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Tudalen 1 ShoutOut

ASIau yn cael eu hail-ethol!

Dymuna CIC a Gwasanaeth
Ieuenctid Caerdydd longyfarch yr
holl ymgeiswyr am fod mor ddewr i
sefyll yn yr etholiadau, am gyflwyno
areithiau ysbrydoledig ac ateb pob
cwestiwn y gwnaeth CIC ei ofyn.
Cafodd Connor Clarke a Victor
Ciunca eu hethol fel ASIau a nhw
yw’r ymgeiswyr cyntaf yn hanes CIC
i gael eu hailethol yn llwyddiannus
am dymor arall.

Ar 16 Ionawr 2019 cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd
(CIC) ar gyfer Aelodau Senedd Ieuenctid y DU a chynhigiodd 4
ymgeisydd eu hunain i’w hethol. Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith
o flaen aelodaeth lawn CIC, i rannu’r rhesymau dros sefyll i gael eu
hethol a pham y dylent gael eu hethol yn ASI dros Gaerdydd.
Cynhaliwyd etholiad am dymor un flwyddyn ac un arall am dymor dwy
flynedd.
Yr ymgeiswyr am y tymor un flwyddyn oedd:
- Connor Clarke
- Rose-Marie Melhuish
Yr ymgeiswyr am y tymor dwy flynedd oedd:
- Victor Ciunca
- Naz Ismail



Aelod newydd o’r Tîm!

Tudalen 2 ShoutOut

Cyflogodd Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ddau brentis corfforaethol
newydd, ac mae un ohonyn nhw nawr yn rhan o Dîm Cyfraniad Actif
(TCA). Cawsom 19 o geisiadau am y swydd (gyda TCA) a chyfwelwyd ag 8
ymgeisydd. Roedd aelod CIC ar y panel cyfweld, a’r cyfwelydd ifanc Rhys
Pinder. Yr ymgeisydd llwyddiannus oedd Chloe Burrage.
Mae Chloe yn dweud, “Rwyf wedi bod yn aelod o Gyngor Ieuenctid
Caerdydd (CIC) am bron i bedair blynedd. Fi oedd is-gadeirydd CIC ac
aelod bwrdd craffu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc. Bu’n rhaid i mi gamu oddi
ar y penodiadau hyn oherwydd fy nghyflogaeth yn rhan o’r tîm, i osgoi
unrhyw bosibilrwydd o wrthdaro buddiannau.” 
Bydd Chloe yn mynd i Hyfforddiant Torfaen, yng Nghwmbrân, unwaith yr
wythnos er mwyn ennill ei chymhwyster mewn Gwaith Ieuenctid (lefelau 2
a 3). Yn ystod gweddill yr wythnos bydd yn gweithio yn Grassroots
(darpariaeth ieuenctid yng nghanol y ddinas), i gymryd rhan mewn
amrywiaeth o dasgau megis meithrin a chynnal perthnasau â phobl ifanc,
cefnogi CIC, datblygu a chyflwyno gweithdai a chysgodi gweithwyr
ieuenctid. Meddai Chloe ‘Mae pob diwrnod yn wahanol, ac yn dod â’i
heriau ei hun a’i brofiadau newydd.’ Mae CIC yn diolch i Chloe am ei
hamser yn Is-gadeirydd, am y gwaith y mae hi wedi ei wneud ac yn edrych
ymlaen at weithio gyda hi fel aelod staff.
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Digwyddiad STEM Addewid Caerdydd

Mae Addewid Caerdydd yn dod â sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i weithio mewn
partneriaeth yn cysylltu pobl ifanc â’r amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael ym myd

gwaith. Nod Addewid Caerdydd yn y pen draw yw sicrhau bod pob person ifanc yn y ddinas
yn cael swydd yn y diwedd a fydd yn ei alluogi i gyrraedd ei botensial llawn a chyfrannu at

dwf economaidd y ddinas. - O Wefan Addewid Caerdydd

Drwy weithio mewn partneriaeth, yn ystod yr Uwch-gyngor diweddaraf
daeth sefydliadau ynghyd i gyflwyno amrywiaeth o bynciau STEM i
ddisgyblion. Yn ystod y digwyddiad, gofynnodd gweithwyr proffesiynol o
wahanol sefydliadau i’r disgyblion p’un a ddylid pwysleisio pynciau
STEM ragor a sut y dylent gael eu haddysgu yn yr ysgol.

Edrychwch am ragor o ddiweddariadau wrth i hyn gael ei
ddatblygu a chadwch lygad am fanylion yr Uwch-gyngor

nesaf a gynhelir ym mis Mai.

Y sefydliadau a gymerodd ran yn yr Uwch-gyngor oedd: Dŵr Cymru,
Prifysgol Caerdydd, Techniquest, Technocamps a Chyngor Caerdydd.
Gwnaethant gyflwyno'r gweithdai canlynol: Astroffiseg, Dadansoddi
Data, Dysgu Peirianyddol, Nano wyddoniaeth, Dinasoedd Campus,
Planetariwm Techniquest a Rhith-wirionedd yn y Gweithle.

Mae’n rhaid dweud diolch yn fawr i ddisgyblion CA3 o’r wyth ysgol
uwchradd a ddaeth i’r digwyddiad, sef Ysgol Cantonian, Ysgol Fitzalan,
Ysgol Willows, Ysgol Woodlands, Ysgol y Dwyrain, Ysgol Mair Ddihalog,
Ysgol Esgob Llandaf a Corpus Christi.

Daeth yn glir o’r data asesu bod awydd cryf ymhlith y plant i weld rhagor
o’r mathau hyn o bynciau yn y cwricwlwm a gweld arbenigwyr allanol yn
helpu i gyflwyno hynny law yn llaw gyda’u hathrawon mewn ysgolion.

Caiff y data ei gyflwyno i SLG Addewid Caerdydd ac i gynulleidfa gymysg
o bobl fusnes, academyddion ac athrawon ym mis Mawrth. Dylai’r data
hwn helpu i lunio’r cwricwlwm newydd a strategaeth addysg Caerdydd
2030 wrth fynd ymlaen. Dim ond dechrau’r deialog yw hyn.
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Cymerodd 75 o ddisgyblion ysgol gynradd o 25 o ysgolion ledled Caerdydd ran yn y
gynhadledd dydd o’r enw Gweithiwch am Chwarae!. 

Cymerodd disgyblion ran mewn gweithdai rhyngweithiol a hwyliog y’u galluogodd i
rannu eu barn ar gyfleoedd chwarae yn eu hysgolion a’u cymunedau. Caiff yr holl

wybodaeth, a gasglwyd gan aelodau’r Tîm Gwasanaeth Chwarae, ei defnyddio i lywio
Cynllun Gweithredu Chwarae’r ddinas a gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis

Mawrth.
Dywedodd Rheolwr y Gwasanaeth Chwarae Sarah Stork ‘Byddwn yn ymrwymo i
ddefnyddio’r holl safbwyntiau a gwybodaeth a gasglwyd yn y digwyddiad heddiw i
lunio Cynllun Gweithredu Chwarae Caerdydd, mae hon yn rhan hynod bwysig o’n

gwaith.’
Dywedodd y Gweithiwr Chwarae Justyne Sanders ‘Roedd y plant yn anhygoel,
daethon nhw â syniadau arbennig a gwnaethant rannu llawer y byddwn ni’n ei

ystyried.
Caiff adroddiad ei baratoi a’i ddosbarthu i ysgolion.

Gweithiwch am Chwarae!
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Caerdydd 2030

Yn ôl y data, roedd Caerdydd yn perfformio’n dda yn 2017/18 mewn
amrywiaeth eang o ddangosyddion perfformiad allweddol ar draws y
cyfnodau allweddol. Wrth osod y canlyniadau hyn yn erbyn y dyheadau yng
Nghaerdydd 2020, mae’n amlwg y cafodd yr ymrwymiad ar y cyd i welliant
addysgol yn y ddinas effaith sylweddol. Fodd bynnag, mae gennym lawer
mwy i’w wneud er mwyn cyflawni’r dyhead bod 'pob dysgwr yng Nghaerdydd
yn cael y cyfle i lwyddo'.

Y nod yw lansio’r strategaeth newydd yn ystod Hydref
2019 a chaiff diweddariadau pellach eu nodi yn

rhifynnau dilynol Shout Out.

Y weledigaeth oedd bod yr holl blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd yn mynd i
ysgol ragorol ac yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a nodweddion sy’n eu galluogi i
fod yn ddinasyddion sy’n llwyddiannus yn bersonol, yn economaidd gynhyrchiol
ac sy’n chwarae rhan weithredol yn y gymdeithas.

Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon,
pennwyd y nodau allweddol canlynol:
- Deilliannau rhagorol i ddysgwyr
- Gweithlu o safon uchel
- Amgylcheddau dysgu’r 21ain ganrif
- System ysgolion hunanwella
- Ysgolion a Chaerdydd mewn partneriaeth

Cafodd y sesiwn ei hwyluso gan Simon Day, o bartneriaeth ISOS, gyda'r bwriad i
lunio’r dull o ddatblygu’r strategaeth, a oedd yn cynnwys gweledigaethau,
blaenoriaethau ac ymgysylltiad â rhanddeiliad.

Ym Mehefin 2016 lansiodd Cyngor Caerdydd strategaeth o’r enw 2020 gyda’r nod
o helpu i wella addysg a dysgu yng Nghaerdydd. Amlinellodd Caerdydd 2020
weledigaeth, deilliannau dymunol a phum nod allweddol ar gyfer 2016-2020.

Yn dilyn Caerdydd 2020 gwahoddwyd aelodau CIC gan gyfarwyddwr addysg
Cyngor Caerdydd, Nick Batchelar, i fynd i weithdy a dechrau ystyried a pharatoi
Strategaeth Caerdydd 2030. 
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Gan fod y penodiad yn gadeirydd y Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc yn
un etholedig, penderfynwyd y byddai’n synhwyrol i’w cadeirydd ymuno â
gweithrediaeth CIC fel y byddai cynrychiolaeth ehangach a chysylltiadau
agosach â gwaith y rhaglen Dinas Sy’n Dda i Blant. Dywedodd Rose ei bod yn
edrych ymlaen at y cyfle hwn a’i bod yn croesawu’r her newydd a ddaw gyda
hyn.
 
Mae Yasmin Bahary hefyd wedi ymuno â Gweithrediaeth CIC ac mae hi wedi
cymryd y rôl Is-gadeirydd CIC gan Chloe Burrage a’r rôl cynrychiolydd pobl
ifanc ar Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc. Cymerodd Yasmin y rôl gan Chloe
gan mai hi ddaeth yn ail yn ystod yr etholiad a gynhaliwyd pan etholwyd Chloe
Burrage a Tom Allabarton (cadeirydd presennol CIC) yn ôl ym Mehefin 2018.

Newid i Fwrdd
Gweithredol CIC

Mae CIC wrthi’n cael ei newid
mewn nifer o ffyrdd ac yn
rhan o’r newid hwn mae CIC
wedi gwahodd Rose
Melhuish, cadeirydd Bwrdd
Ymgynghorol Plant a Phobl
Ifanc ar gyfer Rhaglen
Caerdydd Dinas Sy’n Dda I
Blant, i fod yn rhan o
Weithrediaeth CIC.Rose Melhuish, cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl

Ifanc

Yasmin Bahary, is-gadeirydd newydd CIC
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“Rydym ni o grŵp ‘Right Respecting/Llais Pawb’ Ysgol Gynradd
Grangetown, ac yn ddiweddar rydym ni wedi bod yn dysgu am hawliau
plant. 
Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod hawliau yn cael eu parchu, felly creon
ni her o ddylunio masgot. Cawsom drafodaeth mewn grŵp ynghylch creu
poster, ond penderfynon ni wneud masgot yn hytrach fel syniad mwy
creadigol.”
 
 “Mae gwneud masgot yn fwy o hwyl a gall plant fynegi eu galluoedd
artistig a’u creadigrwydd. Byddwn ni’n rhoi gwahanol erthyglau o gwmpas
yr ysgol; er enghraifft, ger y ffynhonnell dŵr byddwn ni’n rhoi ‘Erthygl 24 yr
hawl i ddŵr glân’. Dyma enghraifft arall, byddwn yn rhoi ‘Erthygl 28’ ger yr
ystafelloedd dosbarth achos taw dyma’r hawl i addysg’ (sy’n un o’r hawliau
pwysicaf.) Mae’r hawliau hyn yn berthnasol i bobl plentyn dan 18 oed.”

Hawliau plant

Y cais buddugol.

“Gwnaethom ni gasglu’r masgotiaid a
phleidleisio am y rhai oedd y mwyaf
deniadol a’r rhai yr oeddem ni’n eu
hoffi. Roedd llawer at ein dant ac ar
ôl pleidleisio daethom at y tri gorau.
Aeth rhai o’n grŵp o gwmpas y
dosbarthiadau a gofyn iddyn nhw
bleidleisio, a dewiswyd yr un a
gafodd y nifer fwyaf o bleidleisiau i
fod ein masgot!!! 
Mae rhai rhieni o’n hysgol wedi
cynnig i wneud y masgotiaid i ni.”

“Diolch am ddarllen hyn.  
Oddi wrth y grŵp Llais Pawb."
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Rhoddwyd prawf i’r ymgeiswyr gyda gwahanol elfennau o’r broses gyfweld a oedd yn cynnwys: tasg
heb ei weld, panel pobl ifanc, cyfweliad technegol, a chyfweliadau gyda rhanddeiliaid allweddol. 
 
Ar ôl i’r panel pobl ifanc gynnal eu cyfweliadau daethant ynghyd â’r paneli eraill i drafod yr ymgeiswyr.
 
Pan ysgrifennwyd yr erthygl hon, nid oedd unrhyw benodiadau wedi eu gwneud a byddwn yn rhoi’r
wybodaeth ddiweddaraf ichi mewn erthyglau yn y dyfodol. Yn yr wythnosau i ddod, bydd aelodau CIC
yn gweithio gyda Nick Batchelar unwaith eto i gynnal cyfweliadau ar gyfer y swyddi Cyfarwyddwr
Addysg Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion.

Cyfwel Pennaeth
Cyrhaeddiad 

Chwiliwch am ein rhifyn nesaf i gael gwybod sut y
datblygir yr uchod.

Mae’r rhaglen Cyfwelwyr Ifanc ar waith unwaith eto ac mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn
cyfweliadau lefel uchel yn y Gyfarwyddiaeth Addysg. 
 
Bu ailstrwythuro yn y gyfarwyddiaeth yn ddiweddar ac mae hyn wedi creu pedwar gwasanaeth sef
Cyrhaeddiad, Cynhwysiant, Gwasanaethau i Ysgolion a Threfniadau a Mynediad a Chynllunio.
 
Mae aelodau CIC wedi bod yn gweithio ochr yn ochr gyda Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg),
Pennaeth Athrawon, Llywodraethwyr Ysgol a chynrychiolwyr ar ran adran adnoddau dynol y Cyngor
wrth gynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd ‘Pennaeth Cyrhaeddiad’.

Mae Pennaeth Cyrhaeddiad yn ymuno â thîm uwch
arweinyddiaeth o dri phennaeth gwasanaeth arall a
bydd yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol.
Byddant yn arwain Gwasanaeth Cyrhaeddiad y
Gyfarwyddiaeth Addysg a bydd yn gyfrifol am ystod
eang o dimau megis:
- Gwella Ysgolion
- Gwasanaethau Ieuenctid
- Lles Addysg
- Plant sy'n Derbyn Gofal
- Addewid Caerdydd
- Rheoli Gwybodaeth
- Addysg ddewisol yn y cartref 
- Addysg nad yw yn yr ysgol
- Ysgolion Iach
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Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) wedi cael £1000 gan gronfa Bagiau
o Help Tesco a fydd yn eu helpu i gynllunio, datblygu a chyflawni project a
fydd o fudd i’r gymuned.

Bagiau Help Tesco

Dymuna CIC ddiolch i bawb a bleidleisiodd drostynt
yn y Siopau Tesco yn ystod mis Tachwedd a

Rhagfyr 2018 ac maent yn edrych ymlaen at weithio
ar y project. 

Cadwch lygad am ddiweddariadau.

Mae nifer o syniadau eisoes wedi eu cyflwyno gan y cyngor ieuenctid a,
dros y 12 mis nesaf, caiff y syniad buddugol ei roi ar waith.

Mae CIC wrthi’n penderfynu ar ba broject i’w ddewis ar hyn o bryd drwy
ddefnyddio platfform democrataidd digidol o’r enw VocalEyes. Mae syniadau
am brojectau yn cael ei llwytho i VocalEyes ac wedyn gall aelodau
bleidleisio ar bob syniad allan o 5.

Bydd annibyniaeth lwyr gan y cyngor ieuenctid, ond o fewn canllawiau
Tesco a Groundworks, o ran beth fydd y project, y gyllideb a’r adnoddau.
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Heb strategaeth lles briodol, mae pobl yn dioddef, ond hefyd, mae’r canlyniadau [Arholiadau],
y mae Llywodraeth Cymru ac yn eu tro, Estyn, ysgolion ac athrawon yn pryderu amdanynt, yn
gostwng.

Ymateb CIC a BYPPhI
i Arolwg Iechyd a Lles

Myfyrwyr RHYYI 
2017/18

PARHAU DROSODD...

Cyfarfu Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) a’r Bwrdd
Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc(BYPPhI) i ystyried
Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr 2017/18
Rhwydwaith Ymchwil Ysgolion Iach Caerdydd ac i
roi sylwadau o safbwynt plant a phobl i fanc.

Yn dilyn, ceir eu hymateb uniongyrchol i’r hyn a
nodwyd ganddynt i fod yn faterion sy’n codi pryder.

Nid yw hyfforddiant athrawon na pholisïau ysgolion yn ddigon priodol [i ysgolion] fel y gallant
ddarparu cymorth iechyd a lles priodol, ac addysg gyflawn, sydd ei hangen yn ystod y
blynyddol allweddol mewn datblygiad [i blant] yn yr ysgol uwchradd.

Mae patrwm drwy gydol yr arolwg sy’n dangos ffigurau blwyddyn 10 a blwyddyn 11 yn waeth
na’r blynyddoedd iau. Rydym ni [CIC] yn credu mai’r disgwyliadau trwm am berfformiad yn
ystod addysg CA4 sy’n rhoi pwysau ar fyfyrwyr a staff, gan effeithio ar y ddau barti yn
negyddol. Mae’r disgwyliadau hyn yn cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru ac Estyn i
benaethiaid ysgolion, athrawon a myfyrwyr, gan dynnu sylw hanfodol oddi ar fyfyrwyr yn
ogystal â’r cymorth sydd ei angen arnynt. ‘Yn syml, nid yw CA4 yn caniatáu am amser i
addysg lles’

Gofynnwyd iddynt ystyried y canlyniadau o bob
rhan o’r ddinas, nid o unrhyw ysgol nac ardal
benodol, ac i gyflwyno eu barn, a’u hystyriaethau
ynglŷn â’r data.
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Gellir cael y posibilrwydd o gydbwyso hyn drwy sicrhau dull lles yn CA3. Gallai hyn helpu i
baratoi myfyrwyr gyda ffyrdd iach o ymdopi a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt, a rhoi i staff
y strwythur a’r diwylliant i gefnogi myfyrwyr a gweithwyr ynddo.

(...)Ymateb CIC a BYPPhI 

i Arolwg Iechyd a Lles
Myfyrwyr RHYYI 

2017/18

Os hoffech weld ymateb llawn CIC i’r arolwg uchod, cysylltwch â Chyngor
Ieuenctid Caerdydd.

Mae hyn yn codi’r cwestiwn am beth yr ydym ni [CIC] yn ei ystyried yn addysg lles
gynhwysfawr sy’n hanfodol ar gyfer gwella addysg. Mae’n rhaid i addysg lles fod yn
hygyrch, yn rhan o ddiwylliant yr ysgol a bod o fudd i’r holl ddisgyblion a staff.

Mae Iechyd Meddwl a Lles yn un o grwpiau prif flaenoriaeth CIC ar hyn o bryd ac mae
hefyd yn rhan o grŵp gorchwyl Iechyd Meddwl a Lles sydd wedi ei greu gan Bwyllgor Craffu
Plant a Phobl Ifanc. Caiff yr adroddiadau am y ddau grŵp eu paratoi a’u cyhoeddi dros yr
ychydig fisoedd nesaf felly chwiliwch amdanynt.

Mae rhai o’r mesurau y gellid eu rhoi ar waith yn cynnwys:
- Hyfforddiant i staff a fydd yn rhoi iddynt y dulliau cywir i ddatblygu perthnasoedd gwell
gyda myfyrwyr a delio gydag iechyd meddwl a lles yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd.
- Helpu disgyblion i ddatblygu eu hunaniaeth a’u ffordd o feddwl yn feirniadol yn ogystal â
deall eraill e.e. diddordebau, dysgu personol, hyder, diwylliannau ac ati.
- Addysg well ar gyfer iechyd corfforol, meddyliol a rhywiol – dylai hyn fod yn berthnasol i
bob disgybl ac aelod staff ac nid dim ond i’r bobl ifanc sydd wedi eu nodi eu bod â
phroblemau gan fod llawer o bobl ifanc yn aros yn dawel ac yn dioddef ar eu pennau eu
hunain. Mae rhaid i ni gyd gael ein haddysgu am y gwahanol fathau o broblemau iechyd
meddwl a lles, pam maent yn digwydd a chael ffyrdd o ymdopi â nhw yn well. Bydd hyn
yn ein helpu ni [pobl ifanc] i nodi problemau y gall fod gennym ni ond bydd hefyd yn ein
helpu pan fydd ein ffrindiau yn dioddef efallai a’n helpu ni i’w helpu nhw.
- Sut i ymdopi â phwysau, arferion iach a ffyrdd o ymdopi – datblygu gwydnwch
- Datblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd e.e. sgiliau grŵp.
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Dyddiadau’r
cyfarfodydd nesaf:

10 Ebrill
12 Mehefin

Lleoliad:
Siambrau, Neuadd y Sir

Amserau:
Cyrraedd am 4.30pm 
Cyfarfodydd yn dechrau am 5pm ac yn 
Gorffen am 7pm
 
Mae gwybodaeth am gyfarfodydd CIC
y dyfodol ar gael ar ein blog neu ar
Facebook

Cyngor Ieuenctid Caerdydd, Ymunwch yn y Sgwrs …..

cardiffyouthcouncil.com/
twitter.com/cardiffyouthcouncil
facebook.com/cardiffyouthcouncilyoutube.com/user/CardiffYouthCouncil
youtube.com/user/CardiffYouthCouncil

Blog:
Tweet:
FB:
Tube:

Cysylltu â ni
cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk
Carey Davies - 0797441734

E-bost:
Ffôn:
 

Tîm Cyfraniad Actif
Gwasanaeth
Ieuenctid Caerdydd
Grassroots
58 Heol Siarl
Caerdydd
CF10 2GG
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Tîm Cyfraniad Actif
Ymgysylltu ac Effaith

Ion – Chwe 2019
25 o Weithgareddau

Ymgysylltu 
710 o Bobl wedi Ymgysylltu

477 Awr o Wirfoddoli
gan 79 aelodau actif Cyngor

Ieuenctid Caerdydd

595 o Blant o Phobl Ifanc wedi
cael hyfforddiant ar eu hawliau

Blant a Phobl Ifanc wedi cael
cymorth i eistedd ar 4 baneli

cyfweliadau

Comisiynwyd dros £8 miliwn i mewn i wasanaethau tai gyda help
pobl ifanc.

Mae gan Gyngor Ieuenctid Caerdydd gynrychiolaeth ar sawl
bwrdd strategol a grŵp dylanwadu, gan gynnwys:

- Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 
- Bwrdd Datblygu Addysg 

- Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Caerdydd sy’n
Dda i Blant 

- Grŵp Gorchwyl Iechyd Meddwl – Craffu 
- Grŵp Llywio Addewid Caerdydd 

-  Bwrdd Llywio Dychweliad CAMHS 
- Bwrdd Cyflawni Dychweliad CAMHS 
- Strategaeth Addysg Caerdydd 2030 

- Grŵp Llywio Troseddau Cyllell Caerdydd


