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2 Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n 
cynnwys 60 o Aelodau Cynulliad o bob 
rhan o Gymru. Maen nhw’n cael eu hethol 
gan bobl Cymru i’w cynrychioli nhw a’u
cymunedau, i wneud cyfreithiau ar gyfer 
Cymru, ac i sicrhau bod Llywodraeth Cymru 
yn gwneud ei gwaith yn iawn.
—
What is the National Assembly for Wales?
The National Assembly for Wales is  
made up of 60 Assembly Members from 
across Wales. They are elected by the 
people of Wales to represent them and their 
communities, make laws for Wales and  
to ensure the Welsh Government is doing  
its job properly. 



01 Arbed Ynni 

Mae’r Senedd ym Mae Caerdydd yn defnyddio’r 
dechnoleg ecogyfeillgar ddiweddaraf i arbed ynni.
Mae’r nodweddion ecogyfeillgar yn canolbwyntio
ar bedwar prif faes: 

– Goleuo
– Gwresogi 
– Systemau awyru (oeri) 
– Ailgylchu



02 Caiff dŵr glaw ei gasglu oddi ar y to a chaiff 
ei storio mewn tanc mawr sy’n dal cymaint â 
100,000 o wydrau o ddŵr.  Gelwir hyn yn ‘ddŵr 
llwyd’. 

01  Ble gallai’r dŵr hwn gael ei ddefnyddio? 

02  Ble na fyddai’n cael ei ddefnyddio? Pam?
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03 Mae llawer o wydr yn cael ei ddefnyddio yn adeilad 
y Senedd.  Er enghraifft, mae’r waliau allanol wedi’u 
gwneud o wydr. 

03  Pam mae cymaint o wydr yn cael ei ddefnyddio, 
yn eich barn chi?

Mae ffenest gron mawr ar ben y twndis yn y 
Siambr.  Mae drych conigol yn adlewyrchu golau 
dydd i mewn i’r Siambr. I helpu i wneud hyn, mae 
89 o diwbiau alwminiwm sy’n adlewyrchu golau 
wedi’u cysylltu â ffrâm ddur yn y twndis.

04  Beth yw pwrpas hwn?

05  Edrychwch ar y dur a’r alwminiwm yn y pecyn 
deunyddiau. Beth sy’n debyg a beth sy’n wahanol?
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Mae cwfl 6 metr o uchder ar ben y twndis. Mae’r 
cwfl yn troi gyda chyfeiriad y gwynt, gan adael i aer 
cynnes gael ei dynnu allan ac aer oerach i ddod i 
mewn o dan lawr y Siambr. 

Mae 27 o bibellau wedi’u drilio 100 metr i mewn i’r 
ddaear o dan y Senedd. Caiff dŵr ei bwmpio drwy’r 
pibellau hyn a chaiff ei wresogi gan y ddaear i 14C 
(57.2F). 

06  Sut caiff y dŵr cynnes hwn ei ddefnyddio, yn eich 
barn chi?

Y Cwfl 04



Mae’r Senedd yn defnyddio boeler biomas sy’n 
llosgi pelenni pren wedi’u hailgylchu. Edrychwch ar 
y rhain yn y pecyn deunyddiau a disgrifiwch nhw yn 
y blwch isod. 

07  Beth mae’r boeler yn ei wneud, yn eich barn chi?

08  Pam mae llosgi pelenni pren yn well na defnyddio 
tanwyddau eraill, fel glo?

Boeler Biomas 05



       Cafodd nifer o wahanol ddeunyddiau eu defnyddio 
i adeiladu’r Senedd, rhai ohonynt yn naturiol a rhai 
wedi’u gwneud gan bobl.  

09  Edrychwch o’ch cwmpas. Faint o wahanol ddeunyddiau  
    a welwch? Rhestrwch y deunyddiau isod a nodwch 

pa rai sy’n naturiol a pha rai sydd wedi’u gwneud 
gan bobl. 

06 Adeiladwaith 









10 Cafodd 1000 o dunelli o lechi Cymreig eu defnyddio 
i wneud llawr yr adeilad.  

10  Edrychwch ar y darn o lechen yn y pecyn deunyddiau.  
Beth yw manteision defnyddio’r deunydd hwn ar 
gyfer y lloriau?

Cafodd dau fath o bren eu defnyddio i adeiladu’r 
Senedd.  Mae’r nenfwd wedi’i wneud o bren 
cedrwydd a defnyddiwyd derw yn y Siambr.

11  Mae enghreifftiau o’r ddau fath hyn o bren yn y pecyn 
deunyddiau. Edrychwch yn ofalus arnynt, a allwch chi 
weld unrhyw wahaniaeth rhyngddynt? 

Mae paneli o frethyn gwlân ar y waliau yn y Siambr 
ac yn yr ystafelloedd cyfarfod. Edrychwch ar y rhain 
yn y pecyn.

12  Beth yw eu pwrpas, yn eich barn chi?




