ukparliamentweek.org

Mae’r gweithgaredd hwn ynghylch
dysgu yr hyn sydd o bwys i chi,
gwaith yr ASau a sut y gallwch
ddylanwadu arno.

Pwy all gymryd rhan Pawb.
Beth fydd ei angen arnoch Papur,
pennau ysgrifennu, y grid o bynciau ar y
dudalen nesaf.
Amser sydd ei angen 30-90 munud.

Os na allwch gwrdd, rydym yn
argymell eich bod yn cymryd
rhan yn y gweithgaredd hwn
dros alwad fideo.
Gallai fod yn ddechrau ar eich
clwb trafodaethau rhithwir!

Cyfarwyddiadau:
Cam 1: Grid Pynciau
Cyn i’r gweithgaredd ddechrau, rhowch y grid
o bynciau i fyny o amgylch yr ystafell neu eu
hychwanegu at sioe sleidiau.
Cam 2: Y Drafodaeth
Gofynnwch i’r grŵp nodi un pwnc o’r grid maent
yn credu sydd bwysicaf, naill ai trwy ei ysgrifennu
neu bleidleisio’n electronig. Cadwch gofnod o’r
pleidleisiau hyn.
Unwaith iddynt benderfynu, gofynnwch i bob
unigolyn egluro pam y dewiswyd y pwnc hwnnw
ganddynt, e.e. pam roeddent yn meddwl mai
“tai” oedd y pwysicaf, anogwch gwestiynau a
thrafodaeth gan gyfranogwyr eraill.
Ar ôl y drafodaeth hon, gofynnwch i’r grŵp bleidleisio
eto i weld beth yw’r gwahaniaeth. Gofynnwch i’r rhai
sydd wedi newid pynciau pam eu bod bellach yn
credu mai pwnc gwahanol sydd bwysicaf, e.e pam
eu bod bellach yn credu bod ‘gofal iechyd’ yn
bwysicach na ‘thai’.
Cam 3: Cysylltwch y drafodaeth â Senedd y DU
Esboniwch i’r grŵp bod ASau yn pleidleisio a thrafod
drwy'r amser ynghylch pynciau fel y rhain a gall unrhyw
un ddylanwadu ar y trafodaethau hyn trwy ysgrifennu
at eu ASynghylch y materion sydd o bwys iddynt.

Cam 4: Ysgrifennu at eich AS
Cyn cysylltu â’ch AS, dylech:
• Fod â disgrifiad clir o’r hyn sy’n eich poeni
a’r hyn rydych yn ceisio ei gyflawni.
• Casglu tystiolaeth i gefnogi’ch nod.
• Ystyried sut mae’ch mater yn cyd-fynd
â buddiannau polisi eich AS.
• Bod â syniad clir ynghylch pam rydych chi’n
awyddus i’ch AS fod â rhan yn y mater.
• Meddwl am ba gamau yr hoffech iddynt gymryd.
Pan fyddwch yn ysgrifennu sicrhewch eich bod yn
egluro pwy ydych chi ac yn nodi’r mater rydych am
ei drafod gyda nhw yn glir. Cofiwch gynnwys eich
manylion cyswllt a gofynnwch iddynt wneud rhywbeth
penodol, e.e. gofyn cwestiwn yn ystod cwestiynau i
weinidogion neu fynychu cyfarfod â’ch grŵp ymgyrchu
i drafod y mater ymhellach.

Ewch gam ymhellach
Gwyliwch y fideo hwn neu lawrlwythwch yr
adnoddau hyn i ddysgu rhagor am yr hyn y
mae Senedd y DU yn ei wneud a sut y gallwch
gymryd rhan.
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