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ADRAN 1 CYFLWYNIAD 

 

1. Mae'r Datganiad Cynllunio hwn wedi ei baratoi i ategu cais cynllunio  i Gyngor 

Gwynedd ar gyfer bwriad  i  ddymchwel Stablau Presennol a Codi Stablau Newydd ynghŷd 

â Chodi Adeilad Ysgol Farchogaeth Dan Do, Manege a Seilwaith Cysylltiol (gan gynnwys ad-

drefnu’r Trefniadau Mynediad A Pharcio).  Mae’r seilwaith cysylltiedig yn cynnwys 

darpariaeth ar gyfer ymdrin â dŵr glaw a dŵr budr, llwybrau cerdded a cherbydau o 

gwmpas y safle, ffensys, tirlunio,  storfa ar gyfer cadw defnyddiau ailgylchu ac 

ysbwriel ynghŷd  â’r  mannau i gerbydau droi a pharcio. 

2. Mae'r Datganiad hwn yn ddogfen drafft i gefnogi'r cais y bwrieidir ei gyflwyno i’r 

Cyngor Gwynedd a dylid ei darllen yng nghyd-destun y cais cyflawn, gan gynnwys 

dogfennaeth ategol arall. 

3. Pwrpas y datganiad cefnogol yw: 

 Cyflwyno disgrifiad o’r cefndir i’r cais, rhoi darlun o’r safle, ei leoliad, gosodiad a 

chyd-destun, cyflwyno rhywfaint o hanes y safle a rhoi disgrifiad o’r cynnig 

bwriadedig; 

 Adnabod y fframwaith polisi cynllunio lleol a chenedlaethol allweddol sy’n 

berthnasol i’r cynnig a’u dehnogli i ddangos yr achos dros ganiatau’r cynnig; 

 Crynhoi’r rhesymau pam y dylid cymeradwyo’r cais, gan gyferio at yr hyn fydd yn 

cael ei gyflawni, a’r buddion a ddaw i gynaliadwyedd yn sgil y datblygiad.  

4. Yr wyf yn ystyried y bydd y datganiad yn rhoi sylfaen gadarn a chlir i’r Cyngor i wneud 

ei asesiad a phenderfyniad a bod y datganiad, ynghŷd â’r cynlluniau a’r 

ddogfennaeth eraill  yn dangos fod y bwriad yn dderbyniol ac yn cydfynd gyda 

chanllawiau polisi cenedlaethol  a’r cynllun datblygu lleol. 
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Disgrifiad a Hanes y Safle  

5. Mae Ffigur 1 yn dangos lleoliad bras y safle.  Mae’n ffurfio rhan o dir Sŵn y Môr sydd 

wedi ei leoli ar lannau’r Fenai tua dwy filltir i’r gogledd ddwyrain o Gaernarfon a 

rhyw dwy filltir i’r de o’r Felinheli.  I’r gogledd o’r safle mae Eglwys Llanfair-IsGaer a 

Phlas Menai  - y ganolfan gweithareddau dŵr cenedlaethol. Mae mynediad i’r safle  

oddi ar ffordd sirol dosbarth III syd yn ei dro yn rhedeg i’r dwyrain i’r gylchfan gyda’r 

A487. Mae Lôn Las Menai yn rhedeg ar hyd llwybr yr hen reilffordd yn gyfochrog a 

rhnwg tir Sŵn y Môr a’r A487. 

FFIGUR 1 LLEOLIAD Y SAFLE 

 

Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru (2019) Gwasaneth Mapio Lle 

6. Mae eiddo Sŵn y Môr  yn cynnwys y tŷ ei hun, y stablau presennol, y menage a chae 

amaethyddol,  Mae’r cae hwn wedi ei amgylchynu i’r dwyrain a’r de gan  strimynnau 

o goed aeddfed, gydag Afon tu ôl iddynt,   Mae gwrych trwchus tua 2 fetr o daldra yn 
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rhedeg ar hyd y ffin ogleddol .  Mae’r cae yn rhedeg i lawr i ffens goed agored ar ei 

ochr ddwyreiniol i lannau’r Fenai.  Mae Ystad Ddiwydiannol Griffiths Crossing a chyn  

ffatri Ferodo/Friction Dynamics  i’r de o’r safle. 

7. Mae Lluniau   1 - 3 yn cynnwys lluniau i roi syniad o faint, cynllun, defnyddiau  a 

chyflwr y safle presennol. 

Lluniau 1 – Y Stablau Presennol  

  
 

Lluniau 2  - Y Manege a’r cae pori presennol 

  
Llun 3  -  Golygfa o’r safle o Lôn Las Menai 

 

 

Ffynhonnell: Yr Awdur (Tynnwyd Hydref 2019 a Ionawr 2020) 
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8. Mae crynodeb o cyd-destun adnoddau naturiol a threftadol  i’w cael yn yr Adroddiad 

Ecolegol Cychwynnol1 ond o’i grynhoi ymhellach nid yw’r safle wedi ei glustnodi ar 

gyfer dynodiadau  penodol i’w gwarchod a’u gwella ac nid yw’r tŷ na’r  stablau  wedi 

eu rhestru am eu diddordeb hanesyddol  neu bensaerniol. 

9. Rhoddwyd caniatâd cynllunio  ym Mawrth  2010 i godi un elfen o’r stablau ar gyfer 

defnydd preswyl a chafwyd caniatâd cynllunio  wedyn yn 2012 i ymestyn  y 

cyfleusterau i greu’r  cynllun siap U presennol.

                                                                 
1 Cambrian Ecology Ltd. (Tachwedd 2019) Sŵn y Môr Llanfairisgaer – Preliminary Econological Assessment  
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 ADRAN 2 Y CYD- DESTUN POLISI  CYNLLUNIO  

10. Pwrpas yr adran hon yw gosod allan yr hyn yr ystyrir sydd yn bolisiau cynllunio o 

bwys wrth ystyried y bwriad.   

11. Gan ragdybio o blaid datblygu cynaliadwy mae Polisi Cynllunio Cymru Llywodraeth 

Cymru yn dweud y bydd “ceisiadau ar gyfer caniatad cynllunio yn cael eu penderfynu 

yn unol â’r cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal 

oni bai fod ystyriaethau eraill o bwys yn awgrymu fel arall”.   

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd  Gwynedd a Môn   2011-2026 

12. Y cynllun datblygu cyfoes yw Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn a 

fabwysiadwyd Gorffennaf 31 2017.  O fewn cyd-destun y polisiau cenedlaethol i 

annog datblygiad mae’r Cynllun yn arddel dull rhagofalus “bydd cynigion a fyddai’n 

cael ardrawiad annerbyniol ar amgylchedd, cymuned neu economi ardal y Cynllun 

neu ar yr iaith Gymraeg neu ar gymeriad diwylliannol cymunedau Gwynedd yn cael 

eu gwrthod” (Polisi Strategol 1). 

13. Ym marn proffesiynol yr awdur nid yw’r bwriad dan sylw yn debygol o gael ardrawiad 

mawr nac annerbyniol ar amgylchedd, cymuned neu economi ardal y Cynllun nag ar 

yr iaith Gymraeg na chymeriad diwylliannol y cymunedau cyfagos.  

14. Mae’r isod yn rhestru’r polisiau eraill yr ystyrir sydd angen asesu’r bwriad yn  ei 

erbyn:  

 Polisi Strategol 1 – cynnal a chreu cymunedau diogel, iach, nodedig a 
bywiog. 

 ISA 4: Diogelu mannau agored presennol  
 CYF 6 : Ailddefnyddio ac addasu adeiladau gwledig neu uned breswyl ar 

gyfer defnydd busnes neu adeiladu unedau newydd ar gyfer busnes / 
diwydiant  

 TRA 2: Safonau parcio  
 TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant          
 PCYFF1: Ffiniau Datblygu  
 PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu            
 PCYFF 3: Dylunio a siapio lle  
 PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu  
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 PS 19 : Gwarchod a lle bo’n briodol gwella’r amgylchedd naturiol  
 PS 20 : Cadw a ble fo’n briodol gwella asedau treftadaeth  
 AMG 1 : Cynlluniau Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol  
 
  

15. Mae Tabl 1 drosodd yn egluro’r rhesymau pam fod y bwriad, ac egwyddor y bwriad,  yn 

ein tŷb ni yn cydymffurfio â meini prawf y polisiau hyn. 
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TABL 1 RHINWEDDAU’R BWRIAD YN ERBYN POLISIAU PERTHNASOL CDLL AR Y  CYD GWYNEDD AC YNYS MÔN 

CYFEIRNOD DISGRIFIAD O’R POLISI CYDYMFFURFIAETH Y 
BWRIAD 

ISA 4 POLISI 
STRATEGOL  PS1 – 
cynnal a chreu 
cymunedau diogel, 
iach, nodedig a 
bywiog. 

 

Ni ystyrir fod y bwriad 
angen Datganiad Iaith 
Gymraeg o dan Ganllaw 1 
oherwydd nad yw’r 
datblygiad diwydiannol 
arfaethedig yn creu 
cynnydd yn y r 
arwynebedd net o 1,000 
m neu fwy.   

Byddai’r datblygwr yn 
croesawu disgwyliad  
Canllaw 4 a 5. 
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CYFEIRNOD DISGRIFIAD O’R POLISI CYDYMFFURFIAETH Y 
BWRIAD 

POLISI ISA 4 
DIOGELU 
LLECYNNAU 
AGORED 
PESENNOL 

 
 

Mae’r bwriad yn cyfrannu 
at gadw ac ehangu’r 
cyfleuster fel adnodd 
hamdden yn unol â maen 
prawf 4.  
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POLISI CYF 6 
ADEILADU 
UNEDAU NEWYDD 
AR GYFER BUSNES 

Ystyrir fod graddfa a natur y 
datblygiad yn dderbyniol, na 
fyddai’r datblygiad yn arwain 
at ddefnydd a fyddai’n 
gwrthdaro â, neu’n tanseilio 
hyfywedd, defnyddiau 
gerllaw. 
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POLISI TRA 4 
RHEOLI 
ARDRAWIADAU 
CLUDIANT 

 

Y mae’r safle, fel Yr Eglwys 
a’r Ganolfan 
Gweithgareddau 
Chwaraeon Dŵr gerllaw yn 
gyfleus i gerddedwyr, i bobl 
anabl sydd â phroblemau 
symudedd, i feicwyr a 
marchogion  gan ei fod yn 
agos at lwybrau ,ffyrdd 
cyhoeddus ac arosfan bws.   

Ni fyddai’r cynnig yn 
debygol o beri niwed 
annerbyniol i weithrediad 
diogel ac effeithlon y 
briffordd na halwiau 
tramwy cyhoeddus eraill.  
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POLISI 
STRATEGOL 
THEMA 2 – byw’n 
gynaliadwy. 

 

 

Sianelir dŵr wyneb yn unol ag 
egwyddorion System Draeniad 
Trefol Cynaliadwy, drwy 

 Ail ddefnydio dŵr glaw i bwrpas y 
busnes.  

 Sicrhau fod cymaint â sy’n bosibl o’r  
dŵr glaw sy’n weddill yn treiddio i’r  
ddaear o fewn y safle 

O ran MP 2 rhoddwyd ystyriaeth i 
ddefnyddio tir ac isadeilaedd yn 
effeithol drwy leoli’r safle mor agos 
â phosibl i’r fynedfa a’i leoli’n 
weddol isel o ran cyfuchlinedd y tir.   

 

Ni fyddai ailddefnyddio’r adeiladau 
presennol yn addas gan eu bod yn 
is-safonol o ran gwneuthuriad a 
maint.  

Bydd datblygu’ r ganolfan 
farchogaeth yn  cyfrannu at 
gymuned fwy cytbwys drwy greu 
cyfleoedd economaidd yn unol â 
MP3. 
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Bydd y bwriad hefyd yn cyfrannu’n 
gadarnhaol tuag at MP 4, 6, 7 a 8  
drwy warchod, cynnal a gwella 
cyflwr yr iaith Gymraeg,  a  gosodiad 
yr amgylchedd adeiledig. 

Bydd y bwriad hefyd o ran y 
materion perthnasol o dan MP 
10,11, 12   ac 13 yn cyfrannu’n 
gadarnhaol tuag at greu econoi leol 
ac amrywiol a hyrwyddo safonau 
dylunio uchel. 

Ni fydd y bwriad yn debygol o gael 
effaith andwyol sylweddol ar 
osodiad Eglwyds Fair gerllaw(MP 5)  
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POLISI AMG 1 
CYNLLUNIAU 
RHEOLAETH 
AHNE 

 
 

Mae adroddiad ar Asesiad Effaith 
Tirweddol wedi ei baratoi sy’n 
cynnwys asesiad o effaith y cynigion 
ar y golygfeydd arwyddocaol allan o 
Ardal O harddwch Eithriadaol Ynys 
Môn 

PCYFF 1 
FFINIAU 
DATBLYGU 

 

Mae’r bwriad yn unol â pholisiau 
penodol yn y Cynllun sy’n cefnogi 
bwriadau o’r fath yng nghefn 
gwlad. 
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POLISI PCYFF 2 
– MEINI PRAWF 
DATBLYGU  

 

Mae’r bwriad yn cynnwys gwneud 
y defnydd gorau o dir.  

Mae’r bwriad yn cynnwys 
darpariaeth ar gyfer storio ac 
ailgylchu gwastraff yn ystod y 
cyfnod adeiladau a meddiannaeth. 

Nid yw’r Asesiad Econolegol 
Rhagarweinol wedi canfod 
tystioaleth o rywogaethau 
ymwthiol. 

Bydd y bwriad yn fodd i gael 
effaith gadarnhaol  ar iechyd 
meddianwyr eiddo lleol ac ni fydd 
yn cael effaith andwyol sywleddol 
ar ddiogelwch na mwynderau a 
nodweddion yr ardal. 

Nid yw’r tir wedi cael ei ddynoli ar 
gyfer datblygiadau eraill  
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POLISI PCYFF 3 
– DYLUNIO A 
SIAPIO LLE 

 

Mae’r bwriad yn cyfarfod â meini 
prawf y polisi drwy: 

1. Ychwanegu ac yn gwella 
cymeriad ac ymddangosiad y 
safle; 

2. Yn parchu cyd-destun y safle; 
3. Yn gwneud defnydd o 

ddefnyddiau priodol; 
4. Yn creu lle diogel a deniadol; 
5. Yn hyrwyddo buddion 

marchogion; 
6. Yn cynnwys system draenio 

priodol sy’n cyfyngu rhediad dŵr; 
7. Yn hyrwyddo mynediad i bawb; 
8. Fod ar lefel y ddaear; 
9. Mae’n cyfrannu at greu 

amgylchedd iach a bywiog. 
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PCYFF 4 DYLUNIO 
A THIRWEDDU 

 

Mae’r cynigion wedi cymryd i 
ystyriaeth barn cychwynnol yr 
Asesydd Tirwedd ac wedi ei 
addasu i gynnwys argymhellion yr 
Adroddiad Asesiad Effaith y 
Dirwedd gan gynnwys mesurau i 
liniaru eu  heffaith debygol ar y 
golygfeydd i mewn i’r safle.   
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PS19 YR 
AMGYLCHEDD 
NATURIOL 

 

Mae’r cynigion yn gwarchod yr 
amgylchedd naturiol ac yn 
cynnwys mesurau i wella’r 
amgylchedd naturiol yn sgil 
argymhelliion yr Adroddiad 
Ecolegol Rhagarweino.l 
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 Yr unig asedau treftadaeth a all 
gael eu heffiethio gan y bwriad 
yw: 

Adeilad Rhestredig 

Eglwys Santes Fair, Llanfair Isgaer 

Heneb 

Mae’r Heneb agosaf ar dir Parciau 
ger y Fferm Paneli Haul sef 
Caerlan tibot Defended Enclosure 
– mae tua 1.2 km i ffwrdd fel yr 
hedfan y  fran. 

Tirwedd Hanesyddol Cofrestredig   

Mae rhan o Dirwedd Y Felinheli  

 

Ni fydd y bwriad  yn debygol o 
gael effaith andwyol sylweddol ar 
yr asedau treftadaeth.  
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Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 

16. Er fod disgwyl i benderfyniadau cynllunio gael eu gwneud ar sail polisiau y cynllun 

datblygu lleol cyfredol fe allai Canllawiau Cynllunio Atodol fod yn ystyriaethau o 

bwys.  

17. Y mae isod yn nodi’r canllawiau cynllunio atodol hynny a adnabwyd sy’n berthnasol 

i’r bwriad.  Mae’r tabl  yn nodi sut y mae’r CCA yn berthnasol i’r cais a sut y mae’r 

bwriad yn ymateb i’r canllaw.   

TABL 2 RHESTR O GANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL PERTHNASOL 

CCA CYDYMFFURFIAETH Y BWRIAD  

Cymeriad y Tirwedd 
(Tachwedd 2009) 

Mae’r ardal yn rhan o Ardal Tirwedd Glannau Menai. Nid 
yw’r bwriad yn debygol o gael effaith andwyol sylweddol 
ar gymeriad y tirwedd. 

Safleoedd Bywyd 
Gwyllt (ebrill 2010) 

Nid yw’r bwriad yn debygol o effeithio ar Safle Bywyd 
Gwyllt presennol.  Gan fod y tir wedi ei bori’n ddwys nI 
fydd y safle  yn debygol o fod yn ymgeisydd am statws 
Safle Bywyd Gwyllt. 

Cynllunio ar gyfer 
Adeiladu’n 
Gynaliadwy (Ebrill 
2010) 

Mae’r bwriad wedi mabwysiadu dull dylunio cynaliadwy 
sy’n adlewyrchu arweiniad cenedlaethol a lleol 

 

Polisïau Cenedlaethol:   

18. Mae’r prif arweiniad ar gyfer y bwriad wedi ei gynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru 

Argraffiad 10 (Rhagfyr 2018) .   

19. Yn gyffredinol mae’r cynnig yn cyfrannu at greu “Lle Actif a Chymdeithasol” tra’n 

isafu ei effaith ar yr amgylchedd naturiol a threftadol ac ar fwynderau trigolion. 

20. Wrth ymdrin yn benodol â chreu Lleoedd mewn Ardaloedd Gwledig mae PCC yn 

pwysleisio’r angen i gydbwyso’r angen i gyfarfod ag anghenion economaidd, 

cymdeithasol, a hamdden cymunedau lleol tra’n gwarchod a, lle bo’n bosibl, ei wella, 
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er mwyn ei werth ecolegol, daearegol, ffisiograffegol, hanesyddol, archeolegol, 

diwylliannnol ac amaethyddol2. 

21. Cefnogir y ddogfen gan gyfres o Nodynnau Cyngor Technegol (NCT) a Datganiadau 

Polisi Cynllunio  dros dro y Gweinidog.  Mae rhain wedi ei anelu’n bennaf  at 

awdurdodau cynllunio lleol i’w cynorthwyo wrth baratoi cynlluniau datblygu lleol ac 

felly yn y rhan fwyaf o achosion eisoes wedi eu cymryd i ystyriaeth yn y Cynllun 

Datblygu Lleol.  

Nodyn Cyngor Technegol 6 Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 

22. Noda NCT 6 ym mharagraff 3.1.4   

“Mae llawer o fusnesau mewn ardaloedd gwledig yn rhai bach, gyda 

hunangyflogaeth yn gyffredin8. Gweithredir y busnes o’r cartref yn aml, gan 

ddarparu model busnes cynaliadwy. Dylai awdurdodau cynllunio annog twf 

hunangyflogaeth a micro fusnesau drwy fabwysiadu ymagwedd gefnogol i weithio 

gartref. Dylid cefnogi ceisiadau cynllunio am eiddo gwaith yn y cartref, ar yr amod na 

chyfaddawdir yn annerbyniol ar amwynderau lleol.”3 

Nodyn Cyngor Technegol 16 Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored 

23. Mae’r canllawiau Rheoli Datblygu (Adran 4) yn nodi rhai materion y dylai ymgeiswyr 

eu hystyried wrth baratoi cynigion.  Mae Tabl 3 yn rhestru’r materion perthnasol ac 

fe nodir ymateb yr ymgeisydd ynerbyn pob mater. 

TABL 3 MATERION PERTHNASOL TAN 16  

Mater Ymateb 

Dylunio 

Gall dylunio da helpu i greu 
gofodau sy’n ddiogel, yn hygyrch, 
yn hwylus i’w defnyddwyr ac yn 
ddeniadol, sy’n gwneud troseddu 
ac anhrefn yn anos, sy’n ffafrio 

Gweler y Datganiad Dylunio a 
Mynediad 

                                                                 
2 Llywodraeth Cymru (2018) Polisi Cynllunio Cymru, Adran 3.34 
3 Llywodraeth Cymru (2010) Nodyn Cyngor Technegol 6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy 
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dulliau teithio egnïol ac yn 
ychwanegu at y bioamrywiaeth, 
ac yn y tymor hir yn hwyluso 
rheolaeth a gwaith cynnal a 
chadw. 

Sŵn 

Dylai awdurdodau cynllunio lleol 
asesu i ba raddau y mae’r sŵn a 
gynhyrchir gan weithgareddau 
hamdden a chwaraeon yn 
cydweddu â mathau eraill o 
ddefnydd ac (a yw’r i’r dewis o 
safleoedd a lleoliadau ar gyfer 
gweithgareddau o’r fath a 
dwysedd y defnydd a wneir 
ohonynt) yn effeithio’n andwyol 
ar amwynder preswylwyr lleol ac 
ar yr ardal o amgylch 

Ni ystyir y byddai’n debygol y 
bydd  lefel y gweithgaredd ar ei 
mwyaf yn cynhyrchu  sŵn a 
fyddai’n amharu’n andwyol 
sylweddol ar amwynder 
preswylwyr lleol na’r ardal o 
amgylch.  

Llifoleuo 

Wrth benderfynu ar geisiadau 
cynllunio, fodd bynnag, dylai 
awdurdodau cynllunio lleol 
sicrhau y rhoddir ystyriaeth lawn i 
amwynder y bobl sy’n byw 
gerllaw, ac nad effeithir yn 
annerbyniol ar gymeriad yr ardal, 
gan gynnwys ei hamwynder 
gweledol, nac ar nodweddion o 
bwysigrwydd i gadwraeth natur. 

Nid yw’n fwriad yn y cynnig hwn 
i osod lifoleuadau allanol.  Bydd 
y defnydd o oleuo mewnol yn 
cael ei gadw i’r isafswm sydd ei 
angen i weithredu’n effeithiol o 
fewn y stablau a’r ysgol 
farchogaeth.  Mae’r waliau a’r 
drysau wedi eu dyluinio i gadw 
llygredd golaui’r isafswm. 

Hygyrchedd 

Yn enwedig mewn ardaloedd 
sydd o werth ecolegol neu 
amgylcheddol, dylai awdurdodau 
cynllunio lleol roi ystyriaeth lawn 
i effaith cynyddu’r mynediad ar y 
nodweddion presennol ac ar y 
dulliau defnyddio presennol. 

Dylai awdurdodau cynllunio lleol 
geisio hyrwyddo a darparu gwell 
cyfleusterau i gerddwyr, beicwyr 
amarchogion, gan gynnwys pobl 

Nid yw’r bwriad yn debygol o 
arwain at gynnydd sylweddol 
andwyol ar nodweddion ecolegol 
ac amgylcheddol y safle a’r ardal 
gerlaw. 

 

Mae mynediad da eisoes i’r safle 
oddi ar y rhwydwaith ffyrdd a 
llwybrau eraill gyda hawliau 
tramwyo cyhoeddus. 
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o leiafrifoedd ethnig a phobl 
ddifreintiedig neu anabl 

 

Rheoli a Chynnal 

Dylai’r ddarpariaeth ar gyfer 
rheoli a chynnal gofod agored 
cyhoeddus a chyfleusterau 
chwaraeon a hamdden, gan 
gynnwys llwybrau a lonydd sy’n 
hwyluso cerdded a beicio, fod yn 
ystyriaeth gan yr awdurdodau 
cynllunio lleol wrth benderfynu ar 
geisiadau cynllunio 

Mae’n fwriad gan yr ymgeisydd i 
gadw lefelau uchel o reoli a 
chynnal y cyfleusterau er mwyn 
diogelwch a boddhâd 
cwsmeriaid ac er mwyn cyfarfod 
â gofynion y BHS ar gyfer 
Canolfan Achredig 

 

24. Yn ogystal â chyhoeddi arweiniad technegol i bolisi mae  Prif Gynllunydd Llywodraeth 

Cymru wedi anfon llythyr at benaethiaid cynllunio awdurdodau cynllunio lleol sy’n 

cynnwys arweiniad o ran scirhau manteision bioamrywiaeth net.     

“.....os na ellir osgoi colli bioamrywiaeth yn gyfan-gwbl (h.y. ei gynnal), a bod cyn 

lleied â phosibl yn cael ei golli, mae'n ddefnyddiol ystyried manteision net fel 

egwyddor i wneud yn iawn am y colli ac i chwilio am gyfleoedd ar gyfer gwella, a'u 

sicrhau.  Gellir sicrhau mantais net ar gyfer bioamrywiaeth trwy greu cynefinoedd 

ac/neu drefniadau rheoli hirdymor i wella cynefinoedd presennol, i wella 

bioamrywiaeth a chadernid ecosystemau.4  

25. Mae’r cynllun bwriadedig yn cynnwys mesurau i wella cyflwr bioamrywiaeth ar y 

safle yn unol ag argymhellion yr Adroddiad Ecolegol Cychwynnol.  

 

 

                                                                 
4 Llythyr gan Neil Hemington, Y Prif Gynllunydd (Hydref 23 2019) Sicrhau Bioamrywiaeth Gwell 
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ADRAN 3 CYNALIADWYEDD Y BUSNES   

 

10. Fel rhan o’r cyngor cyn ymgeisio gofynnodd Cyngor Gwynedd am gynllun busnes i’w 

gyflwyno fel rhan o’r cais i ddangos cynaliadwyedd a graddfa’r datlbygiad dan sylw.  

Mae’r Cynllun hwnnw wedi ei baratoi fel dogfen ar wahan ond nid yw’n rhan o’r 

Pecyn ar gyfer Ymgynghori Cyn Ymgeisio gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth o 

sensitiftrwydd masnachol a bydd yn cael ei gyflwyno gyda’r cais.  Ond o’i grynhoi 

dyma’r prif bwyntiau: 

 Gweledigaeth Mrs Iona Watkin Jones a’r plant yw datblygu canolfan farchogaeth 

gynaliadwy o fri  i annog plant, phobl ifanc ac oedoliion Gogledd Gwynedd ac 

Ynys Môn i feithrin a datblygu ei sgiliau marchogaeth mewn amgylchedd clud, 

llesol  a diogel gan adeiladu ar y cyfleusterau presennol ac ar lwyddiant 

cystadleuol diweddar y plant yn y maes neidio ceffylau.   

 Mae’r cynllun yn adnabod yr amcanion a gweithrediadau allweddol ar gyfer 

datblygu’r busnes gan roi arweiniad ar sut y bydd y busnes yn anelu at gyrraedd 

pwynt lle bydd yn hyfyw a chynaliadwy o fewn tair i bum mlynedd. 

 Anelir at agor y cyfleusterau newydd yng Ngwanwyn 2021 

 Anelir at gael hyd at 2,500 I 3,000  o ymwelwyr y flwyddyn.  Graddfa trafnidiaeth 

yw’r prif ystyriaeth o ran oblygiadau cynllunio.  Rhagwelir y bydd  lefel 

trafnidiaeth I mewn ac allan o’r safle  a fydd yn amrywio rhwng cyn lleied â 2 y 

dydd  yng nghanol Gaeaf I tua 20 y dydd yng nghanol Haf.  Mae’n debygol y bydd 

y niferoedd hyn yn cynyddu pan cynhelir digwyddiadau ond bydd y digwyddiadau 

hyn yn achlysurol iawn.     

 Mae’r amcangyfrifon incwm a gwariant wedi ei gwneud ar sail rhagdybiaethau 

rhesymol presennol am gyflwr a chyfeiriad y farchnad dros y blynyddoedd nesaf 

ac felly’n ddarostyngedig i wireddiad y rhagdybiaethau hynny. 

 Mae’r rhagolygon incwm a gwariant yn darogan y bydd y busnes yn gynaliadwy 

erbyn diwedd 2022. 
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ADRAN 4 CRYNODEB A CHASGLIADAU CYFFREDINOL 

 

26. Mae'r Datganiad Cynllunio  hwn wedi ei baratoi i gefnogi cais cynllunio cyflawn i 

Gyngor Gwynedd ar gyfer dymchwel stablau presennol a chodi stablau newydd 

ynghŷd â chodi canolfan farchogaeth dan do , menage a seilwaith cysylltiedig (gan 

gynnwys ad-drefnu trefniadau mynedia a pharcio).   

27. Mae'r adroddiad hwn yn dangos y bydd y datblygiad yn cyfrannu at gyflawni 

amcanion y Cyngor ar gyfer y CDLL heb danseilio swyddogaeth amgylcheddol a 

diwylliannol a chynhwysedd y gymuned.  Mae'r cynnig yn unol â chanllawiau'r 

Cynllun a ddilynir o ran polisi CCYF 6   a pholisiau eraill lleol a chenedlaethol  ac yn 

cynnwys dyluniad addas o ran maint a natur.   

 

Owain Wyn BSc (Econ), MSc., MBA, FRTPI 

Asiant 
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