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David, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 15 Awst i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllun a 
Materion Gwledig ynglŷn â Deiseb P-05-839, lle mae Sefydliad Prydeinig y Galon yn galw 
am fabwysiadu canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd yng nghyfraith Cymru a chyflwyno Deddf 
Aer Glân newydd i Gymru. Rwy’n ymateb i’ch llythyr oherwydd fy mhortffolio Gweinidogol i 
sy’n ymdrin â materion sy’n ymwneud â hyn. 
 
Mae gwella ansawdd aer yn flaenoriaeth allweddol yn strategaeth genedlaethol Llywodraeth 
Cymru, ‘Ffyniant i Bawb’, ac yn yr un modd, mae’n flaenoriaeth portffolio allweddol i mi. Ar y 
cyfan, mae ansawdd aer yr awyr agored wedi gwella yng Nghymru dros y degawdau 
diwethaf. I fesurau rheoli allyriadau llygryddion o orsafoedd pŵer, diwydiant, yn cynnwys 
ffynonellau amaethyddol, trafnidiaeth a domestig, mae’r rhan fwyaf o’r diolch am hyn. Fodd 
bynnag, mae problemau’n parhau ac yn achosi risgiau sylweddol i iechyd y cyhoedd mewn 
rhai rhannau o Gymru. 
 
Yn ystod yr haf sefydlodd Llywodraeth Cymru Raglen Aer Glân. Nod y Rhaglen yw lleihau 
baich aer gwael ar iechyd pobl a’r amgylchedd naturiol, a’r gofyniad i gydymffurfio â 
rhwymedigaethau deddfwriaethol Ewropeaidd a domestig. Bydd y Rhaglen yn datblygu a 
chydgysylltu camau gweithredu ar draws holl adrannau’r Llywodraeth a phob sector i leihau 
allyriadau a sicrhau gwelliannau o ran ansawdd aer. Bydd manylion y camau gweithredu a 
fydd yn cael eu cymryd i wella ansawdd aer yng Nghymru yn cael eu cynnwys mewn 
Cynllun Aer Glân ar gyfer Cymru, y bwriadwn ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad y flwyddyn 
nesaf. Gallwn wella ansawdd aer drwy ddefnyddio’r amrywiaeth eang o ysgogiadau sydd 
gennym. Mae’r mesurau hyn yn cynnwys cynllunio, seilwaith, deddfwriaeth, rheoliadau a 
chyfathrebu. Os yw’r Rhaglen yn nodi bylchau, byddaf yn datblygu deddfwriaeth newydd lle 
bo’n briodol i fynd i’r afael â’r bylchau hynny. 
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Rwyf wedi nodi fy marn ar y cynigion penodol ar gyfer Deddf Aer Glân newydd i Gymru 
isod: 
 

 Sicrhau bod cyfraith Cymru yn defnyddio canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer 
llygredd aer. 
 
Mae diogelu iechyd y cyhoedd yn ymrwymiad allweddol i mi. Un o brif amcanion y 
Gyfarwyddeb Terfynau Allyriadau Cenedlaethol newydd yw cau’r bwlch rhwng lefelau 
llygredd aer cyfredol a lefelau canllaw Sefydliad Iechyd y Byd drwy leihau allyriadau 5 
llygrydd aer pwysig. Mae’r llygryddion yn cynnwys: amonia, ocsidau nitrogen, 
cyfansoddion organig anweddol nad ydynt yn fethan, deunydd gronynnol mân a sylffwr 
deuocsid. Ers 2011, mae’r DU wedi cyflawni holl ymrwymiadau lleihau allyriadau’r 
Undeb Ewropeaidd (UE) a rhyngwladol. Bydd Llywodraeth Cymru’n nodi ei chynlluniau i 
helpu i gyflawni ymrwymiadau lleihau allyriadau’r DU yn y dyfodol ar gyfer y 5 llygrydd yn 
Rhaglen Rheoli Llygredd Aer Cenedlaethol y DU a fydd yn cael ei chyhoeddi cyn 1 Ebrill 
2019. 
 
Yn ogystal, mae’r Rhaglen Aer Glân yn cydnabod er mai cydymffurfio â safonau 
perthnasol yw’r flaenoriaeth gyntaf, mae’n rhaid i gamau gwella ansawdd aer yng 
Nghymru fynd ymhellach na hyn er mwyn diogelu a gwella iechyd a llesiant yn y tymor 
hir. Mae fy swyddogion yn asesu agweddau ymarferol mabwysiadu a chyflawni 
canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer llygredd aer yng Nghymru, er enghraifft yr 
effeithiau economaidd, technegol, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae angen i unrhyw 
dargedau yn y dyfodol fod yn seiliedig ar dystiolaeth i sicrhau eu bod yn sicrhau’r newid 
mwyaf effeithiol, gan gefnogi’r gwaith o gyflawni’n nodau llesiant. 
 
Yn ddiweddar, bu Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn ymgynghori ar 
gorff statudol annibynnol newydd i ddwyn y llywodraeth i gyfrif ar amcanion 
amgylcheddol unwaith y bydd y DU wedi gadael yr UE. Mae fy swyddogion wedi 
gweithio gyda Defra i ddeall goblygiadau posibl y dull hwn mewn perthynas â 
datblygiadau polisi a deddfwriaeth yng Nghymru yn y dyfodol. 
 

 Cyflwyno ffioedd Parthau Aer Glân mewn ardaloedd sy’n torri neu sy’n agos at y 
terfynau ar gyfer nitrogen deuocsid a deunydd gronynnol, a neilltuo’r arian ar gyfer 
gwella ansawdd yr aer ymhellach. 
 
Rwy’n cydnabod y gallai Parthau Aer Glân wella ansawdd yr aer yn sylweddol, gan godi 
proffil problemau ansawdd aer a gweithredu fel sbardun i newid ymddygiad. Gall 
Parthau Aer Glân ddarparu amrywiaeth o ymatebion i ymateb i her gwella ansawdd aer 
mewn ardaloedd lle mae tystiolaeth yn dangos bod angen gweithredu ar y cyd ac ar frys 
i fodloni gofynion deddfwriaethol ar derfynau llygryddion a’n dyheadau ehangach ar 
gyfer datblygu cynaliadwy a llesiant cenedlaethau’r dyfodol. 

 
Yn gynharach eleni, buom yn ymgynghori ar ddrafft Fframwaith Parthau Aer Glân i 
Gymru. Mae’r Fframwaith yn gosod polisi Cymru yn y maes hwn yng nghyd-destun 
iechyd y cyhoedd, gan nodi y dylai Parthau Aer Glân ddarparu ar gyfer camau 
gweithredu cydgysylltiedig i sicrhau gostyngiad sylweddol yng nghysylltiad y cyhoedd a’r 
amgylchedd â llygryddion niweidiol yn yr aer o bob ffynhonnell. Rydym yn bwriadu 
cyhoeddi’r Fframwaith erbyn diwedd 2018. 
 
Gall unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru gyflwyno Parth Aer Glân er mwyn mynd i’r 
afael â phroblemau ansawdd aer lleol, boed o ganlyniad i ormodiannau cyfreithiol a 
nodwyd neu fel rhan o raglen gwella iechyd i fynd i’r afael ag ansawdd aer gwael. Ar hyn 
o bryd, nid oes gofyniad cyfreithiol penodol ar awdurdodau lleol i gyflwyno Parth Aer 
Glân. Mae gwybodaeth leol yn hanfodol i ddod o hyd i atebion ansawdd aer sy’n addas i 



ardaloedd lleol a’r cymunedau a’r busnesau sydd wedi’u heffeithio. Gall nodweddion lleol 
effeithio ar lefelau llygredd lleol ac ni fydd modelau cenedlaethol yn cynnwys yr holl 
fanylion lleol angenrheidiol. Gall maint y gormodiant amrywio hefyd yn ôl amgylchiadau 
lleol. Mae cael awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am ffyrdd nad ydynt yn cydymffurfio i 
gymryd rôl arweiniol yn hanfodol. Pan fydd lefelau nitrogen deuocsid yn uwch na’r 
gwerthoedd terfyn mae angen i awdurdodau lleol ddatblygu cynlluniau arloesol i fynd i’r 
afael â hyn. 
 
Yng Nghymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Caerdydd sy’n gyfrifol am 
fynd i’r afael ag achosion lle y mae’r lefelau yn uwch na’r gwerthoedd terfyn mewn sawl 
lleoliad yn ardal eu hawdurdod. Rhagwelir y bydd achosion o’r fath yn parhau i fod felly 
am sawl blwyddyn oni bai fod camau gweithredu’n cael eu cymryd. Rwyf wedi gofyn i’r 
ddau awdurdod gynnal astudiaethau dichonoldeb i nodi’r opsiwn a fydd yn sicrhau 
cydymffurfiaeth ar frys. Oni bai fod Cyngor Dinas Caerdydd yn nodi mesur arall (neu 
fesurau eraill) a fyddai’n sicrhau bod y ffyrdd mae’n gyfrifol amdanynt yn cydymffurfio â 
therfynau statudol o leiaf mor fuan â chyflwyno Parth Aer Glân lle codir tâl, byddaf yn 
mynnu, drwy Gyfarwyddyd, bod Cyngor Dinas Caerdydd yn cyflwyno Parth Aer Glân. 
Mae’r amserlenni rwyf wedi’u cyflwyno i’r awdurdodau yn gofyn llawer, ac mae fy 
swyddogion yn darparu cymorth i sicrhau bod y gwaith hwn yn datblygu’n effeithlon. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi dyrannu dros £20 miliwn ar gyfer Cronfa Ansawdd Aer hyd 
2021 i helpu i gyflymu cydymffurfiaeth â therfynau nitrogen deuocsid a gwella ansawdd 
aer yng Nghymru. 
 
Fel rhan o’n gwaith i ddatblygu Cynllun Aer Glân i Gymru, rydym yn gweithio gyda 
rhanddeiliaid perthnasol i ystyried y cyfleoedd sy’n deillio o weithredu Parthau Aer Glân 
a sut y dylid eu hintegreiddio â pholisïau ehangach y Llywodraeth. 

 

 Sicrhau bod seilwaith a thechnoleg ar waith fel y gallai mwy o bobl ddefnyddio Cerbydau 
Allyriadau Tra Isel a thrafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Yn ddiweddar (11 Hydref 2018), cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth ddatganiad ysgrifenedig ar ddefnyddio £2 miliwn o gyllid ar gyfer pwyntiau 
gwefru trydan. 
 
Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i helpu i greu rhwydwaith cenedlaethol o bwyntiau 
gwefru cyflym sy’n hygyrch i’r cyhoedd, gan alluogi cerbydau trydan i wneud teithiau 
hirach. Bydd y ffocws ar leoliadau sydd ar neu ger ein rhwydwaith ffyrdd strategol, gyda 
phwyslais arbennig ar deithiau rhwng y gogledd a’r de a’r dwyrain a’r gorllewin. Bydd y 
gwaith hwn yn ategu’r pecynnau cyllido a gyflwynwyd gan y Swyddfa Cerbydau 
Allyriadau Isel ar gyfer Cynllun Pwyntiau Gwefru Preswyl ar Stryd, Cynllun Gwefru yn y 
Gweithle, a Chynllun Gwefru Cerbydau Trydan Gartref. 
 
Bydd rhan o’r cyllid yn cefnogi gwaith cwmpasu i sicrhau bod y seilwaith gwefru yn cael 
ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol a chosteffeithlon. Bydd hyn yn cynnwys pennu 
manylebau rhwydwaith, sicrhau bod pŵer ar gael a chyfleoedd ar gyfer defnyddio ynni 
adnewyddadwy lleol. 

 

 Buddsoddi mewn gwell monitro llygredd ledled Cymru, a sicrhau bod gwybodaeth am y 
risgiau i iechyd ar gael i grwpiau bregus. 

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am reoli llygredd aer yn eu hardaloedd fel rhan o’r drefn 
Rheoli Ansawdd Aer Lleol, a sefydlwyd o dan Ran IV o Ddeddf yr Amgylchedd 1995. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llawer o ganllawiau statudol yn nodi’r hyn a 
ddisgwylir gan awdurdodau lleol o ran cyflawni eu dyletswyddau rheoli ansawdd aer 
lleol. Mae hyn yn cynnwys monitro ac adrodd yn flynyddol ar ansawdd aer yn eu hardal. 
Mae adroddiadau blynyddol yn defnyddio templed a gynlluniwyd gan Lywodraeth 



Cymru, mewn ymgynghoriad ag awdurdodau lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Nod y 
templed yw hysbysu aelodau’r cyhoedd am lygredd aer yn eu hardal, y camau 
gweithredu sy’n cael eu cymryd i’w wella a sut allan nhw gyfrannu. 

 
O ran monitro ansawdd aer, rhaid i awdurdodau lleol fabwysiadu dull seiliedig ar risg o 
asesu a monitro ansawdd aer lleol, gan hoelio sylw ar leoliadau lle y bydd y cyhoedd yn 
debygol o ddod i gysylltiad â’r lefelau uchaf o lygredd. Mae rhai o’r monitorau a 
ddefnyddir gan awdurdodau lleol at ddibenion rheoli ansawdd aer lleol yn cynnig 
adroddiadau amser real sy’n sicrhau bod gwybodaeth am lefelau llygredd ar gael yn 
syth, gan alluogi pobl i gymryd camau i’w osgoi lle bo’n bosibl. Gellir gweld yr wybodaeth 
hon, a gwybodaeth gan rwydweithiau monitro Cenedlaethol a DU gyfan ar wefan 
Ansawdd Aer Cymru. Mae’r wefan hon hefyd yn darparu adnodd rhagweld llygredd aer a 
chyngor perthnasol ar iechyd y cyhoedd. 

 
Mae ein canllawiau ar reoli ansawdd aer lleol i awdurdodau lleol hefyd yn cydnabod 
ysgolion, cartrefi gofal, ysbytai, meithrinfeydd a llwybrau teithio llesol, ymysg eraill, fel 
‘lleoliadau derbynyddion sensitif’. Er enghraifft, dangos y cyfraniad sylweddol y mae 
hebrwng plant i’r ysgol ac oddi yno yn ei wneud at lefelau llygredd aer a thagfeydd traffig 
ar ffyrdd a’r potensial i ysgolion helpu i addysgu plant a rhieni ar y problemau sy’n 
gysylltiedig ag ansawdd aer ac ystyried atebion posibl. 
 
Fel rhan o’r gwaith sy’n ofynnol i ategu’r Rhaglen Aer Glân a pholisïau’r Llywodraeth yn 
y dyfodol, rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu’r seiliau tystiolaeth cywir yng 
Nghymru. I fwrw ymlaen â’r gwaith hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Prosiect 
Tystiolaeth, Arloesi a Gwella. Nod y prosiect yw ategu’r dystiolaeth sydd eisoes yn 
bodoli ar lygredd aer gan ddarparu tystiolaeth amserol a mwy lleol lle bo angen er mwyn 
sicrhau camau a  pholisïau sydd wedi eu targedu’n well yng Nghymru. Nod y gwaith fydd 
sicrhau bod rhanddeiliaid yn gweithio’n well gyda’i gilydd er mwyn helpu i ysgogi a 
gwerthuso ymyriadau i leihau llygredd aer, gan alluogi diwylliant o atal yn hytrach na 
lliniaru. 
 
Rwy’n croesawu atebion arloesol i wella’r asesiad o ansawdd aer ledled Cymru. Wrth i 
dechnoleg esblygu, bydd yn rhoi dealltwriaeth newydd i ni o broblemau llygredd aer a 
byddwn yn adolygu hyn drwy’r Prosiect Tystiolaeth, Arloesi a Gwella. 

 
O ran sicrhau bod y wybodaeth am y risg i iechyd ar gael i grwpiau agored i niwed, 
rydym wrthi’n datblygu cyfathrebiadau i godi ymwybyddiaeth a newid ymddygiad, fel 
rhan o Gynllun Aer Glân ehangach i Gymru. Bydd hwn yn seiliedig ar dystiolaeth, sy’n 
codi ymwybyddiaeth o’r problemau ac yn annog pobl i beidio â defnyddio eu ceir pan fo 
dewisiadau ymarferol eraill ar gael. Rhoddir pwyslais ar yr ymyriadau sy’n mynd i’r afael 
â phroblemau rhyng-gysylltiedig ac sy’n gallu sicrhau nifer o fanteision, fel hyrwyddo a 
hwyluso teithio llesol. Fel rhan o’r Cynllun Aer Glân byddwn yn adolygu’r drefn rheoli 
ansawdd aer lleol gyfredol i weld a oes modd ei gwella. 

 

 Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o effaith llosgi coed yn y cartref ac o’r camau y gellir eu 
cymryd i’w lleihau. 

Mae gwaith ar y polisi llosgi yn y cartref yn rhan annatod o’r Rhaglen Aer Glân. Mae dull 
amlweddog yn ofynnol er mwyn sicrhau bod y cyfarpar a thanwydd domestig glanaf yn 
cael eu defnyddio i losgi a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw’n barhaus. Dim ond trwy 
godi ymwybyddiaeth o’r problemau cysylltiedig er mwyn newid sut a beth mae pobl yn ei 
losgi y gellir sicrhau llwyddiant yn y maes hwn.   
 
Rydym yn datblygu sail tystiolaeth i ddeall yr amgylchiadau penodol yng Nghymru o ran 
llosgi tanwydd solet yn y cartref. Yn bwysicach, rhaid inni ddeall yn well y sefyllfa 
benodol yng Nghymru o ran y mathau o gyfarpar a thanwydd sy’n cael eu defnyddio a 



chyflwyno safonau posibl yn y dyfodol i lywio’r ymddygiadau a’r ymyriadau mwyaf 
effeithiol. Rydym yn gweithio gyda phob rhanddeiliad perthnasol, gan gynnwys HETAS, 
sy’n sefydliad sy’n gweithio dros defnyddwyr i hyrwyddo defnydd diogel ac effeithiol o 
danwydd solet, a Chynghrair y Diwydiant Stofiau, cymdeithas o weithgynhyrchwyr a 
chyflenwyr tanwydd pren, i ategu’r gwaith hwn. 
 

Credaf y dylai’r gwaith yr ydym yn ei ddatblygu drwy’r Rhaglen Aer Glân roi sicrwydd i’r 
Pwyllgor bod amrywiaeth eang o gamau gweithredu yn cael eu datblygu ar draws y 
Llywodraeth i wella ansawdd aer ac iechyd. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Hannah Blythyn AC/AM 
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Minister for Environment 


