
 

Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
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Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Mawrth 2017 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Marc Wyn Jones 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6363  

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru

Rhag-gyfarfod preifat  

(09.15-10.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru: 

Archwiliad o dystiolaeth a phenderfyniadau mewn ACMau gan 

ddefnyddio cregyn bylchog ym Mae Ceredigion fel astudiaeth 

achos 

(10.00-11.00) (Tudalennau 1 - 18)  

Yr Athro Michel Kaiser, Athro Gwyddorau Cadwraeth Forol - Ysgol Gwyddorau 

Eigion, Prifysgol Bangor 

Dr Emma Sheehan, Cymrodor Ymchwil Sefydliad y Môr – Ysgol y Gwyddorau 

Biolegol a Morol, Prifysgol Plymouth 

Dogfennau atodol: Briff Ymchwil 

3 Papur(au) i'w nodi: 

(11.00 - 11.05)   

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ar ansawdd aer yng Nghymru 

 (Tudalennau 19 - 20)  

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 1i’w nodi 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 

ar ansawdd aer yng Nghymru 

 (Tudalennau 21 - 23)  

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 2 i’w nodi  

 

Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar 

ansawdd aer yng Nghymru 

 (Tudalennau 24 - 26)  

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 3 i’w nodi (Saesneg yn unig) 

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 

ansawdd aer yng Nghymru 

 (Tudalennau 27 - 30)  

Dogfennau atodol: 

CCERA(5)-09-17 – Papur 4 i’w nodi  

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar ansawdd aer yng 

Nghymru 

 (Tudalennau 31 - 32)  

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 5 i’w nodi 

 

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar ansawdd 

aer yng Nghymru 

 (Tudalennau 33 - 36)  

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 6 i’w nodi  

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer gweddill y cyfarfod. 

   

 



Egwyl  

(11.05-11.15) 

 

5 Craffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Pedolwyr (Cofrestru) 

(11.15-11.25)  (Tudalennau 37 - 38)  

Dogfennau atodol: Briff Cyfreithiol 

 

6 Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig 

yng Nghymru – trafod yr adroddiad 

(11.25-12.30) (Tudalennau 39 - 94)  

Dogfennau atodol: Adroddiad drafft 

Cinio  

(12.30-13.00) 

 

7 Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig 

yng Nghymru – trafod yr adroddiad 

(13.00-15.00)   

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Rebecca  Evans AC/AM 
Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Social Services and Public Health 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 
Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 

Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding. 

Ein cyf/Our ref MA(P)/RE/0454/17 
 
 
Mark Reckless 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

 
 
           23 Chwefror 2017 
 
 
Annwyl Mark, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 31 Ionawr 2017 ynghylch ansawdd aer yng Nghymru. 
Roeddwn yn falch o glywed bod eich pwyllgor wedi trafod y mater pwysig hwn ar 18 Ionawr, 
gan fod dod i gysylltiad â llygredd aer yn benderfynydd iechyd pwysig.  
 
Fel y gwyddoch, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig sy’n 
gyfrifol  am bolisïau ansawdd aer. Fodd bynnag, mae mynd i’r afael ag ansawdd aer yn 
gofyn am ddull o weithio sydd â nifer o linellau gweithredu, lle mae camau’n cael eu cymryd 
mewn perthynas ag amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys dulliau o reoli ansawdd aer 
yn lleol, sut mae diwydiant yn cael ei reoleiddio, materion sy’n ymwneud â’r gyfundrefn 
gynllunio, a’r ymdrechion i hyrwyddo teithio llesol. Gan hynny, mae fy swyddogion innau yn 
yr Is-adran Iechyd y Cyhoedd, gyda chymorth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn gweithio 
gyda swyddogion cyfatebol yn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar faterion sy’n 
gysylltiedig ag ansawdd aer pan fo’r gwaith yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd.   
 
Byddwch wedi cael gwybod bod Llywodraeth Cymru wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 
yn ddiweddar ynghylch sut y gellid gwella ansawdd aer a dulliau o reoli sŵn yn lleol. Mae fy 
swyddogion wrthi’n ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, a byddant yn helpu i ddatblygu 
cynigion ar gyfer unrhyw gamau pellach y gellid eu cymryd i leihau’r peryglon i iechyd a’r 
anghydraddoldebau sy’n codi pan fo pobl yn dod i gysylltiad â llygredd aer. Mae’r camau 
gweithredu canlynol ymysg y rhai y bydd fy swyddogion yn symud ymlaen â nhw: 
 

 cynnal ymgyrch codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol a’r cyhoedd o 
faterion sy’n ymwneud ag ansawdd aer;  

 

 datblygu canllawiau ar gyfer Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd y Byrddau Iechyd Lleol, 
Cyfarwyddwyr Amddiffyn y Cyhoedd yr Awdurdodau Lleol, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
er mwyn annog integreiddio a hyrwyddo ffyrdd mwy effeithiol a chydgysylltiedig o reoli 
ansawdd aer lleol. Bwriedir i’r canllawiau hyn bwysleisio’r angen i ddefnyddio dull 
gweithredu deuol ar gyfer rheoli ansawdd aer yn lleol. Hefyd byddant yn amlinellu’r 
camau y gellir eu cymryd i leihau’r peryglon mewn perthynas â’r holl ymyriadau, gan 
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gynnwys ymyriadau a dargedir, ar gyfer lleihau peryglon ac anghydraddoldebau yn yr 
ardaloedd hynny lle mae’r ansawdd aer ar ei waethaf a lle mae’r anghenion mwyaf o ran 
iechyd cyhoeddus. 

 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal ymchwil i geisio gwella’r trefniadau ar gyfer Rheoli 
Ansawdd Aer yn Lleol yng Nghymru, ac mae am sicrhau bod anghenion iechyd cyhoeddus; 
dulliau o gydweithio; a’r effeithiau a gyflawnir yn cael eu hintegreiddio cymaint â phosibl. 
Felly, bydd fy swyddogion yn gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y ddwy 
ffrwd gwaith uchod. 
 
Drwy’r trafodaethau gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac awdurdodau lleol, a gynhelir drwy 
Fforwm Ansawdd Aer Cymru, mae fy swyddogion hefyd yn cyfrannu at yr ymdrechion i: 
 

 wella’r polisi a’r canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol, o ran cynllunio cenedlaethol sy’n 
ymwneud ag ansawdd aer; a  
 

 datblygu syniadau ar gyfer cynigion mwy sylweddol ar gyfer gwella’r ffordd o reoli 
ansawdd aer yn lleol yng Nghymru.  

 
Mae’r ymateb hwn yn amlygu rhai o’r prif ddarnau o waith ar ansawdd aer yr wyf yn bwrw 
ymlaen â nhw. Os byddwch am gael rhagor o wybodaeth, mae croeso ichi gysylltu â mi.  
  
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Social Services and Public Health 
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Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs 
 
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 

                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 

Welsh will not lead to a delay in responding. 

Ein cyf/Our ref MA-(L)/LG/0103/17 
 
 
Mark Reckless AC 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 

CF99 1NA 
 
SeneddNHAMG@cynulliad.cymru 
 

 
21 Chwefror 2017 

 
 
 
 
Annwyl Mark  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 31 Ionawr, yn gofyn imi amlinellu’r camau y byddaf yn eu 
cymered o ran deall difrifoldeb y problemau sy’n gysylltiedig ag ansawdd yr aer yng 
Nghymru, trwy weithgareddau monitro, gwella ansawdd yr aer drwy reoleiddio a gorfodi a 
monitro'r peryglon amgylcheddol sy’n gysylltiedig ag ansawdd aer gwael. 
 
Mae monitro ansawdd yr aer a’r risgiau amgylcheddol cysylltiedig, yn digwydd ar nifer o 
lefelau. Caiff monitro cenedlaethol ei reoli yn unol â gofynion Cyfarwyddeb yr UE gan 
Asiantaeth yr Amgylchedd drwy’r rhwydwaith monitro cenedlaethol o dan gontract y DU. 
Mae Awdurdodau Lleol yn monitro yn unol â’u dyletswyddau rheoli ansawdd yr aer yn lleol 
(LAQM) o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995. Caiff y monitro ei gomisiynu hefyd gan 
awdurdodau’r priffyrdd ac mae’n ofynnol trwy reoleiddwyr amgylcheddol ger rhai 
gweithfeydd diwydiannol penodol. 
 
Mae fy Adran yn monitro gwefan Fforwm Ansawdd yr Aer yng Nghymru 
http://www.welshairquality.co.uk/index.php?t=&n_action=&lg=w, sy’n darparu ystod eang o 
ddata monitro ansawdd yr aer i’r cyhoedd. Mae data ar ansawdd yr aer ledled y DU ar gael 
ar wefan Defra ar https://uk-air.defra.gov.uk. 
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Mae rheoleiddio a gorfodi yn digwydd drwy sawl sianel, gan gynnwys LAQM, pob un 
ohonynt o fewn fy mhortffolio i. 
 
Daeth ein hymgynghoriad ar ansawdd aer lleol a rheoli sŵn yng Nghymru i ben ar 6 Rhagfyr 
a chafwyd 50 o ymatebion. Rwyf ar hyn o bryd yn ystyried argymhellion yn seiliedig ar yr 
ymatebion a gafwyd. Byddaf yn cyhoeddi ymatebion yr ymgynghoriad yn llawn ac yn 
cyflwyno datganiad i Aelodau’r cynulliad ar sut yr wyf yn bwriadu newid y broses LAQM yng 
Nghymru, cyn diwedd Mawrth 2017. Roedd yr ymatebion i’r cynigion penodol o fewn y 
ddogfen ymgynghori yn ffafriol ar y cyfan, yn enwedig o ran yr angen i gael mwy o 
gydweithio a’r angen i leihau llygredd yn yr aer ar draws y boblogaeth gyfan yn ogystal â 
chanolbwyntio ar ardaloedd sydd yn methu â chadw at nodau ansawdd yr aer. Bydd fy 
Adran yn creu canllaw diwygiedig ar bolisïau i Awdurdodau Lleol, ac yna dempled gwell ar 
gyfer cofnodi blynyddol. Rwyf hefyd yn bwriadu ymyrryd, ble y bo angen, i wella sut y mae 
Awdurdodau Lleol yn cydymffurfio ag amserlenni cofnodi a chynllunio camau gweithredu. 
 
Mae fy swyddogion yn cydweithio ym maes Iechyd y Cyhoedd i ddatblygu ymgyrch 
addysgol ar ansawdd yr aer i weithwyr iechyd proffesiynol a’r cyhoedd ac i gynhyrchu 
canllawiau cenedlaethol ar gyfer Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd mewn Byrddau Iechyd 
Lleol, Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd o fewn Awdurdodau Lleol ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. Bydd y canllaw hwn yn annog cydweithio i sicrhau y cyflawnir yr LAQM. 
 
Mae fy swyddogion yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol a rhanddeiliaid eraill i edrych ar y 
polisïau a’r canllawiau cynllunio cenedlaethol o ran ansawdd yr aer a sŵn. Bydd nifer o’r 
ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar yn bwydo i mewn i’r broses hon. 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Awdurdodau Lleol yn rheoli’r allyriadau i’r aer o brosesau 
diwydiannol drwy drefn drwyddedu amgylcheddol ac mae fy swyddogion yn cydweithio’n 
agos â rheoleiddwyr a chwmnïau ble y bo’n briodol. Rydym wedi sefydlu cynllun gweithredu 
yn y tymor byr ar gyfer deunydd gronynnol yn ardal gweithfeydd dur Port Talbot, ac rydym 
yn ddiweddar wedi comisiynu astudiaethau ar ddeunydd gronynnol ym Mhort Talbot a nicel 
yng Nghymoedd Abertawe. 
 
Ar safon yr aer yn gyffredinol, ym mis Tachwedd, daeth yr Uchel Lys i’r casgliad y dylid 
diddymu cynllun ansawdd yr aer Llywodraeth y DU 2015, a gynhyrchwyd er mwyn bodloni 
gofynion Cyfarwyddeb Ansawdd Aer yr Amgylchedd UE. Daeth y dyfarniad i’r casgliad nad 
oedd y cynllun y bodloni gofynion cyfreithiol y DU i wella ansawdd yr aer yn y cyfnod byrraf 
posibl. Daethpwyd i’r casgliad nad oedd y rhagolygon yn seiliedig ar fodelu yn gywir, gan ei 
wneud yn annhebygol y byddai modd cydymffurfio â therfynau ansawdd yr aer. 
 
Mae’n ofynnol felly i Lywodraeth y DU ddrafftio cynllun newydd ar gyfer ansawdd yr aer er 
mwyn gallu cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb. Bydd ymgynghoriad ar y cynllun newydd erbyn 
24 Ebrill 2017, ac mae’n rhaid ei sefydlu erbyn 31 Gorffennaf 2017. 
 
Mae goblygiadau hyn o ran cynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â llygredd nitrogen 
deuocsid yng Nghymru yn dibynnu ar ragolygon newydd y DU ar gyfer cydymffurfio a 
ddarparwyd gan Defra. Bydd y rhain yn cynnwys amcangyfrifon newydd a mwy cywir ar 
gyfer allyriadau traffig a gwell datrysiadau amser (sef rhoi rhagolygon nid yn unig ar gyfer y 
blynyddoedd 2020, 2025 a 2030 ond ar gyfer blynyddoedd eraill hefyd) o fewn asesiadau 
ansawdd aer. Bydd angen i gynllun newydd drafft y DU ddangos sut y mae modd 
cydymffurfio â’r terfynau cyn gynted â phosib, gan gynnwys yn y pedair ardal nad ydynt yn 
cydymffurfio yng Nghymru. 
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Yn ein Papur Gwyn diweddar ar y newid o’r UE i berthynas newydd ag Ewrop, mae’n amlwg 
bod angen inni fod yn wyliadwrus a sicrhau nad ydym yn colli'r diogelwch a’r safonau oedd 
o fudd i’n dinasyddion a’r gymdeithas gyfan. Rydym ar hyn o bryd yn bodloni ein 
hymrwymiadau o ran monitro a modelu ansawdd yr aer yn genedlaethol trwy gontractau 
ledled y DU sy’n cael eu hariannu yn ganolog o gyllideb tystiolaeth o ansawdd yr aer yn y 
DU sy’n cael ei rheoli gan Defra. Mae contractau eraill tebyg o fewn y DU wedi eu sefydlu er 
mwyn rhoi cymorth technegol i’r LAQM, er gwaethaf y gofynion gwahanol ar gyfer yr LAQM 
ym mhob gweinyddiaeth o fewn y DU. Er ei bod o bosibl yn haws i sicrhau bod trefniadau 
ansawdd yr aer cenedlaethol a lleol yn ategu ei gilydd wedi inni adael yr UE, byddem yn 
bryderus o weld Llywodraeth y DU yn lleihau'r lefel gyffredinol o fonitro, modelu a chymorth 
technegol sy’n cael ei darparu ar hyn o bryd drwy gontractau ledled y DU. 
 
Mae rhai dulliau pwysig wrth gwrs o wella ansawdd yr aer sydd heb eu datganoli, er 
enghraifft dulliau cyllidebol o ran cerbydau diesel, ac rydym am i Lywodraeth y DU chwarae 
ei rhan i wella ansawdd yr aer yng Nghymru. 
 
Mae’r Pwyllgor wedi mynegi diddordeb yn y gorffennol yn achos llys Gorsaf Bŵer 
Aberddawan ac ysgrifennais yn ddiweddar at holl Aelodau’r Cynulliad ar y mater hwn. 
Rwy’n gobeithio i hyn egluro’r sefyllfa bresennol o ran allyriadau ocsidau nitrogen 
Aberddawan, a’r camau sy’n cael eu cymeryd gan Gyfoeth Naturiol Cymru i alluogi’r 
dyfarniad. 
 
 
Cofion  
 
 
 
 
 
 
 

Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs 
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P GIG 
O~}oNHS 

G 
Bwrdd lechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan 
University Health Board 

Our Ref: JP/Np/jac Direct Line: 01633435958 3 March 2017 

Mr Mark Reckless 
Assembly Member 
Chair of the Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee. 
Welsh Government 
Cathays Park 
Cardiff 
CF103NQ 

Re: Air Quality in Wales 

Dear Mark 

Thank you for your letter dated 31't January 2017 regarding the decision and 
making process in relation to appraising options for the location of the Specialist 
Critical Care Centre (SCCC). 

Plans for the development of the SCCC from a clinical perspective were developed in 
the context of the Clinical Futures Programme, the aim of which was and still is to 
provide better local access to a broad range of services in recognition of the impact 
that this has on inequalities in health, promotion of health and well-being and 
integration of care. The future location of specialist and critical care services has 
been a central consideration for the Clinical Futures programme and was one of the 
priority issues that emerged from early public engagement work at the outset of the 
planning process in 2003. Whilst the public accepted the case for change in relation 
to specialist and critical care services, and endorsed the Clinical Futures model of 
care, they were concerned to ensure that the location of these services was as 
accessible as possible for the whole population. This was a particular concern in the 
rural and valleys areas to the north of Gwent where roads and access to transport is 
more problematic. 

Whilst access to services can be achieved through advancements in technology, 
improved communications and telemedicine, geographical and physical access to 
specialist and critical care services is an important factor in planning particularly in 
terms of major emergencies, paediatric and obstetric care. The location of SCCC 
services in Gwent needed to reflect the fact that the catchment population covered 
a wide geographical area within which there are a wide range of transport and 
access issues, for example, low car ownership in deprived areas or poor public 
transport in rural communities, such as south Powys and north Monmouthshire. 
Although some parts of the catchment population are concentrated in urban areas 
such as Newport, other parts such as Monmouthshire and South Powys are widely 
dispersed. 

11 Page 
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In addition the mobility and location of the workforce has had to be considered in 
terms of the future location of services. Whilst all staff groups must be considered, 
in the context of specialist and critical care services which are currently delivered at 
both the Royal Gwent Hospital and Nevill Hall Hospital sites, the relocation of these 
services would have a particular impact on the clinical staff working in these areas. 
As these specialist skills are not transferable and are in short supply within the NHS 
this needed to be a prime consideration in determining the location of the SCCc. 

In the context of the above and in order to identify optimum locations for the SCCC 
a travel times review was undertaken between 2005 and 2007 as set out below: 

Stage 1 
200S 

Stage 2 
(Jan - Sept 
06) 

Stage 3 
(Sept - Dec 
06) 

Travel Times Analysis completed by RKW, Healthcare 
Strategists based on clinical activity data and model informed 
by patients and clinical staff 
The analysis was based upon the Gwent Healthcare NHS 
Trust's patient activity in 2004/05, using a proxy for numbers 
of visitors, and including both private and public transport 
modes. 
Weightings were used for emergency journeys and length of 
journey to reflect the need to get all patients to specialist and 
critical care services within an acceptable time. 

Outcome 
The analysis showed that the best location for the SCCC would 
be within a 3 mile radius of Croes-y-ceiliog, Cwmbran, with 
good access to the A4042. At this location 95% of patients can 
reach the SCCC within 30 minutes and 100% of patients can 
get there within an hour. This level of access is key in 
achieving the investment objectives of the Clinical Futures 
Programme 

- Informal discussions regarding the outcome of the Travel times 
analysis took place with key stakeholders - South East Wales 
Transport Association (SEWTA), Welsh Ambulance service, 
Torfaen LA Highways Department, LHB Boards, Community 
Health Council, Clinical Futures Public Forum 

Outcome 
- widespread support for a central location and the approach 
- SEWTA commended approach taken 
- support from Welsh Ambulance Service 

Formal public consultation on the location of SCCC, with 
options for respondents to suggest alternatives 

Outcome 
- Majority support for a central location (83 % of respondents) 
- Minority objection from Newport LA in favour of Newport 

locations 

The following paragraph is an extract from Community Health 
Council's Report on Public Consultation 

"Specialist and Critical Care Centre: 496 people or 95% of all 
respondents answered the question on the general location of the 
SCCc. A clear majority supported the location of the SCCC in the 
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central location - 83% in support. Although there was a more 
substantial minority from Newport against this proposition, it was 
still supported three to one by city residents. There was a 
particularly low response from Blaenau Gwent reSidents, though an 
overwhelming majority favoured the central location. Welsh 
Ambulance Services NHS Trust has confirmed its support for the 
Clinical Futures proposals. It also preferred a site in the central 
zone "rather than any other location in Gwent. " 

Stage 4 - Gwent Trust and 5 LHB Boards in Gwent formally note their 
(28 Feb 07) support for the outcome of consultation 

A study of the impact on staff working in the Gwent Healthcare NHS Trust was also 
undertaken. Information on current staff highlighted that the 10 most populous post 
codes in terms of staff residence were based on a reasonably well defined 
geographical area that runs along the A4042 with a concentration of staff residences 
in and around the towns of Newport, Cwmbran and Abergavenny, The staff residing 
in these areas represented approximately 58% (6211) of the total number of staff 
employed by the Trust. Of these top 10 postcode districts : 

• 2577 members of staff resided in districts in and around Newport. 
• 1513 members of staff resided in post code districts in and around Cwmbran 
• 902 members of staff resided in postcode districts in and around Abergavenny 

This indicated that a central location as defined above would minimise the impact on 
staff, whereas a Newport or a Nevill Hall location would require significant numbers of 
staff to travel from one end of the catchment area to the other. 

Whilst the above has obviously focused on the key issue of accessibility to specialist 
and critical care services and the need for a central location, the Health Board, via a 
rigorous business case and option appraisal process, has also had to demonstrate 
that the SCCC itself is the best option for the delivery of these services from a 
clinical, financial and non-financial perspective. The business case process consisted 
of a Programme Business Case (submitted to Welsh Government in 2008), an Outline 
Business Case (submitted to Welsh Government in 2012) and a Full Business Case 
(submitted to Welsh Government in 2015). It should be noted that at each stage 
identified above Welsh Government undertook a rigorous assessment process prior to 
their approval. This culminated in formal approval of the SCCC Full Business Case in 
October 2016 which has allowed the Health Board to proceed with its construction. 

I hope that the above provides you with assurance that the decision to locate the new 
hospital at Lianfrechfa, Cwmbran has been made in the context of a very rigorous 
and detailed planning process. If you require any additional information or require 
copies of the above business cases please do not hesitate to contact me. 

Yours sincerely 

Judith Paget 
Chief Executive/Prif Weithredwr 
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Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol 
Cabinet Secretary for Finance and Local Government 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru                 
Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

Mark Reckless AC  
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 
  

 
  

 
6 Mawrth 2017 

 
 
Annwyl Mark, 
 

Diolch am eich llythyr ar 31 Ionawr ynghylch y camau sy’n cael eu cymryd i fonitro effaith fy 
mhortffolio ar ansawdd yr aer yng Nghymru.  
 
Mae eich llythyr yn cyfeirio’n benodol at y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Wrth 
benderfynu ar ein cynlluniau buddsoddi cyfalaf pedair blynedd, a gymeradwywyd gan y 
Cynulliad Cenedlaethol ym mis Ionawr, roedd y broses asesu yn cynnwys ystyried 
goblygiadau newid yn yr hinsawdd ac effaith carbon dros oes y rhaglenni arfaethedig.  
 
Mae ystyriaethau amgylcheddol yn rhan o’n trefniadau cynllunio cyfalaf ac yn rhan ganolog 
o'r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, sydd yn ei dro yn cyd-fynd â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Enghraifft o'n hymrwymiad yw'r buddsoddiad cyfalaf 
o dros £145 miliwn yng Nghyllideb 2017-18 i ddatblygu a rhoi ar waith bolisïau sy’n 
ymwneud â newid yn yr hinsawdd, effeithlonrwydd ynni a Thwf Gwyrdd, sydd i gyd yn 
cyfrannu at ansawdd yr aer.  
 

O ran Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae fy rôl wrth roi'r Ddeddf ar 
waith yn rhoi rhagor o gyfleoedd i fonitro ansawdd yr aer. Cyhoeddwyd y 46 Dangosydd 
Cenedlaethol ar gyfer Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Mawrth 2016. Cytunwyd ar 
ddangosydd ar gyfer ansawdd yr aer fel un o’r dangosyddion hynny a fydd yn y dyfodol yn 
mesur y cynnydd tuag at gyflawni’r saith nod llesiant a geir yn y Ddeddf. Mae’r ddogfen 
dechnegol ar y dangosyddion cenedlaethol ar gael yma:  
 
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/national-
indicators/?lang=cy 
 
ac mae’n nodi’r union ddangosydd sef:  
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Dangosydd 4: Lefelau Cyfartalog blynyddol cysylltiad â llygredd nitrogen deuocsid (NO2) 
wedi’u mesur mewn µg/m3 

 
Mae’r ddogfen dechnegol hefyd yn cyfeirio at enghreifftiau o ddata cyd-destunol er mwyn 
helpu â’r gwaith dadansoddi. Yn achos ansawdd yr aer mae’r rhain yn cynnwys:  
 

 Fframwaith canlyniadau iechyd y cyhoedd 
 

http://gov.wales/topics/health/publications/health/reports/public-health-
framework?skip=1&lang=cy 

 

 Gwefan ansawdd aer Cymru 
 

http://www.welshairquality.co.uk/index.php?t=&n_action=&lg=w 
 

Mae gan awdurdodau lleol rôl bwysig wrth wella ansawdd yr aer. Mae ganddynt 
ddyletswyddau cyfreithiol o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i gynnal adolygiadau ac asesu 
ansawdd yr aer, a phan na chydymffurfir â’r amcanion cenedlaethol, rhaid datgan bod ardal 
yn ‘ardal rheoli ansawdd yr aer’ a rhoi ar waith gynllun gweithredu i reoli ansawdd yr aer yn 
lleol, er mwyn ceisio cyflawni’r amcanion hynny. Mae gan awdurdodau lleol hefyd rôl 
ehangach wrth ystyried effaith datblygiadau tir a chynlluniau trafnidiaeth ar ansawdd yr aer, 
ac wrth atal problemau newydd rhag datblygu, yn ogystal â rôl i roi hwb i’r agenda iechyd  
sy’n gysylltiedig ag ansawdd yr aer.  
 
Er mai ym mhortffolios Ysgrifenyddion eraill y Cabinet y mae'r cyfrifoldeb dros y meysydd 
polisi hyn, rwyf wedi ymrwymo i drafod y materion hyn ag awdurdodau lleol pan fydd 
problemau’n dod i’r amlwg.  Mae ansawdd yr aer yn un o’r pynciau a fydd yn cael eu trafod 
yn fy nghyfres nesaf o gyfarfodydd ag arweinwyr yr awdurdodau lleol. 
 
Mae ffynonellau data am ansawdd yr aer hefyd wedi’u cynnwys yn y cyfresi data y mae 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi bod yn eu defnyddio fel man cychwyn ar gyfer 
asesu llesiant lleol, ac mae gofyn i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd roi sylw i’r 
dangosyddion cenedlaethol wrth asesu llesiant. Yn ôl yr arwyddion cynnar, mae ansawdd yr 
aer yn cael ei ystyried yn benodol yn yr asesiadau sy’n cael eu cyhoeddi ar gyfer 
ymgynghori. Aeth nifer ati i ymgysylltu’n helaeth â chymunedau yr haf diwethaf er mwyn 
deall yn well y meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt ac i geisio barn pobl am eu 
hardaloedd. Bydd yn rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Lleol benderfynu sut i flaenoriaethu, 
a hynny ar sail yr asesiadau. Gall hyn olygu y bydd rheoli ansawdd yr aer yn lleol yn 
flaenoriaeth ar gyfer gweithredu ar y cyd mewn rhai ardaloedd, er nad oes modd sicrhau 
hynny.   
 
Mae caffael yn faes arall rwy’n gyfrifol amdano, ac yn faes sy’n rhan o fy mhortffolio. Mae 
datganiad Polisi Caffael Cymru yn ceisio annog gweithredu’n gadarnhaol wrth gaffael drwy 
ddilyn egwyddorion pwysig a chymryd camau sy’n gysylltiedig â hynny. Mae un o’r rhain yn 
ei gwneud yn ofynnol i gynnal Asesiad Risg Cynaliadwyedd wrth gaffael. Mae’r Asesiad yn 
ddull y mae uned Gwerth Cymru Llywodraeth Cymru wedi’i ddatblygu i geisio sicrhau bod 
ein prosesau caffael yn gwneud mwy dros yr amgylchedd, yr economi a chymdeithas. Mae 
logisteg a thrafnidiaeth yn un maes o bwys, gyda’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd yn argymell 
dulliau i roi sylw i’r maes hwn mewn ffordd gadarnhaol, gan leihau’r effaith ar ansawdd yr 
aer cymaint ag y bo modd. 
 
Mae Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Cymru yn annog cydweithio wrth gaffael ar draws y 
sector cyhoeddus yng Nghymru, ac mae egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru a 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi’u hymgorffori yn ei holl waith.  
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Mae Categori Fflyd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn gyfrifol am amrywiaeth eang o 
waith caffael sy'n ymwneud â fflyd ar ran y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae 
egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi’u hymgorffori yn ei 
holl waith drwy’r amcanion strategol sy’n ceisio rhoi sylw i ansawdd yr aer, a cheir rhagor o 
wybodaeth am hyn isod. 
 
 

 Cymru Iachach – lleihau’r allyriadau CO2 sy’n cael eu creu ym mhob un o’r is-
gategorïau Fflyd a Thrafnidiaeth drwy wella’r seilwaith trafnidiaeth a hyrwyddo 
ailddefnyddio ac ailgylchu. 

 

 Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang – sicrhau bod gweithwyr Fflyd wedi’u hyfforddi i 
hyrwyddo patrymau gyrru economaidd, gan leihau’r allyriadau CO2 sy'n cael eu 
rhyddhau i'r amgylchedd. Edrych ar y cyfleoedd i ailddefnyddio neu ailgylchu pryd 
bynnag y bydd hynny’n bosibl, h.y. teiars, hen gerbydau, darnau sbâr ac ati. 

 
I roi’r camau hyn ar waith, mae tendr llogi cerbydau adran fflyd y Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol wedi cynnwys y gofynion canlynol yn y fanyleb:  
 

 mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Chwsmeriaid wedi ymrwymo i 
gynaliadwyedd ac i leihau allyriadau, ac mae targed wedi’i osod o 130g/km o CO2 fel 
cyfartaledd wrth ddefnyddio ceir i deithwyr. Fodd bynnag, mae pob cyflenwr wedi’i 
annog i ddarparu ceir ym mhob dosbarth gydag uchafswm allyriadau o 100g/km o CO2. 

 

 bydd y Cyflenwr yn rhoi gwybodaeth reolaidd ac yn cyfrifo’r allyriadau CO2 sy’n deillio o 
ddarparu’r gwasanaethau, a hynny er mwyn helpu i leihau carbon.  

 

 bydd y Cyflenwr yn gwneud popeth rhesymol o fewn ei allu i helpu’r Cleient a 
Chwsmeriaid i leihau’r allyriadau CO2 sy’n deillio o ddarparu’r gwasanaethau drwy 
argymell a darparu cerbydau sy’n llesol i’r amgylchedd pryd bynnag y bydd hynny’n 
bosibl 

 

 bydd y Cyflenwr yn helpu’r Cleient i ganfod Proffil Ôl-troed Carbon cerbydau llogi’r 
Cwsmeriaid, ac yn defnyddio hyn fel sail i fonitro'r defnydd o danwydd ac allyriadau.  
Bydd y Cyflenwr yn rhoi tabl misol i’r Cwsmer o ddarlleniadau allyriadau ecsôst a 
gafwyd naill ai wrth wneud gwaith cynnal a chadw ar y fflyd, yn ystod yr archwiliad cyn y 
prawf MOT blynyddol, neu yn ystod y prawf MOT blynyddol. 

 

 Bydd Gwybodaeth Reoli hefyd yn cael ei chasglu ynghylch statws allyriadau CO2 y 
cerbyd a chyfanswm y CO2 ar gyfer y daith.  

 
O ran cyllid Ewropeaidd, er nad yw hwnnw’n rhoi sylw uniongyrchol i liniaru effeithiau 
ansawdd aer gwael, rydym yn cefnogi gweithgarwch sy’n hwb i’r economi werdd a’r 
economi carbon isel, a hynny’n benodol drwy ein blaenoriaethau ar gyfer ynni 
adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, ymchwil ac arloesi. Er enghraifft, mae’r rhain yn 
cynnwys cynlluniau fel y canlynol:  

 
‘Deep Green’ yn Ynys Môn – mae £10.5 miliwn o gyllid yr Undeb Ewropeaidd wedi 
helpu'r cynllun arloesol hwn i ddylunio, cynhyrchu a phrofi dyfais cyflymder isel er mwyn 
creu trydan i filoedd o gartrefi drwy lanw a llif y môr.  
 
Y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol 
Arloesol, sy'n cael ei harwain gan Brifysgol Abertawe. Mae £15 miliwn o gyllid yr Undeb 
Ewropeaidd wedi helpu’r cynllun hwn a fydd yn rhoi sylw i her trydan a gwres carbon isel 
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drwy alluogi adeiladau i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain – gan 
ddefnyddio ynni'r haul yn unig. 
  

Drwy fuddsoddi o Gronfeydd Strwythurol, rydym hefyd yn sicrhau bod pob cynllun sy’n cael 
ei gefnogi yn rhoi sylw i gynaliadwyedd amgylcheddol. Felly, er enghraifft, rhaid i 
ddatblygiadau i'r seilwaith gydymffurfio â safonau BREAM ac rydym yn annog gwaith i 
ddatblygu cynlluniau a mentrau teithio cynaliadwy, pan fydd hynny’n addas.  
 
Rwy’n falch fod y Pwyllgor yn dangos diddordeb mawr yn y mater pwysig hwn. Mae 
adroddiadau diweddar ynghylch ansawdd aer gwael yn ne-ddwyrain Lloegr yn dangos pa 
mor gyflym y gall y sefyllfa ddirywio a rhaid inni wneud popeth o fewn ein gallu i atal sefyllfa 
debyg yng Nghymru. Byddaf yn parhau i ddefnyddio’r holl ddulliau sydd ar gael imi i fonitro 
a lliniaru effeithiau unrhyw gamau a gymerir o fewn fy mhortffolio sy'n effeithio'n negyddol ar 
ansawdd yr aer. Fodd bynnag, nid yw cyfrifoldeb cyffredinol dros ansawdd yr aer yng 
Nghymru yn rhan o fy mhortffolio, ac felly dylid anfon unrhyw geisiadau am gyngor yn y 
dyfodol at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.   
 

 
 
Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol 
Cabinet Secretary for Finance and Local Government 
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Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 

  
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru                

  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Ein cyf/Our ref at MA-P/KW/0637/17 

 
 
 
Mark Reckless AC 

Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig,  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

Caerdydd 

CF99 1NA 

24 Chwefror 2017  
 
 

  
Annwyl Mark, 
  
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 31 Ionawr ynghylch yr ymchwiliad gan y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar ansawdd aer yng 
Nghymru a chyfraniad y portffolio Addysg i hynny.  
  
Mae band A Rhaglen Addysg ac Ysgolion y 21ain Ganrif yn golygu buddsoddiad o 
£1.4 biliwn a fydd yn talu am ailadeiladu ac adnewyddu 150 o ysgolion a cholegau 
ledled Cymru dros y cyfnod o bum mlynedd sy'n dod i ben 2019. 
  
Nod y Rhaglen yw lleihau nifer yr ysgolion a’r colegau sydd mewn cyflwr gwael a 
gwneud ein hystâd addysg yn fwy effeithlon ac effeithiol.  
  
Mae gofyn i bob adeilad newydd a ariennir drwy'r rhaglen gyrraedd safon ardderchog 
BREEAM a sgôr EPC o A. Yn ogystal, rydym yn gofyn bod 15% o ddeunyddiau eildro 
yn cael eu defnyddio.  
  
Mae Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn ymwybodol o'r cyfraniad y gallant ei 
wneud i wella ansawdd aer a gweithredu nifer o fesurau i leihau allyriadau niweidiol. 
Mae gan bob prifysgol yng Nghymru system rheoli amgylcheddol a gymeradwywyd 
yn allanol sy’n ymrwymo i leihau’r holl allyriadau niweidiol sy'n deillio o 
weithrediadau’r brifysgol, gan gynnwys allyriadau niweidiol i aer sy'n deillio o wresogi, 
teithio ar fusnes, neu weithrediadau eraill o fewn eu rheolaeth. Yn y blynyddoedd 
diwethaf, gwelwyd y sector yn llwyddo i leihau'r allyriadau hyn drwy fuddsoddi yn yr 
ystâd a chodi adeiladau newydd a gwella'r inswleiddio a systemau gwresogi. 
  
Mae pob un o brifysgolion Cymru yn cefnogi hyn drwy ddefnyddio cynlluniau teithio 
sy'n ceisio annog staff a myfyrwyr i beidio â theithio i’r brifysgol mewn car. Maent 
hefyd yn ceisio meddwl yn ehangach ac mewn rhai achosion mae hyn wedi arwain at 
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ddatblygu cyfleusterau newydd. Enghraifft o hyn yw sicrhau bod llety myfyrwyr yn 
cael ei adeiladu, cyn belled ag y bo modd, o fewn pellter cerdded i gampws, neu fel 
arall ddarparu gwasanaethau bws pwrpasol i leihau gorfod teithio mewn ceir. 
  
Hyderaf y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i adroddiad y Pwyllgor ar ansawdd 
aer yng Nghymru.  
  
 Yn gywir  

  

Kirsty Williams AC / AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
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Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure 
 
  
 

Bae Caerdydd •  Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

                Gohebiaeth.Ken.Skates@gov.wales 

  

 
  
 
 
Mark Reckless AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
 
 

 28 Mawrth 2017  
 
 
 

Annwyl Mark 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 31 Ionawr am gyfarfod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig  ynghylch ansawdd aer yng Nghymru.  
 
Mae'r atodiad sydd wedi'i amgáu yn nodi'r camau gweithredu a gymerir o fewn fy mhortffolio 
i fonitro ac i liniaru effeithiau ansawdd aer.  
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure 
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Atodiad 1 
 
Camau Gweithredu Portffolio'r Economi a'r Seilwaith o ran ansawdd aer 
 
Trafnidiaeth 

Ffyrdd 

Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am safonau allyriadau o gerbydau yng Nghymru. 
Gosodir y rhain ar gyfer y DU gyfan gan Lywodraeth y DU. 

Nid ydym yn monitro ansawdd aer yn rheolaidd, er bod gwaith monitro penodol yn cael ei 
gynnal mewn perthynas â diogelwch twnelau ffyrdd ac er mwyn llywio penderfyniadau fel y 
disgrifir isod.  

Mae'r modd yr ymdrinnir â materion sy'n ymwneud ag ansawdd aer ym mhrosiectau 
seilwaith ffyrdd Llywodraeth Cymru'n cael ei yrru gan nifer o brosesau sydd wedi'u hen 
sefydlu. Mae'r rhain yn ystyried ansawdd aer ochr yn ochr ag ystyriaethau amgylcheddol 
eraill ynghyd ag ystyriaethau nad ydynt yn rhai amgylcheddol. Mae'r prosesau hyn yn 
ymdrin â'r llygryddion a ganlyn: llwch, gronynnau (PM10), NOx a Nitrogen Deuocsid (NO2). 

Mae'r prosesau hyn yn gweithredu yng nghyd-destun Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth 
Cymru (WelTAG) a Chanllawiau'r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd. Mae'r canllawiau olaf 
yn bodloni'r gofynion ar gyfer Asesu Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau Priffyrdd (Asesu 
Effaith Amgylcheddol) 2007. 

Mae WelTAG yn galluogi'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i ystyried goblygiadau ansawdd 
aer o gamau cynnar datblygu prosiect, yn nhermau cyfiawnhad dros ymyrryd ac o ran 
archwilio dewisiadau posibl y gellid eu datblygu.  Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i 
ddatblygu amcanion ar gyfer y prosiect sy'n gallu cynnwys amcanion ar gyfer ansawdd aer, 
os oes rheswm dros hynny. 

Mae'r broses Asesu Effaith Amgylcheddol yn galluogi'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i 
ystyried arwyddocâd effeithiau ansawdd aer, yn ystod cyfnod adeiladu'r prosiect a phan fo'n 
weithredol, ochr yn ochr â materion amgylcheddol eraill. 

Fel rhan o'r broses Asesu Effaith Amgylcheddol, defnyddir canlyniadau o nifer o ffynonellau 
monitro sydd eisoes yn bod, fel rhwydweithiau monitro awdurdodau lleol, ynghyd â gwaith 
monitro pwrpasol a gynlluniwyd i sicrhau bod asesiad cywir a chymesur yn cael ei gynnal o’r 
cynllun. 

Tra bo'r prosiect yn cael ei adeiladu, cynhelir gwaith monitro i ymdrin â goblygiadau llygredd 
llwch a llygryddion eraill, pan fo hynny'n berthnasol.  Ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu, mae 
llygryddion yn cael eu monitro pan fod angen gwneud hynny.  

Rhaid i gamau lliniaru ar gyfer ansawdd aer mewn cynlluniau unigol gael eu teilwra’n 
bwrpasol ar gyfer cyd-destun y cynllun, effeithiolrwydd y mesurau a’r costau a ddaw yn eu 
sgil.  

Mewn rhai achosion, er enghraifft Ffordd Osgoi'r Drenewydd A483/A489 ac, os bwrir 
ymlaen â'r cynllun, coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd, mae darparu seilwaith newydd yn 
tynnu trafnidiaeth oddi ar ffyrdd presennol ac yn gallu lleihau llygredd aer yn sylweddol.  
Cymerir gofal i sicrhau nad yw newid y llwybr yn achosi problemau diangen ar y llwybr 
newydd. 

Yn yr un modd, yn ystod y gwaith adeiladu, cynhelir prosesau i sicrhau bod effaith y gwaith 
ar bobl a phroblemau eraill yn deillio o’r llwch yn cael eu lleihau i'r eithaf. Tudalen y pecyn 34



Bysiau 

Mae cymelliadau i annog bysiau gwyrddach ar gael drwy Grant Cynnal Gwasanaethau 
Bysiau Llywodraeth Cymru. Mae awdurdodau lleol a chwmnïau bysiau yng Nghymru hefyd 
yn gymwys i wneud ceisiadau am grantiau'r Adran Drafnidiaeth i wneud eu fflydoedd yn rhai 
gwyrdd. 

Rheilffyrdd  

Drwy'r broses o gaffael gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru, 
rydym yn ei gwneud yn ofynnol i geiswyr wneud trefniadau i wella effeithlonrwydd 
amgylcheddol ar draws y fasnachfraint. Bydd y contract newydd yn darparu mwy o le i 
deithwyr presennol ac ar gyfer twf a ragwelir yn nifer y teithwyr. 

Bydd Cam 2 y Metro yn darparu dwy fantais benodol: 

1. Cael gwared ar drenau sy'n rhedeg ar diesel yn unig. Trwy wneud hynny bydd y 
cerbydau'n creu llai o allyriadau diesel ac allyriadau cysylltiedig; a 

2. Newid y modd o deithio o geir i drafnidiaeth gyhoeddus oherwydd bod gwasanaethau 
cyflymach ac amlach ar gael. 

Bydd yr Asesiad Amgylcheddol Strategol ar gyfer y Metro a'r Asesiad o'r Effaith 
Amgylcheddol ar gyfer Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd sy’n digwydd ar hyn o bryd ill dau’n 
ymchwilio i effaith newidiadau posibl ar Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer o ganlyniad i 
gyflwyno cerbydau sy'n fwy deniadol, yn lanach ac yn fwy effeithlon o ran ynni.  Mae camau 
pellach y Metro yn y dyfodol yn cael eu cynllunio ar y stryd o gwmpas canol dinas 
Caerdydd, gan gynnig gwell mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus i rai o'r Ardaloedd Rheoli 
Ansawdd Aer tlotaf a mwyaf poblog.  

Aer 

Mae ansawdd aer teithiau awyrennau'n parhau i fod yn gyfrifoldeb gweithredwyr meysydd 
glanio a chwmnïau hedfan. Ym maes seilwaith, mae meysydd glanio'n cynnal mentrau 
gwella ansawdd aer sy'n cydweddu a'r modd y maent yn gweithredu, ond heb gynnwys 
gweithgareddau eraill. Drwy gydweithio gyda defnyddwyr meysydd glanio (cwmnïau 
hedfan), gellir defnyddio llwybrau hedfan mwy effeithlon i helpu ansawdd yr aer.  

Cafodd cwmni Cardiff International Airport wobr am Fenter Amgylcheddol oddi wrth y 
Gymdeithas Gweithredwyr Meysydd Awyr yn 2015 am amrywiaeth o weithgareddau yr oedd 
wedi ymgymryd â nhw.  

Teithio gan Ddysgwyr 

Mae'r ddeddfwriaeth bresennol yng Nghymru ynghylch teithio gan ddysgwyr yn cydnabod 
pwysigrwydd cael dulliau teithio cynaliadwy.  Mae adran 11 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr 
(Cymru) 2008 (‘y Mesur’) yn gosod dyletswydd statudol ar Weinidogion Cymru i hybu dulliau 
teithio cynaliadwy, a diffinnir y rhain fel dulliau a all wella llesiant corfforol y rhai sy'n eu 
defnyddio a /neu a all wella llesiant yr amgylchedd yn yr ardal leol. 

Mae adran 2 o'r Mesur yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i gynnal asesiad 
risg ar y llwybrau a ddefnyddir i gerdded i'r ysgol.  Mae'r ddarpariaeth hon yn sicrhau bod 
llwybrau yn cael eu darparu ar gyfer cerdded i'r ysgol ac mae hyn yn ei dro yn hybu cerdded 
a seiclo ymhlith dysgwyr.  Mae hyn yn cyfrannu at  leihau tagfeydd ac at leihau'r ôl troed 
carbon.  

Tudalen y pecyn 35



Mae Canllawiau ar Ddarpariaethau Statudol Teithio gan Ddysgwyr a Chanllawiau 
Gweithredol 2014 Llywodraeth Cymru'n cynghori awdurdodau lleol i annog dysgwyr i 
gerdded i'r ysgol gydag oedolion, ffrindiau neu mewn grwpiau (bysiau cerdded). Mae'n eu 
cynghori hefyd i ddarparu hyfforddiant Kerbcraft i ddysgwyr. 

Mae Deddf Teithio Llesol 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wella 
cyfleusterau a llwybrau i gerddwyr a seiclwyr yn barhaus drwy nodi llwybrau y gellir eu 
defnyddio a hybu mynediad atynt.  Mae’n bosibl y gallai'r rhain gynnwys llwybrau i ysgolion.   

Ar y cyfan, mae dysgwyr sy'n cael cludiant am ddim rhwng yr ysgol a'r cartref yn teithio ar 
fws ac mae hyn yn golygu bod llawer llai o gerbydau preifat ar y ffyrdd yn cludo plant yn ôl a 
blaen i ysgolion, gan leihau tagfeydd a llygredd.  

Cerbydau Carbon Isel 

Rydym wedi ymrwymo i ymchwilio i gyfleoedd i leihau allyriadau sy'n deillio o drafnidiaeth 
ac i gynyddu cyfleoedd y sector cerbydau carbon isel i dyfu ac i greu swyddi yng Nghymru 
i'r eithaf. Rydym yn ystyried argymhellion y Grŵp Llywio Arbenigol ar Gerbydau Carbon Isel 
yng nghyd-destun ehangach ein dyletswyddau datgarboneiddio o dan Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru). 

Yr Economi 

Mae timau ein sectorau economaidd wedi cymryd rhan mewn gweithdai a drefnwyd gan 
Lywodraeth Cymru i edrych ar sut y gall y sectorau chwarae rhan yn y dasg o leihau 
allyriadau carbon Cymru'n unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  Er enghraifft, mae 
gan y sector TGCh ran allweddol i chwarae ac ystyried twf yr Economi Ddigidol.  Mae cael 
mynediad at dechnoleg ddiogel a dibynadwy yn galluogi pobl i weithio'n fwy hyblyg gan 
leihau'r angen i deithio i'r gwaith. Mae hyn yn cyfrannu at leihau allyriadau carbon ac at 
wella ansawdd yr aer. 

Y Comisiwn Seilwaith 

Yn ddiweddar cynhaliwyd ymgynghoriad gennym ynghylch sefydlu Comisiwn Seilwaith 
Cenedlaethol yn ddiweddarach eleni, ar ôl cynnal ymarfer penodiadau cyhoeddus llawn.  
Rydym yn dadansoddi'r ymatebion ar hyn o bryd.  

 

Roedd yr ymgynghoriad wedi ei gwneud yn eglur y byddai cylch gwaith y comisiwn yn 
cynnwys cynghori Gweinidogion Cymru ar anghenion seilwaith strategol yn y tymor hwy yn 
unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r ymatebion a 
ddadansoddwyd hyd yma yn cefnogi'r agwedd hon yn gryf.  Rydw i'n disgwyl y bydd hyn yn 
darparu cyd-destun i'r comisiwn o ran ystyried materion yn ymwneud ag ansawdd aer wrth 
roi cyngor. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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