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Er mwyn cwrdd ag un o ofynion y ddeddfwriaeth, mae disgwyl i Awdurdodau Lleol weithio 
gyda phartneriaid perthnasol i: 
 

• Gefnogi Fforwm / Cyngor Ieuenctid y Sir fel corff cynrychioliadol o bobl ifanc i 
weithredu fel sianel ar gyfer barn pobl ifanc ar draws eu hawdurdod lleol a 
chynrychioli'r safbwyntiau hynny i gyrff gwneud penderfyniadau lleol a 
chenedlaethol. 

• Dylent anelu at fod mor gynhwysol â phosibl o ran lledaeniad daearyddol, oedran, 
rhyw ac i gynrychioli anghenion arbenigol a phobl ifanc mwy ymylol. 

• Er mwyn i Fforymau / Cynghorau Ieuenctid y Sir weithredu'n effeithiol, bydd angen 
iddynt gael eu cefnogi'n ddigonol gan Awdurdodau Lleol a ddylai ystyried pa 
gymorth sydd ei angen i wneud hyn. 

• Dylent gael eu hysbysu a'u cysylltu â'u strwythurau democrataidd lleol. 
• Bydd angen iddynt hefyd gael eu cysylltu'n effeithiol â strwythurau cyfranogi 

cenedlaethol fel Young Wales, Comisiynydd Plant Cymru a Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 

 
Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl ddynol i gael barn ac i'r safbwyntiau hyn fod o bwys. 
Mae'n dweud y dylid ystyried barn plant a phobl ifanc pan fydd pobl yn gwneud 
penderfyniadau am bethau sy'n eu cynnwys, ac ni ddylid eu diswyddo allan o law ar sail 
oedran. Mae hefyd yn dweud y dylid rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar blant a phobl 
ifanc i wneud penderfyniadau da. Erthygl 12 (Parch at farn y plentyn - Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) 

 
Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
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Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion s’yn gyfrifol am gydlynu a rheoli Cyngor 
Ieuenctid Ceredigion ers iddo gael ei sefydlu gyntaf yn Hydref 2015. Maent yn 
cwrdd dair gwaith y flwyddyn (unwaith bob tymor) ac mae’r Cyngor yn cynnal 
digwyddiad ar ddiwedd eu blwyddyn ‘yn y rôl’. Ar hyn o bryd, mae cyfarfodydd y 
Cyngor Ieuenctid yn cael eu cynnal ar-lein, ond fel rheol, byddent wedi'u lleoli yn y 
siambr ym Mhenmorfa. 
 

 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

 

 
Crynodeb: 
 
Hirdymor: Cydbwyso angen tymor byr â chynllunio 
tymor hir ar gyfer y dyfodol 

 

 
Integreiddio: Darparu ymyrraeth gynnar i leihau 
problemau rhag datblygu 

 

 
Cydweithio: Ystyried sut y gall llesiant pobl ifanc 
effeithio ar bob un o'r nodau llesiant 
 

 

Cynnwys: Gweithio gydag eraill i greu cyfleoedd i bobl 
ifanc 
 

 

Atal: Cynnwys pobl ifanc a cheisio eu barn  

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Cymeradwyo'r cynnig bod cofnodion Cyngor Ieuenctid 
Ceredigion yn cael eu cyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Dysgu a Cabinet, er gwybodaeth, bob tymor. 

 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Cymeradwyo'r cais a bodloni gofynion y ddeddfwriaeth fel y 
nodir yn Atodiad B Llywodraeth Cymru - Rhannu Pwrpas: 
Rhannu Dyfodol: Canllawiau Statudol i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - yw Atodiad B - y 
Canllawiau Statudol ar Gyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. 

 
Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n Dysgu 

 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 Buddsoddi yn 
Nyfodol y Bobl 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Dim 



3 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risg(iau): 
 

Dim 

Pwerau Statudol: Canllawiau Statudol ar Gyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.  
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 
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Cofnodion Cyngor 

Ieuenctid 22.10.21.doc 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James 

Swyddog Adrodd: Lowri Evans / Gwion Bowen 
 

Dyddiad: 14eg Rhagfyr 2021 
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SPSF 3 - ATODIAD B 
CANLLAWIAU STATUDOL YNGHYLCH CYFRANOGIAD PLANT A PHOBL 
IFANC 
 
 
Mae'r canllawiau statudol hyn yn cael eu cyhoeddi yn unol ag Adran 

17(3) o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 ac maent yn berthnasol I 

awdurdodau lleol mewn perthynas â chynlluniau llesiant lleol, a phryd 

bynnag y byddant yn gwneud penderfyniadau a allai effeithio ar blant a 

phobl ifanc. 

 

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i hybu a hwyluso cyfranogiad plant a 

phobl ifanc mewn penderfyniadau a allai effeithio arnynt. Y sail gyfreithiol ar 

gyfer y ddyletswydd hon yw Adran 12 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 

2010. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol wneud trefniadau y 

maent yn ystyried sy'n addas i hybu a hwyluso cyfranogiad gan blant ym 

mhenderfyniadau'r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a 

diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau. Gallai'r dyletswyddau hyn gael eu 

cyflawni drwy'r cynllun llesiant lleol. 

 

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn 

gonfensiwn rhyngwladol sy'n nodi hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd, 

cymdeithasol a diwylliannol plant hyd at 18 oed. Mae'n cydnabod nid yn unig 

eu hawliau dynol sylfaenol ond yn rhoi hawliau ychwanegol iddynt i'w 

hamddiffyn rhag niwed fel un o'r grwpiau mwyaf agored i niwed mewn 

cymdeithas. Mae gan CCUHP 54 o erthyglau. Mae erthyglau 1-41 yn nodi sut 

y dylai plant a phobl ifanc gael eu trin. Mae'r 13 o erthyglau eraill yn nodi sut y 

dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i sicrhau y gallai plant a phobl 

ifanc gael mynediad at eu hawliau. 

 

Yng Nghymru, mae'r ymrwymiad i'r Confensiwn yn cael ei ymgorffori mewn 

deddfwriaeth gyda Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifance (Cymru) 2011. 

 Mae Adran 1 y Mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw 

dyledus i'r Confensiwn wrth arfer eu swyddogaethau. Mae hyn yn golygu bod 

yn rhaid i Weinidogion Cymru ystyried sut mae'r hyn maent yn ei wneud yn 

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
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cysylltu â'r hawliau a'r rhwymedigaethau yn CCUHP a manteisiwyd ar bob 

cyfle i nodi sut i wireddu’r hawliau perthnasol cyn gwneud penderfyniadau. O 

ganlyniad, mae hyn yn treiddio I lawr i'r lefel leol drwy ddeddfwriaeth, 

rheoliadau a chanllawiau statudol. 

 

Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud â hawl plant a phobl ifanc i gymryd rhan 

sy'n hawl sylfaenol ac yn hawl galluogi fel y nodir yn Erthygl 12 CCUHP: 

 

 

 

 

 

Mae erthyglau’r CCUHP wedi’u crynhoi’n Saith Nod Craidd a ddylai fod yn sail 

I arferion gwaith unrhyw ddarpariaeth gan wasanaeth sy'n gweithio gyda 

phlant a phobl ifanc yn genedlaethol ac yn lleol. Mae Nod Craidd 5 yn 

arbennig yn ymwneud â chyfranogiad plant a phobl ifanc gyda'r nod 

 

 

 

 

 

Bwriad y canllaw hwn felly yw rhoi cyfle i bob plantyn a pherson ifanc gael 

gwrandawiad a chael cyfrannu at wneud penderfyniadau. 

 

Gall llais a chyfranogiad y dinesydd fod yn erfyn pwysig i ddeall ble mae 

system yn methu a lle mae diffyg cyd-drefnu rhwng darparwyr gwasanaethau 

yn gwastraffu adnoddau heb wella canlyniadau, i ailgynllunio gwasanaethau o 

gwmpas anghenion pobl ac i bwyso a mesur effeithlonrwydd gwasanaeth. 

Dylai plant a phobl ifanc gael eu hystyried fel dinasyddion nawr, nid 

dinasyddion y dyfodol. Dylai Awdurdodau Lleol feddwl sut y gallant roi’r grym i 

blant a phobl ifanc gyfrannu at wneud penderfyniadau a sicrhau bod clust i 

glywed eu barn. Er y bod yn well gan y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc 

Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch beth maent yn meddwl 
a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n 
effeithio arnynt hwy, ac i gael eu barn wedi ei hystyried. 
 

Bod pob plenty a person ifanc yn cael gwrandawiad, yn cael eu 
trin a pharch, ac yn cael eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol 
wedi’u cynabod 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/implementation-of-childrens-rights/?skip=1&lang=cy
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gyfrannu mewn grŵp, dylid ystyried sut y gall unigolion fod yn rhan o 

brosesau cynllunio a phenderfynu. 

 

Gofynion 

 

Er mwyn bodloni gofynion y Ddeddfwriaeth, mae disgwyl i Awdurdodau Lleol 

weithio gyda phartneriaid perthnasol i: 

 

• hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant a phobl ifanc o fewn cyd-destun 

eang y CCUHP, fel rhan o'u polisïau, gwasanaethau a'r ymgysylltu 

ehangach â dinasyddion. Mae disgwyl i Awdurdodau Lleol sicrhau bod 

cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl yn ymwybodol o'u hawliau fel y 

nodir hwy yn y Confensiwn, gan gynnwys eu hawl i gymryd rhan ac i'w 

barn gael ei chlywed, a'u hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau am 

bolisïau a gwasanaethau sy'n effeithio ar eu bywydau; 

 

• gwreiddio cyfranogiad plant a phobl ifanc ym mhob agwedd ar gynllunio, 

darparu ac adolygu gwasanaethau. Dylai hyn gynnwys Asesu Llesiant 

Lleol, y cynllun llesiant lleol ac is-gynlluniau perthnasol; 

 

• mabwysiadu Safonau Cyfranogi Cenedlaethol. Mae cefnogaeth i’r 

Safonau Cyfranogi Cenedlaethol yn atgyfnerthu’r ymrwymiad i hawliau 

plant yng Nghymru a cheir llawer o enghreifftiau o arferion da o gyrff sydd 

wedi mabwysiadu’r safonau fel cyfrwng i sicrhau bod unrhyw gyfranogiad 

yn ystyrlon ac effeithlon. 

 

• cyhoeddi gwybodaeth am fanteision a threfniadau hyrwyddo a hwyluso 

cyfranogiad yn yr awdurdod, a rhannu enghreifftiau o arferion da, er 

enghraifft, trwy wefannau a thaflenni newyddion yn ogystal ag ar y 

Bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad, yn cael eu trin â 

pharch, ac yn cael eu hil a'u hunaniaeth ddiwylliannol wedi'u cydnabod. 

cyfryngau cymdeithasol a thrwy weithio gyda ‘Young Wales’. Gall y plant 

a’r bobl ifanc eu hunain gymryd rhan amlwg i godi ymwybyddiaeth am 
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bwysigrwydd cymryd rhan. Mae gan Lywodraeth Cymru lawer o 

adnoddau a allai gefnogi hyn ac y gellid eu haddasu yn ôl anghenion lleol. 

Yn ogystal â defnyddio adnoddau a’r cyfryngau sy’n rhwydd eu cyrraedd 

gan blant a phobl ifanc, gellid cynnwys gwybodaeth yn adroddiad cynnydd 

blynyddol y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus; 

 

• dylai gwybodaeth a deunyddiau sydd wedi'u hanelu at blant a phobl ifanc 

fod yn glir ac yn hawdd i'w deall. Dylent ateb eu cwestiynau a'r anghenion 

a nodwyd ganddynt, yn ogystal â bod yn gywir, yn gyfredol, yn berthnasol 

ac yn hygyrch o ran iaith a fformat. 

 

• sicrhau bod ystod o gyfleoedd a'r gefnogaeth briodol yn cael eu darparu ar 

gyfer cyfranogiad effeithiol. Dylai'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fel 

unigolion gymryd rhan gael eu hintegreiddio i'r gwasanaethau o ddydd i 

ddydd yn ogystal â strwythurau cyfranogi penodol megis fforymau ar gyfer 

plant, fforymau ar gyfer pobl ifanc, neu grwpiau/fforymau sy'n cynrychioli 

plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, rhai sy'n agored i niwed neu rai sydd â 

diddordeb arbennig mewn mater penodol. Mae gan y fforymau a'r grwpiau 

hyn rôl allweddol i'w chwarae o ran cefnogi plant a phobl ifanc i gael llais 

ac i ddefnyddio eu hawliau fel y nodir hwy yn y Confensiwn; 

 

• cefnogi Fforwm / Cyngor Ieuenctid Sirol fel corff cynrychiadol o bobl ifanc i 

weithredu fel sianel ar gyfer barn pobl ifanc ar draws eu hawdurdod lleol a 

chynrychioli'r safbwyntiau hynny i gyrff gwneud penderfyniadau lleol a 

chenedlaethol. Dylent anelu at fod mor gynhwysol â phosibl o ran 

lledaeniad daearyddol, oedran, rhyw ac at gynrychioli anghenion arbenigol 

a phobl ifanc sy'n fwy ar yr ymylon. Er mwyn i Fforymau/ Cynghorau 

Ieuenctid Sirol weithredu'n effeithiol, bydd angen iddynt gael eu cefnogi'n 

ddigonol gan Awdurdodau Lleol a ddylai ystyried pa gymorth sydd ei 

angen i wneud hyn. Dylent gael eu hysbysu gan eu strwythurau 

democrataidd lleol a'u cysylltu â hwy. Bydd angen iddynt hefyd gysylltu'n 

effeithiol i mewn i strwythurau cyfranogiad cenedlaethol megis 'Young 

Wales', Comisiynydd Plant Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 
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• rhoi ystyriaeth briodol i'r iaith Gymraeg wrth hyrwyddo a hwyluso 

cyfranogiad ac fel rhan o baratoi'r cynllun llesiant lleol, gan adlewyrchu ei 

statws swyddogol yng Nghymru a'r nod llesiant cenedlaethol sef 'y 

Gymraeg yn ffynnu'. 

 

Gweithio gyda phartneriaid 

 

Er bod y canllawiau statudol hyn, a gyhoeddwyd o dan Fesur Plant a 

Theuluoedd (Cymru) 2010  yn ymwneud ag Awdurdodau Lleol yn unig, 

byddem yn eu hannog I weithio'n agos gyda phob un o'u partneriaid 

perthnasol. Mae gweithio mewn ffordd amlasiantaethol yn arfer da ac mae 

Adran 25 Deddf Plant 2004 yn gosod dyletswydd 

gyfreithiol ar awdurdodau lleol i hyrwyddo cydweithrediad gyda'r bwriad o 

wella llesiant plant yn yr ardal. Ymhellach, mae Adran 38 Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  yn rhoi gofyniad ar fyrddau 

gwasanaethau cyhoeddus hefyd I ymgynghori wrth asesu cyflwr llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal. 

 

Mae llawer o enghreifftiau o bartneriaid sy'n cyfrannu at gyfranogiad plant a 

phobl ifanc ac yn ei brif ffrydio i'w meysydd gwaith a'u trefniadau ar gyfer 

ymgysylltu â dinasyddion. Gwelir rhai o'r rhain ar www.youngwales.wales and 

www.pupilvoicewales.org.uk. 

 

Beth sy'n digwydd nawr? 

 

Mae cwmpas y ddyletswydd i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant a phobl 

ifanc yn ehangach na chael eu cynnwys yn y cynllun llesiant lleol. Mae'n 

bwysig fod cyfranogiad yn dod yn rhan o bolisi ac arferion yr holl bartneriaid 

lleol. Dylai Awdurdodau Lleol weithio gyda phartneriaid lleol, gan gynnwys 

plant a phobl ifanc, er mwyn sicrhau bod cyfranogiad yn cael ei hyrwyddo a'i 

hwyluso. 

 

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/pdfs/ukpga_20040031_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/38/enacted
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/38/enacted
http://www.pupilvoicewales.org.uk/
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Fodd bynnag, gallai’r cynllun llesiant esbonio sut y gellid sicrhau bod pob 

agwedd ar gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau a’u “trefniadau ar 

gyfer hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad” wneud cyfranogiad ac ymgysylltiad 

plant a phobl ifanc yn ganolog iddynt. Gallai adroddiad cynnydd y bwrdd 

gwasanaethau cyhoeddus gynnwys crynodeb i esbonio sut mae’r 

dyletswyddau statudol hyn wedi’u cyflawni a sut y gellid gwneud yn well. 

Gallai adroddiad cynnydd blynyddol y byrddau gwasanaethau cyhoeddus 

ystyried y nodweddion gwarchodedig, yn enwedig o ran oed, gan adrodd yn 

benodol ar ganlyniadau i blant a phobl ifanc. 

 

Bydd Llywodraeth Cymru’n monitro trefniadau lleol ar gyfer cyfranogiad plant 

a phobl ifanc. Hefyd, mae cynlluniau llesiant lleol yn rhoi tystiolaeth i 

Arolygiaethau a Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) wrth iddynt gynnal 

adolygiadau o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau lleol. Gallai 

Arolygiaethau a’r WAO hefyd adolygu'r canlyniadau a gyflawnwyd a'r 

gweithdrefnau cysylltiedig i ddangos pa mor effeithiol y mae plant a phobl 

ifanc yn cael eu clywed a'u cynnwys. 

 

Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i gael gwrandawiad, i gael llais ac i allu 

cael mynediad at gyfleoedd i chwarae rhan weithredol mewn gwneud 

penderfyniadau lle bynnag y bônt - yn yr ysgol, o gwmpas yn y gymuned neu 

fel defnyddwyr gwasanaethau. 

 

Ein huchelgais yw i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru wireddu eu 

hawliau fel y nodir hwy yn y Confensiwn. Efallai y bydd yna weithiau rwystrau i 

gyflawni hyn, ond drwy weithio mewn ffordd gydweithredol, mae gennym ni i 

gyd rôl o ran ystyried ffyrdd y gallai'r rhwystrau hyn gael eu dileu neu eu 

goresgyn. Mae Cymru wedi bod yn arwain y ffordd o ran cyfranogaeth plant a 

phobl ifanc, a rhaid cynnal y momentwm. 

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am arfer da mewn perthynas â chyfranogiad 

plant a phobl ifanc ar www.childrensrights.wales neu 

http://www.childrensrights.wales/images/PDF/Participation_En2.pdf 

http://www.childrensrights.wales/images/PDF/Participation_En2.pdf
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Mae gwybodaeth, adnoddau, deunyddiau ac arfer da sy'n cefnogi cyfranogiad 

yng Nghymru ar gael hefyd yn www.youngwales.wales. 

 

http://www.youngwales.wales/
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Cofnodion Cyfarfod 
Cyngor Ieuenctid Ceredigion 
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Megan Williams  Ysgol Henry Richard a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion 
Jessica Jones  Ysgol Henry Richard 
Hanna Morgans Bowen Ysgol Bro Teifi 
Gwenllian Morgan  Ysgol Bro Teifi 
Cadan Pearce  Ysgol Bro Teifi 
Alexandra Moore  Ysgol Penglais 
Ella Bradick   Ysgol Penglais 
Elen Llewelyn-Williams Ysgol Gyfun Penweddig 
Elain Morgan   Ysgol Gyfun Penweddig 
Luned Jones   Ysgol Gyfun Penweddig 
 
Yn bresennol hefyd:  Y Cynghorydd Catrin Miles (Aelod Cabinet;  Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a 
Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth – Cyngor Sir Ceredigion), Gwion Bowen (Cadeirydd a Swyddog 
Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, Gwaith Ieuenctid a'r Gwasanaeth Ymgysylltu), Lowri Edwards 
(Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Sir Ceredigion) Lowri 
Evans (Rheolwr Tîm, Gwaith Ieuenctid a'r Gwasanaeth Ymgysylltu – Cyngor Sir Ceredigion), 
Carys Huntly (Cydlynydd Asesu Lles Rhanbarthol – Rhanbarthol / Cyngor Sir Ceredigion) 
 
Siaradwyr:  Samantha Boswell (Swyddog Ymgysylltu a Phrosesu y Gwasanaethau Etholiadol – 
Cyngor Sir Ceredigion), Emma Harries (Swyddog Cymorth Gwasanaeth, Gwasanaethau 
Etholiadol – Cyngor Sir Ceredigion) 
 
Ymddiheuriadau:  Gethin Jones (Rheolwr Corfforaethol, Gwasanaeth Cymorth ac Atal – Cyngor 
Sir Ceredigion), Elen James (Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Porth Cymorth Cynnar – Cyngor 
Sir Ceredigion) 
 

COFNODION 

1 Croeso, Ymddiheuriadau a Chyflwyniadau (Cydweithwyr) 

  

Agorodd Gwion Bowen y cyfarfod trwy groesawu'r Cyngor Ieuenctid newydd. 

 

Aeth cydweithwyr Cyngor Sir Ceredigion ymlaen i gyflwyno'u hunain a'u rolau. 

 

Nodwyd yr ymddiheuriadau gan Gethin Jones, Rheolwr Corfforaethol.  
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2 Defnyddio Microsoft Teams 

  

Esboniodd Gwion Bowen elfennau ymarferol Microsoft Teams.  

 

 Problemau cysylltu 

 Y botwm tawelu 

 Cyfleuster sgwrsio 

 Gohebiaeth i ddilyn mewn neges e-bost 

Yn ogystal, cyflwynodd Gwion ychydig wybodaeth am gefndir y Cyngor Ieuenctid, ac 
oherwydd y pandemig, esboniodd na fu modd i ni gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn y 
Siambr.  Bydd yr Awdurdod Lleol yn parhau i adolygu hyn i weld a oes modd i ni estyn 
gwahoddiad i'r Cyngor Ieuenctid gael y profiad o fod yn y Siambr ym Mhenmorfa cyn 
diwedd eu cyfnod yn y rôl.  Ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i gynnal cyfarfodydd rhith. 
 

3 Cyflwyniad i Aelodau'r Cyngor Ieuenctid 

  
Aeth aelodau'r Cyngor Ieuenctid ymlaen i gyflwyno'u hunain, y sawl y maent yn eu 
cynrychioli (ysgol / sefydliadau ac ati), ynghyd â hobi y maent yn ei fwynhau. 
 

4 Beth yw ein Cyngor Ieuenctid a strwythur Cyngor Ieuenctid 2021/22? 

  

Rhoddodd Gwion Bowen gyflwyniad i'r Cyngor Ieuenctid. 

 

Cyfarfod 1af Cyngor 

Ieuenctid 2021.22.pptx 
 

5 Ymgynghoriad:  Trafodaeth am yr Asesiad Llesiant Lleol 

  

Cyflwynwyd fideo gan Gwion Bowen a chyfres o sleidiau a oedd yn dangos diben yr 

Asesiad Llesiant Lleol a gynhelir ar hyn o bryd. 

 

Bu aelodau'r Cyngor Ieuenctid yn cymryd rhan mewn cwis a oedd wedi eu cynorthwyo i 

rannu ystyriaethau a phersbectifau dan y penawdau canlynol yn bennaf; 

 

 Cydlyniant Cymunedol 

 Yr Amgylchedd 

 Trafnidiaeth 

 Tai 

 Iechyd Corfforol a Meddyliol 



 

3 
 

 Iaith a Diwylliant 

Local Assessment of 

Wellbeing - Cyngor Ieuenctid.pptx 
 
Dolen i Stori Megan: 
https://www.youtube.com/watch?v=P0M-CnL9FBc  
 
Bu aelodau'r Cyngor Ieuenctid yn rhannu ystyriaethau a safbwyntiau am yr hyn sy'n bwysig 
iddynt nhw a'u cymunedau. 
 

Cyfarfod 

Rhagarweiniol Cyngor Ieuenctid 22.10.21 - Chat Teams - Sgwrs Llesiant Lleol.docx 
 

6  Cyflwyniad:  Pleidleisio yn 16 oed 

  
Rhoddodd Emma Harries a Samantha Boswell gyflwyniad am ‘Bleidleisio yn 16 oed' i'r 
Cyngor Ieuenctid.  

 

Pleidleisio yn 16 ac 

17 - Voting at 16 and 17.pptx 
 

Gofynnodd Gwion a fyddai modd i aelodau'r Cyngor Ieuenctid rannu'r wybodaeth hon 
gyda'u cymheiriaid yn eu hysgolion. 
 

7 Diweddariad am Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig (UKYP) 

  

Cyflwynodd Poppy Evans ei hun a'i rôl fel Aelod o Senedd Ieuenctid y DU a etholwyd yn 

ddiweddar i gynrychioli Ceredigion.  Soniodd Poppy am ei gwaith hyd yn hyn, gan gyfeirio 

at ddigwyddiad ar-lein 'Gofalwch am ein Dyfodol' yr oedd hi wedi ei gyflwyno ar y cyd â 

CAVO a'r Gwasanaethau Ieuenctid.  Bu Poppy yn trafod ei rôl, yr hyn y bydd yn ei olygu yn 

lleol ac yn genedlaethol gyda Chyngor Ieuenctid Prydain a Phlant yng Nghymru.  

 

8 Diweddariad am Senedd Ieuenctid Cymru 

  

Rhoddodd Gwion Bowen ddiweddariad i'r Cyngor Ieuenctid am Senedd Ieuenctid Cymru, 

sy'n wahanol i Senedd Ieuenctid y DU, ond mae'r ddau yn gweithio law yn llaw â'i gilydd.  

Mae'r broses gofrestru wedi agor er mwyn i bobl ifanc bleidleisio ar gyfer SIC nesaf, a 

chynhelir yr etholiadau ym mis Tachwedd 2021. 

 

WYP Update.pptx

 
9 Cyfathrebu:  Adfywio Canol Trefi Cymru – Ymateb Gwirfoddol Llywodraeth Cymru  

  

https://www.youtube.com/watch?v=P0M-CnL9FBc
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Soniodd Gwion Bowen am yr ymgynghoriad uchod, a ddosbarthir i'r Cyngor Ieuenctid 

mewn neges e-bost cyn bo hir.  Mae hon yn dasg wirfoddol i'r Cyngor Ieuenctid, ac os 

ydynt yn dymuno ymateb, caiff yr holl fanylion eu cynnwys yn yr ohebiaeth. 

 

10 Rhannu Gwybodaeth a Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 

  
Rhannodd Gwion wybodaeth am y cyfarfod nesaf a gynhelir ar 04/02/2022.  
 
Yn ystod y cyfarfod nesaf, byddwn yn ethol Cadeirydd ar gyfer Cyngor Ieuenctid 
Ceredigion.  Esboniodd Gwion y bydd y broses hon yn cynnwys y rhai y mae ganddynt 
ddiddordeb mewn cynrychioli'r Cyngor Ieuenctid fel cadeirydd, a byddant yn cael y cyfle i 
ddisgrifio i'r grŵp pam eu bod nhw yn ymgeisydd addas i hyrwyddo llais y Cyngor Ieuenctid.  
Bydd gan bob ymgeisydd 30 eiliad i funud i gyflawni'r dasg hon, yna cynhelir pleidlais. 
 
Yn ogystal, gofynnodd Gwion i'r Cyngor Ieuenctid ddechrau meddwl am 'faterion y dydd' ar 
gyfer y cyfarfod nesaf.  Mae'r Cyngor Ieuenctid yn cytuno ar 'Faterion y Dydd', a'r rhain fydd 
yn dylanwadu ar ffocws y Cyngor Ieuenctid ar gyfer y flwyddyn.  Fel arfer, mae materion y 
dydd yn cynnwys pethau fel;  Tai, yr Iaith Gymraeg, Addysg, Trafnidiaeth a'r holl bethau y 
mae pobl ifanc o'r farn eu bod yn bwysig iddyn nhw neu lle y maent yn gweld bod angen 
newid. 
 
Dyddiadau cyfarfodydd; 
 
Cyfarfod 1;  22/10/21 
Cyfarfod 2;  04/02/22 
Cyfarfod 3;  11/03/22 
Diwedd y cyfnod yn y rôl, Digwyddiad Pawb a’i Farn;  8/07/22 
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