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Etholiadau Cadeirydd ac Is-gadeirydd
Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019,
cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid
Caerdydd (CIC) ar gyfer y Cadeirydd a’r
Is-gadeirydd, a safodd 6 ymgeisydd. 
 
Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith o
flaen CIC, i ddweud pam roeddent eisiau
a pham y dylent gael eu hethol yn
Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd. 
 
Atebont hefyd gwestiynau gan aelodau
am eu hymrwymiad i’r rôl, nodweddion
delfrydol cadeirydd a’r hyn sy’n eu gyrru
mewn bywyd.
 

Eleni gwnaeth y canlynol sefyll ar gyfer y rolau
Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

Lois Render
Ben Wiltshire
Fahadi Mukulu
Rose Melhuish
Lechy O’Hare
Evan Hansen

 
Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA)
longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor
ddewr â sefyll yn yr etholiadau, cyflwyno
areithiau ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y
gofynnodd CIC.
 
Etholwyd Fahadi Mukulu a Rose Melhuish yn
haeddiannol yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd
CIC. 
 
Hoffai AIT a CIC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i
Tom Allabarton ac Yasmin Bahary am eu
hamser fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd
oherwydd yn anffodus, maen nhw’n ein gadael
ni i fynd i’r brifysgol. 
 
Hoffem ddymuno’r gorau iddynt at y dyfodol.

Mae hi wedi cyrraedd yr amser honno yn y flwyddyn!



Mae’r Gwobrau
Rhagoriaeth Gwaith
Ieuenctid yn gyfle i
gydnabod a dathlu
projectau gwaith
ieuenctid rhagorol,
gweithwyr ieuenctid
a’r rhai sy’n rhan o
waith ieuenctid trwy
Gymru.  
 
Mae’r gwobrau’n cael
eu cynnal er 1993
felly eleni yw’r 25ain
flwyddyn. 
 
Enwebwyd is-grŵp
iechyd meddwl
Cyngor Ieuenctid
Caerdydd (CIC) fel
project gwaith
ieuenctid rhagorol yn
y categori ‘hyrwyddo
hawliau pobl ifanc’.
 

Gwobrau Rhagoriaeth
Gwaith Ieuenctid 2019

Mae’r categori hwn ar gyfer projectau sy’n hyrwyddo neu’n codi ymwybyddiaeth am hawliau
pobl ifanc, yn cynnwys ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn.
 
Enwebwyd y project fel ymgeisydd yn y rownd derfynol a chyflwynwyd gwobr a thystysgrif i’r
bobl ifanc a fu yn y seremoni. 
 
Roedd y dathliadau’n cynnwys bwyd a dawnsio. 
 
Llongyfarchiadau i’r rhai a enwebwyd ac a enillodd.
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Mae datblygu Caerdydd 2030, strategaeth deng mlynedd ar
gyfer addysg yng Nghaerdydd, ar waith trwy drefniadau
partneriaeth addysg, ac fe’i cydlynir gan Fwrdd Datblygu Addysg
Caerdydd. Mae hyn yn gofyn am ddull mentrus, uchelgeisiol a
chydweithiol, sy’n adeiladu ar lwyddiannau’r pum mlynedd
diwethaf i baratoi plant a phobl ifanc at ffynni mewn byd sy’n
newid yn gyflym. Bydd cydweithio cryf a gwaith partneriaeth yn
aros wrth galon datblygu yn strategaeth nesaf Caerdydd 2030
gan gydnabod bod “Addysg yn Fusnes i Bawb”.

Y Cyngor Mawr

Aeth 120 o blant a phobl ifanc o 30 ysgol, 10 uwchradd a
10 cynradd o ledled Caerdydd i’r digwyddiad a gynhaliwyd
gan y Tîm Cyfraniad Actif gyda chefnogaeth gan staff
rhaglen fentora ôl 16 Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd,
Grassroots, tîm cysylltu ysgolion rhyngwladol yr adran
addysg, myfyrwraig o brifysgol yn America, Emma Watkins,
Ysgol Gynradd Draenen Pen y Ddraig, Ysgol Gynradd
Cantonian, disgybl yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf,
Agnes Little a Hushland Creative.

Mae ymgysylltiad ystyrlon â phlant, pobl ifanc, arweinwyr ysgol, llywodraethwyr, aelodau etholedig a
phartneriaid wrth sicrhau’r weledigaeth ar gyfer Caerdydd 2030 yn allweddol er mwyn gweithredu’r
Strategaeth Dinas sy’n Dda i Blant i sicrhau bod Caerdydd yn ‘lle gwych i dyfu’n hŷn’ ynddo.

Dinas gyda phlant a phobl ifanc wrth ei chalon, lle caiff llais, anghenion a hawliau plant a phobl ifanc
eu parchu;
Dinas lle mae plant a phobl ifanc, waeth beth yw eu crefydd, ethnigrwydd, cefndir neu gyfoeth yn
ddiogel, iach, hapus ac yn gallu rhannu llwyddiant y ddinas.

 
Nod digwyddiad y cyngor mawr oedd casglu barn a syniadau plant a phobl ifanc ynghylch sut gallai
addysg fod yn 2030. Yna defnyddir y data a gasglwyd i ddylanwadu ar Strategaeth Addysg Caerdydd
2030.

Datblygu Strategaeth Addysg Caerdydd 2030
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Rhannwyd y sesiynau arolygu yn 5 thema. Roedd gweithgaredd gwahanol ar gyfer pob
thema a chafodd pop un ymateb gwahanol gan ddisgyblion ACT. Y themâu yn y
cwestiynau/gweithgareddau oedd: gwybodaeth, lles, addysgu, gofal ac arweiniad, sy’n
dilyn Fframwaith Sicrwydd Safon Darpariaeth Arall a Gomisiynir y mae Cyngor
Caerdydd yn ei ddefnyddio. 
Canlyniadau cadarnhaol yr arolwg oedd bod disgyblion ACT yn teimlo bod cyngor eu
hysgol yn effeithiol, yr ymdrinnir â chwynion yn effeithiol, bod athrawon yn eu
cynorthwyo ac yn rhoi cymorth ychwanegol iddynt pan fo angen, os oes angen, a’u bod
yn teimlo’n ddiogel yn gyffredinol a'u bod nhw’n cael cefnogaeth a chlust (gan staff
ACT).
Mae’r holl ddata a gyd-gasglwyd yn ystod yr arolwg wedi ei ysgrifennu mewn adroddiad
a’i rannu â rheolwr gwasanaethau Addysgu Nid mewn Ysgol.

Arolwg ACT
Mae ACT yn ddarparwr hyfforddiant ar gyfer
pobl ifanc oedran 16+, sydd hefyd yn cynnig
gwasanaethau mentora ar gyfer cyfnodau
allweddol 3 a 4 yng Nghyngor Caerdydd.
Mae hyn yn rhan o’r gwasanaeth addysgu
nid yn yr ysgol y mae Caerdydd yn ei
gynnig. 
Arolygwyd gwasanaeth tiwtora addysgu nid
yn yr ysgol gan ACT gan y tîm cyfraniad
actif ac aelodau cyngor ieuenctid Caerdydd,
sydd wedi eu hyfforddi fel arolygwyr ifainc.
Bu’r arolygwyr ifainc hefyd yn rhan fawr o
ddatblygu adnoddau rhyngweithiol a bachog
yn ystod yr arolwg.
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Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi bod y cynorthwyo Cyngor Caerdydd i ddatblygu
siarter cwsmeriaid yn benodol ar gyfer person ifanc. Cynhaliwyd nifer o sesiynau pan
aeth aelodau drwy’r siarter oedolion a gwneud cynigion ar gyfer newidiadau a phethau
i’w hepgor ac ychwanegu. Dangosir drafft o’r siarter isod ond nid fel hyn bydd y ddogfen
derfynol.

Siarter Cyngor Caerdydd
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Aeth y Tîm Cyfaniad Actif, aelodau Cyngor Ieuenctid
Caerdydd, Fahadi Mukulu a Connor Clarke a
Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd i’r Senedd ar 25
Mehefin i ddathlu wythnos Genedlaethol Gwaith
Ieuenctid. Gwaith Ieuenctid Cymru ac Ieuenctid
Cymru a gynhaliodd y digwyddiad, gyda nawdd Llŷr
Gruffydd AC.
 
Yn y digwyddiad, bu i Kirsty Williams ddatgan y
rhoddid deng miliwn o bunnoedd eto i wasanaethau
ieuenctid yng Nghymru i helpu digartrefedd pobl ifanc
ac iechyd meddwl a lles pobl ifanc. 
 
Lansiwyd Strategaeth Gwaith Ieuenctid hefyd gan
gyn-gomisiynydd plant Cymru, sydd nawr yn
gadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru,
Keith Towler.

Wythnos Gwaith Ieuenctid
Dathlu Llwyddiant
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Cysylltu â ni
TCA@caerdydd.gov.uk
Carey Davies - 07974 417734

E-bost:
Ffôn:
Cyfeiriad:
Grassroots
58 Heol Siarl
Caerdydd
CF10 2GG

CYNGOR IEUENCTID CAERDYDD

TÎM CYFRANIAD ACTIF

Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:
Medi 18
Hydref 23
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

Ymunwch yn y Sgwrs…..
cardiffyouthcouncil.com/
twitter.com/cardiffyouthcouncil
facebook.com/cardiffyouthcouncil/
youtube.com/user/CardiffYouthCouncil
cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Blog:
Tweet:
FB:
Tube:
E-bost:
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Tîm Cyfraniad Actif
Ymgysylltu ac Effaith
Mai – Mehefin 2019

20 Gweithgaredd Ymrwymo
588 Cyswllt Ymrwymo

498 Person wedi Ymrwymo

16 Oedolyn wedi eu
Hyfforddi ynghylch

Safonau Cyfranogi

401 o blant a phobl ifanc
wedi cael hyfforddiant am

hawliau

256 awr o wirfoddoli gan
73 aelod gweithredol o

Gyngor Ieuenctid Caerdydd

Is-grŵp Blaenoriaeth Iechyd Meddwl CIC ar restr fer Gwobr
Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

 
7 Arweinydd Ifanc wedi eu Hyfforddi

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 

- Strategaeth Addysg Caerdydd 2030 
- Grŵp Llywio Troseddau Cyllell Caerdydd


