Sut i… Lobïo’r Cynulliad Cenedlaethol
Cyflwyniad
Cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei greu
gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, a dyma’r
corff deddfu datganoledig yng Nghymru.
Er nad oes ganddo gymaint o bwerau â
Senedd yr Alban, mae gan y Cynulliad yr
awdurdod i ddeddfu mewn nifer fawr o feysydd.
Mae’r Cynulliad yn rhoi cyfle i Aelodau’r
Cynulliad (ACau) wneud cyfreithiau newydd,
archwilio a dadlau gwaith Llywodraeth
Cynulliad Cymru a dadlau materion sydd o
bwys i Gymru.
Pwerau
Pan gafodd y Cynulliad Cenedlaethol ei
sefydlu, etifeddodd gyllideb a’r rhan fwyaf o
swyddogaethau’r Swyddfa Gymreig, a oedd yn
arfer bod yn un o Adrannau Llywodraeth y
Deyrnas Unedig.
Yn 2006, enillodd y Cynulliad bwerau deddfu
sylfaenol o’r enw Mesurau’r Cynulliad. Mae
modd creu y rhain mewn nifer fawr o feysydd,
gan gynnwys addysg, yr amgylchedd, iechyd,
gwasanaethau cymdeithasol a llawer mwy.
Senedd y Deyrnas Unedig yn San Steffan yw’r
awdurdod pennaf o hyd ar drethu, materion
cartref sydd heb eu datganoli, a pholisi tramor.
Aelodaeth
Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn cynnwys 60 o
Aelodau’r Cynulliad. Mae 40 ohonynt yn
cynrychioli etholaethau ac 20 ohonynt yn
cynrychioli un o bum rhanbarth (pedwar AC i
bob rhanbarth).

Mae pob person yng Nghymru yn cael ei
gynrychioli gan un AC etholaethol a phedwar
AC rhanbarthol. Gall yr etholwyr fwrw dwy
bleidlais: un ar gyfer yr etholaeth ac un ar gyfer
y rhanbarth. Mae ACau rhanbarthol yn cael eu
hethol drwy’r System Aelod Ychwanegol, sy’n
ffurf ar gynrychiolaeth gyfrannol.
Mae ACau’r etholaethau yn ennill eu seddi
drwy’r system ‘cyntaf i’r felin’, ac mae’r
Cynulliad wedyn yn cael ei ‘lenwi’ gan ACau
rhanbarthol sy’n cael eu hethol o restrau
pleidiau gan ddefnyddio’r dull pleidiau amgen o
bleidleisio.
Y berthynas â Senedd y Deyrnas Unedig
Mae Cymru yn dal yn rhan o’r Deyrnas Unedig
ac mae ASau o etholaethau Cymru yn dal i
eistedd yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae’r wlad yn dal i
fod yn destun cyfreithiau sy’n cael eu pasio yn
San Steffan.
Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn
cynrychioli Cymru yng nghabinet Llywodraeth y
Deyrnas Unedig ac yn Senedd y Deyrnas
Unedig. Gwaith yr Ysgrifennydd Gwladol yw
gwneud yn siŵr bod buddiannau Cymru yn
cael eu hystyried yn llawn wrth i bolisïau gael
eu datblygu.
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Fel arfer bydd y blaid sydd â’r nifer fwyaf o
ACau yn creu Llywodraeth Cynulliad Cymru,
sef adain weithredol y Cynulliad Cenedlaethol.
Ers mis Rhagfyr 2009, mae llywodraeth
glymblaid wedi bod mewn grym, yn cynnwys
ACau’r Blaid Lafur a Phlaid Cymru.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwneud
polisïau ar faterion sydd wedi’u datganoli ac
mae’n cyflwyno mesurau newydd i’r Cynulliad
Cenedlaethol. Mae’n cael ei arwain gan Brif

Weinidog Cymru a Dirprwy Brif Weinidog
Cymru gyda chymorth y Gweinidogion a’u
dirprwyon.

•

Fel arfer, bydd ACau 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.

•

Gallwch wahodd eich AC i drafod y
materion gyda’ch grŵp. Os oes digon o
arian gyda chi, gallech chi drefnu
ymweld â nhw yn y Cynulliad
Cenedlaethol.

•

Mae bron i bob AC 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
AC. Cofiwch, efallai nad ydynt yn
cefnogi safbwynt y blaid, ond rhaid i
Weinidogion ddilyn polisïau’r blaid.

•

Pan fydd pleidlais rydd yn cael ei
chynnal, gall ASau weithiau fod yn fwy
agored i ddylanwad eu hetholwyr. Mae’r
bleidlais rydd yn cael ei defnyddio pan
fydd materion personol neu foesol yn
cael eu dadlau (fel erthyliad neu’r gosb
eithaf), a dydy’r blaid ddim yn rhoi
pwysau ar ACau i bleidleisio y naill
ffordd na’r llall. Os ydy’r gyfraith sy’n
fater o bryder ichi 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.

Sut mae e’n fy nghynrychioli i?
•

Mae ACau yn cael eu ethol am gyfnod
penodol o bedair mlynedd. Gallan nhw
sefyll eto gymaint o weithiau ag y maen
nhw eisiau.

•

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

•

Mae ACau 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.

Sut alla i ddylanwadu ar fy AC?
Er mai pwerau cyfyngedig sydd gan y
Cynulliad, mae ganddo ddylanwad mawr ar
faterion polisi Cymreig.
•

Mae ACau yn talu llawer o sylw i’r hyn
maen nhw yn ei dderbyn yn y post, felly
gall ysgrifennu at eich AC ac annog
eraill i wneud yr un peth gael effaith
anferth, yn enwedig ar faterion lleol.

•

Os ydych chi eisiau gwneud mwy nag
ysgrifennu llythyr, ceisiwch drefnu
cyfarfod â’ch AC lleol neu AC ar
bwyllgor a fydd yn gweithio ar y pwnc y
mae gyda chi ddiddordeb ynddo. Gall y
cyfarfod wyneb yn wyneb hwn eich
helpu chi i gyfleu eich neges, a helpu’r
AC i ddeall eich safbwynt yn well.

Sut alla i ddylanwadu ar ACau eraill?

Ble alla i gael mwy o wybodaeth?
Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol nifer o
bwyllgorau a allai fod yn ddefnyddiol os oes
gyda chi bryder penodol. Maen nhw hefyd yn
pwyso a mesur ac yn ymchwilio i waith
Llywodraeth y Cynulliad.
Os oes gyda chi ddiddordeb mewn mater
arbennig, gallech ddod o hyd i enwau’r ACau
sydd ar y pwyllgorau perthnasol i’r mater
hwnnw, yn ogystal â dod o hyd i’ch AC lleol
chi.
Gallai pob un o’r pwyllgorau fod yn ddefnyddiol
ac mae’n hawdd siarad â phob un ohonynt.
Ymysg y pwyllgorau a allai fod o ddiddordeb
arbennig i chi, mae’r Pwyllgor Plant a Phobl
Ifanc, a’r Pwyllgor Deisebau.
Sut alla i gysylltu â fy AC?
Ewch i
www.cynulliadcymru.org/memhome/membersearch.htm i chwilio am fanylion eich AC lleol.
Os ydych chi eisiau siarad â swyddfa un o
Aelodau’r Cynulliad, ffoniwch y prif switsfwrdd
ar 0845 010 5500 a gofyn am y swyddfa
rydych chi ei heisiau.
Gallwch ysgrifennu at eich AC yn y cyfeiriad
canlynol:
Enw’r Aelod, AC
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd CF99 1NA

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan swyddogol
y Cynulliad Cenedlaethol,
www.cynulliadcymru.org neu
www.exploretheassembly.org/lang/cy/ neu
ffoniwch Llinell Wybodaeth y Cynulliad ar 0845
010 5500

