
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r ddogfen hon yn gymwys i etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu. Gellir gweld ein canllawiau a'n hadnoddau ar gyfer etholiadau 
eraill yn y DU ar ein gwefan yn: 
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/ymgeisydd-
neu-asiant. 
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Rhan 1 o 6 – A allwch sefyll 
etholiad? 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent
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Gwybodaeth 
hanfodol 
Mae'r adran hon o'r ddogfen yn cynnwys ein canllawiau ar b'un 
a allwch sefyll etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn Lloegr (ac eithrio Llundain a Manceinion) a 
Chymru. Darperir gwybodaeth atodol yng nghefn y ddogfen 
hon, sydd ond yn berthnasol o bosibl i rai ymgeiswyr. Gallwch 
weld y canllawiau atodol hyn drwy glicio ar y dolenni yn y 
ddogfen hon neu drwy glicio ar bennawd y bennod ar y 
dudalen gynnwys.  

Yn Essex, Swydd Stafford, Gogledd Swydd Efrog a Swydd 
Northampton, mae rôl Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yn cynnwys cyfrifoldeb am wasanaethau tân ac 
achub yr ardal hefyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

g 

Rydym yma i helpu, 
felly cysylltwch â'ch 
tîm Comisiwn lleol 
os oes gennych 
unrhyw gwestiynau.  

Gweler ein Dogfen 
Trosolwg am 
fanylion cyswllt. 

Yn y ddogfen hon, rydym yn defnyddio ‘chi’ i gyfeirio at yr 
ymgeisydd. Rydym yn defnyddio ‘rhaid’ wrth gyfeirio at ofyniad 
penodol. Rydym yn defnyddio ‘dylai’ ar gyfer eitemau sy'n arferion 
da sylfaenol yn ein barn ni, ond nad ydynt yn ofynion cyfreithiol na 
rheoleiddiol.   

 
Mae'r dyddiadau cau drwy'r ddogfen hon yn rhai cyffredinol. Os 
bydd is-etholiad wedi cael ei alw, byddwch yn gallu cael copi o'r 
amserlen benodol ar gyfer yr etholiad hwnnw gan y Swyddog 
Canlyniadau. 

Os ydych yn sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiadau lleol ar 7 Mai 
2020, rydym wedi cyhoeddi amserlen etholiadau sy'n cynnwys y 
dyddiadau cau penodol ar gyfer yr etholiadau hynny, y gallwch ei 
lawrlwytho o'n gwefan. 

 
 

Mae deddfwriaeth 
diogelu data yn 
gymwys i brosesu 
pob math o ddata 
personol.  

 

Cysylltwch â 
Swyddfa'r 
Comisiynydd 
Gwybodaeth i gael 
rhagor o wybodaeth 
am y ffordd y mae'r 
Rheoliad Cyffredinol 
ar Ddiogelu Data yn 
effeithio arnoch chi. 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/2281
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/2281
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/2732
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
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Amodau cymhwyso ar 
gyfer sefyll etholiad 

1.1 Er mwyn gallu sefyll etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn Lloegr (ac eithrio Llundain a Manceinion) 
a Chymru, rhaid i chi fod:  

• yn 18 oed o leiaf ar ddiwrnod eich enwebiad 
• yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd cymwys o'r Gymanwlad 

neu'n ddinesydd yn unrhyw un o aelod-wladwriaethau eraill yr 
Undeb Ewropeaidd, ac 

• wedi eich cofrestru fel etholwr llywodraeth leol mewn ardal 
cyngor lleol sydd o fewn ardal yr heddlu lle rydych am sefyll fel 
ymgeisydd, ar adeg eich enwebiad ac ar y diwrnod pleidleisio. 

Anghymwysiadau 
1.2 Ar wahân i fodloni'r amodau cymhwyso ar gyfer sefyll 
etholiad, rhaid i chi sicrhau hefyd nad ydych wedi eich 
anghymhwyso. 

1.3 Bydd y rhan fwyaf o anghymwysiadau yn gymwys ar y 
diwrnod y cewch eich enwebu ac ar y diwrnod pleidleisio 
(gweler paragraff 1.4), ond bydd rhai ond yn gymwys pan 
fyddwch yn ymgymryd â'r swydd (gweler paragraff 1.5).  

Anghymwysiadau sy'n gymwys ar y diwrnod y 
cewch eich enwebu ac ar y diwrnod pleidleisio 

1.4 Ni allwch sefyll etholiad os bydd un o'r canlynol yn 
gymwys ar y diwrnod y cewch eich enwebu: 

I. Rydych wedi cael eich enwebu fel ymgeisydd mewn 
etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a 
gaiff ei gynnal ar yr un diwrnod ar gyfer ardal heddlu 
wahanol. 

II. Rydych wedi cael eich enwebu fel ymgeisydd mewn 
etholiad maerol awdurdod cyfunol ar yr un diwrnod lle 

Cyhoeddir deddfwriaeth 
gan yr Archifau 
Cenedlaethol.  

Gellir gweld 
deddfwriaeth, gan 
gynnwys Deddf 
Anghymhwyso Tŷ'r 
Cyffredin 1975 yn 
www.deddfwriaeth.gov.
uk 

Fodd bynnag, efallai na 
fydd y ddeddfwriaeth ar 
y wefan bob amser yn 
adlewyrchu'r 
ddeddfwriaeth fel y mae 
ar hyn o bryd - er 
enghraifft, ar adeg 
ysgrifennu, nid yw'r 
newidiadau arfaethedig 
sydd i'w gwneud i 
Ddeddf Anghymwyso 
Tŷ'r Cyffredin 1975 wedi 
cael eu cynnwys eto yn 
y fersiwn ar y wefan. 

Os oes amheuaeth 
gennych, dylech geisio 
eich cyngor cyfreithiol 
annibynnol eich hun. 

Dinesydd cymwys o'r 
Gymanwlad yw 
dinesydd o'r 
Gymanwlad: 
• nad oes angen 

caniatâd arno i ddod 
i mewn i'r Deyrnas 
Unedig neu aros 
yno, neu 

• sydd â chaniatâd 
penagored i aros yn 
y Deyrnas Unedig. 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4895
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4895
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4895
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/
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byddai'r maer hefyd yn arfer swyddogaethau 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn perthynas 
â'r ardal honno, er enghraifft, ym Manceinion. 
 

III. Rydych wedi cael eich collfarnu am drosedd 
garcharadwy yn y gorffennol. Mae'r anghymhwysiad 
hwn yn gymwys hyd yn oed os na chawsoch eich 
carcharu mewn gwirionedd am y drosedd honno, neu os 
yw'r gollfarn wedi darfod. 
 

IV. Rydych yn swyddog yr heddlu neu wedi eich cyflogi 
yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan yr 
heddlu. I gael rhagor o wybodaeth, gweler paragraff 1.8 
 

V. Rydych wedi eich cyflogi, yn uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol, gan awdurdod tân ac achub ac rydych 
am sefyll etholiad yn Essex, Swydd Stafford, Gogledd 
Swydd Efrog neu Swydd Northampton, lle mae 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am 
swyddogaeth yr awdurdod tân ac achub hefyd. I gael 
rhagor o wybodaeth, gweler paragraff 1.14 
 

VI. Cewch eich anghymhwyso o dan ddarpariaethau 
penodol Deddf Anghymwyso Tŷ'r Cyffredin 1975, (fel y'i 
diwygiwyd), os ydych yn was sifil, yn aelod o'r lluoedd 
arfog neu'n dal unrhyw swydd farnwrol a nodir yn 
Rhan 1 o Atodlen 1 i Ddeddf Anghymhwyso Tŷ'r 
Cyffredin 1975 (fel y'i diwygiwyd).  

VII. Rydych yn aelod o ddeddfwrfa unrhyw wlad neu 
diriogaeth y tu allan i'r DU. 

VIII. Rydych yn aelod o staff cyngor lleol sy'n syrthio'n 
gyfan gwbl neu'n rhannol o fewn ardal yr heddlu yr 
ydych am sefyll fel ymgeisydd ynddi, neu wedi eich 
cyflogi mewn sefydliad sydd o dan reolaeth cyngor lleol 
yn ardal yr heddlu yr ydych am sefyll fel ymgeisydd 
ynddi.  
 

At ddibenion VI, 
cyngor lleol yw: 

• cyngor sir 
• cyngor bwrdeistref 

sirol 
• cyngor dosbarth 
• cyngor plwyf 
• cyngor cymuned 
• Cyngor Ynysoedd 

Scilly 

Fodd bynnag, gallwch 
fod wedi eich cyflogi 
gan sefydliad sydd o 
dan reolaeth cyngor 
plwyf neu gymuned. 
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Noder y gallwch fod wedi eich cyflogi gan sefydliad sydd 
o dan reolaeth cyngor lleol, er enghraifft, os ydych yn 
gweithio i wasanaethau tân neu wasanaeth iechyd 
penodol. Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr. I gael 
rhagor o wybodaeth, gweler paragraff 1.13. 
 
Mewn etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu ni chewch eich trin fel un sydd wedi ei 
gyflogi gan gyngor lleol os ydych yn gweithio mewn 
ysgol (naill ai fel athro neu fel rhywun nad yw'n aelod o'r 
staff addysgu) a gynhelir neu a gynorthwyir gan gyngor 
lleol. 
 
Ni chaiff aelodau etholedig cynghorau eu 
hanghymhwyso rhag cael eu hethol mewn etholiad ar 
gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. 
 

IX. Rydych yn destun gorchymyn cyfyngu methdaliad 
neu orchymyn interim. I gael rhagor o wybodaeth, 
gweler paragraff 1.22. 

X. Rydych wedi eich anghymhwyso hefyd o dan Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (fel y'i diwygiwyd) os 
cawsoch eich collfarnu neu eich cael yn euog o arfer 
etholiadol llwgr neu anghyfreithlon neu o drosedd yn 
ymwneud â rhoddion, o dan Ddeddf y Comisiwn 
Archwilio 1988. Mae anghymhwyso rhywun am arfer 
anghyfreithlon yn dechrau o'r dyddiad y cafwyd rhywun 
yn euog gan lys etholiadol neu o'r dyddiad y cafodd ei 
gollfarnu, ac mae'n para am dair blynedd. Mae 
anghymhwyso rhywun am arfer lwgr yn dechrau o'r 
dyddiad y cafwyd rhywun yn euog gan lys etholiadol neu 
o'r dyddiad y cafodd ei gollfarnu ac mae'n para am bum 
mlynedd. 
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Anghymwysiadau sy'n gymwys pan gewch eich 
ethol 

1.5 Gall aelodau o Dŷ'r Cyffredin, Senedd yr Alban, 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cynulliad Gogledd Iwerddon 
neu Senedd Ewrop sefyll etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu.  Fodd bynnag, os cânt eu hethol rhaid 
iddynt roi'r gorau i'w sedd cyn ymgymryd â swydd Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu. 

1.6 Os daw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn 
aelod o Dŷ'r Cyffredin, Senedd yr Alban, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, Cynulliad Gogledd Iwerddon neu Senedd 
Ewrop, cânt eu hanghymhwyso'n awtomatig rhag dal swydd fel 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.  

1.7 Ni chaiff aelodau o Dŷ'r Arglwyddi eu hanghymhwyso 
rhag bod yn Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. 

 

Mae'r ystod lawn o anghymwysiadau yn gymhleth ac os oes unrhyw 
amheuaeth gennych ynghylch p'un a ydych wedi eich anghymhwyso, rhaid 
i chi wneud popeth o fewn eich gallu i gadarnhau nad ydych wedi eich 
anghymhwyso cyn cyflwyno eich papurau enwebu.  

Rhaid i chi sicrhau nad ydych wedi eich anghymhwyso oherwydd gofynnir i 
chi lofnodi un o'r papurau enwebu sy'n ofynnol er mwyn cadarnhau nad 
ydych wedi eich anghymhwyso.  

Mae'n drosedd gwneud datganiad ffug ar eich papurau enwebu o'ch 
cymhwyster ar gyfer cael eich ethol, felly os oes unrhyw amheuaeth 
gennych, dylech gysylltu â'ch cyflogwr, ymgynghori â'r ddeddfwrfa neu, os 
oes angen, ceisio eich cyngor cyfreithiol annibynnol eich hun.  

Ni fydd y Swyddog Canlyniadau yn gallu cadarnhau a ydych wedi eich 
anghymhwyso ai peidio. 
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Gwybodaeth 
atodol 
Rhagor o wybodaeth am 
rai anghymwysiadau 
Gweithio i'r heddlu 
1.8 Rydych wedi eich anghymhwyso rhag sefyll fel 
ymgeisydd mewn etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu os ydych yn swyddog yr heddlu neu fel arall wedi 
eich cyflogi gan yr heddlu. 

1.9 Mae'r anghymhwysiad hwn yn gymwys i'r canlynol: 

• aelodau o'r heddlu (gan gynnwys cwnstabliaid rhan 
amser) yn y DU, gan gynnwys yr heddlu Metropolitanaidd 
a heddlu Dinas Llundain 

• aelodau o Heddlu Trafnidiaeth Prydain (gan gynnwys 
cwnstabliaid rhan amser)  

• aelodau o'r Heddlu Niwclear Sifil 

1.10 Rydych wedi eich anghymhwyso hefyd rhag sefyll os 
ydych yn un o'r canlynol: 

• aelod o staff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
• aelod o staff Swyddfa Maer Llundain ar gyfer Plismona a 

Throseddu 
• Maer Llundain 
• aelod o Gyngor Cyffredin Dinas Llundain neu aelod o 

staff y Cyngor hwnnw yn ei rinwedd fel awdurdod yr 
heddlu 
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1.11 Rydych wedi eich anghymhwyso hefyd rhag sefyll 
mewn unrhyw etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu os ydych yn aelod o sefydliad sydd o dan reolaeth y 
canlynol, neu'n aelod o staff y sefydliad hwnnw neu'n dal 
unrhyw swydd yn y sefydliad hwnnw: 

• Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydain 
• Awdurdod yr Heddlu Niwclear Sifil 
• Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu 
• yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol 
• yr Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona 

1.12 Rydych wedi eich anghymhwyso hefyd os ydych wedi 
eich cyflogi gan sefydliad sydd o dan reolaeth corff plismona 
lleol, prif swyddog yr heddlu ar gyfer heddlu mewn unrhyw 
ardal yr heddlu neu Ddinas Llundain, prif swyddog yr heddlu ar 
gyfer Heddlu Trafnidiaeth Prydain neu'r Gwnstabliaeth 
Niwclear Sifil. 

1.13 Mae'r anghymhwysiad gweithio i'r heddlu yn gymwys 
ar y diwrnod y cewch eich enwebu ac ar y diwrnod pleidleisio.  
Pe baech yn gyflogedig gan yr heddlu, byddai'n rhaid eich bod 
wedi ymddiswyddo a bod unrhyw gyfnod o rybudd wedi mynd 
heibio cyn y dyddiad enwebu er mwyn osgoi cael contract 
cyflogaeth â'r heddlu ar yr adeg honno. 

Gweithio i awdurdod tân ac achub yn ardal yr 
heddlu 
1.14 Os ydych wedi eich cyflogi gan yr awdurdod tân ac 
achub, rydych wedi eich anghymhwyso rhag sefyll etholiad ar 
gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn Essex, Swydd 
Stafford, Gogledd Swydd Efrog a Swydd Northampton. 

1.15 Hefyd, rydych wedi eich anghymwyso rhag cael eich 
ethol neu fod yn Gomisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu yn 
Essex, Swydd Stafford, Gogledd Swydd Efrog a Swydd 
Northampton os ydych naill ai'n:  

• Gomisiynydd Tân Llundain 
• neu'n aelod o staff Comisiynydd Tân Llundain 
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Gweithio i gyngor lleol yn ardal yr heddlu 
1.16 Rydych wedi eich anghymhwyso rhag sefyll etholiad 
ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu os ydych yn 
aelod o staff neu wedi eich cyflogi'n uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol gan gyngor lleol sy'n syrthio'n gyfan gwbl neu'n 
rhannol o fewn ardal yr heddlu yr ydych yn sefyll fel ymgeisydd 
ynddi.  

1.17 Os ydych yn aelod o staff neu'n gweithio i sefydliad 
sydd o dan reolaeth cyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol neu 
gyngor dosbarth neu Gyngor Ynysoedd Scilly, rydych wedi 
eich anghymhwyso rhag cael eich ethol yn Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu.  

1.18 Mae gan gynghorau lleol bwyllgorau ac is-bwyllgorau 
fel arfer. Mae unrhyw un a gyflogir o dan gyfarwyddyd 
pwyllgorau neu is-bwyllgorau o'r fath wedi ei anghymhwyso 
rhag sefyll fel ymgeisydd mewn unrhyw ardal yr heddlu sy'n 
cynnwys ardal gyfan y cyngor lleol neu ran ohoni.  

1.19 Fel rheol, os ydych yn gweithio yn y sector 
cyhoeddus lleol, dylech ofyn i adran AD eich cyflogwr i'ch 
helpu i gadarnhau a fyddai'r anghymhwysiad yn gymwys i chi. 
Weithiau, gall cydberthnasau cyflogaeth fod yn gymhleth ac os 
felly, rydym yn argymell eich bod yn ceisio eich cyngor 
cyfreithiol eich hun. 

1.20 Os ydych yn athro neu'n aelod o staff nad yw'n aelod 
o'r staff addysgu mewn ysgol neu sefydliad addysgol arall neu 
a gynorthwyir gan gyngor lleol, gallwch sefyll fel ymgeisydd 
mewn etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar 
yr amod eich bod yn bodloni'r amodau ac nad ydych wedi eich 
anghymhwyso fel arall.  

1.21 Mae'r anghymhwysiad gweithio i'r cyngor lleol yn 
gymwys ar y dyddiad enwebu ac ar y diwrnod pleidleisio. Pe 
baech yn gyflogedig gan y cyngor lleol, byddai'n rhaid eich bod 
wedi ymddiswyddo a bod unrhyw gyfnod o rybudd wedi mynd 
heibio cyn y dyddiad enwebu er mwyn osgoi cael contract 
cyflogaeth â'r cyngor lleol ar yr adeg honno.  

Mae cyngor lleol at y 
dibenion hyn yn un o'r 
canlynol: 

• cyngor sir 
• cyngor bwrdeistref 

sirol 
• cyngor dosbarth 
• cyngor plwyf 
• cyngor cymuned 
• Cyngor Ynysoedd 

Scilly 

heblaw y gallwch fod 
wedi eich cyflogi gan 
sefydliad sydd o dan 
reolaeth cyngor plwyf 
neu gymuned. 
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Gorchymyn cyfyngu methdaliad neu orchymyn 
interim 
1.22 Nid yw methdaliad ynddo'i hun yn anghymhwysiad. 
Os ydych wedi eich dyfarnu'n fethdalwr gan lys yng Nghymru, 
Lloegr neu Ogledd Iwerddon, neu os ydych yn destun 
gorchymyn cyfyngu methdaliad interim, nid ydych wedi eich 
anghymhwyso ar y sail honno, ar yr amod nad ydych hefyd yn 
destun unrhyw anghymwysiadau methdaliad penodol a restrir 
isod ar hyn o bryd: 

• rydych yn destun gorchymyn cyfyngu methdaliad ar hyn o 
bryd neu orchymyn cyfyngu rhyddhad ar ddyledion a 
wnaed gan lys yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd 
Iwerddon, neu  

• mae eich ystâd wedi cael ei secwestru gan lys yn yr 
Alban ac nid ydych wedi cael eich rhyddhau.  
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