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Cyflwyniad 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnal adolygiad o drefniadau etholiadol 
i ystyried cais a dderbyniwyd gan Gyngor Cymuned Coety Uchaf i ddiwygio’r cydbwysedd rhwng 
nifer y Cynghorwyr Cymuned yn un o’u Wardiau Cymuned, sef Coety, yn sgil adeiladu llawer o 
gartrefi newydd yno. Y wardiau presennol yng Nghoety Uchaf yw Coety gyda 2 aelod (3,566 o 
etholwyr), y Llidiart gyda 5 aelod (2,172 o etholwyr) a Phendre gyda 4 aelod (1,777 o etholwyr). 
 
Cam cyntaf yr adolygiad yw gofyn i bawb sydd â diddordeb ystyried y cynnig hwn a chyflwyno eu 
safbwyntiau o blaid neu yn erbyn y newid hwn. Yna, bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried a 
bydd cynigion terfynol yn cael eu llunio ac yn destun ymgynghoriad cyhoeddus pellach. Os nad 
oes gwrthwynebiadau, bydd y cynigion terfynol yn cael eu llunio, eu cyhoeddi a’u mabwysiadu. 
 
Bydd yr adolygiad yn dechrau ar 17 Tachwedd 2021 a’r amserlen dros dro yw i’r argymhellion 
terfynol gael eu cyflwyno i’w mabwysiadu ym mis Mawrth 2022. 
 
Pam ein bod yn cynnal yr adolygiad hwn? 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn cais swyddogol gan Gyngor 
Cymuned Coety Uchaf i adolygu cymhareb Cynghorwyr Cymuned ar gyfer ward Coety gyda’r nod 
o ddiwygio’r anghyfartaledd rhwng y wardiau. 
 
Beth yw nod yr adolygiad? 
Nod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw sicrhau bod llywodraethu cymunedol yn 
adlewyrchu hunaniaeth a buddiannau’r gymuned a’i fod yn effeithiol ac yn gyfleus. 
 
Beth ellir ei ystyried yn yr adolygiad hwn? 
Bydd yr adolygiad hwn yn edrych ar nifer y Cynghorwyr Cymuned yn ward Coety yn unig. Amser 
yw’r rheswm am hyn oherwydd bydd Etholiad Lleol yn cael ei gynnal ym mis Mai 2022 a rhaid i’r 
adolygiad fod wedi’i gwblhau cyn cyhoeddi’r Hysbysiad o Etholiad. 
 
Pwy fydd yn cynnal yr adolygiad? 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am gynnal yr adolygiad o fewn ei 
ardal. Bydd yn ystyried yr holl sylwadau a wneir ym mhob cam o’r broses adolygu. Bydd yr 
adolygiad yn cael ei gynnal o dan Adran 31 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 
2013. Ar ôl cwblhau’r adolygiad, gall y Cyngor gynnig gwneud newidiadau i nifer y Cynghorwyr 
sy’n cynrychioli Ward Coety. 
 
Ymgynghoriad Cyhoeddus a Chyflwyniadau 
Wrth gynnal yr adolygiad, mae’n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymryd 
camau y mae’n eu hystyried yn addas i’w cymryd i sicrhau bod pobl a allai fod â buddiant yn yr 
adolygiad yn cael eu hysbysu o’r cynnig i’w gynnal ac yn cael eu hysbysu o unrhyw gynigion neu 
argymhellion drafft. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymo i fodloni’r 
dyletswyddau hyn drwy ysgrifennu at: 

• Y Cyngor Cymuned, sef Cyngor Cymuned Coety Uchaf yn bennaf 

• Y Cynrychiolwyr sy’n cynrychioli Adrannau Etholiadol Coety, y Llidiart a Phendre 

• Yr Aelod o’r Senedd sy’n cynrychioli Etholaeth Pen-y-bont ar Ogwr 

• Aelodau Rhanbarthol o’r Senedd ar gyfer rhanbarth Gorllewin De Cymru 

• Yr Aelod o’r Senedd sy’n cynrychioli Etholaeth Seneddol Pen-y-bont ar Ogwr, a 

• Changhennau lleol pleidiau gwleidyddol. 
 
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn rhoi hysbysiad swyddogol ar wahanol 
gamau o’r adolygiad, yn gosod copïau o adroddiadau a dogfennau yn Swyddfa Etholiadau’r 
Cyngor ac yn rhoi dogfennau priodol ar wefan gorfforaethol y Cyngor. 
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Gellir gwneud sylwadau a chyflwyniadau mewn dau gam o’r adolygiad, y cynigion drafft ac yna’r 
cynigion ac argymhellion terfynol. 
 
Bydd yr holl sylwadau a chyflwyniadau yn cael eu hystyried yn llawn yn yr adolygiad os ydynt yn 
bodloni’r meini prawf canlynol:- 
 

• Bydd sylwadau yn cael eu derbyn ar y ffurflen cyflwyniadau pro-forma neu ffurflen debyg. 
 

• Derbynnir sylwadau erbyn hanner nos y dyddiad cau ar yr amserlen. 
 

• Derbynnir yr holl sylwadau gydag enw a chyfeiriad yr anfonwyr. Ni dderbynnir cyflwyniadau 
dienw, er na fydd manylion personol aelodau’r cyhoedd yn cael eu cyhoeddi. Bydd 
cyflwyniadau gan gyrff cynrychiolwyr a phobl fel Cynghorwyr ac Aelodau’r Senedd ac ati 
yn cael eu henwi yn yr adroddiad. 

 

• Os mai sefydliadau neu unigolion sy’n cyflwyno sylwadau ynghylch y cynnig, rhaid iddynt 
ddangos sut mae cynnal y drefn arferol neu wneud newidiadau yn ddymunol er budd 
llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. 
 
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyhoeddi ei argymhellion cyn gynted 
ag sy’n ymarferol ac yn cymryd camau y mae’n eu hystyried yn ddigonol i sicrhau bod pobl 
a allai fod â buddiant yn yr adolygiad, gan gynnwys pawb a wnaeth gyflwyniad dilys, yn 
cael eu hysbysu o’r argymhellion a’r rhesymau drostynt. 
 

Amserlen ar gyfer yr Adolygiad 
Bydd yr adolygiad y dechrau ar 17 Tachwedd 2021 gyda’r argymhellion terfynol yn barod cyn 
Etholiadau Lleol mis Mai 2022 yn ôl yr amserlen dros dro. Yna, byddai unrhyw newidiadau sy’n 
codi yn sgil y broses adolygu yn dod i rym ar gyfer yr Etholiadau Llywodraeth Leol sydd wedi’u 
trefnu ar gyfer mis Mai 2022. 
 

Camau Cyfnod Dyddiad 

Dechrau’r Adolygiad   17 Tachwedd 2021 

Ymgynghoriad ar / Cyhoeddi Cynnig Drafft 6 Wythnos 
24 Tachwedd 2021 hyd  
5 Ionawr 2021 

Ystyried y cyflwyniadau a dderbyniwyd  
6 Ionawr 2022 hyd 
13 Ionawr 2022 

Ymgynghoriad ar / Cyhoeddi Cynnig Terfynol  6 Wythnos 
13 Ionawr 2022 hyd 
28 Chwefror 2022 

 
Gwybodaeth ategol 
Mae rhagor o wybodaeth mewn perthynas â’r adolygiad, gan gynnwys ffigurau etholaethol, ar 
gael yn Swyddfa Etholiadau’r Cyngor ac ar Wefan Gwasanaeth Etholiadol y Cyngor. 
 
Swyddfa Etholiadol 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  
Swyddfeydd Dinesig 
Stryd yr Angel 
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF31 4WB 
www.bridgend.gov.uk  
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Atodiad A: Crynodeb o’r Etholaeth 
 
 

Cyngor 
Cymuned 

Etholwyr 
Cyngor 

Nifer y 
Cynghorwyr 
yn bresennol 

Cymhareb 
Cynghorydd/ 

Etholwyr 

Nifer 
arfaethedig 
Cynghorwyr 

Cymhareb 
Cynghorydd/ 

Etholwyr 

Coety Uchaf – 
Ward Coety 

3,566 2 1,783 5 713 

Coety Uchaf – 
Ward Y Llidiart  

2,172 5 434 4 543 

Coety Uchaf – 
Ward Pendre  

1,777 4 444 4 444 

 


