
 
 
 
 
 

Amserlen etholiadol ar gyfer 
etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr: 
4 Mai 2017 

Mae'r amserlen hon ar gyfer yr etholiadau canlynol sy'n cael eu cynnal ar 4 
Mai 2017:  

 etholiadau prif ardal llywodraeth leol (h.y. etholiadau dosbarth, 
bwrdeistref, bwrdeistref sirol ac awdurdodau unedol); etholiadau cyngor 
plwyf a chymuned; etholiadau maerol awdurdodau lleol yn Lloegr; 
etholiadau maerol awdurdodau cyfun yn Lloegr. 

 etholiadau cyngor plwyf a chymuned 

 etholiadau maerol awdurdodau lleol yn Lloegr 

 etholiadau maerol awdurdodau cyfun yn Lloegr 
 
Y dyddiau sy'n cael eu hepgor wrth gyfrifo'r amserlen yw dydd Sadwrn, Sul, 
Gwener y Groglith, Dydd Llun y Pasg gwyliau banc (e.e. dydd Llun 1 Mai) ac 
unrhyw ddiwrnod a benodir ar gyfer diolchgarwch neu alar cyhoeddus. 

Gall yr amserlen newid o ganlyniad i ddyddiau yn cael eu penodi ar gyfer 
diolchgarwch neu alar cyhoeddus. 

Mae'r amserlen wedi ei datblygu yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth drafft ar gyfer 
etholiadau maerol awdurdodau cyfun ac mae'n cymryd rhai pethau'n ganiataol 
ynghylch beth fydd deddfwriaeth yn darparu ar ei gyfer, ac felly mae'n bosib y 
bydd yn newid. Byddwn yn diweddaru ac yn ailgyhoeddi'r amserlen fel sy'n 
briodol unwaith i'r ddeddfwriaeth ddod yn amlwg. 

Digwyddiad Etholiad Diwrnodau gwaith cyn 
y bleidlais (dyddiad 
cau os nad canol nos) 

Dyddiad 

Cyhoeddi hysbysiad 
etholiad 

Pob un Heb fod yn hwyrach na 
25 diwrnod 

Heb fod yn 
hwyrach na 
dydd Llun 27 
Mawrth  

Danfon papurau 
enwebu 

Pob un, 
etholiada
u maerol 
awdurdod
au cyfun 
yn Lloegr 

O'r dyddiad a nodir ar yr 
hysbysiad o etholiad hyd 
at 4pm 19 diwrnod 
gwaith cyn yr etholiad 

O'r dyddiad a 
nodir ar yr 
hysbysiad o 
etholiad hyd at 
4pm ddydd 
Mawrth 4 Ebrill  



Digwyddiad Etholiad Diwrnodau gwaith cyn 
y bleidlais (dyddiad 
cau os nad canol nos) 

Dyddiad 

Dyddiad cau ar 
gyfer tynnu 
enwebiadau yn ôl 

Pob un 19 diwrnod (4pm) 4pm ddydd 
Mawrth 4 Ebrill 

Dyddiad cau ar 
gyfer penodi asiant 
etholiadol 

Pob un 19 diwrnod (4pm) 4pm ddydd 
Mawrth 4 Ebrill 

Cyhoeddi'r 
hysbysiad 
etholiadol interim 
cyntaf o newid 

Pob un 19 diwrnod 
 

Dydd Mawrth 4 
Ebrill  

Cyhoeddi datganiad 
o bersonau a 
enwebwyd 

Pob un Heb fod yn hwyrach na 
18 diwrnod (4pm) 

Heb fod yn 
hwyrach 4pm 
ddydd Mercher 
5 Ebrill 

Dyddiad cau ar 
gyfer derbyn 
ceisiadau i gofrestru 

Pob un 12 diwrnod Dydd Iau 13 
Ebrill 

Dyddiad cau ar 
gyfer derbyn 
ceisiadau pleidleisio 
post a phleidleisio 
drwy ddirprwy 
newydd ac ar gyfer 
newidiadau i 
bleidleisiau post a 
thrwy ddirprwy 
presennol 

Pob un 11 diwrnod (5pm) 5pm ddydd 
Mawrth 18 Ebrill 

Dyddiad cau ar 
gyfer derbyn 
ceisiadau newydd i 
bleidleisio drwy 
ddirprwy (dim 
pleidleisiau dirprwy 
drwy'r post na 
dirprwy mewn 
argyfwng) 

Pob un 6 diwrnod (5pm) 5pm ddydd 
Mawrth 25 Ebrill 

Cyhoeddi'r ail 
hysbysiad 
etholiadol interim o 
newid 

Pob un Rhwng 18 diwrnod a 6 
diwrnod 

Rhwng dydd 
Mercher 5 Ebrill 
a dydd Mawrth 
25 Ebrill 
(cynwysedig) 

Cyhoeddi hysbysiad 
etholiad 

Pob un Heb fod yn hwyrach na 6 
diwrnod 

Heb fod yn 
hwyrach na 
dydd Mawrth 25 
Ebrill  



Digwyddiad Etholiad Diwrnodau gwaith cyn 
y bleidlais (dyddiad 
cau os nad canol nos) 

Dyddiad 

Cyhoeddi hysbysiad 
etholiadol o newid 
terfynol   

Pob un 5 diwrnod  Dydd Mercher 
26 Ebrill  

Dyddiad cau ar 
gyfer hysbysu 
penodi asiantiaid 
pleidleisio a chyfrif 

Pob un 5 diwrnod  Dydd Mercher 
26 Ebrill  

Dyddiad cyntaf y 
gall etholwyr wneud 
cais i ailosod 
pleidleisiau post coll  

Pob un 4 diwrnod  Dydd Iau 27 
Ebrill  

Diwrnod 
pleidleisio 
 

Pob un 0 (7am i 10pm) Dydd Iau 4 Mai 

Amser olaf y gall 
etholwyr wneud 
cais i ailosod 
pleidleisiau post coll 
neu wedi difetha  

Pob un 0 (5pm) 5pm ddydd Iau 
4 Mai 

Dyddiad cau ar 
gyfer ceisiadau am 
bleidlais drwy 
ddirprwy mewn 
argyfwng 

Pob un 0 (5pm) 5pm ddydd Iau 
4 Mai 

Amser olaf i newid y 
gofrestr o ganlyniad 
i gamgymeriad 
clerigol neu apêl 
llys 

Pob un 0 (9pm) 9pm ddydd Iau 
4 Mai 

Dyddiad cau ar 
gyfer anfon 
hysbysiadau 
gwrthod 
dynodyddion 
pleidleisiau post 

Pob un O fewn 3 mis yn 
cychwyn gyda dyddiad y 
bleidlais 

Erbyn dydd Iau 
3 Awst 

 


