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Lleisiau Plant yn
Cael eu Clywed

Cyfarfu ymchwilwyr ifanc o Ysgol
Awel y Mor, Castell-Nedd Port Talbot
ac Ysgol Pant Y Rhedyn,
Llanfairfechan ac Aelodau o Bwyllgor
Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad
Cenedlaethol fel rhan o Ymchwiliad byr
y Pwyllgor ar yr effaith o'r Mesur
Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru)
2011

Sut mae hawliau wedi dy helpu di?

Adref
Mae gen i'r hawl...
I gael fy mwydo'n iawn
I siarad
I chwarae a chael hwyl
I fynd y tu allan
I wneud fy ngwaith cartref
Er mwyn i'm rhieni edrych
ar fy ôl
I ymlacio

'Helpu i'r
dyfodol i
oroesi'

Cymuned

Ysgol

Mae gen i'r hawl…

Mae gen i'r hawl….

I fod yn ddiogel
I chwarae y tu allan
I gael ffrindiau
Siarad allan ac aros yn
ddiogel
Mae ein lleisiau'n cael eu
clywed a'u cymryd i'r
meddwl
Rwy'n cael dweud fy nweud
Cyfarfodydd rheolaidd Mae'r
athrawon wedi fy helpu i
sylwi pa mor bwysig yw
hawliau i fywyd bob dydd
·

I gael ffrindiau
I siarad â llais y disgybl
I fod yn iach
Cael hwyl
Cael gwrandawiad gan yr
athrawon
I ddysgu
I redeg o gwmpas
Gwneud gwaith cartref
Mynd allan am awyr iach

' We d i h e l p u f i i s y l w i
y pethau iawn i wneud
yn fy mywyd neu gael
fy amddiffyn
rhagddynt'

'Mae hawliau
wedi fy
helpu lot.'

Beth all eich helpu i sicrhau eich bod yn gallu derbyn
eich hawliau?

Adref

Os ydych chi'n poeni
dywedwch wrth rywun
rydych chi'n ymddiried
ynddynt
Gall rhieni wrando arnoch
chi trwy helpu
Siarad â phobl nad ydyn
nhw'n gwybod eu hawliau
Gwneud pobl yn ymwybodol
Mae rhieni'n cymryd rhan
ac athrawon

Ysgol

Dilynwch reolau'r ysgol Drwy
athrawon a ffrindiau yn eich
cefnogi chi drwodd
Ffrindiau i'ch helpu chi i fynd
trwy fywyd yn haws
Rhoi posteri i fyny am hawliau
plant
Sicrhewch fod oedolion yn gwybod
amdanynt
Gall athrawon helpu gydag
unrhyw beth yn yr ysgol neu
gartref
Athrawon a chyfrifiaduron

Sut mae hawliau wedi eich helpu i
gyflawni'r newidiadau rydych chi
wedi'u gwneud / ceisio eu gwneud
yn eich prosiectau Lleisiau Bach?
Mae pobl nawr yn gwrando arnon ni
Mae'n newid i gael gwrandawiad
Mae pobl yn gwrando arnom ac yn
gadael inni gael effaith
Mae rhieni ac athrawon yn cymryd
rhan
Mae athrawon a rhieni bellach yn
cymryd rhan
Bydd pobl hŷn neu bobl gyffredinol
yn cymryd rhan ac mae rhieni ac
athrawon yn help mawr hefyd
Mae gen i hawl i gael gwrandawiad
ar Erthygl 12
Mae gen i hawl i ddysgu
gwybodaeth Erthygl 13

Cymuned

Mae'r heddlu'n helpu i'ch
cadw chi'n ddiogel
Y dref neu'r ardal y gallwn
roi posteri neu ledaenu'r
gair a gall y gymuned
ddysgu hawliau
Helpwch yr amgylchedd
Gwneud pobl yn ymwybodol
gyda phosteri a lleisiau
Dysgu hawliau plant i
fusnesau

·
Pam ei fod yn bwysig i fod
yn rhan o brosiect fel
hwn?
Oherwydd bod pobl ifanc yn
addasu i newidiadau yn well ac yn
gwrando ac yn sefyll allan
Rydych chi'n dysgu pethau
newydd
Gallant gael hwyl a byddant yn
dysgu mwy ac yn gweithio gyda'i
gilydd
Rhannwch eich syniadau Cael
hwyl
Amser gyda'ch ffrindiau Maen
nhw'n gwrando ar yr hyn rydych
chi'n ei ddweud
Maen nhw i gyd yn rhoi cynnig ar
weithio gyda'i gilydd
Er mwyn helpu'r prosiect i gael
sylw i gael effaith
Felly gallwn helpu'r amgylchedd

Daeth Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 â Chonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn i gyfraith Cymru, gan ei gwneud yn
ofynnol i Weinidogion Cymru roi ‘sylw dyledus’ i hawliau plant wrth wneud
penderfyniadau.
Mae tîm Lleisiau Bach Little Voices a Ariennir gan y Cronfa Gymuned Y
Loteri Genedlaethol ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor yn defnyddio'r
Confensiwn i danategu eu gwaith gyda grymuso 'Plant fel Ymchwilwyr'
Mewn prosiectau olynol dros 10 mlynedd mae tîm Lleisiau Bach Little Voices
wedi bod yn cefnogi plant fel ymchwilwyr mewn cymunedau ledled Cymru.
Rydym wedi datblygu ffordd unigryw o alluogi plant i archwilio a dewis eu
materion eu hunain ac ymgysylltu, ar sail cydfuddiant fel dinasyddion, â'r rhai
sy'n gwneud penderfyniadau oedolion i sicrhau newid.

