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pecyn gwybodaeth



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?

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: 

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



Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn gweithio gyda sefydliadau, grwpiau
ieuenctid a sefydliadau'r trydydd sector i gynnal sgyrsiau lleol rheolaidd
gyda phobl ifanc mewn lleoliadau y maent yn teimlo'n gyfforddus
ynddynt. Ein nod yw, drwy weithio'n agos gydag arbenigwyr ieuenctid a    
        defnyddio eu harbenigedd, y gallwn annog pobl ifanc, nad ydynt 
         efallai'n ymgysylltu â ni fel arfer, bod â'r hyder a'r parodrwydd i  
       gymryd rhan yn y fforwm hwn. 

Fforwm Lleisiau Ifanc Rhanbarthol

Adborth

Sut mae ein Lleisiau Ifanc yn gweithio?

Mae ein Sgwrs Lleisiau Ifanc yn ddull haenog, sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â ni a chymryd
rhan mewn sgyrsiau lleol a rhanbarthol:

Sgyrsiau Lleisiau Ifanc Lleol

Ddwywaith y flwyddyn, rydym yn cynnal Fforwm Lleisiau Ifanc
Rhanbarthol, lle cynigir cyfle i grŵp bach o bobl ifanc drafod
canfyddiadau eu sgyrsiau lleol gydag aelodau ein panel. Mae aelodau ein
panel yn uwch arweinwyr yn yr heddlu a'r sector cyhoeddus, sydd â
diddordeb mewn gwrando a chlywed gan bobl ifanc am y materion sy'n
bwysig iddynt hwy a'u syniadau ar gyfer newid cadarnhaol.

Rydym yn crynhoi'r adborth a'r syniadau a rennir gyda ni gan bobl ifanc o sgyrsiau lleol a gynhelir ar draws
ardal yr heddlu, fel y gallwn, gyda'n gilydd, adolygu'r materion a godwyd a deall tebygrwydd a
gwahaniaethau pryderon a barn pobl ifanc ar draws ein hardal heddlu. Mae hyn yn ein helpu i ddod i
gasgliadau a datblygu argymhellion ar gyfer newidiadau cadarnhaol.  

Yn dilyn ein Fforwm Lleisiau Ifanc Rhanbarthol, gwahoddir pobl ifanc i
fynychu 'sesiwn adborth' gydag aelodau'r panel, i ddarganfod sut mae'r
panel yn bwriadu ystyried yr adborth a'r syniadau a rennir gan bobl ifanc
mewn sgyrsiau lleol a'r fforwm rhanbarthol.

Cyd-Greu

Y l ff d h k h d

Bydd y pynciau a drafodir mewn sgyrsiau lleol yn amrywio drwy gydol y flwyddyn yn seiliedig ar y materion
y mae pobl ifanc am eu trafod gyda ni, yn ogystal â phynciau yr hoffai Heddlu De Cymru a Chomisiynydd
yr Heddlu a Throseddu ddeall safbwynt pobl ifanc arnynt.

 

Rydym yn datblygu argymhellion sy'n anelu at fynd i'r afael â'r materion a
godwyd gan bobl ifanc a gweithio gyda phobl ifanc a'u cynnwys i
ddatblygu'r gwaith hwn. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod y cynnwys a'r
cynhyrchion a ddatblygwn yn addas ac yn hygyrch i bobl ifanc. 
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