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Annwyl Aelod CIC, 

PARTHED: Y llythyr misol 

Y mis hwn mae llawer ohonom wedi dychwelyd i'r ysgol, y coleg a chyflogaeth ar ôl 

bod dan gyfyngiadau symud oherwydd COVID-19. O Adran Weithredol CIC, 

gobeithiwn eich bod wedi cael wythnosau cyntaf da a chynhyrchiol yn ôl yn eich lleoliad 

addysg neu gyflogaeth. 

Yn ystod y mis hwn, mae CIC wedi bod yn paratoi ar gyfer nifer o brojectau sydd yn 

yr arfaeth a llawer i edrych ymlaen atynt dros y flwyddyn academaidd nesaf a chymryd 

rhan ynddynt! Cadwch lygad am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel y gwyddoch eisoes, 

rydym yn defnyddio e-bost fel ein prif ddull o’ch hysbysu o gyfleoedd a digwyddiadau. 

Fel mae llawer ohonoch yn gallu tystio iddo, mae'r rhain yn brofiadau ac yn gyfleoedd 

gwych – yn ogystal â llawer o hwyl fel arfer! Ceir manylion am gysylltu isod. 

Yn ystod y mis nesaf, byddwn yn dewis ein blaenoriaethau. Os hoffech chi gyflwyno 

blaenoriaeth, mae croeso i chi wneud hynny! Dyma’r cyfle i chi lywio cyfeiriad gwaith 

CIC yn ystod y flwyddyn sydd ar ddod. Byddwn yn derbyn cynigion am unrhyw fater 

sy'n effeithio ar bobl ifanc yng Nghaerdydd neu yn y byd ehangach. Mae canllawiau 

wedi'u e-bostio atoch ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at 

Carey neu cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk.  

Y Coronafeirws (COVID-19) 

Yn fy llythyr y mis diwethaf, cyn i ni ddychwelyd i'r ysgol, dywedais nad oedd y 

coronafeirws wedi diflannu. Mae'r wythnosau diwethaf hyn wedi gwneud hynny'n gwbl 

glir. Mae'n ymddangos ein bod nawr yn mynd trwy ail don y feirws. Mae'n dal mor 

farwol ac mor heintus ag o'r blaen, a'r tro hwn efallai y byddwn yn fwy agored iddo 

(wrth i ni barhau i fynd i'r ysgol, y coleg a'r gwaith).  

Dyna pam mae’n bwysig dilyn canllawiau COVID-19 Llywodraeth Cymru, cadw pellter 

cymdeithasol, gwisgo masg ac, yn hollbwysig, ddilyn rheolau cyfnodau cloi lleol. Yr 

wythnos hon, dechreuwyd cyfnod cloi lleol yng Nghaerdydd. Er nad ydym yn gwybod 

pa mor hir bydd hyn yn para, mae'n dal yn rhwystredig iawn i'r rhan fwyaf ohonom. 

Fodd bynnag, ni allwn anghofio bod y mesurau hyn yn bwysig wrth frwydro yn erbyn 

y feirws, diogelu'r GIG, ac achub bywydau.  

Am y tro, bydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn parhau i weithredu’n ddigidol. Cynhelir 

Cyfarfod Cyffredinol nesaf CIC trwy Teams, fel sydd wedi digwydd ers mis Mawrth. 

Fel y Cadeirydd, roeddwn wedi gobeithio gweld llawer ohonoch yn Neuadd y Ddinas 

eleni; fodd bynnag, mae hynny'n mynd yn llai a llai tebygol. Byddwn, wrth gwrs, yn 

parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.  

Mis Hanes Pobl Dduon 

Rwy'n falch iawn o roi gwybod am gynnydd mawr gweithgor Mis Hanes Pobl Dduon. 

Dros yr haf, mae'r grŵp wedi gweithio i greu arddangosfa wych o hanes du lleol, 
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cenedlaethol a byd-eang. Mae'r grŵp hwnnw wedi gwneud CIC yn hynod falch ac 

edrychwn ymlaen yn eiddgar at weld eu hymdrechion yn cael eu harddangos yng 

Nghanolfan Mileniwm Cymru. Nid yw effaith COVID-19 ar hyn yn amlwg eto, ac felly 

byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yn gyson i chi am hyn. Fodd bynnag, rydym 

yn gobeithio defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol CIC i hyrwyddo'r gwaith 

sydd eisoes wedi'i wneud. Felly, os nad ydych eisoes yn gwneud hynny, dilynwch 

gyfrifon Facebook, Instagram a Twitter CIC.  

Cadeirydd Diwygio: 

Fel y cyhoeddwyd yr wythnos hon, bydd Lois yn gadael ei swydd fel Cadeirydd y Grŵp 

Diwygio. Roedd Lois yn olynydd i mi yn Gadeirydd, ac mae hi wedi gwneud gwaith 

gwych gan gadw'r grŵp yn gweithredu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae ei 

hymdrechion wedi cadw proses werthuso barhaus CIC yn gryf a diolchwn iddi am ei 

gwaith, ei hamser a'i hymroddiad. Dymunaf y gorau iddi yn ei dyfodol. 

Gyda'r swydd wag hon, mae'n golygu y bydd angen ethol olynydd yn Gadeirydd y 

Grŵp Diwygio. Fel rhywun sydd wedi dal y rôl hon yn y gorffennol, gallaf gadarnhau ei 

bod yn ffordd wych o ddod yn aelod mwy gweithgar o Gyngor Ieuenctid Caerdydd. 

Bydd y Cadeirydd newydd hefyd yn eistedd ar y Bwrdd Gweithredol ynghyd â mi, 

Thorfinn (Is-gadeirydd) a'r ddau ASI (Victor ac Angel). Os oes gennych ddiddordeb, 

anfonwch e-bost at Carey neu cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk. 

Sylwadau i gloi 

Wrth i ni wynebu rhagor o gyfyngiadau symud, rwy’n dal yn ymwybodol bod llawer 

ohonom wedi cael ein gwarchod rhag effeithiau gwaethaf y feirws hwn. O golli 

anwyliaid i realiti economaidd y pandemig, mae'r feirws hwn wedi effeithio ar lawer 

iawn o fywydau. Mae bob amser yn bwysig parhau’n ddiolchgar am iechyd, diogelwch 

a sicrwydd yn ystod y cyfnod anodd hwn.   

Cofion gorau, 

Connor Clarke 

Cadeirydd CIC 

 

 

Cyfleoedd a dolenni: 

 Dyddiad y Cyfarfod Cyffredinol nesaf: Dydd Mercher, 21 Hydref 2020 trwy 

Teams 

 Diweddariadau Llywodraeth Cymru ar y Coronafeirws: llyw.cymru/coronafeirws  

Fersiwn sy’n Dda i Blant o Strategaeth Adfer y Ddinas 

 https://www.childfriendlycardiff.co.uk/cy/adnoddau/covid-19-strategaeth-adfer/  

Gweithgorau: 

Yn ystod y flwyddyn sy’n dod, bydd CIC yn gwneud llawer o waith y tu allan i'r is-

grwpiau traddodiadol.  Mae Thorfinn a minnau’n cytuno y bydd y "gweithgorau" hyn yn 

ein helpu i ehangu ein cyrhaeddiad ac yn ein galluogi i wneud mwy o waith gwell yn y 
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dyfodol!   Isod ceir rhai o'r gweithgorau sydd eisoes wedi dechrau neu a fydd yn 

dechrau yn ystod yr wythnosau/misoedd nesaf.  Rydyn ni’n eich annog i gymryd rhan 

ond hefyd i anfon syniadau a allai fod gennych ar gyfer gwaith y gallwn ei wneud, 

efallai’n rhan o weithgor sy'n bodoli eisoes neu mewn gweithgor ar wahân.  

 Mae Bywydau Duon yn Bwysig – Gwaith Mis Hanes Pobl Dduon  

 Gweithio gydag elusennau/codi arian i elusennau  

 Project Urddas Mislif  

 Cynnal digwyddiad ymgysylltu â phobl ddylanwadol sy'n gwneud 

penderfyniadau  

 Etholiadau'r Senedd 2021 – annog pobl ifanc 16 a 17 oed i bleidleisio 

 Pride 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch 

cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk am ragor o wybodaeth. 

 

Mae'r llythyr hwn hefyd ar gael yn Saesneg *** 

 

 

 


