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Dysgu + gweithredu = cael effaith

Mae ddeddfau sy’n cael eu pasio yn Senedd y DU yn dylanwadu ar ein 
bywydau mewn llawer o ffyrdd. Dewch â deddfau yn fyw yn y llyfr 
lliwio Wythnos Senedd y DU hwn. Rydym wedi gadael y logo UKPW 

uchod yn wag er mwyn i chi allu rhoi addasiad ohono, rhannwch eich 
creadigaethau gan ddefnyddio’r #UKPW ar gyfryngau cymdeithasol! 



Democratiaeth yw’r Deyrnas Unedig sy’n golygu ein bod yn dewis pwy sy’n ein 
cynrychioli yn Senedd y DU trwy bleidleisio. Pan ddechreuodd y Senedd gyntaf, 
nid oedd pob menyw a rhai dynion yn cael pleidleisio ac fe wnaethant frwydro 
yn erbyn hyn, gan gynnwys trwy lobïo’r Senedd. Yn 1918 estynnodd Deddf 

Cynrychiolaeth y Bobl y bleidlais i bob dyn dros 21 a rhai menywod dros 30, 
ond nid hyd y daeth y Ddeddf Etholfraint Gyfartal yn gyfraith yn 1928 y cafodd 
dynion a menywod hawliau pleidleisio cyfartal. 



Oeddech chi’n gwybod mai’r Deyrnas Unedig oedd un o’r gwledydd cyntaf 
yn y byd i gael gofal iechyd am ddim? Cafodd y Ddeddf Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol ei chyflwyno yn 1946 ar ôl ymgyrch gan yr AS Cymreig Aneurin Bevan 
oedd yn Weinidog Iechyd. Roedd e’n dymuno sicrhau bod gofal iechyd yn 

gynhwysol ac yn hygyrch i bawb. Gan fod gofal iechyd yn fater datganoledig, 
cyflwynodd yr Alban a Gogledd Iwerddon eu deddfau eu hunain ar ofal iechyd 
wedi’i gyllido’n gyhoeddus.



Mae Senedd y DU yn gwneud deddfau sy’n ein cadw’n ddiogel ac yn gwneud pethau’n decach. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl rhag cael eu 
trin yn wahanol oherwydd nodweddion fel pwy ydynt, sut maen nhw’n edrych neu eu hamgylchiadau. Mae naw o nodweddion wedi’u diogelu, faint ohonynt 
ydych chi’n gwybod?

ATEBION 
1. Oed, 2. Rhyw, 3. Anabledd, 4. Cred grefyddol, 5. Hil (yn cynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol), 6. Bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil, 7. Bod yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth,  
8. Ailgyfeirio rhyw, 9. Cyfeiriadedd rhywiol



Mae deddfau a dderbynnir yn Senedd y DU yn dylanwadu ar ein bywyd bob dydd mewn llawer o ffyrdd. Pan fyddwn ni’n mynd i siopa, 
codir arnom am fagiau siopa, ond nid felly roedd hi bob tro. Arweiniodd Ddeddf Newid Hinsawdd 2008 at gyflwyno’r ddeddf hon i leihau 
defnydd plastig a sbwriel untro.



Mae gan ddeisebau ac ymgyrchoedd y pŵer i godi ymwybyddiaeth ac achosi newid ar fater sydd o bwys i chi. Ar ôl i’r ci heddlu Finn gael 
ei frifo’n ddifrifol, roedd ymgyrch lwyddiannus a chafodd y Ddeddf Llesiant Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaeth) 2019 ei derbyn i ddiogelu 
anifeiliaid gwasanaeth. 



Mae Senedd y DU wedi datganoli rhai o’i phwerau gwneud penderfyniadau i Gynulliad Gogledd Iwerddon, Senedd yr Alban 
a Senedd Cymru. Ydych chi’n gwybod ym mha ddinas mae pob adeilad wedi’i leoli ynddi?

ATEBION
A. Caerdydd – Senedd Cymru, B. Llundain – Dau Dŷ’r Senedd, C. Belfast – Cynulliad Gogledd Iwerddon (Stormont), D. Caeredin – Senedd yr Alban (Holyrood)



Pan gafodd Palas San Steffan ei ddinistrio gan dân yn 1834, cynlluniwyd tai 
newydd y senedd gan y pensaer Charles Barry. Cynlluniwyd yr addurniadau y 
tu mewn i’r adeilad newydd hwn gan A.W.N. Pugin. Isod mae rhai o gynlluniau 

llosgliw Pugin. Pa mor lliwgar ydych chi’n gallu eu gwneud? Defnyddiwch y 
gofod gwag i greu eich cynlluniau eich hun.

(“Rhoddwyd y delweddau â chaniatâd caredig o wrthrychau yn y Casgliad Ffabrig Pensaernïol”).
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