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Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd                        Tîm Cyfraniad Actif

Tudalen 1 ShoutOut

Etholiad ASI

Angel Ezeadum
Cai Parry
Zack Hellard
Steffan Thomas
Meg Hicks-Jones

Ddydd Mercher 15fed o Ionawr 2020, safodd 7 o
aelodau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ar
gyfer swydd fel aelod o Senedd Ieuenctid y
Deyrnas Gyfunol. Cyflwynodd pob un o'r 7
ymgeisydd araith yn nodi pam y dylid ei ethol.
Gofynnwyd cwestiynau hefyd gan aelodau eraill y
cyngor Ieuenctid ar beth fyddai eu blaenoriaethau
(ar gyfer eu hymgyrch), y modd y byddant yn
ystyried safbwyntiau pobl eraill a sut fyddant yn
ymgysylltu â grwpiau nas clywir eu llais yn aml
(gan gynnwys y rhai nad ydynt yn aelodau o'r
CIC).
Eleni safodd y canlynolar gyfer swyddi Cadeirydd
ac Is-gadeirydd CIC:

Shivam Singhal
Eshaan Rajesh

 
Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA)
longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor ddewr â
sefyll yn yr etholiadau, am gyflwyno areithiau
ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y gofynnodd
aelodau CIC iddynt.
 
Mae Angel Ezeadum wedi'i ethol yn briodol fel yr
aelod newydd yn Senedd Ieuenctid y DG ar gyfer
Caerdydd am y 2 flynedd nesaf, gan sefyll gyda
Victor Ciunca.
 
Hoffai TCA a CIC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i
Connor Clarke am ei holl waith caled dros y 2
flynedd ddiwethaf a hoffent ddymuno'r gorau
iddo am ymgymryd â'i rôl fel aelod o Grŵp
Gweithdrefnol Cyngor Ieuenctid Prydain.
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Mae Uchelgais Prifddinas, cynllun pum
mlynedd y weinyddiaeth ar gyfer y ddinas,
yn amlinellu gweledigaeth y cyngor o weld
Caerdydd yn dod yn ddinas arweiniol ar
lwyfan rhyngwladol. Mae pob Aelod Cabinet
wedi amlinellu ei brif nodau ac uchelgais ar
gyfer ei dymor yn y swydd. Gwahoddwyd
Aelodau Cyngor Ieuenctid Caerdydd gan
arweinydd Cyngor Caerdydd y Cynghorydd
Huw Thomas i fynychu lansiad Uchelgais
Prifddinas 2.0 yng Ngholeg Caerdydd a'r
Fro ar 6 Chwefror 2020. Mae'r cynllun yn
canolbwyntio ar bedwar prif faes, gweithio
dros Gaerdydd, gweithio dros Gymru,
gweithio i'r dyfodol a gweithio dros
wasanaethau cyhoeddus.
Dywedodd Steffan Thomas, aelod o Gyngor
Ieuenctid Caerdydd, "Roedd yn wych gallu
mynychu'r digwyddiad a chlywed cynlluniau
Cyngor Caerdydd ar gyfer y dyfodol.

Uchelgais Prifddinas 2.0
Roedd yn ddiddorol ac yn procio'r meddwl,
yn enwedig o ystyried yr angen i gydbwyso
twf â phryderon amgylcheddol sy'n gynyddol
bwysig." Llwyddodd Steffan i ofyn i'r Cyng.
Huw Thomas, "Mae'r cynllun yn galw am
brifddinas wyrddach. Pa mor gyraeddadwy
yw hyn o ystyried y pwyslais presennol ar
ddatblygiad newydd a thwf economaidd? "
ac yn ei eiriau ei hun; "Roeddwn yn arbennig
o awyddus i glywed barn yr Arweinydd am
sut y gall y ddinas dyfu a datblygu wrth
barchu pryderon amgylcheddol. Roedd
ymateb yr Arweinydd yn cydnabod
pwysigrwydd taro'r cydbwysedd hwn a
sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol mor
gynaliadwy â phosibl. " Mae CYC yn edrych
ymlaen at weithio gyda'r Cyng. Huw Thomas
ac aelodau'r Cabinet wrth wireddu Uchelgais
Prifddinas 2.0 a gwneud Caerdydd sy’n Dda
i Blant.

Cyfweliadau
Cwricwlwm am Oes 

Fel rhan o'n rhaglen cyfwelwyr ifanc, bu tri
o aelodau Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn
eistedd ar banel cyfweld pobl ifanc ar gyfer
y swydd newydd 'Gweithiwr Cwricwlwm am
Oes' a fyddai'n cael ei reoli gan y rhaglen
Dinas sy’n Dda i Blant. Bu Mia John yn
eistedd ar y panel fel cadeirydd, ynghyd ag
Alana-Leigh Ellis a Zahara Mutibwa. Yn
ystod y broses o wneud penderfyniadau,
nid oedd y panel pobl ifanc a'r panel
oedolion yn sicr pa ymgeisydd o'r ddau a
fyddai'n addas ar
 

gyfer y rôl, gan fod y ddau ymgeisydd yn gryf
ond â chryfderau gwahanol. Arweiniodd
trafodaethau yn y pen draw at y ddau banel
yn cytuno y byddai'r ddau ymgeisydd yn
ategu ei gilydd yn broffesiynol. O ganlyniad
i'r penderfyniad hwn, cyflogwyd y ddau
ohonynt yn Weithwyr Cwricwlwm am Oes!
Croesawodd Cyngor Ieuenctid Caerdydd a’r
Tîm Cynnwys Actif Tom ac Amy i Gyngor
Caerdydd ac maen nhw’n edrych ymlaen at
weithio gyda nhw yn y dyfodol agos.
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Mae'r grŵp wedi bod yn gweithio ar nifer o
syniadau ac yn meithrin cysylltiadau â
gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eraill yn
ystod y misoedd diwethaf. Ymhlith y
syniadau a drafodwyd roedd cynnal
digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, gweithio
mewn partneriaeth â Chymunedau yn Gyntaf
Gweithredu yng Nghaerau a Threlái, a dwyn
ynghyd sefydliadau a gweithwyr proffesiynol
amrywiol sy'n gweithio gyda ffoaduriaid a
cheiswyr lloches yng Nghaerdydd mewn
digwyddiad addysgol a hyrwyddol. Yn
anffodus, oherwydd ymrwymiadau amser a
chyllid, ni ddigwyddodd hyn ac mae’n syniad
gennym edrych arno yn y dyfodol. Yn
hytrach, mae'r grŵp wedi cyflwyno'r syniad o
daflen wybodaeth y gellir ei rhannu'n
ddigidol ar draws y ddinas a chyda
sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. 

Diweddariadau’r Is-grŵp CIC

Ar un ochr bydd map o Gaerdydd a bydd
yn tynnu sylw at y lleoedd y gall pobl
ifanc a theuluoedd fynd iddynt am
gymorth, fel Oasis, Cyngor Ffoaduriaid
Cymru, Cyngor ar Bopeth, hybiau ac ati.
Ar yr ochr arall bydd map yn cynnwys
pethau hwyliog ac addysgol, fel parciau,
canolfannau ieuenctid, sglefrio iâ ac ati. 

Bydd dwy ran i'r daflen: 

 
Byddwn hefyd yn gweithio gydag Oasis ar
broject newydd sy'n gweithio'n benodol gyda
phobl ifanc sy'n ffoaduriaid neu'n geiswyr
lloches mewn digwyddiad, y dyddiad i'w
gadarnhau. Os gallwch feddwl am unrhyw
wasanaethau y gellid eu cynnwys yn ein
taflen, mae croeso i chi gysylltu â ni yn
cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk.
 
 

Croesawu Ffoaduriaid 

Amddiffyn yr Amgylchedd 
Yn ddiweddar, mae'r is-grŵp amgylcheddol
wedi bod yn gwneud llawer o gynnydd ar ein
prosiect. Rydym yn creu adnodd i bobl
Caerdydd ei ddefnyddio fel y gallant fyw
bywydau mwy cynaliadwy, sy'n gyfeillgar i'r
amgylchedd.  Ar ôl ymweld â busnesau o
amgylch y ddinas, rydym wedi creu rhestr fer
o leoedd i'w cynnwys yn ein hadnodd yr
ydym yn hapus eu bod yn ddigon cynaliadwy
i'w hyrwyddo ymhlith aelodau ecogyfeillgar

 Caerdydd, neu'r rhai sydd am newid eu
ffordd o fyw. Yn ein cyfarfod diwethaf,
aethom ati i lunio cynllun o'r hyn yr ydym am
ei gyflawni a phryd, er mwyn gwneud yn siŵr
ein bod yn gwneud yr hyn yr oeddem yn
bwriadu ei wneud. Rydym wedi penderfynu
cynnwys map yn yr adnodd sy'n dangos y
mannau rydym yn credu sy’n gynaliadwy
mewn ffordd gynhyrchiol, fel bod pobl yn
gwybod ble i ddod o hyd iddynt.

Iechyd a Lles Emosiynol a Meddyliol  

Creu dau fideo
Y cyntaf - ffilm 2 funud fyw lle mae
pobl ifanc yn trafod rhai o’r problemau
y maent yn eu hwynebu sy’n achosi
Iechyd Meddwl a Lles gwael ac sy’n
hyrwyddo’r Hyb Meddwl.

Nododd CIC nifer o ffyrdd yr hoffent
hyrwyddo’r Hyb Meddwl fel rhan o’u cynllun
ar gyfer y flwyddyn drwy wneud y canlynol:

Yr ail - ffilm animeiddiedig 20-30 eiliad
y gellir ei defnyddio i hyrwyddo’r Hyb
Meddwl ar wahanol blatfformau fel y
cyfryngau cymdeithasol.

Diweddaru gwefan yr Hyb Meddwl gyda
newidiadau a nodwyd gan ddefnyddwyr.
Posteri a baneri y gellir eu harddangos
mewn ysgolion ac mewn llefydd eraill
trwy’r ddinas
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Yn ddiweddar, rhoddodd Tempo, y rhwydwaith
sy'n cynnal y drefn o ddosbarthu a gwario
credydau amser ar draws y DU, dîm Caerdydd
drwy'r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol.
Dyma’r oedd ganddynt i'w ddweud am y profiad: 
"Yn ddiweddar aethom drwy'r Safonau
Cyfranogiad Plant, yn gyntaf yn hunan-asesu ac
yna'n ddiweddarach yn cael ein harolygu a'n
hadolygu gan yr Arolygwyr Ifanc. 
 
Bu i ni fwynhau'r broses yn fawr a chawsom ni
hi’n hawdd ei chwblhau. Roedd yn asesiad
mewnol defnyddiol iawn o ble'r ydym ni a sut
rydym yn gwerthfawrogi cyfranogiad fel sefydliad
sy'n gwerthfawrogi llais a phrofiadau pawb yn ein
rhwydwaith (gan gynnwys pobl ifanc!).

Arolygwyr Ifainc
Bu’n ddiddorol gweld pa mor werthfawr ydyw, a
lle y gallem ddal i wneud ychydig yn well. Rydym
yn bwriadu cyflwyno dulliau cyfathrebu mwy
amrywiol, gan gynnwys Instagram er mwyn i ni
gyrraedd cynulleidfaoedd iau fel un enghraifft yn
unig o'r newidiadau a wnaethom.
 
Bu’r arolygiad gyda'r bobl ifanc yn brofiad gwych,
gydag arsylwadau a thrafodaethau'r bobl ifanc yn
herio sut rydym yn rheoli cyfranogiad, gan
fanteisio ar gyfleoedd i ni gynnwys barn pobl
ifanc nad oeddem wedi'i chydnabod."
 
Ers hynny, mae Tempo wedi cael ei argymell ar
gyfer gwobr Kitemark.

Gyda chymorth y tîm ysgolion iach yng Nghyngor
Caerdydd, gwahoddwyd pobl ifanc yn is-grŵp
amgylchedd CIC i gyfrannu at wneud
penderfyniad ynghylch caffael cynhyrchion
misglwyf cynaliadwy ar gyfer ysgolion ar draws yr
awdurdod lleol.  Roedd 4 lot i gyd ar gael ar gyfer
tendro ac ymgeisiodd 9 cwmni. 
Dywedodd Meg: "Ar ddydd Gwener 28 Chwefror
2020, cefais gyfle i fynychu cyfarfod gyda Karen
Trigg a chydweithwyr i adolygu cyflwyno
cynhyrchion misglwyf cynaliadwy i ysgolion
Caerdydd.

Rhaglen Urddas Mislif 
Roedd yn ffordd wych i mi, a'r bobl ifanc eraill a
oedd yn bresennol, archwilio brandiau
ecogyfeillgar a chael trafodaeth ynglŷn â pha rai
oedd fwyaf addas.  Roedd yn wirioneddol fuddiol
cael golwg iawn ar y cynhyrchion hyn.  Roeddwn
i'n teimlo bod gen i lais dilys o gwmpas y bwrdd a
theimlais fod fy marn yn cael ei chroesawu yn
fawr."
Roedd yr holl bobl ifanc a gymerodd ran yn credu
bod y profiad yn eu grymuso wrth iddyn nhw
rannu eu barn am effaith amgylcheddol pob
cynnyrch.
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Diweddariad Erasmus
Ysgrifennydd gan Thorfinn Moffat

Rwyf wedi gweld cynnydd enfawr yn y diddordeb
sydd gan bobl mewn materion amgylcheddol dros
y degawd diwethaf. Ni fu’r diddordeb yn amlycach
mewn unrhyw grŵp nag ymhlith pobl ifanc.
Rhwng protestiadau ysgol yn dod yn rhywbeth
cyffredin mewn ysgolion ledled y byd a’r actifydd
hinsawdd Greta Thunberg yn cael ei henwi’n
‘Person y Flwyddyn Time’, ymddengys taw’r
amgylchedd y mater gwleidyddol diffiniol y
genhedlaeth hon. 
 
Nid yw’n syndod bod Cyngor Ieuenctid Caerdydd
yn ddiweddar wedi dewis yr amgylchedd yn un o’i
flaenoriaethau, a gydag arian gan Erasmus+
rydym wedi cynnal y gyntaf o’n dwy breswylfa
amgylcheddol. Rydym yn ymgynnull cynghorau
ieuenctid ledled Cymru mewn un lle i ymgynghori
â phobl ifanc ar broblemau sy’n bwysig iddynt a’u

hardaloedd lleol.
Ein gweledigaeth yw lansio rhaglen i feithrin
perthnasau cryf â chynghorau ieuenctid eraill fel
y gallwn ffurfio rhwydwaith o bobl ifanc ledled y
genedl sy’n ymrwymedig i fynd i’r afael â
materiono amgylcheddol. Fel rhan o’r rhaglen
hon byddwn yn gofyn i gynghorau ieuenctid
lansio’u projectau eu hunain gyda ffocws
amgylcheddol ar eu cymunedau lleol. Byddwn
hefyd yn datblygu brandio fel y gallwn ddangos
bod pobl ifanc ledled Cymru’n gweithio at ddiben
cyffredin.
 
Mae hwn yn gyfle unigryw i Gyngor Ieuenctid
Caerdydd gydweithredu â chynghorau ieuenctid
eraill i fynd i’r afael â mater sydd wrth wraidd ein
hagenda. I wireddu’r weledigaeth, bydd angen
cymorth arnom dros y misoedd nesaf felly os
hoffech ein cefnogi mewn rhyw ffordd neu yr
hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag aelod o’r tîm
cynnwys actif (gweler tudalen 7).
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Roedd profiad preswyl Erasmus yn gyfle
gwych i greu perthynas barhaol rhwng
gwahanol gynghorau ieuenctid gwahanol
ardaloedd o Gymru. 
Yr oedd yn brofiad pleserus gan ei fod yn
rhoi mwy o ryddid i ieuenctid ein gwlad uno a
thrafod y materion sy'n wynebu'r amgylchedd
a sut yr ydym yn dylanwadu arno. Yn ogystal
â hyn, roedd ganddo lawer o agweddau nad
oeddent yn ymwneud â gwaith megis cyfle i
fynd i'r sinema a chymdeithasu.
Rydym yn gobeithio defnyddio Erasmus fel
brand a'i ddefnyddio fel ffordd o gwblhau
newidiadau yn ein cymunedau lleol i wella'r
amgylchedd dan un enw.
Defnyddiwyd y diwrnod cyntaf i gael
trafodaeth agored i benderfynu ar rai prif
gyfranwyr i newid yn yr hinsawdd yr oeddem
oll yn cytuno ei fod yn brif flaenoriaeth. Yna
fe wnaethom rannu'n grwpiau i drafod pob
pwnc yn fanwl, gan ofyn i'r cynghorau
ieuenctid gymryd rhan beth oedd eu
materion lleol yn ogystal â sut y gallem fynd
i'r afael â'r broblem. Fe wnes i fwynhau hyn
oherwydd roedd yn rhaid i mi archwilio
datrysiad penodol yn fanwl ar y cyd ag

Preswyl Erasmus
Ysgrifennydd gan Meg Hicks-Jones

unigolion o oedrannau amrywiol o wahanol
awdurdodau lleol a dysgu pethau newydd am
fy mhwnc (sef tai carbon isel).
Ddydd Sadwrn, gwnaethom rannu’n dimau
cymysg a rhoddwyd ateb i newid yn yr
hinsawdd i bob un ohonom a'n tasg oedd
creu cyflwyniad i berswadio panel o feirniaid
(arbenigwyr) i nodi pam y dylai ein pwnc gael
ei ddewis fel prif flaenoriaeth. Galluogodd
hyn ni fel cyngor ieuenctid i ddod i adnabod
aelodau eraill y cyngor ieuenctid mewn
amgylchedd cynhyrchiol.
 
Ar y diwrnod olaf, rhoddwyd sesiwn i ni ar
Ynys Echni; O fewn ein grwpiau awdurdodau
lleol, gosodwyd y dasg o greu cyflwyniad i
arddangos yr hyn y credwn y dylai Ynys
Echni ei osod/newid am yr Ynys. Roedd hyn
yn uchafbwynt o'm hamser yn y preswyl gan
fod gennym ryddid i gyflwyno hyn mewn
unrhyw ffordd yr oeddem yn ei hoffi, felly
penderfynasom roi ein syniad ar waith.
Cefais amser gwych, nid oeddwn erioed wedi
diflasu neu'n methu â lleisio fy hun a thrafod
pynciau gydag eraill, ac roedd gennyf bob
amser rywbeth i'w ystyried.
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Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:
Ebrill 22
 
Lleoliad:
Zoom, E-bostiwch TCA am
fanylion  
Amserau:
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

Ionawr – Chwefror 2020

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
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32 gweithgaredd ymgysylltu
341 cyswllt yn gyfan

63 person ifanc wedi’i
gynnwys

801 oriau gwirfoddoli

Cynhaliodd CIC gwrs preswyl Erasmus+ gyda 118 o gyfranogwyr
Hyfforddwyd 10 arolygydd ifanc

Cymerodd 7 arolygydd ifanc ran mewn 2 arolygiad 
Hyfforddwyd 3 o gyfwelwyr ifanc 

Cymerodd 3 o gyfwelwyr ifanc ran mewn 2 gyfweliad 
Cyflwynodd CIC yn lansiad staff Caerdydd 2030 

Cefnogodd CIC ymweliad monitro Dinas Sy’n Dda i Blant
UNICEF

Mynychodd CIC lansiad Uchelgais Prifddinas 2.0


