid a'u cyrff 

llywodraethu) sy'n gyfrifol am benderfyniadau ynglŷn â pha sefydliadau a ddylai allu ymweld â 

nhw – gan sicrhau bod dysgwyr yn cael gwybod am ystod eang a pherthnasol o yrfaoedd. 

Fodd bynnag, mae ein strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb yn datgan y byddwn yn sicrhau 

bod ysgolion, colegau, prifysgolion ac ystod o gyflogwyr yn cydweithio'n agosach â'i gilydd i 

ddatblygu uchelgeisiau a rhagweld yn well y sgiliau sydd eu hangen dros y blynyddoedd nesaf. Er 

mwyn cyflawni'r nod hwn, rydym yn bwrw ymlaen â nifer o opsiynau, ac un o'r rheini yw prosiect 

y 'Dosbarth Busnes' sydd wedi sefydlu partneriaethau rhwng ysgolion a chyflogwyr mewn mwy 

na 80 o ysgolion uwchradd yng Nghymru, a thrwy Gyrfa Cymru. 

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad annibynnol a diduedd ar y 

cyfleoedd dysgu a gyrfaoedd sydd ar gael, ac maent yn hyrwyddo cysylltiadau rhwng addysg a 

busnes. Nid ydynt yn chwarae rôl benodol o ran cefnogi recriwtio i'r Lluoedd Arfog mewn 

ysgolion ac nid ydynt yn hyrwyddo'r cysylltiadau rhwng y Lluoedd Arfog ac ysgolion yn benodol 

at ddibenion recriwtio. 

 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru adolygu Fframwaith y Cwricwlwm 

Gyrfaoedd a Byd Gwaith er mwyn sicrhau bod canllawiau ar wahodd y lluoedd arfog i ysgolion yn 

https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld10253/cr-ld10253-w.pdf
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-10/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol.pdfhttps:/beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-10/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol.pdf


 
 

cymryd i ystyriaeth eu natur unigryw fel gyrfa a’r angen i hybu trafodaeth agored a gonest gyda’r 

disgyblion am eu rôl. 

Er mwyn cydnabod y cwricwlwm newydd sydd yn yr arfaeth, bydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith yn 

cael ei adnabod o hyn ymlaen fel Gyrfaoedd a Phrofiadau’n Gysylltiedig â Gwaith. Mae'r 

fframwaith presennol Gyrfaoedd a Byd Gwaith yn nodi y dylai dysgwyr ‘ddefnyddio amrywiaeth o 

ffynonellau i chwilio am wybodaeth am eu syniadau gyrfa, gan wahaniaethu rhwng gwybodaeth 

a deunydd hyrwyddo’. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru'n adolygu’r fframwaith presennol 

ac yn creu canllawiau newydd mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru, Estyn, partneriaid a 

rhanddeiliaid eraill. Bwriad y gwaith hwn yw datblygu'r thema hon ymhellach, gan gefnogi ethos 

y cwricwlwm newydd. Dylai'r canllawiau hyn fod ar gael i ymgynghori arnynt yn nes ymlaen eleni. 

 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi rhagor o ystyriaeth i’r ffordd orau 

i helpu ysgolion, busnesau a chyflogwyr i sicrhau bod ystod amrywiol o fusnesau a chyflogwyr yn 

ymweld ag ysgolion i roi gwybodaeth i’r disgyblion am y cyfleoedd gyrfa y maen nhw’n eu cynnig. 

Mae Gyrfa Cymru wedi datblygu cynnig i ysgolion uwchradd drwy Gymru ymgysylltu â 

chyflogwyr. Un o'r prif ddatblygiadau yn y maes hwn yw datblygu cronfa ddata'r Gyfnewidfa 

Addysg Busnes. Ceir gwybodaeth yn y gronfa ddata, a hwylusir gan Gyrfa Cymru, ar gyflogwyr a 

busnesau ar draws Cymru sydd wedi nodi eu parodrwydd i gefnogi'r cwricwlwm, ac ysgolion, 

mewn nifer o feysydd, gan gynnwys: 

 cyfnodau byr o brofiad gwaith; 

 ymweliadau â diwydiannau sy'n canolbwyntio ar y cwricwlwm; 

 dosbarthiadau meistr gan gyflogwyr, sy'n cefnogi dysgwyr drwy weithgareddau sydd â 

ffocws galwedigaethol iddynt; 

 efelychiadau gwaith sy'n cynnwys gweithdai gyda chyflogwyr; 

 diwrnodau diwydiant a ffeiriau gyrfaoedd gyda gwahanol ddewisiadau gyrfaol neu 

gymorth gyrfaoedd wedi'i dargedu; a 

 ffug gyfweliadau. 

Mae Gyrfa Cymru bellach wedi rhoi dros 13,000 o gyflogwyr ar y Gyfnewidfa Addysg Busnes ac 

mae manylion 2,200 o gyflogwyr wedi'u diweddaru'n llwyr i gynnwys yr ystod gyflawn o 

weithgareddau y maent yn fodlon cefnogi ysgolion i'w darparu. Yn ogystal, mae 90 o ysgolion 

wedi'u hyfforddi a'u trwyddedu bellach i ddefnyddio'r cronfa ddata Gyfnewidfa Addysg Busnes, 

sy'n parhau i dyfu. 

Mae'r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn rhoi gwell cyfle i gyflogwyr bychain nad ydynt wedi gallu 

cysylltu ag ysgolion o'r blaen i wneud hynny. Cafodd y cyflogwyr eu nodi gan Gynghorwyr 

Ymgysylltu â Busnes Gyrfa Cymru, sydd wedi targedu ystod o gyflogwyr sy’n amrywio o Fusnesau 

Bach a Chanolig i gwmnïau mawr rhyngwladol a chwmnïau angori yng Nghymru. Erbyn diwedd 

Mawrth 2019, bydd o leiaf 120 o ysgolion wedi'u hyfforddi i ddefnyddio'r Gyfnewidfa Addysg 

Busnes ac mae cynlluniau i hyfforddi gweddill yr ysgolion yn ystod 2019/20. Y nod yw galluogi pob 

ysgol i weld sut mae ystod eang o gyflogwyr lleol a chenedlaethol yn barod i gefnogi eu dysgwyr 

ar safleoedd y cyflogwyr ac yn eu hysgolion. 

 

Mae'r lluoedd arfog wedi'u cofnodi fel cyflogwr cenedlaethol a gallant gydweithio ag ysgolion ym 

mhob awdurdod lleol yng Nghymru. Gallant gynnig ystod o weithgareddau ym maes addysg 

busnes, sy'n cynnwys profiad gwaith, ffug gyfweliadau, dosbarthiadau meistr, cyflwyniadau, 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-cymru-2008/cyfnodau-allweddol-2-i-4/gyrfaoedd-a-r-byd-gwaith-fframwaith-i-bobl-ifanc-11-i-19-oed-yng-nghymru


 
 

sesiynau blasu ac ati. Felly, mae cysylltiadau Gyrfa Cymru â'r lluoedd arfog yn debyg i'r math o 

gysylltiadau sydd ganddo ag unrhyw gyflogwr arall, ac maent wedi'u seilio ar gefnogi'r 

cwricwlwm yn hytrach na recriwtio uniongyrchol. 

Gobeithio bod yr wybodaeth hon yn egluro'r sefyllfa. 

Yn gywir, 

Kirsty Williams AC 

 

 

  



 
 

 

Atodiad 2 
 

Testun llythyr oddi wrth Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, dyddiedig 28 

Mawrth 2019, ynglŷn â recriwtio gan y Lluoedd Arfog mewn ysgolion yng Nghymru.  

 

 

Diolch am eich llythyr am recriwtio milwrol mewn ysgolion yng Nghymru. Rwyf wedi gwneud 

cofnod o’ch pryderon ac wedi rhannu eich llythyr gydag aelodau perthnasol fy nhîm. 

Gallaf weld pwysigrwydd y mater hwn, ac rwy’n cydymdeimlo â’ch pryderon. 

Mae fy nyletswyddau’n eang iawn a’m hadnoddau’n gyfyngedig, a dyna pam na fedraf gynnal 

ymchwil a darparu barn wybodus ar bob pwnc y tynnir fy sylw atynt mewn gohebiaeth, pynciau a 

fedrai effeithio ar lesiant cenedlaethau heddiw a chenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru. Dyna 

pam rwyf wedi dewis meysydd penodol i ganolbwyntio arnynt yn fy ngwaith gan ymroi i 

sbarduno newid gwirioneddol. Y rhain yw: trafnidiaeth, cynllunio, tai, sgiliau ar gyfer y dyfodol, 

profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a gwell ffyrdd o gadw pobl yn iach. 

Cafodd fy meysydd blaenoriaeth eu dethol yn dilyn trafodaethau ac archwiliad llym yn 2017 pan 

geisiodd y swyddfa adnabod yr heriau mwyaf sy’n wynebu Cymru a’r ffordd orau o fynd i’r afael â 

nhw. Gallwch ddarllen am hyn yma. Ar ôl dweud hynny, rwy’n monitro’r ohebiaeth a dderbynnir 

gennyf ac yn defnyddio’r wybodaeth a rydd hyn i mi i ymarfer fy mhwerau. At y perwyl hwnnw 

rwyf wedi gwneud cofnod o’ch llythyr. 

Credaf mai gweithredu ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, efallai, yw’r enghraifft orau o 

ble fedrwn ni wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywyd cenedlaethau’r dyfodol yng 

Nghymru. Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid yw recriwtio milwrol yn ei hanfod yn cael ei ystyried fel 

‘profiad niweidiol yn ystod plentyndod’ (yn ôl rhestr Iechyd Cyhoeddus Cymru yma). Fel y cyfryw, 

nid wyf mewn sefyllfa I ffurfio a mynegi barn wybodus ar y pwnc, gan nad wyf wedi ymgymryd ag 

unrhyw waith sy’n ymwneud â recriwtio milwrol a’i berthynas â Phrofiadau Niweidiol yn ystod 

Plentyndod yn benodol. 

Rwyf wedi siarad â thîm Comisiynydd Plant Cymru am eich cwestiwn ac fe wnaethon nhw anfon 

llythyr agored (ynghyd â phartneriaid) at y Weinyddiaeth Amddiffyn ar y pwnc hwn yn 2016. Mae 

hwn ar gael yma. Maen nhw hefyd wedi dweud wrthyf (adeg ein cyfathrebu) nad oeddent wedi 

derbyn eich llythyr, felly os nad ydych wedi cael ymateb oddi wrthynt eto, mae’n bosib nad yw 

eich llythyr wedi eu cyrraedd. 

Diolch eto am gysylltu â mi. Byddaf yn parhau i fonitro gohebiaeth ar y mater hwn. 

Yn gywir, 

Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi 

  

https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2019/03/2017-03-02-Priority-Paper-CYM-1.pdf
http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PRIDDocs.nsf/7c21215d6d0c613e80256f490030c05a/4db65f816ea5c04280257f3700393a30/$FILE/ACE%20Infograph%20FINAL%20(W).pdf
https://www.child-soldiers.org/News/open-letter-to-the-ministry-of-defence


 
 

Atodiad 3 Safbwynt y Comisiynydd Plant 
 

Testun llythyr oddi wrth swyddfa Comisiynydd Plant Cymru, dyddiedig 1 Gorffennaf 2019 ynglŷn â 

recriwtio gan y Lluoedd Arfog mewn ysgolion yng Nghymru. 

 

 

Diolch o galon am eich llythyr ar recriwtio milwrol mewn ysgolion. Carwn ymddiheuro’n ddiffuant 

am yr oedi cyn ymateb. Oherwydd natur trawslywodraethol y mater hwn, rwyf wedi bod yn aros 

i’w godi yng nghyfarfod diweddaraf Rhwydwaith Ombwdsmyn a Chomisiynwyr Plant Prydain ac 

Iwerddon, a gynhaliwyd ym mis Mehefin. 

Ymddangosai mai’r adeg fwyaf priodol i ymateb oedd wedi’r drafodaeth ar y cyd, felly diolch am 

eich amynedd yn y cyswllt hwn. Mae’n bleser gen i roi gwybod i chi bod y Comisiynwyr wedi rafod 

recriwtio milwrol, a bod barn yr holl Gomisiynwyr yn dal yn unfryd mai 18 ddylai fod yr oed ifancaf 

ar gyfer recriwtio milwrol. 

Oherwydd y ffaith bod y mater hwn y tu allan i’m cylch gorchwyl, sef gwasanaethau a 

ddatganolwyd, ni allaf ddefnyddio fy swydd fel Comisiynydd Plant Cymru i ddylanwadu’n 

uniongyrchol ar bolisi milwrol y Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, bydda i’n parhau i geisio gweithio 

ochr yn ochr â Chomisiynwyr Plant eraill y Deyrnas Unedig i gyflwyno neges gyson, gref. Rwyf 

wedi cael ar ddeall bod Comisiynydd Plant yr Alban wedi gwneud gwaith yn y maes hwn, a 

byddwn i’n barod i rannu mwy o wybodaeth am eu gwaith nhw gyda chi. Yn y cyfamser, os nad 

ydych eisoes yn gyfarwydd ag ef, gallai’r Protocol Dewisol i’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn 

ynghylch cynnwys plant mewn gwrthdaro arfog fod o ddiddordeb. 

Carwn eich sicrhau fy mod yn dal i gefnogi argymhelliad Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn, sef y dylai’r Deyrnas Unedig ailystyried ei hymdrechion i recriwtio plant i’r 

lluoedd arfog, ac y dylid codi oed recriwtio o 16 o 18, o leiaf. 

Rwy’n falch o fedru rhannu gyda chi ddiweddariad ar gynnydd a datblygiad fy nghynllun gwaith ar 

gyfer 2019-2022, sydd ar gael yma. Roedd y cyfnod cyntaf yn cynnwys ymgyngoriadau wyneb yn 

wyneb gydag amrywiaeth o grwpiau proffesiynol a chymunedol ac arolwg cenedlaethol ar wahân 

gyda 6392 o ddisgyblion a 391 o athrawon o’n cynlluniau Llysgenhadon. Gan ddefnyddio’r 

materion a godwyd yn yr ymarferiad rhychwantu cychwynnol hwn, datblygwyd arolygon ar gyfer 

plant, pobl ifanc, rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, yn ceisio’u barn ar faterion sy’n 

bwysig iddyn nhw, sut maen nhw’n meddwl dylai rhai ohonynt dderbyn sylw, a beth ddylai fod yn 

ffocws i waith y Comisiynydd yn ystod y tair blynedd nesaf, yn eu barn nhw. Cymerodd dros 

10,000 o blant a phobl ifanc ran yn hyn. Er bod y cyfoeth hwn o wybodaeth wedi cyflwyno 

spectrwm eang o bryderon a materion i’w hystyried, ni chodwyd mater recriwtio milwrol gan 

blant a phobl ifanc na’r rhai sy’n gofalu amdanynt. Er nad yw hynny’n golygu nad yw recriwtio 

milwrol yn broblem, mae fy nghynllun gwaith wedi cael ei ddatblygu i adlewyrchu orau’r materion 

a godwyd gan blant a phobl ifanc Cymru. Rhaid i mi nodi hefyd nad oes neb wedi cysylltu â’m Tîm 

Ymchwiliadau a Chyngor ynghylch hyn. 

Unwaith eto, diolch am roi o’ch amser i ysgrifennu ataf a thynnu fy sylw at y mater hwn. Er nad 

yw arferion recriwtio milwrol mewn ysgolion yn elfen benodol yn y cynllun gwaith tair blynedd, 

byddaf yn parhau i’w fonitro trwy fy ngwasanaeth cyfranogiad a gwaith achosion parhaus, a 

byddaf yn croesawu unrhyw wybodaeth ac ymgysylltu pellach ar y mater. 

https://www.cypcs.org.uk/rights/uncrc/optional-protocols/armed-conflict
https://www.cypcs.org.uk/rights/uncrc/optional-protocols/armed-conflict
https://www.complantcymru.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/CynllunTairBlynedd_TERFYNOL_CYM-1.pdf


 
 

Rwy’n edrych ymlaen at drafod hyn yn eich digwyddiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis 

Awst. 

Yn gywir, 

Sally Holland 

Comisiynydd Plant Cymru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Atodiad 4: nodiadau ar ddefnyddio data yn yr adroddiad hwn 

Mae'r adroddiad yn nodi'r anawsterau enfawr sy'n wynebu rhai â diddordeb sydd eisiau dod o 

hyd i ffigurau sy'n ymwneud â recriwtio milwrol, a'r diffyg tryloywder o ganlyniad. Mae'r atodiad 

hwn yn nodi'r data sydd ar gael i ni wrth lunio'r adroddiad a'r rhesymau pam, ar y cyfan, nad yw'r 

ffigurau wedi'u hystyried yn ddigon dibynadwy i'w hystyried yn fanwl. 

Mae data a dderbyniwyd o ganlyniad i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a wnaed yn 2019 (Set A62) 

yn dangos cyfanswm o 676 o ymweliadau â sefydliadau addysgol63  yng Nghymru yn ystod 2017-

19, ar ôl i nifer fach o ymweliadau mewn lleoliad anghywir gael eu dileu. Gan fod y ffigur hwn yn 

ymddangos yn isel iawn o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol, gofynnwyd am ffigurau cyffredinol 

cymharol ar gyfer cenhedloedd y DU gan y Weinyddiaeth Amddiffyn trwy gwestiwn seneddol. 

Mae'r ffigurau hyn (Set B64) yn awgrymu bod 765 o ymweliadau â sefydliadau addysgol yng 

Nghymru wedi'u gwneud am yr un ddwy flynedd. Er eu bod yn uwch na Set A, mae'r ffigurau yn 

Set B hefyd yn edrych yn isel o gymharu â'r data a ddarparwyd ar gyfer 2011-12 sy'n dangos65 713 o 

ymweliadau â sefydliadau addysgol yng Nghymru am un flwyddyn yn unig. 

Cadarnhawyd bod ffigurau Set A a Set B yn rhy isel trwy eu cymharu â'r rhai a ddarperir mewn 

ateb seneddol arall (Set C66). Er bod ffigurau yn Set C yn cwmpasu'r DU gyfan, maent yn dangos y 

gwnaed 10,260 o ymweliadau â sefydliadau addysgol ledled y DU yn 2017-18, sy'n sylweddol uwch 

na'r cyfanswm o 7,965 ar gyfer y DU a roddir yn Set B. 

O edrych ar y gwahaniaethau ar gyfer pob un o'r lluoedd arfog, mae'n ymddangos bod llawer o'r 

gwahaniaeth hwn yn y nifer o ymweliadau a restrir gan y fyddin. Mae Set C yn rhoi 4,710 o 

ymweliadau'r fyddin ar gyfer 2017-18 ledled y DU, o'i gymharu â 2,722 o ymweliadau'r fyddin yn 

Set B. Mae ffigurau cynharach 2011-12 yn dangos 5,654 o ymweliadau'r fyddin ledled y DU. O 

gymharu ffigurau'r fyddin sydd ar gael ar gyfer Cymru, nifer yr ymweliadau'r fyddin a restrir yn 

Set B yw 70 ar gyfer 2017-18 a 217 ar gyfer 2018-19, o'i gymharu ag 88 a 94 yn Set A. 

Yn ogystal, nid yw'r ffigurau ar gyfer ymweliadau RAF yn Set A yn dangos unrhyw ymweliadau 

gan Swyddfa Gyrfaoedd Lluoedd Arfog Wrecsam (AFCO), sy'n awgrymu na chawsant eu 

cynnwys. Nid yw ffigurau'r fyddin a'r llynges yn nodi yr AFCO a wnaeth yr ymweliadau, ond mae'n 

bosibl bod y rhain hefyd yn eithrio ymweliadau gan AFCO Wrecsam. Gan mai hon yw'r unig 

ganolfan recriwtio yng ngogledd Cymru, byddai peidio’i chynnwys yn dangos gostyngiad 

sylweddol yn y ffigurau. 

I gloi, mae'n amlwg bod ffigurau manwl ar ymweliadau gan y lluoedd arfog ag ysgolion unigol 

(Set A) yn sylweddol anghyflawn. At hynny, mae tair set ddata ar gyfer yr un flwyddyn (2017-18) 

yn dangos nifer gyffredinol wahanol iawn o ymweliadau. Felly nid yw'n bosibl rhoi darlun 

                                                             

62 Ceir y dolenni i’r ymatebion llawn isod:  

 Army response, reference 20190717 FOI07145. 

 Navy response, reference FOI2019 05945. 

 RAF response, reference FOI 2019 05947. 

63 Mae’r cyfeiriad at “sefydliadau addysgol” yn codi problemau. Mae data o’r Weinyddiaeth Amddiffyn ar 
ymweliadau gan y lluoedd arfog i ysgolion fel arfer yn chynnwys pob sefydliad addygol, yn eu plith colegau a 
phrifysgolion.   Er mwyn dadansoddi ymweliadau unigol, caiff yr ymweliadau ôl-uwchradd yma eu hepgor.  Nid 
ydynt wedi’u hepgor ar gyfer y dadansoddiad cymharol hwn o wahanol setiau data ar lefel y DU neu Gymru.   

64 House of Commons (2020) Written question 18669: Armed Forces: Schools, UK Parliament website (accessed 6 
March 2021). 

65 House of Commons (2015) Written question UIN 13256: Armed Forces: Education, UK Parliament website 
(accessed 6 March 2021). 

66 House of Commons (2019), Written question 286322: Armed Forces: Schools, UK Parliament website (accessed 
6 March 2021). 

https://www.whatdotheyknow.com/request/british_army_visits_to_welsh_sch#incoming-1399452
https://www.whatdotheyknow.com/request/royal_navy_visits_to_welsh_schoo#incoming-1385530
https://www.whatdotheyknow.com/request/raf_visits_to_welsh_schools_and#incoming-1383692
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-02-21/18669
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2015-10-26/13256
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2019-09-03/286322


 
 

dibynadwy o raddau a dosbarthiad ymweliadau'r lluoedd arfog ag ysgolion heb gytundeb sy’n 

sicrhau bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cyhoeddi data yn rheolaidd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


