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 Dweud eich Dweud
Ar 14 Hydref 2020 cytunodd y cyngor i ddechrau proses adolygu ffurfiol y CDLl ac mae ymgynghori bellach yn
digwydd ar ddwy ddogfen CDLl allweddol - yr Adroddiad Adolygu a’r Cytundeb Cyflawni, am fwy o wybodaeth ewch i
www.newport.gov.uk/ldp
	
Mae’r Adroddiad Adolygu yn nodi canlyniadau dadansoddiad o’r CDLl blaenorol ac yn cynnig y dull o gyflawni’r
CDLl newydd.
	
Mae’r Cytundeb Cyflawni yn nodi’r amserlen arfaethedig a Chynllun Cynnwys y Gymuned sy’n esbonio pwy,
pryd a sut y bydd yr ymgysylltu’n digwydd dros gyfnodau allweddol y broses CDLl newydd.
Byddem yn eich annog i roi adborth ar y naill ddogfen neu’r llall neu’r ddwy ddogfen hyn.
Y dyddiad cau ar gyfer yr holl atebion yw 5 Mawrth 2021

 Ble’r ydym yn y broses?
Mae llawer o gamau o ran creu cynllun datblygu, rydym ar y dechrau ar hyn o bryd:
Adroddiad Adolygu a
Chytundeb Cyflawni
Ymgynghoriad
7 Ion - 5 Mawrth 2021

Cymeradwyo’r Cytundeb
Cyflawni gan Llywodraeth
Cymru - Gwaith Paratoi’r
Cynllun yn Dechrau

Galw am
Safleoedd Posibl
Cam Ymgynghori

Paratoi
Gweledigaeth,
Amcanion a Dewisiadau
Cam Ymgysylltu

Paratoi
Strategaeth a Ffefrir
(SFf )
Cam Ymgynghori

Cofrestr Cyhoeddi
Safleoedd Posibl
(er gwybodaeth
yn unig)

Adroddiad Ymgynghori
Cychwynnol
(adborth o’r
ymgynghoriad ar y SFf )

Paratoi
Cynllun ar Adnau (CA)
Cam Ymgynghori

Adroddiad ar yr
Ymgynghoriad
(adborth o’r
ymgynghoriad ar y CA)

Cyflwyno’r
Cynllun i
Llywodraeth
Cymru i’w Archwilio

 Cymryd Rhan
Bydd datblygu cynllun newydd yn effeithio ar bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghasnewydd, felly mae’n bwysig
bod pawb yn gallu cymryd rhan a dweud eu dweud. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i gael gwybod am gamau
cynnydd ac ymgysylltu’r cynllun, gwnewch hynny drwy lenwi’r ffurflen ar-lein (www.newport.gov.uk/ldp) neu drwy
un o’n dulliau cyswllt a nodir isod.

 Cysylltiadau
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am siarad ag aelod o’r tîm polisi cynllunio, cysylltwch â ni.
ebost: ldp.consultation@newport.gov.uk,
ffoniwch 01633 656656
neu ysgrifennwch at Polisi Cynllunio,
Cyngor Dinas Casnewydd,
y Ganolfan Ddinesig,
Casnewydd,
NP20 4UR.

 Ynghylch
Mae’r Tîm Polisi Cynllunio yn gweithio ar gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol newydd (CDLlN) ar gyfer Casnewydd.
Bydd y CDLlN yn nodi fframwaith defnydd tir 15 mlynedd ar gyfer Casnewydd.
Dysgwch fwy ar y we: www.newport.gov.uk/ldp

