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Dyfranwyd TCA

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd                        Tîm Cyfraniad Actif
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Ystyrir mai’r arfer gorau yw bod y Gwasanaethau
Ieuenctid yn cydymffurfio â Safonau Cyfranogiad
Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc (y safonau) a’u
bod yn hybu eu defnydd. Er mwyn cael
cydnabyddiaeth ac achrediad am gydymffurfio â’r
safonau, mae’n rhaid i’r tîm/gwasanaeth ddilyn y
broses isod:

Fel tîm cyfranogol, nod y tîm cynnwys actif (TCA)
yw cydymffurfio â hyrwyddo’r safonau yn yr holl
waith a wneir. 
Er mwyn rhoi hwb i’r broses, roedd angen i’r TCA
gwblhau hunan-asesiad. Set o gwestiynau am y
safonau yw’r hunan-asesiad; mae’n rhaid i unrhyw
sefydliad sy’n cynnal y broses hon greu portffolio o
dystiolaeth. Ar ôl cyflwyno’r ddau uchod,
gwahoddodd TCA yr arolygwyr ifainc i ddod i weld
siambrau Neuadd y Ddinas lle cynhelir cyfarfodydd
ac i’w swyddfeydd ar lawr gwlad. 
Yna cyfwelwyd y TCA cyn i’r arolygwyr ifainc
benderfynu pasio’r TCA ac argymell bod y TCA yn
cael marc barcud llawn. Anfonwyd yr argymhelliad
i Lywodraeth Cymru a gan fod TCA wedi cael y
marc barcud yn swyddogol gan Brif Weinidog
Cymru, Mark Drakeford ei hun.
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Mae prosesau’r safonau yn cynnwys pobl ifanc
trwyddi draw, eu hyfforddi i ddod yn arolygwyr
ifainc, rhoi’r cyfle iddynt ddarllen yr hunan-
asesiad a rhoi’r cyfrifoldeb iddynt ofyn am
dystiolaeth, eu hannog i arwain yn ystod yr
archwiliad a.y.b. 
Ar yr achlysur hwn, cynhaliwyd y sesiynau
hyfforddi pwrpasol dros ddau ddiwrnod llawn a
chawsant eu cyflwyno ar y cyd â Tempo - y
sefydliad sy’n rhedeg rhwydwaith Credydau
Amser. Cynhaliodd y bobl ifanc ymarferion
torri’r iâ ac adeiladu tîm er mwyn helpu pawb i
ddod i adnabod ei gilydd oherwydd nad
oeddent wedi cyfarfod cyn yr hyfforddiant hwn.
Cynhaliont hefyd ystod o weithgareddau a
helpodd i fagu hyder a’u pendantrwydd a
gwrando actif.  Dysgodd yr arolygwyr ifainc am
hawliau plant, cyfrinachedd a dull casglu
tystiolaeth o’r enw triongli fel rhan o’u
hyfforddiant. Roedd un nod i’r holl
weithgareddau, er eu bod i gyd yn wahanol, sef
rhoi’r gallu i’r bobl ifanc fynnu eu hawl i gael
llais fel y nodir yn Erthygl; 12 Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 
Rhoddwyd mynediad at hunan asesiad y TCA
i’r arolygwyr ifainc y gwnaethant greu ganddo
restr o’r ‘pethau i chwilio amdanyn nhw’ yn
ystod yr archwiliad a rhestr o dystiolaeth y
gofynnont wedyn am gael ei weld ar ddiwrnod
yr archwiliad.

Arolygwyr Ifainc
Yn ystod diwrnod yr archwiliad, gwnaed argraff
ar yr arolygwyr ifainc gan faint o waith mae tîm
mor fach yn ei wneud. Argymhellont fod y TCA
yn arddangos mwy o bosteri neu’n rhoi mwy o
daflenni yn ac o amgylch canol y ddinas
oherwydd mai dyma lle cynhelir cyfarfodydd CIC.
Roeddent yn hoff o faint roedd pobl ifanc yn rhan
o lywio gwaith y TCA a pha mor dda caiff eu barn
ei pharchu. 
Mae sylwadau’r arolygwyr ifainc wedi eu cael a’u
cydgasglu er mwyn rhoi sicrwydd ansawdd a’u
cymeradwyo. 
Er fod y TCA wedi pasio, bydd lle i wella o hyd.
Gwnaeth y bobl ifanc argymhellion (er mwyn i’r
tîm gydymffurfio â’r safonau gystal â phosibl) ar
sail yr hyn a gyflwynwyd iddynt ac mae’r TCA yn
y broses o addasu eu dulliau gweithio er mwyn
gwrando’n drylwyr ar yr argymelliadau hyn. 
Gan fod y rhaglen arolygwyr ifainc yn unigryw i
TCA yng Nghaerdydd, rhannom y tîm ac roedd 1
aelod staff yn gyfrifol am gyfathrebu â Tempo a
hyfforddi’r bobl ifanc a’r rhai eraill sy’n gyfrifol am
y broses hunan-asesu a chydgasglu tystiolaeth.
Gwnaed hyn er mwyn osgoi rhagfarn yn y ffordd
orau bosibl. 
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Beth yw Senedd Ieuenctid y DU? 
Cynhelir hon gan bobl ifanc dros bobl
ifanc; mae Senedd Ieuenctid y DU yn
rhoi cyfleoedd i blant 11 i 18 oed leisio
eu barn mewn ffyrdd creadigol er
mwyn achosi newid cymdeithasol.
Mae dros 300 Aelod Senedd Ieuenctid
sy’n cael eu hethol gan eu cyfoedion
mewn etholiadau ieuenctid trwy’r DU.
Caiff unrhyw berson ifanc o 11 i 18
oed sefyll neu bleidleisio. Ar ôl cael eu
hethol, bydd yr Aelodau Senedd
Ieuenctid yn trefnu digwyddiadau a
phrojectau, cynnal ymgyrchoedd a
dylanwadu ar y rhai sy’n gwneud
penderfyniadau ynghylch materion
sydd bwysicaf i bobl ifanc. 

Canlyniadau Gwneud eich Marc

Pleidlais eleni.
Roedd ffurf newydd wahanol iawn i’r
blynyddoedd cynt eleni. Bu 3 pleidlais
ar y papur pleidleisio: 1 ar gyfer 5
testun trwy’r DU; 1 ar gyfer 5 testun
datganoledig a lle i nodi testun lleol. Yr
Aelodau Senedd Ieuenctid a
benderfynodd y dewisiadau ar y papur
pleidleisio mewn Cynhadledd
Flynyddol ym mis Awst.
 
Eleni, cymerodd 6559 person ifanc ran
yn Gwneud dy Farc, mae’r
canlyniadau yn y tabl isod.
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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. 
Mae’r ysgolion hyn i gyd
wedi addewi creu lleoedd
diogel ac ysbrydoledig i
ddysgu, lle caiff plant eu
parchu, eu talentau eu
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.

Ysgolion sy’n Parchu Hawliau 

O’r 91 ysgol yng Nghaerdydd,
mae gennym 3 ysgol sydd
wedi cael gwobr aur, 14 ysgol
sydd wedi cael gwobr arian a
49 ysgol sydd wedi cael y
wobr efydd. Llongyfarchiadau
i’r 7 ysgol a aeth ymlaen i
ennill y wobr arian ers mis
Medi. 
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.

Newyddion diweddaraf
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Set o safonau y gall
gwasanaethau gydymffurfio â
nhw wrth weithio â phobl ifanc
ydy’r Safonau Cyfranogiad
Cenedlaethol. Mae Arolygwyr
Ifainc hyfforddedig yn gwerthuso i
ba raddau mae’r gwasanaethau
yn cydymffurfio â’r safonau. Mae
mwy o bobl ifanc sydd â
diddordeb mewn dod yn
arolygwyr ifainc mewn rhai
ardaloedd yng Nghymru nag eraill
ac mae mwy o gwasanaethau
sydd am gael eu harchwilio mewn
rhai ardaloedd na rhai eraill. Er
mwyn gwrthbwyso hyn, crëwyd
tîm o arolygwyr marc barcud
cenedlaethol. 
Trefnir gan Plant yng Nghymru,
teithiodd 2 arolygydd arweiniol o
Gaerdydd, Alana Ellis a Ffion
Humphreys, i Wrecsam (gyda
staff TCA) i gyfarfod cyntaf yr
arolygwyr marc barcud
cenedlaethol. Roedd aelodau o
Gyngor Ieuenctid Wrecsam,
Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin
yno yn ogystal â chynrychiolwyr
eraill rannau eraill o Gymru.

Taith Wrecsam
Yn y cyfarfod, edrychodd y
grŵp ar ystyr cyfranogi,
coeden fuddion y Safonau
Cyfranogiad Cenedlaethol
(ymarfer mapio mewn siâp
coeden, sy’n dangos buddion
y rhaglen o wahanol
safbwyntiau) a rhaglen
arolygwyr ifainc ac fe’u
gwahoddwyd yn ffurfiol hefyd i
ddathliad 30 mlwyddiant y
CCUHP.

Tîm cenedlaethol yr Arolygwyr Ifainc

Cadwch lygad allan am archwiliadau’r dyfodol gan y grŵp hwn!
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Yn ddiweddar, gofynnwyd i TCA
gefnogi diwrnod ABCh yn Ysgol
Uwchradd Cantonian i edrych ar
ddemocratiaeth a systemau
pleidleisio yn y DU. Gyda
chymorth aelodau’r CIC,
datblygodd staff weithdy awr ar
gyfer 115 myfyriwr trwy’r diwrnod
yn ystod chwe gwers.
Edrychodd y sesiwn ar nifer o
wahanol ardaloedd, yn cynnwys:
Lefelau democratiaeth trwy’r DU
ar gyfer oedolion a phobl ifanc.
Y gwahaniaeth rhwng y
Llywodraeth a’r Senedd
Pwy gaiff ei ethol i’w cynrychioli yn
lleol (Caerdydd), yn genedlaethol
(Cymru) a’r DU gyfan.
Sut mae pleidleisio mewn
etholiad.
Cyfreithiau ynghylch pryd cewch a
phwy gaiff bleidleisio.
Edrychom hefyd ar CCUHP,
Hawliau Plant a beth oedd hyn yn
ei olygu i’r dosbarth.  Bu’r
sesiynau yn llwyddiannus a
chafwyd dadleuon a thrafodaethau
gwych a chawsom hefyd atebion
diddorol iawn i gwis a oedd yn
rhan o’r wers.

Diwrnod ABCh Ysgol Uwchradd Cantonian

Rydym yn edrych ymlaen at gymryd rhan mewn diwrnod ABCh arall yn yr ysgol yn y dyfodol.
 



Ar 28 Medi, cafodd 17 aelod y CIC
gyflwyniad i’r CIC (roedd rhai eisoes
yn aelodau a rhai newydd gychwyn â
ni yn y cyfarfod blaenorol). Yn ystod y
sesiwn, dysgont am strwythur y CIC,
yn cynnwys y weithrediaeth, y grŵp
diwygio a’r is-grwpiau. 
Trafodont gyda’r aelodau presennol
pam mae’r CIC yma a beth yw’r
cyfleoedd newydd a pharhaus y
gallent gymryd rhan ynddynt. Yn
ystod y sesiwn hon, roedd ar y grŵp
gyfrifoldeb dros benderfynu sut mae
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capio’r niferoedd ym mhob is-grŵp yn y
ffordd fwyaf teg oherwydd yn y
blynyddoedd blaenorol, bu ‘ffefryn’ bob
tro, yr oedd nifer o aelodau’n tueddu i
fod o’i blaid. Y rheswm dros gyflwyno
cap oedd y byddai angen rhannu’r is-
grŵp mwy ar achlysuron i weithgorau a
methu â dod i benderfyniad unfryd.
Rhoddodd hyn gyfle i aelodau newydd
gymryd cyfrifoldeb a theimlo eu bod yn
rhan o’r broses gwneud
penderfyniadau a bod yn rhan o’r grŵp
o’r cychwyn.

Cyflwyniad CIC

wedi'i gwneud gyda mentimeter ar y dydd
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Ymchwilio ac adnabod modelau presennol,
dulliau a gwasanaethau ar gyfer cynorthwyo
Iechyd Meddwl a Lles plant a phobl ifanc.
Nodi cymorth ataliol a allai helpu i leihau’r
angen am uwchgyfeirio i ymyriadau iechyd
meddwl a lles megis Gwasanaethau Iechyd
Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS).
Pa wasanaethau/cymorth y mae eu hangen
ar blant a phobl ifanc.
Nodi’r ffyrdd newydd y gellid cyflwyno
gwasanaethau i blant a phobl ifanc.

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
Grŵp Gorchwyl Craffu Iechyd Meddwl
Grŵp Llywio Dychweliad CAMHS 
Grŵp Datblygu Dychweliad CAMHS

Dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, mae
Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) wedi
gweithio ar ei flaenoriaeth, sef Iechyd Meddwl
a Lles. 
Nododd y grŵp fod angen gwneud nifer o
dasgau er mwyn iddynt gael dealltwriaeth dda
o’r gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles
presennol sydd ar gyfer plant a phobl ifanc a’r
ffyrdd gorau o ddylanwadu ar wasanaethau’r
dyfodol a’u siapio, roedd hyn yn cynnwys:

Bu aelodau o’r grŵp hefyd ar nifer o grwpiau
strategol/gorchwyl i geisio deall beth yw’r
meddylfryd ar hyn o bryd ymhlith y rhai sy’n
gwneud penderfyniadau.

Adroddiad ac Argymhellion Allweddol
Ar ôl eu hymrwymiad ac ymchwil, mae’r grŵp
wedi ysgrifennu adroddiad sy’n nodi rhai o’r
materion y mae Plant a Phobl Ifanc yn eu
hwynebu, yr oedolion sy’n gweithio ac yn eu
cefnogi, yr amgylchedd y maent yn dysgu
ynddo a’r oruchwyliaeth a roddir ar
wasanaethau. Yna, cyflwyna’r adroddiad nifer
o argymhellion allweddol sydd eu hangen yn ôl
y bobl ifanc er mwyn i bethau wella. Caiff yr
adroddiad hwn ei gyhoeddi yn fuan a’i anfon i
nifer o bobl a sefydliadau allweddol yn mae’r
grŵp wedi eu hadnabod.

Is-grwpiau (blaenoriaethau’r CIC)

Creu dau fideo.
Bydd y cyntaf - ffilm 2 funud gyda phobl
ifanc yn trafod rhai o’r problemau y
maent yn eu hwynebu sy’n achosi
Iechyd Meddwl a Lles gwael ac yn
hyrwyddo HybMeddwl.
A’r ail fydd ffilm 20-30 eiliad y gellir ei
defnyddio i hyrwyddo’r HybMeddwl ar
wahanol blatfformau, megis safleoedd
ar y cyfryngau cymdeithasol.

Diweddaru gwefan yr HybMeddwl gyda
newidiadau a nododd defnyddwyr.
Posteri a baneri y gellir eu harddangos
mewn ysgolion ac mewn llefydd eraill trwy’r
ddinas.

Symud ymlaen
Fel arfer, mae’r CIC yn gosod tair
blaenoriaeth newydd ar ddechrau pob
blwyddyn academaidd ond eleni, bu hyn
ychydig yn wahanol. 
Fel rhan o’u gwaith y llyned, nododd y CIC
nifer o ffyrdd yr hoffent hyrwyddo HybMeddwl,
sef:

 
Er mwyn gwneud y pethau uchod, roedd
angen arian ar y CIC, a gwnaeth gais i
Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd am arian trwy
Grant Llywodraeth Cymru y’i nod yw gwella
Iechyd Meddwl a Lles i bobl ifanc.
Mae’r arian wedi ei gymeradwyo ond
oherwydd na chafodd ei gymeradwyo tan ar
ôl cychwyn y flwyddyn academaidd newydd,
2019-20, penderfynodd CIC fwrw ymlaen ag
is-grŵp blaenoriaeth Iechyd Meddwl a Lles
heb fynd trwy’r sianelau arferol o ddadlau a
phleidleisio ar faterion blaenoriaeth.
Golyga hyn y gall yr is-grŵp nawr fynd ymlaen
â’r gwaith uchod.
Yn ogystal â’r gwaith hwn, mae’r grŵp wrthi’n
edrych ar beth gall ei wneud dros weddill y
flwyddyn academaidd hon i weithio at eu nod
o helpu pobl ifanc â’u Hiechyd Meddwl a Lles.

Iechyd Meddwl a Lles 2018 - 2019

Cadwch lygad am eu gwaith yn y rhifynnau nesaf.



sail y model Fearless.
Gwefan yw Fearless lle cewch fynediad at
wybodaeth a chyngor heb feirniadaeth am
droseddau a lle diogel i gael gwybodaeth am
droseddau, a hynny yn 100% anhysbys.
Hefyd datblygwyd grŵp gorchwyl a gorffen yn
cynnwys sefydliadau ledled y ddinas sy’n
cyflwyno sesiynau ar godi ymwybyddiaeth am
droseddau â chyllyll mewn ysgolion. Diben y
grŵp oedd deall pwy sy’n cyflwyno beth ac i ba
ysgolion. Roedd hon yn ffordd o atal dyblygu a
hefyd i sicrhau ansawdd a sicrhau bod pawb yn
gweithio at yr un safon ac yn rhannu’r un
negeseuon.
Daeth hyn i anterth wrth ddatblygu taflen,
Cynorthwyo Atal Troseddau â Chyllyll gan Bobl
Ifanc yng Nghaerdydd - Adnodd ar gyfer
Gweithwyr Proffesiynol â Phobl Ifanc a oedd yn
amlygu sefydliadau allweddol sy’n gweithio ar yr
agenda Troseddau â Chyllyll yng Nghaerdydd.
Mae’r adnodd wedi ei rannu â nifer o bartneriaid
a phob ysgol yn y ddinas.
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Is-grwpiau (blaenoriaethau’r CIC)

Gyda marwolaeth gan droseddau cyllell ledled
Cymru a Lloegr ar y lefel uchaf ers y
dechreuwyd eu cofnodi ym 1946, a thrais sy’n
cynnwys cyllyll a gynau yn cynyddu gan 21% y
llynedd yn unig, mae’n amlwg bod angen
ailystyried ar frys y dulliau cyfredol o fynd i’r
afael â thrais a throseddau.
Mae aelodau CIC wedi bod yn gweithio gydag
Uwch Swyddogion Ieuenctid i lunio gweithdy
codi ymwybyddiaeth am droseddau â chyllyll y
gellir ei gyflwyno mewn ysgolion ledled y
ddinas.  Helpodd aelodau i nodi beth roedd
angen ei gynnwys yn y gweithdy trwy edrych ar
y gyfraith, y canlyniadau, pam mae pobl ifanc yn
cario cyllyll a rôl y cyfryngau yn nhroseddau
cyllyll.
Gweithiodd aelodau’r is-grŵp troseddau â
chyllyll â phobl ifanc o wahanol ganolfannau
ieuenctid yn y ddinas i ddatblygu’r gweithdy a’i
dreialu. Ar ôl gwerthuso’r sesiwn, gofynnodd
aelodau i ni ei threialu eto mewn ysgol lle
cyflwynwyd i gweithdy i dros 200 o bobl ifanc.
Datblygwyd adnoddau ar gyfer y gweithdy ar 

Troseddau Cyllyll 2018 - 2019 

Gwasanaethau Ieuenctid Cynorthwyol 2018 - 2019

Dros y flwyddyn, cyflawnodd yr is-grŵp
lawer iawn. Bydd rhan o’r gwaith
hwnnw yn mynd ymlaen i 2019 - 20
ond nid fel is-grŵp swyddogol.
Yn gyntaf, edrychodd yr is-grŵp ar y
marc ansawdd gwaith ieuenctid: lefel
arian a chreodd arolwg ar sail y
themâu yn hwnnw. Yna gofynnont i’r
rheolwyr gwasanaeth ieuenctid  ofyn
i’w staff ei gwblhau. Ar ôl i’r staff gael
dweud eu dweud, penderfynodd yr is-
grŵp ganolbwyntio ei ymdrechion ar
elfen arall o’r marc safon, gan sicrhau
bod y gwasanaethau yn gweithredu’r 7

safon cyfranogi cenedlaethol ar gyfer
plant a phobl ifanc yng Nghymru.
Cododd cyfle wedyn iddynt gydweithio
ag arweinydd llwyddiant gwasanaeth
ieuenctid Caerdydd a chynnal
archwiliad ar y darparwr hyfforddiant
a’r gwasanaeth tiwtora ACT. 
Er mwyn gwneud hyn, roedd angen
hyfforddi’r grŵp fel archwilwyr ifainc.
Yn y flwyddyn newydd, bydd
gwasanaethau ieuenctid Caerdydd yn
cael archwiliadau er mwyn ceisio cael
marc barcud cenedlaethol ar gyfer y
gwasanaeth ar y cyfan.
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Is-grwpiau (blaenoriaethau’r CIC)
Amddiffyn yr Amgylchedd 2019 - 2020

Eleni, ffurfiwyd is-grŵp
newydd: amddiffyn yr
amgylchedd. 
Daeth yr is-grŵp o’r bleidlais
gwneud dy farc, fe’i
cyflwynwyd gan Connor
Clarke, ASI Caerdydd ac
aelod CIC, a chynigion gan
aelodau CIC a phleidleisiwyd

hyn fel ffefryn.
Mae’r grŵp wedi bod yn
ymchwilio pa drywydd yr
hoffent ei flaenoriaethu
oherwydd gall y testun fod yn
un eang. Maent hefyd yn
bwriadu gweithio gyda
chynghorwyr lleol a senedd
ieuenctid Cymru.

Cadwch lygad am eu gwaith yn y rhifynnau nesaf.

Croesawu Ffoaduriaid 2019 - 2020

Blaenoriaeth newydd ar gyfer
y flwyddyn yw Croesawu
ffoaduriaid. Roedd hon yn
fater ym mhleidlais gwneud
dy farc, a gyflwynwyd gan
Victor Ciunca, ASI dros
Gaerdydd ac aelod o CIC. O
ganlyniad, mae CIC wedi
blaenoriaethu’r testun ar
gyfer y flwyddyn.   
Y cynllun presennol ydy
gweithio ag Oasis Caerdydd
(sy’n ceisio rhoi croeso

cynnes Cymreig i ffoaduriaid
a cheiswyr lloches) a
chyngor ffoaduriaid Cymru
(sy’n siarad ar ran y rhai sy’n
ffoi erledigaeth, gwrthdaro a
gorthrwm) a darganfod beth
maen nhw’n wneud a sut
maent yn cefnogi pobl ifanc.
Maent eisiau gwybod os oes
cwmpas i gydweithio ar
agenda croesawu ffoaduriaid
i’n dinas.

Cadwch lygad am eu gwaith yn y rhifynnau nesaf.



Fel Aelod o’r Senedd Ieuenctid, mae o
hyd yn anrhydedd cyfarfod Aelodau o
Senedd y DU (ASau) - a thros y
misoedd nesaf, bu’n genhadaeth i mi a
Victor i gyfarfod â chymaint o ASau ac
ACau â phosibl.
 
Nid personol yn unig yw’r manteision (er
bod y cyfle am ffotograff yn wych),
maent yn gyfleoedd hefyd i’r cyngor
ieuenctid ledu gwybodaeth am ei waith i
bobl sydd mewn swyddi dylanwadol.
Rydym yn defnyddio’r cyfarfodydd hyn
fel cerbyd i roi gwybod i’r rhai sy’n
gwneud deddfau, sydd oll yn cynrychioli
Caerdydd, am waith y CIC, ond yn
bwysicach am flaenoriaethau plant a
phobl ifanc yng Nghaerdydd.
 
Fel prif flaenoriaeth Gwneud dy Farc
2019, cododd Diogelu’r Amgylchedd
droeon yn ystod y cyfarfodydd hyn. Mae
pobl ifanc yn ymrwymo yn ein dyfodol a
da fu gweld sut mae’r gwleidyddion yn
ymwybodol o hyn ac yn myfyrio arno. 
 
Yn ogystal, roedd Croesawu
Ffoaduriaid, Trosedd ac Iechyd Meddwl
oll yn brif destunau trafod (roedd hyn o
fantais o hefyd y bu modd i ni ddangos
HybMeddwl a gwaith Is-grŵp Iechyd
Meddwl a Lles).
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Yn ogystal â lledu gwybodaeth am blant a
phobl ifanc, defnyddiom y cyfleoedd hyn i
ehangu ein rhwydwaith cyfathrebu. Ein
nod yn y pen draw yw cael y bobl
dylanwadol hyn i fod yn rhan o waith pobl
ifanc a chodi eu hymwybyddiaeth
amdanom ni - mewn capasiti ehangach na
chyfarfodydd yn unig - sy’n rhan allweddol
o’r daith honno.
Roedd yn brofiad gwych ar y cyfan. Fy
adegau allweddol oedd cyfarfod Prif
Weinidog Cymru, Mark Drakeford (AC
Gorllewin Caerdydd) ac AS. Stephen
Doughty, yn ogystal â dewis gwisgo’n
drwsiadus hamddenol, hamddenol neu’n
drwsiadus.

Cyfarfod ASau
Ysgrifennwyd gan Connor Clarke
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Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:
Ionawr 15
Chwefror 12
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/
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Tîm Cyfraniad Actif
Ymgysylltu ac Effaith
Gorffenaf – Awst 2019

23 Gweithgaredd Ymrwymo
281 Cyswllt Ymrwymo

183 Person wedi Ymrwymo

Ar hyn o bryd, mae 22 person
ifanc wedi eu hyfforddi fel

Cyfwelwyr Ifainc

115 o blant a phobl ifanc
wedi cael hyfforddiant am

hawliau

559 awr o wirfoddoli gan
68 aelod o Cyngor
Ieuenctid Caerdydd

Mae TCA wedi bod trwy’r broses hunan-asesu ar gyfer y
Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol a bydd yn cael gwobr

marc barcud gan Brif Weinidog Cymru.

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

- Grŵp Llywio Troseddau Cyllell Caerdydd

* Mae'r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg *
* This document is available in Welsh *


