Sut i… Lobïo Tŷ’r Cyffredin
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.
Mae Tŷ’r Cyffredin yn gorff sy’n cael ei ethol yn
ddemocrataidd. Mae’n cynnwys 646 o aelodau,
sy’n cael eu galw’n ‘Aelodau Seneddol’ (ASau).
Mae’r aelodau yn cael ei hethol drwy’r system
ethol ‘cyntaf i’r felin’ ac maen nhw’n dal y swydd
tan i’r Senedd gael ei diddymu (sef uchafswm o
bum mlynedd). Mae pob aelod yn cael ei ethol
gan ardal sy’n cael ei galw’n ‘etholaeth’ ac
mae’n cynrychioli’r ardal honno.
Pwerau
Mae Tŷ’r Cyffredin yn gwneud ac yn pasio
cyfreithiau’r Deyrnas Unedig – weithiau, mae’n
gwneud hynny ar gyfer un o genhedloedd y
Deyrnas Unedig yn unig. Mae hefyd yn gorff
craffu effeithiol, yn cadw llygad ar waith y
llywodraeth ac yn gwneud yn siŵr nad ydy grym
yn cael ei gamddefnyddio.

Yn draddodiadol, mae’r blaid sydd â’r nifer ail
fwyaf o ASau yn cael ei galw’n wrthblaid
swyddogol. Ei phrif waith hi yw craffu ar waith y
llywodraeth.
Yn ogystal â’r pleidiau mwyaf, mae Tŷ’r
Cyffredin hefyd yn cynnwys nifer o bleidiau llai
ac ASau annibynnol. Yn aml, bydd yr aelodau
annibynnol yn sefyll i gael eu hethol ar sail un
mater sydd o bwys iddynt, yn hytrach nag
ideoleg.
Sut mae e’n fy nghynrychioli i?
•

Mae pob AS yn cynrychioli ardal
ddaearyddol sy’n cael ei galw’n
etholaeth. Bydd pob un o’r rhain yn
cynnwys cyfartaledd o rhyw 80,000 o
etholwyr (sef y bobl sy’n byw yn yr ardal
honno).

•

Mae ASau yn cael eu hethol am un tymor
yn y swydd (sef uchafswm o pum
mlynedd) a gallan nhw sefyll faint bynnag
o weithiau ag y maen nhw eisiau.

•

Mae eich AS yno i gynrychioli eich barn
a’ch pryderon chi (p’un a wnaethoch chi
bleidleisio iddo neu beidio).

•

Mae ASau yn dod o bob math o
gefndiroedd. Mae llawer yn dod o fyd
busnes neu’r gyfraith, ond mae llawer
hefyd yn undebwyr llafur, yn ffermwyr, yn
newyddiadurwyr, yn weithwyr ieuenctid,
yn athrawon neu hyd yn oed yn actorion.

Aelodaeth
Fel arfer, bydd y blaid sydd â’r nifer fwyaf o
ASau yn creu llywodraeth i redeg y wlad. Maen
nhw’n cael eu harwain gan y Prif Weinidog a’i
Gabinet (y Gweinidogion uwch ) a’r
Gweinidogion eraill.
Oherwydd y system etholiadol yn y Deyrnas
Unedig, fel arfer bydd un blaid yn creu
llywodraeth, ond mae hefyd yn bosib i fwy nag
un blaid greu clymblaid ac i rannu grym.

Sut alla i ddylanwadu ar fy AS?
•

Fel arfer, bydd ASau yn cynnal
‘cymorthfeydd’ bob wythnos, lle gallwch
chi fynd i gwrdd â nhw i drafod unrhyw
faterion neu bryderon sydd gyda chi (gall
y rhain fod yn lleol, yn genedlaethol neu
hyd yn oed yn rhyngwladol). Maen nhw’n

dueddol o gael eu hysbysebu mewn
papurau newydd lleol ac maen nhw fel
arfer ar ddydd Sadwrn neu gyda’r nos yn
ystod yr wythnos. Gallen nhw fod mewn
adeilad cyhoeddus fel llyfrgell, neu mewn
lle mwy anffurfiol fel archfarchnad neu
dafarn.

yn fwy agored i ddylanwad eu hetholwyr.
Os ydy’r gyfraith sy’n fater o bwys i chi yn
dod o dan y categori hwn, ac nad oes
gan eich AS farn bersonol gref arno,
gallai eich dadleuon chi gael effaith fawr
ar y ffordd y byddan nhw’n pleidleisio.
Alla i ddylanwadu ar ASau eraill?

•

•

Os ydych chi’n ysgrifennu at AS eich
etholaeth, rhaid iddyn nhw eich ateb chi
cyn gynted â phosib, er y bydd yr amser
hwnnw yn dibynnu ar faint o waith achos
y mae ei staff yn delio ag ef ar y pryd.
Mae ASau yn talu llawer o sylw i’r hyn
maen nhw yn ei dderbyn yn y post, felly
gall ysgrifennu at eich AS ac annog eraill
i wneud yr un peth gael effaith anferth, yn
enwedig ar faterion lleol.
Gallwch wahodd eich AS i drafod mater
penodol gyda’ch grŵp. Fel arall, gallwch
drefnu i ymweld ag ef/hi yn Nhŷ’r
Cyffredin os ydych yn gwneud apwyntiad
gyda’i staff yn ei swyddfa seneddol. Fel
arfer, bydd ASau yn treulio tri diwrnod
cyntaf yr wythnos yn Llundain a’r
gweddill yn ei etholaeth. Felly os ydych
chi eisiau cwrdd â’ch AS, gwnewch yn
siŵr eich bod yn cadw hynny mewn cof.

•

Gall fod yn werth cysylltu ag ASau eraill
sydd â diddordeb arbennig yn y mater
sydd o bwys i chi, yn enwedig os ydyw’n
effeithio ar eu hetholaeth nhw. Yr
amlycaf o’r rhain fyddai’r Gweinidog yn y
llywodraeth, llefarydd yr Wrthblaid a
llefarwyr y pleidiau eraill yn y meysydd lle
rydych chi eisiau dylanwadu ar bobl.

•

Mae nifer o ASau yn eistedd Bwyllgorau
Dethol, sy’n gyfrifol am graffu ar waith
adrannau penodol o’r llywodraeth drwy
ymchwilio i bynciau arbennig.

•

Mae llawer o ASau hefyd yn aelodau o
Grwpiau Seneddol Trawsbleidiol, sy’n
cwrdd yn rheolaidd i drafod materion
penodol sydd o bwys iddyn nhw, er
enghraifft pobl ifanc neu ddigartrefedd.

Sut ydw i’n cysylltu â fy AS?
•

•

Mae bron i bob AS yn aelod o blaid
wleidyddol ac maen nhw’n dueddol o
gadw at bolisïau eu pleidiau ar rai
materion. Felly mae’n werth dod o hyd i
safbwynt y blaid ar fater cyn siarad â’ch
AS. Rhaid i Weinidogion ddilyn polisïau’r
blaid, waeth beth yw eu teimladau
personol.
O bryd i’w gilydd, mae pleidiau yn
caniatáu i’w ASau gael pleidlais rydd
(neu bleidlais ‘cydwybod’) ar faterion sy’n
arbennig o sensitif neu’n faterion moesol,
fel erthyliad. Pan fydd pleidlais rydd yn
cael ei chynnal, gall ASau weithiau fod

Ewch i www.writetothem.com a chwilio am
fanylion cyswllt eich AS.
Gallwch gysylltu â’ch AS drwy ei swyddfa
etholaeth, neu yn uniongyrchol yn Nhŷ’r
Cyffredin drwy ffonio’r switsfwrdd (020 7219
3000) a gofyn am ei swyddfa. Gallech siarad â’r
AS ei hun, ond mae’n fwy tebygol ichi gael
gafael ar ei ymchwilydd neu ysgrifennydd/es.

Hefyd, gallwch ysgrifennu at eich AS yn:
Enw’r Aelod, AS
Tŷ’r Cyffredin
San Steffan
Llundain
SW1A 0AA
Am wybodaeth electronig:
Mae gwefan y Senedd,
www.parliament.uk/directories/hciolists/alcm.cf
m, yn rhoi enwau, cyfeiriadau, teitlau a
chymwysterau pob AS.
Alla i ymweld â fy AS yn Nhŷ’r Cyffredin?
Gallwch ymweld â’ch AS yn Nhŷ’r Cyffredin,
ond mae’n werth ysgrifennu ato/ati ymlaen llaw i
ofyn am apwyntiad, er mwyn osgoi cael eich
siomi. Wedi dweud hynny, gall fod yn bosibl
cyrraedd yno ac aros yng nghiw’r lobi y tu allan i
Dŷ’r Cyffredin er mwyn cwrdd â’ch AS.
Unwaith bydd y swyddogion diogelwch wedi
eich caniatáu i mewn i’r adeilad, ewch i’r lobi
ganolog lle gallwch lenwi cerdyn gwyrdd i ofyn
am gyfarfod byr.
Bydd hwn yn cael ei basio i’ch AS os ydyw yn yr
adeilad, ond does dim rhaid iddo/iddi eich
cyfarfod a gallai fod yn brysur mewn
cyfarfodydd a digwyddiadau eraill.
Ble alla i gael mwy o wybodaeth?
Ewch i www.writetothem.com neu
www.parliament.uk/directories/hciolists/alcm.cf
m.

