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Grŵp Trawsbleidiol Deddf Aer Glân i Gymru 

Ystafelloedd Seminar y Pierhead 
22.01.2019 

 
1. Croeso, Cyflwyniadau, Ethol Cadeirydd ac Ysgrifenyddiaeth 
 

Agorwyd y cyfarfod gan y Dr Dai Lloyd AC, a chroesawodd bawb a oedd yn bresennol i 
gyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol Deddf Aer Glân newydd. Cynigiodd Rhys Taylor, British 
Lung Foundation Cymru, ar ran Awyr Iach Cymru (Ysgrifenyddiaeth), y dylid penodi’r Dr Dai 
Lloyd AC yn Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol. Cytunwyd ar hyn. 

 
Cynigiodd Rhys Taylor fod Awyr Iach Cymru yn gweithredu fel Ysgrifenyddiaeth. Cytunwyd 
ar hyn. 

 
2. Ansawdd Aer yng Nghymru, yr Athro Paul Lewis 

 
Cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyflwyniad gan yr Athro Paul Lewis, Prifysgol Abertawe. 
Roedd y cyflwyniad yn rhoi trosolwg o effaith llygryddion allweddol ar iechyd, ffynonellau 
allweddol allyriadau NO2 a PM, a'r graddau y mae monitro'n cael ei wneud yng Nghymru a'r 
math o fonitro a wneir. Rhoddodd yr Athro Lewis drosolwg o Strategaeth Aer Glân newydd 
Llywodraeth y DU a lansiwyd ym mis Ionawr 2019. 

 
Mae’r modelau a wnaeth Defra yn dangos bod 7 maes o ormodiant yn 2017. Fodd bynnag, 
mae rhywfaint o feirniadaeth o'r model Mapio Hinsawdd Llygredd (PCM) oherwydd 
amcangyfrifir bod 30 y cant o risg o wallau. Trafododd y rhai a oedd yn bresennol y model 
PCM, a soniwyd bod y model cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cydymffurfedd 
cenedlaethol ac nad yw'n addas ar gyfer modelu lleol i lywio mesurau lleol i fynd i'r afael â 
llygredd aer. Mae monitro gwirioneddol yn Llanelli gan Brifysgol Abertawe yn dangos mai 
amcangyfrif ceidwadol o’r lefelau gwirioneddol yw’r data modelu cefndirol, ac roedd yn 
amlwg bod gormodiant yn y gwaith monitro gwirioneddol. Mae Prifysgol Abertawe yn 
amcangyfrif bod mwy na 100 o safleoedd ledled Cymru mewn ardaloedd o ormodiant. 

 
Soniodd yr Athro Lewis am y gydberthynas rhwng anghydraddoldeb ac amddifadedd 
(WIMD) a dod i gysylltiad ag ansawdd aer gwael a marwolaethau cyn pryd. 
 

3. Y cyd-destun cyfreithiol, Joseph Carter 
 
Cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyflwyniad gan Joseph Carter, British Lung Foundation 
Cymru a Chadeirydd Awyr Iach Cymru, ar y cyd-destun cyfreithiol presennol. Rhoddodd 
Joseph Carter drosolwg o’r cymwyseddau sydd wedi’u datganoli a’r rhai a gadwyd yn ôl. 
Dywedodd nad yw llygredd aer yn fater a gadwyd yn ôl ac y gallai Llywodraeth Cymru, felly, 
ddeddfu arno. Yn ogystal, mae Llywodraeth yr Alban eisoes wedi gosod cynsail 
deddfwriaethol gan ei bod wedi deddfu i ddod â chyfyngiadau PM2.5 Sefydliad Iechyd y Byd 
yn gyfraith trwy is-ddeddfwriaeth. Llywodraeth yr Alban oedd y cyntaf yn Ewrop i wneud 
hynny. 
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Cyflwynwyd trosolwg o gwestiynau polisi Awyr Iach Cymru, gan gynnwys camau i 
Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU eu cymryd. Mae Awyr Iach Cymru yn galw am 
Ddeddf Aer Glân newydd i Gymru er mwyn rhoi eglurder cyfreithiol ynghylch y 
fframweithiau cyfreithiol presennol a gosod yr holl ddeddfwriaeth bresennol a newydd 
mewn un Ddeddf. 
 

4. Trafodaeth 
 

 
David Clubb (RenewableUK Cymru) – monitro personol a monitro amser real. Beth all 
llywodraethau ei wneud i baratoi awdurdodau cyhoeddus i ddefnyddio data gwyddoniaeth 
dinasyddion? 
 
Haf Elgar (Cyfeillion y Ddaear Cymru) – Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – mae’r 
Ddeddf hon yn sail i'n holl waith a'n hystyriaethau. Mae’r ffocws ar aer glân – dull 
cynhwysfawr o ddarparu aer glân a gwella lles ac ansawdd bywyd i bawb. Galluogi teithio 
llesol o fewn cyd-destun llesiant. 
 
Y Cynghorydd Caro Wild (Cyngor Caerdydd) - amlinellodd y gwaith yn dilyn bwriad 
Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag ansawdd aer. Achos llys CE2 yn 'offeryn di-awch' i roi 
hwb i’r Awdurdodau Lleol weithredu – a yw'r weithred yn briodol o ran goblygiadau 
ehangach aer glân? Rhaid i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fod yn ystyriaeth 
allweddol, ac yn anogaeth i weithredu. Nid tacsis/bysiau yw'r prif nodweddion – mae 
ystyriaethau cyfiawnder cymdeithasol hefyd yn achos y rhai sydd mewn perygl o lygredd. 
Mae angen parhau â’r sgwrs gyhoeddus. 
 
Guy Hitchcock (Ricardo) – eglurder o ran allyriadau a chrynodiadau. Daw allyriadau o 
gerbydau. Crynodiadau yw aer yr amgylchedd a’r lefel o ddod i gysylltiad ag ef. Mae angen 
rhoi blaenoriaeth i’r lefel o ddod i gysylltiad â llygredd yn gyffredinol, nid dim ond lleihau 
crynodiadau lle nad oes braidd ddim risg i iechyd pobl. Goblygiadau o ran ecoleg a 
chynefinoedd. Elfennau amrywiol o ddeddfwriaeth a maes sy'n newid, gan gynnwys Deddf 
yr Amgylchedd drafft. Angen deall goblygiadau deddfwriaeth bresennol – mae angen ei 
mapio.  
 
Huw Brunt (Iechyd Cyhoeddus Cymru) – mae’r lefel o ddod i gysylltiad â llygredd yn 
allweddol. Mae gan Rheoli Ansawdd Aer yn Lleol ganllawiau ar wahân yng Nghymru. Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y tu hwnt i gydymffurfiaeth yw'r uchelgais ar gyfer 
cyfundrefn Rheoli Ansawdd Aer yn Lleol. Cydnabyddir nad oes trothwy diogel. O safbwynt 
polisi, mae ysgogiadau eisoes yn bodoli i wthio y tu hwnt i gydymffurfiaeth a lleihau’r lefel o 
ddod i gysylltiad â llygredd. Mae’r ffocws ar ffyrdd unigol yn gyfeiliornus. Angen 
canolbwyntio ar effeithio ar y nifer ehangaf bosibl o bobl.  
 
 
 
 
 
 

1. Cam i’w gymryd: Y Cadeirydd i ysgrifennu at y Gweinidog Ynni, yr Amgylchedd a 
Materion Gwledig i geisio eglurder ar y ddeddfwriaeth bresennol, goblygiadau 
Strategaeth Aer Glân newydd y DU a Bil Amgylchedd y DU sydd ar y gorwel. 

2. Cam i’w gymryd: Y Cadeirydd i ysgrifennu at y Gweinidog am flaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru mewn perthynas â llygredd aer a sut y gall y Grŵp Trawsbleidiol 
ategu a chefnogi'r blaenoriaethau hynny. 
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Yn bresennol 
 

Ellen Jones Sustrans Cymru 

Emma Henwood BHF Cymru 

Andrea Lee Client Earth 

Rhys Taylor BLF Cymru 

Joseph Carter BLF Cymru 

Lowri Jackson RCP 

Haf Elgar 
Cyfeillion y Ddaear 
Cymru 

Kirsty Luff 
Cyfeillion y Ddaear 
Cymru 

Paul Lewis Prifysgol Abertawe 

David Clubb RenewableUK Cymru 

Peter Oates WAQF 

Huw Brunt PHW 

Paul Willis Ricardo 

Caro Wild Cyngor Caerdydd 

Jason Bale Cyngor Caerdydd 

Sebastian Bench 
Democratiaid 
Rhyddfrydol Cymru 

Zoë Bateman Jenny Rathbone AC 

Helen Parfitt Helen Mary Jones AC 

Sioned James Plaid Cymru 

Dai Lloyd Plaid Cymru 

David Rees Llafur Cymru 

Ryland Doyle Mike Hedges AC 

Guy Hitchcock Ricardo Energy 
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