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Defnydd 

Arfaethedig 
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ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Alltwalis Safle Ymgeisio SR/003/001 Tir 1.2Km i'r dde o Alltwalis Preswyl x
Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/003/002 Tir yn Ysgol Alltwalis Preswyl   (rhan)  (rhan)  (rhan)  (rhan)
Dyrannu rhan o'r safle sy'n syrthio y tu allan i barth llifogydd C2. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

SuV11/h1.

Rhydaman / Betws
Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h2

Parc Carafannau Preswyl, 

Henry Lane
Preswyl  x

Mae rhan o'r safle'n cwmpo o fewn parth llifogydd C2 fel y nodir ym mapiau cyngor datblygu TAN15. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h4 I'r gogledd o Heol yr Eglwys Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl 

i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h6 Hen Orsaf Heddlu Preswyl  x

Mae'r safle wedi'i ddatblygu i raddau helaeth ac ni all gynnwys 5 annedd neu fwy mwyach.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h7 Viji Garage, Y Stryd Fawr Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch gyflawni'r safle at ddibenion preswyl.  Felly, ni fydd y safle'n cael ei ddyrannu eto 

ond o achos ei leoliad o fewn yr ardal sydd eisoes wedi ei adeiladu, fe fydd y safle'n barhau i fod o fewn 

terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/h8, SR/004/024
Lon Ger y Coed / Heol 

Wernoleu
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Mae'r safle wedi bod yn ddyraniad preswyl am gyfnod hir 

heb unrhyw camau gadarn i'w ddatblygu.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael 

mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.  Fodd bynnag, o achos ei leoliad o fewn yr ardal sydd eisoes 

wedi ei adeiladu, fe fydd y safle'n barhau i fod o fewn terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h9 Hen Lofa'r Betws Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Mae'r safle wedi bod yn ddyraniad preswyl am gyfnod hir 

heb unrhyw camau gadarn i'w ddatblygu.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael 

mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h10 Tir yn Ffordd y Cyrnol Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau bellach.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h12

Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 

Heol y Betws
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  PrC3/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h13

Hen Orsaf Betrol, Stryd y 

Gwynt
Preswyl    N/A 

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h2.  Mae'r safle wedi ei ddatblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h14

Tir gyferbyn â'r Plough and 

Harrow, Betws
Preswyl   x

Nodir bod y safle o risg uchel yng ngham 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd y CDLl 

diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/h15, SR/004/006
Tir ar Heol Waungron a 

Heol y Cyrnol
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.   Hefyd, mae llawer o dyfiant ar y safle, mae'r topograffi'n 

lethrog ac mae pryderon fe fydd datblygiad ar y safle'n cael effaith ar goed sy'n destun Gorchmynion Cadw 

Coed. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/h16, SR/004/023 Tir yng Ngwynfryn Fawr Preswyl     

Mae'r safle wedi'i ddatblygu'n rhannol.  Cedwir y rhan o'r safle sydd heb ei ddatblygu fel dyraniad preswyl 

gyda'r cyfeirnod PrC3/h3.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/h17, SR/004/012 Fferm Tirychen Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl ar gyfer nifer is o anheddau, gyda gweddill y safle yn cael ei gyflawni y 

tu hwnt i oes y CDLl Diwygiedig.  Cyfeirnod PrC3/h4.

Arall N/A
Yr Hen Felin, Heol 

Pontaman
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h5.

Safle Ymgeisio SR/004/001
Lloc 0608 Fferm 

Myddynfych 
Preswyl   x

Ni ymddengys bod y safle'n hygyrch o'r priffordd gyhoeddus. 

Safle Ymgeisio SR/004/002 lloc 9005 Myddynfych Drive Preswyl     x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.  

Mae'n debygol fe fydd mynediad i'r safle trwy parth llifogydd C2 fel yr ymddengys ym mapiau cyngor 

datblygu TAN15.   

Safle Ymgeisio SR/004/003
Lloc. 0851 Dol Y Derwen, 

Myddynfych
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/004
Tir i gefn 140 Heol 

Penybanc, Penybanc
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/005
Tir gyfagos i Brynawel, 

Waunhafog Rd.
Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth brif ardal adeiledig yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/004/007 Tir i gefn 70 Ffordd Walter
Cwrtil Preswyl 

Curtilage
 x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/004/008
Tir yn Heol Pontamman, 

Ammanford
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/009
Tir bant o Heol Parcdir, 

Penybanc
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  Mae'n debygol y byddai cynnwys y safle yn arwain at batrwm datblygu hirgul.

Safle Ymgeisio SR/004/010
Tir yn Fferm Myddynfych, 

Bonllwyn
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle yn ei gyfanrwydd yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad 

ar sail ei maint.

Safle Ymgeisio SR/004/011 Tir yn Heol Wernddu Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/013
Tir yn Rhos y Fedwen, 

Betws
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle'n creu estyniad afresymegol i'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/004/014 Maes Ifan, Betws

Preswyl - 

cynnwys o fewn 

terfynau

 x

Mae'r safle wedi cael ei ddatblygu a bydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu.  Ni chafodd y 

safle ei gyflawni o fewn amserlen y CDLl Diwygiedig ac felly ni fydd yn ddyraniad preswyl.    

Safle Ymgeisio SR/004/015
Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, 

Ffordd Maescwarrau
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h6.
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Safle Ymgeisio SR/004/016
Tir ger 1 Mill Terrace, 

Pantyffynnon
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.   Mae rhan o'r safle'n cwmpo o fewn parth llifogydd C2 fel y 

nodir ym mapiau cyngor datblygu TAN15.  Bydd y terfynau datblygu yn cael eu cadw fel y mae'n nhw er 

mwyn cynnwys y rhan o'r safle sydd tu allan i'r parth C2.  

Safle Ymgeisio SR/004/017
Tir ger Heol Wernolau a 

Parc Nant-y-Felin, Betws
Preswyl   x

Mae llawer o dyfiant ar y safle a gall ddatblygiad effeithio ar goed sy'n destun Gorchmynion Cadw Coed.  

Byddai cynnwys y safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  

Safle Ymgeisio SR/004/018 Tir ger Parc Penrhiw, Betws Preswyl   x
Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu; fodd bynnag, bydd rhan 

fechan ar flaen y safle yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/004/019
Tir rhan o Fferm Aberlash, 

Heol Aberlash 
Preswyl   x

Byddai datblygu rhan ddeheuol y safle yn debygol o effeithio ar goed sy'n destun Gorchmynion Cadw 

Coed ac mae'n debygol y ceir mynediad i'r safle drwy ardal sydd o fewn y parth llifogydd C2 fel y nodwyd 

ym Mapiau Cyngor Datblygu TAN15.  Ceir ffin y gellir ei hamddiffyn ar hyd ochr orllewinol rhan ogleddol y 

safle a gallai gynnwys estyniad i'r terfynau datblygu er mwyn caniatáu datblygiadau ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/004/020 Tir ger of Heol Pontamman Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn ymestyn y ffurf drefol i’r dwyrain i ffwrdd o’r dref gyda’i gwasanaethau a 

chyfleusterau, ac yn cael effaith ar gymeriad ac amgylchiadau’r dref yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol.

Safle Ymgeisio SR/004/021 Stryd Marged, Rhydaman Preswyl   x
Byddai cynnwys y safle yn ei chyfanrwydd yn cael effaith ar gymeriad ac amgylchiadau’r aneddiad.

Safle Ymgeisio SR/004/022
Tir oddi ar Heol Colonel , 

Betws
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/025
Tir yn Heol Coronation 

Terrace, Maesquarre Rd.
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/026
Tir oddi ar Heol y Cyrnol, 

Betws
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/027
Tir oddi ar Heol Pentwyn, 

Betws
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/028
Tir yn Golwg y Mynydd, 

Betws
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/029
Ffordd Wern-ddu, 

Rhydaman
Preswyl  x

Nid yw'r safle'n debygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau, caiff ei gynnwys yn rannol o fewn y terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/004/030
Tir I tu gefn 1 Ffordd 

Wernoleu, Pontamman
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/004/031
Tir ger Heol Maesquare, 

Betws
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/032
Tir ger Parc Fferws, 

Penybanc
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/033
Tir ger Ty Dyffryn, Rhodfa 

Frank, Tir-y-Dail
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/004/034
Tir ger Plas Gwyn, Heol 

Maerdy, Betws
Preswyl x

Nid yw'r safle'n cydfynd â ddarpariaethau'r Strategaeth a Ffafrir gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/004/035
Tir i tu gefn Llys Havard, 

Betws
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/036
Tir yn Wern Ddu, 

Ammanford
Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  Byddai cynnwys y safle'n debygol o arwain at batrwm datblygu hirgul a byddai'n ymestyn y ffurf 

trefol i ffwrdd o'r ardal sydd eisoes wedi ei adeiladu ac mae wedi ei gwahanu wrth y terfynau datblygu 

presennol.   

Safle Ymgeisio SR/004/037
Tir yn Waun Clyn Cath 

Uchaf, Ffordd Wern Ddu
Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  Byddai cynnwys y safle'n debygol o arwain at batrwm datblygu hirgul i'r gogledd i ffwrdd o'r ardal 

sydd eisoes wedi ei adeiladu.

Safle Ymgeisio SR/004/038
Tir i ddwyrain Ffordd 

Wernddu, Ammanford
Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  Byddai cynnwys y safle'n debygol o arwain at batrwm datblygu hirgul a byddai'n ymestyn y ffurf 

trefol i ffwrdd o'r ardal sydd eisoes wedi ei adeiladu ac mae wedi ei gwahanu wrth y terfynau datblygu 

presennol.   

Safle Ymgeisio SR/004/039
Tir ger Parc Tir y Coed 

Woodland Park, Betws
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/004/040
Stad Ddiwydiannol Parc 

Amanwy, Rhydaman
Cyflogaeth  N/A N/A x x

Mae'r safle yn rhan o safle cyflogaeth presennol Parc Amanwy a bydd yn cael ei nodi felly o fewn y CDLl 

Diwygiedig.  Bydd cynigion am ddatblygiadau cyflogaeth yn y dyfodol yn cael eu hystyried yn unol â'r polisi.

Safle Ymgeisio SR/004/041
Tir yn Fferm Myddynfych, 

Bonllwyn
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle yn ei chyfanrwydd yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r 

anheddiad ar sail ei maint.

Ashfield Row Safle Ymgeisio SR/005/001
Tir ger Fferm Old Gate, 

Ashfield Row

Preswyl a 

Gwaith 

Carthffosiaeth

x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Bancycapel Safle Ymgeisio SR/006/001
Tir i'r gogledd of Tir Gelli, 

Bancycapel
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Bancyfelin
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC15/h1 Maes y Llewod Preswyl     

Mae pob un o'r 17 annedd wedi'u hadeiladu ers y dyddiad dechrau, ac felly'n cyfrannu at ffigur y gofyniad 

tai. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV59/h1.

Safle Ymgeisio SR/007/001
Tir y Fferm Wern, Gogledd 

o BMI Werrndale
Preswyl   x

Mae tir mwy addas ar gael yn y pentref ar gyfer datblygiadau newydd. Ymestynnir y terfynau datblygu ar 

ran orllewinol y safle i gynnwys y potensial am ddatblygiadau ar raddfa fach

Safle Ymgeisio SR/007/002
Tir y Fferm Wern, Gorllewin 

o BMI Werrndale
Ehangu Ysbyty  x

Mae'r safle wedi ei leoli'n agos at y terfynau datblygu, modd bynnag, fe ystyrir y defnydd arfaethedig yn ôl 

polisïau'r CDLl diwygiedig.  

Safle Ymgeisio SR/007/003
 Tir i'r gogledd ddwyrain o 

Ysgol Bancyfelin 
Preswyl     x

Er nad oes effeithiau niweidiol trwy gynnwys y safle, mae digon o dir mwy addas ar gael yn yr ardal ar 

gyfer datblygiad preswyl 
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Safle Ymgeisio SR/007/004 Tir ger Lon Cywyn Preswyl     

Safle i'w ddyrannu yn y CDLl diwygiedig.  Nid oes effeithiau niweidiol trwy'r ddatblygiad ac mae'n darparu 

cyfle digonol ac addas i ddatblygu yn y pentref.  Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  

SuV59/h2

Bancyffordd Safle Ymgeisio SR/008/001
Tir rhan o Blaencwm, 

Bancyffordd
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Blaenau / Caerbryn
Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h33

Tir cyfagos i Heol 

Penygroes
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  

Safle Ymgeisio SR/009/001 Ger Nant-y-wrach Gate Preswyl   x Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth brif ardal adeiledig yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/009/002
Tir yn ganolfan gerddi 

Caerbryn, Heol Penygroes
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn ymestyn y ffurf drefol i ffwrdd o’r brif ardal adeiledig gyda’i gwasanaethau a 

chyfleusterau.

Safle Ymgeisio SR/009/003
Tir o'r gogledd o Heol 

Penygroes, Caerbryn
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar amwynder ac agwedd y datblygiad presennol o achos ei 

leoliad ac agosrwydd at dai eraill. 

Safle Ymgeisio SR/009/004
Tir rhan o Brooklands, 

Caerbryn

I gynnwys o 

fewn terfynau
  x

Byddai cynnwys y safle yn ymestyn y terfynau datblygu i ffwrdd o brif ardal adeiledig y pentref gyda’i 

gwasanaethau a chyfleusterau.

Blaen-y-Coed Safle Ymgeisio SR/011/001
Tir yn Blaenycoed, 

Caerfyrddin
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/011/002 Tir ger Golygfa, Blaenycoed Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Brechfa

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/012/001 (SC42/h1) Cyfagos i Faesygroes Tir Pori  x

Ar hyn o bryd mae'r safle hwn wedi'i neilltuo ar gyfer tai (SC42/h1).  Nid yw'r tirfeddiannwr yn dymuno 

datblygu'r safle ar gyfer tai.  Mae'r dyraniad i'w ddileu a'r safle i'w leoli y tu allan i'r terfynau datblygu

Broadway 

(Talacharn)
Safle Ymgeisio SR/167/001 Tir i gefn Oakdene Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/002

Tir i gefn Samray Dean, 

Portland Lodge and 

Pennant Glas

Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/003
Plot nesaf i Brynbiallu, 

Broadway
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/004 Tir yn Broadway Lodge Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/005
Tir yn Stablau Gilfach , 

Broadway
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/006
Opsiwn 1 - Safle A, Tir ger y 

A4066, Broadway
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/007
Opsiwn 2 - Safle A, Tir ger y 

A4066, Broadway
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/008
Opsiwn 2 - Safle B, Tir ger 

A4066, Broadway
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/167/009
Tir ger Parc Carafan Fferm 

Broadway 
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Derwen Fawr Safle Ymgeisio SR/013/001
Tir ger Brynheulog, Derwen 

Fawr
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Bronwydd
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC18/h1

Tir y tu cefn i Swyn Aderyn, 

Bronwydd
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl 

i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/014/001 Tir yn Plas-bach Preswyl   x
Nid yw'r safle yn gysylltiedig ag anheddiad presennol a byddai ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu yn 

arwain at batrwm datblygu darniog.

Safle Ymgeisio SR/014/002 Gelli Aur, Bronwydd Preswyl  x
Mae'r safle'n rhannol o fewn y parth llifogydd C2 fel y nodwyd ym Mapiau Cyngor Datblygu TAN15.

Safle Ymgeisio SR/014/003
Cae Rhydyfalchen, 

Bronwydd
Preswyl   x

Nid yw'r safle yn gysylltiedig ag anheddiad presennol a byddai ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu yn 

arwain at batrwm datblygu darniog

Safle Ymgeisio SR/014/004
Tir ar fferm Glangwili, 

Bronwydd
Preswyl   x

Mae'r safle o faint amhriodol ar gyfer y pentref. Mae digon o dir mwy addas ar gael yn yr ardal ar gyfer 

datblygiad preswyl ni fyddai'n cael cymaint o effaith ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. 

Safle Ymgeisio SR/014/005 Tir ar fferm Troed Rhiw Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV4/h1.

Safle Ymgeisio SR/014/006 Tir ar fferm Troed Rhiw Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV4/h1.

Brynaman

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/9/h1, SR/015/006
Tir cyfagos i 53 Heol yr 

Orsaf
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl 

i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/9/h2 Tir ar Heol Ardwyn Preswyl     

Safle i'w ddynodi gyda'r cyfeirnod SeC9/h1

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/9/h3 Heol y Mynydd Preswyl  x

Yn anhebygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu ond 

heb ei ddynodi.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 
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Cam 2b – Asesiad 
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Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/9/h4, Rhan o 

SR/015/004
Tir i'r de o Heol Cwmgarw Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl (T3/9/h4) hirsefydlog ac 

nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau 

preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/9/h5

Tir y tu cefn i 111-115 Heol 

Cwmgarw
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni ac ni gyflwynwyd safle ymgeisio.  Dyraniad i ddod allan.  

Y rhan gorllewinol i aros tu fewn y terfynau datblygu a chyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach.  

Arall N/A Heol Gelynnen Preswyl     

Safle i'w ddynodi gyda'r cyfeirnod SeC9/h2

Safle Ymgeisio SR/015/001
Tir i'r gorllewin o Maes y 

Deri
Preswyl   x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad. 

Bydd datblygiad yn arwain at estyniad annerbyniol o'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/015/002 Fferm Cae Newydd Preswyl   x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad. 

Bydd datblygiad yn arwain at estyniad annerbyniol o'r anheddiad mewn lleoliad sy'n ddyrchafedig a'n 

amlwg yn y tirwedd. 

Safle Ymgeisio SR/015/003
Tu cefn i 47-49 Heol y 

Neuadd, Brynamman

I gynnwys o 

fewn terfynau
 x

Mae rhan helaeth o'r safle yn cynnwys gerddi cefn dau eiddo preswyl a byddant yn aros o fewn y terfynau 

datblygu.  Byddai cynnwys yr ardal sy'n weddill yn estyniad diangen i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/015/005
Tir ger Heol Bryn , (Cae OS 

2344)
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu ond heb ei 

ddyrannu. 

Safle Ymgeisio SR/015/007
Fferm Penywaun , 

Brynamman
Preswyl   x

Mae rhan fechan o'r safle yn cynnwys tir blaen rhwng dau eiddo presennol a bydd yn aros o fewn y 

terfynau datblygu.   Byddai datblygu gweddill y safle yn arwain at estyniad annerbyniol i'r anheddiad. Mae 

digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael o fewn yr anheddiad.

Porth Tywyn / Pen-

Bre 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h1 Heol Lando, Pen-bre Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. Cyfeirir hefyd at sylfaen dystiolaeth y 

Cynllun - yn enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h4

Bay View, Graig, Porth 

Tywyn
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h7 Dolau Fan, Porth Tywyn Preswyl  X

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn aros o fewn terfynau datblygu a bydd yn cyfrannu at 

yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h9 Fferm Gwdig, Porth Tywyn Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl (cyfeirir at gais S/36993). Cyfeirir hefyd at gais S/38373. Bydd hen 

adeilad y gwesty yn aros o fewn y terfynau datblygu. Cyfeirir at safle SR/016/009. Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod SeC4/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h10 Lando Road, Pen-bre Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. Cyfeirir hefyd at sylfaen dystiolaeth y 

Cynllun - yn enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h12

Gogledd Dyfaty, Porth 

Tywyn
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h13 De Dyfaty, Porth Tywyn Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/1/h14

Heol Waun Wen, Porth 

Tywyn
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. 

Safle Ymgeisio SR/016/001
Tu gefn Heol Golby., Porth 

Tywyn, 
Preswyl  x

Mae gan y safle fynediad annigonol am ddyraniad.  Ni chaiff y terfynau datblygu eu newid er mwyn 

caniatáu potensial am ddatblygiad ar raddfa fach. 

Safle Ymgeisio SR/016/002 Tir i gefn 13 Heol Dolau Fan Preswyl  x

Mae gan y safle fynediad annigonol. Ni chaiff y terfynau datblygu eu diwygio i gynnwys y safle hwn gan y 

byddai'n effeithio yn negyddol ar amwynder eiddo cyfagos. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/1/h2 & SR/016/003 Fferm Cwrt Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl (cyfeirir at gais cyf. S/21597). Cyfeirir ar safle SR/016/016. Safle i'w 

ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC5/h2.

Safle Ymgeisio SR/016/004 Tir ger 1 Maesybryn Preswyl  x

Er bod y safle wedi'i leoli ger clwstwr o dai, byddai ei ddatblygiad yn arwain at rhagor o ddatblygiad hirgul i 

ffwrdd o'r brif anheddiad.  Cyfeirir at Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd sy'n amlinellu'r 

materion ynghylch y safle. Ni fydd terfynau datblygu yn cael ei chyflwyno.

Safle Ymgeisio SR/016/005 Tir ar Heol Gwscwm
Preswyl - 

Cyflogaeth
  x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i'r terfynau datblygu. Mae'r safle yn uwch na'r 

tir o'i amgylch ac yn amlwg yn y dirwedd. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu. Mae'n 

aneglur a oes gan y safle bwynt mynediad sydd â gwelededd digonol. 

Safle Ymgeisio SR/016/006
Tir Fferm, Pen-bre, Gogledd 

o A484
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i'r terfynau datblygu. Mae'r safle yn uwch na'r 

tir o'i amgylch ac yn amlwg yn y dirwedd. Mae Heneb Cofrestredig ar y safle.  Bydd y safle'n aros tu allan 

i'r terfynau datblygu. 
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Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/016/007 Teras Glanmor Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl. Cyfeirir ar gais cynllunio cyf. S/38235. Safle i'w ddynodi gyda'r 

cyfeirnod SeC4/h3.

Safle Ymgeisio SR/016/008
Tir yn ysgol gynradd Porth 

Tywyn
Preswyl   x

Ceir ansicrwydd ynghylch a yw'r defnydd presennol wedi dod i ben ac ni fydd y safle'n cael ei ddyrannu.  

Bydd y safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. 

Safle Ymgeisio SR/016/009
Tir ger Goodig Lodge, Heol 

Pwll
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i derfynau'r anheddiad. Mae'r safle yn uwch 

na'r tir o'i amgylch ac yn amlwg yn y dirwedd.  Dim ond y adeilad yr hen gwesty bydd yn aros tu fewn i'r 

terfynau datblygu.  Cyfeirir at safle T2/1/h9 uchod.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/1/E1 (rhan) & 

SR/016/010
Dyfaty Cyflogaeth     

Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod SeC4/E1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/1/MU1 (rhan) & 

SR/016/011

S8.1 Tir Ailddatblygu Porth 

Tywyn 

Manwerthu a 

Masnachol / 

Twristiaeth

 N/A N/A  

Safle i'w gadw fel dyraniad o dan SG1: Afywio a Safleoedd Defnydd Cymysg wedi ei seilio ar yr ardal yn y 

CDLl presennol.  Mae'r disgrifiad wedi ei gosod ym mholisi SG1.  Ni cheir unrhyw lwfans preswyl.  Cyfeirir 

at SR/016/014.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC4/MU1.  Cyfeirir at bolisi SP2 (Canol Tref).  

Safle Ymgeisio SR/016/012 Harbwr Porth Tywyn
Preswyl a 

Masnachol 
    

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl. Cyfeiri ar yr hanes cynllunio - yn enwedig  S/38106 a S/38251. 

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC4/h2.

Safle Ymgeisio SR/016/013
S8.3 Tir Ail ddatblygu Porth 

Tywyn

Cyflogaeth (Byw 

a gweithio) 
    x

Mae digon o dir ar gael i'w ddatblygu o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei ofynion twf.  Fodd bynnag, 

gellir ystyried y safle yn adolygiad polisi'r CDLl diwygiedig yn amodol ar berfformiad y Cynllun

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/1/MU1 (rhan / part) & 

SR/016/014
S8.4 Harbwr Porth Tywyn

Defnydd 

Cymysg 
 N/A N/A  

Safle i'w gadw fel dyraniad o dan SG1: Afywio a Safleoedd Defnydd Cymysg wedi ei seilio ar yr ardal yn y 

CDLl presennol.  Mae'r disgrifiad wedi ei gosod ym mholisi SG1.  Ni cheir unrhyw lwfans preswyl.  

Cyfeirnod cynllunio pwysig yw S/38105. Cyfeirir at SR/016/011. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

SeC4/MU1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/1/h11 & SR/016/015 Garreglwyd Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl - cyfeirnod cynllunio S/36380. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

SeC5/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/1/h2 & SR/016/016 Fferm Cwrt Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl (cyfeirir ar gais cynllunio S/21597).  Cyfeirir at safle SR/016/003. Safle 

i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC5/h2.

Safle Ymgeisio SR/016/017 Tir ger Garreglwyd Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i'r terfynau datblygu. Mae'r safle yn uwch na'r 

tir o'i amgylch ac yn amlwg yn y dirwedd. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.  Cyfeirir at 

sylfaen dystiolaeth y Cynllun yn enwedig at Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.

Safle Ymgeisio SR/016/018
Tir ger Parc Pen y 

Mwmbles, Pen-bre
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i'r terfynau datblygu yn enwedig gan nad yw 

safle ymgeisio SR/016/006 sydd gerllaw wedi ei dyrannu. Bydd y safle'n aros tu allan I'r terfynay datblygu. 

Caeo
Dyraniad CDLl 

Presennol 
SC24/h1 Tir I'r gorllewin o Heol Roc Preswyl   x

Mae'r dyraniad i gael ei ddileu. Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni chyflwynwyd unrhyw safle ymgeisio.  Bydd rhan o'r safle yn aros o fewn y 

terfynau datblygu a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach.

Capel Dewi

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC32/h1 & SR/017/001 Heol Llwynddewi Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV16/h1.

Safle Ymgeisio SR/017/002
Tir i'r gogledd o'r B4300, 

Capel Dewi
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Safle Ymgeisio SR/017/003 Tir ger Aneirin, Capel Dewi Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer 

datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/017/004
Tir gyferbyn Neuadd Capel 

Dewi, Capel Dewi
Preswyl  x x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o achos ei 

leoliad yn y ffurf drefol a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Safle Ymgeisio SR/017/005
Tir tu gefn i Aneirin, Capel 

Dewi
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad. Bydd y safle'n aros tu fas i'r terfynau 

datblygu. Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr 

anheddiad..

Capel Hendre Safle Ymgeisio SR/018/001 Glanwern, Heol Lotwen Parc Carafan x
Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gyda'r defnydd arfaethedig yn destun 

ystyriaethau penodol polisïau'r CDLl.

Safle Ymgeisio SR/018/002 Tir ger Heol Lotwen Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.   

Safle Ymgeisio SR/018/003
Tir ger Maes y Gelynnen, 

Heol Waterloo 
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.   

Safle Ymgeisio SR/018/004
Safle E2.1 Parc Hendre, 

Capel Hendre
Cyflogaeth     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC3/E7

Safle Ymgeisio SR/018/005
Safle E2.2 Parc Hendre, 

Capel Hendre
Cyflogaeth     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd cyflogaeth gyda'r cyfeirnod   PrC3/E7

Safle Ymgeisio SR/018/006
Safle E2.3 Parc Hendre, 

Capel Hendre
Cyflogaeth    x x

Safle wedi ei nodi'n safle cyflogaeth presennol, ger dyraniad cyflogaeth PrC3/E7.

Safle Ymgeisio SR/018/007
Safle E2.4 Parc Hendre, 

Capel Hendre
Cyflogaeth     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd cyflogaeth gyda'r cyfeirnod  PrC3/E7

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h25 Ystad Delfryn Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h7.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 

Safle

Cam 2b – Asesiad 

Manwl Pellach o’r 

Safle 

Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h26

Tir cyfagos I Gartref Nyrsio 

Llys Newydd
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Bydd y safle'n aros tu fewn y terfynau datblygu o 

achos ei leoliad yn y ffurf trefol. Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn 

mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/E10

Ystad Ddiwydiannol Capel 

Hendre
Cyflogaeth     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd cyflogaeth gyda'r cyfeirnod  PrC3/E6.  Yn rannol wedi ei nodi'n cyflogaeth 

presennol i adlewyrchu'r ardal sydd wedi ei lenwi dros gyfnod y CDLl. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/E11 Parc Hendre Cyflogaeth     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC3/E7.  Yn rhannol wedi ei nodi'n cyflogaeth 

presennol i adlewyrchu'r ardal sydd wedi ei lenwi dros gyfnod y CDLl. 

Capel Iwan
Dyraniad CDLl 

Presennol SC7/h1
Cyfagos i Pleasant View

Preswyl
  x

Mae'r safle wedi ei dyrannu ers Cynllun Lleol Dosbarth Caerfyrddin a cheir pryderon ynghylch y gallu i 

gyflawni'r safle.  

Safle Ymgeisio
SR/019/001

Tir i Orllewin Mount 

Pleasant, Capel Iwan
Preswyl

   (am rhan)  (am rhan) x

Rhan o'r safle yn addas am dalgrynnu ar raddfa fach (cyflwyniad SR/019/002), o ran gweddill y safle, 

credir bod yna cyfleoedd fyw addas ar gyfer datblygiadau preswyl mewn mannau eraill o fewn yr 

anheddiad.

Safle Ymgeisio
SR/019/002

Tir i Orllewin Mount 

Pleasant, Capel Iwan Preswyl
 x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Safle Ymgeisio
SR/019/003

Tir gefn i Fro Hendy, Capel 

Iwan Preswyl
    x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio
SR/019/004

Tir gyferbyn Bro Hendy, 

Capel Iwan Preswyl
    x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio SR/019/005 & SC7/h1

Maesybryn / Maesiwan

Preswyl

    

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV38/h1

Safle Ymgeisio
SR/019/006

Tir tu gefn i Amnawr, Capel 

Iwan Preswyl
 x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Safle Ymgeisio
SR/019/007

Tir rhwng Bryn & Brynglas, 

Capel Iwan Preswyl
    

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnodSuV38/h2

Safle Ymgeisio
SR/019/008

Tir rhan o Cruglwyd, Capel 

Iwan Preswyl
    x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio
SR/019/009

Tir gyferbyn Ty Gwyn, 

Capel Iwan Preswyl
 x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Capel Seion Safle Ymgeisio SR/020/001
I'r dde o Capel Seion, ger y 

fynwent
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/020/002
Tir ger Llethr Garw, Capel 

Seion
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Caerfyrddin 
Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h1 Penymorfa Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i ddyrannu ers y CDU ac nid yw'r perchennog yn bwriadu datblygu'r safle.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h3 Mounthill Preswyl    N/A 

Mae mwyafrif o'r safle wedi ei datblygu. Mae 5 annedd ar ôl a mae 2 ohonyn nhw yn cael eu adeiladu ar 

hyn o bryd.  Mae gweddill y safle yn cael ei ddyrannu gyda cyfeirnod PrC1/h9.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h6

Hen Adeilad Cyfnewidfa BT, 

Heol Spilman
Preswyl   x

Mae'r safle wedi bod o dan ddatblygiad ar ryw adeg fel trosddatblygiad i dai ond does dim gwaith pellach 

wedi bod ar y safle ers sawl mlynedd.  O ganlyniad, ni fydd y safle'n cael ei ddyrannu ac fe fydd yn dir 

gwyn tu fewn y terfynau datblygu. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h8

Hen Adeiladau'r Awdurdod 

Iechyd, Heol Penlan
Preswyl    N/A 

Mae gan y safle caniatad cynllunio.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC1/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h9 Parc Thomas Preswyl  x

Mae'r safle'n cael ei ddatblygu am 4 o dai ac o ganlyniad nid yw'n medru cwrdd â'r trothwy am 5 o dai. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h10 Parc Y Delyn Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i ddyrannu ers y CDU ac o ganlyniad ceir pryderon ynghylch cyflawni'r safle.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h11 Maesyffynnon Preswyl     

Mae gan y safle caniatad amlinellol ac mae ar werth.  Fe ddylai'r safle cael ei gadw at ddefnydd preswyl.  

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC1/h2

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h12

Tir I'r de o Bant Glas, Heol 

Bronwydd
Preswyl     

Mae gan y safle caniatad amlinellol ac mae ar werth.  Fe ddylai'r safle cael ei gadw at ddefnydd preswyl.  

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC1/h13.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h13 Heol Bronwydd (de) Preswyl     

Cymal 1 wedi'i gwblhau, mae cais ar y gweill am gymal 2 safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod  PrC1/h14.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h14

Hen ddepo coetsis, 

Abergwili
Preswyl  x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle gan ei fod yn cael ei ddefnyddio fel maes parcio ar hyn o 

bryd.  Dileu'r dyraniad oddi ar y safle.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h18

Fferm Pen-y-bont, Heol 

Llysonnen
Preswyl     

Caniatad cynllunio eisoes gyda'r safle ac fe ddylai cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Safle i'w ddyrannu 

gyda'r cyfeirnod PrC1/h7.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/h21 Rhiw Babell Estyniad Preswyl    N/A 

Datblygiad wedi dechrau'n ddiweddar ar y safle, safle I'w ddyrannu at ddefnydd preswyl. Safle i'w 

ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC1/h11.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/MU1 Gorllewin Caerfyrddin

Defnydd 

Cymysg 
    

Cadw'r safle fel safle defnydd cymysg yn darparu defnydd preswyl, ysgol a chyfleoedd cyflogaeth.  Safle 

i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC1/MU1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA1/MU2 Pibwrlwyd

Defnydd 

Cymysg 
    

Cadw'r safle fel dyraniad defnydd cymysg (yn cynnwys elfen o gyflogaeth), gyda'r cyfeirnod PrC1/MU2.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA1/E1 (& SR/021/031) Ystad Ddiwydiannol Cillefwr Cyflogaeth     

Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC1/E1

Arall Dim yn berthnasol Yr Egin Safle Strategol  N/A N/A  
Safle i'w ddyrannu fel safle strategol gyda'r cyfeirnod  PrC1/SS1

Arall Dim yn berthnasol Heol Llansteffan Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  PrC1/h8

Arall Dim yn berthnasol 113 Heol y Prior Preswyl    N/A 
Safle'n cael ei adeiladu. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod  PrC1/h3.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 

Safle

Cam 2b – Asesiad 

Manwl Pellach o’r 

Safle 

Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/021/001, GA1/h15 Hen ddepo MAFF Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle, mae wedi'i ddyrannu ers y CDU ac nid yw wedi'i ddatblygu 

eto. Mae'r dyraniad yn mynd i gael ei ddileu o'r safle, ac mae'r safle i gael ei osod y tu allan i'r terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/021/002
Field East of Mile End 

Farm, Trevaughan
Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei wahanu o'r brif anheddiad a byddai'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac 

amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref 

i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/021/003
Fferm Mile End, 

Trevaughan
Preswyl  x

Mae'n annebygol gall y safle cynnwys 5 neu fwy o unedau ar y safle, mae'r safle i'w gynnwys tu fewn y 

terfynu datblygu ond nid fel dyraniad. 

Safle Ymgeisio SR/021/004 Tir I dde o Heol Y Delyn Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei leoli mewn Ardal Gadwraeth, a byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad 

ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref 

i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/021/005
Tir yn Heol Capel Dewi, 

Llangunnor
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/006
Tir yn Lôn Pibwrlwyd, 

Pibwrlwyd
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/007
Tir ger Parc y Bryn, Heol-y-

Delyn
Preswyl  x

Mae'n annebygol gall y safle cynnwys 5 neu fwy o unedau ar y safle, mae'r safle i'w gynnwys tu fewn y 

terfynu datblygu ond nid fel dyraniad. 

Safle Ymgeisio SR/021/008 Heol Ffynnon Jôb Preswyl   x
Safle i'w gadw yn ran o ardal defnydd cymysg wedi ei gosod yn y Briff Ddatblygu am Gorllewin Caerfyrddin 

ond nid at ddefnydd preswyl. 

Safle Ymgeisio SR/021/009
Tir I'r gogledd i fynwent 

Caerfyrddin
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/010 Coleg Sir gar Cymysg     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd cymysg gyda'r cyfeirnod  PrC1/MU2.

Safle Ymgeisio SR/021/011
Tir I'r gogledd o'r A40 

Abergwili
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/012 Pant Farm, Capel Dewi Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/013
Tir ger Brodawel, 

Trevaughan
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/014
Tir ger Brodawel, 

Trevaughan
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/015
Caeau wrth Heol 

Pentremeurig, Carmarthen
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/021/016
4 Cae wrth Heol 

Pentremeurig Road
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/021/017

Tir rhwng Heol  

Maesyffynnon and Llwyn 

Meredydd

Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/018 Tir wrth Ael-y-Bryn Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/019

Land at Former Cattle 

Breeding Centre, Travellers 

Rest

Preswyl     

Safle i'w gadw at ddefnydd preswyl fel rhan o'r ardal defnydd cymysg wedi ei gosod yn y Briff Ddatblygu 

am Gorllewin Caerfyrddin.  

Safle Ymgeisio SR/021/020
Tir ger Travellers Rest, 

Caerfyrddin
Preswyl   x

Safle i'w gadw at ddefnydd cyflogaeth fel rhan o'r ardal defnydd cymysg wedi ei gosod yn y Briff Ddatblygu 

am Gorllewin Caerfyrddin.  

Safle Ymgeisio SR/021/021
Land off Trevaughan Road, 

Carmarthen
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/022
Tir ger Fferm Pentremeurig, 

Heol Pentrehydd
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/023
Safle 1,  Nant Y Ci, 

Caerfyrddin

Cyflogaeth / 

Cymysg / Dim 

Preswyl 

  x

Bydd cynigion datblygu posib yn cael eiu trin yn unol â pholisi.  Safle i aros tu allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/021/024
Safle 2 Nant y Ci, 

Carmarthen

Cyflogaeth / 

Cymysg / Dim 

Preswyl 

  x

Bydd cynigion datblygu posib yn cael eiu trin yn unol â pholisi.  Safle i aros tu allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/021/025
Tir I Orllewin Heol 

Llansteffan., Johnstown
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/026
Tir yn Aalton House, 

Johnstown
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/027
Tir I'r gogledd o Heol y 

Coleg
Preswyl  x x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/028
Tir I'r gogledd o Brynteg, 

Heol y Coleg
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai. 



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 
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ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/021/029 Tir oddi ar Barc y Delyn Preswyl     
Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC1/h4

Safle Ymgeisio SR/021/030
Land between Trevaughan 

Road and Elim Road
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/032 Lôn Jackson

Defnydd 

Cymysg / Sgwar 

Cyhoeddus 

Newydd

  x

Bydd cynigion posib yn y dyfodol yn cael eu hystyried yn unol â pholisi.

Safle Ymgeisio SR/021/033 Tir ar Deveraux Drive Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/034
Fferm Penbryn, Brynhyfryd, 

Llangunnor
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Dyrannu rhan o'r safle am defnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC1/h10, hepgor rhan gefn y safle o achos y 

llethr.

Safle Ymgeisio SR/021/035
Tir yn Heol Bolahaul, 

Llangunnor
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/036 Cae Bryn Drain, Penlan Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o'r safle'n addas am ddatblygiad preswyl ac i'w ddyrannu.  Nid yw gweddill y safle'n addas gan fod 

gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o'r dref. Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod  PrC1/h5.

Safle Ymgeisio SR/021/037, GA1/h16 Llwynonn Preswyl   x
Ceir pryderon ynghylch y gallu I gyflawni'r safle, sydd wedi ei ddyrannu ers Cynllun Lleol Dosbarth 

Caerfyrddin.  Fe ddylai dyraniad y safle cael ei ddileu. 

Safle Ymgeisio SR/021/038

Tir ger Fferm Mounthill, tu 

gefn i Brynhyfryd and bant o 

Heol Rhufeinig

Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/039
Ty Gofal Brynderwen, 

Opsiwn A
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/039
Ty Gofal Brynderwen, 

Opsiwn A

Tai ar gyfer 

Cartref Gofal 
  x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. Gall 

unrhyw dai sy'n ymwneud â cartref gofal cael eu trin dan polisi. 

Safle Ymgeisio SR/021/040
Tir ar Fferm Pontgarreg, 

Gorllewin Caerfyrddin
Preswyl a Ysgol     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd cymysg yn ran o'r datblygiad Gorllewin Caerfyrddin o dan cyfeirnod 

PrC1/MU1.

Safle Ymgeisio SR/021/041
Ty Dolgwili, Glangwili, 

Carmarthen
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/042 Tir oddi ar Heol Dolgwili Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)
Mae'n addas I'r safle cael ei ddyrannu at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC1/h6.

Safle Ymgeisio SR/021/043
Tir ger Fferm Castell 

Howell, Trevaughan
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/021/044
Tir ger Manor Gwynfan 

Manor, Travellers Rest
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/021/045, GA1/h4 Rhiw Babell  Preswyl   x

Mae'r safle'n ddyraniad hirsefydlog.  Er bod perchennog y safle wedi gwneud addewidion ynghylch 

ddatblygu'r safle, ni ystyrir fe ddaw'r safle ymlaen am ddatblygiad preswyl o achos topograffi'r safle.  Rhan 

o'r safle i'w gadw tu fewn y terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/021/046
Land adjacent Bryntirion, 

Heol Login, Llangunnor
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/021/047

Land adjacent The Willows, 

Heol Blaegwastod, 

Llangunnor

Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/021/048
Tir oddi ar Heol Castell 

Pigyn, (Cae Gorllewinol)
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC1/h12.

Safle Ymgeisio SR/021/049
Tir oddi ar Heol Castell 

Pigyn, Abergwili
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o'r safle yn addas i'w ddyrannu at ddatblygiad preswyl.  Gweddill y safle'n anaddas gan fod tir mwy 

addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref.  Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r 

cyfeirnod  PrC1/h12.

Safle Ymgeisio SR/021/050
Former Police Station, 

Friars Park
Manwerthu (A1)   x

Mae’r safle ar wahân i'r ardaloedd manwerthu canol y dref ddynodedig sydd newydd gael ei ddiffinio

Safle Ymgeisio SR/021/051
Land at Ffynnonddrain, 

Carmarthen
Preswyl x x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau 

preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/021/052 Cambrian Way

Preswyl / 

Defnydd 

Cymysg 

   

Ystyrir fod rhan o Ffordd Cambrian wedi ei ddynodi yn briodol fel ardal eilaidd manwerthu, ac fe fydd yn 

cael ei ddynodi fel y cyfryw

Carmel Safle Ymgeisio SR/022/001 Tir ger Tŷ Newydd Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV27/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC34/h1

Tir cyfagos i Erwlas ac 

Erwlon
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl 

i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Carwe
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC40/h1 Fferm Carwe Preswyl   x

Mae'r safle i gael eu ddad-ddyrannu.   Mewn cais cynllunio a wnaed yn 2018, dywedodd y tirfeddianwyr 

nad oeddent am weld yr ardal hon o dir yn cael ei datblygu ar gyfer anheddau preswyl. Mae'r safle i'w 

gymryd y tu allan i'r terfynau datblygu

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC40/h3 Ffos Las Preswyl     

Mae'r dyraniad i'w gario ymlaen. Mae'r safle yn rhan o ddatblygiad mawr Ffos Las ac mae datblygwr wrth 

law i gyflawni'r safle yn ystod cyfnod y cynllun. Mae'r safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC8/h1
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Safle Ymgeisio SR/023/001 Tir yn Glyn Abbey Preswyl  x
Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth yr anheddiad, ac felly byddai'n arwain at ddatblygu gwasgaredig 

mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/023/002 Tir yn Lôn Mayford Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/023/003 Tir ger cylchdro Heol Culla Preswyl     x
Er nad oes unrhyw effeithiau andwyol i ddatblygu'r safle hwn, mae tir mwy addas a phriodol ar gael yn y 

pentref ar gyfer datblygiadau newydd  

Safle Ymgeisio SR/023/004
Tir gyferbyn Ysgol Gynradd 

Carwe
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Cefn-bryn-brain Safle Ymgeisio SR/025/001
Tir ger Pant y Brain & Heol 

yr ysgol
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/025/002
Cae Chwarae yr Hen ysgol, 

Cefn Bryn Brain
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Cefneithin Safle Ymgeisio SR/026/001
Tir oddi ar Heol y Parc, 

Cefneithin
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h8.

Safle Ymgeisio SR/026/002
Tir oddi ar Heol y Parc, 

Cefneithin
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Fodd bynnag, gellir ei ychwanegu at safle SR/026/001 a'r 

dyrannu gyda cyfeirnod safle PrC3/h8.

Safle Ymgeisio SR/026/003
Tir oddi ar Heol 

Caerfyrddin, Cefneithin
Preswyl     x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/026/004
Tir oddi ar Heol-Yr-Ysgol, 

Cefneithin
Preswyl     x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/026/005
Tir oddi ar Garreg Hollt, 

Cefneithin
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau

Safle Ymgeisio SR/026/006
Tir I'r gogledd o Heol 

Blaenhirwaun, Cefneithin
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.

Cilyrychen / 

Pantyrhodyn

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC34/E1

Ystad Ddiwydiannol Pant-yr-

odyn
Cyflogaeth    x

Safle i gael ei hanodi fel tir cyflogaeth presennol i adlewyrchu'r defnydd presennol. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC34/E2

Ystad Ddiwydiannol 

Cilyrychen 
Cyflogaeth    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Mae rhan o'r safle i gael ei hanodi fel tir cyflogaeth presennol i adlewyrchu'r defnydd presennol. Mae'r 

gweddill i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth arfaethedig gyda'r cyfeirnod PrC3/E8.

Croesyceiliog Safle Ymgeisio SR/030/001
Tir yn Tyrnest, 

Croesyceiliog
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Cross Hands Safle Ymgeisio SR/031/001
Tir ger Ty-Newydd, Heol 

Pontardulais
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/031/002
Tir i gefn o Continental 

Leisure Vehicles

Preswyl a 

Defnydd 

Cymysg 

  x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl a chyflogaeth i'w cael mewn mannau eraill o fewn 

Cross Hands.  Mae'n bosib bod yna hefyd materion ynghylch cyfaddasrwydd y ddau defnydd tir yn cael eu 

lleoli'n agos at ei gilydd a gall y ddatblygiad cael effaith ar amwynder datblygiad preswyl.  

Safle Ymgeisio SR/031/003
Tir oddi ar Heol 

Pontardulais , Cross Hands
Preswyl   x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn Cross Hands.  

Yn bellach, gall ddatblygiad ar y safle arfaethedig dreu patrwm datblygu gwasgaredig a darniog.

Safle Ymgeisio SR/031/004
Tir ger Parc Bwyd Cross 

Hands
Cyflogaeth     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd cyflogaeth yn ran o Barc Bwyd Gorllewin Cross Hands gyda'r cyfeirnod  

PrC3/E2

Safle Ymgeisio SR/031/005
Tir tu gefn Heol 

Caerfyrddin, Cross Hands

Preswyl a 

Defnydd 

Cymysg

x

Mae'n bosib bod y safle'n cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, a bydd y defnydd 

arfaethedig yn cael ei hystyried o dan bolisïau'r CDLl.  Fodd bynnag, o achos lleoliad y safle wedi'i 

amgylchynu gan y ffurf trefol, fe fydd y safle'n cael ei gynnwys tu fewn y terfynau. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/031/006, GA3/h47, 

GA3h59

Tir tu gefn i Heol 

Caerfyrddin, Cross Hands
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Bydd rhan o'r safle'n cael ei gadw tu fewn i'r terfynau 

datblygu o achos ei leoliad wedi'i amgylchynu gan y ffurf trefol ac i adlewyrchu'r datblygiad sydd eisoes 

wedi digwydd.  Mae digon o dir ar gael i'w ddatblygu o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei ofynion twf.  

Fodd bynnag, gellir ystyried y safle yn adolygiad polisi'r CDLl diwygiedig yn amodol ar berfformiad y 

Cynllun.

Safle Ymgeisio SR/031/007 Depo a coedwig cyfagos Cyflogaeth     x
Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau cyflogaeth i'w cael mewn mannau eraill o'r anheddiad. 

Safle Ymgeisio SR/031/008
Tir oddi ar Heol Bryngwili, 

Cross Hands
Preswyl     x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn Cross Hands.   

Safle Ymgeisio SR/031/009 Tir ddatblygu Cross Hands

Defnydd 

Cyflogaeth ar 

raddfa fawr 

    x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau cyflogaeth i'w cael mewn mannau eraill o'r anheddiad.  Fodd 

bynnag, gellir ystyried y safle yn adolygiad polisi'r CDLl diwygiedig yn amodol ar berfformiad y Cynllun.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/031/010, rhan o 

GA3/MU1
Gorllewin Cross Hands

Cyfleusterau 

Iechyd a Gofal
    

Mae'r safle ymgeisio'n ffurfio rhan o ddatblygiad defnydd cymysg.  Mae'r cynnig yn addas a chydnaws at y 

lleoliad yma ac wedi ei hanodi i adlewyrchu'r cynnig am gyfleuster cymuned yn y CDLl Adneuo diwygiedig. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/031/011, rhan o 

GA3/MU1
Gorllewin Cross Hands Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h11.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h46 Tir ger Maesyrhaf Residential     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h9.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h60 Tir y tu ôl i Wernllwyn Residential     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h10.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/MU1 Gorllewin Cross Hands

Defnydd 

Cymysg 
    

Me rhan o'r safle wedi ei ddatblygu eisoes.  Bydd rhannau o'r safle sydd heb eu datblygu'n cael eu 

dyrannu at ddefnydd preswyl (cyfeirnodau safle PrC3/h11, PrC3/h12, PrC3/h13) a chymuned.
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Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/E1 Parc Busnes Cross Hands Cyflogaeth    x

Safle i'w hanodi fel safle cyflogaeth presennol i adlewyrchu'r defnydd presennol.  Fe noder bod safle 

hepgor i'r gogledd sydd wedi nodi fel dyraniad cyflogaeth - gweler Parc Busnes Cross Hands PrC3/E3 

isod.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/E2 Heol y Waun Cross Hands Cyflogaeth     

Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC3/E4.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/E3 Parc Menter Cross Hands Cyflogaeth     

Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC3/E5.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/E7 Dwyrain Cross Hands Cyflogaeth     

Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC3/E1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/E8 (SR/031/012)
Parc Bwyd Gorllewin Cross 

Hands
Cyflogaeth     

Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC3/E2.

Arall Dim yn berthnasol Parc Busnes Cross Hands Cyflogaeth     
Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod PrC3/E3.

Cross Inn Safle Ymgeisio SR/166/001 Caeau yn Cross Inn Gwarchod  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/166/002 Fferm Cross Inn Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/166/003 Tir yn Oak Trees, Cross Inn Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/166/004
Tir rhan o Maesyderi, Cross 

Inn
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/166/005
Tir rhan o Parsons Leys, 

Cross Inn
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Crug-y-bar Safle Ymgeisio SR/032/001 Safle B, Tir yn Crugybar Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/032/002 Safle C, tir yn Crugybar Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/032/003
Safle A Tir gyferbyn Porfa 

Newydd
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig.  Mae rhan o'r safle o fewn y parth llifogydd C2.

Cwmann
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC23/h1 Cysgod y Coed Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC23/h2 Heol Hathren Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei dyrannu ers Cynllun Lleol Dosbarth Caerfyrddin a cheir pryderon ynghylch y gallu i 

gyflawni'r safle.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC23/h4 Cae Coedmore Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, bydd y safle felly'n aros tu fewn y terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC23/h5 Tu cefn i'r Swyddfa Post Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod  SuV37/h1

Safle Ymgeisio SR/034/001 Tir ger Lleiniau Preswyl     
Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod  SuV37/h3

Safle Ymgeisio SR/034/002 Tir gyferbyn Lleinau Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/034/003
Tir tu gefn Cysgod-y-Coed, 

Cwmann
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/034/004
Tir i'r de o Gae Coedmore, 

Cwmann
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV37/h2

Cwmduad Safle Ymgeisio SR/036/001
Tir ger Eglwys Saint 

Alban's, Cwmduad
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau ac nid yw'n addas i'w gynnwys tu fewn y terfynau datblygu.

Cwmdwyfran Safle Ymgeisio SR/037/001 Tir ger Bryncelyn Preswyl  x Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, bydd y safle felly'n aros tu fewn y terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/037/002
Tir ger Maes y Dderwen, 

Cwmdwyfran
Preswyl  x

Ystyrir bod y safle yn ei gyfanrwydd yn amhriodol i'w gynnwys. Byddai agosrwydd y safle at yr anheddau 

preswyl cyfagos a'i dopograffeg uchel yn cael effaith negyddol ar yr eiddo cyfagos.  Fodd bynnag, ystyrir 

bod rhan fechan o'r safle yn briodol i'w chynnwys o fewn y terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/037/003
Tir ger Cwmdwyfran, 

Bronwydd
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle yn arwain at batrwm datblygu hirgul ac mae safleoedd mwy addas ar gael o fewn yr 

ardal leol i ddiwallu anghenion tai'r ardal.

Cwmfelin Boeth Safle Ymgeisio SR/038/001
Tir gyferbyn, Darlunfa, 

Cwmfelin Boeth
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Cwmfelin Mynach Safle Ymgeisio SR/168/001 Caeglas, Cwmfelin Mynach Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Cwm-ffrwd 
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC18/h3 Tir cyfagos i Faesglasnant Preswyl     

Mae'r safle'n cael ei adeiladu gydag 20 o dai ar gael i'w ddatblygu yn ystod cyfnod y CDLl.  Safle i'w 

ddyrannu gyda'r cyfeirnod  SuV5/h1

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC18/h4 Cyfagos i Ffrwdwen Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei dyrannu yn sawl cynllun datblygu heb unrhyw arwydd o'i gyflawni. Safle I'w ddad-

dyrannu.  

Safle Ymgeisio SR/039/001
Tir yn Maesglasnant, 

Opsiwn 4
Preswyl   x

Mae graddfa'r safle'n ormodol am faint yr anheddiad.  Bydd hyn yn effeithio ar gymeriad yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/039/002
Tir yn Maesglasnant, 

Opsiwn 3
Preswyl   x

Mae graddfa'r safle'n ormodol am faint yr anheddiad.  Bydd hyn yn effeithio ar gymeriad yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/039/003
Tir yn Maesglasnant, 

opsiwn 2
Preswyl   x

Mae graddfa'r safle'n ormodol am faint yr anheddiad.  Bydd hyn yn effeithio ar gymeriad yr anheddiad.
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Safle Ymgeisio SR/039/004
Tir yn Maesglasnant, 

Opsiwn 1
Preswyl   x

Mae graddfa'r safle'n ormodol am faint yr anheddiad.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer 

datblygiadau preswyl yng Nghwmffrwd i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.   

Safle Ymgeisio SR/039/005
Tir tu gefn Heol Bolahaul, 

Cwmffrwd
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain at gael gwared cyflenwad dwys o goed a man werdd.  Byddai ddatblygu 

mynediad yn effeithio ar gymeriad yr ardal.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau 

preswyl yng Nghwmffrwd i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/039/006
Tir oddi ar Clos Bolahaul, 

Cwmffrwd
Preswyl  x

Mae rhan fawr o'r safle wedi ei leoli tu fewn parth perygl lifogydd.  Ni all gweddill y safle gynnwys 5 neu fwy 

o anheddau, modd bynnag, caiff y terfynau datblygu eu diwygio i gynnwys y rhan yma o'r safle.  Caiff 

unrhyw gynnig ei hystyried yn ôl polisïau'r CDLl Diwygiedig. 

Cwmgwili
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC34/h3

Cyfagos i Ystad Coed y 

Cadno, Heol Lotwen
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV28/h1.

Safle Ymgeisio SR/040/001 Tir yn Heol Thornhill Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Caiff y safle ei gadw tu allan I'r 

terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/040/002
Tir yn Blaen Gwili oddi ar 

Heol y Deri
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Caiff y safle ei gadw tu allan I'r 

terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/040/003
Tir ger Plas-y-Bryn, 

Cwmgwili
Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i leoli'n union wrth ymyl safle sydd wedi'u dynodi am bwysigrwydd i gadwraeth natur.

Safle Ymgeisio SR/040/004
Tir yn Coed y Cadno, 

Cwmgwili
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr ardal i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/040/005
Tir yn Gwili Hill, Heol 

Lotwen, Cwmgwili
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Yn bellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr ardal i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.   

Cwmifor
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC30/h1

Gyferbyn â Neuadd y 

Pentref
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Mae'r safle'n cynrychioli ddyraniad preswyl hirsefydlog a cheir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  

Dyraniad I'w leihau ym main gyda'r cyfeirnod SuV51/h1.

Safle Ymgeisio SR/042/001 Tir yn Fferm Cwmifor Preswyl   x

Rhan ddeheuol y safle, sy'n medru cynnwys 5 o dai, i'w gadw tu fewn y terfynau datblygu.  Rhan ogleddol 

i'w gadw tu allan i'r terfynau datblygu. Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn 

yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.   

Safle Ymgeisio SR/042/002 Tir ger Isfryn, Cwmifor Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i derfynau'r anheddiad.  Mae'n aneglur os oes 

pwynt myneiad ar gael gydag gwelededd ddigonol.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer 

datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r 

terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/042/003 Tir ger Abbotsbury, Cwmifor Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar 

gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  Caiff y safle ei gadw tu 

allan i'r terfynau datblygu. 

Cwmpengraig Safle Ymgeisio SR/043/001 Pantycelyn, Cwmpengraig Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Cwrt Henri
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC31/h1 OS 5227 ym Mhantyffynnon Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV48/h1

Safle Ymgeisio SR/044/001 Tir ger Parc-Henri Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol mewn cae sydd wedi'i wahanu oddi 

wrth y terfynau datblygu presennol. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau. Mae digon o dir preswyl 

wedi'i ddyrannu yn yr anheddiad. 

Cynghordy
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC28/h1 Cyfagos i Fronhaul Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/045/001
Tir ger BronHaul, 

Cynghordy
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Cynheidre Safle Ymgeisio SR/046/001 Parc Carafan, Myrtle Hill Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Cynwyl Elfed
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC9/h1 Cyfagos i Fron Heulog Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV1/h1

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC9/h2 Tir Cyfagos i Leine Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV1/h2

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC9/h3 Cyfagos i Ddolwerdd Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei ddyrannu ers y CDU a cheir pryderon ynghylch ei gyflawni.  

Safle Ymgeisio SR/047/001
Tir ger Parc Werdd, Cynwyl 

Elfed
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Yn bellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Derwydd Safle Ymgeisio SR/048/001
Tir gyferbyn Dolafon, 

Derwydd
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/048/002
Tir gyferbyn Tir-bach, 

Derwydd
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Dre-fach (Tumble) Safle Ymgeisio SR/049/001
Tir yn Heol Dderwen, 

Cwmmawr
Preswyl  x

Nid yw'r safle o fewn anheddiad Haen 1-3 neu'n uniongyrchol gysylltiedig ag ef yn y Strategaeth a Ffefrir.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/049/002, GA3/h53 Nantydderwen Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  PrC3/h14.

Safle Ymgeisio SR/049/003 Tir i'r dde o B4310 Preswyl  x

Mae'r safle'n anhebygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Mae'r safle yn disgyn yn serth oddi wrth y 

ffordd a byddai ei ddatblygu'n debygol o fod angen newid y tirffurf yn sylweddol.  Bydd y safle'n sefyll tu 

allan I'r terfynau datblygu.
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Safle Ymgeisio SR/049/004 Bron-yr-Ynn, Drefach Preswyl   x

Mae topograffi'r safle'n uwch na'r tir o'i amgylch ac felly gall ddatblygu yn y lleoliad yma cael effaith 

negyddol ar agwedd y tai cyfagos.  Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd rhan o'r safle'n addas i ddatblygu 

llai na 5 o dai, ac felly, caiff aros tu fewn y terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/049/005
Tir ar cae isaf, Ysgol 

Gwendraeth 
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Drefach i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai. 

Safle Ymgeisio SR/049/006 Tir yn Heol Ddu, Drefach Preswyl   x
Mae llawer o dyfiant ar y safle a mae digon o dir mwy addas ar gael yn Drefach i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/049/007
Cae oddi ar Blaenhirwaun, 

Drefach
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Yn bellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.   

Safle Ymgeisio SR/049/008
Cae rhan o Heol 

Blaenhirwaun, Drefach
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Yn bellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.   

Safle Ymgeisio SR/049/009
2 cae wrth Heol 

Blaenhirwaun
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Yn bellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.   

Safle Ymgeisio SR/049/010 Tir oddi ar Heol Cwmbach Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Nre-fach i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/049/011

Safle 1 Tir i'r Gorllewin o 

Heol Dderwen, Cwmmawr, 

Drefach

Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Nre-fach i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/049/012

Safle 2 Tir i'r Gorllewin o 

Heol Dderwen, Cwmmawr, 

Drefach

Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Nre-fach i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/049/013 Bron yr Ynn, Drefach Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau 

datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/049/014 Tir oddi ar Heol Cwmmawr Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Nre-fach i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/049/015
Tir oddi ar Heol Dderwen 

Rd, Cwmmawr
Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Nre-fach i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  Byddai datblygu'r safle hwn yn arwain at estyniad hirgul yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/049/016
 Tir oddi ar Heol Derwen, 

Cwmmawr
Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Nre-fach i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  Byddai datblygu'r safle hwn yn arwain at estyniad hirgul yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/049/017
Tir i'r dde o Heol 

Blaenhirwaun, Drefach
Preswyl x

Nid yw'r safle'n gysylltiedig ag anheddiad a nodir am dwf yn y dyfodol yn y Strategaeth a Ffefrir. 

Safle Ymgeisio SR/049/018
Tir ger i 67 Heol Dderwen, 

Cwmmawr
Preswyl  x

Nid yw'r safle'n debygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai datblygu'r safle'n arwain at batrwm 

datblygu darniog ac felly ni cahiff ei gynnwys tu fewn y terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/049/019
Tir yn ran o Maesygwern, 

Heol Caegwyn
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h17.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h52 Tir ger Heol Caegwyn Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h15.  Mae'r safle'n cael ei hadeiladu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h51 Tir ym Mron-yr-Ynn Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog a cheir pryderon ynghylch y gallu i'w gyflawni, felly bydd y 

dyraniad yn cael ei ddileu. 

Arall Dim yn berthnasol Cae Coch Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  PrC3/h16 I adlewyrchu'r unedau a oedd heb eu 

datblygu ar ddyddiad cychwyn y Cynllun.  Mae'r safle nawr wedi ei gwblhau.

Drefach Felindre
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC1/h1 Parc Puw Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV31/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC1/h2 Tir cyfagos i Aweldeg Preswyl   x

Mae'r safle'n ddyraniad presennol heb unrhyw arwydd o gael ei ddatblygu, felly ceir pryderon ynghylch 

cyflawni'r safle. 

Safle Ymgeisio SR/050/001
Land adjacent to 8 Meiros 

Lane, Drefach Felindre
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/050/002
Parc Meirios, Drefach 

Felindre
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV31/h2.

Dryslwyn Safle Ymgeisio SR/052/001
Land adjacent Dolwen, 

Dryslwyn
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Efail-wen Safle Ymgeisio SR/053/001 Plotiau ger Dolau Beca Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Ni fydd y terfynau datblygu yn cael eu diwygio gan fydd 

cynnwys y safle'n arwain at ddatblygiad hirgul ac yn cael effaith niweidiol ar y tirwedd.

Safle Ymgeisio SR/053/002 Tir tu ôl i Crud yr Awel Preswyl   x
Bydd y terfynau datblygu'n cael eu diwygio ar ran o'r safle i ganiatáu'r potensial am ddatblygiad ar raddfa 

fechan.

Safle Ymgeisio SR/053/003 Tir i'r de o Dalar-Wen Preswyl     
Mae rhan o'r safle i gael ei ddyrannu er mwyn caniatáu datblygiadau tu blaen ar yr A478. Mae'r safle i'w 

ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV56/h1

Safle Ymgeisio SR/053/004
Tir ger, ac tu ôl i Penllain-

Wen
Preswyl   x

Bydd y safle'n arwain at ddatblygiad hirgul ar ochr deheuol y pentref.  Mae tir fwy addas ar gael i'w 

ddatblygu.  

Felindre 

(Llangadog)
Safle Ymgeisio SR/054/001 Tir yn Felindre, Llangadog Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Felindre (Dryslwyn) Safle Ymgeisio SR/055/001
Glynteg, Felindre, Dryslwyn, 

SA32 8RJ
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig
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Felin-gwm Isaf
Safle Ymgeisio SR/056/001 Land at Felingwm Isaf Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/056/002
Land opposite 

Bryncloidach, Felingwm Isaf
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Glanyfferi 
Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/2/h2 Llys Caradog Preswyl     

Bydd y safle yn parhau i fod yn ddyraniad yn y CDLl diwygiedig. Mae gan y dyraniad presennol 11 o 

anheddau ar ôl i'w hadeiladu ac mae gan y mwyafrif ohonynt ganiatâd cynllunio. Bydd y safle yn cael ei 

ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC2/h1

Safle Ymgeisio SR/058/001
Ferryside Farm Caravan 

Park and Camp Site
Twristiaeth  x x x x

Mae'r safle wedi ei leoli'n gyfagos i derfynau datblygu'r anheddiad, fodd bynnag, bydd y defnydd 

arfaethedig yn cael ei hystyried yn ôl polisïau'r CDLl diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/058/002
Land north of Ferryside 

Farm
Preswyl  x x x x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Ni fydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu gan 

fod y rhan fwyaf o'r safle a'r mynediad i'r safle ar barth perygl llifogydd C2 a byddai'n cynyddu datblygiad 

hirgul ar hyd ffordd trac sengl.

Safle Ymgeisio SR/058/003 Tir ger Parc y Ffynnon Preswyl     
Rhan o'r safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC2/h2. 

Ffaldybrenin Safle Ymgeisio SR/059/001 Tir i Orllewin Ffaldybrenin Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/059/002 Tir i ddwyrain Ffaldybrenin Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/059/003
Tir tu gefn o 1 & 2 Drovers, 

Ffaldybrenin
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Ffarmers
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC24/h2 Tir cyfagos i Degeirian Preswyl  x

Mae'r safle'n rhannol wedi'I ddatblygu a ni all cynnwys 5 neu fwy o anheddau bellach.  Bydd yn cael ei 

gynnwys tu fewn y terfynau datblygu o achos ei leoliad yn y ffurf trefol ac fe fydd yn cyfranu tuag at y 

cyflenwad o safleoedd bach.  

Safle Ymgeisio SR/060/001
Tir yn Fferm Llwyncelyn 

Mawr 
Preswyl   x

Mae digon o gyfleoedd am dai ar gael yn yr anheddiad.  Bydd datblygiad yn arwain at estyniad 

afresymegol i'r anheddiad. 

Safle Ymgeisio SR/060/002 Tir yn Ffarmers, Llanwrda Preswyl   x

Mae rhan fach o'r safle yn cynnwys tir blaen rhwng dau eiddo presennol a bydd yn aros o fewn y terfynau 

datblygu. Byddai datblygu gweddill y safle yn arwain at estyniad annerbyniol i'r anheddiad. Mae digon o 

gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael o fewn yr anheddiad.

Pum Heol & Horeb
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC37/h1 Clos Y Parc Preswyl     

Bydd y rhan o'r safle sydd heb ei ddatblygu'n cael ei gadw fel dyraniad preswyl (cyfeirir at gais cynllunio 

S/33277 - ar flaen y B4309).  Bydd y rhan o'r safle sydd heb ei ddatblygu'n cael ei ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod SuV23/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC37/h3 & SR/061/001 Tir yn ffinio'r Croft Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV23/h2.

Safle Ymgeisio SR/061/002
Tir wrth Heol Horeb, Five 

Roads
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle cyfan yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i'r terfynau datblygu. Cyfeirir at 

sylfaen dystiolaeth y Cynllun o ran llifogydd - yn enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau 

Llifogydd. Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/061/003
Tir yn Heol Horeb, Five 

Roads
Preswyl   x

Ceir materion posibl yn ymwneud ag ecoleg ar y safle. Byddai datblygu yn arwain at gael gwared ar goed 

a gwrychoedd helaeth a fyddai'n effeithio ar gymeriad yr ardal. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau 

datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/061/004
Tir gyferbyn Capel 

Rehoboth 
Preswyl  x

Bydd y rhan o'r safle sydd heb ei ddatblygu'n cael ei gadw fel dyraniad preswyl (cyfeirir at gais cynllunio 

S/33277 - ar flaen y B4309).  Bydd y rhan o'r safle sydd heb ei ddatblygu'n cael ei ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod SuV23/h1.

Safle Ymgeisio SR/061/005 Tir yn Heol Rehoboth . Preswyl  x
Bydd datblygiad yn arwain at ddatblygiad gwasgaredig o ddatblygiad a fyddai'n estyniad afresymegol i'r 

ffurf drefol.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu.  

Safle Ymgeisio SR/061/006
Tir yn 'Y Pal', Heol Horeb, 

Pum Heol, (opsiwn 1 & 2)
Preswyl  x

Mae'r cynigydd eisiau datblygiad preswyl ar raddfa fach; fodd bynnag, caiff maint y safle ei nodi. Byddai 

datblygu'r safle yn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol gan y byddai'n cyfrannu at gyfuno dwy ran 

wahanol o'r ffurf adeiledig bresennol. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/061/007
Tir wrth Bryn-y-Mor, Pum 

Heol
Preswyl   x

Ceir materion posibl yn ymwneud ag ecoleg ar y safle. Byddai datblygu yn arwain at gael gwared ar goed 

a llwyni helaeth a fyddai'n effeithio ar gymeriad yr ardal. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau 

datblygu.  Bydd ei gyfraniad tuag at amwynder yn cael ei gydnabod.  

Safle Ymgeisio SR/061/008
Tir ar Fferm Blaengwastad, 

Pum Heol
Preswyl   x

Mae'n rhesymegol bod y ffocws o fewn cyfnod y cynllun yn cael ei roi ar ddatblygu safle SuV23/h2. Heb 

ddatblygu'r safle hwnnw, byddai'n ymddangos nad yw'r safle hwn yn gysylltiedig â'r ffurf drefol. Bydd y 

safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/061/009 Tir yn  Horeb, Pum Heol Preswyl  x x
Byddai datblygu'r safle'n cyfrannu tuag at gyfuno dau ran o'r ffurf trefol sydd ar wahan, yn groes i 

egwyddorion cynllunio cyffredinol.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu.  

Foelgastell
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC34/h4 Cyfagos i Meadow's Edge Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac mae'r mwyafrif wedi ei ddatblygu.  Ceir pryderon ynghylch 

y gallu i gyflawni gweddill y safle.  Bydd y safle'n cael ei ddad-dyrannu gyda'r mwyafrif yn aros tu fewn y 

terfynau datblygu i adlewyrchu'r datblygiad presennol.

Safle Ymgeisio SR/062/001
Tir wrth Heol Gelli, 

Foelgastell
Preswyl  x

Gan fod y safle'n rhannol wedi ei ddatblygu, mae'n anhebygol fe fydd yn cynnwys 5 neu fwy o anheddau.  

Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/062/002
Tir yn Waundeg, Heol 

Dinefwr
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle'n arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/062/003
Tir ger Barafundle, Heol 

Dinefwr
Preswyl  x

Mae'r safle'n anhebygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau gan ei fod yn rannol wedi ei ddatblygu.  Bydd 

rhan o'r safle'n cael ei gynnwys yn y terfynau datblygu. 
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Safle Ymgeisio SR/062/004 Dynevor Lodge Preswyl  x

Mae'r safle'n anhebygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau gan ei fod yn rannol wedi ei ddatblygu.  Byddai 

cynnwys y safle'n arwain at batrwm datblygu darniog yn groes i egwyddorion cyffredinol cynllunio.  Ni fydd 

y safle'n cael ei gynnwys tu fewn y terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/062/005 Tir yn Parc Newydd Preswyl   x Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/062/006
Tir tu gefn Rosebank, Heol 

y Foel
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu; fodd bynnag, bydd rhan 

fechan o du blaen y safle yn cael ei chynnwys o fewn y terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/062/007
Tir yn Rhyd-y-Maerdy, Heol 

y Foel, Foelgastell
Preswyl  x

Mae'r safle'n anhebygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau gan ei fod yn rannol wedi ei ddatblygu.  Bydd y 

safle'n aros tu fewn i'r terfynau datblygu.  

Pedair Heol 
Safle Ymgeisio SR/063/001 Tir tu ôl Nantoer Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/063/002
Tir tu ôl Willow Brook, 

Pedair Heol
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/063/003
Tir ger The Archers, Pedair 

Heol
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Glanaman / Y 

Garnant

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h1 Tir ger Heol Llwyncelyn Preswyl   x

Dileu y dyraniad a'i hepgor o'r terfynau datblygu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.   Mae'r 

safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni ac 

nid oes safle ymgeisio wedi ei gyflwyno.  Mae digon o dir ar gyfer datblygiadau preswyl ar gael yn yr 

anheddiad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h3 Cyfagos i Barc Bryn Rhos Preswyl   x

Dileu y dyraniad a'i hepgor o'r terfynau datblygu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.   Mae'r 

safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni ac 

nid oes safle ymgeisio wedi ei gyflwyno.  Mae digon o dir ar gyfer datblygiadau preswyl ar gael yn yr 

anheddiad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h4 Tir yng Nglan yr Afon Preswyl   x

Dileu y dyraniad a'i hepgor o'r terfynau datblygu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.   Mae'r 

safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni ac 

nid oes safle ymgeisio wedi ei gyflwyno.  Mae digon o dir ar gyfer datblygiadau preswyl ar gael yn yr 

anheddiad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h5

Gardd Farchnad Glyn 

Dreinog
Preswyl   x

Dileu y dyraniad a'i hepgor o'r terfynau datblygu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.   Mae'r 

safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni ac 

nid oes safle ymgeisio wedi ei gyflwyno.  Mae digon o dir ar gyfer datblygiadau preswyl ar gael yn yr 

anheddiad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h6

Ysgol Gynradd Sirol 

Garnant, Heol yr Ysgol 

Newydd

Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC10/h1

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h8

Tir cyfagos i 13 Bishop 

Road
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC10/h2

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/8/h9 (& SR/064/009) Tir ger Bishop Road Preswyl  x

Mae'r safle'n anhebygol o gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Dileu y dyraniad.  Safle i'w gadw tu fewn y 

terfynau datblygu a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h10

Garej Raven, Heol 

Cwmaman
Preswyl   x

Dileu y dyraniad a'i hepgor o'r terfynau datblygu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.   Mae'r 

safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni ac 

nid oes safle ymgeisio wedi ei gyflwyno.  Mae digon o dir ar gyfer datblygiadau preswyl ar gael yn yr 

anheddiad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h11

Tir y tu cefn I'r Ganolfan 

Ddydd, ar gornel Heol 

Cwmaman & Folland Road

Preswyl   x

Dileu y dyraniad.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.   Mae'r safle yn ddyraniad preswyl 

hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni ac nid oes safle ymgeisio wedi 

ei gyflwyno.  Mae digon o dir ar gyfer datblygiadau preswyl ar gael yn yr anheddiad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h12 Heol Cowell Preswyl  x

Mae'r safle'n rannol wedi ei ddatblygu a ni all gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Bydd yn cael ei gynnwys o 

fewn terfynau datblygu o achos ei leoliad tu fewn y ffurf trefol a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi 

safleoedd bach. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/h14

Hen ysgol gynradd 

Glanaman
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC10/h3

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/8/E1

Tir i'r Dwyrain o Heol yr 

Orsaf
Cyflogaeth  x

Allocation to be removed.  The site is located on land within a flood risk zone.  Potential future proposals 

will be considered in accordance with policy.

Safle Ymgeisio SR/064/001 Tir yn Heol Grenig Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir wedi eu dyrannu ar 

gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n sefyll tu allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/064/002
Tir oddi ar Heol Cowell, 

Garnant
Preswyl    (am rhan)  (am rhan) x

Rhan o'r safle'n addas am dalgrynnu ar raddfa fechan a chaiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r 

posibilrwydd o ddatblygu ar raddfa fach.  O ran gweddill y safle, mae digon o dir mwy addas ar gael ar 

gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/064/003 Tir yn Heol Grenig Preswyl    (am rhan)  (am rhan) x

Rhan o'r safle'n addas am dalgrynnu ar raddfa fechan a chaiff y terfynau datblygu eu diwygio i gynnwys 

ambell blot.  O ran gweddill y safle, mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr 

anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/064/004 Tir oddi ar Heol y Mynydd Preswyl    (am rhan)  (am rhan) x

Rhan o'r safle'n addas am dalgrynnu ar raddfa fechan a chaiff y terfynau datblygu eu diwygio i gynnwys yr 

elfen hon.  O ran gweddill y safle, mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr 

anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/064/005 Tir yn Heol Uchaf yr Ysgol
Defnydd 

Cymysg
 x

Mae rhan o'r safle o fewn parth perygl llifogydd C2.  Ar hyn o bryd mae'r safle wedi'i anodi at ddefnydd 

hamdden ac mae rhan ohono o fewn y terfynau datblygu.  Bydd y terfynau datblygu aros yr un peth ond 

mae'r anodiad hamdden i gael ei ddileu o'r rhan sydd o fewn y terfynau datblygu i adlewyrchu'r defnydd 

presennol.  Bydd cynigion yn y dyfodol yn cael eu hystyried o dan y polisi.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 

Safle

Cam 2b – Asesiad 

Manwl Pellach o’r 

Safle 

Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/064/006 Tir yn Penyrallt, Garnant Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i wahanu wrth ffurf trefol yr anhediad ac nid yw'n addas i'w gynnwys tu fewn y terfynau 

datblygu.  Dileu'r hanodiad hamdden i adlewyrchu statws presennol y safle a'r caniatâd cynllunio 

presennol am 3 o dai.   

Safle Ymgeisio SR/064/007
Tir I'r de o Heol 

Cwmamman

Defnydd 

Cymysg
 x

Mae rhan o'r safle i gael ei hanodi fel man gwyrdd amwynder i adlewyrchu'r defnydd presennol.  Oherwydd 

maint y safle byddai'n amhriodol ei gynnwys o fewn terfynau datblygu.  Bydd cynigion am ddatblygiadau yn 

y dyfodol yn cael eu hystyried o dan y polisi.

Safle Ymgeisio SR/064/008
Tir i'r gogledd ac yn 

cynnwys Ty Dyffryn Aman
Gwarchod    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Mae rhan o'r safle wedi'i ddyrannu i adlewyrchu'r cais cynllunio presennol.  Mae gweddill y safle i'w hepgor 

o'r terfynau datblygu gan fydd yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir ar gael ar 

gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  

Safle Ymgeisio SR/064/010
Fferm Abernantgoch, Heol 

Tirycoed
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol  Mae digon o dir ar gael ar gyfer 

datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/064/011
Tir oddi ar Heol Felen, 

Garnant
Preswyl     x

Mae digon o dir ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r 

terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/064/012
Tir yn Heol Folland, 

Glanamman
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir ar gael ar gyfer 

datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/064/013
Tir oddi ar Heol Grenig, 

Glanamman
Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth y terfynau datblygu a byddai ei gynnwys yn arwain at estyniad 

afresymegol i'r ffurf drefol .  Mae digon o dir wedi ei ddyrannu ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr 

anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/064/014 Tir tu cefn i Heol Tir Y Coed Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl I adlewyrchu'r cynnigio arfaethedig, gyda'r cyfeirnod SeC10/h4.

Safle Ymgeisio SR/064/015
Tir yn Maes-y-Bedol, 

Garnant
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol  Mae digon o dir ar gael ar gyfer 

datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/064/016
Tir yn Heol Folland, 

Glanamman
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir ar gael ar gyfer 

datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/064/017
Tir oddi ar Heol Felen, 

Garnant,
Preswyl     x

Mae digon o dir ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan i'r 

terfynau datblygu.

Glandy Cross
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC4/h1 Tir y tu cefn i Faesglas Preswyl     

Cais amlinellol ar y gweill ar y safle yma.  Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl gyda'r cyfeirnod SUV55/h1. 

Safle Ymgeisio SR/065/001 Tir gyferbyn, Glandy Cross Preswyl   x
Er fod peth ddatblygiad unionlin yn rhan o Glandy Cross, dylai ddatblygiad cronni o gwmpas y prif glwstwr 

o dai yn yr anheddiad.  

Safle Ymgeisio SR/065/002 Tir yn Glandy Cross Preswyl     

Does dim effeithiau niweidiol am y dyraniad posib o'r safle yma.  Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl 

gyda'r cyfeirnod SuV55/h2.

Safle Ymgeisio SR/065/003 Tir ger Llwynglas Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r 

anheddiad. 

Gelli-Aur Safle Ymgeisio SR/066/001 Tir yn Gelli Newydd Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Gorslas

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/h42, SR/067/014
Tu cefn i Faesygrug, Heol 

Llandeilo
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle wedi cael caniatâd o'r blaen, fodd bynnag, 

mae nawr wedi dod i ben ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Mae digon o dir 

ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr ardal.   Bydd rhan o'r safle yn aros tu fewn i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/h44, rhan o 

SR/067/004

Rhan o iard torwyr a 

chyfgos i'r hen ganolfan 

arddio

Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac mae rhan ohono wedi'i ddatblygu.  Bydd y rhan o'r 

dyraniad sy'n weddill yn cael ei dad-ddyrannu gan ei bod yn cynnwys ardal sydd o werth ecolegol.  

Safle Ymgeisio SR/067/001
Tir ger Gors Goch Cottage, 

Black Lion Road
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle'n arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Bydd blaen y safle'n cael ei gadw 

tu fewn y terfynau datblygu.  Inclusion of the land would result in an illogical extension to the development 

limits.  The frontage of the site will remain within the development limits.

Safle Ymgeisio SR/067/002 Tir wrth Heol yr Eglwys Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/067/003
Llwyn Yr Ynn, Castell-y-

Rhingyll
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain ar batrwn ddatblygu hirgul yn groes i egwyddorion cyffredinol cynllunio. 

Safle Ymgeisio SR/067/005
Tir yn Heol y Llew Du, 

Gorslas
Preswyl     x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad i 

ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/067/006
Tir oddi ar Heol y Llew Ddu, 

Gorslas
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain ar batrwn ddatblygu hirgul yn groes i egwyddorion cyffredinol cynllunio. 

Safle Ymgeisio SR/067/007
Tir ger Crud-Yr-Awel, Heol y 

Llew Ddu
Preswyl   x

Byddai datblygiad ar y safle arfaethedig yn arwain at batwm datblygu gwasgaredig a darniog.

Safle Ymgeisio SR/067/008
Tir i ddywrain Heol 

Llandeilo, Gorslas
Preswyl   x

Mae darn deheuol y safle yn cynnwys ardal o werth ecolegol.  Byddai datblygu'r safle'n cael effaith 

niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/067/009
Opsiwn 1 - Tir ar Heol 

Cefneithin, Gorslas
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o'r safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h18.

Safle Ymgeisio SR/067/010
Opsiwn 2 - Tir ar Heol 

Cefneithin, Gorslas
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o'r safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h18.

Safle Ymgeisio SR/067/011
Tir yn Fferm Morfa, Heol 

Thornhill, Heol y Llew Ddu
Preswyl   x

Byddai datblygiad ar y safle arfaethedig yn arwain at batrwm datblygu gwasgaredig a darniog.

Safle Ymgeisio SR/067/012 Tir ger Heol yr Eglwys Preswyl     x
Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad i 

ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/067/013
Tir ar Heol y Llew Du, 

Gorslas
Preswyl     x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad i 

ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
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ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/067/015 Heol yr Eglwys, Gorslas Preswyl     x
Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad i 

ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Gwyddgrug Safle Ymgeisio SR/068/001
Tir ger. Glynrodyn, 

Gwyddgrug
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/068/002
Tir gyferbyn Glynrodyn, 

Gwyddgrug
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Yr Hendy / Fforest
Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/7/h2

Cyfagos i Glos Y Wern, 

Hendy
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Ni fydd y safle'n cael ei gadw fel dyraniad preswyl.  Mae'r 

safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni a 

nichyflwynwyd safle ymgeisio.  Bydd y safle'n cael ei dynnu allan o'r terfynau datblygu mewn 

cydnabyddiaeth o'i werth bioamrywiaeth.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/7/h3

Tir cyfagos i Glos Tŷ Gwyn, 

Hendy
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl.  Cyfeirir at gais cynllunio S/31228. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

newydd SeC6/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/7/h4

Tir rhwng Clayton Road ac 

i'r Dwyrain o Heol Bronallt
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl fel cynllun integredig gyda safle T3/7/h5 isod.  Cyfeirir at SR/069/009 

isod.  Safle i'w ddyrannu fel cynllun integredig yn y CDLl diwygiedig gyda'r cyfeirnod SeC6/h2.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/7/h5

Tir i'r dwyrain o Heol 

Bronallt
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl fel cynllun integredig gyda safle T3/7/h4 uchod. Cyfeirir at gais 

cynllunio S/34537. Safle i'w ddyrannu fel cynllun integredig yn y CDLl diwygiedig gyda'r cyfeirnod SeC6/h2.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/7/h6 Coed y Bronallt Preswyl     

Mae'r cyflawnadwyedd yn cael ei sefydlu ar y safle eisoes. Safle i'w gadw fel dyraniad o fewn y CDLl 

diwygiedig gan gyfeirio SeC6/h3 (gyda'r dynodiad hefyd yn adlewyrchu cyfleoedd mewnlenwi rhesymegol 

ar hyd y blaen).

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/7/h9 Heol Llanedi, Fforest Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn aros o fewn terfynau datblygu o achos ei leoliad yn y 

ffurf trefol a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Safle Ymgeisio SR/069/001 Fforest, Hendy Gwarchod  x
Ni fydd yr ardal hon yn cael ei dyrannu am ddatblygiad tai.  Cyfeirir at SR/069/003 a SR/069/015 isod am 

ragor o wybodaeth.

Safle Ymgeisio SR/069/002
Ger Greenfield cottage, 

Heol Morlais
Preswyl  x

Mae hwn yn cynrychioli cyfle safle bach rhesymegol yn y ffurf trefol sefydliedig.  Bydd y safle'n cael ei 

gynnwys o fewn y terfynau datblygu ac yn cyfrannu at safleoedd fechan. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/7/h8 & SR/069/003
Tir cyfagos i Glos Benallt 

Fawr, Fforest
Preswyl     x

Dim ond safle T3/7/h8 i'w dyrannu yn y CDLl diwygiedig gyda'r cyfeirnod SeC6/h4. Cyfeirir at SR/069/001, 

SR/069/015 a SR/069/005.   Nid oes angen datblygiad o'r ardal tu hwnt i T3/7/h8 (SeC6/h4) gan fod digon 

o dir preswyl wedi ei ddyrannu yn yr anheddiad.  

Safle Ymgeisio SR/069/004
Fferm Golfen Fawr, Heol 

Llanedi, Fforest
Preswyl     x

Mae digon o dir preswyl wedi ei ddyrannu yn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu allan I'r terfynau 

datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/7/h8 & SR/069/005
Tir cyfagos i Glos Benallt 

Fawr, Fforest

Gwarchod rhag 

ddatblygiad 

(nodir fe 

ddefnyddir hwn i 

adolygu 

T3/7/h8)

    

Mae sylwadau wedi eu gwneud yn gofyn bod safle T3/7/h8 yn cael ei gwarchod rhag ddatblygiad, fodd 

bynnag, fe ystyrir yn addas cadw'r dyraniad preswyl ar sail hanes cynllunio'r safle.  Cyfeirir at gais cynllunio 

S/38255. Mae'r safle ymgeisio yma wedi wedi ei ddefnyddio i adolygu teilyngdod ail-ddyrannu'r safle. 

Cyfeirir at SR/069/015 a SR/069/003. Safle T3/7/h8 i'w ddyrannu yn y CDLl diwygiedig gyda'r cyfeirnod 

SeC6/h4.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/7/h7& SR/069/006 Tir yn Fforest Garage Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl (yn adlewyrchu'r ardal sydd wedi ei ddyrannu o dan T3/7/h7). Safle i'w 

ddynodi gyda'r cyfeirnod  SeC6/h5.

Safle Ymgeisio SR/069/007 Tir ger Clos y Wern Preswyl     x
Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael o fewn yr anheddiad.  Bydd y safle'n aros tu 

allan i'r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/069/008
Tir ger Coed Y Bronallt, 

Hendy
Preswyl   x

Wrth nodi sefyllfa uchel (ar ben Coed Bronallt), byddai’i ddatblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r 

ffurf drefol ac erydiad o’r gorwel naturiol yn lleoliad ar ymyl yr anheddiad. Fe fydd y safle yn aros tu allan i'r 

terfynau datblygu.  

Safle Ymgeisio SR/069/009
Tir tu cefn i Heol Clayton, 

Hendy

Gwarchod rhag 

ddatblygiadau
    

Mae’r cynigydd am warchod safle T3/7/h5 oddi wrth ddatblygiad – ond fe fydd y safle yma yn cael ei gadw 

fel dyraniad tai gyda'r cyfeirnod SeC6/h2. Dylid cyfeirio at safle T3/7/H5 uchod.

Safle Ymgeisio SR/069/010
Tir ger Plas-y-Fforest, 

Fforest
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn achosi ymestyniad diangen y tu hwnt i'r terfynau datblygu. Byddai datblygiad yn 

arwain at ddatblygu gwasgaredig ac fe fyddai’n achosi ymestyniad afresymol o’r ffurf drefol, gan gynnwys 

patrwm datblygu hirgul i ffwrdd o’r anheddiad. Fe fydd y safle yn aros tu allan i’r terfynau datblygu.  

Safle Ymgeisio SR/069/011
Tir rhan o Fferm Plas-y-

Fforest, Fforest
Preswyl   x

Cynigir mynediad drwy safle SR/069/013 – ond ni yw’r safle hynny yn cael ei ddyrannu am y rhesymau a 

rhoddwyd. Dylid cyfeirio at SR/069/013 isod. Fe fydd y safle yn aros tu allan i’r terfynau datblygu.  

Safle Ymgeisio SR/069/012
Tir rhan o Fferm Plas-y-

Fforest, Fforest
Preswyl   x

Bwriedir cyflawni mynediad trwy safle SR/069/013 – fodd bynnag, nid yw'r safle hwnnw'n cael ei ddyrannu 

am y rhesymau a nodwyd. Dylid cyfeirio at SR/069/013 isod. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/069/013
Tir rhan o Fferm Plas-y-

Fforest, Fforest
Preswyl   x

Byddai dyrannu'r safle'n arwain at estyniad afresymegol bydd yn arwain at effaith niweidiol i gymeriad yr 

ardal - gan gynnwys natur gwledig y trac mynediad i adeiladau'r fferm.  Nodir probelmau ecolegol posib.  

Cyfeirir at SR/069/011 a SR/069/012 uchod. Bydd y safle'n sefyll tu fas i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/069/014
Tir rhan o Oaklands, Heol 

Bronallt, Fforest
Preswyl     x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.  

Bydd y safle'n sefyll tu fas i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/7/h8 & SR/069/015
Tir cyfagos i Glos Benallt 

Fawr, Fforest
Preswyl     x

Dim on T3/7/h8 i'w ddatblygu am ddatblygiad preswyl (hynny yw, ei gadw yn ddyraniad preswyl gyda'r 

cyfeirnod SeC6/h4). Nid yw'r safle ymgeisio yma wedi ei nodi ar y gofrestr safleoedd ymgeisio o achos 

gwall clerigol - mae'n cynnwys hybu ardal o dir yn fwy nag hynny wedi nodi o dan SR/069/003.  Nid oes 

angen datblygiad o'r ardal tu hwnt i T3/7/h8 (SeC6/h4) gan fod digon o dyraniadau preswyl i'w gael mewn 

mannau eraill o fewn yr anheddiad.  Cyfeirir at SR/069/001, SR/069/003 a SR/069/005.  



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 

Safle

Cam 2b – Asesiad 

Manwl Pellach o’r 

Safle 

Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Heol Ddu Safle Ymgeisio SR/070/001
Tir ger Fferm Cwmcleddau, 

Heol Ddu
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/070/002
Tir yn Pant-y-Bryn, Heol 

Ddu
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/070/003
Tir yn Heol Ddu, 

Ammanford
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/070/004
Tir rhan o Llidiard Ddu, Heol 

Ddu

I gynnwys o 

fewn terfynau 

datblygu a 

Phreswyl

 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Idole / Pentrepoeth Safle Ymgeisio SR/073/001
Tir rhwng Bryndolau and 

Idole Villa
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/073/002
Tir ger Cwmale, 

Pentrepoeth
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai datblygu'r safle'n arwain at ymestyniad hirgul 

annerbyniol i'r anheddiad. 

Safle Ymgeisio SR/073/003 Tir I ogledd Pentrepoeth Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai datblygu'r safle'n arwain at ymestyniad hirgul 

annerbyniol i'r anheddiad. 

Cydweli 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/3/h3 and SR/074/004 Tir cyfagos i Stockwell Lane Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei fabwysiadu yn sawl cynllun datblygu blaenorol heb unrhyw arwydd o’r gyflawni.  Ceir 

pryderon posib ynghylch graddfa’r safle o fewn yr anheddiad.  Safle i’w ddad-dyrannu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h4

Tir rhwng Parc Pendre ac 

Efail Stockwell
Preswyl   x

Mae ymrwymiad wedi'i wneud i adeiladu ysgol newydd ar y safle. Mae'r safle i gael ei ddad-ddyrannu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h5 Tir cyfagos i Froawel Preswyl     

Dyranwyd y safle ers y CDU.  Mae'r safle'n ddiweddar wedi derbyn caniatâd i amrywio amod (Ebrill 2019) i 

ymestyn yr amser i gyflwyno cais am y materion sydd wedi eu cadw'n ôl.  Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod SeC3/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h6

Hen Ffatri Menyn ac Iard 

Glo, Heol yr Orsaf
Preswyl  x

Mae'r safle bron wedi ei gwblhau.  Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau ac felly nid yw'n cael ei 

ddyrannu yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h7

Tir y tu cefn i Park View 

Drive, Heol yr Orsaf
Preswyl     

Mae gan y safle cynllunio amlinellol gyda rhan ohono gyda caniatâd am y materion sydd wedi eu cadw'n ôl 

am 9 o dai.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC3/h3.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h9 Hen Ffatri Iard Dinas Preswyl     

Mae gan y safle caniatâd amlinellol. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC3/h4

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h10

Tir cyfagos i hen Ffatri Iard 

Dinas
Preswyl     

Mae gan y safle caniatâd amlinellol. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC3/h4

Safle Ymgeisio SR/074/001
Tir yn Fferm Millands , 

Cydweli
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn arwain at ddatblygiad gwasgaredig, wedi ei wahanu o'r ffurf trefol yng Nghydweli.  

Mae mynediad I'r safle yn rwystredig am safle fawr.

Safle Ymgeisio SR/074/002
Cae rhif 5118. ger Fferm 

Glangwendraeth
Preswyl     

Byddai graddfa a lleoliad y safle yn ei wneud yn ddatblygiad derbyniol i gefnogi'r angen am dai yng 

Nghydweli. Mae'r safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC3/h2

Safle Ymgeisio SR/074/003
Heol y Berem, Gwendraeth 

Town
Preswyl   x

Byddai ddatblygiad yn arwain at ymestyniad annerbyniol o'r anheddiad.  Mae yna digon o dir addas i'w 

cael mewn mannau eraill o fewn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/074/005 Tir ger Caeffynnon, Cydweli Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yng ngydweli i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/074/006 Tir ger Heol Cei Twristiaeth  x
Mae'r safle wedi ei leoli wrth ymyl terfynau datblygu'r anheddiad; fodd bynnag, bydd y defnydd a gynigir yn 

cael ei ystyried yn erbyn y polisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/074/007 Tir tu gefn Cwrt Garddau Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Byddai ddatblygu'r safle'n arwain at ddatblygiad tandem 

gydag mynediad rhwystredig i'r safle. 

Safle Ymgeisio SR/074/008
Tir oddi ar Heol 

Rhydymynach, Cydweli
Preswyl     x

Ceir materion posibl yn ymwneud ag ecoleg ar y safle. Mae digon o dir mwy addas ar gael yng Nghydweli i 

ddiwallu'r angen a nodwyd ar gyfer y dref.

Safle Ymgeisio SR/074/009 Tir oddi ar Heol Pen-bre Cyflogaeth     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau cyflogaeth yng Nghydweli i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  Cynigion posib yn y dyfodol i'w hystyried o dan bolisi.

Safle Ymgeisio SR/074/010
Tir rhan o The Barbican, 

Stryd y Castell
Preswyl  x

Bydd y terfynau datblygu'n cael eu diwygio ar ran o'r safle I ganiatáu'r potensial am ddatblygiad ar raddfa 

fach. 

Safle Ymgeisio SR/074/011

Tir yn Fferm Holloway, Heol 

Pen-bre Farm, Pembrey 

Road

Preswyl   x

Ystyrir y byddai yna broblemau o ran y gallu i gyflawni'r safle hwn, yn enwedig gyda'r caniatâd ar y safle 

cyfagos a fyddai'n darparu ar gyfer anghenion yr anheddiad yn y tymor hir.

Talacharn 
Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/1/h1 Pludds Meadow Preswyl     

Mae'r safle'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gyda chynllun ffordd a llain wedi'i baratoi ar gyfer datblygiad 

hunan-adeiladu. Mae'r safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC20/h1

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/1/h2 a SR/075/008 Tir cyfagos i Ysgol Lacharn Preswyl     

Mae gan y safle caniatâd amlinellol.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC20/h2

Safle Ymgeisio SR/075/001
Tir ger York Lodge, Hills 

Road
Preswyl  x

Bydd y terfynau datblygu'n cael eu diwygio ar ran o'r safle i ganitáu'r potensial am ddatblygiad ar raddfa 

fach.

Safle Ymgeisio SR/075/002
Tir gyferbyn Pludds 

Meadow
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Nhalacharn i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/075/003 Stryd yr Eglwys Preswyl   x Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/075/004
Tir ger St Martin's Wood, 

Talacharn

Tir  Claddu 

Werdd
 x

Bydd y defnydd a gynigir yn cael ei ystyried yn erbyn y polisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/075/005 Tir yn East Hill, Stryd Clifton Preswyl     
Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod  SeC20/h3

Safle Ymgeisio SR/075/006
Opsiwn 2, Safle C, Tir ar y 

A4066 Laugharne
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gael yn Nhalacharn i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/075/007
Tir tu gefn Bay View, Stryd 

Victoria
Preswyl  x

Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd o ddatblygu ar raddfa fach.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 

Safle

Cam 2b – Asesiad 

Manwl Pellach o’r 

Safle 

Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Llanarthne
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC31/h2 Ysgol Llanarthne Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad tai gyda'r cyfeirnod SuV15/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC31/h3 Cyfagos i Golwg y Twr Preswyl   x

Mae'r dyraniad i'w ddileu a'r safle i'w leoli y tu allan i'r terfynau datblygu. Ceir pryderon ynghylch y gallu i 

gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i 

wneud i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau 

preswyl o fewn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/076/001
3Km De-Orllewin i 

Lanarthne
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/076/002
Tir ger Honeymeade, 

Llanarthne
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o achos ei 

leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/076/003
Tir ger Ger-Y-Llan, 

Llanarthne
Preswyl   x

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl o fewn yr anheddiad. Byddai datblygiad yn achosi 

ymestyniad diangen y tu hwnt i derfynau'r anheddiad.

Llanboidy
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC3/h1

Tir y tu cefn i Ysgol Bro 

Brynach
Preswyl   x

Mae ei faint a'i diffyg gallu i'w gyflawni yn golygu ei bod yn annhebygol y caiff ei ddatblygu o fewn y cyfnod 

CDLl diwygiedig. Mae'r safle i gael ei ddad-ddyrannu.

Safle Ymgeisio SR/077/001 Tir ger The Bush, Llanboidy Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai datblygiad yn arwain at batrwm ddatblygu hirgul 

anaddas yn y rhan yma o'r anheddiad.  Mae gan y safle llwyni sefydliedig ar hyd blaen y safle fe ddylai ei 

gadw.

Safle Ymgeisio SR/077/002
Tir tu gefn i Gosen, 

Llanboidy
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/077/003 Tir ger The Bush, Llanboidy Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Mae rhan deheuol y safle wedi ei leoli yn y parth perygl 

llifogydd C2.  Byddai ddatblygu'r safle'n gofyn am drawsleoli sylweddol o'r llwyni presennol i gyflawni'r llain 

gwelededd gan niweidio cymeriad yr ardal. 

Safle Ymgeisio SR/077/004 Tir yn Llanboidy Preswyl   x

Mae'r safle yn ei gyfanrwydd yn rhy fawr i ddyraniad arfaethedig o fewn y cynllun gan y byddai'n cael 

effaith andwyol ar gymeriad y pentref. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd o 

ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/077/005 Tir ger Talardeg, Llanboidy Preswyl  x
Mae'r safle eisoes tu fewn y terfynau datblygu ac mae'n canitáu'r potensial am ddatblygiad ar raddfa fach. 

Llanddarog
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC33/h1

Tir cyferbyn â Neuadd y 

Pentref
Preswyl     

Mae gan y safle caniatâd cynllunio amlinellol a chais am faterion sydd wedi eu cadw'n ôl ar y gweill.  Safle 

i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV19/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC33/h2 a SR/078/003 Is y Llan Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei ddyrannu yn sawl cynllun blaenorol heb unrhyw arwydd o'i ddatblygu.  Safle i'w ddad-

ddyrannu.

Safle Ymgeisio SR/078/001 Hill Crest, Llanddarog Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/078/002 Tir tu gefn i Maes y Llwyn Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Llanddarog i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/078/004

Tir yn ran o Fferm 

Penllwynio a thu cefn i 

Haulfan

Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o'r safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV19/h2

Llandeilo (Ffairfach, 

Rhosmaen a 

Nantyrhibo

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/2/h1 (SR/080/005 & 

SR/080/013)

Chwarter Gogleddd 

Llandeilo
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle wedi ei ddyrannu am dai am nifer o 

flynyddoedd ac nid yw wedi cael ei ddatblygu. Dyraniad i gael ei gostwng mewn maint i ardal safle 

ymgeisio SR/080/005 gyda chyfeirnod SeC16/h1; y gweddill i gael ei hepgor y tu allan i'r terfynau datblygu

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/2/h2 Tir gyferbyn â Pantglas Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w ddatblygu ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. Mae'r 

dyraniad i'w ddileu a'r safle i'w hepgor y tu allan i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/2/h3 Tir i'r gogledd o Bantglas Preswyl  x

Mae’n annhebygol gall y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Bydd y safle yn cael ei gynnwys o fewn 

terfynau datblygu, ond ni fydd yn cael ei ddyrannu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/2/h4 (SR/080/10) Teras Tomas Preswyl     

Safle i'w ddyrannu am ddatblygiad preswyl gyda'r cyfeirnod SeC16/h2.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/2/h5 (S/080/009) Caeglas, Ffairfach Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w ddatblygu. Mae'r dyraniad i'w ddileu a'r safle i'w hepgor y tu 

allan i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/2/h6 Yr Hen Danerdy Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w ddatblygu. Mae'r dyraniad i'w ddileu a'r safle i'w hepgor y tu 

allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/080/001 Tir ar Heol Talyllychau Preswyl   x
Byddai ddatblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r ffurf drefol. Mae digon o dir preswyl wedi'i 

ddyrannu yn yr anheddiad. Mae’r Safle i aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/080/002 Tir ger Red Cottages Preswyl   x

Byddai ddatblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r ffurf drefol. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i'r 

terfynau datblygu. Mae digon o dir preswyl wedi'i ddyrannu yn yr anheddiad. Mae’r sefyllfa gyda Safle 

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Dŵr Cymru yn Ffairfach yn ystyriaeth. 

Safle Ymgeisio SR/080/003
Tir ger 28 Heol Caerfyrddin, 

Llandeilo
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu am ddatblygiad preswyl gyda'r cyfeirnod  SeC16/h3.

Safle Ymgeisio SR/080/004
Tir ar Heol Myrddin, 

Ffairfach
Preswyl   x

Byddai ddatblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r ffurf drefol. Mae digon o dir preswyl wedi'i 

ddyrannu yn yr anheddiad. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/080/006
Tir ger Gurrey Hill House, 

Nantyrhibo
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy ac fe fyddai ei ddatblygiad yn arwain at ymestyniad annerbyniol 

o’r terfynau datblygu i mewn i gae newydd. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu

Safle Ymgeisio SR/080/007
Tir yn Heol Cennen, 

Ffairfach
Preswyl   x

Byddai ddatblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r ffurf drefol. Mae digon o dir preswyl wedi'i 

ddyrannu yn yr anheddiad. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/080/008 Tir y Maerdy Hill, Ffairfach Preswyl   x
Byddai ddatblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r ffurf drefol. Mae digon o dir preswyl wedi'i 

ddyrannu yn yr anheddiad. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 

Safle

Cam 2b – Asesiad 

Manwl Pellach o’r 

Safle 

Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/080/011 Tir yn Nantyrhibo, Llandeilo Preswyl   x

Ystyrir nad yw Nantyrhibo yn briodol i ddarparu ar gyfer dyraniad preswyl o 5 annedd neu fwy.  Mae digon 

o dir preswyl wedi'i ddyrannu yn ardal Llandeilo. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/080/012 Tir i'r gogledd o Llandeilo Preswyl   x

Byddai ddatblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r ffurf drefol. Mae digon o dir preswyl wedi'i 

ddyrannu yn yr anheddiad. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/080/014 (rhan o 

T2/2/E1)

Ystad Ddiwydiannol 

Beechwood
Cyflogaeth     

Safle i'w ddyrannu am ddatblygiad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod SeC16/E1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/080/015 (rhan o 

T2/2/E1)

Ystad Ddiwydiannol 

Beechwood

Defnydd 

Cymysg yn 

cynnwys 

Cyflogaeth

   (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Safle i'w ddyrannu am ddatblygiad cymysg (gan gynnwys cyflogaeth), yn adlewyrchu'r sefyllfa gyfredol yn y 

CDLl,  gyda'r cyfeirnod SeC16/MU1. Gweddill y safle ymgeisio i gael ei adael y tu allan i’r terfynau 

datblygu am ei fod wedi ei leoli yn mewn parth llifogydd C2.

Arall Dim yn berthnasol Hen Neuadd Y Farchnad Cyflogaeth     

Safle i'w ddyrannu am ddatblygiad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod SeC16/E2.

Llanymddyfri 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/3/h1 (SR/081/001 

(part) & SR/081/002)
Tir I'r Ogledd o Dan y Crug Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Mae'r safle wedi ei ddyrannu am dai ers sawl mlynedd ac 

heb ei ddatblygu.  Mae'r dyraniad i'w leihau yn maint i flaen y safle gyda'r cyfeirnod SeC15/h1, a gweddill y 

safle i'w hepgor o'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/3/h2 Heol Newydd, Llanymddyfri Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei ddyrannu am dai ers sawl mlynedd ac heb ei ddatblygu.  Dyraniad i'w ddileu a'r safle 

i'w gadw tu fewn y terfynau datblygu o achos ei berthynas o fewn y ffurf trefol.   

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/3/MU1 Safle Ysgol Pantycelyn Preswyl   x

Anodiad defnydd cymysg i'w ddileu i adlewyrchu'r defnydd o'r safle fel sefydliad addysgol heb unrhyw 

breswyl.  Safle i aros tu fewn y terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/081/003 Tir yn Fferm Llanfair Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir wedi ei dyrannu yn yr 

anheddiad.  Safle i aros tu fas i'r terfynau datblygu.   

Safle Ymgeisio SR/081/004
Tir yn Llanfair (hen tir yr 

ysgol)
Preswyl   (am rhan) x

Byddai datblygu'r safle cyfan yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i derfynau'r anheddiad.  Mae'r safle 

wedi'i ddyrannu at ddibenion hamdden a dylid ei ddiogelu.  Fodd bynnag, mae'r terfynau datblygu i'w 

hymestyn ar hyd tu blaen Heol Cilycwm i adlewyrchu'r ffurf adeiledig bresennol ac i alluogi cyfle i 

ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/081/005
Hen safle Ysgol Rhys 

Pritchard 
Manwerthu  x

Safle i aros tu fewn y terfynau datblygu a'r elfen hamdden i'w ddileu i adlewyrchu'r ail-leoliad o'r ysgol 

gynradd.  Bydd cynigion manwerthu am y safle'n cael eu ystyried yng nghyd-destun polisi. 

Safle Ymgeisio SR/081/006
Tir ger Bryndeilog, Rhodfa 

Tywi
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC15/h2.

Safle Ymgeisio SR/081/007
Tir yn Banc y Capel, 

Llandovery
Cyflogaeth (B1)  x

Safle ddim yn addas am ddyraniad cyflogaeth ac wedi ei leoli tu fewn parth perygl llifogydd C2 ac efallai fe 

fydd pryderon ynghylch amwynder yr eiddo preswyl cyfagos.

Llandybie
Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h29 Tir ger Llys y Nant Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h19.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h30 King's Road Preswyl   x x x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog.  Mae digon 

o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl i'w cael mewn mannau eraill yn yr ardal.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h32 Tir cyfagos i Faespiode Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl, cyfeirnod y safle yw PrC3/h20. 

Safle Ymgeisio SR/082/001 Tu cefn i 34 Heol Llandeilo Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, fodd bynnag, caiff y terfynau datblygu eu diwygio.

Safle Ymgeisio SR/082/002 Tir yn Heol Waunfarlais Preswyl   x

Bydd datblygu'r safle'n arwain at batrwm datblygu hirgul yn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol.  

Ymhellach, mae'r heolydd mynediad i'r safle tu fewn y parth llifogydd C2 fel y nodir yn y Mapiau Cyngor 

Datblygu TAN15.

Safle Ymgeisio SR/082/003 Tir ger i Heol Tan Y Lan Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  Byddai datblygu'r safle'n gofyn am symud nifer o goed aeddfed a gall effeithio ar goed 

sy'n destun Gorchmynion Cadw Coed ac felly'n effeithio ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/082/004
Tir yn Heol Caeffynnon , 

Llandybie
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf 

drefol. Y safle i aros tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/082/005
Tir oddi ar Parc 

Gelliwastad, Heol y Brenin
Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai sy'n meddu ar well leoliad o ran ei berthynas ac agosrwydd i'r ffurf trefol presennol a'r 

gwasanaethau a chyfleusterau o fewn yr anheddiad. 

Safle Ymgeisio SR/082/006 Tir oddi ar Heol y Brenin Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai cynnwys y safle'n arwain at batrwm datblygu hirgul 

yn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/082/007
Tir tu gefn  104  Heol 

Ammanford.
Preswyl  x

Mae'r safle'n rhannol yn cwympo fewn y parth llifogydd C2 fel y nodwyd ym Mapiau Cyngor Datblygu 

TAN15.  Mae yna broblemau gyda'r mynediad o'r priffordd gyhoeddus presennol.

Safle Ymgeisio SR/082/008 Tir yn Maespiode, Llandybie Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl i adlewyrchu caniatâd.  Cyfeirnod y safle yw PrC3/h21.

Safle Ymgeisio SR/082/008 Tir yn Maespiode, Llandybie Maes y Pentref     
Mae'r cynigydd eisiau statws Maes y Pentref, fodd bynnag, ystyrir bod y safle'n addas am ddatblygiad 

preswyl ac wedi ei ddyrannu at y bwrpas yma gyda'r cyfeirnod PrC3/h21.   

Safle Ymgeisio SR/082/009 Tu gefn i Tyr-felin, Heol y Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Ni fydd y safle'n cael ei gynnwys tu fewn y terfynau datblygu 

oherwydd fyddai'n cynrychioli estyniad afresymegol i derfynau'r anheddiad. 

Safle Ymgeisio SR/082/010
Tir ar Heol Rhydaman, 

Llandybie
Preswyl   x

Mae yna broblemau ynghylch cael mynediad I'r rhwydwaith priffordd presennol. 

Safle Ymgeisio SR/082/011 Waun Farlais, Llandybie Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, fodd bynnag, bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/082/012
Tir yn Heol Blaenau, 

Llandybie
Preswyl   x

Nodir bod y safle o risg uchel yng ngham 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd y CDLl 

diwygiedig.  Mae digon o dir mwy addas ar gael yn y pentref i ddarparu ar gyfer anghenion y pentref am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/082/013 Safle Hamdden Llandybie Preswyl   
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  
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Cynefinoedd
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ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/082/014
Tir tu gefn i  29-36 

Maespiode
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Fodd bynnag, gan ystyried ei leoliad o fewn y ffurf trefol 

presennol bydd y safle'n aros tu fewn terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/082/015 Tir ger Caecoed, Llandybie Preswyl   x

Nodir bod y safle o risg uchel yng ngham 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd y CDLl 

diwygiedig.  Mae digon o dir mwy addas ar gael yn y pentref i ddarparu ar gyfer anghenion y pentref am 

dai.  

Llandyfaelog
Safle Ymgeisio SR/083/001

Tir ger i Coedbach, 

Llandyfaelog
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/083/002
Tir yn Ty Cloch, 

Llandyfaelog
Preswyl  x

Byddai'r safle'n arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad gan effeithio natur gwledig Llandyfaelog a 

chymeriad yr ardal. 

Llanedi
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC36/h1

Tir tu cefn i 16 Y Garreg 

Llwyd
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl (adlewyrchu'r ardal sydd wedi ei ddyrannu yn y CDLl).  Cyfeirir at gais 

cynllunio S/37922.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV26/h1.

Safle Ymgeisio SR/084/001
Tir tu cefn i Clos Y Deri a 

nesaf i Heol Troeon Bach
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle gan gynnwys priffyrdd / mynediad a diffyg sicrwydd 

ynghylch y perchnogaeth.  Bydd y safle'n aros tu fas terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/084/002 Tir ger Ysgol Llanedi Preswyl   x

Byddai datblygiad yn arwain at ddatblygiad gwasgaredig ac fyddai'n estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  

Mae yna diffyg sicrwydd ynghylch perchnogaeth y safle.  Bydd y safle'n aros tu fas terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/084/003
Tir rhwng Ysgol Llanedi a 

Gwal yr Hwch
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn arwain at ddatblygiad gwasgaredig ac fyddai'n estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  

Mae yna diffyg sicrwydd ynghylch perchnogaeth y safle.  Bydd y safle'n aros tu fas terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/084/004
Tir tu cefn i Garreg Lwyd, 

Llanedi
Preswyl     x

Mae'r safle'n cynrychioli cymal rhesymegol dyraniad tai SuV26/h1 - fodd bynnag, mae digon o dir wedi ei 

dyrannu am dai yn yr anheddiad. Bydd y safle'n aros tu fas terfynau datblygu. 

Llanelli (yn 

cynnwys 

Llangennech)

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h2 Hen Barc Strade Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/18743. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

PrC2/h3

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h3 Gerddi Glasfryn Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Bydd yn parhau i gael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o 

achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h4 Llys yr Hen Felin Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/36519. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

PrC2/h12.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h8 Heol Goffa, Dimpath Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h9 Hen Garej, Marsh Street Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun - yn enwedig Cam 

1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Nodir statws cynllunio’r safle 

ond mae pryderon ynghylch y gallu i gyflawni yn parhau. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h17 Tu cefn i 60 Coedcae Road Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y safle 

yn cael ei hepgor o derfynau datblygu. Ni wnaed unrhyw gynnydd pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd 

unrhyw safle ymgeisio.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h19

Tir yn Nightingale Court, 

Coedcae
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y safle 

yn cael ei hepgor o derfynau datblygu. Ni wnaed unrhyw gynnydd pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd 

unrhyw safle ymgeisio.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h21 Tir a deras Frondeg Preswyl     

Rhan o’r safle i'w gadw fel dyraniad preswyl (cyfeirir at gais cynllunio S/36707). Cyfeirir at safleoedd 

SR/086/029 and SR/086/030 isod. Mae cais cynllunio S/36707 yn cael ei gyflawni. Rhan o’r safle i'w 

ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h13.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h23

Cyferbyn â'r meysydd 

chwarae, Llanerch
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h26 Tu cefn i 31A, Swiss Valley Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Bydd yn parhau i gael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o 

achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h27 Porth y Dwyrain, Dafen Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h23.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h29

Uned Ddeheuol AVON 

Inflatables, Dafen
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle am ddefnydd preswyl ac ni dderbyniwyd unrhyw safle 

ymgeisio. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun - yn 

enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Bydd y safle'n aros o fewn y terfynau 

datblygu a bydd y defnyddiau cyfredol yn cael ei dynodi. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h30

Cyfagos i'r Gors Fach, 

Penceiliogi, Dafen
Preswyl     

Roedd rhan o’r dyraniad heb gael ei gynnwys yn gyflwyniad safle ymgeisio SR/086/025. Fe fydd rhan o’r 

gweddill i’w gadw fel dyraniad preswyl fel rhan o ardal ehangach Cwm y Nant. Cyfeirir at safle SR/086/025 

‘et al’ isod. Rhan o’r safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h22.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h34

Tir y tu cefn i 45-79 

Pemberton Road
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. Byddai'r hanes cynllunio diweddaraf yn 

dangos diddordeb mewn cynllun tai ar raddfa fach ar y safle.
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Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h35

Tir ar Heol Maesarddafen / 

Erw Las, Cefncaeau
Preswyl     

Dim ond y rhan hynny o’r dyraniad sy’n destun i gais cynllunio cyf S/34991 fydd yn cael ei gadw fel 

dyraniad preswyl. Fe fydd gweddill y safle yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu oherwydd pryderon 

ynghylch y gallu i gyflawni. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun - yn enwedig Cam 1 yr Asesiad 

Strategol o Ganlyniadau Llifogydd, yn ogystal â’r hanes cynllunio. Rhan o’r safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod PrC2/h15.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h37

Tir ym mharc Guto / Heol 

Llwynhendy
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Mae cais amlinellol am breswyl 

yn yr arfaeth ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ond ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio yn hyrwyddo'r 

safle ar gyfer preswyl ac mae'r safle wedi bod mewn cynlluniau datblygu blaenorol.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h38

Hen Ffatri Glynderwen, 

Heol Llwynhendy
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun - yn 

enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h39

Heol Penllwynrhodyn, 

Gorllewin Llwynhendy
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h40

Heol Penllwynrhodyn, 

Dwyrain Llwynhendy
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Bydd y 

safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol. Ni wnaed unrhyw gynnydd 

pendant i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h45 Heol Genwen, Bryn Preswyl     

Mwyafrif o’r safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at safle SR/086/007. GA2/h45 (fel y diwygiwyd) a 

GA2/h46 (fel y diwygiwyd) i'w ddyrannu gyda'i gilydd fel cynllun integredig – cyfeirir at gais cynllunio 

S/33342. Ni fydd rhan ddeheuol (sydd ddim yn rhan o ganiatâd cynllunio S/33342) yn cael ei gadw ac fe 

fydd yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu – cyfeirir at SR/086/011. Rhan / ardal ddiwygiedig o’r safle i'w 

ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h19.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h46 Llys Pendderi, Bryn Preswyl     

Dim ond y rhan hynny o’r safle sy’n destun i ardal cais cynllunio S/33342 i'w gadw fel dyraniad preswyl. Fe 

fydd y gweddill (rhan o tir i’r gogledd) yn cael ei dad-ddyrannu a’i hepgor o’r terfynau datblygu oherwydd 

pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle - ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio am defnydd preswyl a 

ni wnaed unrhyw gynnydd pendant i'w gyflawni hyd yn hyn. GA2/h45 (fel y diwygiwyd) a GA2/h46 (fel y 

diwygiwyd) i'w ddyrannu gyda'i gilydd fel cynllun integredig – cyfeirir at gais cynllunio S/33342. Rhan / 

ardal ddiwygiedig o’r safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h19.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h49 Maes Y Bryn, Bryn Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/36679. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

PrC2/h21.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h50 Box Farm, Llangennech Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at SR/086/076 isod. Cyfeirir at gais cynllunio S/33213. Safle 

i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC7/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h51 Aber Llwchwr, Llangennech Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Mae’r gallu i gyflenwi wedi’i sefydlu ac mae hanes cynllunio sylweddol. 

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC7/h2.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h53

Gyferbyn â Pharc Morlais, 

Llangennech 
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at SR/086/070 isod. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

SeC7/h4.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h54

Maesydderwen, 

Llangennech
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/34584. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

SeC7/h5.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/h56 Llys Y Bryn, Penceiliogi Preswyl     x

Ni wnaed unrhyw gynnydd pendant i gyflawni'r safle ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio am 

ddefnydd preswyl, er i’r safle gael ei gynnwys mewn uwch gynllun hysbysu ar Gwm Y Nant. Mae dyraniad 

preswyl sylweddol am y CDLl Diwygiedig yn cael ei wneud ar dir cyfagos sef Cwm y Nant (SR/086/025 ‘et 

al’ - PrC2/h22) a ystyrir fod hyn yn ddigonol am yr ardal yma ac yn gwneud y cyfraniad sydd angen am yr 

anheddiad. Fe fydd y safle yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu. Ni fydd y safle yn cael ei gadw fel 

dyraniad preswyl. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/MU8

Stryd y Parc Uchaf - Porth y 

Dwyrain

Defnydd 

Cymysg
 x

Gall unrhyw cynigion yn y dyfodol cael ei ystyried yn erbyn fframwaith polisi'r Cynllun. Ni fydd y safle yn 

cael ei gadw fel dyraniad defnydd cymysg. Cyfeirir hefyd at bolisi SP2 (Canol y Dref).

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA2/E1 Dafen Cyflogaeth    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o’r safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth arfaethedig, gyda gyda'r cyfeirnod PrC2/E2. Cyfeirir hefyd 

at adolygiad safle SR/086/047 isod. 

Arall Dim yn berthnasol
Hen Labordy

Llwybr Pen y Fai
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/36817. Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod PrC2/h2.

Arall Dim yn berthnasol 2-4 Teras Coleshill Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h8.

Arall Dim yn berthnasol 3-5 Heol Goring Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/37971. Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod PrC2/h9.

Arall Dim yn berthnasol 13-15 Heol yr Orsaf Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/29644. Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod PrC2/h7.

Arall Dim yn berthnasol 107 Heol yr Orsaf Preswyl     
Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/32874. Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod PrC2/h6.
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Diwygiedig?

Sylwadau

Arall Dim yn berthnasol
Tu cefn i 22c,22d a

22e Heol Llwynhendy 
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Cyfeirir at gais cynllunio S/36816. Safle i'w ddyrannu gyda'r 

cyfeirnod PrC2/h14.

Arall Dim yn berthnasol
Ger 73 Parc

Gitto, Llwynhendy
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Roedd yr apêl cynllunio yn ymwneud â chais cynllunio 

S/32678. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h17.

Safle Ymgeisio SR/086/001
Tir oddi ar Maes-Yr-Haf, 

Pwll
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle, yn nodedig o rhan safbwynt mynediad priffordd. Fe fydd y 

safle yn aros y tu allan i’r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/002 Hen Chwarel Y Ffwrnais Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl.  Ystyrir bod gwneud newid ôl-ddilynol i'r terfynau datblygu i 

gynnwys 'Rock House' ac 'Isfryn' yn rhesymegol. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h10.

Safle Ymgeisio SR/086/003 Tir ger Cae Hir, Pencoed Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle, yn nodedig o rhan safbwynt mynediad priffordd. Fe fydd y 

safle yn aros y tu allan i’r y terfynau datblygu (gyda Cae Hir yn aros y tu fewn i’r terfynau datblygu).

Safle Ymgeisio SR/086/004
Ti i'r gogledd o Barc 

Brynmawr, Pentrepoeth
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i’r terfynau datblygu. Mae natur y seilwaith 

priffordd yn ystyriaeth datblygiad nodedig yn y rhan yma o Lanelli. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r 

terfynau datblygu. Cyfeirir at newidiadau ehangach yn dilyn dileu safle GA2/h24 yn y CDLl cyfredol fel 

dyraniad preswyl. 

Safle Ymgeisio SR/086/005 Glanmwrwg Farm Preswyl  x

Ceir pryderon ynghylch mynediad priffordd. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun - yn enwedig Cam 1 yr 

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r y terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/006 Asda, Llanelli Manwerthu  x
Gellir ystyried cynigion sy'n ymwneud ag adwerthu yn erbyn fframwaith polisi'r Cynllun. Cyfeirir hefyd at 

bolisi SP2 (Canol y Dref).

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h45 (rhan/part) & 

SR/086/007
Heol Genwen Preswyl     

Fe fydd y safle yn ffurfio rhan o’r dyraniad preswyl integredig ar gyfer dyraniadau a gadwyd GA2/h45 (fel y 

diwygiwyd) a GA2/h46 (fel y diwygiwyd). Cyfeirir at safleoedd GA2/h45 (fel y diwygiwyd) a GA2/h46 (fel y 

diwygiwyd) uchod. Fe fydd y safle yma yn rhan o’r safle eangach i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h19.  

Safle Ymgeisio SR/086/008
Tir ym Mhentrepoeth, 

Llanelli
Preswyl   x

Mae natur y seilwaith priffordd yn ystyriaeth datblygiad nodedig yn y rhan yma o Lanelli. Fe fydd y safle yn 

aros y tu allan i’r terfynau datblygu. Cyfeirir at newidiadau ehangach yn dilyn dileu safle GA2/h24 yn y 

CDLl cyfredol fel dyraniad preswyl. 

Safle Ymgeisio SR/086/009
Tir yn Heol Llethri, Dyffryn y 

Swistir
Preswyl  x

Mae'r cynnig am ddablygiad tai o dan 5 uned. Cyfeirir at baragraff 5.4.15 o Bolisi Cynllunio Cymru cyfrol 10 

sy’n cyfeirio at faterion o  amwynder yn nhermau agosrwydd preswyl i ddefnyddiau eraill (gan gynnwys 

cyflogaeth). Cyfeirir at SR/086/010 isod. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/010
Tir yn Heol Llethri, Dyffryn y 

Swistir
Preswyl   x

Mae’r safle yn uchel ac yn amlwg ar y tirwedd. Cyfeirir at SR/086/009 uchod. Bydd y safle yn aros y tu 

allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/011 Tir ar Heol Saron, Bynea Preswyl   x

Mae yna newid yn y dopograffeg ar ran dde-orllewinol y safle ymgeisio ac ni fyddai hyn yn cyd-fynd â'r ffurf 

drefol sefydledig. Byddai datblygu yn y fan yma yn arwain at wyro afresymegol oddi ar y ffurf adeiledig 

sefydledig. Mewn perthynas â'r rhan honno o'r safle sy'n rhan o ddyraniad GA2/H45 ar hyn o bryd - caiff y 

rhan hon ei dileu o'r terfynau datblygu oherwydd ystyriaethau yn ymwneud ag ecoleg a mynediad. Mae hyn 

hefyd yn wir am dir sydd gerllaw ‘Cimberley’. Cyfeirir at safle GA2/H45 uchod. 

Safle Ymgeisio SR/086/012
Tir ger 27A Heol Saron, 

Bynea
Preswyl   x

Nid yw’r safle yn perthyn i’r ffurf drefol sefydledig. Byddai datblygiad yn achosi ymestyniad afresymol o’r 

ffurf drefol. Cyfeirir at SR/086/016 isod. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu a’i ddangos fel 

tir amwynder.

Safle Ymgeisio SR/086/013 Tu gefn 6 & 8 Heol Penderi Preswyl  x

Mae’r safle wedi ei integreiddio i mewn i’r ffurf drefol sefydledig. Mae hanes cynllunio. Bydd y safle yn aros 

y tu fewn i'r terfynau datblygu. Gall cyfrannu at safleoedd bach.

Safle Ymgeisio SR/086/014 Tir ger Penlan, Bryn Preswyl   x
Mae’n ymddangos fod lled annigonol ar y mynediad arfaethedig / heol ystâd ar gyfer datblygiad pellach. 

Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/015
Hen stôr yr  R. N, 

Llangennech

Defnydd 

Cymysg
  x

Mae’r ardal yn cael ei nodweddu gan ddefnyddiau cyflogaeth bresennol ddwys. Cyfeirir at baragraff 5.4.15 

o Bolisi Cynllunio Cymru cyfrol 10 sy’n cyfeirio at faterion o  amwynder yn nhermau agosrwydd preswyl i 

ddefnyddiau eraill (gan gynnwys cyflogaeth). Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun o ran llifogydd - yn 

enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Fe fydd y safle yn cael ei gadw fel dynodiad 

cyflogaeth bresennol. 

Safle Ymgeisio SR/086/016 Cware Genwen 
Man Gwyrdd 

Agored
 x

Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu a’i ddangos fel tir amwynder. Cyfeirir at safle 

SR/086/012 uchod.

Safle Ymgeisio SR/086/017 Stad Gwndwn Mawr 

Defnydd 

Cymysg / Mixed 

use

  x

Mae’r cynigydd yn cynnig / hyrwyddo defnydd cymysg, yn bennaf hamdden ond hefyd preswyl. Cyfeirir at 

safle SR/086/024 isod yn nhermau rhinweddau’r safle am breswyl. Am fan agored fe fydd yn fater i 

bolisïau man agored y Cynllun. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/018 Stad Gwndwn Mawr Hamdden  x
Ni fydd y safle yn cael ei  ddangos fel tir amwynder – gall cynigion ei ystyried yn erbyn fframwaith polisi'r 

Cynllun. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h32 & SR/086/019 Gorllewin Bryncoch, Dafen Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Ni wnaed 

unrhyw gynnydd pendant i'w gyflawni. Bydd y safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad 

yn y ffurf drefol, gyda’i chyfraniad potensial am amwynder yn cael ei nodi. 
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Sylwadau

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU2 & SR/086/020
Hen safle Draka, Heol 

Copperworks
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r datblygiad preswyl, o ystyried y deellir bod y cynigydd 

(tirfeddiannwr) bellach yn archwilio defnydd yn gysylltiedig ag addysg. Nid ystyrir ei bod yn briodol cadw'r 

dyraniad defnydd cymysg. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun o ran llifogydd - yn enwedig Cam 1 yr 

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.  Bydd y safle'n aros o fewn y terfynau oherwydd ei leoliad yn y 

ffurf drefol. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h1  & SR/086/021 Beech Grove Pwll Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h1.

Safle Ymgeisio SR/086/022
Tir ar  cyffordd yr A4138 & 

Heol Ddafen
Cyflogaeth     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael yn Llanelli i ddarparu ar gyfer ei hangen cyflogaeth. Dynodi'r ardal i’r 

de o’r maes parcio fel man gwyrdd amwynder i adlewyrchu’r defnydd cyfredol. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h13 part & 

SR/086/023
Y Rhodfa Morfa Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl (h.y. y rhan o’r dyraniad sydd heb cael ei ddatblygu yn unol â’r safle 

ymgeisio a gyflwynwyd). Safle i'w ddyrannu (h.y. y rhan o’r dyraniad sydd heb ei ddatblygu) gyda'r 

cyfeirnod PrC2/h5.

Safle Ymgeisio SR/086/024 Gwndwn Mawr Preswyl   x

Mae tystiolaeth blaenorol mewn perthynas â’r CDLl cyfredol a’r cais cynllunio caeth ei dynnu'n ôl yn codi 

pryderon ynghylch y gallu i gyflawni, gan gynnwys ecoleg. Cyfeirir hefyd at y cyd-destun priffyrdd. Mae 

tystiolaeth annigonol fod y materion o’r fath wedi cael ei ddatrys/sylw priodol. Cyfeirir at SR/086/017 

uchod. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Dyraniadau CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h30 (rhan), 

GA2/H31, GA2/H33 & 

SR/086/025

Cwm Y Nant, Penceiliogi, 

Dafen
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl integreiddig. Cyfeirir at safle GA2/h30 uchod. Mae Ymgynghoriad cyn 

Ymgeisio wedi ei gwblhau ar ardal safle SR/086/025. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h22 (dim 

ond rhan o GA2/h30).

Safle Ymgeisio SR/086/026
Canolfan garddio Dyffryn y 

Swistir
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h52 & SR/086/027 Plas Isaf, Golwg Yr Afon Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl yn unol â ardal y safle ymgeisio a gyflwynwyd. Safle i'w ddyrannu 

gyda'r cyfeirnod SeC7/h3.

Safle Ymgeisio SR/086/028 Cae Fainc Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle yn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol gan y byddai'n cyfrannu at gyfuno dwy 

ran wahanol o'r ffurf adeiledig bresennol. Nodir fod y safle yn amlwg i’r llygaid mewn hyn o beth. Bydd y 

safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h21 (rhan) & 

SR/086/029
Tir ar deras Frondeg Preswyl   x

Fe fydd rhan o ddyraniad GA2/h21 i'w gadw fel dyraniad preswyl yn adlewyrchu cyflawniad cais cynllunio 

S/36707. Cyfeirir at safle GA2/h21 uchod a safle SR/086/030 isod. Ni fydd y safle ymgeisio yn cael ei ail-

ddyrannu ac fe fydd yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu – nid oes arwydd o gyflawni er bod safle 

ymgeisio wedi cael ei gyflwyno. Mae’r rhan yma o’r dyraniad yn dal i sicrhau caniatâd cynllunio ac mae 

ansicrwydd o ran trefniadau mynediad yn parhau. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h21 (rhan) & 

SR/086/030
Teras Capel Preswyl   x

Fe fydd rhan o ddyraniad GA2/h21 i'w gadw fel dyraniad preswyl yn adlewyrchu cyflawniad cais cynllunio 

S/36707. Cyfeirir at safle GA2/h21 uchod a safle SR/086/029 uchod. Ni fydd y safle ymgeisio yn cael ei ail-

ddyrannu ac fe fydd yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu – nid oes arwydd o gyflawni er bod safle 

ymgeisio wedi cael ei gyflwyno. Mae’r rhan yma o’r dyraniad yn dal i sicrhau caniatâd cynllunio ac mae 

ansicrwydd o ran trefniadau mynediad yn parhau. Ni fydd yr ardal safle ymgeisio bach sy'n ychwanegol at 

yr ardal a ddyrannwyd ar hyn o bryd yn cael ei dyrannu a’i lleolir y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/031
Tir ger Tan y Graig, 

Felinfoel
Preswyl   x

Un o'r pryderon nodedig am gyflenwi yw mynediad i briffyrdd, gan gyfeirio at y diffyg cyfleusterau i 

gerddwyr a’r gwelededd cyfyngedig yn hyn o beth. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/032
Tir I'r gogledd o Ffwrnais 

(Opsiwn 1)
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i’r terfynau datblygu. Mae natur y seilwaith 

priffordd yn ystyriaeth datblygiad nodedig yn y rhan yma o Lanelli. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r 

terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/086/033
Tir ger Canolfan Cymuned 

Ffwrnais
Preswyl  x

Mae'r cynigydd yn hyrwyddo datblygiad preswyl ar raddfa fach. Bydd y safle'n aros o fewn y terfynau 

datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol a fe fydd yn cyfrannu at safleoedd bach.

Safle Ymgeisio SR/086/034
Tir yn Fferm y Parc, 

Llangennech
Preswyl   x

O fewn yr opsiwn yma (a ddyfynnwyd fel opsiwn 2) mae’r cynigydd yn ceisio cynnwys tir am ddefnydd 

preswyl. Mae manylion yn cael ei rhoi yn nhermau'r mynediad arfaethedig drwy gyffordd newydd gyda 

Maes-y-Dderwen. Mae’r ystyriaethau datblygiad nodedig yn cynnwys Gorchmynion Cadw Coed (TPO’s) yn 

ganol y safle a’r cyd-destun priffyrdd. Mae hefyd pryderon yn nhermau effaith ar gymeriad yr ardal. Cyfeirir 

at SR/086/034(b) isod. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/034(b)
Tir yn Fferm y Parc, 

Llangennech

Defnydd 

Cymysg
  x

O fewn yr opsiwn yma (a ddyfynnwyd fel opsiwn 1) mae’r cynigydd yn ceisio am ddyraniad defnydd 

cymysg. Mae manylion yn cael ei rhoi yn nhermau'r mynediad arfaethedig drwy gyffordd newydd gyda 

Maes-y-Dderwen. Mae’r ystyriaethau datblygiad nodedig yn cynnwys Gorchmynion Cadw Coed (TPO’s) yn 

ganol y safle a’r cyd-destun priffyrdd. Mae hefyd pryderon yn nhermau effaith ar gymeriad yr ardal. Mae’r 

ardal sy’n cael ei hyrwyddo/cynnig ar gyfer cyflogaeth wedi ei leoli o fewn y parth llifogydd C2 fel y nodwyd 

ym Mapiau Cyngor Datblygu. Cafodd yr opsiwn yma ei adael allan o’r gofrestr safleoedd ymgeisio 

oherwydd gwall clerigol. Mae’r rhinwedd o ddatblygiad preswyl yn unig un cael ei adolygu o dan 

SR/086/034(a) uchod. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/035
Tir i'r gogledd o Ffwrnais 

(Opsiwn 2)
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i’r terfynau datblygu. Mae natur y seilwaith 

priffordd yn ystyriaeth datblygiad nodedig yn y rhan yma o Lanelli. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r 

terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/086/036
Tir I'r gogledd o Ffwrnais 

(Opsiwn 3)
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i’r terfynau datblygu. Mae natur y seilwaith 

priffordd yn ystyriaeth datblygiad nodedig yn y rhan yma o Lanelli. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r 

terfynau datblygu. 



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 
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Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/086/037 Ger Maes yr Haf, Pwll Preswyl  x

O ran datblygiad preswyl ar raddfa fach, ystyrir byddai hwn yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau 

datblygu. Mae’r cynigydd hefyd yn cyfeirio at lety gwyliau, gall hyn cael ei ystyried yn erbyn fframwaith 

polisi'r Cynllun. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i’r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/086/038
Tir yn Fferm Penllwyngwyn, 

Bryn
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle yn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol gan y byddai'n cyfrannu at gyfuno dwy 

ran wahanol o'r ffurf adeiledig bresennol. Nodir fod y safle yn amlwg i’r llygaid mewn hyn o beth. Bydd y 

safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/039
Tir yn Fferm Penllwyngwyn, 

Bryn
Preswyl   x

Fe fydd dyrannu'r safle yn cael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r 

terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/040
Tir tu gefn No 8 Heol y 

Strade, Ffwrnes
Preswyl  x

Mae'r cynigydd yn cynnig / hyrwyddo datblygiad preswyl ar raddfa fach. Bydd y safle'n aros o fewn y 

terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol.

Safle Ymgeisio SR/086/041

Tir i'r gogledd o Meadow 

View, heol Llannon, Dyffryn 

y Swistir

Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/086/042
Tir yn Mynyddbach, Heol 

Llanon, Dyffryn y Swistir
Preswyl  x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ddatblygu ffurf wasgaredig ac fe fydd yn estyniad afresymegol i'r ffurf 

drefol, yn enwedig gan fod y gydran fwyaf sylweddol ag ofynnwyd amdani yn safle SR/088/043 ddim yn 

cael ei chlustnodi am ddyraniad. Cyfeirir at SR/086/043 isod. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/043
Tir yn Mynyddbach, Heol 

Llanon, Dyffryn y Swistir
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ddatblygu ffurf wasgaredig ac fe fydd yn estyniad afresymegol i'r ffurf 

drefol. Cyfeirir at SR/086/042 uchod. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/044 Tir yn Dafen Cyflogaeth  x

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd – categori coch – risg uchel o lifogydd. Bydd y safle yn aros y 

tu allan i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h18 & SR/086/045
Tir pori Coedcae, Teras 

Cae, Penallt, Stebonheath
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Ni wnaed 

unrhyw gynnydd pendant i'w gyflawni, a nodir y cyd destun priffordd/mynediad. Fe fydd y safle yn cael ei 

hepgor y tu allan i’r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/046
Tir gyferbyn Globe Row, 

Dafen

Cyflogaeth / 

Iechyd / Parcio
 x

Mae digon o dir ar gael o fewn Llanelli er mwyn diwallu ei anghenion cyflogaeth. Cadw’r safle fel tir heb ei 

ddyrannu o fewn i’r terfynau datblygu. Gall cynigion posib yn y dyfodol ar y safle cael ei ddelio a hwy o dan 

bolisi. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/086/047 Tir Penprys, Dafen Cyflogaeth   x

Rhan o ddyraniad cyflogaeth GA2/E1. Mae’r diffyg cyflawni’r dyraniad yma hyd yma wedi achosi hepgor yr 

elfen yma o’r safle. Fe fydd y rhan gweddill o’r dyraniad (gweler GA2/E2 uchod) yn darparu cynhwysedd 

digonol ar gyfer defnyddiau cyflogaeth i gael ei ddatblygu yn yr ardal. Gall cynigion potensial ar safle 

ymgeisio SR/086/047 cael ei ddeilio a hwy o dan bolisi. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h15,                                     

GA2/MU9 (rhan) & 

SR/086/048

Llynnoedd Delta, Llanelli
Cyfleusterau 

Iechyd a Gofal
    

Fe fydd y safle (oedd) yn cael ei ddyrannu fel safle strategol o dan Bolisi Strategol SP5: Safleoedd 

Strategol gyda ffocws ar y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd arfaethedig. Gwneir lwfans ar gyfer 240 uned 

breswyl. Fe fydd ardal y dyraniad yn adlewyrchu cyfeirnod cynllunio S/36948. Mae gwybodaeth bellach 

wedi ei osod allan o dan bolisi SP5. Fe fydd safle ardal GA2/MU9 yn cael ei ddiwygio mewn hyn o beth. 

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/SS1 (yn adlewyrchu'r ardal gyda chaniatâd cynllunio amlinellol). 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU3 (rhan) & 

SR/086/049
Bwnd Machynys Preswyl  x

Ni fydd safle GA2/MU3 yn cael ei gadw fel dyraniad defnydd cymysg. Ystyriaeth nodedig yn gyd-destun 

polisi yw llifogydd (parth llifogydd C1 fel y'i nodir gan Fapiau Cyngor Datblygu). Fe fydd yr holl o ddyraniad 

GA2/MU3 yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun o ran llifogydd - 

yn enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

 GA2/MU3 (rhan) & 

SR/086/050
Bwnd Machynys Masnachol  x

Ni fydd safle GA2/MU3 yn cael ei gadw fel dyraniad defnydd cymysg. Ystyriaeth nodedig yn gyd-destun 

polisi yw llifogydd (parth llifogydd C1 fel y'i nodir gan Fapiau Cyngor Datblygu). Fe fydd yr holl o ddyraniad 

GA2/MU3 yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun o ran llifogydd - 

yn enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Gall unrhyw ddefnydd masnachol 

arfaethedig (e.e.Gwesty) gael ei ystyried yn erbyn fframwaith polisi'r Cynllun.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU3 (rhan) & 

SR/086/051
Bwnd Machynys Parc Eco  x

Ni fydd safle GA2/MU3 yn cael ei gadw fel dyraniad defnydd cymysg. Ystyriaeth nodedig yn gyd-destun 

polisi yw llifogydd (parth llifogydd C1 fel y'i nodir gan Fapiau Cyngor Datblygu) – yn bennaf ar dir cyfagos. 

Fe fydd yr holl o ddyraniad GA2/MU3 yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth 

y Cynllun o ran llifogydd - yn enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Gall unrhyw 

Barc Bioamrywiaeth arfaethedig gael ei ystyried yn erbyn fframwaith polisi'r Cynllun.

Safle Ymgeisio SR/086/052 Tir ar Heol Trostre Cyflogaeth     x

Fe fydd rhan o’r safle yn cael ei ddynodi fel tir cyflogaeth bresennol er mwyn adlewyrchu defnyddiau 

cyfredol. Fe fydd gweddill y safle yn cael ei gadw ti fewn i derfynau datblygu fel tir heb ddyrannu. Fe fydd 

cynigon arfaethedig yn y dyfodol ar y safle yn cael ei ymdrin â hwy o dan bolisi. 

Safle Ymgeisio SR/086/053
Tir oddi ar Heol-y-Mynydd, 

Bryn
Preswyl   x

Mae yna bryderon at gor-datblygiad tai preswyl o fewn yr ardal cyfagos. Nodir y cyd-destun mynediad. Fe 

fydd y safle yn aros y tu allan i derfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/054
Tir yn Gateway Resort, 

Bynea

Twristiaeth / 

Masnachol 
 x

Ni fydd y safle yn cael ei ddyrannu, ond gellir ystyried y defnydd yn erbyn fframwaith polisi'r Cynllun. Fe 

fydd y safle yn aros y tu allan i derfynau datblygu. Cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun o ran llifogydd - 

yn enwedig Cam 1 yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU4 & SR/086/055
Tir i'r Ogledd o Barc 

Manwerthu Trostre
Preswyl     

Ardal safle GA2/MU4 i’w gadw fel dyraniad o dan polisi SG1: Adfywio a Safleoedd Defnydd Cymysg. Mae’r 

ddisgrifiad wedi ei osod allan o dan Polisi SG1. Gwneir lwfans am 35 uned preswyl sydd yn lleihad o’r 

CDLl cyfredol - cyfeirir at sylfaen dystiolaeth y Cynllun – yn nodedig lifogydd, ond hefyd natur goediog y 

safle. Mae cais cynllunio cyfredol ar rhan ddwyreinol y safle (cyfernod S/39022). Safle i'w ddyrannu (yn 

adlewyrchu ardal y CDLl cyfredol) gyda'r cyfeirnod PrC2/MU2.

Safle Ymgeisio SR/086/056 Tir yn Maesyrhaf, Pwll Preswyl  x
Mae'r cynigydd yn cynnig / hyrwyddo datblygiad preswyl ar raddfa fach, ond oherwydd topograffeg a 

gosodiad y safle ni ystyrir hyn yn briodol. Fe fydd y safle yn cael ei hepgor o’r terfynau datblygu.
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Safle Ymgeisio SR/086/057
Tir yn Heol y Trostre, 

Trostre
Cyflogaeth     x

Mae digon o dir ar gael yn Llanelli i ddarparu ar gyfer ei hangen cyflogaeth. Fe fydd y safle yn cael ei gadw 

o fewn terfynau datblygu fel tir heb ei ddyrannu. Fe fydd cynigion potensial yn y dyfodol ar y safle yn cael 

ei ymdrin â hwy drwy bolisi.

Safle Ymgeisio SR/086/058
Ty'r Nant, Trostre Retail 

Park, Llanelli
Manwerthu  x

Gall cynigion yn ymwneud a manwerthu cael ei ystyried yn erbyn fframwaith polisi'r Cynllun. Fe fydd y safle 

yn cael ei gadw o fewn terfynau datblygu fel tir heb ei ddyrannu yn hytrach na hamdden. Byddai disgwyl i 

gynigion yn y dyfodol i gydnabod cyfleuon a chyfyngiadau'r safle, yn fwyaf nodedig o ran safbwynt ecoleg. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h55 & SR/086/059 Brynmefys, Ffwrnais Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/h11.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h57 & SR/086/060 Tir yn Dylan, Llwynhendy Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Cyfeirir at cyfeiriadau ceisiadau cynllunio S/36465 & S/39538 (ardal a 

ellir ei ddatblygu). Safle i'w ddyrannu (yn adlewyrchu yr ardal a ellir ei ddatblygu) gyda'r cyfeirnod 

PrC2/h18.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h41 & SR/086/061
Ynys Las, Cefncaeau, 

Llwynhendy
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl. Safle i'w ddyrannu  gyda'r cyfeirnod PrC2/h16.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h48 (rhan) 

SR/086/062

Tir yn Harddfan, Bryn, 

Llanelli
Preswyl     

Fe fydd y rhan sylweddol o’r darn o’r safle sydd heb gael ei ddatblygu yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. 

Cyfeirir at safle GA2/h48 uchod a chyfeirnod cais cynllunio S/33659. Safle i'w ddyrannu (yn adlewyrchu'r 

caniatâd cynllunio amlinellol) gyda chyfeirnod  PrC2/h20.

Safle Ymgeisio SR/086/063
Land rhan o Cae Deiliog, 

Pencoed Uchaf
Preswyl  x

Mae hwn yn gyfle rhesymegol am ddatblygiad preswyl ar raddfa fach o fewn i’r ffurf drefol sefydledig. Fe 

fydd y safle'n cael ei ddodi y tu fewn i’r terfynau datblygu a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU7 & SR/086/064
Tir yn Doc y Gogledd, 

Llanelli

Hamddden / 

Defnydd 

Cymysg 

 x

Ni fydd safle GA2/MU7 yn cael ei gadw fel dyraniad defnydd cymysg, beth bynnag gall y defnyddiau 

arfaethedig (h.y. defnydd cymysg wedi ei arwain gan hamdden) gael ei ystyried yn erbyn fframwaith polisi'r 

Cynllun. Bydd y safle'n aros o fewn y terfynau datblygu oherwydd ei leoliad yn y ffurf drefol.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU7 & SR/086/065
Tir yn Doc y Gogledd, 

Llanelli
Cyflogaeth     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer cyflogaeth arfaethedig gyda cyfeirnod PrC2/E1.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU7 & SR/086/066
Tir yn Doc y Gogledd, 

Llanelli
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad – ond yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl yn hytrach na defnydd cymysg fel 

adlewyrchiad o gais cynllunio S/38285. Fe fydd y terfynau datblygu yn yr ardal yn cael ei diwygio fel ei bod 

wedi ei thynnu yn dynn o gwmpas y dyraniad. Safle i'w ddyrannu (yn seiliedig ar S/38285) gyda chyfeirnod 

PrC2/h4.

Safle Ymgeisio SR/086/067 Heol Y Bwlch, Bynea Cyflogaeth  x
Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd – categori coch – risg uchel o lifogydd. Bydd y safle yn aros y 

tu allan i'r terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/h24 & SR/086/068
Tir cyfagos i Barc 

Brynmawr, Pentrepoeth
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad preswyl. Ni wnaed 

unrhyw gynnydd pendant i'w gyflawni, a nodir y cyd-destun priffordd/mynediad. Mae seilwaith priffordd yn 

ystyriaeth datblygiad nodedig yn y rhan yma o Lanelli. Fe fydd y safle yn cael ei hepgor o’r terfynau 

datblygu. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA2/MU1 & SR/086/069
Tir yn safle Gwaith yr Hen 

Gastell

Defnydd 

Cymysg
 N/A N/A  

Fe fydd y safle yn cael ei gadw fel dyraniad o dan bolisi SG1: Adfywio a Safleoedd Defnydd Cymysg. Fe 

fydd yr ardal CDLl cyfredol yn cael ei diwygio ar sail y safle ymgeisio. Dim lwfans am ddefnydd preswyl. 

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod PrC2/MU1 (yn seiliedig ar ardal y safle ymgeisio ac nid y CDLl 

cyfredol).

Safle Ymgeisio SR/086/070
Tir tu gefn heol 

Pontardulais.
Preswyl   x

Ystyrir taw’r pwyslais yn gyfnod y Cynllun yma fydd i gyflenwi safle SeC7/h4. Mae rhan o’r safle ymgeisio 

fel cyflwynwyd y tu fewn i barth llifogydd C2 fel y'i nodir gan Y Mapiau Cyngor Datblygu. Fe fydd y safle yn 

aros y tu allan i derfynau datblygu. Cyfeirir at safle GA2/h53 uchod.

Safle Ymgeisio SR/086/071
Tir oddi ar Heol Penderri, 

Bynea
Preswyl   x

Mae yna bryderon at gor-datblygiad tai preswyl o fewn yr ardal cyfagos. Nodir y cyd-destun mynediad. Fe 

fydd y safle yn aros y tu allan i derfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/072
Tir rhan o Glanmwrwg 

Fawr, Heol Mwrwg 
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn codi pryderon yn nhermau amwynder o ran tai preswyl cyfagos, tra bod y cyd-destun 

priffordd/mynediad yn cael ei nodi. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i derfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/073
Tir oddi ar Aber Llwchwr, 

Llangennech
Preswyl  x

Ystyrir fod y cyd-destun priffyrdd/mynediad yn bryder. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i derfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/086/074
Tir oddi ar Clos-y-Gerddi, 

Bynea
Preswyl   x

Tra bod mwyafrif y safle yn syrthio y tu allan i barth llifogydd C2 fel y'i nodir gan Y Mapiau Cyngor 

Datblygu, mae’r mynediad / allanfa arfaethedig y tu fewn i’r parth yma. Hefyd, mae’r tir i’r de o Heol y 

Bwlch wedi ei nodweddu yn bennaf gan ddefnydd sy’n gysylltiedig â chyflogaeth. Fe fydd y safle yn aros y 

tu allan i derfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/075
Tir yn Talyclun, 

Llangennech
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i’r terfynau datblygu. Mae'r safle ar wahân yn 

ofodol o Langennech ac ystyrir bod dyrannu ar gyfer tai yn y lleoliad hwn yn afresymegol. Fe fydd y safle 

yn aros y tu allan i derfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/086/076
Tir oddi ar Aber Llwchwr, 

Llangennech
Preswyl     x

Mae digon o dir preswyl wedi'i ddyrannu yn yr anheddiad a dylid ei nodi fod y pwyslais yn gyfnod y Cynllun 

yma fydd i gyflenwi safle SeC7/h1. Fe fydd y safle yn aros y tu allan i derfynau datblygu. Dylid cyfeirio at 

GA2/h50 uchod.

Safle Ymgeisio SR/086/077
Tir yn Morlais, Heol 

Pontardulais, Llangennech

Defnydd 

Cymysg 
    x

Mae digon o dir ar gael i'w ddatblygu o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei ofynion twf.  Fodd bynnag, 

gellir ystyried y safle yn adolygiad polisi'r CDLl diwygiedig yn amodol ar berfformiad y Cynllun. Fe fydd y 

safle yn aros y tu allan i derfynau datblygu.

Llanfallteg Safle Ymgeisio
SR/087/001

Derwen Las, i'r dwyrain o 

Llanfallteg Preswyl
 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig
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Llanfihangel-ar-Arth Safle Ymgeisio SR/088/001
Tir ger The Vicarage, 

Llanfihangel-ar-Arth
Preswyl   x

Mae rhan o'r asfle'n addas am ddatblygiad ar raddfa fach ac fe fydd yn cael ei cynnwys tu fewn i'r terfynau 

datblygu.  O ran gweddill y safle fe ystyrir bod digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiad yn yr 

anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/088/002 Tir gyferbyn Maes y Bryn Preswyl  x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/088/003
Tir ger Fferm yr Eglwys, 

Llanfihangel-ar-Arth
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC20/h1 & SR/088/004
Tir yn Eagle Inn, 

Llanfihangel-ar-Arth
Preswyl  x

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV39/h1

Safle Ymgeisio SR/088/005
Tir ger Eagle Inn, 

Llanfihangel
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/088/006
Tir yn Heol Mafon, 

Llanfihangel-ar-Arth
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Llanfynydd
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC41/h1 Cyfagos i Valley View Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog a cheir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Dyraniad 

I'w ddileu a'r terfynau datblygu i'w leihau i ganiatáu datblygiad ar hyd flaen y safle'n unig (o dan 5 uned).

Safle Ymgeisio SR/089/001 Tu gefn y Capel, Llanfynydd Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, rhan o'r safle I'w gynnwys tu fewn terfynau datblygu.  Bydd 

gweddill y safle'n cael ei gynnwys tu fewn terfynau datblygu i adlewyrchu ffiniau naturiol ac fe fydd yn 

cyfrannu at gyflenwi safleoedd fach. 

Safle Ymgeisio SR/089/002 Safle C. tu gefn i'r capel Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol. Mae digon o safleoedd preswyl i'w 

cael o fewn yr anheddiad.  Bydd y safle'n sefyll tu fas y terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/089/003 Safle A Tir yn Haulfryn Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Bydd yn aros tu fewn y terfynau datblygu o achos ei leoliad 

o fewn y ffurf trefol a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach.

Llangadog

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/10/h1 (rhan 

SR/090/003)

Tir cyferbyn ag Ysgol 

Gynradd Sirol Llangadog
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o'r safle wedi ei defnyddio gan maes parcio'r ysgol.   Gweddill safle SR/090/003 i'w ddyrannu am 

ddatblygu tai gyda'r cyfeirnod SeC17/h1.  Gweddill dyraniad T3/10/h1 I'w ddileu o achos pryderion 

ynghylch ei gyflawni. 

Safle Ymgeisio SR/090/001 Tir oddi ar Heol Pendref Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)
Dyrannu'r tu blaen ar gyfer datblygiadau preswyl gyda'r cyfeirnod SeC17/h2. Nid oes angen dyrannu'r safle 

cyfan. Mae digon o dir preswyl wedi'i ddyrannu yn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/090/002 Tir ger safle Hamdden Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir preswyl wedi ei 

dyrannu yn yr anheddiad.  Bydd y safle yn cael ei gadw tu fas i derfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/090/004 Tir yn Brynawelon Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol.  Mae digon o dir preswyl wedi ei 

dyrannu yn yr anheddiad.  Bydd elfen fach o tu flaen y safle'n cael ei gadw tu fewn terfynau datblygu o 

achos ei berthynas yn y ffurf trefol. 

Llangain
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC18/h5 I'r de o Ddôl y Dderwen Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl yn y CDLl diwygiedig gyda'r cyfeirnod SuV8/h1

Safle Ymgeisio SR/091/001 Tir 1.3Km G/D o Langain Preswyl x
Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/091/002 Tir I dde Dol-Y-Derwen Preswyl   x

Mae'r dyraniad presennol yn ffurfio rhan o'r cyflwyniad safle ymgeisio.  O ran gweddill y tir, mae yna 

ddigon o dir i'w cael mewn mannau eraill o fewn Llangain i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Llangeler
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC2/h1 Brogeler Preswyl  x

Mae'r nifer o dai sy'n gweddill ar y safle'n llai na 5, felly, bydd y safle'n cael ei gadw tu fewn terfynau 

datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/093/001
Tir gyferbyn Brogeler, 

Llangeler
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV33/h1

Llangyndeyrn
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC39/h1 Cyfagos i Faes y Berllan Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei ddyrannu yn sawl cynllun datblygu heb unrhyw arwydd o'i gyflawni.  Safle i'w ddad-

dyrannu yn y CDLl diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/095/001 Tir gyferbyn y Smiths' Arms Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol ac yn effeithio ar gymeriad ac 

amgylchiadau'r rhan yma o Langyndeyrn. Bydd y safle'n cael ei gadw tu allan i derfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/095/002 Tir ger Brohedydd Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/095/003
Tir ger Maes-y-Berllan, 

Llangyndeyrn
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad ac yn cael effaith 

niweidiol ar golygfeydd agored sydd eisoes ar gael o rannau eraill o'r pentref. 

Safle Ymgeisio SR/095/004 Tir gyferbyn Gwaith Dwr Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/095/005 Tir ger Fferm Maeslan Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/095/006 Tir ger i Hazeldene Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/095/007
Tir I'r gogledd o Capel 

Bethel 
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad hirgul afresymegol i'r ffurf drefol ac yn effeithio ar gymeriad y 

rhan yma o Langyndeyrn. Caiff y safle ei gadw tu allan i derfynau datblygu. 

Llangynin Safle Ymgeisio SR/096/001 Tir ger Brynhyfryd Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.
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Safle Ymgeisio SR/096/002 Tir ger Margetta, Llangynin Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Llangynog

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC15/h2 a SR/097/007 Coleg Bach Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl gyda'r cyfeirnod SuV60/h1

Safle Ymgeisio SR/097/001
Tir i Ogledd Gorellewin of 

Landwr
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/097/002 Tir tu gefn I Landre Preswyl   x
Ni chaiff y safle gyfan ei ddyrannu.  Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd o 

ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/097/003 Tir gyferbyn Bronhyfryd Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Mae'r safle ar ymylon yr anheddiad ac byddai ei ddatblygu'n 

arwain at estyniad afresymegol i derfynau'r anheddiad ar draul cymeriad yr ardal

Safle Ymgeisio SR/097/004 Tir ger Banc y Ffynnon Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i derfynau'r anheddiad ar draul cymeriad yr ardal ac 

amwynder eiddo cyfagos.

Safle Ymgeisio SR/097/005
Tir ger The Ferns, 

Llangynog
Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth brif ardal dwf yr anheddiad, a byddai ei ddatblygu yn arwain at 

estyniad afresymegol i derfynau'r anheddiad ar draul cymeriad yr ardal.

Safle Ymgeisio SR/097/006
Tir i dde o Euthunduon, 

Llangynog
Preswyl  x

Mae'r safle wedi ei wahanu wrth yr anheddiad ac felly byddai'n arwain at ddatblygu gwasgaredig mewn 

cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/097/008
Tir gyferbyn Y Gorlan, 

Llangynog
Preswyl   x

Ni chaiff y safle gyfan ei ddyrannu. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd o 

ddatblygu ar raddfa fach.

Llanllwch 

(Caerfyrddin)
Safle Ymgeisio SR/098/001

Tir tu gefn o Llety Wen, 

Woodland
Preswyl  x

Mae rhan o'r safle'n addas o ran talgrynnu ar raddfa fach a chaiff ei gynnwys tu fewn I derfynau datblygu, 

yn addas am 1 neu 2 blot. 

Safle Ymgeisio SR/098/002
Tir yn Llanllwch, 

Carmarthen
Preswyl  x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai. 

Llanllwni
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC22/h1 Tir yn Aber-Giar Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w 

gyflawni.  Plotiau ar flaen y safle i'w gadw tu fewn terfynau datblygu ond dim dyraniad.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC22/h2 Tir cyfagos i Ger y Bryn Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w 

gyflawni.  Plotiau ar flaen y safle i'w gadw tu fewn terfynau datblygu ond dim dyraniad.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC22/h3 Cyfagos i Dan y Bryn Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w 

gyflawni.  Plotiau ar flaen y safle i'w gadw tu fewn terfynau datblygu ond dim dyraniad.  

Safle Ymgeisio SR/099/001 Tir ger Hafan Deg Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV36/h1

Safle Ymgeisio SR/099/002 Tir ar Fryndulais, Llanllwni Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  SuV36/h2

Safle Ymgeisio SR/099/003 Tir ger Murmur y Coed Preswyl  x
Mae rhan o'r safle'n addas o ran talgrynnu ar raddfa fach, a chaiff y terfynau datblygu eu diwygio i gynnwys 

2 plot.

Safle Ymgeisio SR/099/004
Tir ger Ffynnon Newydd, 

Llanllwni
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau ac mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau 

preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.   

Safle Ymgeisio SR/099/005
Tir ger Llety Euros, 

Llanllwni
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Llan-non Safle Ymgeisio SR/100/001 Tir yn Heol Morlais Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/100/002
Tir yn Bont Morlais -i'r de o 

Llannon

Gwarchod o 

ddatblygu 
x

Mae’r cynigydd am warchod safle.  Nid yw'r safle o fewn anheddiad Haen 1-3 neu'n uniongyrchol 

gysylltiedig ag ef yn y Strategaeth a Ffefrir.  Ni chaiff y safle ei ddyrannu.

Safle Ymgeisio SR/100/003
Fferm Coed Derwen, 

Llwynteg, 1.5Km Dwyrain 

Twristiaeth a 

Cyflogaeth 
x

Gallai'r safle gydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gyda'r defnydd arfaethedig yn amodol ar 

ystyriaethau penodol ym mholisïau'r CDLl.  

Safle Ymgeisio SR/100/004
Tir yn Heol y Ffynnon, 

Llannon
Preswyl   x

Mae'r safle'n cynnwys mawn ac felly nid yw'n addas am ddatblygiad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/100/005, SC34/h5 Tir yn Heol y Plas, Llannon Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl, gyda'r cyfeirnod SuV25/h1. 

Safle Ymgeisio SR/100/006 Tir yn Heol-y-Plas Preswyl   x
Byddai datblygu'r safle'n arwain at batrwm datblygu hirgulyn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol.

Safle Ymgeisio SR/100/007
Tir gyferbyn Erw Non, Heol 

y Plas
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain at batrwm datblygu hirgulyn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol.

Safle Ymgeisio SR/100/008
Tir oddi ar Heol y Plas, 

Llannon
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  Byddai'r datblygiad rhesymegol o'r safle a'i berthynas i'r ffurf trefol presennol yn ddibynnol 

ar ddarparu safle SC34/h5 (SR/100/005).

Safle Ymgeisio SR/100/009
Tir yn Heol y Ffynnon, 

Llannon
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Llanpumsaint

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC19/h3 & SR/101/001
Cyfagos i Gwyn Villa, 

Llanpumsaint
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  SuV12/h1, i adlewyrchu'r dyraniad presennol.

Safle Ymgeisio SR/101/002 Tir yn Llanpumsaint Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai. 

Llansadwrn Safle Ymgeisio SR/103/001
Tir gyferbyn yr hen ysgol 

gynrradd
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/103/002
Tir ger Cwrtyfaenor, 

Llansadwrn
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig
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Llansawel
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC25/h1 Tir cyfagos i Ddolau Llan Preswyl   x

Dileu y dyraniad. Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i 

wneud i'w gyflawni, ac nid oes safle ymgeisio wedi ei gyflwyno.  Rhan o'r safle i'w gadw yn y terfynau 

datblygu a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Llan-saint / 

Broadway
Safle Ymgeisio SR/104/001 Tir yn Broadway, Llansaint Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, fodd bynnag, bydd rhan ohono'n cael ei gynnwys o fewn 

terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/104/002 Tir tu gefn Parc-y-Saint Preswyl   x
Mae cyleoedd mynediad y safle'n rwystredig ac yn is-safonol.  Caiff ei gadw tu fas I'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/104/003 Tir ger Awel Deg Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Llansteffan Safle Ymgeisio SR/106/001
Trem-Y-Don, Old School 

Rd.
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu a bydd yn 

cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Safle Ymgeisio SR/106/002 Tir yn Ferry Point Preswyl   x
Ni fyddai datblygiad ar y safle'n cydweddu â chymeriad yr anheddiad ac fyddai'n arwain at estyniad 

afresymegol i'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/106/003
Parcnwc, Heol yr Hen 

Ysgol, Llansteffan
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu 

Safle Ymgeisio SR/106/004
Parcnwc, Heol yr Hen 

Ysgol, Llansteffan
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu 

Safle Ymgeisio SR/106/005
Tir yn Heol yr Hen Ysgol, 

Llansteffan

Preswyl a 

defnydd cymysg 
  x

Mae'r safle wedi ei wahanu wrth datblygiad ar hyd Old School Road ac fyddai'n arwain at ddatblygiad 

gwasgaredig yn y cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/106/006
Tir ar Maesgriffith, 

Llansteffan
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV3/h1

Safle Ymgeisio SR/106/007
Tir oddi ar Heol yr Hen 

Ysgol, Llansteffan
Preswyl   x

Ni chaiff y safle gyfan ei ddyrannu.  Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd o 

ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/106/008
Tir ger Maple Dene ar y 

B4312
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r 

anheddiad gyda phroblemau posib ynghylch diogelwch priffyrdd. 

Llanwrda Safle Ymgeisio SR/107/001
6Km I Ogledd o Lanwrda 

(Porthyrhyd)
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/107/002 Land opposite Borezell Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o achos ei 

leoliad yn y ffurf trefol a bydd yn cyfrannu at yr elfen o gyflenwi safleoedd bach. 

Llan-y-bri 
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC16/h1 Cyfagos i Barc y Delyn Preswyl   x

Mae'r safle wedi ei ddyrannu ers y CDU heb unrhyw arwydd o'I gyflawni.  Safle i'w ddad-ddyrannu. 

Safle Ymgeisio SR/108/001
Tir yn Maes y Meillion, 

Llanybri
Preswyl   x

Byddai mynediad y safle trwy ddyraniad tai presennol sydd yn cael ei dynnu allan o'r Cynllun.  Felly, ni 

chaiff ei gymryd ymlaen.

Llanybydder

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/11/h2 Cyfagos i'r Bryn Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog  a cheir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/11/h3 Lakefield Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog  a cheir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.

Safle Ymgeisio SR/109/001 Tir ger Y Fron, Rhydybont Preswyl    (am rhan) x

Rhan o'r safle'n addas i dalgrynnu ar raddfa fach a chaiff y terfynau datblygu ei ddiwygio i gynnwys ambell 

blot.  O ran gweddill y safle, mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i 

ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/109/002
Tir gyferbyn 'Bro-

Rhydybont', Llanybydder
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/11/h1 & SR/109/003 Y Neuadd, Llanybydder Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC13/h1

Safle Ymgeisio SR/109/004 Tir I'r de o Bro-Einon Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/109/005
Tir oddi ar Heol y Dderi, 

Llanybydder
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  SeC13/h2

Safle Ymgeisio T3/11/h5 & SR/109/006
Tir yn Troed y Bryn, 

Llanybydder
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  SeC13/h3

Safle Ymgeisio T3/11/E1 Hen Ffowndri Cyflogaeth     
Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth gyda'r cyfeirnod SeC13/E1.

Maes-y-bont Safle Ymgeisio SR/110/001
Tir yn Gorwen, 0.9Km D/Dd 

Maesybont
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/110/002
Tir ger Ivy House, 

Maesybont
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Manordeilo Safle Ymgeisio
SR/111/001

Tir yn Manordeilo
Preswyl

 x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio
SR/111/002

Cae uwchben Dolau Tywi
Preswyl

 x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Meidrim
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC11/h2 Tir ger Heol Drefach Preswyl     

Safle'n ffurfio rhan o'r dyraniad fwy gyda safle ymgeisio SR/112/002. Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod 

SuV58/h2

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC11/h3

Tir cyfagos a thu cefn i Lôn 

Dewi
Preswyl     

Safle i'w gadw fel dyraniad preswyl SuV58/h1.
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Safle Ymgeisio SR/112/001 Tir tu cefn i Rhos y Deri Preswyl   x

Ni fyddai datblygu'r safle cyfan yn cydweddu â chymeriad yr ardal ac fydai'n arwain at ymestyniad 

afresymegol i'r anheddiad. Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i 

ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/112/002 Tir oddi ar Heol Drefach Preswyl     
Safle'n ffurfio rhan o ddyraniad fwy gyda dyraniad preswyl CDLl presennol SC11/h2. Safle i'w ddyrannu 

gyda'r cyfeirnod SuV58/h2

Safle Ymgeisio SR/112/003 Tir ger Penybont, Meidrim Preswyl   x

Mae rhan o'r safle'n ffurfio dyraniad preswyl presennol SuV58/h1. Byddai graddfa gweddill y tir yn arwain 

at ddatblygiad anaddas ac fyddai'n arwain at effaith niweidiol ar gymeriad yr anheddiad. 

Meinciau / 

Pontyates / 

Ponthenri

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h1 Cyfagos i'r Black Horse Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei dyrannu yn sawl cynllun datblygu blaenorol heb unrhyw arwydd o’i ddatblygu.  Safle i’w 

ddad-dyrannu yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h2 I'r de o Barc Mansant Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei dyrannu yn sawl cynllun datblygu blaenorol heb unrhyw arwydd o’i ddatblygu.  Safle i’w 

ddad-dyrannu yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h3 Cyfagos i Glos y Dderwen Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei dyrannu yn sawl cynllun datblygu blaenorol heb unrhyw arwydd o’i ddatblygu.  Safle i’w 

ddad-dyrannu yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/3/h4 Cyfagos i 1 Heol Glyndwr Preswyl   x

Ni ymddengys bod bwriad i ddatblygu’r safle.  Gan nad oes unrhyw dystiolaeth o’i gyflawniad, caiff y safle 

ei ddad-dyrannu o’r CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h5

Tir ar Heol Glan-

Gwendraeth
Preswyl   x

Mae’r safle’n ddyraniad weddol newydd ers 2014, fodd bynnag, ymddengys bod lled y mynediad i’r safle 

yn gyfyng ar hyd yr hewl.  Wedi ei ddad-dyrannu ond cedwir rhan ohono tu fewn terfynau datblygu.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h6 Cae Pontbren Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei dyrannu yn sawl cynllun datblygu blaenorol heb unrhyw arwydd o’i ddatblygu.  Safle i’w 

ddad-dyrannu yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h7 Cae Canfas, Heol Llanelli Preswyl     

Mae’r safle’n ddyraniad weddol newydd a chaiff ei gadw yn y Cynllun gyda posibilrwydd dda o’i ddatblygu.  

Safle i’w ddyrannu gyda’r cyfeirnod SeC/h4.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h8 Tir ar Heol Llanelli Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei dyrannu yn sawl cynllun datblygu blaenorol heb unrhyw arwydd o’i ddatblygu.  Safle i’w 

ddad-dyrannu yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h9 Tir ar Fferm Ty'n y Waun Preswyl   x

Mae’r safle’n ddyraniad weddol newydd ers 2014, fodd bynnag, ymddengys yn annhebygol caiff ei 

ddatblygu o achos datblygiadau arfaethedig am fyngalos ar yr unig bwynt mynediad i’r safle.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/5/h10 Incline Inn Preswyl   x

Mae’r safle’n ddyraniad weddol newydd ers 2014, fodd bynnag, ymddengys yn annhebygol caiff ei 

ddatblygu fel dyraniad preswyl.  Ddad-dyrannu ond cadw tu fewn terfynau.

Arall Dim yn berthnasol Tir yng Nghapel Tabernacl Preswyl     
Mae gan y safle ganiatâd 2019 am 11 o dai.  Safle i’w ddyrannu gyda’r cyfeirnod SeC1/h3.

Arall Dim yn berthnasol Tir yn 8 Heol Llanelli Preswyl      Mae gan y safle ganiatâd am 8 o dai.  Safle i’w ddyrannu gyda’r cyfeirnod SeC1/h5.

Arall Dim yn berthnasol Heol Pisgwydd Preswyl     
Mae gan y safle caniatâd amlinellol am 19 o dai a chais materion a gadwyd yn ôl ar y gweill.  Safle i’w 

ddyrannu gyda’r cyfeirnod SeC1/h1. 

Arall Dim yn berthnasol Tir tu cefn i 9 Brynderi Preswyl     
Mae gan y safle caniatâd materion a gadwyd yn ôl am 7 o dai.  Safle i’w ddyrannu gyda’r cyfeirnod 

SeC1/h2.

Safle Ymgeisio SR/113/001
Ger Bryn, Heol Meinciau 

Mawr
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, fodd bynnag, caiff y terfynau datblygu eu diwygio.  Bydd 

cynigion yn cael eu hystyried yn unol â'r polisïau yn y CDLl Diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/113/002 Tyisha, Heol Nazareth Preswyl   x
Mae’r safle wedi ei wahanu wrth y ffurf ddatblygiad ar hyd Heol Nazareth a byddai’n arwain at ddatblygiad 

gwasgaredig mewn cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/113/003
Fferm Tyisha, Heol 

Nazareth
Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei wahanu wrth y ffurf ddatblygiad ar hyd Heol Nazareth a byddai’n arwain at ddatblygiad 

gwasgaredig mewn cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/113/004
Caeau 3183 1678 G/G 

Blaen-y-fan Quarry
Preswyl x

Nid yw’r safle’n cyd-fynd â darpariaethau’r CDLl diwygiedig gan ei fod wedi ei gwahanu wrth yr anheddiad 

a byddai’n  arwain at ddatblygiad yn y cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/113/005
Cae 3054, 4069, ger cware 

Blaen-y-fan
Preswyl x

Nid yw’r safle’n cyd-fynd â darpariaethau’r CDLl diwygiedig gan ei fod wedi ei gwahanu wrth yr anheddiad 

a byddai’n  arwain at ddatblygiad yn y cefn gwlad agored.

Milo Safle Ymgeisio SR/114/001 Llwyndu Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/114/002
Tir ger Lexington Court, 

Milo
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/114/003 Tir yn Venaway Fach, Milo Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/114/004 Tir ger Orchard, Milo Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Mynyddcerrig Safle Ymgeisio SR/115/001
Tir i'r dde o Maenllwyd, 

Mynyddcerrig
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/115/002 Glyncaled, Mynyddcerrig Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/115/003 Tir yn Mynyddcerrig Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/115/004
Tir ger Llys Teg ac yn rhan 

o Pantgwyn, Mynyddcerrig
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/115/005
OS lloc. no. 8855 rhan o 

Pantgwyn, Mynyddcerrig
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Mynyddygarreg
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC17/h4

Tir cyferbyn â Pharc y 

Garreg
Preswyl     

Mae gan y safle caniatâd amlinellol.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV22/h1

Safle Ymgeisio SR/116/001 Tir ger i  Haulfryn Preswyl   x

Er bod y safle wedi'i leoli'n agos i glwstwr o anheddau, byddai ei leoliad, sydd wedi'i wahanu oddi wrth 

Fynyddygarreg, yn arwain at ddatblygiad gwasgaredig. Prin iawn yw'r cyfleusterau i gerddwyr yn ôl i'r 

pentref ac nid yw'n cydymffurfio â'r Ddeddf Teithio Llesol.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 

Safle

Cam 2b – Asesiad 

Manwl Pellach o’r 

Safle 

Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/116/002 Tir ger Blaenpant Preswyl   x

Er bod y safle wedi'i leoli'n agos i glwstwr o anheddau, byddai ei leoliad, sydd wedi'i wahanu oddi wrth 

Fynyddygarreg, yn arwain at ddatblygiad gwasgaredig. Prin iawn yw'r cyfleusterau i gerddwyr yn ôl i'r 

pentref ac nid yw'n cydymffurfio â'r Ddeddf Teithio Llesol.

Safle Ymgeisio SR/116/003
Tir ger y cyffordd rhwng 

Heol Meinciau a Heol Horeb
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod diwygiedig SuV22/h2.

Safle Ymgeisio SR/116/004 Tir ger Heol Yr Ysgol Preswyl   x

Mae gwelededd ar y gyffordd â Heol yr Ysgol i Heol y Meinciau yn is-safonol ac mae'r cyfyngiadau o ran 

lled yn effeithio'r gallu i ddarparu ar gyfer traffig ychwanegol. Mae digon o dir mwy addas ar gael yn yr 

anheddiad i'w ddatblygu. 

Safle Ymgeisio SR/116/005
Tir ger Panthywel, Heol 

Meinciau
Preswyl   x

Er bod y safle wedi'i leoli'n agos i glwstwr o anheddau, byddai ei leoliad, sydd wedi'i wahanu oddi wrth 

Fynyddygarreg, yn arwain at ddatblygiad gwasgaredig. Prin iawn yw'r cyfleusterau i gerddwyr yn ôl i'r 

pentref ac nid yw'n cydymffurfio â'r Ddeddf Teithio Llesol.

Safle Ymgeisio SR/116/006 Tir oddi ar Heol Llangadog Preswyl     
Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod diwygiedig SuV22/h3

Safle Ymgeisio SR/116/007
Tir oddi ar Heol Meinciau, 

Mynyddygarreg
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael yn yr anheddiad i'w ddatblygu i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/116/008
Tir oddi ar Heol Meinciau, 

Mynyddygarreg
Preswyl     x

Mae rhan cefn y safle wedi ei leoli yn y parth perygl llifogydd C2.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar 

gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/116/009
Tir oddi ar Heol Meinciau, 

Mynyddygarreg
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/116/010
Tir i'r dde o Heol Meinciau, 

Mynyddygarreg
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/116/011
Ivy Cottage, Mynydd y 

Garreg, Kidwelly
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu.

Nantgaredig

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC32/h2 (SR/117/004)
Cefn yr Hen Waith Saer, 

Heol yr Orsaf
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV17/h1.

Safle Ymgeisio SR/117/001
Tir tu gefn i Heol yr Orsaf, 

Nantgaredig

Defnydd 

Cymysg 
 x

Byddai cynnwys y safle'n arwain at estyniad afresymegol i’r ffurf drefol.  Bydd y safle’n aros tu allan i 

derfynau datblygu.  Bydd cynigion am ddatblygiadau defnydd cymysg yn y dyfodol yn cael eu hystyried yn 

unol â'r polisi.

Safle Ymgeisio SR/117/002
Tir rhan o Fferm Rwyth, 

Nantgaredig
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i’r ffurf drefol.  Mae digon o dir preswyl mwy 

addas wedi eu dyrannu yn yr anheddiad.  Bydd y safle’n aros tu allan i derfynau datblygu.  

Safle Ymgeisio SR/117/003

Tir ger A40 & B4310/ Heol 

Orsaf, ac yn rhan o Fferm 

Erwlong.

Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at ymlediad diangen y tu hwnt i derfynau'r anheddiad.  Mae digon o dir 

preswyl mwy addas wedi eu dyrannu yn yr anheddiad.  Bydd y safle’n aros tu allan i derfynau datblygu.  

Safle Ymgeisio SR/117/005
Tir yn  rhan o Ty Newydd, 

Heol yr Orsaf
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau o achos cyfyngiadau topograffeg, fodd bynnag, caiff y 

terfynau datblygu eu diwygio i gynnwys rhan fach o’r safle.

Safle Ymgeisio SR/117/006
Tir ger Heol yr Orsaf Station 

Road, Nantgaredig
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i’r ffurf trefol.  Mae digon o dir preswyl mwy 

addas wedi eu dyrannu yn yr anheddiad.  Bydd y safle’n aros tu allan i derfynau datblygu.  

Nant-y-caws Safle Ymgeisio SR/118/001
Tir ger Llysonnen, 

Nantycaws
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/118/002 Tir ger Tir Pound Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/118/003 Tir ger Oakleigh Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

New Inn
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC20/h2 Cyfagos i Nant y Gelli Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, felly ni fydd y safle'n aros tu fewn terfynau datblygu. 

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC20/h3 & SR/120/001 Lon Barn Hill, New Inn Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV43/h1

Castell Newydd 

Emlyn 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/4/h1 Trem y Ddol / Whitegates Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC12/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/4/h2 Tir i tu cefn i Dŷ Llwyd Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC12/h2.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/4/h3 Rhan o OS 1100 Penlon Preswyl   x

Mae'r safle'n ddyraniad preswyl hirsefydlog a cheir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle, fodd 

bynnag, mae rhan o’r safle wedi ei gadw tu fewn y terfynau datblygu i ganiatáu'r posibilrwydd o ddatblygu 

ar raddfa fach.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/4/h5 Millbank Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad preswyl hirsefydlog a cheir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/4/h4 & SR/121/001
Tir tu cefn i Ddolcoed, Heol 

Caerfyrddin
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC12/h3.

Safle Ymgeisio SR/121/002
Tir ger Aberarad, Castell 

Newydd Emlyn
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/121/003
Safle A - Capel Ebenezer 

(Tir tu cefn)
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC12/h2.

Safle Ymgeisio SR/121/004
Safle B - Capel Ebenezer 

(Tir tu cefn)
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC12/h2.
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Safle Ymgeisio SR/121/005
Tir yn Bryneithyn, Castell 

Newydd Emlyn
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/4/E1 Sunny Bank Cyflogaeth   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae'r safle'n ddyraniad cyflogaeth hirsefydlog ac nid oes 

unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w gyflawni.  Safle i’w ddad-dyrannu.  Bydd cynigion am 

ddatblygiadau cyflogaeth yn y dyfodol yn cael eu hystyried yn unol â'r polisi.

Pen-boyr Safle Ymgeisio SR/123/001 Tir ger Delfryn, Penboyr Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/123/002 Pen-walk, Penboyr

Newid i'r 

terfynau 

datblygu

 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/123/003
Tir ger Rhyd y Cwm, 

Penboyr
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pencader
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC20/h4 Bro’r Hen Wr Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC14/h4.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC20/h6 Cyfagos i Dremle House Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau, felly caiff ei gadw tu fewn y terfynau datblygu heb ddyraniad.

Safle Ymgeisio SR/124/001 Tir ger Glanawmor Uchaf Preswyl     
Mae rhan o’r safle i’w ddyrannu at ddefnydd preswyl gyda’r cyfeirnod SeC14/h3.

Safle Ymgeisio SR/124/002 Garej Blossom, Pencader Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC14/h1

Safle Ymgeisio SR/124/003
Tir i Ogledd Eglwys St 

Mary's.
Preswyl  x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/124/004 Tir gyferbyn Maes-yr-haf Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/124/005
Tir yn ffinio Meascader, 

Pencader
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SeC14/h2

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SC20/h5 & SR/124/006
I'r gogledd o Faes Cader, 

Pencader
Preswyl   x

Nid yw’r safle wedi ei ddatblygu yn ystod y CDLl diwethaf, felly ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r 

safle.

Safle Ymgeisio SR/124/007
Tir yn Maes-yr-Haf, 

Pencader
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/124/008
Rhan o OS 9214, Gardd a 

cae ger Glanawmor Isaf
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/124/009
Cae OS 2400, rhwng 10 

Glanawmor a Hafod y Wig
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/124/010
Cae OS  1400, rhwng 10 

Glanawmor a Hafod y Wig,
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/124/011
Cae OS 3600, ger Sunny 

Hill
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Pencarreg Safle Ymgeisio SR/125/001 Tir tu gefn Heol Y Maes Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/125/002 Chestnut Grove, Pencarreg Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/125/003 Heol y Maes Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pentywyn - 

Llanmilo / 

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC13/h1 Tir yn Iard Nieuport Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV61/h1.  Mae’r dyraniad yn cynnwys darn o dir yn 

rhan o safle ymgeisio SR/126/002.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC13/h2 Ocean's View Preswyl   x

Mae 5 uned ar ôl ar y safle, fodd bynnag, does dim arwydd o pan fydd y rhain yn cael eu cyflawni.  Safle 

i’w ddad-dyrannu.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC13/h3 Tir yn Woodend Preswyl     

Mae'r safle'n cael ei adeiladu gyda chynllun ffordd a llain wedi'i ddatblygu ar gyfer datblygiad hunan-

adeiladu.  Safle i'w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV63/h1.

Safle Ymgeisio SR/126/001
Tir ger Crofters Rest, 

Pendine
Preswyl     x

Rhan o’r safle i’w gynnwys tu fewn y terfynau datblygu i ganiatáu'r posibilrwydd o ddatblygu ar raddfa fach.  

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer twf a ddyrannwyd.

Safle Ymgeisio SR/126/002
Tir tu cefn i Barc Santes 

Marged Park, Pentywyn
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Mae rhan o’r safle i’w ddyrannu (cyf. safle SuV61/h1) i ganiatáu datblygiad mwy cynhwysfawr yn ymwneud 

â’r dyraniad presennol SC13/h1.  Fel arall, mae yna digon o dir mwy addas ar gael yn yr anheddiad i 

ddarparu ar gyfer twf newydd.  

Safle Ymgeisio SR/126/003 Tir ger Knapps, Pendine Preswyl   x
Mae yna digon o dir mwy addas ar gael yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.  Mae gan y safle 

perth sefydledig ar hyd blaen safle y dylid ei gadw.  

Safle Ymgeisio SR/126/004 Cwrtil ffermdy Nieuport Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Caiff y terfynau datblygu eu diwygio i ganiatáu'r posibilrwydd 

o ddatblygu ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/126/005 Ty Llanmiloe Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau ac mae mwyafrif o fallen y safle tu fewn y parth perygl 

llifogydd C2.
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Safle Ymgeisio SR/126/006 Ty Llanmiloe Preswyl   x
Mae yna digon o dir mwy addas ar gael yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.  Mae gan y safle 

perth sefydledig ar hyd blaen safle y dylid ei gadw.  

Safle Ymgeisio SR/126/007 Tir ger Llanmiloe Lodge
Twristiaeth - 

Caban gwyliau
 x

Mae’r safle wedi ei leoli’n gyfagos i derfynau datblygu’r anheddiad, fodd bynnag, bydd y defnydd a 

gynigwyd yn cael eu hystyried yn unol â'r polisïau’r CDLl diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/126/008
Tir i'r Gorllewin o Llanmiloe 

Lodge

Twristiaeth - 

Caban gwyliau
 x

Mae’r safle wedi ei leoli’n gyfagos i derfynau datblygu’r anheddiad, fodd bynnag, bydd y defnydd a 

gynigwyd yn cael eu hystyried yn unol â'r polisïau’r CDLl diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/126/009 Tir ger Wood End Preswyl   x

Rhan o’r safle i’w gynnwys tu fewn y terfynau datblygu i ganiatáu'r posibilrwydd o ddatblygu ar raddfa fach.  

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer twf a ddyrannwyd.

Safle Ymgeisio SR/126/010 Tir ger i 19, Dukes Meadow Preswyl   x

Rhan o’r safle i’w gynnwys tu fewn y terfynau datblygu i ganiatáu'r posibilrwydd o ddatblygu ar raddfa fach.  

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y dref i ddarparu ar gyfer twf a ddyrannwyd.

Peniel
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC18/h6 I'r de o Bentre Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV10/h1.

Safle Ymgeisio SR/127/001 Tir ger Pantyfedwen Preswyl   x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/127/002 Tir ger Pantyfedwen Preswyl   x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y dref i ddarparu ar gyfer ei hangen 

am dai.  

Safle Ymgeisio SR/127/003 Tir ger Pantyfedwen Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV10/h2.

Safle Ymgeisio SR/127/004 Tir ger Glyncoed Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain at effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, 

mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Pentrecagal Safle Ymgeisio SR/128/001 Safle 1, ger 1 Green Acres Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/128/002 Safle 2, Pentrecagal Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pentre-cwrt 
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC2/h2 Tir yn cyffinio â Brynywawr Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod  SuV34/h1.

Safle Ymgeisio SR/129/001
Tir gyfags i Eithinog, Heol 

Pentrecwrt
Preswyl    (am rhan) x

Mae rhan o'r safle'n addas am dalgrynnu ar raddfa fach a chaiff y terfynau datblygu ei diwygio i gynnwys 

ambell blot.  O ran gweddill y safle, credir bod digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn yr 

anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/129/002
Tir tu gefn Waun Cottage, 

Pentrecwrt
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain at effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, 

mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/129/003 Tir yn Glanrhyd, Pentrecwrt Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain at effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, 

mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/129/004
Tir oddi ar Saron Road, 

Pentrecwrt
Preswyl    (am rhan) x

Mae rhan o'r safle'n addas am dalgrynnu ar raddfa fach a chaiff y terfynau datblygu ei diwygio i gynnwys 

ambell blot.  O ran gweddill y safle, credir bod digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn yr 

anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/129/005
Tir tu gefn Mariposa, 

Pentrecwrt
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n arwain at effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.  Ymhellach, 

mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Pentregwenlais Safle Ymgeisio SR/130/001
Tir ger 30 Heol 

Pentregwenlais
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pen-y-banc 

(Llandeilo) Safle Ymgeisio SR/131/001
Tir yn Penybanc

Preswyl
 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pen-y-groes 
Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h35 Cyfagos i Bant y Blodau Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h22.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h36 Cyfagos i Glos y Cwm Preswyl     x

Mae'r safle’n ffurfio rhan o ddyraniad hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w 

gyflawni.  Caiff y safle ei ddad-dyrannu, fodd bynnag, o achos lleoliad y safle fe gaiff ei gadw tu fewn 

terfynau datblygu.  

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h37 Clos y Cwm Preswyl   x

Mae'r safle’n ffurfio rhan o ddyraniad hirsefydlog ac nid oes unrhyw gynnydd pendant wedi'i wneud i'w 

gyflawni.  Caiff y safle ei ddad-dyrannu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h38 Tir yn Heol Waterloo Preswyl     

Mae’r safle’n rhannol wedi ei ddatblygu.  Caiff y rhan sydd heb ei ddatblygu ei ddyrannu at ddefnydd 

preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h23.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

GA3/MU2, SR/132/009 Safle gwaith Brics Emlyn
Defnydd 

Cymysg 
   (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle cyfan ac felly fe ystyrir ei fod yn addas dyrannu rhan o’r 

safle at ddefnydd cymysg.  Cyfeirnod y safle yw PrC3/MU1.

Arall Dim yn berthnasol
Tir rhwng 123 a 137 Heol 

Waterloo
Preswyl    N/A 

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h24.

Arall Dim yn berthnasol Tir oddi ar Heol y Gât Preswyl    N/A  Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl i ddarparu tai fforddiadwy gyda'r cyfeirnod PrC3/h25.

Safle Ymgeisio SR/132/001
Tir gyferbyn Ael y Bryn, 

Heol Maesglas 
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.



Aneddiad Statws y Safle Rhif Safle Ymgeisio Enw'r Safle
Defnydd 

Arfaethedig 

Cam 1 - Ydy'r safle'n 

gydnaws â lleoliad twf 

am y dyfodol sydd wedi 

ei gyflwyno yn y 

Strategaeth a Ffafrir? 

Cam 2a – Asesiad 

Manwl 

Cychwynnol o'r 
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Cam 2b – Asesiad 
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Cam 3 – Arfarniad o 

Gynaliadwyedd ac 

Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd

Ydy'r safle'n symud 

ymlaen i fod yn 

ddyraniad yn y CDLl 

Diwygiedig?

Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/132/002
Tir yn Tre-Elfed, Heol 

Caerbryn 
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/132/003
Tir rhwng Brynffynon House 

a Ael y Bryn
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu a chreu patrwm datblygu 

hirgul yn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol.

Safle Ymgeisio SR/132/004
Cae rhwng Brynffynon 

House, Penygroes
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu a chreu patrwm datblygu 

hirgul yn groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol.

Safle Ymgeisio SR/132/005 Tir ger Plas Gwyn House Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Fodd bynnag, caiff ei gynnwys tu fewn i derfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/132/006
Lambfields, Heol y Gat, 

Penygroes
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/132/007
Tir yn Heol Waterloo, 

Penygroes
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/132/008 Tir oddi ar Clos Coed Derw Preswyl   x
Byddai cynnwys y safle yn cyfrannu tuag at gyfuno dau bentref yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol.

Penymynydd Safle Ymgeisio SR/133/001
Tir ger Gorseira 

Penymynydd
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/133/002
Tir ger Pen-y-Mynydd, 

Trimsaran
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/133/003
Tir yn Heol y Mynydd, Pen y 

Mynydd
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/133/004
Tir ger 12 Heol Trimsaran, 

Penymynydd
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pontantwn Safle Ymgeisio SR/134/001 Tir yn Pontantwn Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/134/002 Tir ger garej Pontantwn Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pontargothi
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC32/h3

Tir cyfagos i'r Cresselly 

Arms
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl gyda'r cyfeirnod SuV18/h1.

Safle Ymgeisio SR/135/001 Tir oddi ar A40, Pontargothi Preswyl   x
Byddai'r datblygiad yn arwain at yn estyniad annerbyniol i'r ffurf drefol. Mae digon o dir preswyl wedi ei 

ddyrannu yn yr anheddiad. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/135/002 Derwendeg, Pontargothi Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o achos ei 

leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/135/003
Tir ger Neuadd Cofeb, 

Pontargothi
Preswyl   x

Byddai'r datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol. Mae digon o dir preswyl wedi ei 

ddyrannu yn yr anheddiad. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Pont-ar-sais Safle Ymgeisio SR/136/001
Troed-y-rhiw-cefn, 

Pontarsais
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/136/002
Troed-y-rhiw-cefn, 

Pontarsais
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Pontnewydd, 

Pontyates
Safle Ymgeisio SR/165/007

Tir ar ffin Pontnewydd, 

Pontyates
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/165/008 Pontnewydd, Pontyates
Terfynau 

Datblygu 
 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Pontwelly
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC21/h1 Cilgwyn Bach Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad hirsefydlog ac mae pryderon ynghylch y gallu i’w gyflawni.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC21/h2 Cyfagos i Grug yr Ŵyn Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer defnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV41/h1.

Safle Ymgeisio SR/137/001
Yr Hen Iard Orsaf, Pont-

Tyweli
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Bydd ei gynnwys o fewn terfynau datblygu yn estyniad 

afresymegol i'r ffurf drefol.

Safle Ymgeisio SR/137/002
Caeau Cilgwyn Bach, Heol 

y Dderwen
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai. 

Pontyberem / 

Bancffosefelen

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T3/6/h2, SR/138/015
Tir cyfagos i Lwynpiod, 

Bancffosfelen
Preswyl   x

Safle i’w ddad-dyrannu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae digon o dir preswyl wedi ei 

dyrannu yn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/6/h3

Tir cyfagos i 39 Heol y 

Felin, Pontyberem
Preswyl   x

Safle i’w ddad-dyrannu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae digon o dir preswyl wedi ei 

dyrannu yn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/6/h4

I'r gogledd a'r ogledd-

orllewin o Heol Aneddfa, 

Pontyberem

Preswyl   x

Safle i’w ddad-dyrannu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Mae digon o dir preswyl wedi ei 

dyrannu yn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/6/h5

Tir ger Ashgrove, 

Pontyberem
Preswyl   x

Safle i’w ddad-dyrannu.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle a chydweddoldeb y tir cyflogaeth 

cyfagos a'i effaith ar amwynder yr anheddau arfaethedig.  Mae digon o dir preswyl wedi ei dyrannu yn yr 

anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/6/h6

Tir ger Heol Llannon, 

Pontyberem
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl.  Cyfeirnod y safle yw SeC11/h1.

Safle Ymgeisio SR/138/001 Tir ger 16 Capel Ifan Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r 

terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/138/002
Tir ger 55 Greenfield 

Terrace
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai datblygu’r safle’n arwain at ymestyn patrwm 

ddatblygiad hirgul oddi wrth brif ardal adeiledig y pentref gyda’i gwasanaethau a chyfleusterau.

Safle Ymgeisio SR/138/003
Tir yn Foxes Cross, Hen 

Heol y Banc
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r 

terfynau datblygu.
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Safle Ymgeisio SR/138/004
Fferm Myrtlebury, Heol 

Llannon.
Preswyl   x

Mae’r safle wedi ei wahanu oddi wrth yr anheddiad a byddai ei gynnwys yn afresymegol. 

Safle Ymgeisio SR/138/005 Caeau ger 87 Heol Llannon Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad o’r anheddiad i’r de, oddi wrth brif ardal adeiledig y 

pentref gyda’i gwasanaethau a chyfleusterau a byddai’n newid amgylchiadau’r pentref. 

Safle Ymgeisio SR/138/006
Tir oddi ar Gwendraeth 

Row, Heol Llannon.
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/138/007
Tir ger Neuadd Kingdom, 

Heol Llannon 
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai.  

Safle Ymgeisio SR/138/008 Tir tu gefn I Ash Grove Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch cydweddoldeb y tir cyflogaeth cyfagos a'i effaith ar amwynder yr anheddau 

arfaethedig.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/138/009

Cae I'r gogledd o 

Gwendraeth Row, 

Pontyberem

Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai. 

Safle Ymgeisio SR/138/010 Tir oddi ar Min-y-graig Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.  Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/138/011 Tir yn Greenfield Terrace Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Fodd bynnag, o achos ei leoliad cyferbyn â datblygiad 

presennol mae yna gyfleoedd am dalgrynnu, a chaiff y safle ei gynnwys tu fewn i’r terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/138/012 Tir yn Brandy Way Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle yn golygu cael gwared ar y llystyfiant presennol ar y safle a byddai'n effeithio ar 

goed sy’n destun Gorchmynion Cadw Coed gan effeithio ar gymeriad a lleoliad y pentref. Ystyrir bod 

safleoedd eraill mwy addas ar gael o fewn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/138/013 Tir yn Heol y Banc Preswyl   x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai cynnwys y safle tu fewn i’r terfynau datblygu yn 

arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/138/014
Heol Mynachlog, 

Pontyberem
Preswyl x

Nid yw'r safle’n cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/138/016 Tir yn Fferm Capel Ifan Preswyl   x Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/138/017
Trallwm Farm, 

Bancffosfelen
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/138/018
Tir yn Ffynnon Fach, 

Bancffosfelen
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau 

preswyl yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/138/019
Trallwm Farm, 

Bancffosfelen
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/138/020
Tir yn Heol Capel Seion, 

Pontyberem
Preswyl   x

Byddai datblygu’r safle’n arwain at batrwm datblygu hirgul byddai’n ymestyn datblygiad i ffwrdd o’r dref 

gyda’i gwasanaethau a chyfleusterau.

Safle Ymgeisio SR/138/021
Tir yn Heol Capel Ifan, 

Pontyberem
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/138/022
Tir yn Fferm Llwynpiod, 

Banffosfelen
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn cyfrannu tuag at gyfuno dau anheddiad yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. Fodd bynnag, caiff rhan o’r safle ei gynnwys tu fewn i’r terfynau datblygu i adlewyrchu cyfle am 

dalgrynnu.

Safle Ymgeisio SR/138/023
Tir yn Ffynnon Fach, 

Bancffosfelen
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl.  Cyfeirnod y safle yw SeC11/h2.

Safle Ymgeisio SR/138/024
Plot oddi ar Heol Capel Ifan, 

Pontyberem
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r 

terfynau datblygu.

Porthyrhyd
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC33/h3

Tu cefn i Ysgoldy, 

Bethlehem
Preswyl   x

Mae yna pryderon ynghylch y gallu i gyflawni’r safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad.

Safle Ymgeisio SR/139/001
Tir tu gefn i Middleton a 

Bolgoed, Porthyrhyd
Preswyl  x

Mae’r safle wedi ei leoli o fewn parth risg llifogydd C2.

Safle Ymgeisio SR/139/002
Tir ar Fferm Llwynhenry, 

Porthyrhyd
Preswyl     

Mae rhan o’r safle wedi ei leoli o fewn parth risg llifogydd C2, ond fe fydd rhan bach ohoni sydd tu allan i’r 

ardal llifogydd yn cael ei ddyrannu gyda'r cyfeirnod SuV20/h1.

Red Roses Safle Ymgeisio SR/141/001
Tir tu gefn i Hazel Grove, 

Rhos Goch Preswyl
 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/141/002
Tir ger Fernleigh

Preswyl
 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Rhandirmwyn
Safle Ymgeisio SR/142/001 Coleg Elidyr Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/142/002
1.2 Km Ogledd - Gorllewin 

o Rhandirmwyn
Twristiaeth  x

Fe ystyrir cynigion am ddatblygiad Hamdden a thwristiaeth yn ôl y polisïau yn y CDLl diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/142/003
De ddwyrain Ty Nant-y-

Mwyn 
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/142/004
Tir gyferbyn Eglwys St. 

Barnabas' 
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/142/005 Hen Cware

Preswyl, 

Hamdden a 

Twristiaeth

 x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig.  Fe ystyrir cynigion am ddatblygiad Hamdden a thwristiaeth yn ôl y 

polisïau yn y CDLl diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/142/006 Tir ger Ynysdawel Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/142/007
Tir yn Mair Nant, 

Rhandirmwyn
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/142/008
Tir rhwng Nant y Bai Mill a 

The Wern
Preswyl x

The site does not comply with the provisions of the Preferred Strategy as it is divorced from the settlement 

and would result in development in the open countryside.
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Rhydargaeau

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC19/h4 Bryn Bedw Preswyl   x

Mae'r safle wedi bod yn ddyraniad ers Cynllun Lleol Dosbarth Caerfyrddin ac o ganlyniad mae pryderon 

ynghylch y gallu i’w gyflawni.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC19/h5 Fferm Cefn Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer defnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV14/h1.

Safle Ymgeisio SR/145/001 SN4425 NW Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/002 Llwyn, Rhydargaeau Rd. Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/003 Tir tu gefn Y Garth Preswyl   x Mae'r safle yn ddyraniad hirsefydlog ac mae pryderon ynghylch y gallu i’w gyflawni.

Safle Ymgeisio SR/145/004
Tir ger Pantseiri, 

Rhydargaeau
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/005
Tir gyferbyn Rhandir, 

Rhydargaeau
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/006 Tir ger Llain Wen Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/007
Tir yn Pennant, 

Rhydargaeau
Preswyl   x

Mae’n annhebygol gall y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau ar y safle, y safle i’w gynnwys o fewn 

terfynau datblygu, ond ni fydd yn cael ei ddyrannu.  

Safle Ymgeisio SR/145/008 Glyn Caredig Barn Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/008 Glyn Caredig Barn
Terfynau 

Datblygu 
  x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/009 Tir ger Bro Sarnau Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/010
Tir yn ran o Hen Fferm Cefn 

ac yn cyffinio Bro Helyg
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer defnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV14/h1.

Safle Ymgeisio SR/145/011
Tir ger Danycapel, 

Rhydargaeau
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/145/012
Tir ger Bro Sarnau, 

Rhydargaeau
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn y pentref i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Rhydcymerau

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC25/h2 Tir yn Nolau Isaf Preswyl  x

Dyraniad i'w dynnu allan.  Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn 

cael ei ystyried o dan bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/146/001
Tir yn Dolau Canol, 

Rhydcymerau
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Salem
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC30/h3 Cyfagos i Golwg y Gar Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy mwyach. Bydd yn parhau i gael ei gynnwys o fewn terfynau 

datblygu o achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/147/001
Tir i Orllewin Bryngwyn, 

Salem
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol. Mae digon o gyfle preswyl yn yr 

anheddiad. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/147/002 Stablau, agos i Bryngwyn Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o achos ei 

leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/147/003
Tir 1.3Km i Ogledd-

Gorllewin Salem
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/147/004 Heol y Golwg Gar Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy mwyach. Bydd yn parhau i gael ei gynnwys o fewn terfynau 

datblygu o achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/147/005
Aberdeunant, C2177 o 

Salem i Cwmdu

Preswyl / 

Defnydd 

Cymysg 

  x

Byddai datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol. Mae digon o gyfle preswyl yn yr 

anheddiad. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/147/006
Hafod 0.5Km Gorllewin i 

Salem
Hamdden   x

Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth yr anheddiad, ac felly byddai'n arwain at ddatblygu gwasgaredig 

mewn cefn gwlad agored. Bydd cynigion am ddatblygiadau yn ymwneud efo hamdden eu hystyried o dan 

bolisi.

Saron (Llangeler)
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC2/h3

Tir cyfagos i Dyddyn y 

Celyn
Preswyl  x

Mae’r nifer yr unedau sy’n weddill ar y safle yn llai na 5, felly mae’r safle yn aros tu fewn i’r terfynau 

datblygu gyda dim dyraniad. 

Safle Ymgeisio SR/148/001 Tir ger Wenallt, Saron Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/148/002 Tir oddi ar yr A484 Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Safle Ymgeisio SR/148/003
Tir gyerbyn Arwynfa, Saron, 

Llangeler
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o’r safle i'w ddyrannu ar gyfer defnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV35/h1. Am weddill y safle, ystyrir 

fod digon o dir yn Saron i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.
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Safle Ymgeisio SR/148/004
Tir i'r gorllewin o'r A486, 

Saron, Llangeler
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai. 

Saron (Rhydaman) Safle Ymgeisio SR/149/001
Tir ger i 128 Heol Saron. 

Saron
Preswyl  x x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Fodd bynnag, o achos ei leoliad yn y ffurf drefol caiff aros tu 

fewn terfynau datblygu. 

Safle Ymgeisio SR/149/002
Tir oddi ar Heol Nant y Ci, 

Saron
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Caiff ran o’r safle ei ddyrannu at ddefnydd preswyl.  Cyfeirnod y safle yw PrC3/h27.

Safle Ymgeisio SR/149/003 Rear of 68 Saron Road Preswyl  x x
Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Ni chaiff ei gynnwys tu fewn terfynau datblygu gan ei fod 

wedi ei nodi o risg uchel o lifogydd yn yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.

Safle Ymgeisio SR/149/004
Tir tu gefn i Gefncrug Heol 

Saron 
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/149/005
Tir tu gefn i Gefncrug Heol 

Saron 
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/149/006
Tir tu gefn i Gefncrug Heol 

Saron 
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/149/007
Tir tu gefn i Gefncrug Heol 

Saron 
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/149/008
Tir tu gefn i Gefncrug Heol 

Saron 
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad yn groes i egwyddorion cynllunio 

cyffredinol. 

Safle Ymgeisio SR/149/009
Rosedale, Heol Dyffryn, 

Saron
Preswyl   x

Ceir mynediad i'r safle o lôn gul. Byddai datblygu'r safle yn peri i'w ddefnydd gael ei ddwysáu, gan effeithio 

ar amwynder datblygiad ar y safle arfaethedig a'r eiddo sydd eisoes yn defnyddio'r ffordd fynediad yn 

groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol.

Safle Ymgeisio SR/149/010
Tir oddi ar Heol Dyffryn , 

Saron
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael yn Saron i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/149/011
Tir oddi ar Heol Dyffryn , 

Saron
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael yn Saron i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.  

Safle Ymgeisio SR/149/012
Tir oddi ar Heol Saron, 

Saron
Preswyl     

Caiff y safle ei ddyrannu at ddefnydd preswyl.  Cyfeirnod y safle yw PrC3/h26.

San Clêr / Pwll Trap

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/5/h4 a SR/150/035 Cyfagos i Britannia Terrace Preswyl     

Er bod y safle wedi'i gynnwys mewn cynlluniau datblygu blaenorol, gallai ei gysylltiad â'r safle cyfagos a 

phwynt mynediad deuol posibl weld y safle hwn yn cael ei gyflawni.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/5/h5

Cyfagos i Frynheulog, 

Sanclêr
Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu heb arwydd o’i gyflawni. Ni fydd yn 

cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/5/h6 and SR/150/024 Cyfagos i Gaeau Gardde Preswyl     

Safle i'w ddyrannu, gyda'r cyfeirnod SeC18/h7

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/5/MU1 a SR/150/003 Hen Ffatri Menyn Preswyl     

Mae cais am ganiatâd cynllunio amlinellol ar y gweill am 45 o anheddau. Mae'r safle i'w ddyrannu gyda 

chyfeirnod SeC2/h2.

Safle Ymgeisio SR/150/001
Tir 1.2Km Gorllewin i Bwll 

Trap
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/150/002
Tir tu gefn Penupton, Heol 

Bethlehem, Pwll-trap
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Fe fydd y terfynau datblygu yn cael ei ddiwygio / newid. er mwyn 

galluogi’r potensial am ddatblygiad ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/150/004
Ger Gelli-deg, Heol 

Llangynin 
Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth aneddiad San Clêr, ac felly byddai'n arwain at ddatblygu gwasgaredig 

mewn cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/150/005
Tir ger Gelli-Deg a gyferbyn 

Ivy Cottage
Preswyl   x

Mae'r safle wedi'i wahanu oddi wrth aneddiad San Clêr, ac felly byddai'n arwain at ddatblygu gwasgaredig 

mewn cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/150/006 Tir ger Heol Goi, San Cler Preswyl     x Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/007 Ti ger Pen y Ffordd Preswyl   x
Nid oes gan y cynnig mynediad priodol i’r safle. Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i 

ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/008
Ardal 1, I dde o Barc 

Glasfryn Park, 
Preswyl   x

Mae rhan o’r safle dal i fod y tu fewn i’r terfynau datblygu. Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar 

gymeriad yr ardal yn y lleoliad yma. Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar 

gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/009
Ardal 2, I ogledd Glasfryn 

Park, Station
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal yn y lleoliad yma. Mae digon o dir mwy 

addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/010
Ardal 3, Tir I ddwyrain Parc 

Glasfryn 
Preswyl   x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal yn y lleoliad yma. Mae digon o dir mwy 

addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/011 Tir ger Fferm Dolau Preswyl  x x
Mae rhan fwyaf o’r safle o fewn risg llifogydd C1 ac C2. Fyddai hefyd yn arwain at ddatblygiad hirgul 

pellach i mewn i gefn gwlad.

Safle Ymgeisio SR/150/012 Tir ger Cefn Maes, Pwlltrap Preswyl     
Safle i'w ddyrannu, gyda'r cyfeirnod SeC18/h3.

Safle Ymgeisio SR/150/013
Tir tu cefn i Gefn Maes, 

Pwlltrap
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu, gyda'r cyfeirnod SeC18/h3.

Safle Ymgeisio SR/150/014
Tir ger Fferm House Farm, 

Pwlltrap
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/015
Tir i'r gogledd o Maesybryn, 

St.Clears
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf economaidd newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/016 Tir ger Rhudd-y-Wawr Preswyl   x
Byddai’r datblygiad yn arwain at estyniad hirgul annerbyniol i derfynau’r anheddiad gan gael effaith 

niweidiol ar gymeriad yr ardal.

Safle Ymgeisio SR/150/017
Tir ar Heol Llaindelyn, St. 

Clears
Cyflogaeth     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf economaidd newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/018
Tir ar Heol Llaindelyn, St. 

Clears
Preswyl     

Safle i'w ddyrannu, gyda'r cyfeirnod SeC18/h4.  Mae’n cynnig cyfle am ddyraniad bach i gwrdd ag angen a 

nodwyd.

Safle Ymgeisio SR/150/019 Tir ar Heol yr Orsaf Cyflogaeth     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf cyflogaeth newydd..
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Safle Ymgeisio SR/150/019 Tir ar Heol yr Orsaf Preswyl      Rhan ddeheuol o’r safle i'w ddyrannu, gyda'r cyfeirnod SeC18/h6

Safle Ymgeisio SR/150/020
Tir gyferbyn Llandre, 

Eglwys Newydd
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/150/021 Tir ar hyd B4299, San Cler Preswyl   x
Byddai’r datblygiad yn arwain at estyniad hirgul annerbyniol i derfynau’r anheddiad gan gael effaith 

niweidiol ar gymeriad yr ardal.

Safle Ymgeisio SR/150/022
Tir ger Selwyn Forge, Heol 

Dinbych y Pysgod
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd. Fe fydd y terfynau 

datblygu yn aros yr un peth er mwyn galluogi’r potensial am ddatblygiad ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/150/023 Ger Gwynfe, Heol yr Orsaf Preswyl     
Tir blaen y safle i'w ddyrannu. Am weddill y safle, mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad 

i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/025 Tir yn Pwll Trap, San Cler Preswyl   x
Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal yn y lleoliad yma. Mae digon o dir mwy 

addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/026 Ger Brynheulog, Sanclêr Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)
Mae rhan orllewinol y safle gyda chaniataid cynllunio amlinellol. Safle i'w ddyrannu, gyda'r cyfeirnod 

SeC18/h8

Safle Ymgeisio SR/150/027
Ger Britannia Terrace, San 

Cler (Ardal A)

Defnydd 

Cymysg 
 x

Safle i’w adael y tu allan i’r terfynau datblygu. Fe fydd unrhyw cynnig sydd ddim yn breswyl yn cael ei 

ystyried yn erbyn polisïau'r CDLl Diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/150/028
Ardal A - Tir i'r gogledd o 

Heol y Pentre
Preswyl   x

Nid oes gan y safle mynediad priodol ar Heol Pentre. Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr 

anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/029
Safle B– Tir I'r dde dwyrain 

o Rhyd-Y-Gors
Preswyl   x

Fe fyddai mynediad y safle yn cael effaith andwyol ar amwynder anheddau cyfagos. Mae digon o dir mwy 

addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/030
Safle D - Ti I'r dde o Heol y 

Pentre, San Cler

Defnydd 

Cymysg 
 x

Safle i’w adael y tu allan i’r terfynau datblygu. Nid oes unrhyw sicrwydd clir gall y safle gael ei ddatblygu 

oherwydd ei gyfyngiadau. 

Safle Ymgeisio SR/150/031

Tir i'r gogledd ac i'r dde o'r 

rheilffordd, Heol yr Orsaf a 

Bryn Orsaf

Gorsaf Trên  x

Mae’r safle wedi ei leoli yn gyfagos i derfynau datblygu'r anheddiad, beth bynnag fe fydd y defnydd a 

gynigir yn cael ei ystyried yn erbyn y polisïau sydd wedi ei chynnwys y CDLl Diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/150/032

Safle C Tir i orllewin Rhyd-Y-

Gors & gogledd i Heol y 

Pentre

Preswyl   x

Byddai graddfa’r cynnig yn amhriodol am San Clêr, ac nid oes pwynt mynediad clir ac union i’r safle. Mae 

digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/033 Tir yn Glasfryn San Cler Preswyl     x Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd

Safle Ymgeisio SR/150/034 Cartrefle, Heol Salem Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag, fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/150/036
Ger Britannia Terrace, San 

Cler, (Ardal C)
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/150/037
Tir i ffrynt Ostrey Hill, 

Pwlltrap
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu mwy. Fe fydd y terfynau datblygu yn aros yr un peth er mwyn 

galluogi’r potensial am ddatblygiad ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/150/038
Tir ar hyd yr A40 rhwng San 

Cler a Bancyfelin
Hamdden     

Fe fydd y defnydd arfaethedig yn destun i ystyriaethau penodol o fewn polisïau'r CDLl. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/5/E1 Tir cyfagos i Iard yr Orsaf Cyflogaeth    x

Safle i’w ddynodi fel tir cyflogaeth bresennol er mwyn adlewyrchu defnyddiau cyfredol.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/5/E2 Tir cyfagos I'r A40 Cyflogaeth    x

Safle i’w ddynodi fel tir cyflogaeth bresennol er mwyn adlewyrchu defnyddiau cyfredol.

Arall Dim yn berthnasol Parc Busnes Sanclêr Cyflogaeth     
Safle i'w ddyrannu ar gyfer defnydd cyflogaeth gyda'r cyfeirnod SeC18/E1.

Talyllychau
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC25/h3 Tir cyfagos i Ffynnon Dawel Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl gyda'r cyfeirnod SuV47/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC25/h4 Tir ger Edwinsford Arms Preswyl  x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle am 5 annedd neu mwy. Bydd yn parhau i gael ei gynnwys 

o fewn terfynau datblygu o achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC25/h5 Tir cyfagos i Ddyffryn Glas Preswyl   x

Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad. Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Ni wnaed unrhyw 

gynnydd i'w gyflawni ac ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio. Mae digon o dir preswyl wedi'i ddyrannu yn 

yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/152/001

Tir ger Maes y Deri, 

Glyndwr, Derwendeg, 

Talyllychau

Preswyl x x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored. 

Safle Ymgeisio SR/152/002
Tir fel rhan o Ffynnon 

Dawel
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy mwyach. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o 

achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Temple Bar Safle Ymgeisio SR/154/001 Tir gyferbyn Parc Marlais Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/154/002
Tir yn pentref Carmel (Rhan 

OS 7900)
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/154/003
Tir yn pentref Carmel (Rhan  

OS 7306)
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/154/004
Tir yn pentref Carmel (Rhan  

OS 8311)
Preswyl  x

Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Tre-lech 
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC8/h1 Cyfagos i Picton House Preswyl     

Ardal y safle dyraniad i gael ei ostwng mewn maint. Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle yn ei 

gyfanrwydd yn ei ffurf gyfredol. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC8/h2 Tir cyfagos i Tower Hill Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu 

Safle Ymgeisio SR/156/001 Plas Isaf, Trelech Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu 
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Safle Ymgeisio SR/156/002 Tir i dde Llys y Graig Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu 

Safle Ymgeisio SR/156/003
Tir ger Maes Cawnen, 

Trelech
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael i'w ddatblygu o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei ofynion twf

Trimsaran
Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/4/h1

Cyfagos i'r orsaf betrol, 

Bryncaerau
Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu heb arwydd o’i gyflawni. Ni fydd yn 

cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig ac fe fydd y terfynau datblygu yn cael ei ddiwygio / newid.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/4/h2

Tir y tu cefn i 7-9a 

Bryncaerau
Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu heb arwydd o’i gyflawni. Ni fydd  yn 

cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/4/h3 No 20 Bryncaerau Preswyl   x

Mae’r safle yn cael ei ail-ddatblygu am un annedd. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/4/h4

Rhan o gyf. 754 Heol Waun 

y Clun
Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu heb arwydd o’i gyflawni. Ni fydd yn 

cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/4/h5

Tir i'r gogledd o 

Faesyffynnon
Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu heb arwydd o’i gyflawni. Ni fydd yn 

cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/4/h6 Cyfagos i'r ysgol gynradd Preswyl   x

Safle dyraniad i gael ei ostwng mewn maint. Ni ystyrir fod gallu i gyflawni'r safle yn ei gyfanrwydd yn ei ffurf 

gyfredol. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T3/4/h7

Tir yng Ngwelfor, Heol 

Llanelli.
Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu heb arwydd o’i gyflawni. Ni fydd yn 

cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig. Fe fydd rhan o’r safle yn aros y tu fewn i’r terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/157/001 Tir ger 89a Heol Waunyclun Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag, fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/157/002 Tir ger 31 Heol Llanelli Preswyl   x
 Fe fyddai unrhyw ddatblygiad safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad. Fe fydd y safle yn 

aros y tu allan i’r terfynau datblygu.

Safle Ymgeisio SR/157/003 Fferm Glanmorlais Uchaf 
Twristiaeth, 

Glampio
 x

Mae’r safle wedi ei leoli yn gyfagos i derfynau datblygu'r anheddiad, beth bynnag fe fydd y defnydd a 

gynigir yn cael ei ystyried yn erbyn y polisïau sydd wedi ei chynnwys y CDLl Diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/157/004 Cae Ffair, Heol Culla Preswyl  x

Mae’r elfen o’r safle sy’n briodol ar gyfer datblygiad yn methu cynnwys 5 annedd neu fwy. Fe fydd y 

terfynau datblygu yn cael ei ddiwygio / newid er mwyn galluogi’r potensial am ddatblygiad ar raddfa fach.

Safle Ymgeisio SR/157/005
Tir tu gefn 10-16 Heol 

Bryncaerau 
Twristiaeth  x

Mae’r safle wedi ei leoli yn gyfagos i derfynau datblygu'r anheddiad, beth bynnag fe fydd y defnydd a 

gynigir yn cael ei ystyried yn erbyn y polisïau sydd wedi ei chynnwys y CDLl Diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/157/006 Cae Plump, Trimsaran Mynwent  x
Mae’r safle wedi ei leoli yn gyfagos i derfynau datblygu'r anheddiad, beth bynnag fe fydd y defnydd a 

gynigir yn cael ei ystyried yn erbyn y polisïau sydd wedi ei chynnwys y CDLl Diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/157/007 Llys-y-Godian Preswyl  x
Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag, fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/157/008
Tir yn Heol Llanelli, 

Trimsaran
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy. Safle i aros y tu allan i derfynau datblygu gan y byddai'n arwain at 

doreth o anheddau ar drac mynediad, at anfantais defnyddwyr eraill y briffordd.

Safle Ymgeisio SR/157/009
Tir yn Llety Ffos Las, 

Trimsaran
Twristiaeth  x

Gallai'r safle gydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gyda'r defnydd arfaethedig yn amodol ar 

ystyriaethau penodol ym mholisïau'r CDLl.  

Safle Ymgeisio SR/157/010 Tir ger Heol Culla , Ffos Las Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd. Nid yw'r safle 

wedi'i gysylltu'n gorfforol â Carwe na Trimsaran a byddai'n arwain at ddatblygu gwasgaredig mewn cefn 

gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/157/011 Cwrs Rases Ffos Las Twristiaeth  x

Mae’r safle wedi ei leoli yn gyfagos i derfynau datblygu'r anheddiad, beth bynnag fe fydd y defnydd a 

gynigir yn cael ei ystyried yn erbyn y polisïau sydd wedi ei chynnwys y CDLl Diwygiedig. 

Safle Ymgeisio SR/157/012
Tir oddi ar Heol Morlais, 

Trimsaran
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag, fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau 

datblygu.

Y Tymbl Safle Ymgeisio SR/158/001 Plot oddi ar Heol Y Bryn Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o achos ei 

leoliad yn y ffurf drefol a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach. 

Safle Ymgeisio SR/158/002
Tir ger Llechyfedach, Heol 

Bethania
Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dwf tai.  Byddai 

datblygu’r safle’n groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol gan fyddai’n cyfrannu at gyfuno 2 ran wahanol 

o’r ffurf adeiledig bresennol.

Safle Ymgeisio SR/158/003
Tir gyferbyn 32 Heol 

Bethesda
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau.  Ni chaiff y safle ei gynnwys tu fewn y terfynau datblygu gan 

fod y safle wedi ei nodi o risg uchel o lifogydd yn Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd y CDLl 

Diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/158/004 Tir ger 57 Heol Bethesda Preswyl  x
Mae’r safle wedi ei nodi o risg uchel o lifogydd yn Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd y CDLl 

Diwygiedig.

Safle Ymgeisio SR/158/005
Tir tu gefn 41 Heol 

Gwendraeth
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle’n arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/158/006 Tir yn Maesgwern Tumble Preswyl     x
Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dwf tai.  

Safle Ymgeisio SR/158/007
Tir ger 15B Heol Derwen, 

Cwmmawr
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/158/008
Tir oddi ar Heol Llannon, Y 

Tymbl
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am dwf tai.  

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

SR/158/009, GA3/h56
Tir ar safle Ffatri rhwng 22 a 

28 Heol Bethesda
Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl.  Cyfeirnod y safle yw PrC3/h28.

Safle Ymgeisio SR/158/010
Tir oddi ar Heol 

Gwendraeth
Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o’r safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl.  Cyfeirnod y safle yw PrC3/h30.

Safle Ymgeisio SR/158/011 Tir ger Tir Becca, Y Tymbl Preswyl   x
Byddai cynnwys y safle’n arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad.
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Safle Ymgeisio SR/158/012 Tir i'r dde o Heol Bethania Preswyl   x

Mae digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dwf tai.  Byddai datblygu’r safle’n groes i egwyddorion cynllunio cyffredinol gan fyddai’n 

cyfrannu at gyfuno 2 ran wahanol o’r ffurf adeiledig bresennol.

Safle Ymgeisio SR/158/013
Tir oddi ar Heol Llannon, Y 

Tymbl
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/158/014
Tir ger Heol Bethesda Y 

Tymbl

I gynnwys  

terfynau 

datblygu

 x

Ni chaiff y safle ei ddyrannu at ddefnydd preswyl gan ei fod yn anhebygol o gynnwys datblygiad o 5 o dai.  

Nid oes unrhyw lwybrau cerdded i'r rhan hon o'r pentref i gefnogi ei ddatblygiad cynaliadwy.

Safle Ymgeisio SR/158/015
Tir ger Heol Bethesda, Y 

Tymbl
Preswyl   x

Caiff ran o’r safle ei gynnwys tu fewn i’r terfynau datblygu.  Byddai cynnwys y safle cyfan yn cael effaith 

niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/158/016
Tir ger Heol Bethesda Y 

Tymbl
Preswyl  x

Ni chaiff y safle ei ddyrannu at ddefnydd preswyl gan ei fod yn anhebygol o gynnwys datblygiad o 5 o dai.  

Nid oes unrhyw lwybrau cerdded i'r rhan hon o'r pentref i gefnogi ei ddatblygiad cynaliadwy.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h54

Ystad Rhydycerrig, Heol 

Dderwen
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle.  Ni dderbyniwyd unrhyw safle ymgeisio ac ychydig iawn o 

gynnydd sydd wedi'i wneud i ddarparu'r safle yn y blynyddoedd diwethaf. Bydd y safle yn cael ei ddad-

dyrannu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h55

Tir y tu cefn i 56 Heol 

Gwendraeth
Preswyl   x

Ni fydd y safle yn cael ei ddynodi ar gyfer defnydd preswyl gan nad yw bellach yn gallu darparu ar gyfer y 

datblygiad o 5 annedd.  Fodd bynnag, bydd y safle yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h57 Ravelston Court Preswyl   x

Ni fydd y safle yn cael ei ddynodi ar gyfer defnydd preswyl gan ei fod yn annhebygol o allu darparu ar gyfer 

y datblygiad o 5 annedd. Fodd bynnag, bydd y safle yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau datblygu.

Arall Dim yn berthnasol Garej Central Preswyl    N/A 
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl. Cyfeirnod y safle yw PrC3/h29.

Tŷ-croes Safle Ymgeisio SR/159/001 Tir i gefn 33 Heol Hendre Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad. 

Safle Ymgeisio SR/159/002
Tir tu gefn Heol Penygarn, 

Ty-croes

Defnydd 

Cymysg / 

Preswyl 

  x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/159/003
Tir oddi ar Heol Ddu , Ty-

croes
Preswyl   x

Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle a chydnawsedd y tir cyflogaeth cyfagos a’i effaith ar 

amwynder yr anheddau arfaethedig.  Mae digon o dir preswyl wedi’i ddyrannu yn yr anheddiad.

Safle Ymgeisio SR/159/004

Tir oddi ar Heol 

Pontardulais, Coopers, 

Tycroes

Preswyl   x

Nodwyd materion priffyrdd, sef o achos aliniad llorweddol y ffordd a thorri gwelededd drwy Gyffordd 

Coopers, ni all y safle fodloni safonau’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd. 

Safle Ymgeisio SR/159/005

Cae pel droed/ safle werdd 

rhwng  Heol Brown a Heol 

Hafod.

Gwarchod o 

ddatblygu 
  

Mae’r cynigydd eisiau gwarchod y safle rhag datblygiad.  Mae digon o dir mwy addas ar gael yn Nhŷ-croes 

i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/159/006 Tir i'r de o Heol Tycroes Preswyl     
Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl. Cyfeirnod y safle yw PrC3/h32.

Safle Ymgeisio SR/159/007 Tir yn Hen Olchfa Wernos

Preswyl / 

Defnydd 

Cymysg 

  x

Byddai cynnwys y safle yn ei gyfanrwydd yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r 

anheddiad a byddai’n darparu mwy na’r angen a nodwyd am dai.  Wrth ystyried rhannau llai o’r safle i’w 

cynnwys, daethpwyd i’r casgliad bod digon o dir mwy addas ar gael yn Nhŷ-croes i ddarparu ar gyfer ei 

hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/159/008
Tir oddi ar Heol Hendre, Ty-

croes
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at estyniad afresymegol i'r anheddiad. Fodd bynnag, bydd rhan o’r 

safle’n cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu i ganiatáu ar gyfer cyfle datblygu llai ar hyd blaen y safle.

Safle Ymgeisio SR/159/009
Tir yn Heol  Coopers, Ty-

croes
Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at batrwm datblygu darniog yn groes i egwyddorion cyffredinol cynllunio. 

Safle Ymgeisio SR/159/010

Tir oddi ar Heol 

Pontardulais, Coopers, 

Tycroes

Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at batrwm datblygu darniog yn groes i egwyddorion cyffredinol cynllunio.

Safle Ymgeisio SR/159/011
Tir oddi ar Heol 

Pontardulais, Coopers
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael yn Nhŷ-croes i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai sy’n ymwneud yn 

well ac yn agosach at wasanaethau a chyfleusterau’r pentref.

Safle Ymgeisio SR/159/012
Tir oddi ar Heol Cwmfferws, 

Ty-croes
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau. Fodd bynnag, bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/159/013

Tir oddi ar Heol 

Pontardulais. & Heol Ddu, 

Ty-croes

Preswyl   x

Byddai cynnwys y safle yn arwain at batrwm datblygu darniog yn groes i egwyddorion cyffredinol cynllunio.

Safle Ymgeisio SR/159/014
Ti I'r gogledd o Heol Brown, 

Tycroes

Gwarchod o 

ddatblygu
 x

Mae’r cynigydd eisiau gwarchod y safle rhag datblygiad.  Mae digon o dir mwy addas ar gael yn Nhŷ-croes 

i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/159/015
Tir rhwng Tycroes, 

Penybanc and Pantyffynnon

Gwarchod o 

ddatblygu 
 x

Mae’r cynigydd eisiau gwarchod y safle rhag datblygiad.  Byddai cynnwys y safle yn ei gyfanrwydd yn cael 

effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau’r anheddiad a byddai’n darparu mwy na’r angen a nodwyd 

am dai.  Wrth ystyried rhannau llai o’r safle i’w cynnwys, daethpwyd i’r casgliad bod digon o dir mwy addas 

ar gael mewn mannau eraill yn Nhŷ-croes i ddarparu ar gyfer ei hangen am dai.

Safle Ymgeisio SR/159/016 Tir ger Parc Teglan 
Gwarchod o 

ddatblygu 
 x

Mae’r cynigydd eisiau gwarchod y safle rhag datblygiad.  Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle a 

chydnawsedd y tir cyflogaeth gyfagos a’i effaith ar amwynder yr anheddau arfaethedig.  Mae digon o dir 

preswyl wedi’i ddyrannu yn yr anheddiad.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h22 Tir yn Fforest Fach Preswyl     

Safle i'w ddynodi at ddefnydd preswyl gyda'r cyfeirnod PrC3/h31.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/h23 Tir ar Heol Ddu Preswyl   x

Mae’r safle i gael ei adnabod fel tir cyflogaeth presennol i adlewyrchu’r defnydd presennol.  Ni fydd y 

safle’n cael ei gadw fel dyraniad preswyl gan fod pryderon ynghylch cyflawnadwyedd y safle ar gyfer 

defnydd preswyl.

Dyraniad CDLl 

Presennol
GA3/E12 Heol Ddu, Ty-croes Cyflogaeth    x x

Mae’r safle, ynghyd â’r tir cyfagos, i’w adnabod fel tir cyflogaeth presennol i adlewyrchu’r defnydd 

presennol. 
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Sylwadau

Waungilwen
Dyraniad CDLl 

Presennol SC1/h3
Tir ar Heol Waungilwen

Preswyl
 x

Mae’r nifer yr unedau sy’n weddill ar y safle yn llai na 5, felly mae’r safle yn aros tu fewn i’r terfynau 

datblygu gyda dim dyraniad. 

Dyraniad CDLl 

Presennol SC1/h4
Gyferbyn â Springfield

Preswyl
    

Safle i'w ddyrannu ar gyfer defnydd preswyl gyda'r cyfeirnod SuV32/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol SC1/h5
Tir yn Arwel

Preswyl
  x

Mae'r safle yn ddyraniad hirsefydlog ac mae pryderon ynghylch y gallu i’w gyflawni.

Safle Ymgeisio
SR/160/001

Tir tu gefn i Stad Y Waun
Preswyl

  x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai. 

Safle Ymgeisio
SR/160/002

Nanyrefail Fach, 

Waungilwen Preswyl
 x

Mae’n annhebygol gall y safle gynnwys 5 neu fwy o anheddau ar y safle, y safle i’w gynnwys o fewn 

terfynau datblygu, ond ni fydd yn cael ei ddyrannu.  

Safle Ymgeisio
SR/160/003

Rhif Cae.1069, ger Rose 

Villa, Waungilwen
Preswyl

  x

Byddai datblygu'r safle'n cael effaith niweidiol ar gymeriad ac amgylchiadau'r anheddiad. Ymhellach, mae 

digon o dir mwy addas ar gael ar gyfer datblygiadau o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei hangen am 

dai. 

Waunystrad Meurig Safle Ymgeisio SR/161/001 Tir yn Waunystrad Meurig Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig.  Mae mwyafrif o'r safle tu fewn y parth llifogydd C2.

Felin-wen Safle Ymgeisio SR/162/001 Tir ger White Mill Inn Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Safle Ymgeisio SR/162/002 Tir ger Maesawelon Preswyl  x
Mae'r safle o fewn anheddiad Haen 4 ac felly bydd unrhyw gynnig ar y safle yn cael ei ystyried o dan 

bolisïau a nodir yn y CDLl diwygiedig

Hendy-gwyn ar Daf

Dyraniad CDLl 

Presennol a Safle 

Ymgeisio

T2/6/h1 an SR/163/006 Lôn Hywel Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu ond nid oes arwydd o’i gyflawni. Ni 

fydd yn cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/6/h3 Tir cyfagos i Faes Abaty Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu gyda materion sylweddol yn ymwneud 

â hyfywedd ac ymarferoldeb y safle. Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/6/h4 Cyfagos i Erddi'r Ffynnon Preswyl   x

Mae’r safle wedi cael ei ddyrannu mewn nifer o gynlluniau datblygu ond nid oes arwydd o’i gyflawni. Ni 

fydd yn cael ei gadw fel dyraniad yn y CDLl diwygiedig.

Arall Dim yn berthnasol Hufendy Hendy-gwyn ar Daf Preswyl     
Mae'r safle gyda caniatad cynllunio ac wedi cael ei ddyrannu gyda cyfeirnod SeC19/h2

Safle Ymgeisio SR/163/001 Tir ger Brynmelin Preswyl   x

Byddai graddfa'r datblygiad arfaethedig yn niweidiol i gymeriad yr ardal, yn ychwanegol â materion posibl 

yn ymwneud â chyflawni safle o'r raddfa hon yn Hendy-gwyn ar Daf. Mae digon o dir mwy addas ar gael o 

fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/163/002
Tir gyferbyn Llwyn Brain 

Farm, Tavernspite
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/163/003
Tir ger Westgate, Stryd 

Westgate 
Preswyl  x

Mae rhan o'r safle wedi'i lleoli mewn parth llifogydd C1, ond fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau 

datblygu o achos ei leoliad canolig yn y dref. 

Safle Ymgeisio SR/163/004
Tir tu ol Stryd y Farchnad 

Market Street
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy, beth bynnag, fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn y terfynau 

datblygu.

Safle Ymgeisio SR/163/005
Ty Newydd, Ael Y Bryn 

Farm
Preswyl     x

Mae digon o dir mwy addas ar gael o fewn yr anheddiad i ddarparu ar gyfer ei ofynion twf newydd.

Safle Ymgeisio SR/163/007
Safle A -Tir ger Hufenfa 

Hendy Gwyn ar Daf 

Defnydd 

Cymysg 
 x

Safle wedi'i lleoli mewn parth llifogydd C1 a ni fydd yn cael ei ddyrannu am ddefnydd cymysg. Fe fydd 

unrhyw gynigion yn cael ei ystyried yn erbyn polisïau sydd o fewn y CDLl Diwygiedig.  

Safle Ymgeisio SR/163/008

Safle B - Tir yn ac yn 

gyfagos i Hufendy Hendy-

gwyn ar Daf

Preswyl     

Mae’r tir y safle yma wedi ei ddatblygu yn flaenorol ac nid oes effeithiau andwyol i’w ddatblygiad. Safle i'w 

ddyrannu, gyda'r cyfeirnod SeC19/h2 

Safle Ymgeisio SR/163/009
Safle C - Tir ger Hufendy 

Hendy-gwyn ar Daf 

Preswyl / 

Defnydd 

Cymysg 

    

Safle i'w ddyrannu am gyflogaeth arfaethedig gyda'r cyfeirnod SeC19/E2, er mwyn adlewyrchu ei leoliad 

mewn perthynas â Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf.

Safle Ymgeisio SR/163/010

Rhan o Park View, 

Trefechan, Hendy-gwyn ar 

Daf

Preswyl    (am rhan)  (am rhan)  (am rhan)

Rhan o’r safle i’w ddyrannu gyda'r cyfeirnod SeC19/h1. Mae hwn i alluogi datblygiad ar raddfa lai o fewn y 

dref. 

Safle Ymgeisio SR/163/011
Tir ar West Street, Hendy-

gwyn ar Daf
Cyflogaeth  x

Mae rhan o'r safle wedi'i lleoli mewn parth llifogydd C1, ond fe fydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau 

datblygu o achos ei leoliad canolig yn y dref. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/6/E1 Stryd Gorllewin Cyflogaeth    x x

Safle i’w ddynodi fel tir cyflogaeth bresennol er mwyn adlewyrchu defnyddiau cyfredol. 

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/6/E2

Ystad Ddiwydiannol Hendy-

gwyn ar Daf
Cyflogaeth      Safle i'w gadw fel dyraniad cyflogaeth arfaethedig, gyda'r cyfeirnod SeC19/E1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
T2/6/E3 Hufendy Hendy-gwyn ar Daf

Defnydd 

Cymysg 
   (am rhan) x x

Safle i’w ddiwygio i ystyried dyraniad preswyl arfaethedig SeC19/h2. Mae gweddill y tir i’w ddynodi fel tir 

cyflogaeth bresennol.

Ystradowen
Dyraniad CDLl 

Presennol
SC35/h2 Cyfagos i'r Goedlan Preswyl   x

Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad. Ceir pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle. Mae'r safle yn 

ddyraniad hirsefydlog ac ni wnaed unrhyw gynnydd i'w gyflawni

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC35/h3 Tir ger Pant y Brwyn Preswyl     

Safle i'w ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl gyda'r cyfeirnod SuV30/h1.

Dyraniad CDLl 

Presennol
SC35/h4 Tir ar Heol Newydd Preswyl   x

Mae'r safle yn ddyraniad hirsefydlog ac mae pryderon ynghylch y gallu i gyflawni'r safle yn ei gyfanrwydd. 

Ni fydd yn cael ei gadw fel dyraniad ac fe fydd y terfynau datblygu yn cael ei leihau i gynnwys datblygiad 

dir blaen yn unig. 

Safle Ymgeisio SR/164/001
Tir yn Berrington Villas, 

Ystradowen
Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy mwyach. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o 

achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Safle Ymgeisio SR/164/002
Tir yn Berrington Hill, 

Ystradowen
Preswyl   x

Byddai datblygiad yn arwain at estyniad afresymegol i'r ffurf drefol. Mae digon o gyfle preswyl yn yr 

anheddiad. Bydd y safle yn aros y tu allan i'r terfynau datblygu.
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Sylwadau

Safle Ymgeisio SR/164/003 Tir yn Dolawel Preswyl  x

Ni all y safle gynnwys 5 annedd neu fwy mwyach. Bydd yn cael ei gynnwys o fewn terfynau datblygu o 

achos ei leoliad o fewn y ffurf drefol, a bydd yn cyfrannu at safleoedd bach

Cefn Gwlad Agored 
Safle Ymgeisio SR/165/001

Star forge - Afdeiladau 

Allanol a Padog
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/002
Tir gyferbyn Dan-Y-Coed, 

Llandyfan
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/003
Tir gyferbyn Newton House, 

Llandyfan
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/004
Cae Glyn Hebog, 2.5Km i 

ddwyrain Bancyfelin
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/005
Tir ger Fferm Maerdy, 

Maerdy, Taliaris
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/006

Tir yn Clwb Golff 

Caerfyrddin, Heol 

Blaenycoed  Trevaughan

Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/009
Tir ger Fferm Gorse, Heol 

Henfwlch, Caerfyrddin
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/010 Tir yn Cefnceithin, Ffairfach Preswyl x
Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/011
Tir ger Capel Dewi Sant, 

Heol Llanbed

Twristiaeth / 

Tyddyn 
x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored. Mae rhan o'r safle wedi'i lleoli mewn parth 

llifogydd C2.

Safle Ymgeisio SR/165/012
Bwlchmaenllwyd a ffin Siloh 

(safle mwyaf)
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.

Safle Ymgeisio SR/165/013
Bwlchmaenllwyd a ffin Siloh 

(safle bach)
Preswyl x

Nid yw'r safle yn cydymffurfio â darpariaethau'r Strategaeth a Ffefrir, gan ei fod ar wahân i'r anheddiad a 

byddai'n arwain at ddatblygiad mewn cefn gwlad agored.


