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GEIRFA 

CCA Canllawiau Cynllunio Atodol  
AEA Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol  
ARhAA Ardal Rheoli Ansawdd Aer  

(Ardal y mae’n hysbys bod yr ansawdd aer yn wael) 
CDLl Cynllun Datblygu Lleol  
PCC Polisi Cynllunio Cymru  
TAN Nodyn Cyngor Technegol (Technical Advice Note) 
AAA Asesiad Ansawdd Aer  

(Syml / Manwl) 
HGV  Cerbyd Nwyddau Trwm dros 3.5 tunnell fetrig  

NO2 Nitrogen Deuocsid  

NOX Ocsidiau Nitrogen 

PM Deunydd Gronynnol Mân 
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1. CYFLWYNIAD A CHEFNDIR 

1.1 Diben y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 

hyn yw helpu i sicrhau cysondeb yn y 

ffordd y mae’r system gynllunio yn ymdrin 

ag ansawdd aer. Mabwysiadwyd y CCA hyn 

ar 26 Chwefror 2018 ac maent bellach yn 

ystyriaeth gynllunio berthnasol. 

1.2 Mae’r system gynllunio yn chwarae rhan 

allweddol yn amddiffyn yr amgylchedd ac 

yn cyflawni datblygiadau cynaliadwy. Mae’r 

CCA hyn yn amlinellu’r amgylchiadau pan 

fydd angen asesiad at ddiben ansawdd aer 

ac mae’n cadarnhau’r lefel briodol o 

wybodaeth sy’n ofynnol ar gyfer yr asesiad 

ansawdd aer. Mae mesurau lliniaru a 

gwrthbwyso effeithiau trwy ddigolledu’n 

cael eu darparu hefyd. Mae’r CCA hyn yn 

canolbwyntio ar yr effaith ar iechyd pobl. 

1.3 Mae’r system gynllunio eisoes yn ystyried 

ansawdd aer trwy ffyrdd sy’n bodoli ar hyn 

o bryd, er enghraifft trwy broses yr Asesiad 

o’r Effaith Amgylcheddol (AEA). Nid yw’r 

canllawiau hyn yn disodli unrhyw ofynion 

deddfwriaethol am unrhyw asesiadau o’r 

fath. Mae gofynion eraill y tu hwnt i’r 

system gynllunio sy’n gwneud rheoli 

ansawdd aer yn ofynnol e.e. proses 

trwyddedu amgylcheddol Iechyd yr 

Amgylchedd. Ni all y broses gynllunio 

ddisodli’r broses hon ac ni ddylai ei dyblygu 

ychwaith; caiff datblygwyr eu hannog yn 

gryf i wneud cais am eu trwydded ar yr un 

pryd â gwneud cais am ganiatâd cynllunio. 

Dylai ymgeiswyr nodi bod angen y ddau 

ganiatâd er mwyn cyflawni’r datblygiad a’i 

weithredu. 

Effeithiau ar Iechyd 

1.4 Nod y ddeddfwriaeth gefndir a’r polisi ar 

ansawdd aer yw sicrhau nad yw ansawdd 

aer yn achosi niwed i iechyd pobl. Y nod 

hwn yw prif egwyddor y canllawiau hyn, 

gan fod ymchwil wedi dangos y gall 

llygryddion fel Nitrogen Deuocsid (NO2), a 

Gronynnau (PM10 &PM2.5) chwarae rhan 

niweidiol yn gwaethygu asthma a gostwng 

lefel weithredu’r ysgyfaint. Mae gwaith yn 

mynd rhagddo sy’n codi ymwybyddiaeth 

o’r dystiolaeth y gall NO2 gyfrannu at 

effeithiau marwolaeth gynamserol. Yn 

ogystal, amcangyfrifir bod effaith llygredd 

aer ar yr economi yn y DU yn £9-19 biliwn y 

flwyddyn1. Mae’r effeithiau’n glir bod 

llygredd aer yn fater y mae’n rhaid ei reoli i 

leihau’r risg i iechyd pobl ac mae 

cynllunio’r defnydd ar dir yn un rhan o’r 

broses reoli honno. 

Ansawdd Aer yng Nghasnewydd  

1.5 O dan Ddeddf yr Amgylchedd (1995), 

mae’n ofynnol i awdurdodau lleol adolygu 

ac asesu ansawdd aer yn lleol a, lle bo’r 

angen, datgan Ardaloedd Rheoli Ansawdd 

Aer (ARhAA) pan brofir nad yw’r safonau 

ansawdd aer yn cael eu bodloni. Ar ôl 

dynodi ARhAA, mae angen cynllun 

gweithredu’n amlinellu mesurau i gynnal a 

gwella ansawdd yr aer. I gael y wybodaeth 

ddiweddaraf am ARhAA yng Nghasnewydd, 

ewch i’n gwefan yn: 

http://www.newport.gov.uk/airquality  

Mae mapiau manwl o’r ARhAA ar gael i’w 

gweld hefyd yn: 

http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewp

ort.aspx 

1.6 Nid yw dynodi ARhAA o reidrwydd yn 

golygu na chaniateir datblygu yn yr ardal, 

ond y dylid rhoi mwy o bwys ar yr effaith ar 

ansawdd aer. Rhaid cydbwyso’r 

ystyriaethau hyn â nodau eraill y system 

gynllunio, h.y. yr angen i gyflawni datblygu 

cynaliadwy er mwyn cyflawni nodau 

                                                           
1
 Cafwyd yr effeithiau ar iechyd o Ganllawiau EPUK ac 

IAQM ar Planning for Air Quality (2015) 

http://www.newport.gov.uk/airquality
http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewport.aspx
http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewport.aspx
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cymdeithasol, economaidd ac 

amgylcheddol, a gofynion polisi 

cenedlaethol sydd drech.  

1.7 Mae’n bwysig cydnabod y gallai datblygiad 

arfaethedig, hyd yn oed os nad yw wedi’i 

leoli’n uniongyrchol mewn ARhAA, gael 

effaith o hyd ar ansawdd aer. Gall cynnydd 

mewn llygredd aer, oherwydd traffig y 

ffyrdd, effeithio ar iechyd pobl ac, er mwyn 

rheoli’r risg hon, rhaid dylunio pob 

datblygiad fel nad yw adeiladu a 

gweithredu’r datblygiad yn gwneud 

pethau’n waeth.   

1.8 Os ystyrir bod datblygiad yn debygol o 

arwain at niwed i iechyd pobl o ganlyniad i 

lygredd aer, bydd yn ofynnol iddo ddarparu 

tystiolaeth o’i effaith ar ansawdd aer, 

cyfiawnhau hynny a, lle y bo’n berthnasol, 

lliniaru ei effaith ar ansawdd aer. Ni chaiff 

datblygiad arwain at niwed annerbyniol i 

iechyd pobl oherwydd llygredd aer; mae 

polisi cynllunio cenedlaethol a lleol yn 

cefnogi’r egwyddor hon (gweler adran 2 

am fanylion pellach).   

2. DEDDFWRIAETH A PHOLISI  

2.1 Mae Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer 

(Cymru) (2010) yn dod â’r cyfyngiadau a 

amlinellir yn Epil Gyfarwyddeb yr Undeb 

Ewropeaidd ar Ansawdd Aer yn gyfraith. 

Mae hyn yn ei gwneud hi’n ofynnol i 

Lywodraeth Cymru rannu Cymru yn 

barthau ansawdd aer. Deddf yr 

Amgylchedd (1995) sy’n ei gwneud hi’n 

ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru 

adolygu ac asesu ansawdd aer yn ardal eu 

hawdurdod lleol. Y broses adolygu ac asesu 

hon yw conglfaen Rheoli Ansawdd Aer 

Lleol, sy’n helpu awdurdodau lleol i weithio 

tuag at gyflawni eu hamcanion Ansawdd 

Aer.  

2.2 Mae Deddf Cynllunio (Cymru) (2015) yn 

galluogi i broses gynllunio effeithlon gael ei 

chreu sy’n sicrhau bod y datblygiad cywir 

wedi’i leoli yn y lle cywir. Gwneir hyn trwy 

gadw at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd (gweler 

isod) i sicrhau ein bod yn cynllunio ac yn 

rheoli ein hadnoddau mewn ffordd 

ymgysylltiol a chynaliadwy. Mae mwy o 

bwyslais ar ddatblygu ymgysylltiad adeg y 

cam cyn ymgeisio. Bydd yr ymagwedd hon 

yn helpu i sicrhau bod materion fel 

ansawdd aer yn cael eu hystyried ar y cam 

cynharaf, sydd orau i bawb sy’n 

gysylltiedig.  

2.3 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) (2015) yn ymwneud â 

gwella llesiant cymdeithasol, economaidd a 

diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn 

sicrhau bod awdurdodau lleol yn cyflawni 

datblygiadau cynaliadwy trwy ystyried 

effeithiau hirdymor, ynghyd ag annog 

ymagwedd fwy cydgysylltiedig. Mae’r ddwy 

egwyddor hyn yn allweddol wrth ystyried 

ansawdd aer. Mae dau o’r saith nod 

llesiant yn arbennig o berthnasol i’r 

ddogfen hon. Yr angen am Gymru iachach 

a’r angen am Gymru gydnerth sydd ag 

ecosystemau iach sy’n cynnal  cydnerthedd 

cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a lle 

y mae cymdeithas sy’n deall dewisiadau 

sydd o fudd i’n hiechyd yn y dyfodol. Yn 

amlwg, gall rheoli ansawdd aer helpu i 

gyflawni’r ddau nod llesiant hyn.   

2.4 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) 

yn amlinellu’r ymagwedd ar gyfer rheoli 

cynaliadwy ar adnoddau naturiol yng 

Nghymru, a fydd yn helpu i liniaru 

effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ac 

addasu yn eu sgil. Bydd un o ganlyniadau 

rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol yn 

golygu bod manteision yn cael eu darparu i 

gymunedau lleol yn gyfartal, trwy annog y 

rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ystyried 
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effeithiau economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol penderfyniadau ar y 

genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r 

dyfodol. Y bwriad yw creu amgylchedd 

naturiol cydnerth, fel y bydd adnoddau 

naturiol yn parhau i ddarparu ansawdd aer 

da, er enghraifft.   

2.5 Mae Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9) 
(PCC) yn bendant ynghylch yr effaith y gall 
llygredd aer ei chael, yn enwedig pan fo’n 
gysylltiedig ag effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd lle y gall problemau iechyd yn yr 
haf, gan gynnwys marwolaethau 
cysylltiedig â gwres, fod yn gysylltiedig â 
llygredd aer uchel. Felly, mae’n hanfodol 
bod y system gynllunio yn gwneud popeth 
yn ei gallu i sicrhau nad yw’r risg yn cael ei 
chynyddu a bod ansawdd yr aer yn cael ei 
reoli’n llwyddiannus. Ar y lefel strategol, 
rhaid i gynlluniau datblygu ystyried 
amcanion ansawdd aer ac mae polisi 
penodol ar lygredd yn rhan o CDLl 
Casnewydd (fe’i hamlinellir yn fanwl isod). 
 

2.6 Trwy’r broses Rheoli Datblygu, gall 
cynllunio gyfrannu drwy sicrhau bod 
datblygiadau wedi’u dylunio’n dda i sicrhau 
bod ardaloedd, yn enwedig ardaloedd lle y 
mae datblygiadau mwy dwys, yn cynnig 
lefel uchel o ansawdd amgylcheddol, gan 
gynnwys mannau agored a gwyrdd sy’n 
gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol at 
amddiffyn a gwella’r amgylchedd, er 
enghraifft, i ansawdd aer. Nid yn unig y 
mae amddiffyn ardaloedd gwyrdd o’r fath 
yn cyflawni rôl llesiant a gwerthoedd 
hamdden, ond mae ganddynt rôl 
amddiffyn yr hinsawdd ac addasu 
datblygiadau trefol yn sgil y newid yn yr 
hinsawdd; bob un ohonynt yn agweddau 
hanfodol ar ansawdd aer. Yn ogystal, daw 
prif ffynhonnell llygredd aer Casnewydd o 
allyriadau trafnidiaeth. Ystyrir bod yr 
allyriadau hyn yn cyfrannu’n sylweddol at y 
newid yn yr hinsawdd, llygredd 
gwasgaredig i ddŵr daear a dŵr arwyneb 
ac ansawdd aer gwael yn lleol, y gallant 
effeithio ar iechyd pobl yn eu tro. Felly, 
mae’n hanfodol bod datblygiadau mewn 
ardaloedd o ansawdd aer gwael, neu sy’n 

cyflwyno derbynyddion sensitif neu sy’n 
ddatblygiadau sy’n llygru’n sylweddol, yn 
dangos tystiolaeth o’u heffaith ar ansawdd 
aer a rhaid iddynt osgoi eu heffeithiau neu, 
lle y bo’n berthnasol, liniaru eu heffeithiau 
fel nad oes effaith niweidiol ar yr ansawdd 
aer. Fel y dywed PCC, dylai datblygiad 
arfaethedig gael ei ddylunio lle bynnag y 
bo’n bosibl i osgoi effaith niweidiol ar yr 
amgylchedd ond, o leiaf, dylai gyfyngu 
unrhyw effeithiau sy’n digwydd. 
 

2.7 Mae Ansawdd Aer yn ystyriaeth gynllunio 
berthnasol a bydd y pwys a roddir ar 
ystyriaethau o’r fath yn dibynnu ar 
gwmpas y system rheoli llygredd ym mhob 
achos a’r effaith ar y defnydd ar dir ac 
amwynder. Mae PCC yn nodi’r ystyriaethau 
perthnasol ar gyfer penderfynu ar 
geisiadau am ddatblygiadau a allai lygru, ac 
mae’r ystyriaethau hyn yn debygol o 
gynnwys risg ac effaith llygredd posibl o’r 
datblygiad, i’r graddau ag y gallai hwn 
effeithio ar y defnydd ar dir arall a’r 

amgylchedd cyfagos.  
 

2.8 Hefyd, mae Nodyn Cyngor Technegol 18: 
Traffig (TAN 18) yn nodi’r effaith negyddol 
gall traffig y ffyrdd ei chael ar iechyd pobl. 
Mae cynnydd mewn traffig y ffyrdd yn un 
achos cynnydd mewn llygredd aer lleol, 
allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n cyfrannu at 
gynhesu byd-eang a’r newid yn yr 
hinsawdd ac, mewn rhai ardaloedd, 
tagfeydd, sy’n gallu effeithio ar 
gystadleurwydd economaidd. Mae TAN yn 
bendant bod awyr lân yn elfen hanfodol o 
ansawdd bywyd da. Mae allyriadau 
trafnidiaeth yn cyfrannu’n sylweddol at y 
newid yn yr hinsawdd ac at ansawdd aer 
lleol gwael. 
 

2.9 Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol ar 
gyfer Casnewydd (2016-2021) (CDLl) yn 
Ionawr 2015. Mae nifer o amcanion 
trosfwaol yn y CDLl, dau ohonynt yn 
arbennig o berthnasol i ansawdd aer; 
Newid yn yr Hinsawdd ac Iechyd a Llesiant. 
Mae’r amcanion hyn yn sicrhau bod 
datblygiadau a’r defnydd ar dir yn 
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cyfrannu’n gadarnhaol at leihau ac addasu 
achos ac effaith y Newid yn yr Hinsawdd, a 
lliniaru ar eu cyfer, ac mae’r cynllun yn 
cyfrannu at iechyd a llesiant trwy roi 
ystyriaeth briodol i faterion ansawdd aer.   
 

2.10 Yn ogystal, mae’r CDLl yn crybwyll 
ansawdd aer yn benodol ym mhump o’i 
bolisïau. Mae’r polisi trosfwaol ar ansawdd 
aer wedi’i amlinellu ym Mholisi Cyffredinol 
7: Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – 
Amddiffyn yr Amgylchedd ac Iechyd y 
Cyhoedd. Nod y polisi hwn yw sicrhau nad 
oes niwed i ansawdd aer am resymau 
iechyd; amlinellir y polisi’n llawn isod: 

 

Egwyddor Gyffredinol 7: 

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol - 

Amddiffyn yr Amgylchedd ac Iechyd 

y Cyhoedd 

NI CHANIATEIR DATBLYGU A FYDDAI’N 

ACHOSI NEU’N ARWAIN AT NIWED 

ANNERBYNIOL I IECHYD OHERWYDD 

LLYGREDD TIR, LLWCH, ANSEFYDLOGRWYDD 

NEU YMSUDDIANT, LLYGREDD AER, GWRES 

SŴN NEU OLAU, LLIFOGYDD, LLYGREDD 

DŴR NEU UNRHYW RISG ARALL A AMLYGIR 

I’R AMGYLCHEDD, AMWYNDER LLEOL NEU 

IECHYD A DIOGELWCH Y CYHOEDD.   

2.11 Mae’r pedwar polisi arall yn ymwneud ag 

osgoi, gostwng a gwella ansawdd aer at 

ddibenion amwynder ac ar gyfer 

cyfleusterau penodol fel cynlluniau 

trafnidiaeth a chyfleusterau gwastraff.  

2.12 Mae’r fframwaith deddfwriaethol a pholisi 

yn bendant ynghylch effaith ansawdd aer 

gwael ar iechyd pobl. O fewn polisi ar bob 

lefel, mae’r system gynllunio wedi 

amlinellu’r angen i gydnabod effaith 

datblygiadau ar ansawdd aer a bod angen 

osgoi, gostwng a lliniaru i sicrhau nad oes 

gostyngiad pellach mewn ansawdd aer.  

 

3. YR YMAGWEDD AT ASESU ANSAWDD 

AER  

3.1 Bwriad Asesiad Ansawdd Aer (AAA) yw 

dangos y newidiadau tebygol mewn 

ansawdd aer neu’r amlygiad i lygredd aer o 

ganlyniad i ddatblygiad arfaethedig. Yna, 

bydd yr AAA sy’n dilyn yn cael ei 

ddefnyddio gan gynllunwyr i bennu 

arwyddocâd y canlyniadau yn eu proses 

benderfynu.  

3.2 Er bod pob cais cynllunio’n cael ei asesu ar 

sail ei rinweddau ei hun, mae’r effaith 

gronnus ar ansawdd aer yn ystyriaeth 

gynllunio berthnasol a dylid ei hystyried 

mewn AAA; byddai effeithiau cronnus yn 

cynnwys caniatâd sydd mewn bodolaeth a 

dyraniadau’r cynllun datblygu.    

3.3 Dylai’r asesiad ystyried effaith gwaith 

adeiladu yn ogystal â chyflwr gweithredol y 

datblygiad. O ran adeiladu, gall Cynllun 

Rheoli Amgylchedd Adeiladu gofalus sy’n 

cyfyngu’r effaith ar dderbynyddion ac ar 

ARhAA ddangos sut y gellir rheoli’r effaith 

a’i lliniaru.  O ran effeithiau gweithredol, 

dylai hyn ystyried y car preifat a, hefyd, 

ystyried ffynonellau traffig eraill hefyd e.e. 

lorïau casglu sbwriel, dosbarthiadau ac ati. 

3.4 Mae angen Cynllun Lliniaru Ansawdd Aer 

pan fydd ansawdd aer yn bryder a bod 

angen mesurau lliniaru i negyddu ei effaith. 

Dylid nodi nad yw datblygu yn ddrwg yn ei 

hanfod i ansawdd aer; gallai datblygiad roi 

cyfle i leihau allyriadau.  

3.5 Bydd asesu ansawdd aer drwy’r system 

gynllunio yn ei gwneud hi’n ofynnol i 

ddatblygwyr fynd i’r afael â nifer o 

gwestiynau. Y cwestiwn cyntaf yw “A oes 

angen Asesiad Ansawdd Aer (AAA) arnaf i 

ar gyfer fy nghais cynllunio? Ac, os oes, pa 

fath? (Manwl a/neu Syml)” 
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3.6 I ateb yr ymholiad cychwynnol hwn, 

dilynwch yr holiadur ar dudalen 9. Yn 

ogystal â datgan bod ganddo Ardaloedd 

Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA), mae’n werth 

nodi bod y Cyngor wedi datblygu 

Clustogfeydd ARhAA hefyd. Mae’r 

clustogfeydd hyn yn diffinio’r rhwydwaith 

ffyrdd lleol yr ystyrir ei fod yn cyfrannu’n 

uniongyrchol at yr ARhAA. Felly, ystyrir bod 

unrhyw ddatblygiad o fewn y glustogfa’n 

fwy tebygol o greu traffig na fydd ganddo 

unrhyw ddewis ond teithio drwy’r ARhAA. 

Maent yn amlygu’r rhwydwaith ffyrdd lleol 

yr ystyrir ei fod yn effeithio’n uniongyrchol 

ar yr ARhAA. Nid oes clustogfa gan bob 

ARhAA oherwydd ffynonellau’r allyriadau 

h.y. mae ARhAA yr M4 o ganlyniad i’r 

ffynhonnell wasgaredig o draffig sy’n 

achosi llygredd ar raddfa leol a 

rhanbarthol. Mae’r ARhAA a’r clustogfeydd 

ar gael ar-lein ar My Maps yn 

www.newport.gov.uk 

TRWYDDEDU AMGYLCHEDDOL  

3.7 Fel arfer, o safbwynt datblygu diwydiannol, 

bydd ar y rhan fwyaf o gynigion sydd â’r 

potensial i allyrru llygredd i’r atmosffer 

angen asesiad ansawdd aer o dan 

Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu 

Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) neu fel 

rhan o gais am drwydded o dan Reoliadau 

Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a 

Lloegr). O dan yr amgylchiadau anarferol 

pan na fydd angen asesiad o dan yr AEA 

neu drefniadau a ganiateir, gallai’r Cyngor 

ofyn am AAA. I gael gwybod a oes angen 

AAA ar gynnig datblygu, defnyddiwch yr 

holiadur ar dudalen 9 y ddogfen hon.   
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A YW EICH CYNNIG YN DDATBLYGIAD MAWR**?  

 
YDY, ewch i Senario 4 

                                             NAC YDY, atebwch y cwestiynau canlynol 

 
A YW’R DATBLYGIAD ARFAETHEDIG AR GYFER UNEDAU PRESWYL, 

SEFYDLIAD ADDYSGOL NEU GARTREF GOFAL? 
 

 
YDY 

 
Atebwch y cwestiynau canlynol: 

 
NAC YDY 

 
A YW EICH SAFLE DATBLYGU O FEWN 

ARDAL RHEOLI ANSAWDD AER NEU 

GLUSTOGFA ARHAA? 
 

Ydy, ewch i Senario 4 
Nac ydy, ewch i’r cwestiwn nesaf: 

A YW EICH SAFLE DATBLYGU MEWN ARDAL RHEOLI 

ANSAWDD AER (ARHAA)? 
(http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewport.aspx) 

 
Ydy, ewch i Senario 1 

Nac ydy, ewch i’r cwestiwn nesaf: 

 
A FYDD Y DATBLYGIAD ARFAETHEDIG YN 

ARWAIN AT FWY NA 10 O SYMUDIADAU GAN 

HGV MEWN WYTHNOS? 
 

Bydd, ewch i Senario 4 
Na fydd, ewch i Senario 5 

A YW EICH SAFLE DATBLYGU O FEWN CLUSTOGFA 

ARHAA? 
(http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewport.aspx) 

 
Ydy, ewch i Senario 2 

Nac ydy, ewch i’r cwestiwn nesaf: 
 

A YW EICH DATBLYGIAD ARFAETHEDIG YN FFINIO Â 

PHRIFFORDD NEU DRAFFORDD? 
 

Ydy, ewch i Senario 3 
Nac ydy, ewch i Senario 5 

 

 

D.S. Argymhellir bod gofynion Asesiadau Ansawdd Aer yn cael eu trafod gydag Adran Iechyd yr 

Amgylchedd y Cyngor yn Air.Quality@newport.gov.uk, cyn comisiynu. 

 

HOLIADUR ASESIAD ANSAWDD AER 

**Caiff datblygiad ‘mawr’ ei ddiffinio fel datbygiad sy’n cynnwys un neu ragor o’r canlynol: cloddio neu weithio mwynhau 

neu ddefnyddio tir ar gyfer dyddodion gweithio mwynau; datblygiad gwastraff; darparu 10 anedd-dŷ neu fwy neu 

mae’r safle’n 0.5ha neu fwy; darparu adeilad neu adeiladau lle bydd y datblygiad yn creu gofod llawr o 1000 

metr sgwâr neu fwy; neu ddatblygiad a wneir ar safle sy’n 1ha neu fwy. 

http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewport.aspx
http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewport.aspx
mailto:Air.Quality@newport.gov.uk
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Senario 1 Datblygu o fewn Ardal Rheoli 

Ansawdd Aer 

Mae’r senario hwn ar gyfer sefydliadau preswyl, 

sefydliadol addysgol neu ddatblygiadau cartrefi 

gofal arfaethedig o fewn Ardal Rheoli Ansawdd Aer 

(ARhAA) h.y. ardaloedd ag ansawdd aer gwael 

hysbys. Mae’r pryderon yn ddeublyg: 

1. Mae potensial i ddatblygiadau o fewn 

ARhAA beryglu iechyd defnyddwyr y safle 

yn y dyfodol am ei bod eisoes yn hysbys 

bod ansawdd yr aer yn wael. 

2. Mae datblygiadau’n debygol o greu traffig 

a fydd yn effeithio’n uniongyrchol ar yr 

ARhAA oherwydd mae’n debygol na fydd 

llwybr arall ar gael i draffig. 

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynnal Asesiad 

Ansawdd Aer (AAA) manwl i ategu ei gais cynllunio 

a rhaid i berson cymwys gyflawni’r asesiad hwn. 

Mae gofynion AAA manwl wedi’u hamlinellu ar 

dudalen 12 y ddogfen hon.  

Senario 2 Datblygu o fewn Clustogfa Ardal 

Rheoli Ansawdd Aer  

Mae’r senario hwn yn ymwneud â datblygiadau 

preswyl, ysgolion neu ddatblygiadau cartrefi gofal 

sydd wedi’u lleoli o fewn Clustogfa Ardal Rheoli 

Ansawdd Aer2. Yr allyriadau ychwanegol gan draffig 

a gyflwynir gan y datblygiad fydd yn cael yr effaith 

ar yr ansawdd aer lleol. Felly, mae’n bwysig bod 

pob datblygiad mewn clustogfa yn ystyried ei 

allyriadau traffig fel rhan o’i asesiad. Mae hyn 

oherwydd ei bod hi’n bosibl i’r newidiadau i draffig 

y ffyrdd o fewn y clustogfeydd hyn effeithio ar yr 

                                                           
2
 Wedi’u datblygu gan y Cyngor, mae Clustogfeydd 

ARhAA yn amlygu’r rhwydwaith ffyrdd yr ystyrir ei fod 

yn effeithio’n uniongyrchol ar yr ARhAA; nid oes 

Clustogfeydd gan bob ARhAA. Mae’r Clustogfeydd ar 

gael i’w gweld ar-lein ar ‘My Maps’ 

www.newport.gov.uk. 

 

ARhAA, gan achosi niwed ychwanegol pellach i 

iechyd preswylwyr presennol. Heb reolaeth, gallai 

hyn arwain at ehangu’r ARhAA. 

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynnal Asesiad 

Ansawdd Aer (AAA) i ategu ei gais cynllunio.  

Yn achos mân ddatblygiadau, (h.y. o dan 10 uned 

breswyl/0.5ha neu 1000m2 neu 1ha), mae angen 

AAA syml a all gael ei gyflawni gan yr 

ymgeisydd/asiant.  

Yn achos datblygiadau mawr (h.y. datblygiadau 

preswyl gyda mwy na 10 uned/dros 0.5ha neu 

1000m2 neu 1ha), bydd angen AAA manwl a ddylai 

gael ei gyflawni gan berson cymwys. Mae gofynion 

AAA syml a manwl wedi’u hamlinellu ar dudalen 12 

y ddogfen hon.  

Senario 3 Allyriadau traffig a derbynyddion 

sensitif 

Mae’r senario hwn yn ymwneud â pheryglu iechyd 

defnyddwyr yn y dyfodol mewn ardal sy’n debygol 

o fod ag ansawdd aer gwael, nad yw’n cael ei 

fonitro. Byddai cynnydd mewn datblygu o’r fath 

hefyd yn arwain at y posibilrwydd o greu ARhAA 

ychwanegol. Byddai adeiladu tŷ gerllaw prif ffordd 

neu draffordd yn enghraifft o’r math hwn o 

ddatblygiad. Mae’r Cyngor yn monitro ardaloedd o 

ansawdd aer gwael presennol sy’n cael eu diffinio 

gan dderbynnydd (sefydliad addysgol, tŷ, ysbyty 

neu gartref gofal) sy’n agos iawn at ardal â llawer o 

deithiau gan draffig. Mae llawer o ardaloedd nad 

yw’r Cyngor yn eu monitro e.e. oherwydd diffyg 

derbynyddion yn yr ardaloedd hynny. Gall gosod 

derbynyddion (e.e. tai) yn agos at ffordd brysur 

neu dagfaol arwain at osod derbynyddion sensitif 

mewn ardal o ansawdd aer gwael presennol nad 

yw’n cael ei fonitro. Gallai hyn beryglu iechyd 

defnyddwyr y safle yn y dyfodol yn sylweddol os na 

chaiff ei asesu a’i liniaru’n ddigonol (lle bynnag y 

bo’n bosibl). 

 

  Prif ffyrdd 

http://www.newport.gov.uk/
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Os yw’r cynllun arfaethedig yn ffinio â phrif ffordd, 

yna bydd angen i’r ymgeisydd amlinellu 

gwybodaeth am nifer y cerbydau a’r math o 

gerbydau, ynghyd â lefelau’r tagfeydd, ar y ffordd y 

bydd y datblygiad yn ffinio â hi.  Bydd angen cynnal 

yr arolwg o’r traffig ar un o ddiwrnodau’r wythnos, 

rhwng 8-9am a 4-6pm, a bydd angen iddo gynnwys 

unrhyw brif ffordd sy’n ffinio â’r safle mewn coch 

ar y cynllun. Bydd angen i’r arolwg ddangos 

lefelau’r traffig a chyfansoddiad y traffig e.e. 

gwahaniaethu rhwng ceir, faniau, bysiau a 

cherbydau HGV. Gall y wybodaeth gael ei darparu 

ar ffurf ysgrifenedig neu ar fideo. Yna, bydd y 

Cyngor yn ystyried y wybodaeth hon ac os bydd 

lefelau a chyfansoddiad y traffig i’r graddau fel eu 

bod yn dangos pryderon presennol ynghylch 

ansawdd yr aer h.y. lefelau uchel o dagfeydd, neu 

lefelau uchel o draffig gan gerbydau HGV, yna bydd 

angen asesiad manwl i ddangos beth yw ansawdd 

presennol yr aer ar safle’r datblygiad, trwy asesiad 

manwl. 

Traffordd  

Os bydd y datblygiad o fewn 50m i ffin traffordd, ni 

fydd angen darparu manylion am dagfeydd. Mae 

cryn dystiolaeth o gyfansoddiad a thagfeydd traffig 

ar hyd yr M4 yng Nghasnewydd. Yn hytrach, bydd 

angen asesiad manwl.  

Er mwyn lliniaru’r effaith hon, efallai dylid dylunio’r 

safle er mwyn ystyried ansawdd yr aer; er 

enghraifft, symud y derbynyddion sensitif 

ymhellach rhag y ffordd bresennol fel y gall 

allyriadau traffig y ffyrdd wasgaru’n fwy.  

Yn ogystal â’r llygredd aer presennol, rhaid i’r 

cynnig ystyried faint o draffig y byddai’n ei 

gynhyrchu ei hun yn ei asesiad. 

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynnal Asesiad 

Ansawdd Aer (AAA) manwl i ategu ei gais cynllunio; 

dylai hwn gael ei wneud gan berson cymwys. Mae 

gofynion AAA manwl wedi’u hamlinellu ar dudalen 

13 y ddogfen hon.  

Senario  4 Datblygiad Mawr ac Allyriadau 

Traffig 

Mae’r senario hwn yn ymwneud â chynnydd 

sylweddol yn nhraffig y ffyrdd (h.y. y cynnydd net 

mewn traffig o geisiadau mawr), cynnydd yn y 

teithiau gan gerbydau HGV mewn ARhAA neu eu 

clustogfeydd neu lefelau uchel o deithiau gan 

gerbydau HGV (h.y. mwy na 10 taith yr wythnos). 

Mae potensial i gynnydd sylweddol mewn lefelau 

traffig a’r mathau o symudiadau gan draffig gael 

effaith niweidiol ar ansawdd aer, gan efallai greu 

ARhAA newydd neu effeithio ar ardaloedd 

presennol. Er enghraifft, mae HGV yn gallu 

cynhyrchu 15 gwaith yn fwy o lygredd na char 

petrol. 

Ym mhob achos, dylai’r ymgeisydd anelu at 

wasgaru effaith y traffig sy’n cael ei greu gan y 

datblygiad a dangos ei ymrwymiad i helpu i wella’r 

ansawdd aer lleol. Er enghraifft, sicrhau bod yr holl 

deithiau gan gerbydau HGV yn cael eu cyfeirio rhag 

ARhAA presennol.   

Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd yn y senario hwn 

gynnal Asesiad Ansawdd Aer (AAA) syml i ategu ei 

gais cynllunio; gall yr ymgeisydd/asiant gyflawni’r 

asesiad hwn. Bydd yr asesiad syml hwn yn darparu 

tystiolaeth ynghylch p’un a oes angen AAA ar lefel 

fanylach ai peidio; dylai person cymwys gyflawni’r 

asesiad hwn. Mae gofynion AAA syml a manwl 

wedi’u hamlinellu ar dudalen 12 y ddogfen hon.  

Senario  5 Arfer Da  

Yn y senario hwn, ystyrir nad yw ansawdd aer yn 

debygol o fod yn arwyddocaol i’r cais. Felly, nid 

yw’n ofynnol bod ansawdd aer yn ystyriaeth 

berthnasol.  

I annog arfer da, mae’n bosibl y byddwch am 

gynnal asesiad syml fel y’i hamlinellir ar dudalen 

12, ond eto nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer y cais.   

Fodd bynnag, gall tagfeydd ddigwydd rhywle ar y 

rhwydwaith ffyrdd ac ni chyfeiriwyd at hyn y 

flaenorol yn y CCA hyn (Isffyrdd). O gofio natur 
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fyrhoedlog traffig y ffyrdd a’r potensial am 

dagfeydd rhywle ar y system, nid yw’n bosibl 

rhestru’r ffyrdd hyn na darparu system i asesu ble 

mae’r rhain yn digwydd. Hefyd, ystyrir y byddai 

gofyn am dystiolaeth o gyfansoddiad traffig y 

ffyrdd ar gyfer pob cais yn feichus. Fodd bynnag, 

mewn amgylchiadau eithriadol, gallai fod angen 

tystiolaeth o’r fath lle y bo amheuaeth gref fod 

tagfeydd traffig yn digwydd yn fynych. Os gofynnir 

am dystiolaeth, bydd yn dilyn yr ymagwedd fesul 

cam a amlinellir yn Senario 3 ar gyfer prif ffyrdd. 

  

D.S. Argymhellir bod gofynion Asesiadau 

Ansawdd Aer yn cael eu trafod gydag adran 

Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor yn 

Air.Quality@newport.gov.uk, cyn comisiynu 

 

mailto:Air.Quality@newport.gov.uk
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4. CYNNAL ASESIAD ANSAWDD AER  

4.1 Os oes angen Asesiad Ansawdd Aer o 

ganlyniad i’r ateb(ion) i’r holiadur (Tudalen 

9), yna dylid dilyn y camau nesaf. Caiff pob 

datblygiad ei asesu ar sail ei rinweddau ei 

hun a rhaid i’r asesiadau sy’n ofynnol i 

ategu cais fod yn gymesur. Felly, byddai’n 

ddefnyddiol i chi ymgysylltu ar adeg y cam 

cyn ymgeisio i gadarnhau cwmpas yr AAA.  

4.2 Dyma’r tri cham i’w dilyn wrth gyflawni 

cais sydd angen AAA naill ai syml neu 

fanwl; bydd y canllaw hwn yn ymdrin â 

phob un ar wahân.  

 

4.3 Cam 1: Cyn Ymgeisio/Cyflwyno 

4.3.1 Mae cyngor cyffredinol ar ansawdd aer ar 

gael ar wefan y Cyngor yn 

www.newport.gov.uk/airquality. Hefyd, 

mae cynnal trafodaeth cyn ymgeisio, cyn 

cyflwyno cais cynllunio, yn arfer da. Mae’n 

bwysig nodi na fydd y Cyngor yn dyblygu 

unrhyw ymgynghori cyn ymgeisio gyda 

sefydliadau allanol fel rhan o unrhyw 

broses ffurfiol cyn ymgeisio. 

4.3.2 Manteision dilyn y cam cyn ymgeisio yw i’r 

Cyngor allu amlygu unrhyw feysydd p 

bryder a chynghori pa wybodaeth y bydd ei 

hangen i ategu’r cais pan y’i cyflwynir, i 

leihau’r posibilrwydd y bydd oedi yng 

nghamau cofrestru a phrosesu’r cais. Gallai 

hyn yn ei dro osgoi’r angen am baratoi 

adroddiadau neu wneud newidiadau ôl-

weithredol costus, sy’n cymryd amser. Mae 

manylion y broses cyn ymgeisio ar gael yn: 

http://www.newport.gov.uk/en/Planning-

Housing/Planning/Planning-

permission/Pre-application-advice.aspx 

4.3.3 Pan fyd ansawdd aer yn ffactor wrth 

benderfynu ar y cais cynllunio, bydd 

trafodaethau cyn ymgeisio yn cynnwys 

swyddogion o adran Iechyd yr Amgylchedd 

berthnasol y Cyngor. Bydd yr 

ymgyngoreion hyn yn rhoi sylwadau, lle y 

bo’n briodol, fel rhan o’r broses cyn 

ymgeisio, gan gynnwys cadarnhau cwmpas 

yr AAA.  

EFFEITHIAU SY’N CROESI FFINIAU 

AWDURDODAU LLEOL 

4.3.4 Gallai effeithiau ansawdd aer fynd y tu 

hwnt i ffin awdurdod lleol. Mewn achosion 

o’r fath, gallai fod angen ymgynghori ag 

awdurdodau cyfagos. Gall y Cyngor 

ymgynghori â’r awdurdod perthnasol ond 

byddai hefyd yn disgwyl i awdurdod 

cyfagos ymgynghori ag ef pe bai potensial i 

ddatblygiad o fewn ffiniau’r Cyngor hwnnw 

effeithio ar ansawdd yr aer yng 

Nghasnewydd.  

4.4 Cam 2: Cynnal Asesiad Ansawdd 

Aer  

4.4.1 Os bernir ei fod yn ofynnol, mae angen i’r 

Asesiad Ansawdd Aer fod yn gymesur i’r 

cynnig a gyflwynir. I ddarganfod a oes 

angen AAA ar gynnig datblygu, 

defnyddiwch yr holiadur ar dudalen 9 y 

ddogfen hon.  Mae disgrifiad o lefel y 

wybodaeth y mae ei hangen ar gyfer AAA 

syml neu fanwl wedi’i amlinellu ar y 

dudalen hon.  

 

 

 

 

 

 

Cyn 
Ymgeisio/Cyflwyno 

Cynnal Asesiad 
Ansawdd Aer 

Penderfyniad 
ar ôl Cyflwyno 

http://www.newport.gov.uk/airquality
http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Planning-permission/Pre-application-advice.aspx
http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Planning-permission/Pre-application-advice.aspx
http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Planning-permission/Pre-application-advice.aspx
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4.4.2 Mae traffig y ffyrdd sy’n cael ei greu 

yn ffactor arbennig o bwysig wrth 

ystyried ansawdd aer. Gall mesurau 

rheoli traffig wedi’u dylunio a’u 

gweithredu’n dda sy’n annog peidio â 

defnyddio cerbydau sy’n llygru helpu i 

sicrhau amcanion cynllunio mewn 

sawl ffordd, gan gynnwys llygredd aer 

a theithio llesol, a chaiff seilwaith 

ategol ar gyfer technoleg cerbydau 

glanach a mwy effeithiol ei annog.  

4.4.3 Gall Asesiadau manwl gynnwys 
rhagfynegiadau o ansawdd aer yn y 
dyfodol oherwydd y defnydd ar 
dechnolegau newydd. Fodd bynnag, 
oherwydd y llu o nodweddion 
technegol-cymdeithasol-economaidd 
ansicr sy’n dylanwadu ar draffig 
cenedlaethol/rhanbarthol/lleol, ni ellir 
defnyddio’r dull hwn fel yr unig 
gyfiawnhad ar gyfer cais cynllunio ar 
lefel leol.  
 

4.4.4 Wrth ystyried effaith datblygiad 
arfaethedig ar ansawdd aer, cynghorir 
dilyn y broses ganlynol:  

 

 
 

4.4.5 Os ystyrir bod y cynnig yn cael effaith 
ar ansawdd aer, neu fod ansawdd aer 
yn effeithio ar y cynnig, y cam cyntaf 
wrth ystyried mesurau lliniaru yw p’un 
ai a ellir ailddylunio’r cynllun mewn 
rhyw fodd sy’n dileu neu’n gostwng ei 
effaith neu effaith y llygredd arno. 
Gallai ailddylunio arwain at symud 
cwrtil adeilad preswyl yn ôl y tu hwnt 
i’r parth llygredd uwchlaw’r trothwy, 
neu leoli’r mannau byw yng nghefn yr 
eiddo, neu sicrhau nad yw’r dyluniad 
yn llunio stryd sydd ar ffurf ceunant, er 
mwyn caniatáu i lygredd wasgaru. Ni 
ddylai defnyddio awyru mecanyddol 
fod yn ateb cyntaf ac unig ateb; mae 

Ailddylunio 
cynllun Lliniaru 

Gwrth
bwyso 

ASESIAD ANSAWDD AER MANWL 

Rhaid i asesiad manwl gynnwys data ar ansawdd aer o 

fodelu neu fonitro i bennu a yw’r safle’n addas i’w 

ddefnyddio ac i sicrhau nad yw iechyd defnyddwyr y 

safle yn y dyfodol yn cael ei roi mewn perygl sylweddol. 

Yn achos ceisiadau mawr, dylai hyn hefyd gynnwys 

asesiad o allyriadau traffig y ffyrdd ar yr ardal leol.  

Dylai asesiadau manwl gynnwys y canlynol:  

• Y gwaelodlin presennol 

• Y gwaelodlin yn y dyfodol, heb effeithiau datblygu 

ac effeithiau crynodol, gan gynnwys datblygiadau 

traws ffiniol; ac 

• Y gwaelodlin yn y dyfodol gyda’r datblygiad, dros 

gyfnod o flwyddyn, oni bai ei fod yn ddatblygiad 

fesul cam, ac yna bydd angen amserlen briodol i 

asesu goblygiadau pob cam. 

 

ASESIAD ANSAWDD AER SYML 

Dylai asesiad syml gynnwys: 

• Cymhariaeth ynghylch faint o draffig y ffyrdd sy’n 

cael ei gynhyrchu gan y safle presennol o gymharu â 

faint fyddai’n cael ei gynhyrchu gan y safle 

arfaethedig (Newid net mewn traffig a mathau o 

gerbyd).  

• Rhestr o’r holl opsiynau posibl (ni ddylid diystyru’r 

un opsiwn) y gallai’r datblygiad eu cynnwys i leihau 

/ dileu traffig i’r safle sy’n cynhyrchu allyriadau (yn 

ystod y cam adeiladu a’r cam gweithredol) – ar 

gyfer pob opsiwn, yn asesu’r effaith ar hyfywedd y 

datblygiad a’r effaith ar ansawdd aer. Dylai hyn 

ddangos esboniad ac ymrwymiad clir ynghylch pam 

mae rhai dulliau lliniaru yn fwy priodol i’r datblygiad 

nag eraill.  

• Ar ôl cyflawni’r astudiaeth ddichonoldeb uchod, 

dylai lunio sylfaen cynllun lliniaru ansawdd aer ar 

gyfer y datblygiad.  
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hyn yn cynyddu galw’r datblygiad am 
ynni ac mae’n effeithio ar amodau 
byw. 
 

4.4.6 Os cwblheir y broses ailddylunio ac 
mae effeithiau o’r datblygiad neu ar y 
datblygiad yn parhau ar ansawdd yr 
aer, yna yn dibynnu ar natur a 
graddfa’r datblygiad arfaethedig, bydd 
angen cytuno ar fesurau lliniaru 
priodol.  
 

4.4.7 Os bydd effaith yn parhau ar ansawdd 
yr aer o’r datblygiad neu i’r datblygiad, 
a hynny gyda’r mesurau lliniaru 
arfaethedig, gellir ystyried digolledu 
oddi ar y safle yn ogystal â’r mesurau 
lliniaru arfaethedig neu gall fod 
rheswm digonol i wrthod caniatâd 
cynllunio.  
 

4.4.8 Mae datrysiadau arloesol i reoli 
ansawdd aer yn cael eu hannog a bydd 
y canlynol yn dylanwadu ar y math o 
fesurau lliniaru sy’n ofynnol ar gyfer 
datblygiad penodol: 

 Yr Asesiad Ansawdd Aer a’r 
Datganiad Trafnidiaeth  

 Cynllun Gweithredu Ardal Rheoli 
Ansawdd Aer 

 Y Cynllun Trafnidiaeth Lleol  
 
4.4.9 Mae amryw fathau o fesurau lliniaru; 

nid oes un datrysiad yn addas i bopeth 
a chaiff datrysiadau arloesol eu 
hannog. Yn achos pob datblygiad 
newydd, mae’r Cyngor yn argymell yn 
gryf y dylid gosod pwyntiau gwefru 
trydan; boed hynny ar gyfer eiddo 
unigol neu ardaloedd parcio cymunol. 
Bydd gan y seilwaith newydd hwn 
effaith gadarnhaol hirdymor ar wella 
ansawdd aer yng Nghasnewydd. Noder 
nad yw’r mathau o fesurau lliniaru 
sydd wedi’u rhestru yn Atodiad A yn 
gynhwysol a chaiff pob mesur lliniaru 
arfaethedig ei asesu ar sail ei 
rinweddau unigol.  
 

4.4.10 I ategu cais cynllunio, dylai’r datblygiad 
lunio cymhariaeth eglur rhwng y traffig 

ffordd sy’n cael ei greu ar hyn o bryd 
gan y safle, a’r datblygiad arfaethedig. 
Os yw’r safle’n wag, gallai opsiwn wrth 
gefn gael ei ystyried ond rhaid ei bod 
hi’n bosibl i hwn ddigwydd (o ran 
ailddefnyddio’r safle) a gallu bod o 
bwys priodol yn y broses benderfynu. 
Yn cyd-fynd ag unrhyw gymariaethau 
dylai fod rhestr o bob dull posibl, 
allyriadau gan draffig sy’n cael ei 
gynhyrchu (yn ystod y gwaith adeiladu 
a’r gweithredu), a sut gellir gostwng y 
rhain, os nad eu dileu. Darperir rhai 
awgrymiadau yn Atodiad A. Gallai 
cynhyrchu mwy o draffig mewn 
ardaloedd o ansawdd aer gwael, heb 
fesurau lliniaru, fod yn rheswm i 
wrthod caniatâd cynllunio. 
 

4.4.11 Rhaid i’r cynllun lliniaru amlinellu’r 
ymagweddau at: 

 Restru’r nodweddion dylunio 

hynny a fydd yn amddiffyn 

derbynyddion perthnasol newydd 

rhag y posibilrwydd o gael eu 

hamlygu i ansawdd aer gwael.  

 

 Rhestru sut bydd y datblygiad yn 

lleihau effaith allyriadau o 

gerbydau sy’n cael eu creu gan y 

datblygiad  

 
4.4.12 Pan fydd angen digolledu trwy fesurau 

lliniaru oddi ar y safle neu ar y safle, os 
oes modd, dylid sicrhau hyn trwy amod 
cynllunio. Nid yw hyn yn bosibl 
weithiau, yna gellir defnyddio 
Cytundeb Adran 106 i sicrhau’r arian 
neu’r prosiectau perthnasol. Mae 
cytundebau o’r fath yn ddull cyflawni 
ar gyfer materion sy’n angenrheidiol er 
mwyn i’r datblygiad fod yn dderbyniol.  

 
4.4.13 Mae cyflwyno Ardoll Seilwaith 

Cymunedol yn dâl y call Cynghorau ei 
godi ar y rhan fwyaf o fathau o 
ddatblygiad newydd. Rhaid gwario’r 
Ardoll Seilwaith Cymunedol ar 
seilwaith lleol a, lle bo’r angen, 
seilwaith rhanbarthol i gefnogi’r 
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datblygiad newydd. Pan ddefnyddir 
Cytundebau Adran 106 i geisio 
mesurau lliniaru / seilwaith, ni ellir 
ceisio’r seilwaith hwn drwy’r Ardoll 
Seilwaith Cymunedol. Cytuno ar 
fesurau lliniaru a’u cyflawni trwy 
amodau ac yna (neu) trwy gytundebau 
adran 106 os bydd angen sy’n cael ei 
ystyried yn fwyaf effeithiol. 

 

 

 

 

4.5 Cam 3: Asesu Asesiad Ansawdd Aer  

4.5.1 Wrth ystyried effaith datblygiad 

arfaethedig ar ansawdd aer, mae’n 

bwysig cydnabod na fyddai rheswm, ar 

sail ansawdd aer, pam na allai’r 

datblygiad fynd yn ei flaen, os gellir 

dileu’r effaith neu liniaru’r effaith yn 

ddigonol. Yn y cam asesu, byddai’n 

werth cydnabod y gallu i’r cynllun gael 

ei ailddylunio ac a yw’r ymgeisydd wedi 

ystyried hyn yn ddigonol. Dyma’r cam 

pan ddylai’r cynigion lliniaru a 

gwrthbwyso gael eu hasesu o safbwynt 

y gallu i’w gweithredu a’u priodoldeb. 

4.5.2 Y ffactorau perthnasol i’w hystyried 

wrth benderfynu ar arwyddocâd yw: 

 Nifer y bobl yr effeithir arnynt 

 A oes ARhAA, ei lleoliad, ei 
graddau a’r rhesymau drosti, 
ynghyd ag unrhyw fesurau lliniaru 
arfaethedig sydd eisoes wedi’u 
cyhoeddi  

 Lefel y cynnydd mewn crynodiad 
llygredd/traffig yng nghyd-destun 
yr amgylchedd lleol. 

 Bod cyfyngiadau’r data a’r 
asesiad yn glir, i hysbysu 
ymagwedd ragofalus lle bo’r 
angen. 

 

5. Gwybodaeth Ddefnyddiol  

5.1  Gall y Cyngor ddarparu gwybodaeth a data 

ynghylch ansawdd aer o fewn ffiniau ei 

awdurdod lleol i’r ymgeisydd. Mae’r 

wybodaeth i’w gweld yn: 

 WWW.NEWPORT.GOV.UK/AIRQUALITY 

 FFORWM ANSAWDD AER CYMRU 

 THE INSTITUTE OF AIR QUALITY MANAGEMENT  

 

 

ATODIAD A 

Mesurau Lliniaru Posibl 

Lliniaru (Ar y safle ac oddi ar y safle): 

 Cynlluniau teithio sy’n benodol i’r safle. 

 Darparu mannau gwefru cerbydau trydan 
ar y stryd / gartref. 

 Darpariaeth seilwaith ar gyfer gosod 
mesurau lliniaru fel mannau gwefru trydan. 

 Gwelliannau i’r ffyrdd  

 Creu Llwybrau Beicio a chysylltiadau â’r 
rhwydwaith presennol. 

 Gwelliannau i Gludiant Cyhoeddus. 

 Integreiddio gwelliannau i ansawdd aer i 
gynlluniau tir cyhoeddus e.e. Waliau 
Gwyrdd. 

 Cynlluniau tirweddu. 

 Unrhyw gamau gweithredu perthnasol o 
gynllun gweithredu ARhAA sydd ar gael. 
 
Gwrthbwyso: 

 Gwelliannau i gludiant cyhoeddus. 

 Creu Llwybrau Beicio a chysylltiadau â’r 
rhwydwaith presennol. 

 Gwelliannu i’r ffyrdd i leihau ciwiau a’r 
draul ar arwyneb y ffordd. 
 
Hefyd ar gyfer Datblygiadau Masnachol a 
Diwydiannol: 
 

 Cytundebau llwybrau i gerbydau HGV. 
 

http://www.newport.gov.uk/airquality
http://www.welshairquality.co.uk/
http://iaqm.co.uk/
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Enghreifftiau o Arfer Da: 
 

 Cyflwyno strategaeth allyriadau isel a 
chytuno arni. 

 Lleihau allyriadau o waith adeiladu a 
dymchwel 

 Darparu gwasanaeth bysiau allyriadau isel. 

 Codi ymwybyddiaeth ac addysg, gan arwain 
at gynlluniau arfer da fel y bws cerdded i’r 
ysgol 

 Fel arfer da, dylai pob cerbyd gydymffurfio 
â’r Safonau Allyriadau Ewropeaidd am oes 
y datblygiad neu fod wedi ymuno â 
chynllun sgorio perthnasol.  

 


