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#MaeBywydauDuOBwys

Tudalen 1 ShoutOut

Ym mis Mehefin, cydnabuwyd gwaedd o brotest cymunedau
Duon y byd. Roedd marwolaeth erchyll George Floyd wedi
gweithredu fel catalydd ar gyfer protestiadau, gorymdeithiau
ac ymgyrchoedd byd-eang. Er i'r mudiad hwn ddeillio o’r
Unol Daleithiau, mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn
cydnabod bod hiliaeth yn bodoli yma yn y DU hefyd. Dyma
oedd ei ymateb: 
“3 Mehefin 2020
Neges gan y Cadeirydd:
Helo bawb. Rwy'n gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n ddiogel
ac iach. Fel rwy'n siŵr eich bod i gyd yn ymwybodol, mae'r
byd yn mynd drwy gyfnod anodd iawn gyda heriau newydd
yn bwrw ein cymunedau bob dydd.
Un mater sydd wedi'i ddwyn i flaen y drafodaeth gyhoeddus
yw'r anghyfiawnderau y mae ein cymunedau duon wedi'u
hwynebu dros y blynyddoedd. Fel person ifanc du fy hun,
rwy’n gwybod bod hiliaeth yn dal i fodoli yn y Deyrnas
Unedig ac y bydd unrhyw berson arall o liw yn dweud yr un
peth wrthych. 
Mae gweld pawb yn dod at ei gilydd i gefnogi bywydau du
wedi rhoi gobaith newydd i mi ar gyfer y dyfodol gan fod
anwybodaeth wedi'i thynnu o lygaid llawer.  
Mae pawb sydd â chalon wedi dangos na fyddant yn sefyll
dros hiliaeth. Mae peidio â siarad yn golygu ein bod yn
hunanfodlon ac mae'r rhan fwyaf o'r byd wedi siarad ac
rydym am gael newid. 

Fel sefydliad ieuenctid sy'n cynrychioli grŵp amrywiol o bobl
ifanc rydym wedi penderfynu bod yn rhan o'r newid y mae'r
byd yn galw amdano. Dyma ein tri addewid i fynd i'r afael â
hiliaeth yn ein cymunedau. 
 
Addewid 1
Rydym yn addo dathlu, hyrwyddo a chynyddu amlygrwydd
mis hanes pobl dduon yn ein cymuned. Bydd hyn yn
cynnwys ysgolion, gweithleoedd a sefydliadau ieuenctid
eraill i sicrhau bod pawb yn cael eu haddysgu am yr hyn y
mae grwpiau lleiafrifol wedi’i gyfrannu i'r Deyrnas Unedig –
h.y. Cenhedlaeth Windrush. 

Addewid 2 
Rydym yn addo herio pob math o hiliaeth a gwahaniaethu
tuag at bob grŵp o bobl. Byddwn yn mynd ati i'w herio drwy
weithio gydag arweinwyr a'r gymuned i gynnig atebion i'r
broblem sy'n ein hwynebu.
Addewid 3
Rydym yn addo parhau i fod yn llwyfan lle y gall pob person
ifanc o bob cefndir leisio'i farn heb ofni hiliaeth neu
wahaniaethu.
Byddwn yn parhau i fod yn llais i bob person ifanc.
Byddwn yn mynd ati i adolygu ein haddewid bob blwyddyn
wrth symud ymlaen.

Ymateb CIC i'r mudiad byd-eang BDB

parhad drosodd

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd                        Tîm Cyfraniad Actif



Mae Cwpan Syniadau’r Byd (CSB) a ddeilliodd o
Sbaen, yn gystadleuaeth i greu syniad a
gwahoddwyd Caerdydd i gymryd rhan ynddi. Roedd
Shivam Singhal (Rownd Derfynol) a Victor Ciunca
(Rownd Gynderfynol) ymhlith y nifer o CIC a
gystadlodd. 
Daeth syniad Shivam o'r enw ‘Rithrediadau Dinas' o'i
gefndir ym myd chwaraeon fel aelod o'r Garfan
Sboncen Cenedlaethol. Roedd yn ceisio gwella'r
profiad rhithwir o redeg a chreu profiad gwirioneddol
a dilys. 

Roedd syniad Victor dan y teitl 'Ailfeddwl Addysg' yn
deillio o'i brofiad o addysg yn cloi COVID-19 ac yn
edrych ar ddigideiddio addysg ar raddfa fawr (mwy ar
dudalen 5). Mae Victor yn ystyried cynnig y syniad
hwn fel cynnig ar gyfer y bleidlais Gwneud Eich Marc
gan Senedd Ieuenctid y DU. 
Roedd y bobl ifanc wedi mwynhau'r profiad gymaint
fel eu bod yn ceisio efelychu cystadleuaeth debyg
yng Nghaerdydd. Gweler y dudalen nesaf i gael her
yr Her Haf Syniadau Caerdydd. 

Tudalen 2 ShoutOut

Cwpan Syniadau’r Byd
Aelodau o CIC yn mynd i mewn i'r rownd gynderfynol / derfynol

#BLM cont.
Mae pawb yn galw am newid ond dim ond hyn a hyn y gall
postiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a phrotestiadau eu
cyflawni. Rhaid ateb ein galw am newid er mwyn rhoi
unrhyw werth i'n hymdrechion. 
Rydyn ni’n galw ar bob arweinydd a phawb sydd mewn
swyddi grymus i rannu gyda ni sut y maen nhw’n bwriadu
mynd i'r afael â'r mater hwn. Beth yw eich tri addewid chi?
Mae gan berchnogion busnes, gwleidyddion ac arweinwyr
sefydliadau i gyd gyfle i newid y byd ar gyfer y dyfodol.
Rydyn ni am weld y ffyrdd creadigol y byddwch yn eu
defnyddio i fynd i'r afael â hiliaeth.  
Felly, i bob un ohonoch chi arweinwyr, mae'r bobl wedi
siarad, gadewch i ni ateb yr alwad.
Oddi wrth: Cadeirydd, gweithrediaeth ac aelodau CIC"

Ysgrifennwyd gan Fahadi Mukulu, cadeirydd CIC ar adeg
ysgrifennu'r darn hwn. 
 
Ers hynny, mae CIC wedi ffurfio grŵp sy'n ceisio cynyddu
ymwybyddiaeth o hanes Pobl Dduon a fydd yn cael ei
rannu ledled y ddinas yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon ym
mis Hydref dan arweiniad ieuenctid. Mae'r grŵp yn
gobeithio llunio llinell amser o bobl, lleoedd, dyddiadau a
digwyddiadau sy'n rhan o hanes pobl dduon yn lleol, yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae'r grŵp
yn gweithio gyda Chanolfan Mileniwm Cymru a Dinasoedd
sy’n Dda i Blant ac mae’n gobeithio hyrwyddo lleisiau ein
hanes Du nas clywir yn aml. 
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Diweddariadau Dinasoedd sy'n Da i Blant
Her Haf Syniadau Caerdydd

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant yn rhoi cael
cyfle cyffrous i blant a phobl ymgysylltu â
Her Syniadau’r Haf Caerdydd. (Gweler y
poster isod)
Mae angen eich syniadau arnom a fydd yn
llunio ein dinas ac yn ei gwneud yn lle hyd yn
oed yn well i fyw, dysgu a gweithio. 

Anfonwch eich syniadau i’r gronfa datrys
problemau! E-bostiwch nhw
i caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk
neu postiwch nhw ar ein tudalen Facebook.
Byddwn yn sicrhau bod eich holl syniadau
yn cyrraedd y gronfa fel bod ein cynllunwyr
a'n partneriaid yn gallu edrych arnynt.

Symposiwm Creu Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant
Yn ôl ym mis Mawrth, trefnodd Dinas sy’n
Dda i Blant ddigwyddiad llwyddiannus iawn,
a fynychwyd gan 234 o bobl.  Roedd gan ein
Symposiwm 'Creu Caerdydd a'r Fro sy’n Dda
i Blant' gymysgedd o 141 o weithwyr
proffesiynol, 79 o bobl ifanc ac 14 o
athrawon. Fe'i cynhaliwyd yn Stadiwm Dinas 

Caerdydd ac roedd UNICEF a
Chomisiynydd Plant Cymru yn bresennol.
Roeddem wrth ein boddau â llwyddiant y
digwyddiad ac rydym yn gobeithio y bydd yn
arwain at gyfleoedd yn y dyfodol i
gydweithio, gan sicrhau bod lleisiau plant a
phobl ifanc yn cael eu clywed.

https://www.facebook.com/CFCCardiff


Rydym yn addo dathlu, hyrwyddo a chynyddu
amlygrwydd mis hanes pobl dduon yn ein
cymuned.
Rydym yn addo herio a mynd i’r afael â phob
math o hiliaeth a gwahaniaethu tuag at bob
grŵp o bobl.
Rydym yn addo parhau i fod yn llwyfan lle y gall
pob person ifanc o bob cefndir leisio'u barn heb
ofni hiliaeth neu wahaniaethu.

Roedd Gweithrediaeth y CIC yn ddigon ffodus i
gael y cyfle i gael cyfarfod rhithwir ag arweinydd
Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, a
Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod
Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry.
Yn y cyfarfod, cafodd aelodau o'r Weithrediaeth
gyfle i ofyn cwestiynau iddynt ar amryw feysydd o
ailagor ysgolion i’r ymgyrch Mae Bywydau Du o
Bwys.  Er yr oedd y cyfarfod cyfan yn gynhyrchiol,
rydym yn falch iawn o adrodd ar ganlyniadau
cadarnhaol yn ogystal â thrafodaethau adeiladol. 
 
Yn gyntaf, ac yn bwysicaf oll, gwnaeth cyn-
Gadeirydd CIC, Fahadi, ddadl rymus ac
argyhoeddiadol i'r Cynghorydd Thomas a Merry
ynghylch pwysigrwydd yr ymgyrch Mae Bywydau
Du o Bwys a'r profiadau y mae pobl ifanc du yn eu
hwynebu bob dydd yng Nghaerdydd, yng Nghymru
ac yn y byd ehangach. Mewn araith hynod onest,
heriodd Fahadi y Cynghorydd Thomas a Merry i
gefnogi tri addewid y Cyngor Ieuenctid;

Yn sgil yr araith a’r ddadl argyhoeddiadol,
cytunodd y Cynghorydd Thomas a Merry i gefnogi
gwaith CIC tuag at fodloni'r addewidion. Yn
ogystal â hynny, fel Cadeirydd, cyhoeddais fy
nghefnogaeth bersonol i i'r addewidion yn ogystal
â chefnogaeth CIC.
 
Y tu hwnt i hynny, buom yn trafod ail-agor ysgolion
a sut y gallem ddefnyddio hyn fel cyfle i ddiwygio'r
cwricwlwm i weddu'n well i blant a phobl ifanc.
Myfyriodd aelodau'r Weithrediaeth ar y pethau
positif yn gysylltiedig â chanslo arholiadau a sut y
gallwn leihau straen a phryder ynghylch
arholiadau yn y blynyddoedd i ddod. Roeddem yn
ddigon lwcus i allu cynnal sesiwn gweminar
ddilynol lle'r oedd y Cynghorydd Merry a'r
Cyfarwyddwr Addysg Nick Batchelar yn gallu ateb
mwy o gwestiynau gan amrywiaeth eang o bobl
ifanc (mewn cydweithrediad â Caerdydd sy’n Dda
i Blant). 
 
Ar ran holl aelodau a Gweithrediaeth y CIC,
hoffwn ddiolch yn fawr i'r Cynghorydd Thomas a'r
Cynghorydd Merry am eu hamser a'u sylw.
Edrychaf ymlaen at barhau â'r cyfarfodydd hyn a
hyrwyddo'r nod o gael Caerdydd sy'n fwy
cynhwysol ac sy'n annog cyfranogi.
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Cyfarfod Cynghorydd 
Merry a Thomas

Ysgrifenwyd gan Connor Clarke



Ym mis Mai, cefais gyfle i gymryd rhan yng
Nghwpan Syniadau'r Byd, cystadleuaeth fyd-
eang lle roedd pobl yn cyfrannu syniadau i
oresgyn y problemau amrywiol a gododd yn
ystod COVID-19.  Cyflwynais 4 syniad, a
chyrhaeddodd 2 ohonynt y rownd gynderfynol.
Roedd un o’r syniadau’n ymwneud ag
ailystyried y system addysg, a'r llall am
ddatblygiadau amaethyddol.

Oherwydd y problemau mewn addysg yn ystod
y pandemig, cafodd fy syniad ynghylch
ailfeddwl am addysg gefnogaeth gan Gyngor
Ieuenctid Caerdydd, Addewid Caerdydd a'r
Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd
ac Aelod y Cabinet dros Addysg Cyngor
Caerdydd). Cefais fy ngwahodd i fynd i gyfarfod
y Bwrdd Datblygu Addysg, lle cefais gyfle i
gyflwyno fy syniad ynghylch ailystyried y
system addysg.

Yn ystod y cyfarfod hwn, trafodais ffactorau
amrywiol megis; sut mae gwybodaeth yn cael
ei rhoi i fyfyrwyr, cynyddu diddordeb myfyrwyr
mewn chwilio am gyfleoedd y tu allan i'r ysgol,
fel profiad gwaith er enghraifft, neu sefyllfaoedd
nad oes modd eu rhagweld i'w hystyried
(Covid-19). Trafodais hefyd fesurau i addasu i'r
cenedlaethau newydd, ac addasu i'r problemau
go iawn mae pobl ifanc yn eu hwynebu nawr
neu y byddant yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Mae ymchwilwyr wedi dangos na all pob
plentyn weithio'n dda mewn tîm, bod plant sy'n
fwy creadigol ar eu pennau eu hunain; weithiau
gall eu sgiliau a'u creadigrwydd gael eu
cyfyngu oherwydd strwythur yr ysgol. 

Yn olaf, siaradais am fy mhrofiad fy hun fel
myfyriwr lefel TGAU. Mae'n debyg mai'r niwed
mwyaf achosodd COVID -19 i bobl ifanc y DU
oedd canslo'r arholiadau TGAU a Safon Uwch.
Rydych chi'n paratoi am fisoedd lawer, a mis a
hanner cyn yr arholiad cyntaf, rydych chi'n
clywed eu bod yn cael eu canslo, na fydd
Prom, ac mai heddiw yw eich diwrnod olaf yn
yr Ysgol Uwchradd. Rwy’n credu y dylai
addysg ganolbwyntio ar ddatblygiad emosiynol
pobl ifanc, newid ffyrdd o feddwl a pheri iddyn
nhw fod yn agored i'r byd o'u hamgylch. Mae
angen annog myfyrwyr, rhoi cyfleoedd iddyn
nhw, eu haddysgu i weld mwy nag un ateb ac i
ystyried pob safbwynt! 

Ar ôl y cyfarfod hwn, penderfynais gyflwyno fy
syniad ynghylch ailfeddwl am addysg fel cynnig
ar gyfer Pleidlais Gwneud Eich Marc gan fy
mod yn un o Aelodau Senedd Ieuenctid y DU
(ASI) dros Gaerdydd. Mae'r holl broblemau a
gododd yn ystod y cyfnod hwn yn dangos bod
angen ailystyried addysg, ei gwneud yn fwy
digidol.  Y diweddaraf hyd yn hyn (ar adeg
ysgrifennu'r adroddiad hwn) yw bod fy
nghynnig wedi pasio hidlydd Cyngor Ieuenctid
Prydain ac y bydd yn cael ei drafod cyn bo hir
gan ASIau eraill yng Nghynhadledd Rithwir
Flynyddol mis Medi ac rwy'n gobeithio y bydd
yn un o'r cynigion gaiff eu trafod yn y Tŷ
Cyffredin eleni.

I gloi, credaf fod ailfeddwl am addysg yn
angenrheidiol ac rwyf yn falch i fi gael y cyfle i
gynrychioli Cyngor Ieuenctid Caerdydd yng
nghyfarfod Bwrdd Datblygu Addysg Caerdydd
a ‘mod i wedi cael trafodaeth ardderchog
gydag aelodau'r bwrdd a gefnogodd fy syniad.
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Ailfeddwl am Addysg
Ailfeddwl am Addysg, Ailfeddwl am ein Cymdeithas!

Ysgrifenwyd gan Victor Ciunca (Trydar - @VictorCiuncaMYP)

ASI dros Gaerdydd, Aelod o Gyngor Eurochild, aelod o Gyngor Ieuenctid
Caerdydd ac Aelod o Fwrdd Ieuenctid Cymru-Iechyd Meddwl
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Etholiadau Cadeirydd 
ac Is-gadeirydd

Connor Clarke
Eshaan Rajesh
Thorfinn Moffat

Dydd Mercher 17 Mehefin 2020,
cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid
Caerdydd (CIC) ar gyfer y Cadeirydd a’r
Is-gadeirydd, a safodd 3 ymgeisydd.
Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith a
gafodd ei lanlwytho i’r we ac gyflwyno 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 ar cyfarfod
digidol mewn fformat Q+A. 
Eleni gwnaeth y canlynol sefyll ar gyfer y
rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

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 Connor Clarke a Thorfinn
Moffat yn haeddiannol yn Gadeirydd ac
Is-gadeirydd CIC.
Hoffai AIT a CIC gymryd y cyfle hwn i
ddiolch i Fahadi Mukulu a Rose Melhuish
am eu hamser fel Cadeirydd ac Is-
gadeirydd. Hoffem ddymuno’r gorau
iddynt at y dyfodol.

Etholiadau rhithwir i benodi aelodau
newydd i fwrdd gweithredol CIC
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Diweddaru Is-grŵp Iechyd
Meddwl a Lles

Mae iechyd meddwl wedi bod yn un o
flaenoriaethau Cyngor Ieuenctid
Caerdydd (CIC) ers nifer o flynyddoedd
ac nid yw eleni wedi bod yn eithriad. Mae
llawer i'w wneud bob amser er mwyn
cefnogi plant a phobl ifanc gyda'u lles
emosiynol. Mae pethau'n symud i'r
cyfeiriad cywir, yn enwedig nawr bod
'Iechyd a Lles’ yn un o’r 6 ‘Maes Dysgu a
Phrofiad’ yn y Cwricwlwm newydd i
Gymru.
Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi
gweithio ar gynhyrchu nifer o fideos, i
helpu i hyrwyddo ein gwefan Hyb
Meddwl, yn ogystal â bod yn rhan o nifer
o grwpiau lefel 

strategol sy'n cefnogi newid cadarnhaol
yn iechyd meddwl a lles plant a phobl
ifanc. 
Mae Hyb Meddwl yn wefan a grëwyd gan
bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc, sydd â'r
nod o'u helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth
sydd ei hangen arnynt gyda'u hiechyd
meddwl a'u lles, drwy gynnig cysylltiadau
i gefnogi rhaglenni a sefydliadau mewn 3
chlic.
Mae'r fideos a gynhyrchir yn cael eu
sgriptio a'u gweithredu gennym ni ond
cymerir y cynnwys o ymatebion
gwirioneddol i arolwg a ddatblygwyd
gennym. Gellir gweld y fideos ar ein
sianel YouTube yma: YouTube

Cyfwelwyr Ifanc
Cyfwelwyr Ifanc yn cefnogi cyfweliadau am y Cyfarwyddwr 

Addysg i Gyngor Caerdydd

Nghyngor Caerdydd ac mae'n cwmpasu
Ysgolion, Dysgu Gydol Oes, Gwasanaethau
Ieuenctid, Derbyn i Ysgolion, Anghenion
Dysgu Ychwanegol (ADY) a Threfniadaeth a
Chynllunio Ysgolion, y mae Rhaglen Ysgolion
yr 21ain Ganrif sy'n buddsoddi cannoedd o
filiynau o bunnoedd i ddatblygu ysgolion yn
rhan ohono. 
Mae Nick Batchelar wedi bod yn gyfaill
pwysig i CIC a'u gwaith a hoffem ddiolch iddo
am yr holl waith y mae wedi'i wneud i alluogi
pobl ifanc ledled y ddinas i gael mynediad at
eu hawliau a'u defnyddio. Dymunwn y gorau
iddo yn ei ymdrechion yn y dyfodol.

Bu 4 o'n cyfwelwyr ifanc arweiniol yn
cefnogi'r gyfarwyddiaeth addysg yn
ddiweddar wrth iddynt eistedd ar eu panel
cyfweliadau rhithwir eu hunain yn rhan o'r
broses recriwtio aml-lefel ar gyfer
Cyfarwyddwr newydd Addysg a Dysgu Gydol
Oes Cyngor Caerdydd. Gwahoddwyd 5
ymgeisydd i gyfweliad ac ar ôl llawer o
drafod, yr ymgeisydd a ddewiswyd oedd
Melanie Godfrey. Croesawn Melanie i'r
cyngor a dymunwn rwydd hynt iddi wrth iddi
olynu Nick Batchelar sydd yn ein gadael.
Mae'r rôl yn cynnwys bod yn gyfrifol am
arwain y Gyfarwyddiaeth Addysg gyfan yng

https://www.youtube.com/user/CardiffYouthCouncil/videos


Mae argyfwng enbyd wedi amharu ar filiynau o fywydau
ledled y byd. Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio
arnom ym mhob ffordd, o achosi 725,712 o farwolaethau
hyd yn hyn i’r newid mwyaf amlwg, sef ein cyfyngu o
fewn waliau ein cartrefi ein hunain. Roedd 2020 i fod yn
Flwyddyn Deithio, i mi a llawer o bobl eraill. Dyma’r
flwyddyn roeddwn yn edrych ymlaen ati, blwyddyn a
fyddai’n cynnig antur ac archwilio mewn ffyrdd cyffrous.
Byddai myfyrwyr ysgolion uwchradd fel fi wedi
ysgrifennu’r arholiadau’n hyderus ar ôl oriau o adolygu,
wedi mynd i’r Ddawns Fawr a chael hwyl gyda’u ffrindiau
(ac efallai wedi gofyn i rywun am ddawns fach y noson
honno, pwy a ŵyr?). Byddwn innau wedi teithio ar
fordaith i Norwy ar gyfer Gwyliau'r Haf, ac wedi ffarwelio
am y tro olaf â ffrindiau cyn gadael i fynd ein ffyrdd ein
hunain, boed hynny yn y 6ed dosbarth, y coleg, byd
gwaith neu’r brifysgol. Dim ond un math o feirws dirgel
a'i allu biolegol i atgynhyrchu ei hun yn fwyfwy cyflym
dros gyfnod byr o amser oedd yn ddigon i wneud y
breuddwydion hyn yn... wel, yn freuddwydion yn unig;

Fel y gallwch weld o'r cynllun lliwiau, rwy’n hoff iawn o
liwiau bywiog. Cymerais ysbrydoliaeth gan y Mudiad
Celf Bop (a oedd yn cynnwys lliwiau llachar, beiddgar) a
archwiliais yn fy ngwersi celf ym Mlwyddyn 9. Nid wyf yn
ddylunydd graffig â chymwysterau proffesiynol, ond
rwy’n gwybod bod yr ystod o wahanol liwiau hefyd yn
adlewyrchu amrywiaeth a bywiogrwydd, gan ysgogi ochr
greadigol ein hymennydd, gan roi golwg difyr i'r adnodd. 
Yn ail, gwirfoddolais i fod ar ddau banel cyfweld. Y
cyntaf oedd y rôl y mae Lee Richards wedi'i gadael yn
ddiweddar (rydym yn drist o'i weld yn gadael), a'r ail
oedd ar gyfer swydd newydd: Gweithiwr Gwydnwch
Iechyd Meddwl. Dim ond 16 oed ydw i ar hyn o bryd,
ond efallai y byddaf innau hefyd yn gwneud cais am
swyddi rhyw ddydd. Mae cyfweld ag ymgeiswyr ar banel
gyda phobl ifanc eraill wedi fy ngalluogi i roi fy hun yn
esgidiau cyflogwr, fel fy mod yn gwybod eu hunion
ddisgwyliadau.  Roedd ymgeiswyr a roddodd atebion

Tudalen 8 ShoutOut

Eshaan Rajesh, 16
Aelod o Is-grŵp Amgylchedd Cyngor Ieuenctid Caerdydd a Chyfwelydd Ifanc

mae'n ymddangos mai dim ond mewn bydysawd arall y
gwnaethant droi'n reality.
Fodd bynnag, dywedodd y diwydiannwr Indiaidd Ratan
Tata unwaith, "Mae troeon bywyd yn bwysig iawn i’n
cadw i fynd oherwydd bod llinell syth, hyd yn oed mewn
ECG, yn golygu nad ydym yn fyw." Wrth gwrs, fe wnaeth
y cyfnod cloi wthio biliynau o bobl i ymyl diflastod llethol,
ond nid yw hynny'n golygu fy mod wedi rhoi'r gorau i
gyfrannu at Gyngor Ieuenctid Caerdydd sy’n gyfarwydd
ac yn annwyl i bob un ohonom... 
Rwy’n aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd, yn ogystal
ag Is-grŵp yr Amgylchedd sy’n rhan ohono. Bu'n rhaid i
bob aelod o'r is-grŵp ymchwilio i leoedd amgylcheddol
gynaliadwy yng Nghaerdydd, yn barod am adnodd
gwybodaeth ar ffurf taflen/pamffled/llyfryn. Wedi i holl
ddata’r ymchwil gael ei gasglu, dewisais fod yn gyfrifol
am y gwaith dylunio. Lluniais y drafft cyntaf. Ar ôl i nifer
o aelodau'r is-grŵp gyfrannu gwelliannau posibl ato, fe
wnes i weithredu arnynt. Ar hyn o bryd, dyma sut olwg
sydd ar yr adnodd:

rhagorol, ac roedd rhai nad oeddent yn rhoi atebion mor
rhagorol. Rwy’n gwybod erbyn hyn beth yw ateb da, ac
ar y llaw arall, beth yw ateb gwael hefyd. Roedd hefyd
yn fy ngalluogi i ymuniaethu â'r ymgeiswyr a'r pryder a'r
nerfusrwydd a deimlent, gan fy arwain i feddwl bod hyn
yn gyffredin ymysg cyfweleion. Mae'r profiad hwn wedi
cynorthwyo fy sgiliau cyfathrebu llafar yn aruthrol. Trwy
ddatblygu'r sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd hyn
mewn cyd-destun bywyd go iawn a minnau mor ifanc,
nid oes gennyf amheuaeth na fydd pobl ifanc ein
cenhedlaeth ni, gyda'r cyfleoedd hyn i Gyfwelwyr Ifanc,
yn sêr cynyddol ym myd gwaith sy'n fythol ehangu, yng
Nghymru a’r tu allan iddi. 
I gloi, hoffwn ddiolch i Gyngor Ieuenctid Caerdydd a’r
Tîm Cynnwys Actif am fy nghadw’n brysur (i raddau) yn
ystod y  cyfnod undonog hwn o fod yn gaeth i’r tŷ, yn
ogystal â’r holl fanteision mae wedi’u rhoi i bobl eraill
hyd yma, yn union fel y bydd yn parhau i’w wneud hyd y
gellir rhagweld. 



Dyn ifanc yn egluro pam y byddai'n hoffi
gweld 'Fy Llais Fy Newis' yn ei gymuned a
pham ei bod yn hanfodol bod mewn
cymunedau eraill i gael pobl anabl i leisio
eu barn.

Wrth i bandemig Covid-19 waethygu o
ddydd i ddydd, mae'r dyn ifanc Kyle Jamie
Eldridge wedi derbyn yr her o helpu
Leonard Cheshire. Yma, mae'n dweud
wrthym pam ei fod yn credu ei bod yn
hanfodol bod mewn cymunedau eraill, er
mwyn i bobl anabl gael lleisio eu barn.

"Rwy'n credu ei bod yn arbennig o bwysig
cael ‘Fy Llais Fy Newis yn Sir Fynwy,
oherwydd y ffaith fy mod i'n bersonol yn
teimlo bod pobl anabl yn cael eu
hanghofio ar sail genedlaethol a hoffwn
newid hynny a dangos y gorau sydd gan y
wlad i'w gynnig, o ran pobl anabl er
gwaethaf natur wledig y sir. Hefyd, mae
cymunedau fel Powys yn debyg a chredaf
fod cyfleoedd yn cael eu gwastraffu a
nawr yw'r amser i ymestyn yr amrywiaeth
honno, sy'n gwneud Cymru'n genedl mor
unigryw. Yn olaf, mae'r dyfyniad hwn yn
dangos fy nheimladau go iawn", meddai
Kyle.

"Nid oes anabledd mwy mewn
cymdeithas, na'r anallu i weld person fel
rhywbeth mwy", gan Robert M. Hensel.
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Helpu Leonard Chesire
Ysgrifenwyd gan Kyle Eldridge

Wrth gyfeirio at ddatgelu datrysiadau /
newidiadau posibl sydd eu hangen ar
gyfer materion mae Kyle wedi dweud o'r
blaen ac yn parhau i ddweud: "Mae angen
gwell cydweithredu rhwng dau sefydliad,
er mwyn sicrhau bod y cwestiwn ynglŷn â
chynrychiolaeth anabledd yn cael ei
warantu mewn ardaloedd yng Nghymru."
Aeth Kyle ymlaen wedyn i ddweud mai'r
ateb gorau oedd "I bob sefydliad ddod at
ei gilydd, gyda nod clir o'r hyn y mae pob
parti ei eisiau a sicrhau partneriaeth
hawdd, ond clir, i wneud hynny. Eu prif
swyddogaeth, fel sefydliadau, yw
cydweithio, bod yn esiampl o fusnes da a
deall beth mae pobl ei eisiau ganddynt a
chyda fframwaith felly mae cymdeithas yn
flaengar o ran darparu ar gyfer pawb, ond,
hefyd yn cynnal gwerthoedd traddodiadol
o barch a gwedduster yn gyffredinol".



Y mathau o ddeunyddiau fydd ar gael
Beth mae pobl ifanc angen / eisiau ei wybod?
Pa ddeunyddiau addysgol sy'n bodoli eisoes?
– ydyn nhw'n addas? 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i
awdurdodau lleol Cymru i ddarparu mynediad at
ddeunyddiau mislif am ddim mewn ysgolion. Mae
Cyngor Caerdydd wedi penderfynu sicrhau bod y
deunyddiau hyn yn ecogyfeillgar gan gynnwys
cynnyrch 'di-blastig' tafladwy ac amrywiaeth o
ddeunyddiau y gellir eu hailddefnyddio. 
Yn dilyn y broses dendro oedd yn ystyried pa
gwmni/cwmnïau fyddai fwyaf addas i ddarparu'r
deunyddiau mislif hyn, mae project Urddas Mislif
wedi symud i'r cam datblygu nesaf, sef adnoddau
addysgol!
Mae'r tîm Ysgolion Iach (gydag aelodau o Gyngor
Ieuenctid Caerdydd) yn awyddus i greu fideo,
ymgyrch neu adnodd o fath arall i addysgu pobl
ifanc am y deunyddiau mislif cynaliadwy fydd ar
gael cyn bo hir yn eu hysgolion. 
Mae llawer o drafodaethau wedi'u cynnal, gan
gynnwys;
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Project Urddas Mislif 
Pa fathau eraill o addysg fyddai'n
ddefnyddiol? 
Pwyntiau i'w hystyried: 

Sensitifrwydd tuag at bobl ifanc
rhyweddhylifol  / trawsryweddol 
Ystyriaeth i'r rhai ag anawsterau dysgu  
Cynnwys y rhai ag anawsterau corfforol 
Addysg ar gyfer pob person ifanc, nid dim
ond y rhai sy’n cael y mislif 

Mae'r grŵp hwn yn defnyddio cyfarfodydd
Microsoft Teams i gynllunio a chyfathrebu. 
 
Dywedodd un o aelodau'r grŵp ei fod yn "broject
trawiadol iawn gan ei fod yn rhoi lle blaenllaw i
anghenion merched yn yr ysgol ym mhopeth
maen nhw'n ei wneud." Dywedodd un arall eu
bod yn "falch o fod yn rhan o newid mor enfawr
mewn agwedd ac o fod yn rhan o grŵp mor
ysbrydoledig". 
 
"Y math o harddwch a ddymunaf fwyaf yw'r math
hwnnw sy’n anodd ei gael ac sy'n dod o'r tu
mewn – cryfder, dewrder, urddas" – Ruby Dee

gyda'r Tîm Ysgolion Iach
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Mae’r TCA wedi mynd drwy rai newidiadau o
ran staff ers pandemig Covid-19 gyda’r
swydd Gweithiwr Cymorth Ieuenctid iSay,
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Hyb Meddwl
llawn amser newydd a newid o ran aelod
staff gyda’r swydd Cydlynydd Gwaith
Ieuenctid (Teuluoedd yn Gyntaf).

Gweithiwr iSay
Aeth Chloe Burrage, a oedd yn wreiddiol yn
aelod o CIC ac a ddaeth wedyn yn brentis o
fewn y tîm, drwy ein proses ymgeisio a
chyfweld ar-lein gyntaf a llwyddodd i ddod yn
weithiwr cymorth ieuenctid newydd (rhan-
amser). Mae Chloe hefyd wedi llwyddo i
ennill lle ar y cwrs gradd Gweithiwr Ieuenctid
ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd a bydd
hi’n dechrau’r cwrs ym mis Medi. Mae Chloe
wedi dod yn rhan hanfodol o'r tîm ac mae'n
parhau i ddatblygu o ran ei gwybodaeth a'i
phrofiad. Bydd Chloe yn datblygu ac yn
cyflwyno'r rhaglen iSay i ysgolion a
sefydliadau ieuenctid.

Diweddariadau staff
TCA yn croesawu Staff Newydd

Gweithiwr Hyb Meddwl 
Mae Jamie Scriven wedi ymuno â'r tîm fel y
gweithiwr Hyb Meddwl newydd. Mae Jamie
wedi gweithio i Wasanaeth Ieuenctid Merthyr
o’r blaen yn cefnogi Fforwm Ieuenctid
Bwrdeistref Merthyr Tudful (FfIBMT) ac wedi
bod yn Swyddog Cyfranogiad ac Iechyd a
Diogelwch yn Youth Cymru. Bydd Jamie yn
datblygu ac yn cefnogi gwefan Hyb Meddwl
yn ogystal â chefnogi cynllun lles y
gwasanaethau ieuenctid.

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid
Mae Cian Owen yn ymuno â ni o Gyngor
Casnewydd lle’r oedd yn gweithio yn Ysgol
Gyfun Gwent Is Coed gydag amrywiaeth
eang o gyfrifoldebau gan weithio gyda
myfyrwyr mewn perygl a'r rhai oedd yn cael
trafferthion gyda bywyd ysgol neu gartref.
Roedd Cian hefyd yn swyddog ieuenctid yn
Urdd Gobaith Cymru lle’r oedd yn gweithio'n
agos gyda Gwasanaeth Ieuenctid
Casnewydd i helpu i gyflawni'r Project
Ysbrydoli i Gyflawni. Bydd Cian yn datblygu
ac yn cyflwyno'r Rhaglen Ieuenctid dan
arweiniad Teuluoedd yn Gyntaf, sy'n
cynnwys Comisiynwyr Ifanc, Cyfwelwyr Ifanc
ac Arolygwyr Ifanc.

Hoffai’r TCA groesawu Chloe, Jamie (dde) a Cian (chwith) i'r tîm a'u swyddi
newydd ac rydym yn edrych ymlaen at gyfnodau cyffrous o'n blaenau.



Roedd Lee yn rhan annatod o greu Cyngor
Ieuenctid Caerdydd (CIC) yn ôl yn 2011, pan
benderfynodd nifer o grwpiau ieuenctid llai y
dylent ddod at ei gilydd i ffurfio llais cryfach.
Mae Lee wedi helpu i ddatblygu llawer o
raglenni gwaith gyda phobl ifanc ac yn
arbennig, project o'r enw y Rhaglen Ifanc.

Mae'r darn hwn o waith yn cynnwys y
Comisiynwyr Ifanc, Cyfwelwyr Ifanc ac
Arolygwyr Ifanc yn bennaf. Mae'r rhaglenni
hyn wedi arwain at bobl ifanc yn cymryd rhan
yn y gwaith o gomisiynu gwerth degau o
filiynau o bunnoedd o gyllid Teuluoedd yn
Gyntaf, cannoedd o gyfweliadau gan
gynnwys Cyfarwyddwyr ar lefel Cyngor
Caerdydd a chynnal arolygiadau ar
wasanaethau i blant a phobl ifanc.

Diolch o gallon i
Lee Richards

Dyma ran fach iawn o'r hyn y mae Lee wedi
ein helpu i'w gyflawni wrth weithio gyda'r Tîm
Cynnwys Actif (TCA), mae llawer mwy yr
hoffem ddiolch iddo amdano. 
Drwy gydol ei gyfnod gyda TCA, mae Lee
wedi bod yn rhagorol a bydd yr holl staff a
phobl ifanc yn eu colli'n fawr. Dymunwn yn
dda iddo yn ei rôl newydd fel Uwch Swyddog
Ieuenctid ym Mhafiliwn Butetown.
O Connor Clarke, Cadeirydd CIC  – "Ni
fyddai CIC yr hyn ydyw heddiw heb waith
caled, ymroddiad a chred gadarn Lee fod
gan bob person ifanc yr hawl i gael ei
glywed. Rwy'n credu fy mod yn siarad ar ran
pawb pan ddywedaf fod CIC, a Chaerdydd
gyfan, yn well eu byd oherwydd gwaith Lee a
dymunwn y gorau iddo ym mhennod nesaf ei
yrfa".
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Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:
Medi 16

Lleoliad:
Microsoft Teams - 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/
@CardiffYC
Facebook.com/cardiffyouthcouncil/
youtube.com/user/CardiffYouthCouncil
cardiffyouthcouncil@cardiff.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

NEGES Y CADEIRYDD:
Er ei bod yn anodd credu bod dros fis a hanner wedi bod
ers i mi gael fy mhenodi’n Gadeirydd Cyngor Ieuenctid
Caerdydd, rwy'n hapus iawn â'r cynnydd yr ydym wedi
gallu ei wneud wrth i ni ddod i ddiwedd y flwyddyn
academaidd hon. Rydym wedi gweld anawsterau ar
draws y byd ac yn nes at adref ond mae'r Cyngor
Ieuenctid wedi parhau gyda’n gwaith dros lais ieuenctid,
cynwysoldeb, a newid cadarnhaol ar draws ein dinas.
Rwy'n falch iawn o'r ffaith ein bod wedi dechrau ein
gweithgor sy'n edrych ar yr ymgyrch Mae Bywydau Du o
Bwys a fydd yn paratoi agenda ar gyfer Mis Hanes Pobl
Dduon a arweinir gan bobl ifanc. Rwy'n falch iawn ein bod
wedi gallu cwblhau rhai gwerthusiadau gonest, agored ac
adeiladol, er mwyn sicrhau bod ein blwyddyn nesaf hyd yn
oed yn fwy llwyddiannus. Mae hyn i gyd a mwy wedi
sicrhau mis a hanner cyntaf gwych a phrysur fel
Cadeirydd ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at y deg a
hanner nesaf! 
Cofiwch am fy llythyr misol ym mis Awst, a fydd yn mynd i
fwy o fanylder ac yn rhannu llawer o gyfleoedd,
digwyddiadau a grwpiau y gall pobl ifanc gymryd rhan
ynddynt ar CIC!

http://cardiffyouthcouncil.com/


Derbyniodd 6 PI hyfforddiant cyfweliad
Cymerodd 13 o bobl ifanc ran mewn 31 cyfweliad ar gyfer

6 swydd yn yr adran addysg, gan gynnwys swydd y
Cyfarwyddwr Addysg

Bu 7 aelod o CIC yn cymryd rhan yng Nghwpan
Syniadau’r Byd (IWC) a chafodd 26 o syniadau eu

cyflwyno - cyrhaeddodd 3 y rownd gynderfynol ac aeth 1
drwodd i'r rownd derfynol

Tudalen 14 ShoutOut

Tîm Cyfranogiad Actif
Ymgysylltu ac Effaith 

Ebrill — Gorffennaf 2020
116 gweithgaredd ymgysylltu

drwy Zoom a Teams
 618 cyfanswm cysylltiadau gyda

phobl ifanc

41 o bobl ifanc yn ymgysylltu
894 oriau Gwirfoddolwyr

Mae gan Gyngor Ieuenctid Caerdydd gynrychiolaeth ar sawl Bwrdd
Strategol a grwp dylanwadu, gan gynnwys:

- Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
- Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant

- Bwrdd Datblygu Addysg (BDA)
- Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc (BYPPI) 

ar gyfer Caerdydd sy’n Dda i Blant

Mae’r BDA, Pwyllgor craffu’r PPI a’r BYPPI wedi cyfarfod 
yn rhithiol ers dechrau cyfnod y cloi


