
Bydd yr Etholiadau Comisinydd Heddlu a throeseddu 
(Etholiadau CHTh) nesaf ar dydd Iau 6 Mai 2021. 

  

     

Dyddiadau Allweddol 

  

 Digwyddiad 
Diwrnodau gwaith cyn y bleidlais 

(terfyn amser os nad canol nos) 

Dyddiad (terfyn amser os nad 

canol nos) 

Cyhoeddi hysbysiad etholiad Dim hwyrach na 25 niwrnod 
Dim hwyrach na Dydd Mawrth 29 
Mawrth 

Dosbarthu papurau enwebu 

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw 
ddiwrnod wedi i’r hysbysiad 
etholiad gael ei gyhoeddi tan 4pm 
ar y pedwerydd diwrnod ar 
bymtheg cyn y diwrnod pleidleisio 

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw 
ddiwrnod gwaith wedi i’r 
hysbysiad etholiad gael ei 
gyhoeddi a than 4pm dydd Iau 8 
Ebrill 

Dyddiad cau dosbarthu 
papurau enwebu 

19 diwrnod (4pm) 4pm ar ddydd Iau 8 Ebrill 

Dyddiad cau tynnu yn ôl 19 diwrnod (4pm) 4pm ar ddydd Iau 8 Ebrill  

Dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi 
hysbysiad penodi asiant 
etholiadol  

19 diwrnod (4pm) 4pm ar ddydd Iau 8 Ebrill 

Cyflwyno gwrthwynebiadau i 
bapurau enwebu  

Ar 19 diwrnod (10am tan 5pm), yn 
amodol ar y canlynol:  

  

Rhwng 10am a 12 canol dydd gellir 
gwneud gwrthwynebiadau i bob 
enwebiad sydd wedi cyrraedd 

  

Rhwng 12 canol dydd a 5pm dim 
ond i enwebiadau sydd wedi 

Rhwng 10am a 12 canol dydd ar 
ddydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud 
gwrthwynebiadau i bob enwebiad 
sydd wedi cyrraedd 

  

Rhwng 12 canol dydd a 5pm ar 
ddydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud 
gwrthwynebiadau i enwebiad 
sydd wedi cyrraedd ar ôl 4pm 
dydd Mercher 7 Ebrill 
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cyrraedd ar ôl 4pm y gellir gwneud 
gwrthwynebiadau, 20 niwrnod cyn 
y bleidlais.  

Cyhoeddi hysbysiad etholiad 
interim cyntaf ynghylch newid 

19 diwrnod Dydd Iau 8 Ebrill 

Cyhoeddi datganiadau’r 
unigolion a enwebwyd 

Dim hwyrach nag 18 diwrnod 
(4pm) 

Dim hwyrach na 4pm ar ddydd 
Gwener 9 Ebrill 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau i 
gofrestru 

12 diwrnod Dydd Llun 19 Ebrill 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
pleidlais bost a phost drwy 
ddirprwy a newidiadau i 
bleidleisiau post a thrwy 
ddirprwy presennol 

11 diwrnod (5pm)  5pm ar ddydd Mawrth 20 Ebrill 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau 
newydd i bleidleisio drwy 
ddirprwy (nid pleidlais bost 
drwy ddirprwy na dirprwyon 
brys) 

6 diwrnod (5pm) 5pm ar ddydd Mawrth 27 Ebrill 

Cyhoeddi ail hysbysiad 
etholiad interim ynghylch newid 

Rhwng 18 a 6 diwrnod 
Rhwng dydd Iau 9 Ebrill a dydd 
Mercher 29 Ebrill (yn 
gynwysedig)  

Cyhoeddi hysbysiad pleidleisio Dim hwyrach na 6 niwrnod  
Dim hwyrach na dydd Mawrth 27 
Ebrill 

Dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi 
hysbysiad penodi is-asiant 

5 diwrnod Dydd Mercher 28 Ebrill 

Cyhoeddi hysbysiad etholiad 
olaf ynghylch newid 

5 diwrnod Dydd Mercher 28 Ebrill 

Dyddiad cau hysbysiad am 
benodi asiantau pleidleisio, 
asiantau cyfrif ac is-asiantau 

5 diwrnod Dydd Mercher 28 Ebrill 

Y dyddiad cyntaf y gall 
pleidleiswyr wneud cais am 
bleidlais bost yn lle un a 
gollwyd 

4 diwrnod Dydd Iau 29 Ebrill 



Diwrnod Pleidleisio 0 (7am i 10pm) 7am - 10pm ar Ddydd Iau 6 Mai 

Yr amser olaf y gall 
pleidleiswyr wneud cais am 
bleidlais bost yn lle un a 
gollwyd neu a ddifethwyd 

0 (5pm) 
5pm ar ddydd Iau 6 Mai 

Amser cau ar gyfer gwneud 
cais am ddirprwy brys 

0 (5pm) 5pm ar ddydd Iau 6 Mai 

Amser olaf i newid y gofrestr 
oherwydd camgymeriad clercol 
neu apêl llys 

0 (9pm) 9pm ar ddydd Iau 6 Mai  

 

.   


