
 

Ddydd Mercher 20 Mehefin, cynhaliwyd   

etholiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd 

(CIC) i ddewis Cadeirydd ac Is-gadeirydd 

gydag 8 ymgeisydd yn cyflwyno eu 

hunain i’w hethol. Rhoddodd pob 

ymgeisydd araith o flaen holl aelodau CIC 

er mwyn esbonio ei r(h)esymau dros 

ymgeisio a pham dylai gael ei (h)ethol yn 

Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd CIC .  

Yr ymgeiswyr oedd:  

Daniel Burton 

Rose-Marie Melhuish 

Chloe Burrage 

Lois Render 

Rafael Fernandez 

Yasmin Bahary 

Tom Allabarton 

Edward Jones 

Mae CIC a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn 

llongyfarch pob ymgeisydd am gyflwyno eu 

hunain mewn ffordd mor ddewr ac am roi 

areithiau llawn ysbrydoliaeth. 

Cafodd Tom Allabarton a Chloe Burrage eu 

hethol yn Gadeirydd ac yn Is-gadeirydd.. 

Maent yn cymryd lle Stephanie Eseadum 

(Cadeirydd) ac Edward Jones (Is-gadeirydd) y 

mae CIC yn ddiolchgar iawn iddynt am eu holl 

waith caled, eu hymrwymiad a’u hymroddiad 

dros y 12 mis diwethaf. 

    ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD NEWYDD I CIC 

G W A S A N A E T  

I E U E N C T I D  

C A E R D Y D D   

Shout out 
E B R  2 0 1 8 — M E H  2 0 1 8  

ETHOLIADAU CYNGOR IEUENCTID CAERDYDD 

Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC newydd eu 

hethol, Tom Allabarton a Chloe Burrage 
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Yn y digwyddiad bu dinasyddion 

Caerdydd hefyd yn siarad gan 

adrodd eu hanesion nhw a oedd 

yn dangos yr heriau sy’n wynebu 

pob un ohonom yn ogystal â’r 

buddion sy’n dod trwy 

gydweithio. 

Un o’r dinasyddion hynny oedd 

un o’n criw ni, Victor Ciunca, 

aelod o Gyngor Ieuenctid 

Caerdydd ac yn aelod o Senedd 

Ieuenctid y DU, a adroddodd ei 

hanes ef o ymfudo i Gymru 

gyda’r rieni a’r hynt, yr helynt a’r 

heriau roedd yntau a’i deulu’n 

eu hwynebu ond soniodd hefyd 

am y gefnogaeth mae wedi’i 

chael gan ei ysgol, ei ffrindiau, ei 

gyfoedion a’i weithwyr 

ieuenctid. 

Mae Caerdydd yn ddinas sy’n 

tyfu, a chyda llwyddiant y daw 

heriau yn ogystal â chyfleoedd. 

Mae sefydliadau cyhoeddus yn 

ninas a sir Caerdydd bellach yn 

gweithio gyda’i gilydd i ymateb i 

heriau tymor byr a hir, cymryd 

camau ataliol, cynnwys 

dinasyddion ac integreiddio eu 

gwasanaethau er mwyn sicrhau 

lles gwell. 

Aeth aelodau Cyngor Ieuenctid 

Caerdydd i ddigwyddiad ar 8 Mai 

yn Cornerstone yng nghanol 

Caerdydd, i glywed gan 

arweinwyr gwasanaethau 

cyhoeddus Caerdydd yn siarad 

am ddyfodol gwasanaethau 

cyhoeddus ym mhrifddinas 

Cymru. 

Yn y digwyddiad, bu arweinwyr 

tri o’r cyrff gwasanaethau 

cyhoeddus yng Nghaerdydd y n 

cyflwyno eu gweledigaeth, yn 

trafod eu cydweithrediad ac yn 

ateb cwestiynau ynglŷn â sut 

roeddent yn rhagweld y byddai 

gwasanaethau cyhoeddus 

Caerdydd yn cydweithio’n 

agosach yn y dyfodol.  

Yr arweinwyr hyn oedd: 

 Y Cyng. Huw 
Thomas, Arweinydd Cyngor 
Caerdydd a Chadeirydd 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerdydd 

 Maria Battle, Cadeirydd 
Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro ac Is-
gadeirydd Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerdydd 

 Alun Michael, Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu De 
Cymru 

Dyfodol Ein Gwasanaethau Cyhoeddus 

S H O U T  O U T  

Caerdydd Yfory:  

O’r dde i’r chwith - Aelodau CIC Rhys, Ibby, Victor a Connor gydag Alun Michael,  Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu De Cymru, Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a’r Cyng. Huw 
Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd. 



 

Is-grwpiau Blaenoriaeth CIC 
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Profiad Gwaith 

Dros y misoedd diwethaf, mae 

Is-grŵp Blaenoriaeth Profiad 

Gwaith CIC wedi bod yn 

cydweithio â Fixers, sefydliad 

sy’n cynorthwyo pobl ifanc i 

ddefnyddio eu gorffennol i 

drwsio’r dyfodol.  

Fel a nodir yn rhifyn blaenorol 

Shout Out, mae pobl ifanc yn 

teimlo bod ennill profiad yn y 

gweithle’n bwysig ac nad oes 

digon o gyfleoedd iddynt 

gymryd rhan mewn profiad 

gwaith ystyrlon. Ni ddylai 

profiad gwaith olygu cael 

wythnos y tu allan i’r ysgol i 

gwblhau lleoliad gwaith yn 

unig, gallai fod yn ymwneud â 

chyfleoedd gwirfoddoli 

parhaus, sesiynau blasu neu 

interniaethau. Gallai fod yn 

rhan o gwrs galwedigaethol lle 

mae’r cwricwlwm yn gofyn i 

bobl ifanc ymgysylltu â 

chyflogwyr neu roi’r dysgu ar 

waith.  

Roedd hefyd yn glir nad yw 

pobl ifanc yn gwybod â phwy y 

dylent siarad neu sut i fynd ati i 

gael profiad gwaith. 

Penderfynodd yr is-grŵp ei fod 

am helpu pobl ifanc i’w helpu 

eu hunain ac mae wedi creu 

fideo sy’n ceisio cyflawni 

hynny.  Nid yw’r fideo wedi 

mynd yn fyw eto, felly byddwn 

yn cyhoeddi’r ddolen yn rhifyn 

nesaf Shout Out. 

T U D A L E N 3  

Rhaglen Gyfnewid Ieuenctid 
Canolfannau Gweithgareddau Ieuenctid Stammheim a Gogledd Trelái  

Mae’r berthynas a’r rhaglen 

gyfnewid hirsefydlog rhwng 

Caerdydd a’i chwaer-ddinas, 

Stuttgart, wedi bod yn un 

gynhyrchiol iawn gyda mwy na 

30 mlynedd o ymweliadau 

cyfnewid ieuenctid yn cael eu 

cynnal. Fel y gallwch ei gofio, o 

un o rifynnau Shout Out yn 

gynharach eleni, ymwelodd 

aelodau CIC â Stuttgart ym mis 

Chwefror. 

Ar ôl dychwelyd a siarad ag 

aelodau Canolfan Ieuenctid 

Gogledd Trelái, anfonwyd 

gwahoddiad i Michael Klamm, 

pennaeth canolfan ieuenctid 

Stammheim, am atgyfodi’r 

berthynas rhwng y ddwy 

ganolfan. 

Mae’n bleser mawr gennym 

gyhoeddi y bydd ein gwesteion 

yn cyrraedd ar 26 Gorffennaf ac 

yn aros gyda ni tan 2 Awst. 

Mae rhaglen wych wedi cael ei 

threfnu a fydd yn dangos yr 

enghreifftiau gorau o’r hyn 

sydd ar gynnig ar draws y 

ddinas, gan gynnwys 

ymweliadau â sawl canolfan 

ieuenctid, cwrdd â 

chynghorwyr a dysgu am 

ddiwylliant Cymru. 

Cadwch lygad am ein rhifyn 

nesaf i weld sut aeth hi. 
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Senedd Ieuenctid Cymru 
Yn dilyn ymgynghoriadau y 

llynedd, mae Senedd Ieuenctid 

Cymru bellach wedi’i sefydlu. 

Gall pob person ifanc 11-18 

oed gofrestru i bleidleisio ar-

lein, ac ym mis Medi bydd 

modd i unrhyw berson ifanc 

sydd am sefyll fel ymgeisydd 

mewn etholiad gofrestru ei 

ddiddordeb ar-lein. Cynhelir y 

bleidlais ym mis Tachwedd. 

Bydd hon hefyd ar-lein. 

COFRESTRWCH I BLEIDLEISIO 

NAWR neu ni fydd eich llais yn 

cael ei glywed. 
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Llwyfan Digidol yw VocalEyes i 

gynorthwyo Llais y Disgybl mewn 

ysgolion ac mae’n creu 

ymagwedd Democratiaeth 

Gyfranogol at ymgynghori â 

phobl ifanc gyda chymorth 

parhaus gan VocalEyes a’u 

partner addysg, Dialogue 

Exchange.   

Cymerodd cynrychiolwyr o 10 

ysgol gyfun ran mewn sesiwn 

hyfforddi gan VocalEyes ym mis 

Ebrill yn Neuadd y Ddinas. 

Mae’r llwyfan yn sicrhau bod 

llais pobl plentyn a pherson ifanc 

(PPI) yn cael ei glywed ac y 

gweithredir arno, yn unol ag 

Erthygl 12 CCUHP. Caiff 

disgyblion eu cynorthwyo i fod 

yn bartneriaid gweithredol ym 

mhroses ddysgu a phenderfynu 

ysgolion ac mae’n cynorthwyo 

PPI i ddylanwadu ar eu haddysg, 

e hysgol a’u cymuned. 

Meddai sylfaenydd VocalEyes, 

Peter Anderson, ‘Mae plant a 

phobl ifanc yn randdeiliaid 

allweddol yn yr ysgol a’r ddinas. 

Mae ganddynt bethau pwysig i’w 

dweud am sut gellir gwella’r 

ddwy. Gall VocalEyes oresgyn y 

broblem sylweddol o ran sut gall 

ysgolion wrando ar lais pob 

myfyriwr ac nid y rhai sydd 

wedi’u hethol i gynghorau ysgol 

yn unig.  

Pan fo myfyrwyr yn gwybod bod 

croeso i’w syniadau ac y byddant 

yn cael eu hystyried o ddifrif, 

byddant yn teimlo eu bod yn 

cael eu gwerthfawrogi wrth 

iddynt chwarae rôl gynyddol yn 

yr ysgol a’r ddinas.’  

Ers hynny mae ysgolion wedi 

dechrau defnyddio VocalEyes i 

alluogi disgyblion i gyfrannu at 

amrywiaeth eang o 

ddatblygiadau a hunanasesiadau 

Bydd ail grŵp o ysgolion yn 

derbyn hyfforddiant ychwanegol 

gan VocalEyes yn ystod tymor yr 

hydref, felly cadwch lygad am 

fwy o fanylion!  

T U D A L E N 5  

Cyngor Mawr y Gwanwyn 
Datblygiad Digidol ar gyfer Llais y Disgybl 
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Cyfarfu cynrychiolwyr o grŵp 

trafnidiaeth CIC â’r Cynghorydd 

Caro Wild, Aelod y Cabinet dros 

Gynllunio Strategol a 

Thrafnidiaeth i rannu 

canfyddiadau arolwg 

trafnidiaeth CIC a gwblhawyd 

gan dros 2,000 o bobl ifanc yng 

Nghaerdydd. 

Roedd yn amser gwych i gwrdd 

â’r Cyng. Wild gan ei fod yn 

gynnal ymgynghoriad ar ei 

Bapur Gwyrdd am Drafnidiaeth 

a’r Amgylchedd. 

Roedd negeseuon allweddol 

gan bobl ifanc yn cynnwys y 

pwyntiau canlynol: 

Pan ofynnwyd ‘Pa mor ddifrifol 

yw’r broblem gyda 

thrafnidiaeth yng Nghaerdydd 

yn eich barn chi?’, nododd 32% 

o’r ymatebwyr bod 

trafnidiaeth yn broblem 

ddifrifol neu’n ddifrifol iawn. 

Adroddodd pobl ifanc mai’r prif 

broblemau o ran bysus a 

threnau yng Nghaerdydd oedd: 

Cyflwr bysus/trenau a 

chysgodfannau, Gorlenwi, 

Costau a Dibynadwyedd. 

Galwodd y 2,000 o ymatebwyr 

i’r meysydd canlynol gael eu 

gwella cyn gynted â phosib: 

 Lleihau costau  

 Amserau teithio 

cyflymach 

 Lleihau gorlenwi  

 Adeiladu hyb 

trafnidiaeth yng nghanol 

y ddinas 

Meddai Cadeirydd CIC, Tom 

Allabarton (17 oed), ‘Roedd yn 

gyfle gwych i ddylanwadu ar 

bolisi trafnidiaeth yng 

Nghaerdydd. Diolch i’r Cyng. 

Wild am roi o’i amser i wrando 

ar bryderon a syniadau pobl 

ifanc ar draws y ddinas.’ 

T U D A L E N  6  

Is-grŵp Blaenoriaeth CIC 
Gweithio Gyda’n Gilydd i Wella Trafnidiaeth 
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Mae CIC yn Newid 
Mae Tasglu Diwygio yn Ystyried Sut i 
Wella CIC 
Cyflwynwyd nifer o geisiadau i 

Grŵp Gweithredol CIC ym mis 

Rhagfyr 2017 i ystyried y 

posibilrwydd o newid 

agweddau ar sut mae CIC yn 

gweithredu. Roedd hyn yn 

sbardun i’r Grŵp Gweithredol   

benderfynu y byddai’n syniad 

da i gynnal diwrnod lle gallai 

pob aelod o CIC gael cyfle i 

ddweud sut y gellid datblygu a/

neu ddiwygio CIC.  

Cyflwynwyd cynnig i bob aelod 

o CIC ffurfio tasglu diwygio 

gyda’r nod  ddatblygu diwrnod 

lle gallent gasglu barn a 

sylwadau pob aelod o CIC. 

Sefydlwyd y tasglu a 

chynhaliwyd nifer o 

gyfarfodydd ganddo i nodi pa 

agweddau ar CIC roedd angen 

eu hystyried a pha gwestiynau 

y dylid eu gofyn.  

 Yr agweddau ar CIC a nodwyd 

oedd: 

 Nod a datganiad 
cenhadaeth CIC 

 Gwerthuso CIC 

 Yr hyn sy’n gweithio’n 
dda ar hyn o bryd a’r hyn 
nad ydyw 

 Anghenion hyfforddi 

 Achub ar y cyfleoedd a 
roddir i aelodau CIC 

 Cyfathrebu 

 Strwythur CIC 

 Fformat cyfarfodydd 
cyffredinol CIC 

 Sut caiff blaenoriaethau 
CIC eu pennu a sut caiff 
is-grwpiau eu rheoli 

 Dulliau recriwtio a chadw 
CIC 

Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd 

a datblygwyd cynllun sesiynau i 

gynnal gweithdy diwygio CIC. 

Cynhaliwyd hwn ddydd Sadwrn 

21 Ebrill 2018. 

Ers y gweithdy, mae’r tasglu 

diwygio wedi cwrdd eto i 

drafod y canfyddiadau a llunio 

cynllun gweithredu o 

newidiadau i’w gyflwyno o 

flaen holl aelodau CIC lle bydd 

modd iddynt bleidleisio dros y 

newidiadau y dylid ymgymryd  

â nhw. 

Caiff y cynllun gweithredu hwn 

ei gyflwyno i CIC yn y cyfarfod 

cyffredinol nesaf ar 18 

Gorffennaf yn Neuadd y Ddinas 

rhwng 5pm a 7pm.    
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Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2018 

Cydnabuwyd unigolion a 

sefydliadau ar draws Cymru am 

eu gwaith newid bywyd   gyda 

phobl ifanc yng Ngwobrau 

Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 

eleni. 

Cynhaliwyd y seremoni ar 29 

Mehefin yn Stadiwm 

Principality yng Nghaerdydd.  

Bu’r Gweinidog dros y Gymraeg 

a Dysgu Gydol Oes, Eluned 

Morgan, yn cyhoeddi enwau’r  

rhai sydd wedi cyrraedd rownd 

derfynol Gwobrau Rhagoriaeth 

Gwaith Ieuenctid 2018. 

Roedd yn noson wych gyda 

pherfformiadau byw a naw 

categori gwobrau. 

Ar y noson, enwebwyd Cyngor 

Ieuenctid Caerdydd a Phroject 

Teuluoedd yn Gyntaf 

Comisiynwyr Ifanc Caerdydd yn 

y categori ‘Hyrwyddo Hawliau 

Pobl Ifanc’. Yn y diwedd, 

daethant y tu ôl i’r enillwyr, 

Fforwm Ieuenctid Castell-nedd 

Port Talbot. 

Er iddynt siomi, estynnodd y  

bobl ifanc bob dymuniad da i’r 

enillwyr eleni. 

Roedd Gwasanaeth Ieuenctid 

Caerdydd hefyd wedi’i enwebu 

ar gyfer dwy wobr arall ar y 

noson gyda’r Tîm Atal ac 

Ymyrraeth Gynnar yn ennill yn 

y categori ‘Ymwneud ag 

Addysg, Cyflogaeth a 

Hyfforddiant Ffurfiol’ a Louise 

Coombs, sy’n gweithio yn 

Grassroots, canolfan ieuenctid 

ar gyfer pobl ifanc 16+ oed, yn 

ennill yn y categori ‘Gweithiwr 

Ieuenctid y Flwyddyn’. 

Llongyfarchiadau mawr i’r ddau 

enillydd!! 
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‘Ymrwymiad Caerdydd’ yw 

strategaeth ymgysylltu a 

chynnydd ieuenctid y Cyngor. Ei 

nod yw sicrhau bod pob person 

ifanc yng Nghaerdydd yn cael 

cymorth a chyfleoedd i gael 

addysg bellach, hyfforddiant a 

chyflogaeth. 

Trwy weithio mewn partneriaeth 

â phobl ifanc, ysgolion, 

cymunedau, darparwyr 

hyfforddi, busnesau, y sector 

cyhoeddus, y sector gwirfoddol a 

Gyrfa Cymru, mae’r Cyngor yn 

ceisio creu cynghrair dros newid 

sy’n ymrwymo i wneud 

gwahaniaeth go iawn i fywydau 

pobl ifanc ac, yn ei dro, twf 

economaidd y ddinas yn y 

dyfodol. 

Nod Ymrwymiad Caerdydd yn y 

pen draw yw sicrhau bod yr holl 

bobl ifanc 16-24 oed yn y ddinas 

yn dod o hyd i swydd sy’n eu 

galluogi i gyflawni eu potensial 

llawn; swydd sy’n rhyddhau ac 

yn datblygu eu doniau a’u sgiliau 

unigryw. 

Cefnogodd aelodau CIC 

ddigwyddiad a gynhaliwyd ar 

gampws Coleg Caerdydd a’r Fro 

ar Dumballs Road ddydd 

Gwener, 20 Ebrill. 

Agorwyd y digwyddiad gan y 

Cyng. Huw Thomas ac roedd yn 

cynnwys sawl sefydliad sy’n 

cynnig lleoliadau gwirfoddoli, 

prentisiaethau a llwybrau gyrfaol 

amrywiol, yr oedd rhai ohonynt 

yn cynnig gweithgareddau 

diddorol a difyr iawn. Daeth 

llawer o ysgolion i’r digwyddiad a 

oedd, gobeithio, y cyntaf o sawl 

un. 

Digwyddiad Coleg Caerdydd a’r Fro 
Ymrwymiad Caerdydd 
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Mae is-grwpiau iechyd 

emosiynol a meddyliol CIC wedi 

bod yn gweithio’n galed iawn y 

tu ôl i’r llenni i ddatblygu eu 

digwyddiad Cyngor Mawr yr 

Haf,  gan ‘ddod â’r Hyb Meddwl 

yn fyw’. 

Beth yw Cyngor Mawr? 

Mae Cyngor Mawr yn llwyfan 

ddeinamig i bobl ifanc o 

ysgolion, colegau a sefydliadau 

ieuenctid gymryd rhan mewn 

cynhadledd ieuenctid hyd 

diwrnod. Wedi’i drefnu gan 

Dîm Cyfranogiad Gweithredol 

Gwasanaeth Ieuenctid 

Caerdydd, mae Cyngor Mawr 

yn grymuso pobl ifanc i rannu 

eu barn a’u syniadau, datblygu 

sgiliau a chyfrannu at lunio’r 

ddinas.  

Bydd Cyngor Mawr yr Haf yn 

galluogi pobl ifanc ac athrawon 

i ddysgu am ddulliau a 

phrojectau amrywiol y gellir eu 

defnyddio mewn ysgolion i 

wella iechyd a lles emosiynol a 

meddyliol disgyblion. 

Nod y rhaglen fydd i bob tîm 

ysgol: 

Ddatblygu gwell dealltwriaeth 

o broblemau sy’n cael eu 

hwynebu gan ddisgyblion 

mewn perthynas ag iechyd 

a lles emosiynol a 

meddyliol. 

Datblygu gwell ddealltwriaeth 

o’r Hyb Meddwl (adnodd 

iechyd meddwl a 

ddatblygwyd gan bobl 

ifanc) ac at ba ddibenion y 

gellir ei ddefnyddio yn eich 

ysgol. 

Cael y cyfle i drafod y ffordd 

orau o gefnogi ymyrraeth 

gynnar ynglŷn ag iechyd a 

lles emosiynol a meddyliol 

mewn ysgolion.  

Dysgu am gyfleoedd 

hyfforddiant ychwanegol. 

Bydd nifer o sefydliadau yn y 

digwyddiad i hyrwyddo iechyd 

a lles emosiynol cadarnhaol a 

siarad â myfyrwyr am wahanol 

agweddau ar eu hiechyd. 

Cynhelir y Cyngor Mawr yn 

Cornerstones yn Charles Street 

ar 17 Gorffennaf. Cadwch lygad 

am ein rhifyn nesaf i ddarllen 

sut aeth y diwrnod. 

#bringingmindhubtolife 
Cyngor Mawr yr Haf 



 

Datganiad Ansawdd Blynyddol 

Aeth pedwar aelod o CIC – 

Fatima Altaiy, Sherry Gakunga, 

Urmi Kumar a Pratheeshar 

Varghese – ar gwrs preswyl 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 
T U D A L E N  1 1  
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deuddydd a gynhaliwyd yng 

Nghaerdydd gan Iechyd          

Cyhoeddus Cymru.  

Nod y cwrs preswyl oedd I bobl 

ifanc weithio ar Ddatganiad An-

sawdd Blynyddol Iechyd         

Cyhoeddus Cymru eleni a llunio 



 

T U D A L E N  1 2  

S H O U T  O U T  

 Ymroddiad personol  

 Budd cymunedol  

 Cyfranogiad gwirfoddol 

 Cyfrifoldeb pobl ifanc  

 Ansawdd  

 Cydnabyddiaeth  

 Cynhwysiant  

 Amrywiaeth  

 Partneriaeth   

Yn y cyfarfod cyffredinol,       

derbyniodd 30 aelod Dystysgrif 

Efydd, cafodd 21 Dystysgrif   

Arian ac enillodd 8 y Wobr Aur 

Rhagoriaeth.  

Diolch yn fawr i’r Cyng. Lee   

Bridgeman, Cadeirydd Pwyllgor 

Craffu Plant a Phobl Ifanc, a 

gyflwynodd y tystysgrifau i’r  

aelodau. 

cydnabod cyfraniad pobl ifanc at 

wirfoddoli yng Nghymru. 

Gall pobl ifanc ennill y gwobrau 

canlynol: 

• Tystysgrif cydnabod 50 awr, 

Chwaraeon 50 GM neu Fyd-eang 50 

GM 

• Tystysgrif cydnabod 100 awr 

• Gwobr Rhagoriaeth 200 awr, a 

lofnodir gan Brif Weinidog Cymru 

Mae’r wobr yn seiliedig ar 9       

egwyddor allweddol, sef: 

Yng nghyfarfod cyffredinol CIC, a 

gynhaliwyd ar 20 Mehefin yn 

Neuadd y Ddinas, cyflwynwyd 

tystysgrifau Gwirfoddolwyr y 

Mileniwm i nifer o aelodau CIC 

am eu gwasanaethau i Gyngor 

Ieuenctid Caerdydd trwy eu 

hymdrechion gwirfoddoli.  

Mae gwobr Gwirfoddolwyr y       

Mileniwm, a gefnogir gan           

Lywodraeth Cymru a GwirVol, yn 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm 



 

Cyngor Ieuenctid Caerdydd, Ymunwch yn y Sgwrs….. 

Blog:  cardiffyouthcouncil.com/ 

Tweet:  twitter.com/cardiffyouthcouncil 

FB:  facebook.com/cardiffyouthcouncil 

Tube:   youtube.com/user/CardiffYouthCouncil  

Dyddiadau cyfarfodydd sydd ar ddod:  
26 Medi 
 
Lleoliad:  
Neuadd y Ddinas 
Amserau:  
Cyrraedd am 4.30pm  
Cyfarfodydd yn dechrau erbyn 5pm.  
Gorffen am 7pm 
Ceir dyddiadau pob cyfarfod CIC ar ein 
blog neu ein tudalen Facebook 

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd  
Tîm  
Cyfranogiad  
Gweithredol (TCG) 
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Cynnig i Ysgolion 

Rydym wedi datblygu cynnig i 

ysgolion sy’n rhoi llawer o 

gyfleoedd i blant a phobl ifanc 

ymwneud â chyfranogi a 

democratiaeth. Mae’r cynnig yn 

cynnwys y cyfleoedd canlynol o 

lefel leol i lefel genedlaethol: 

Cyngor Ieuenctid Caerdydd 

(CIC) 

Cynghorau Mawr 

Wythnos Democratiaeth Leol  

Senedd Ieuenctid Cymru  

Senedd Ieuenctid y DU a 

Chyngor Ieuenctid Prydain  

Gweithdai iSay Ambassador - 4 

llinyn ar gael.  

 

Amlinellir gweithdai iSay 

Ambassadors isod ac mae’r rhan 

fwyaf ohonynt yn addas ar gyfer pobl 

ifanc 7-18 oed. 

Llinyn 1. Hawliau a Chyfranogiad 

Plant  

Llinyn 2. Llais y Disgybl (e.e. 

cyngor ysgol, trafodaethau, 

cyfweliadau â staff, 

arfarniadau staff, 

gwerthusiadau ysgol)  

Llinyn 3. Democratiaeth – 

Cyfranogiad Ieuenctid  

Llinyn 4. Democratiaeth – 

Prosesau Democrataidd y 

DU  

Mae’r gweithdai ar gael o fis Medi 

2018 a gellir cadw lle ynddynt trwy e-

bostio Sophie Jones 

Sophie.Jones@Cardiff.gov.uk 

 

Os hoffech chi dderbyn y cynnig i 

ysgolion yn llawn, e-bostiwch Carey 

Davies 

Carey.Davies2@Cardiff.gov.uk 

Cyfranogi, Hawliau a Democratiaeth 

“This document is available in English/Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.” 
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