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Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy 
Cyfarwyddiadau i wneud sylwadau ar y ffurflen ymgynghori ar-lein. 

Ewch i’r wefan ganlynol i weld a gwneud sylwadau ar y Strategaeth a Ffefrir a Safleoedd 
Ymgeiswyr: 

www.conwy.gov.uk/gpcs/ymgynghoriadau   

Yn y blwch llwyd cliciwch ar un ai ‘Strategaeth a Ffefrir’ neu 'Cofrestr o Safleoedd 
Ymgeiswyr’. 

 

Nid oes angen cofrestru i weld y Strategaeth a Ffefrir neu'r Safleoedd Ymgeiswyr, ond 
byddwch angen cofrestru i adael sylwadau. 

I gofrestru dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer Cofrestru Defnyddiwr Newydd. 

 

  

http://www.conwy.gov.uk/gpcs/ymgynghoriadau
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Strategaeth a Ffefrir 

Pan fyddwch yn clicio ar y ddogfen Strategaeth a Ffefrir bydd mynegai'r ddogfen yn 
ymddangos fel y gwelir isod. 

 

Cliciwch ar rif paragraff neu deitl polisi i fynd â chi yn syth i’r rhan hynny o’r ddogfen fel y 
gwelir isod. Mae’r polisïau mewn blwch glas. 

 

I wneud sylwadau ar unrhyw un o’r adrannau neu bolisïau cliciwch ar y pensil gwyrdd yn 
ymyl y rhan yr ydych yn dymuno gwneud sylwadau arni. Os nad ydych wedi cofrestru’n 
barod, bydd yn gofyn i chi gofrestru cyn y gallwch adael sylwadau. 
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Os oes rhywun wedi ychwanegu sylwadau i adran benodol bydd y chwyddwydr i'w weld fel y 
gwelir isod. Cliciwch ar y chwyddwydr i ddangos y sylwadau. Nid oes angen fod wedi 
cofrestru i weld y sylwadau. 
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Cofrestr o Safleoedd 

Mae gan y gofrestr hon restr a map o'r holl safleoedd wedi'u cyflwyno fel rhan o'r broses 
CDLl Newydd. 

Gallwch glicio ar enw safle i fynd â chi yn syth i fap y safle hwnnw. 

 

 

I wneud sylwadau ar unrhyw safle penodol, cliciwch ar y pensil gwyrdd yn ymyl enw’r safle.  
Os nad ydych wedi cofrestru’n barod, bydd yn gofyn i chi gofrestru cyn y gallwch adael 
unrhyw sylwadau. 

Os oes rhywun wedi gwneud sylwadau ar safle bydd y chwyddwydr i'w weld fel y gwelir isod. 
Cliciwch ar y chwyddwydr i ddangos y sylwadau. Nid oes angen fod wedi cofrestru i weld y 
sylwadau. 
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