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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Ebrill ynglŷn â'r ddeiseb yn gofyn i Lywodraeth Cymru 
"drwsio ein system gynllunio", yn enwedig mewn perthynas â'r gofynion ynghylch cyflenwi tir 
ar gyfer tai a sicrhau bod datblygiadau newydd yn gynaliadwy. 
 
Mae datblygu cynaliadwy a chreu cymunedau cydlynus wrth galon polisïau cynllunio 
Llywodraeth Cymru. Mae'r fersiwn ddiweddaraf o Bolisi Cynllunio Cymru, a gafodd ei 
chyhoeddi ym mis Rhagfyr y llynedd, yn seiliedig ar gyflawni nodau llesiant Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae Polisi Cynllunio Cymru yn canolbwyntio ar greu 
lleoedd fel elfen allweddol ar gyfer gwireddu dyheadau'r Ddeddf, ac yn ysgogi’r gwaith o 
lunio cynlluniau a gwneud penderfyniadau ynghylch rheoli datblygiadau.  
 
Rwy’n cydnabod y gallai awdurdodau cynllunio lleol sydd heb gyflenwad tir pum mlynedd ar 
gyfer tai dderbyn ceisiadau cynllunio tybiannol i adeiladu tai. Dylai awdurdodau lleol 
benderfynu ynghylch pob cais o'r fath yn unol â'r polisïau perthnasol yn y cynllun datblygu 
maent wedi'i fabwysiadu, gan gynnwys egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae’n bosibl y 
bydd diffyg cyflenwad tir pum mlynedd ar gyfer tai yn un o’r materion sy’n cael eu hystyried 
wrth benderfynu ynghylch cais cynllunio. Fodd bynnag, caniateir i'r Awdurdod wrthod 
ceisiadau nad ydynt yn ateb gofynion y polisi perthnasol. Yn yr un modd, bydd arolygwyr 
cynllunio'n penderfynu ynghylch unrhyw apeliadau ar sail y polisïau lleol a chenedlaethol 
perthnasol. Mae gan bobl sy'n â diddordeb mewn canlyniad cais cynllunio rôl bwysig i'w 
chwarae yn y broses gynllunio. Rhaid i awdurdodau cynllunio lleol ac arolygwyr cynllunio 
ystyried unrhyw sylwadau perthnasol ar faterion cynllunio a fynegir gan breswylwyr lleol ac 
unrhyw drydydd parti arall. Fodd bynnag, nid yw gwrthwynebiad lleol ynddo ei hun yn 
rheswm dros wrthod caniatâd cynllunio. 
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Ni fwriedir i broses y Gyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) ystyried materion 
megis adeiladau gwag. Mae'r JHLAS yn offeryn monitro sy'n ceisio sicrhau bod awdurdodau 
cynllunio lleol yn cadw digon o dir sydd ar gael ac y gellir ei ddefnyddio i ddarparu'r tai 
maent wedi nodi bod eu hangen ar eu cymunedau. Dylai awdurdodau cynllunio lleol 
ystyried materion ehangach megis adeiladau gwag pan fyddant yn asesu eu marchnad dai 
leol, ac yn ystyried yr angen am dai a fydd yn cael ei amlinellu yn eu cynllunio datblygu lleol. 
 
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o'r ffordd mae tai yn cael eu 
darparu drwy'r system gynllunio, sy'n cynnwys ystyried y polisi cyflenwad tir pum mlynedd a 
phroses y JHLAS a amlinellir yn Nodyn Cyngor Technegol 1 (TAN 1). Fel rhan o'r adolygiad 
hwn, mae paragraff 6.2 o TAN 1 wedi cael ei ddiddymu i leihau rhywfaint ar y pwysau 
uniongyrchol ar awdurdodau cynllunio wrth iddynt ymdrin â cheisiadau cynllunio tybiannol ar 
gyfer tai. Mae hyn yn dileu’r paragraff sy’n cyfeirio at roi pwyslais sylweddol ar ddiffyg 
cyflenwad tir pum mlynedd ar gyfer tai wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio ar 
gyfer tai. O ganlyniad, y penderfynwr (boed hynny yn awdurdod cynllunio lleol neu 
arolygydd cynllunio) a fydd yn nodi faint o bwyslais y dylid ei roi ar yr angen i gynyddu'r 
cyflenwad tir ar gyfer tai lle mae gan awdurdod ddiffyg. Daeth cam cyntaf yr adolygiad, 
'Galwad am Dystiolaeth', i ben fis Hydref diwethaf, ac ar hyn o bryd mae'r cam nesaf yn cael 
ei ystyried, gan gynnwys amserlen ddangosol i'w gwblhau. Mae'n debyg y bydd y cam nesaf 
yn cynnwys adolygu agweddau ar bolisïau cynllunio cenedlaethol ar gyfer tai a'r canllawiau 
cysylltiedig yn y Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu. 
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