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Caerdydd 2030

Cafodd Caerdydd 2030 ei lansio ar 19
Tachwedd 2019, mae’n strategaeth 10
mlynedd sydd â’r nod o ehangu gorwelion
addysg yng Nghaerdydd. Chwaraeodd
Connor Clarke, aelod o CIC, ran strategol o
ran datblygu Caerdydd 2030 oherwydd roedd
yn rhan o’r Bwrdd Datblygu Addysg wnaeth
oruchwylio datblygiad y strategaeth o’r
cychwyn cyntaf. Roedd Lois Render, aelod
arall o CIC, yn arwain y digwyddiad oedd yn
cynnwys areithiau gan aelodau CIC Connor
Clarke, Fahadi Mukulu a Thorfin Moffat ochr
yn ochr â’r Cynghorydd Huw Thomas,
Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd
Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor
Caerdydd ac Aelod Cabinet dros Addysg, a
Nick Batchelar, Cyfarwyddwr 

Addysg Cyngor Caerdydd.
Mae partneriaeth ledled y Ddinas a hawliau
Plant yn chwarae rhan allweddol yn
Caerdydd 2030, gan gydnabod fod Addysg
yn Bwysig i Bawb a bod Caerdydd ag
uchelgais i fod yn Ddinas UNICEF sy’n Dda i
Blant. Mae’n nodi’r weledigaeth uchelgeisiol,
yn seilieidg ar ddwy thema, pum nod ac
ymrwymiadau i’w blaenoriaethu. Un o’r
themâu allweddol sy’n rhan fawr o’r
cyfranogiad yw plant a phobl ifanc, addewid
y mae Caerdydd 2030 wedi’i gadarnhau
drwy gynnwys pobl ifanc o’r camau cyntaf i’r
lansiad. Gwnaeth Fahadi Mukulu, Cadeirydd
CIC, lofnodi’r ddogfen ochr yn ochr ag
Arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas. 

Lansio Strategaeth Addysg Caerdydd 2030
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Beth yw Craffu?
 
“Mae craffu yn sicrhau bod mwy o
Gynghorwyr ynghlwm wrth y broses o
lunio polisïau’r Cyngor a gwelliannau i
wasanaethau, ac mae’n gwirio a
chydbwyso’r penderfyniadau a wneir
gan y Cabinet.” (Gwefan Cyngor
Caerdydd 2019)
“Mae pob Pwyllgor Craffu’n cynnwys
naw o gynghorwyr o bleidiau
gwleidyddol yng ngweinyddiaeth y
Cyngor er mwyn adlewyrchu
cyfansoddiad gwleidyddol cyffredinol y
Cyngor. Mae’r Pwyllgor Craffu Plant a
Phobl Ifanc hefyd yn cynnwys dau o
rieni-lywodraethwyr cyfetholedig a dau
o gynrychiolwyr cyfetholedig o’r
esgobaethau Eglwys yng Nghymru a
Chatholig.” (Gwefan Cyngor Caerdydd
2019)
Ers Medi 2018, mae cynrychiolydd
sy’n berson ifanc, o Gyngor Ieuenctid
Caerdydd (CIC) wedi cael eistedd ar y
Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ac
ym mis Rhagfyr 2019, mae Pwyllgor
Craffu’r Economi a Diwylliant wedi
croesawu aelod arall o CIC, Naz
Ismail, i ymuno â nhw. 

Pwyllgor Craffu'r
Economi a Diwylliant

Beth ydy Naz yn meddwl?
 
Meddai Naz, “Naz Ismail ydw i a dwi
wedi cael y fraint o fod yn rhan o
Bwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant
fel Cynrychiolydd Ieuenctid CIC”.
“Cynhelir y cyfarfodydd yn fisol yn
Neuadd y Sir, lle mae’r pwyllgor yn
cynnwys cymysgedd o Gynghorwyr lleol
ledled Caerdydd.”
 
“Yn y bôn, mae craffu’n golygu gweithio
yn y gyfarwyddiaeth diwylliant ac
economi yng Nghaerdydd, a gofyn i’r
bobl gynnal cyflwyniadau byr ynghylch
eu gwaith am unrhyw beth yn ymwneud
â diwylliant a’r economi ac rydyn ni fel
pwyllgor yn craffu eu gwaith”.
 
“Fel cynrychiolydd ieuenctid, fy mwriad
yw craffu nhw o bersbectif ieuenctid sy’n
golygu bod hawliau plant yn rhan o
unrhyw beth yn ymwneud â diwylliant a’r
economi, a bod hawliau a phresenoldeb
plant a phobl ifanc wedi’u hymgorffori.”
“Edrychaf ymlaen at weddill fy amser fel
aelod pwyllgor i weld beth sydd ar y
gweill!”

Cadwch lygad am ddiweddariadau eraill yn y dyfodol.
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Y Broses Ddethol 
‘Gosod yr olygfa’ 
Technegau cyfweld

Yn ystod mis Tachwedd, cynhaliodd
y TCA hyfforddiant preswyl ar gyfer
ein rhaglen Cyfwelwyr Ifanc. Bu i 28
o bobl ifanc fynychu’r penwythnos i
ddod yn rhan o’r cohort Cyfwelwyr
Ifanc newydd. Cafodd y bobl ifanc
a’r staff eu cefnogi gan gyfwelwyr
ifanc profiadol a chymwys a helpon
nhw i ddarparu rhannau o’r
hyfforddiant.   Roedd y recriwtiaid
newydd yn dilyn rhaglen cwrs oedd
yn dilyn tri phrif faes; 

Dysgodd y cyfwelwyr ifanc a
gymerodd ran yn y rhaglen hon am
hysbysebion swyddi, cyfweliadau a
sut i roi adborth i’r rhai a gyfwelwyd. 
Fe wnaethant hefyd gwblhau
gweithgareddau'n ymwneud â
chyfathrebu a dysgu am
gyfrinachedd a gwahaniaethu.

Storey Arms
Ni fyddai'n hyfforddiant preswyl heb
ychydig o hwyl. Cafodd y recriwtiaid
newydd dasgau gan y staff yn Storey
Arms, wrth gerdded ceunentydd yng
Ngharreg Dinas. Er ei bod braidd yn
oer, cafodd y bobl ifanc i gyd brofiad
gwych.
Dywedodd Catrin Davies: 
“Roedd yn ffordd wych o edrych i
mewn i’r byd cyfweliadau ac roedd yn
grêt i gael dod i nabod pobl newydd a
dod at ei gilydd fel tîm. Roedd cerdded
ceunentydd yn wych ond yn oer iawn”  
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Ar hyn o bryd mae dros 91 ysgol
yng Nghaerdydd sydd wedi
cofrestru mewn Ysgolion sy’n
Parchu Hawliau UNICEF, sy’n
cyfrannu at ein nod o ddod yn
Ddinas sy’n Dda i Blant. 
Ym mis Tachwedd, mynychodd
29 o ysgolion yng Nghaerdydd
‘Cyflawni Arian: Hyfforddiant
Ymwybyddiaeth Hawliau’. 
Mae’r ysgolion hyn i gyd wedi
addewi creu lleoedd diogel ac
ysbrydoledig i ddysgu, lle caiff
plant eu parchu, eu talentau eu 

Diweddariadau Ddinas sy’n Dda i Blant

 meithrin a lle gallant ffynnu. 
Mae Gwobr Ysgolion sy’n
Parchu Hawliau yn helpu i
gynnwys y gwerthoedd hyn ym
mywyd bob dydd ysgolion gan
roi cyfle i blant fyw bywydau
hapus, iach a bod yn
ddinasyddion cyfrifol,
rhagweithiol.
Mae gennym fwy o hyfforddiant
wedi ei gynllunio ar gyfer y
Flwyddyn Newydd i ysgolion,
gan sicrhau bod rhagor o
ysgolion yn mynd trwy’r rhaglen.

Diweddariad am Ysgolion sy’n Parchu Hawliau

Cwricwlwm am Oes
Mae agenda Cwricwlwm am Oes
(C4L) yn ffrwd waith o dan fantell
‘Dinas sy’n Dda i Blant’. Mae C4L
wedi cynhyrchu adnodd o'r enw
'Cefnogi Atal Troseddau Cyllell
Ymysg Pobl Ifanc yng
Nghaerdydd'. Mae pob ysgol,
grŵp ieuenctid, hyb a thîm atal
wedi derbyn yr adnodd hwn. Mae
ar gael yn electronig neu fel
fersiwn brint. Cysylltwch â
caerdyddsynddaiblant@caerdydd
.gov.uk i ofyn am gopi. 

Mae C4L hefyd yn cynhyrchu
adnodd ar y cyd ag ysgolion iach,
o'r enw 'Cyfeiriadur i Gefnogi
Addysg ar Gydberthnasau Iach
yng Nghaerdydd'. Bydd yn barod
i gael ei anfon ym mis Ionawr. 
Mae 'Rhwydwaith Iechyd a Lles'
yn y broses o gael ei sefydlu gan
C4L, lle byddwn yn gweld
cydlynwyr ABCh uwchradd yn
dod at ei gilydd i rannu arfer da,
trafod unrhyw faterion/tueddiadau
a rhannu adnoddau.



Tudalen 5 ShoutOut

Mae’r Tîm Cynnwys Actif yn ddiweddar
wedi defnyddio sawl arolygydd newydd
ifanc i gynnal ystod o arolygon o fewn
Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd a
phartneriaid allanol. Fe wnaethon nhw
gwblhau 4 sesiwn hyfforddi a datblygu set
newydd o sgiliau yn ogystal â gwella eu
sgiliau presennol. 
Gwnaethon nhw ddechrau eu
hyfforddiant gyda throsolwg o hawliau
plant, pwy ydyn nhw a sut y maen nhw’n
cael eu defnyddio. Cawsant hefyd eu
cyflwyno i feddwl yn agored drwy edrych
ar wahanol gydrannau beic, gan nodi a
oedd arnynt eisiau neu angen, ac a oedd
yr elfen honno'n hanfodol er mwyn dal i'w
dosbarthu fel beic. Roedd hyn yn eu
hannog i feddwl am yr hanfodion oedd
wedyn yn eu harwain at gysyniad y
Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol.

Arolygwyr Ifainc
Roedd cam nesaf eu hyfforddiant yn
cynnwys edrych ar ba rinweddau, sgiliau a
gwybodaeth ddylai fod gan arolygydd
ifanc, gêm a gynlluniwyd i'w dysgu am
bwysigrwydd cyfathrebu clir, trosolwg o
foeseg a chyfrinachedd, a phos
llofruddiaeth ddirgel am driongli a dwyn
ynghyd dystiolaeth a elwir yn ‘chwedl y
ceffyl du’.
Edrychodd y drydedd sesiwn hyfforddi ar
bendantrwydd er mwyn sicrhau y byddai
ganddynt yr hyder i siarad eu meddwl
mewn ffordd anwrthdrawiadol, rhagfarn,
stereoteipiau a gwahaniaethu a'r Safonau
Cyfranogiad Cenedlaethol o fewn cyd-
destun arolygiad. 
Bydd eu sesiwn olaf yn cael ei chynnal ym
mis Ionawr lle byddant yn edrych ar
hunanasu ac yn rhoi eu sgiliau ar waith.

Dewch yn ôl yn fuan i weld sut aeth hi!
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Mae Alana, un o'n cyfwelwyr ifanc
arweiniol, wedi cefnogi'r
Gwasanaethau Plant yn
ddiweddar yn ystod eu
cyfweliadau i rywun lenwi rôl
swyddog diogelu addysg. Cafodd
9 o ymgeiswyr eu rhoi ar y rhestr
fer a'u gwahodd i gyfweliad.
Cynhaliwyd y cyfweliadau dros
ddau ddiwrnod ac fe'u cynhaliwyd
yn union cyn gwyliau’r Nadolig.
Rhoi y Swyddog Diogelu Addysg
yw rhoi cyngor, cymorth a
hyfforddiant i ysgolion ym mhob
agwedd ar ddiogelu ac Amddiffyn
Plant. Eu cyfrifoldeb yw datblygu
ac adolygu canllawiau amddiffyn

Cyfwelwyr Ifanc

plant i ysgolion a'r Gyfarwyddiaeth
Addysg a chysylltu â
gwasanaethau plant ar bob
agwedd ar ddiogelu.
Dywedodd Alana: "Roedd yn
ddiddorol iawn cael bod yn rhan
o'r cyfweliadau hyn, ac roedd
dysgu am fyd diogelu yn gwneud i
rywun feddwl, ac roedd cymaint o
ymgeiswyr da. Roedd yn braf iawn
gweithio gyda'r staff yn y
gwasanaethau plant ac fe
wnaethon nhw i mi deimlo'n
gartrefol iawn. Edrychaf ymlaen at
wneud mwy o gyfweliadau yn yr
wythnosau nesaf "
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Bore’r 7fed o Dachwedd, 2019 oedd hi
pan aeth bws yn llawn aelodau Cymreig
o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig o
Gaerdydd i Lundain. Y tro hwn nid ar
gyfer cynhadledd ond ar gyfer sesiwn yn
San Steffan o bobman.  Dyma oedd
sesiwn flynyddol Senedd Ieuenctid y
Deyrnas Unedig yn Nhŷ’r Cyffredin, ac
roeddem yn barod amdani!
 
Ychydig wythnosau cyn hynny, roeddwn
wedi fy ethol i fod yn Arweinydd y Ddadl
dros Gymru.  Rhoddodd hwn y fraint
anferth i mi gael rhoi araith o’r Dispatch
Box - y man lle mae neb llai na’r Prif
Weinidog yn annerch ohono.  Roeddwn i,
diolch byth, wedi cael pwnc "Diogelu'r
Amgylchedd" ac ar y diwrnod, ar ôl aros
yn nerfus ar y meinciau gwyrdd eiconig,
fe sefais a datgan "Nid ni fydd y
genhedlaeth i weld ein planed ar chwâl
ac ni fyddwn yn gadael i'n rhagflaenwyr
fod yn hynny chwaith".
 
Fodd bynnag, nid dim ond fy nghyfraniad
i hanes UKYP oedd un o’r pethau gorau
am y penwythnos.  Clywyd nifer o
areithiau gwych o’r meinciau cefn gan
Aelodau Cymreig o’r Senedd Ieuenctid,
gan gynnwys ein Victor Ciunca ni.  
Rhoddodd Victor araith danbaid, yn
ogystal â chynifer o Aelodau a roddodd
eu barn ar ganlyniadau’r “Make your
Mark Ballot”. 

Daeth ymateb eglur o “Make Your Mark”
- mae Gwarchod ein Hamgylchedd yn
flaenoriaeth i blant a phobl ifanc ledled
Caerdydd, Cymru a'r Deyrnas Unedig yn
ehangach. Yn yr ysbryd hwnnw,
cymeradwyodd UKYP gynnig i'w gwneud
yn flaenoriaeth i bobl ifanc yn 2020 – a
daeth y newyddion y bydd yn cael ei
chyhoeddi fel deiseb i Senedd y DU ei
hun!
 
Dyw hyn ddim yn hanesyddol yn unig am
y ffaith fod pobl ifanc yn defnyddio eu
lleisiau ffurfiol i alw am newid, ond
dyma’r tro cyntaf i gynnig Cymreig ddod
yn rhan o ymgyrch Brydeinig.  Yn haf
2018 fe es i i Brifysgol Nottingham i
gynnig “Gwarchod yr Amgylchedd” fel
cynnig a hwn gafodd ei ddewis i fod ar y
balot “Make Your Mark” yn 2019.  Mae’r
cyfan fel maen nhw’n dweud yn hanes.  
 
Cyfle unwaith-mewn-bywyd ac un i’r
llyfrau hanes! Roedd sesiwn Senedd
Ieuenctid y DU yn Nhŷ’r Cyffredin yn
llwyddiant ysgubol, er gwaetha’r daith hir
ar y bws! 

Ty'r Cyffredin



Tudalen 8 ShoutOut

Ar 20 Tachwedd 2019, cynhaliodd
Plant yng Nghymru ddigwyddiad
yng ngwesty’r Mercure Holland i
ddathlu pen-blwydd Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r
Plentyn yn 30. Roedd y
digwyddiad yn cynnwys sesiwn
lawn agoriadol lle rhoddodd Prif
Weinidog Cymru, Mark Drakeford,
wobrwyon Kitemark cenedlaethol
(gan gynnwys i’r Tîm Cyfranogiad
Actif) a llawer o weithdai drwy’r
dydd. Roedd hefyd llawer o
drafodaethau panel yn ogystal â
marchnad. 
Mynychodd Rose Melhuish y
digwyddiad fel cynrychiolydd o’r
Bwrdd Cynghori Plant a Phobl
Ifanc y Strategaeth Dinasoedd Da
i Blant, a mynychodd Alana Ellis
fel cynrychiolydd o’r tîm 

archwilwyr Kitemark cenedlaethol,
ac roedd y ddwy hefyd yn
cynrychioli Cyngor Ieuenctid
Caerdydd. 
Os hoffech chi gymryd rhan yn y
dathliadau, recordiwch fideo byr yn
dymuno pen-blwydd hapus yn 30 i
Hawliau Plant a phostiwch y fideo
ar eich llwyfannau cyfryngau
cymdeithasol gan ddefnyddio
#HawliauPlantCymru
Gallwch hefyd rannu negeseuon
Hawliau Plant Cymru ar eich
llwyfannau cyfryngau cymdeithasol
eich hunain ac annog pobl eraill i
wneud yr un peth. Fel arall, gallwch
lawrlwytho pecyn cymorth Plant yng
Nghymru i helpu i gefnogi plant a
phobl ifanc mewn ysgolion i ddeall
eu hawliau, i wybod y gallent
gymryd rhan a sut allent gael eu
clywed.

CCUHP yn troi'n 30
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Mae Addewid Caerdydd yn
dwyn y sector cyhoeddus,
preifat a’r trydydd sector
ynghyd i weithio mewn
partneriaeth i gysylltu pobl
ifanc â’r ystod 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.
 
Yn ddiweddar, cynhaliwyd

cyfweliadau ar gyfer rôl
rheolwr y rhaglen Addewid
Caerdydd ac roedd aelodau
CIC, Zahara Mutibwa, Rhys
Pinder a Zakia Mohamad yn
rhan o banel cyfweld pobl
ifanc oedd yn rhedeg ochr yn
ochr â’r panel oedolion.
Cafodd 4 o ymgeiswyr eu
rhoi ar y rhestr fer a’r
ymgeisydd llwyddiannus
oedd Carly Davies wnaeth
ddechrau yn y swydd yn y
Flwyddyn Newydd. Hoffai
CIC ddymuno’n dda iddi yn ei
swydd newydd ac edrychwn
ymlaen at weithio gyda hi.

Cyfwelwyr Ifanc
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Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:
Mawrth 18
Ebrill 22
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:

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

http://cardiffyouthcouncil.com/


Tîm Cyfraniad Actif
Ymgysylltu ac Effaith

Tachwedd – Rhagfyr 2019

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

- Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
- Pwyllgor Craffu yr Economi a Diwylliant.

- 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

14 arolygydd ifanc wedi’i hyfforddi
1 arolygydd ifanc yn rhan o 1 arolwg
33 cyfwelydd ifanc wedi’i hyfforddi

11 cyfwelydd ifanc yn rhan o 27 cyfweliad
4 person ifanc yn cyflwyno yn Lansiad Strategaeth Addysg

Caerdydd 2030
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* Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg*
* This document is available in English*

27 gweithgaredd ymgysylltu
244 cyswllt yn gyfan

63 person ifanc wedi’i
gynnwys

997 oriau gwirfoddoli


