
 
 

Cychwyn Deiseb 
Beth yw Deiseb? 

 

 

Mae deiseb yn ffordd dda o ddangos bod llawer o bobl am weld 
newid. 

 

 

Gallwch chi greu deiseb ar-lein neu ar bapur.   

 

 

Bydd yn dweud beth rydych chi eisiau ei newid, ac yna rydych 
chi’n gwahodd pobl eraill i lofnodi.  

 

Sut mae cychwyn  Deiseb Ar-lein  

 

1.    Gofynnwch i oedolyn rydych chi’n trystio, fel athro neu 

arweinydd grŵp, am gefnogaeth.  

  

2. Gyda’ch gilydd, dewiswch wefan ar gyfer creu eich deiseb. Dyma rai awgrymiadau: 

Change.org 38 Degrees Cynulliad Cymru 

3. Gofynnwch i’ch oedolyn eich helpu i rannu eich deiseb ar-lein gyda’ch cymuned. 

 

4. Pan fydd digon o bobl wedi llofnodi anfonwch eich deiseb. Bydd ein taflen ffeithiau yn 

eich helpu chi a’ch oedolyn i benderfynu ble dylech chi ei hanfon. 

 

 

 

 

https://www.change.org/
https://home.38degrees.org.uk/
https://www.assembly.wales/en/gethome/e-petitions/Pages/e-petitions.aspx


 
 

 

Sut mae creu  Deiseb Bapur 

 

 

1.  Gofynnwch i oedolyn rydych chi’n trystio, fel athro neu 

arweinydd grŵp, am gefnogaeth. 

 

2. Ysgrifennwch beth rydych chi eisiau ei newid. 

 

3. Gofynnwch i bobl yn eich ysgol, eich grŵp neu eich cymuned lofnodi. 

 

4. Gofynnwch i’ch oedolyn eich helpu i ddarganfod ble dylech chi anfon y ddeiseb. Bydd 

ein taflen ffeithiau yn eich helpu chi a’ch oedolyn i benderfynu ble dylech chi ei 

hanfon. 

 

Awgrym Gwych 

Edrychwch ar ein deiseb bapur enghreifftiol ar y dudalen nesaf i gael syniadau.   

 

 

 

https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/Pwy-syn-gwneud-penderfyniadau-Gweithgareddau-i-bawb.pdf
https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/Pwy-syn-gwneud-penderfyniadau-Gweithgareddau-i-bawb.pdf


 
 

 

 

Dyma enghraifft o ddeiseb bapur 

DEISEB 

Parc Llangwyn - gwaith trwsio a gwella 

Parc Llangwyn yw’r unig barc yn y gymuned, ond mae angen ei wella er mwyn i blant a 
phobl ifanc fedru chwarae ac ymlacio yno. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn yn dweud bod gan blant a phobl ifanc hawl i ymlacio a chwarae a cael 
amgylchedd diogel i gwrdd â’u ffrindiau.  

Rydyn ni’n galw ar Gyngor Cymuned Llangwyn i wneud y pethau yma: 

- Ychwanegu siglen hygyrch ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn. 

- Ychwanegu lle i gysgodi rhag y glaw gyda seddau i bobl ifanc.  

- Trwsio’r llithren a’i gwneud yn ddiogel i blant. 

Gofynnwn i chi anfon ymateb aton ni erbyn 1 Mai 2020 - Cyngor Ieuenctid Llangwyn, Stryd 
y Bryn, Llangwyn, CÔD POST  

Llofnodwyd gan: 

Enw  Oedran 

  

  

  

AWGRYMIADAU GWYCH 

 Argraffwch sawl copi o’ch deiseb i gael llawer o lofnodion.  

 Llungopïwch eich deiseb cyn ei hanfon fel bod gennych chi eich cofnod eich hun.  

 Os byddwch chi’n ychwanegu cyfeiriadau at eich deiseb cofiwch weithio gydag 
oedolyn i ofalu bod enwau a chyfeiriadau’n cael eu cadw’n ddiogel.
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