
 
 

Cynllun Datblygu Lleol 
Newydd Casnewydd  

Cylchlythyr  
Rhifyn 002 
Awst 2021

Mae’r Cyngor wrthi’n cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) ar gyfer Casnewydd. 
Bydd y CDLlN yn nodi fframwaith defnydd tir 15 mlynedd ar gyfer y ddinas.  

 Beth sy’n digwydd nawr?

Mae’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol ar agor ar hyn o bryd 
 
 Cyflwyniadau ar Agor: 30 Mehefin – 27 Awst 2021

Lansiodd y Cyngor ei alwad am Safleoedd Ymgeisiol ar 30 Mehefin 2021.  
Mae’n gam hanfodol yn y gwaith o ddatblygu’r CDLlN a gwahoddir cyflwyniadau 
gan bartïon â diddordeb i gynigion safle gael eu hystyried ar gyfer dyraniad posibl 
yn y CDLlN.    

Gellir cynnig Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer ystod o ddefnyddiau a allai gael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol 
Newydd.  Mae angen i gynigwyr gyflwyno tystiolaeth addas i ddangos yn gadarn gynaliadwyedd, dichonoldeb cyflawni 
a hyfywedd ariannol safleoedd a fydd yn sail i’n penderfyniad terfynol.     

Yna cyhoeddir Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y cam Strategaeth a Ffefrir. Disgwylir i hyn ddigwydd yn ystod 
haf 2022.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y broses a sut i wneud cyflwyniad yn www.newport.gov.uk/cdli  
neu drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod i gysylltu â’r Tîm Polisi Cynllunio. 

Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig 

  Ymgynghoriad ar agor: 30 Mehefin 2021 – 27 Awst 2021

Mae angen Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) fel rhan o waith datblygu’r CDLlN.  Nod yr ACI yw llywio’r 
broses o lunio’r cynllun a dylanwadu arni gyda’r nod o osgoi a lliniaru effeithiau negyddol a sicrhau’r canlyniadau 
cadarnhaol gorau posibl.  Mae’r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer yr ACI bellach wedi’i ddrafftio ac mae ar gael ar gyfer 
sylwadau.

Gallwch gael mwy o wybodaeth a chyflwyno eich sylwadau ar Adroddiad Cwmpasu ACI ar-lein yn  
www.newport.gov.uk/cdli neu drwy gysylltu â’r Tîm Polisi Cynllunio.



 
 

Cytundeb Cyflawni’n cael ei Gymeradwyo 
gan Lywodraeth Cymru

Mae’r Cytundeb Cyflawni yn nodi’r amserlen arfaethedig a 
hefyd fanylion Cynllun Cynnwys y Gymuned sy’n esbonio 
pwy, pryd a sut y bydd yr ymgysylltu’n digwydd yn ystod y 
camau allweddol.   

Cymeradwywyd y cytundeb gan Lywodraeth Cymru ar 
24 Mai 2021 a dyma ddechrau swyddogol proses y CDLl 
Newydd. Gallwch weld copi o’r Cytundeb Cyflawni ar-lein 
yn: 

www.newport.gov.uk/cdli  
neu drwy gysylltu â’r Tîm Polisi Cynllunio.

 Ble’r ydym yn y broses?

Mae llawer o gamau i greu cynllun datblygu ac rydym ar y cam Galwad am Safleoedd Ymgeisiol ar hyn o bryd:

 
Adolygu Adroddiad 

ac Ymgynghoriad ar y 
Cytundeb Cyflawni
7 Ion - 5 Maw 2021

 
ParatoiParatoi

Gweledigaeth, Amcanion Gweledigaeth, Amcanion 
ac Opsiynauac Opsiynau

Cam YmgysylltuCam Ymgysylltu
Med 2021 - Ion 2022*

 
Galwad am Safleoedd 

Ymgeisiol
Cam Ymgynghori

30 Meh  - 27 Awst 2021

 
Llywodraeth Cymru’n 

Cymderawyo’r Cytundeb 
Cyflawni - Dechrau 
Paratoi’r Cynllun 

 24 Mai 2021

 
Adroddiad ar yr 

Ymgynghoriad (adborth 
o’r ymgynghoriad ar y CA)

Tach 2023 - Maw 2024*

 Cyflwyno’r Cynllun i 
Lywodraeth Cymru iddi 

ei archwilio
Mai 2024*

 
Paratoi

Strategaeth a Ffefrir (SFf)
Cam Ymgynghori
Awst - Hyd 2022*Awst - Hyd 2022*

 
ParatoiParatoi

Cynllun Adneuo (CA)Cynllun Adneuo (CA)
Cam YmgynghoriCam Ymgynghori
 Hyd - Rhag 2023* Hyd - Rhag 2023*

 
Adroddiad Cychwynnol 

ar yr Ymgynghoriad
adborth o’r 

ymgynghoriad ar y SFf )
Ion - Chwe 2023*

 Cyhoeddi Cofrestr 
Safleoedd Ymgeisiol 

(er gwybodaeth yn unig)
Haf  2022*

*dyddiadau bras *dyddiadau bras 

Cynllun Datblygu Lleol
Cytundeb 
Cyflawni 

Mai 2021



 
 

 Cymerwch ran

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 neu drwy un o’r dulliau cyswllt a nodir isod. 

 Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech siarad ag aelod o’r Tîm Polisi Cynllunio, cysylltwch â ni ar:    

✉ LDP.consultation@newport.gov.uk, 
✆ 01633 656656 neu 
✍ Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR.
 www.newport.gov.uk/cdli 

 Beth sy’n digwydd nesaf?

Gweledigaeth, Amcanion ac Opsiynau Ymgysylltu

Yn ystod y cam nesaf mae angen ystyried nodau trosfwaol y CDLlN.  Dyma’r weledigaeth, yr amcanion a’r opsiynau a 
fydd yn helpu i lunio’r strategaeth a ffefrir a pholisïau dilynol. 

Ochr yn ochr â’r weledigaeth, bydd angen i ni gytuno ar gyfres o amcanion sy’n canolbwyntio ar sut y caiff y 
weledigaeth ei chyflawni. Bydd y cam opsiynau wedyn yn penderfynu ar fath a lleoliad y twf (tai, swyddi ac ati) yr ydym 
am ei gael yng Nghasnewydd.

Byddwn yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu rhwng mis Medi 2021 a mis Ionawr 2022 i drafod y 
weledigaeth, yr amcanion a’r opsiynau amrywiol a gynigiwyd.  


