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Geiriau Allweddol 
Actifyddiaeth 

 

Cymryd camau gweithredu 
heddychlon er mwyn cyflawni 
newid. 

Aelodau’r Senedd (ASau) 

 

Person sy’n cael ei ethol i Senedd 
Cymru. Mae gan bob ardal yng 
Nghymru Aelod Senedd Cymru.  

Baner 

 

Baner neu boster sydd â neges.  

Ymgyrch 

 

Ymdrech i greu newid. Gall 
ymgyrchoedd gymryd amser hir, 
neu fod yn fyr iawn.  

Hawliau Plant 

 

Y pethau mae ar blant a phobl 
ifanc o dan 18 oed eu hangen i 
fod yn hapus, yn iach ac yn 
ddiogel.  

Dinesydd 

 

Aelod o genedl.   
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Cyngor Cymuned 

 

 

Grŵp o bobl leol sy’n gwneud 
penderfyniadau, yn cynnal 
gweithgareddau ac yn sefyll i fyny 
dros eu cymuned.  

Cyngor  

 

Grwp o bobl sydd wedi cael eu 
dewis er mwyn cynrychioli 
safbwyntiau pobl eraill yn eu 
hardal nhw.  

Democratiaeth 

 

Mewn democratiaeth, mae pobl 
yn gallu dewis pwy sy’n eu 
cynrychioli nhw ac sy’n gwneud 
penderfyniadau sy’n eu heffeithio 
nhw.   

Etholiad 

 

Yn y Deyrnas Unedig, etholiad yw 
pryd mae pobl yn dewis 
gwleidydd i gynrychioli eu hardal 
leol nhw.  

Corff Llywodraethu 

 

Grŵp o bobl sy’n gwneud 
penderfyniadau am beth sy’n 
digwydd mewn ysgol.   

Llywodraeth 

 

Y Lywodraeth sy’n gyfrifol am sut 
mae’r wlad yn gweithio.   
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Dau Dŷ’r Senedd 

 

Ble mae Aelodau Senedd San 
Steffan yn creu cyfreithiau ar 
gyfer y Deyrnas Unedig.  

Hawliau Dynol 

 

Yr hawliau sydd gan bob person i 
fod yn gyfartal, yn ddiogel, a 
mwynhau bywyd llawn.   

Lobïo 

 

Ceisio perswadio’r bobl sy’n 
gwneud penderfyniadau i greu 
newid. Mae llawer o ffyrdd o 
lobïo, yn cynnwys llythyron, 
deisebau a digwyddiadau. 

Awdurdod Lleol 

 

 
 

Mae’r Deyrnas Unedig wedi’i 
rhannu’n ardaloedd lleol sy’n 
gwneud penderfyniadau am yr 
ardal honno. Mae 22 o 
awdurdodau lleol yng Nghymru 
(e.e. Ceredigion, Torfaen). 

Aelod Seneddol (AS) 

 

Person sy’n cael ei ethol i senedd 
y Deyrnas Unedig. Mae AS gan 
bob ardal yng Nghymru.  

Senedd Cymru  

 

Lle mae Aelodau’r Senedd yn 
creu cyfreithiau i Gymru. 
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Deiseb 

 

Datganiad yn galw am newid 
sydd wedi’i lofnodi gan lawer o 
bobl. Gall deisebau fod ar bapur 
neu ar-lein.  

Gwleidydd 

 

Gwleidyddion sy’n creu 
cyfreithiau, ac maen nhw’n sefyll 
i fyny dros y bobl maen nhw’n eu 
cynrychioli. Gwleidyddion yw 
ACau ac ASau.  

Cân brotest 

 

Cân sy’n cael ei hysgrifennu neu 
ei pherfformio i geisio gwneud 
pobl yn ymwybodol o broblem 
neu greu newid.  

Cynrychiolydd 

 

Gwleidydd sydd wedi ennill 
pleidlais ac sy’n gorfod sefyll i 
fyny dros y bobl yn yr ardal 
mae’n ei chynrychioli.  

Cyngor Ysgol  

 

 Grŵp o ddisgyblion sy’n gwneud 
penderfyniadau, yn cynnal 
gweithgareddau ac yn sefyll i fyny 
dros ddisgyblion eraill yn eu 
hysgol.  

Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn 
(CCUHP) 

 

Rhestr o’r holl hawliau mae ar 
bob plentyn o dan 18 oed eu 
hangen i fod yn hapus, yn iach ac 
yn ddiogel.  



Comisiynydd 

Plant Cymru 

Children’s 
Commissioner 
for Wales 

 
 

5 

Llesiant 

 

Cadw’n hapus, yn iach ac yn 
ddiogel.   

San Steffan 

 

Y man yn Llundain lle mae Dau 
Dŷ’r Senedd.  

Cyngor ieuenctid  

 

Grŵp o bobl ifanc sy’n gwneud 
penderfyniadau, yn cynnal 
gweithgareddau ac yn sefyll i fyny 
dros bobl ifanc eraill yn eu hardal 
neu eu cymuned. Enw arall ar 
gyngor ieuenctid yw fforwm 
ieuenctid.  

Senedd Ieuenctid Cymru 

 

60 o bobl ifanc 11-18 oed sydd 
wedi cael eu hethol gan bobl 
ifanc eraill yng Nghymru i siarad 
am y pethau maen nhw eisiau ac 
angen.  

 

 


