Sut i… Lobïo Tŷ’r Arglwyddi
Cyflwyniad
Senedd Teyrnas Unedig Prydain Fawr a
Gogledd Iwerddon yw’r corff pennaf ar gyfer
gwneud cyfreithiau yn y Deyrnas Unedig a’r
tiriogaethau tramor Prydeinig. Mae ganddi
ddau dŷ – Tŷ’r Cyffredin (yr isaf) a Thŷ’r
Arglwyddi (yr uchaf). Dyma senedd uchaf y
Deyrnas Unedig ac mae Brenhines Prydain yn
ben arni.
Tŷ’r Arglwyddi yw ail siambr Senedd y Deyrnas
Unedig a’i phrif swyddogaethau yw dwyn y
Llywodraeth i gyfrif, gwneud cyfreithiau ac
ymchwilio i feysydd polisi. Ym mis Mawrth
2010, roedd 736 o aelodau yn Nhŷ’r Arglwyddi.
Ar un adeg dim ond yr arglwyddi etifeddol oedd
â’r hawl i fod yn aelodau, ond mae cyfres o
ddiwygiadau diweddar wedi golygu mai dim
ond nifer fach o’r rhain sydd bellach yn
aelodau.
Pwerau
Gall deddfwriaeth o unrhyw fath gael ei
gyflwyno yn Nhŷ’r Arglwyddi, heblaw mesurau
arian, sydd bob amser yn dod o Dŷ’r Cyffredin.
Yn ogystal â dadlau deddfwriaeth, mae gan
Dŷ’r Arglwyddi y grym i oedi neu ddiwygio
mesurau, a hyd yn oed i’w gwrthod er bod y
gallu i wneud hyn wedi’i gyfyngu llawer gan
Deddfau’r Senedd.
Gall Tŷ’r Arglwyddi oedi mesur arian am ddim
mwy na mis, ond gall oedi mesurau cyhoeddus
eraill am hyd at flwyddyn galendr.
Aelodaeth
Yn wahanol i ASau yn Nhŷ’r Cyffredin, dydy
aelodau Tŷ’r Arglwyddi ddim wedi cael eu
hethol a dydyn nhw ddim yn cynrychioli
etholaethau. Er gwaethaf hyn, mae ganddyn

nhw brofiad ac arbenigedd annibynnol mewn
llawer o bynciau, oherwydd naturiol amrywiol y
Tŷ.
Mae’r Arglwyddi yn mynd i’r Tŷ yn wirfoddol a
phrin yw’r rhai sydd ag ysgrifennydd/es, heb
sôn am swyddfa. Ond dydy hynny ddim yn
golygu na allwch chi ddylanwadu arnyn nhw.
Mae llawer o’r Arglwyddi yn aelodau o bleidiau
ond mae nifer sylweddol ohonyn nhw yn
“aelodau o’r meinciau croes”, sy’n golygu nad
ydyn nhw’n rhan o un grŵp penodol. Mae pum
math o Arglwyddi ar hyn o bryd:
Arglwyddi am Oes
Mae’r rhan fwyaf o aelodau Tŷ’r Arglwyddi yn
arglwyddi am oes. Maen nhw’n cael eu penodi
gan y Frenhines, ar gyngor y Prif Weinidog, am
eu bywydau cyfan. Yn aml, bydd hyn am
wasanaethau i’r wlad.
Arglwyddi’r Gyfraith
Mae barnwyr pwysicaf y wlad, sef yr Arglwyddi
Apêl, yn cael eu penodi i Dŷ’r Arglwyddi. Tŷ’r
Arglwyddi hefyd yw llys uchaf y wlad.
Arglwyddi Etifeddol
Cafodd Deddf Tŷ’r Arglwyddi 1999 wared ar
bob un ond 92 o’r arglwyddi oedd wedi etifeddu
eu teitlau drwy eu teuluoedd. Dydy’r 92 sy’n
weddill ddim yn gallu trosglwyddo’r hawl i
eistedd fel aelod o Dŷ’r Arglwyddi i’w plant.
Esgobion
Mae’r 26 o Archesgobion ac Esgobion
pwysicaf yn Eglwys Loegr yn aelodau o Dŷ’r
Arglwyddi.
Arglwyddi’r Bobl
Mae Comisiwn Penodiadau Tŷ’r Arglwyddi, a
gafodd ei greu ym mis Mai 2000, yn gwneud
penodiadau anwleidyddol i Dŷ’r Arglwyddi. Gall
pobl eu henwebu eu hunain, neu gael eu
henwebu gan eraill, er mwyn cael eu hystyried

i fod yn Arglwydd y Bobl. Ar hyn o bryd, mae
15 o Arglwyddi’r Bobl.
Sut alla i ddylanwadu ar yr Arglwyddi?
Dydy dylanwadu ar aelod o Dŷ’r Arglwyddi
ddim mod hawdd ag y gall fod yn achos AS.
Mae angen ichi ddod o hyd i aelod sydd â
diddordeb yn y materion rydych chi eisiau eu
codi. Gallwch wneud hyn mewn dwy ffordd:
•

•

Mae rhai aelodau o Dŷ’r Arglwyddi yn
eistedd ar amryw o Grwpiau Seneddol
Trawsbleidiol, ee materion ieuenctid.
Mae’r rhain yn ddefnyddiol os ydy un o’r
grwpiau yn edrych ar y mater sydd o
bwys i chi. Cewch restr o bwy sy’n
eistedd ar ba grŵp yn:
www.publications.parliament.uk/pa/cm/c
mallparty/mami01.htm
Os ydy’r mater sydd o bwys i chi wedi
cael ei ddadlau yn Nhŷ’r Arglwyddi o’r
blaen, gallwch ddod o hyd i bwy
siaradodd yn ei gylch, a chysylltu â nhw
i fynegi eich pryderon.

I ddod o hyd i’r hyn mae’r aelodau wedi ei
ddweud yn eu hareithiau, ewch i:
www.publications.parliament.uk/pa/ld199697/ld
hansrd/pdvn/home.htm#search

Sut ydw i’n cysylltu â Thŷ’r Arglwyddi?
Gall Swyddfa Wybodaeth Tŷr
Õ

Argl wyddi ei ch
hel pu chi i ddod o hyd i bwy syn
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Gal l wch hefyd ysgri fennu atynt yn:

YGwasanaeth Gwybodaeth
Tŷr
ŷÕr Argl wyddi
Ll undai n
SW
1A0PW

