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Caiff ein Sgwrs Lleisiau Ifanc ei chynnal deirgwaith y flwyddyn
mewn lleoliadau cymunedol ledled ardal Heddlu De Cymru. Pan na
allwn gynnal cyfarfod wyneb i wyneb, byddwn yn trefnu
cyfarfodydd rhithwir.

Cynhelir y digwyddiadau ar ddiwrnod yn ystod yr wythnos am 5pm
a byddant yn para am rhyw ddwy awr. 

Darperir lluniaeth ar gyfer y sawl sy'n bresennol. 

Bydd y pynciau i'w trafod yn seiliedig ar y materion y mae
sefydliadau a grwpiau ieuenctid yn eu hawgrymu i ni, yn ogystal â'r
pynciau yr hoffai'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru eu trafod a
chael adborth arnynt. 

Bydd cyfle hefyd i ymweld â stondinau sefydliadau lleol ac
adrannau'r heddlu i ddysgu mwy am eu gwaith.

Nod ein Sgwrs Lleisiau Ifanc yw cynnig fforwm rheolaidd i grwpiau
cynrychiadol o bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed.  Caiff pobl ifanc eu
gwahodd i gwestiynu neu wneud sylwadau ar faterion yn ymwneud â
phlismona a diogelwch, gan siarad gydag arweinwyr yr heddlu a
sefydliadau eraill am y materion sy'n effeithio ar eu bywydau bob
dydd. Ein nod yw annog croestoriad o unigolion i fod yn rhan o'r
sgyrsiau pwysig hyn drwy ddarparu fforwm agored i bobl ifanc.
Hoffem ystyried a gwrando ar amrywiaeth o safbwyntiau a
phrofiadau bywyd.

Mae gweithio ar ran ac er lles pobl ifanc yn flaenoriaeth a rennir gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu De Cymru. Mae ein
Siarter Hawliau Plant a'n Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd yn nodi ein
hymrwymiad i hyrwyddo diwylliant lle y caiff safbwyntiau a
chyfraniadau pobl ifanc eu cydnabod a'u gwerthfawrogi ac y
gweithredir arnynt. Mae rhoi cyfleoedd i bobl ifanc wneud sylwadau
ar y gwasanaethau sy'n effeithio arnynt yn ogystal â'u herio yn
hollbwysig er mwyn helpu'r Comisiynydd a'r heddlu i gydweithio i
wella'r gwasanaethau a ddarperir i blant a phobl ifanc.

Beth mae ein Sgwrs Lleisiau Ifanc yn ei olygu? 

Pam y mae'n bwysig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu De Cymru

ymgysylltu â phobl ifanc a chael adborth ganddynt?

Beth y gall y sawl sy'n bresennol ei ddisgwyl wrth ymuno â'n Sgwrs Lleisiau Ifanc



Cwestiynu a gwneud sylwadau ar faterion yn ymwneud â
phlismona a diogelwch cymunedol mewn ffordd adeiladol. 

Cael eu lleisiau wedi'u clywed a mynegi eu barn. 

Siarad yn uniongyrchol â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu
a'i dîm, yr heddlu a sefydliadau eraill. 

Rhannu eu gwybodaeth, ymwybyddiaeth a'u profiadau personol
yn ymwneud â materion cymunedol.

Mae gan bobl ifanc yr hawl i gael eu lleisiau wedi'i clywed a derbyn
gwybodaeth am y gwasanaethau a'r materion sy'n effeithio ar eu
bywydau bob dydd. Drwy gymryd rhan yn ein Sgwrs â Phobl Ifanc,
rydym yn gobeithio y bydd pobl ifanc yn teimlo eu bod yn cael cyfle i
gael eu lleisiau wedi'u clywed ac y byddant yn teimlo eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi wrth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu
De Cymru ystyried eu hadborth. Drwy sefydlu'r fforwm hwn, hoffem
annog a grymuso pobl ifanc i wneud y canlynol: 

Drwy gydweithio'n agos â sefydliadau, grwpiau ieuenctid a fforymau
lleol yn ogystal â myfyrio ar arbenigedd a chyngor gweithwyr
ieuenctid, gallwn annog plant a phobl ifanc na fyddai'n ymgysylltu â ni
fel arfer o bosibl, i feithrin yr hyder a'r parodrwydd i gymryd rhan yn y
fforwm hwn. Rydym yn cydnabod nad oes gan bob person ifanc
yr hunanhyder na'r gallu i fynegi eu barn yn gyhoeddus. Felly, er mwyn
sicrhau bod y fforwm hwn yn hygyrch, byddwn yn cynnig sawl opsiwn
ar gyfer cymryd rhan, gan ystyried anghenion dysgu ac o ran iaith.

Bydd y Comisiynydd a Heddlu De Cymru yn ystyried y cyngor, yr
heriau a'r wybodaeth a rennir gan bobl ifanc yn ein Sgwrs â Phobl
Ifanc yn ofalus. Caiff y camau gweithredu sy'n codi o sylwadau pobl
ifanc eu trosglwyddo i'r heddlu neu bartneriaid perthnasol. Bydd y
Comisiynydd a'i dîm yn adrodd yn ôl i'r sefydliadau a'r grwpiau
ieuenctid sy'n rhan o'n Sgwrs â Phobl Ifanc am y canlyniadau sy'n codi,
er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn gweld effaith eu
cyfraniadau.

 

Pam y mae'n bwysig i bobl ifanc fod yn rhan o'n Sgwrs â Phobl Ifanc?

Sut y byddwn yn annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan?

Sut bydd y Comisiynydd a Heddlu De Cymru yn defnyddio'r wybodaeth a'r cyngor a

ddarperir gan blant a phobl ifanc?

engagement@south-wales.police.uk
I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, anfonwch e-bost atom yn:



I GAEL MWY WYBODAETH AM EICH  

COMISIYNYDD   DILYN NI DRWY:

@commissionersw

www.southwalescommissioner.org.uk

NEU CYSYLLTWCH Â NI DRWY NI

01656 869366

comisiynydd@heddlu-de-cymru.police.uk


