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Deall y papur pleidleisio hwn

Ffurflen swyddogol yw papur 
pleidleisio, ac mae pobl yn ei lenwi i 
ddangos eu dewis o ran pethau pwysig.

Rydych yn llenwi’r papur pleidleisio 
hwn i ddweud wrthyn ni pwy rydych chi 
am ei ddewis i fod y Comisiynydd Heddlu 
a Throseddu nesaf.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
yn sicrhau bod yr heddlu’n gwneud 
eu gwaith yn dda. Maen nhw hefyd 
yn meddwl am ffyrdd newydd i stopio 
troseddwyr rhag torri’r gyfraith.

Mae gan wahanol ardaloedd wahanol 
Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu. Mae 
brig y ffurflen yn dweud wrthych chi ym 
mha ardal rydych chi’n pleidleisio dros 
Gomisiynydd Heddlu a Throseddu.
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I wneud eich pleidlais, rhaid i chi roi X yn y 
golofn gyntaf er mwyn dweud wrthyn ni 
pwy yw eich dewis cyntaf i fod y Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu. Os ydych chi’n hoffi 
2 berson, rhowch X yn yr ail golofn hefyd i 
ddangos pwy yw eich ail ddewis chi. Does 
dim rhaid i chi ddewis 2 berson.

X
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Mae yna flwch o dan y teitl. Mae’r blwch 
yn dweud wrthych chi sut i bleidleisio ar y 
papur pleidleisio trwy roi X wrth y person 
rydych chi am ei ddewis. Cewch chi ddewis 
2 berson.

O dan y blwch hwn, mae rhestr o enwau’r 
bobl sydd am fod eich Comisiynydd Heddlu 
a Throseddu.

Wrth eu henwau nhw, mae’n dangos pa 
blaid wleidyddol maen nhw’n cytuno â 
nhw.

Grwp o bobl gyffredin sy’n dod at ei gilydd 
am fod ganddyn nhw syniadau tebyg am 
bethau yw plaid wleidyddol.
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Unwaith y byddwch chi wedi gwneud 
eich dewis, rhaid i chi blygu’r papur 
pleidleisio a’i bostio yn y blwch 
pleidleisio. Bydd yna bobl i ddangos i 
chi ble mae hwn, os bydd angen help 
arnoch chi.

Isod, gallwch chi ymarfer llenwi papur pleidleisio ffug.

Beth sy’n digwydd nesaf?
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Mae’r holl bapurau pleidleisio’n 
cael eu cyfri, a’r person sy’n derbyn 
y nifer mwyaf o bleidleisiau fydd y 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu


