
Cysylltu â’ch AS - 
taflen awgrymiadau 
Mae angen i ASau glywed gan eu hetholwyr. Maent yn dibynnu ar eu hetholwyr 
i’w haddysgu am ba faterion ddylai fod bwysicaf iddynt. Gall cysylltu â’ch 
AS fod yn brofiad brawychus, felly dyma rai awgrymiadau i’ch helpu chi.

Gwahanol ffyrdd i gysylltu â’ch AS
• Ysgrifennwch at eich AS neu e-bostiwch ef/hi. Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad bob amser gan 

fod ASau yn ymateb i geisiadau gan etholwyr yn unig. Mae hyn yn profi eich bod yn eu 
hetholaeth. 

• Ffoniwch swyddfa eich AS. 

• Trefnwch gyfarfod.

• Ymwelwch â’ch AS yn eu cymhorthfa.

• Ewch i ddigwyddiadau y mae disgwyl i’ch AS eu mynychu (mae’r rhain yn aml wedi’u rhestru ar 
eu gwefan a/neu’r cyfryngau cymdeithasol)

Darganfyddwch fwy am eich AS
Cyn cysylltu â’ch AS lleol, mae’n syniad da i ymchwilio i’w diddordebau a’r materion sy’n agos at eu 
calon. Mae hyn yn caniatáu ichi gysylltu a chyflwyno eich mater neu bryder yn y ffordd fwyaf effeithiol, 
gan wneud eich mater yn fwy trosglwyddadwy ac felly’n fwy tebygol o ennill cefnogaeth eich AS. 

Dyma ffyrdd y gallwch ddod i nabod eich AS lleol:

• Hansard yw’r cofnod swyddogol ar gyfer dadleuon Seneddol, ac mae’n darparu ôl-gatalog o 
gofnodion pleidleisio AS a’u cyfraniadau llafar ac ysgrifenedig. 

• Gwiriwch a ydyn nhw’n aelodau neu’n rhan o rwydweithiau neu raglenni perthnasol, ee 
Conservative Environment Network, Species Champion Programme

• Cyfryngau cymdeithasol a gwefan eich AS. Mae’r rhain yn ddefnyddiol iawn ar gyfer rhoi 
cipolwg i chi ar y math o faterion y mae eich AS yn poeni amdanynt, ac a fyddant yn siarad yn 
gyhoeddus amdanynt.  

• Cofrestrwch i gylchlythyr misol eich AS. Mae’r mwyafrif helaeth yn cyhoeddi cylchlythyr ac 
mae’n ffordd hawdd o gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion allweddol y maen nhw’n 
poeni amdanyn nhw.

https://hansard.parliament.uk
https://www.cen.uk.com


Gwnewch y mater yn berthnasol 
i chi a’ch etholaeth 
Mae’n hollbwysig dangos pwysigrwydd y mater i chi. Mae egluro’ch profiad personol neu’ch cysylltiad â’r 
mater yn ffordd wych o gael sylw eich AS, ee “A yw’r mater wedi effeithio arnoch chi neu rywun sy’n 
agos atoch chi?”

Pwysleisiwch yr elfen leol. Mae ASau yn gynrychiolwyr lleol ac yn llawer mwy tebygol o ymgysylltu â 
mater os gallwch chi ddangos sut mae’n berthnasol i’w hetholaeth.

Soniwch am y pethau cadarnhaol
Bydd dangos i’ch AS sut y bydd gweithredu ar y mater o fudd cadarnhaol i chi’ch hun ac i eraill yn eich 
etholaeth yn helpu i ennill eu cefnogaeth. 

Rydych chi eisiau bod yn ffrind i’ch AS. Mae bob amser yn talu i fod yn gwrtais wrth fynd i’r afael â’ch 
pryderon yn gyntaf.

Camau dilynol
Peidiwch â bod ofn cymryd camau dilynol gyda’ch AS ar ôl eich cyswllt cyntaf. Os nad ydych wedi derbyn 
ateb i’ch llythyr neu e-bost ar ôl ychydig wythnosau, ystyriwch ffonio eu swyddfa.

Gall pethau gymryd amser ac mae gan eich AS lawer o gyfrifoldebau. Felly mae’n rhaid i chi ddal ati i 
gysylltu. Mae angen i ASau glywed yn gyson gan etholwyr i sicrhau eu bod yn cymryd eich pryderon o 
ddifrif ac yn gweithredu arnynt. 

Dyfal donc! Peidiwch â digalonni os nad yw’ch AS yn ymateb fel y mynnwch ar unwaith.

Pob lwc!

Mae’r RSPB yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076, yn yr Alban SC037654. 
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