Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont ar Ogwr
Cynllun Datlygu Lleol (CDLI)
Adroddiad Adolygu Drafft-Ffurflen Sylwadau
At Ddefnydd y Swyddfa Yn Unig
Rhif Cynrychiolwr ……………………………………………………………..........
Math o Gyflwyniad (e-bost, gwe, llythyr ac ati) ………………………..

Rhan 1: Manylion cyswllt
Eich Manylion/Manylion eich Cleient

Manylion yr Asiant (os yw’n berthnasol)

Teitl:
Enw:
Teitl swydd:
Sefydiad:
Cyfeiriad:

Rhif ffôn:
E-bost:
Dylech gynnwys eich holl sllwadau ar y ffurflen hon.
Os ydych yn cyflwyno’r ffurflen yn electronig, detrylliwch y system ‘Henu, a arwyldo’ tiwy Adobe

Rhan 2: Eich Sylwadau
Gwahoddir sylwadau ar y materion a nodir yn yr Adroddiad Adolygu Drafft; gan gynnwys yr pum
cwestiwn canlynol yr hoffen gael eich barn amdanynt...
Cwestiwn 1

A yw’r Adroddiad Adolygu’n nodi’r holl faterion cyd-destunol allweddol i’w
hystyried yn adolygiad y CDLI?

Sylwadau:

1

Rhan 2: Eich Sylwadau
Cwestiwn 2

A yw Gweledigaeth ac Amcanion presennol y CDLI yn parhau i fod yn briodol ar
gyfer cynllun diwygiedig?

Sylwadau:

Cwestiwn 3

A ydych yn cyntuno bod angen adolygu Strategaeth Ofodol Adfywio bresennol
y CDLI?

Sylwadau:

Cwestiwn 4

A yw’r Ardroddiad Adolygu yn nodi y polisiau a fydd yn debygol yn angen newid
yn y cynllun diwygiedig?

Sylwadau:

Cwestiwn 5

A yw’r Adroddiad Adolygu yn nodi y weithdrefn adolygu fwyaf addas i baratoi
cynllun diwygiedig a ddylid y’r adolygiad cael ei gynnal yn unigol neu ar y cyd?

Sylwadau:
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont ar Ogwr
Cynllun Datblygu Lleol (CDLI)
Adroddiad Adolygu Drafft-Ffurflen Sylwadau
Sylwadau Pellach Yn olaf, a fyddech cystal â nodi unrhyw sylwadau erail yr hoffech eu rhannu
Sylwadau:

Llofnod:

Dyddiad:

Rhan 3: Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd eich sylwadau’n cael eu cydnabod a byddant hefyd yn cael eu hadrodd, yn gryno, i gyfarfod
Cyngor yn y dyfodol, lle bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar sut i fynd ati i adolygu’r CDLI

Byddem yn ddiolchgar pe gallech nodi eich sylwadau ar y Adroddiad Adolygu Drafft ar y ffurflen
Sylwadau swyddogol (Cymreag neu Saesneg) a’u hanfon drwy e-bost i: ldp@bridgend.gov.uk, neu
eu nodi’n ysgrifenedig, ar Ffurflen Sylwadau swyddogol wedi ei hargraffu os yn bosib i’r, Cynllunio
datblygiadau, Swyddfeydd Dinesig, Stryd y Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB erbyn 5yp ar
dydd Gwener 25 Mai 2018.
Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau,
cysylltwch â’r Tim Cynllunio Datblygiadau ar 01656 643162 neu e-bostiwch: ldp@bridgend.gov.uk
Hysbysiad Diogelu Data Sylwer na ellir trin yr holl sylwadau a dderbynnir yn gyfrinachol a byddant ar gael i’w harchwilio gan y
choedd (gyda’ch manylion personol wedi’u hadolygu). Byddwn hefyd yn cadw eich manylion cyswllt ar ein cronfa ddata drwy
gydol y broses paratoi ar gyfer yr ymgynghoriad ar Adolygiad y CDLI; oni bai eich bod yn gwneud cais ysgrifenedig i gael eich
dileu o’r gronfa ddata a pheidio â derbyn gohebiaeth bellach gan y Cyngor ynghylch Adolygiad y CDLI.
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