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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Hydref yn mynegi pryderon y Pwyllgor Deisebau 
ynghylch dylanwad presennol Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATA) a'r cais i archwilio ffyrdd 
o'u cryfhau.  Ymddiheuraf am yr oedi cyn ymateb.  

Rwyf wedi ystyried cais y Pwyllgor a hoffwn gynnig y sylwadau canlynol.  Mae'r fframwaith 
polisi ATA (fel y nodir yn fy ymateb i'r Pwyllgor dyddiedig 16 Medi) yn fecanwaith polisi 
cadarn ac aeddfed.  Mae'n seiliedig ar dystiolaeth gadarn ac mae'n cynnig haen werthfawr o 
ddiogelwch ychwanegol i'n tirweddau sensitif.  Yn wir, mae'r ‘ychwanegedd’ hwn yn 
nodwedd allweddol o'r polisi; mae'n ymateb polisi sy’n mynd ‘uwchlaw a thu hwnt’, sydd ar 
gael i awdurdodau cynllunio lleol lle mae rheswm da dros gredu na all polisïau cynllunio 
arferol eu gwarchod yn ddigonol (gweler paragraff 6.3.13 o Bolisi Cynllunio Cymru).   

Rwyf yn cydnabod bod nifer fach o awdurdodau cynllunio nad oes ganddynt bolisïau ATA ar 
waith.  Yn aml, mae hyn oherwydd bod ansawdd y dirwedd ar draws awdurdod o safon mor 
uchel fel y byddai mabwysiadu polisi ATA yn golygu bod ardal yr awdurdod cyfan wedi'i 
dynodi a thrwy hynny'n gwrthweithio yn erbyn y nodweddion tirwedd arbennig, priodoleddau 
a rhinweddau o arwyddocâd lleol.  Mae'r awdurdodau hyn fel arfer yn dewis mynd ar 
drywydd dull polisi sy'n seiliedig ar feini prawf i ddiogelu'r dirwedd leol. 

O'i ystyried yn ei gyfanrwydd, rwy'n hyderus bod cryfder yr amddiffyniad ar gyfer tirweddau 
lleol gwerthfawr ar gael i awdurdodau cynllunio lleol.   

Mae dylanwad presennol polisi ATA yn briodol ac mae'n cyflawni ei amcanion polisi ac nid 
wyf o'r farn bod angen, ar hyn o bryd, i gryfhau'r polisi.   

Yn gywir, 
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