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Crynodeb Gweithredol 
Gall y ffurf ar drafnidiaeth a ddewiswn er mwyn cael o A i B effeithio’n fawr ar yr 

amgylchedd. Mae’r effeithiau hyn yn cynnwys llygredd sŵn, llygredd aer ac 

allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n cyfrannu at y newid yn ein hinsawdd.  

Mae newid yn yr hinsawdd yn deillio o allyriadau nwyon. Mae tua 27% o allyriadau 

CO2 y DU yn deillio o drafnidiaeth. Tra bo sectorau eraill megis cynhyrchu ynni wedi 

cofnodi gostyngiad o ran lefelau carbon, ychydig neu ddim gwelliant o gwbl y mae’r 

sector trafnidiaeth wedi ei ddangos. 

Mae effeithiau iechyd cysylltiedig a llygredd aer a sŵn sy’n deillio o allyriadau traffig 

ffyrdd yn sylweddol. Mae llygredd aer wedi ei gysylltu â chanser, bronceitus, asthma, 

dementia a llawer o afiechydon eraill. Mae llygredd sŵn wedi ei gysylltu ag 

aflonyddwch cwsg, afiechydon cardiofasgwlaidd, niwed meddyliol a chorfforol Mae 

Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi amcangyfrif y gellir priodoli dros 40,000 o 

farwolaethau cynnar yn y DU bob blwyddyn i lygredd aer (yng Nghymru mae’r gyfran 

tua 2,700). Amcangyfrifir bod llygredd yn yr aer yn costio rhnwg £9-20 biliwn i’r DU a 

llygredd sŵn yn costio rhnwg 7-10 biliwn y flwyddyn. Cyngor Iechyd  

Mae’r strategaeth hon wedi ei chreu er mwyn amlinellu’r amrywiol gamau y bydd 

Cyngor Dinas Casnewydd yn eu cymryd i leihau’r lefelau llygredd a ddaw o draffig 

ffyrdd. Bydd Cynllun Dinas yn cael ei ddatblygu ynghyd â chynlluniau lleol i dargedu 

ardaloedd o lygredd aer gwybyddus sef Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA). 

Bydd pob cam gweithredu yn canolbwyntio ar dair brif elfen:  

► Lleihad ym maint cyffredinol y traffig.  

► Gwella llif traffig i leihau traffig nad yw’n symud.  

► Newid y fflyd gerbydau drwy hyrwyddo’r defnydd o drafnidiaeth sy’n peri llai o 

lygredd, yn enwedig teithio llesol. 

Mae’r camau wedi eu cynllunio er mwyn gyrru’r ddinas yn weithredol ac yn oddefol 

tuag at ddulliau trafnidiaeth allyriadau isel neu sero. Mae’r camau a dargedwyd wedi 

eu crynhoi ar y dudalen ganlynol ynghyd â’r cyllid cymharol y bydd ei angen, a lle 

bo’n briodol, ddangosyddion perfformiad allweddol i ddangos cynnydd y Cynllun 

Gweithredu.  

Caiff llwyddiant y strategaeth ei ddal drwy gofnodi newidiadau yn y fflyd gerbydau, 

ystadegau teithio llesol, gwelliannau seilwaith gwyrdd, a lefelau llygredd aer a sŵn. 

Adroddir ar y wybodaeth allweddol yn flynyddol yn yr Adroddiad Cynnydd Blynyddol 

a fydd ar gael yn gyhoeddus ar wefan y cyngor -                   Ansawdd Aer   

  

https://airquality.gov.wales/cy/about-air-quality/health-advice
http://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Pollution-and-noise-control/Air-quality.aspx
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CAMAU GWEITHREDU Cyllid Angenrheidiol / 
Dangosydd Perfformiad 

Allweddol (DPA) 

A – CYNLLUNIO AC ADEILADU  Isel 
   

B – PARTH AER GLÂN Sylweddol 
   

C – HGV / LGV  Uchel (DPA) 
  

D - TACSIS / LLOGI CEIR AR Y STRYD Uchel – Sylweddol (DPA) 
  

E – BYSUS, TRENAU (TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS) Sylweddol (DPA) 
   

F – COETSIS Uchel (DPA) 
 

G – CEIR PETROL A DIESEL Dd/B  
 

 H – Hybrid / Trydan Arwyddocaol (DPA) 
 

 I – CERDDED A BEICIO (TEITHIO LLESOL) Arwyddocaol (DPA) 
 

J – CYRFF CYHOEDDUS (Arfer Gorau) Isel - Uchel 
  

K - Ysgolion  Arwyddocaol (DPA) 
  

L – YMWYBYDDIAETH GYHOEDDUS/GWYBODAETH Canolig - Uchel 
  

M – GWELLIANNAU STRYD / FFORDD A GORFODI  Canolig - Sylweddol 
  

N - CERBYDAU CLUDO NWYDDAU YSGAFN / CLUDIADAU  Uchel 
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1.0 Cyflwyniad 
Mae llygredd aer a sŵn yn effeithio ar iechyd pawb i ryw raddau. Mae’n wybyddus mai 

allyriadau traffig yw prif ffynhonnell llygredd aer. Mae safonau wedi eu cynnwys 

mewn deddfwriaeth i annog newid i ddulliau llai o drafnidiaeth sy’n llai eu llygredd. 

Mae Llywodraeth San Steffan, Llywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol yn gyfrifol 

mewn un ffordd neu ei gilydd am gefnogi a gweithredu’r newid hwn.  

Mae’r strategaeth hon yn amlinellu sut bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn annog y 

newid hwn. Bydd hefyd yn dangos sut bydd Casnewydd yn cefnogi ymrwymiad tymor 

hir Cymru i ddadgarboneiddio, newid i ddulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy a lleihad 

mawr ei angen mewn nwyon tŷ gwydr.  

Nod: Sicrhau bod Casnewydd yn cyrraedd yr amcanion ansawdd aer ym 
mhob ardal o’r ddinas yn yr amser byrraf posib drwy hwyluso’n 

weithredol newid mewn ymddygiad teithio ar draws y rhanbarth i ddull 
allyriad isel/sero. 

Casnewydd: Cefndir 

Casnewydd yw trydydd dinas Cymru o ran ei maint ac mae wedi ei lleoli ar hyd 

glannau’r De. Ychydig dros 145,700 yw poblogaeth y ddinas, poblogaeth a dyfodd 

5.9%1 rhwng 2001 a 2011. Mae dwysedd poblogaeth Casnewydd wedi ei gofnodi fel 

765 o bobl fesul cilomedr sgwâr, sy’n debyg i Dorfaen neu Gaerffili, a thair gwaith yn 

is na Chaerdydd (2467 o bobl fesul cilomedr2).  

Mae’r rhanbarth yn gorchuddio 217.6 cilomedr sgwâr yn fras (84 milltir sgwâr), y rhan 

fwyaf ohono yn drefol. Mae’r prif nodweddion yn cynnwys ardal ddociau weithredol, 

ystadau diwydiannol helaeth a thraffordd yr M4.  

 Ffigwr 1 Lleoliad Casnewydd 

 

  

                                                      
1 
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates
/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-
16?:uri=peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/20
11censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16  

https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16?:uri=peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16?:uri=peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16?:uri=peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16?:uri=peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationandhouseholdestimatesforwales/2012-07-16
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2.0 Cyd-destun a Pholisïau Cyfreithiol  

Cyfraith yr UE, Cyfraith y DU a Chyfraith Cymru 

Ansawdd Aer - Mae Sefydliad Iechyd y Byd (SIB) wedi datblygu safonau ansawdd 

aer ar gyfer ystod o lygryddion er mwyn diogelu’r iechyd ddynol2. Mae’r safonau hyn 

wedi eu hysgrifennu i gyfraith Ewrop, o dan Gyfarwyddeb Ansawdd Aer Amgylchedd 

Ewrop 20083.   Mae’r safonau hyn hefyd wedi eu hysgrifennu i gyfraith y DU a 

deddfwriaeth Gymreig, yn benodol Rhan IV Deddf yr Amgylchedd 19954 a Rheoliadau 

Ansawdd Safonau Aer (Cymru) 20105. Mae’r Ddeddfwriaeth yn gwneud Llywodraeth 

y DU, Llywodraethau Datganoledig ac Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am fynd i’r afael â 

llygredd aer.   

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw canfod a monitro ardaloedd o fewn ei diriogaeth 

sydd efallai yn mynd yn groes i’r amcanion ansawdd aer6. Os canfyddir gormodiant 

uwchlaw’r trothwy yna rhaid datgan ei bod yn Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) y 

mae gofyn llunio strategaeth ar ei chyfer. Dylai’r strategaeth gynnwys camau 

ymarferol sydd wedi eu llunio er mwyn dod â’r lefelau llygredd islaw’r trothwy 

amcan ansawdd aer. 

 

Sŵn – Mae traffig ffordd yn factor llygru sylweddol mewn amgylchedd drefol fel 

Casnewydd. Mae’r Cyfarwyddeb Llygredd Sŵn7 yn mynnu bod Llywodraeth Cymru yn 

mapio lefelau sŵn ac yn cynhyrchu Cynllun Gweithredu Sŵn8 pan ganfyddir lefelau 

sy’n rhy uchel. Mae’r ddyletswydd dros weithredu’r strategaeth yn syrthio ar 

ysgwyddau Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, gan fod traffig ffyrdd yn creu llygredd 

sŵn a llygredd aer mae Awdurdodau Lleol yn cael eu hannog i fabwysiadu 

ymagwedd ar y cyd i fynd i’r afael â’r ddau faes trwy gyfrwng Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).    

Caiff ffynonellau sŵn nad ydynt yn deillio o draffig eu trin o dan Ddeddf Diogelu’r 

Amgylchedd 1990. Mae dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Lleol i ymchwilio i 

                                                      
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050 
4 http://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/1995/25/part/IV  
5 http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2010/1433/contents/made  
6 Lefelau Cenedlaethol yw Safonau Ansawdd Aer – lefelau lleol yw Amcanion Ansawdd Aer ond mewn 
egwyddor cyfyngiadau o’r un fath yn union yw’r rhain.  
7 http://ec.europa.eu/environment/noise/directive_en.htm 
8 http://gov.wales/docs/desh/publications/131217noise-action-plan-for-wales-en.pdf 

Yn y DU, y llygryddion sy’n peri’r gofid mwyaf yw Nitrogen 

Deuocsid (NO2) a Deunyddiau Gronynnol (PM10 and PM2.5). 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
http://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/1995/25/part/IV
http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2010/1433/contents/made
http://ec.europa.eu/environment/noise/directive_en.htm
http://gov.wales/docs/desh/publications/131217noise-action-plan-for-wales-en.pdf
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gwynion am niwsans sŵn. Gweler www.newport.gov.uk am ragor o fanylion am y 

gwasanaeth.  

Nwyon Tŷ Gwydr (NTG) – Mae Traffig Ffyrdd yn llosgi cyfran sylweddol o 

dannwydd ffosil, sydd yn gyfrannwr sylweddol i’r Nwyon Tŷ Gwydr sydd yn effeithio 

ar newid hinsawdd. Mae tua 27%9 o allyriadau CO2 y DU yn deillio o drafnidiaeth. Tra 

bod sectorau eraill wedi dangos dadgarboneiddio sylweddol, yn benodol wrth 

gynhyrchu ynni, ychydig os o gwbl o newid sydd wedi bod mewn allyriadau 

trafnidiaeth.  

Mae Llywodraeth Cymru yn llawn gefnogi Cytundeb Newid Hinsawdd Paris (2016) 

sy’n mynnu bod pawb sydd yn rhan ohono yn lleihau yn weithredol eu hallyriadau 

Carbon Deuocsid. Mae hyn wedi ei ysgrifennu i Gyfraith Cymru.  

Casnewydd yw’r trydydd o frig y rhestr fel crëwr Allyriadau Carbon Deuocsid, ar 

gyfartaledd caiff 7.5 tunnell y pen o garbon deuocsid ei gynhyrchu gan y 

boblogaeth10.  

  

                                                      
9 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
776083/2017_Final_emissions_statistics_one_page_summary.pdf 
10 https://www.centreforcities.org/data-tool/#graph=map&city=show-all&indicator=co2-emissions-
per-capita\\single\\2016 

http://www.newport.gov.uk/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/776083/2017_Final_emissions_statistics_one_page_summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/776083/2017_Final_emissions_statistics_one_page_summary.pdf
https://www.centreforcities.org/data-tool/#graph=map&city=show-all&indicator=co2-emissions-per-capita//single//2016
https://www.centreforcities.org/data-tool/#graph=map&city=show-all&indicator=co2-emissions-per-capita//single//2016
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi ei llunio i gofnodi a 
gyrru gwelliannau yn iechyd, llesiant ac amgylchedd Cymru. O fewn y Ddeddf mae 
datblygu cynaliadwy yn cael ei ddiffinio fel:  

 “Y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, economaidd a 

diwylliannol Cymru drwy gymryd camau, yn unol ag egwyddor datblygu 

cynaliadwy, sydd â’r nod o gyflawni’r nodau llesiant.” 

Mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn cynnwys pum modd o weithio y mae gofyn i 
gyrff cyhoeddus dalu sylw iddynt. Sef: 

 

• Edrych i’r tymor hir fel nad ydym yn cyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i 
ateb eu hanghenion hwy;  

• Deall gwreiddiau achos problemau er mwyn eu hatal rhag digwydd; 
• Mabwysiadu ymagwedd integredig fel bod cyrff cyhoeddus yn edrych ar y nodau 

llesiant i gyd wrth benderfynu ar eu hamcanion llesiant;  
• Gweithio gydag eraill mewn modd cydweithredol i ganfod datrysiadau cynaliadwy 

a rennir; 
• Cynnwys amrywiaeth o’r 
boblogaeth yn y penderfyniadau 
sydd yn effeitho arnynt hwy;  

Mae saith nod o fewn y Ddeddf. 

Gyda’i gilydd maen nhw’n cynnig 

gweledigaeth a rennir i’r cyrff 

cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf i 

weithio tuag ati. Rhaid i’r nodau 

llesiant gael eu hystyried fel set 

integredig o saith er mwyn sicrhau 

y caiff y cysylltiadau perthnasol eu 

gwneud yng nghyd-destun gwella 

llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a 

diwylliannol Cymru.  

  

Ffigwr 1 Nodau Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  
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O dan y Nodau Llesiant hyn ceir pedwar deg chwech o ddangosyddion cenedlaethol, y 

mae a wnelo un ohonyn nhw yn benodol ag ansawdd aer:  

  

4. Lefelau llygredd Nitrogen Deuocsid (NO2) yn yr aer. 
40. Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yng Nghymru.  

 

Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus penodol i weithredu 

ar y cyd drwy gyfrwng Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal trwy gyfrannu at 

gyflawni’r nodau llesiant.  Bydd BGC Casnewydd yn ddefnyddiol i godi proffil 

ansawdd aer ac i helpu i wireddu uchelgais y cynllun gweithredu hwn.  

Mae Cynaliadwyedd, Ansawdd Aer a Sŵn wedi eu cydnabod fel maes allweddol o ran 

gwelliant amgylcheddol o fewn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  Mae’r cynllun 

yn cynnwys adran ar Deithio Cynaliadwy sydd wedi nodi nifer o fesurau a thargedau 

y bydd yr aelodau yn ceisio eu gwireddu11.  

  

                                                      
11 http://www.newport.gov.uk/oneNewport/Well-being-Plan/Well-being-Plan.aspx 

http://www.newport.gov.uk/oneNewport/Well-being-Plan/Well-being-Plan.aspx
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3.0 Deall y Broblem  

ANSAWDD AER 

Effeithiau Iechyd Ansawdd Aer – Yn hanesyddol roedd Casnewydd yn gartref i 

nifer o ddiwydiannau trymion a weithredai ar adeg pan oedd rheoleiddio yn wan 

neu’n absennol gan beri llygredd sylweddol yn yr aer, yn y ddaear ac yn y dŵr. Gyda 

rheoliadau tynnach a dirywiad y diwydiannau trymion, nid rhain yw prif ffynhonnell 

llygredd yn yr aer mwyach.  

Prif achos Llygredd aer Casnewydd yw allyriadau traffig ffyrdd. Mae’r allyriadau hyn 

yn cynnwys amrywiaeth o sylweddau cemegol sydd yn niweidiol i iechyd dynol ac i’r 

amgylchedd. Mae’r llygryddion sy’n peri pryder yn cynnwys Nitrogen Deuocsid (NO2) 

a Deunydd Gronynnol (PM10 a PM 2.5).  

Mae llygredd aer yn effeithio ar iechyd pob un ohonom i ryw raddau. Mae ansawdd 

aer gwael wedi ei gysylltu â bronceitus, asthma (ac afiechydon eraill y frest), afiechyd 

cardiofasgwlaidd, canser ac efallai ddementia12. Cyswllt cronig (hir dymor) a llygredd 

aer yw’r flaenoriaeth; fodd bynnag gall hyd yn oed dod i gysylltiad dwys (tymor byr) 

waethygu ystod o salwch sy’n bodoli’n barod. Amcangyfrifir bod y baich iechyd hwn 

gyfwerth â thua 40,000 o farwolaethau’r flwyddyn yn y DU.  

Nitrogen Deuocsid (NO2) – Daw prif ffynhonnell Nitrogen Deuocsid o allyriadau 

traffig ffyrdd wrth losgi tannwydd ffosil. Mae’n wybyddus fod bod ym mhresenoldeb 

lefelau uchel o Nitrogen Deuocsid am gyfnod byr yn gallu peri llid i’r bibell wynt. Gall 

presenoldeb tymor hir beri bronceitus, asthma ac ysgyfaint llai effeithiol mewn plant.  

Deunydd Gronynnol – Mae Deunydd Gronynnol (DG) yn derm a ddefnyddir i 

ddisgrifio cymysgu gronynnau solid a diferion hylifol yn yr awyr, y byddant pan gânt 

eu hanadlu yn gallu treiddio yn ddwfn i’r ysgyfaint.  Gall DG fod yn ddeunyddiau 

organig ac anorganig, ac oherwydd yr amrywiaeth o ran maint, caiff ei rannu fel 

rheol i ddau faint: 

 

► PM10 – deunydd yn llai na 10 µmm 

► PM2.5 – deunydd yn llai na 2.5 µmm 

Tra bod natur yn gallu cynhyrchu DG ffynonellau dynol sydd yn gyfrifol am y mwyafrif 
o’r crynodiad.  Gan fod DG yn cael ei greu wrth danio tannwydd solid a hylif, mae 
cerbydau’r ffordd yn ffynhonell bwysig.  Mewn amgylchedd trefol mae traffig ffyrdd 
yn cynhyrchu cyfran uchel o’r DG. Daw 80% o’r gronynnau a gynhyrchir gan gerbyd o’r 

                                                      
12 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/81974 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/81974
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padiau brêcs a thraul teiars, gyda’r 20% sy’n weddill yn dod o allyriadau peiriannau. 
Gall dod i gysylltiad tymor byr a thymor hir â lefelau uchel o DG arwain at effeithiau 
iechyd andwyol, sydd yn cynnwys risg uwch y bydd unigolion yn datblygu canser ac 
afiechydon cardiofasgwlaidd ac afiechydon y frest.   

Nid yw SIB wedi llwyddo i ddod o hyd i lefel o un ai PM10 neu PM2.5 lle na ddisgwylid 

gweld effeithiau iechyd adfydus. Fodd bynnag, caiff ei dderbyn yn gyffredinol bod 

cyrraedd amgylchedd sy’n gwbl rydd o ddeunyddiau gronynnol yn anymarferol. O 

ganlyniad mae safonau gronynnol yr ystyrir eu bod gyda’r isaf y gellir eu cyrraedd wedi 

eu gosod.  

Safonau Ansawdd Aer – Terfynau llygredd aer SIB sydd y tu cefn i safonau ansawdd 
aer yr Undeb Ewropeaidd ac sydd wedi eu cynnwys mewn deddfwriaeth ar lefel y DU 
ac ar lefel deddfwriaeth Cymru. O fewn y ddeddfwriaeth hon ceir nifer o safonau 
ansawdd aer ar gyfer ystod o lygryddion. Yng Nghymru dim ond dau lygryddyn 
(Nitrogen Deuocsid a Deunydd Gronynnol) sydd uwchlaw’r terfynau.   

Ffigwr 3 – Amcanion Ansawdd Aer (Cymru) 13 

 

 [Sylwer – Safonau/Amcanion Ansawdd Aer: Mae’r Safon Ansawdd Aer yn ymwneud â Safon SIB, Safon 

yr UE a Safon y Llywodraeth, tasg yr Awdurdod Lleol yw cyflawni’r Amcan Ansawdd Aer. Tra bo’r 

termau yn wahanol mae’r lefelau targed yn union yr un fath] 

                                                      
13 Rheoliadau Ansawdd Aer (Cymru) 2000, Rhif 1940 (Cymru 138); Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio) (Cymru) 

2002, Rhif 3182 (Cymru 298)  

 

Llygrydd 
Cyfartaledd 
Blynyddol 

Cyfartaledd yr Awr 

Nitrogen Deuocsid 
NO2 

40 µg/m3 
200 µg/m3 

Ddim i fod uwchlaw’r terfyn fwy na 18 
gwaith y flwyddyn  

Gronynnol  PM10 40 µg/m3 
50 µg/m3 

Ddim if od uwchlaw’r terfyn fwy na 35 
gwaith y flwyddyn  

Gronynnol PM2.5 

Dim terfyn presennol hyd at 2019  

Safonau SIB (WHO):  

10 μg/m3  25 μg/m3 
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Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) – mae dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i 

ymchwilio i ansawdd yr aer a lle y canfyddir iddo fethu cyrraedd y safonau ger gwedd 

flaen derbynnydd (preswylwyr, ysgol, cartref gofal neu ysbyty) caiff Ardal Rheoli 

Ansawdd Aer (ARhAA) ei datgan.  

Gall ardaloedd eraill yn y rhanbarth fod yn destun ansawdd aer gwael megis ymyl 

traffordd neu briffordd, ond am nad oes unrhyw breswylwyr, ysgolion, cartrefi gofal 

neu ysbytyau yma, nid yw’r ardaloedd yma fel rheol yn cael eu monitro gan y Cyngor.  

Ansawdd Aer – Casnewydd v Cymru – Mae llygredd aer yn waeth mewn 

ardaloedd trefol am fod nifer o bobl yn byw gyfagos â’i gilydd gerllaw rhwydwaith 

ffyrdd llawn a phrysur. Gall unigolyn wneud dewisiadau iach. Ond os yw’r 

amgylchedd wedi ei lygru ni all yr unigolyn hwnnw wneud fawr ddim i gyfyngu ar yr 

effaith ar ei iechyd. Gan gymryd bod pob ffactor arall yn niwtral, gellid dweud – po 

isaf yw lefel y llygredd, iachâf fydd y boblogaeth gyffredinol. Ar hyn o bryd mae gan 

Gasnewydd un o’r lefelau llygredd uchaf yng Nghymru (gweler Ffigwr 4) 

 

 

Ffigwr 4 – Cyfartaledd Ansawdd yr Aer yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Ynys Môn14 

                                                      
14 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Environment-and-Countryside/Air-Quality/airqualityindicators 
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Effeithiau Economaidd Ansawdd Aer – mae yna effeithiau uniongyrchol ar yr 

economi o ganlyniad i ansawdd aer gwael. Gan fod ansawdd aer yn effeithio ar 

iechyd y boblogaeth, gan gynnwys pobl o oed gweithio mae yna ganlyniadau 

uniongyrchol sy’n deillio o ddyddiau gwaith a gaiff eu colli sy’n cyfrannu at 

gynhyrchiant isel.  

Mae’r effeithiau iechyd hefyd yn peri straen ar y gwasanaeth iechyd, sydd yn ei dro yn 
cynyddu’r gofynion cyllidol. Amcangyfrifir bod 
effaith ansawdd aer gwael ar iechyd yn costio 9-
20 biliwn i economi’r DU bob blwyddyn Cyngor 
Iechyd.  

Natur Dymhorol ac Ansawdd Aer – Mae 

Ansawdd Aer yn amrywio gydol y flwyddyn yn 

sgil effeithiau atmosfferig. Yn gyffredinol mae llygredd aer yn is yn ystod y misoedd 

cynhesaf na’r misoedd oeraf. 

 
Ffigwr 5 Yn ystod y misoedd cynnes caiff yr atmosffer is ei gynhesu gan yr haul sy’n galluogi’r mas aer i ehangu. 
Mae hyn yn caniatáu i lygredd ddisbyddu am fod mwy o ofod. Yn ystod misoedd oerach mae’r mas aer is yn 
gymharol agos i’r ddaear gan beri i lygredd gronni ar lefelau isel pan fo’r defnydd ar gerbydau yn gymharol uchel. 
Mae’r effaith ffiniol hon yn creu amrywiad tymhorol o ran crynodiadau llygredd ar lefel isel. Gall digwyddiadau 
tywydd eraill megis niwl hefyd beri crynodiadau uwch o lygredd.  

https://airquality.gov.wales/cy/about-air-quality/health-advice
https://airquality.gov.wales/cy/about-air-quality/health-advice
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Ffynonellau Eraill – Effeithir ar ansawdd yr aer yng Nghasnewydd yn bennaf gan 

allyriadau traffig cerbydau, ac o’r herwydd mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar 

hyn. Mae ffynonellau eraill o lygredd aer yn cynnwys tân gwyllt, llosgwyr coed, 

coelcerthi, safleoedd adeiladu ayb. Caiff allyriadau diwydiannol eu rheoleiddio gan y 

Rheoliadau Caniatáu Amgylcheddol a’r Gyfarwyddeb ar Allyriadau Diwydiannol.  

Mae’r cyfrifoldeb ar reoleiddio prosesau diwydiannol yn cael ei ysgwyddo gan yr 
Awdurdod Lleol neu Gyfoeth naturiol Cymru (gan ddibynnu ar natur a graddfa’r 
cyfleuster). Tra bydd yr allyriadau hyn yn cyfrannu at lefel gyffredinol y llygredd, nid 
ydynt wedi eu nodi fel prif ffynhonnell y llygredd.  

SŴN 

Effeithiau Sŵn ar Iechyd – Gall sŵn beri nifer o broblemau iechyd tymor byr a 

thymor hir, megis tarfu ar gwsg (gan effeithio ar iechyd meddyliol a chorfforol), 

effeithiau cardiofasgwlaidd ac amharu ar y clyw. 

Mae sŵn yn cael ei greu gan donnau sain. Mae amrywiadau’r tôn, amledd a dwysder 

(uchder), hyd a pha mor aml y digwydda yn gallu pennu os canfyddir sŵn fel 

rhywbeth dymunol, annymunol neu yn niwsans.  Nododd adroddiad a gyhoeddwyd 

gan Sefydliad Iechyd y Byd ym mis Mawrth 2012 sŵn amgylcheddol o ran ei faint fel 

yr ail risg i iechyd yr amgylchedd yng ngorllewin Ewrop15.  

Safonau Sŵn – Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi cydnabod sŵn fel cyfranwr at 

iechyd gwael ac mae wedi darparu ystod o werthoedd canllaw sŵn16  

Mae 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 1117 ac amrywiol safonau eraill ar waith er mwyn 
sicrhau lefelau sŵn mewnol addas ar gyfer datblygiadau newydd ac er mwyn 
diogelu’r rhai sydd yn bod eisoes.  

Defnyddir mesurau seilwaith lliniarol megis safonau gwydr dwbl, rhwystrau sŵn a’u 
tebyg er mwyn sicrhau bod y safonau canllaw perthnasol yn cael eu cyrraedd. Fodd 
bynnag, ychydig y mae ymagwedd fel yma yn gallu ei wneud i fynd i’r afael â llygredd 
sŵn, yn enwedig o ffynonellau traffig ffordd.   
 

Mapio Sŵn – Mae’r mapio sŵn a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn 2012 yn tynnu 
sylw at y ffaith bod sŵn traffig ffordd yn effeithio ar gyfran helaeth o Gasnewydd.  

                                                      
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf  
16 http://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-4.pdf  
17 http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/tan11/?lang=en 

Amgylchedd Lefel Canllaw 

Lefel Sŵn Mewnol 30 – 35 LAeq (dBA) 

Lefel Sŵn Allanol (gerddi ayb) 50 – 55 LAeq (dBA) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
http://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-4.pdf
http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/tan11/?lang=en
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Effaith Economaidd Sŵn – Yn 2014 cost cymdeithasol blynyddol amcangyfrifol sŵn ffyrdd 

trefol yn Lloegr oedd £7-10 biliwn18. Nid oes amcangyfrifon tebyg ar gael ar gyfer Cymru; 
fodd bynnag, mae’n debygol bod yr effaith economaidd mae sŵn traffig ffordd yn ei 
chael ar Gasnewydd yn sylweddol.   

Allyriadau Carbon Deuocsid  

Effeithiau Iechyd – Mae Carbon Deuocsid i’w gael yn naturiol yn ein hamgylchedd. 
Fodd bynnag, mae’r cylchedau naturiol amrywiol sydd yn cadw lefelau Carbon 
Deuocsid yn gytbwys yn cael eu boddi gan allyriadau dynol, gan beri i lefelau Carbon 
Deuocsid godi’n gyflym. Mae allyriadau trafnidiaeth wedi, ac yn parhau i gyfrannu at 
gynnydd net mewn lefelau carbon Deuocsid yn fyd-eang.  Nid yw’r crynodiadau ar lefel 
leol yn debygol o beri niwed sylweddol i iechyd dynol.  

Fodd bynnag, mae canlyniadau mwy pellgyrhaeddol Carbon Deuocsid yn deillio o’r 
cyfraniad a wnânt ar gynhesu byd eang sy’n peri newid yn yr hinsawdd. Os na 
chyrhaeddir y targedau ar gyfer dadgarboneiddio, proffwydir y bydd yr effeithiau ar 
iechyd dynol a’r amgylchedd yn ddinistriol. Yn 2018 nododd y Panel 
Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (PRhNH) fod oddeutu 12 mlynedd gan y byd 
(o 2018) i leihau yn radical yr allyriadau carbon deuocsid. Os byddwn yn methu 
cyrraedd y targedau lleihau yna mae’n debyg y bydd cynhesu byd-eang yn annioddefol 
i genedlaethau’r dyfodol.  

Safonau – Nid oes unrhyw safonau yn ymwneud ag allyriadau Carbon Deuocsid sy’n 

deillio o drafnidiaeth y mae’r Awdurdod Lleol yn gyfrifol amdanynt. Er 2008 mae’r 

dreth ffordd wedi ei gyfrifo yn seiliedig ar werthoedd allyriadau CO2 cerbydau. Caiff 

cerbydau sydd ag allyriadau CO2 uwch eu trethu ar lefel uwch.   

Effeithiau Economaidd – Ledled y byd mae’r rhagolwg sefyllfa orau ar gyfer effaith 

economaidd sy’n deillio o newid hinsawdd yn arwyddocaol, bydd economi’r 

gwledydd hyn yn dioddef yn sylweddol hefyd.     

                                                      
18 https://www.gov.uk/guidance/noise-pollution-economic-analysis 

Ffigwr 6 – Map 

Sŵn Traffig 

Ffyrdd 

Casnewydd 

2012. Rhagor o 

fanylion  yma 

Casnewydd  

https://www.gov.uk/guidance/noise-pollution-economic-analysis
http://lle.gov.wales/map?lang=cy#m=-3.0035,51.57817,15
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4.0 Trafnidiaeth a Llygredd  

Mae allyriadau gan geir, tacsis, bysus, LGVs (Cerbydau Nwyddau Hir), HGVs (Cerbydau 
Nwyddau Trwm), Cerbydau Nwyddau Ysgafn ac unrhyw ddull arall o drafnidiaeth sydd 
yn llosgi tanwydd ffosil yn creu llygredd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Er mwyn 
deall yn well sut i annog newid tuag at rwydwaith drafnidiaeth allyriadau isel /sero, 
mae’n bwysig deall pa fath o gerbydau sydd ar ffyrdd Casnewydd ar hyn o bryd.  

Mae hefyd yn bwysig deall y gwahaniaeth rhwng llygredd aer ac allyriadau CO2. Mae 
Llygredd Aer yn ymwneud ag effaith allyriadau ar iechyd dynol (a/neu yr amgylchedd). 
Mae allyriadau CO2 a gynhyrchir gan gerbydau yn cyfrannu at newid hinsawdd.  

Maint a Llif Traffig 

Mae nifer y cerbydau ffordd yng Nghasnewydd wedi cynyddu 20% dros y 15 mlynedd 
diwethaf (gweler Ffigwr 6). Yn anffodus, mae’r rhwydwaith ffyrdd wedi cael trafferth 
ymdopi â’r cynnydd hwn.  

Mae dulliau o wella’r aer a llygredd sŵn ar y cyd yn cynnwys:  

► Gwyro traffig i lwybrau sydd yn gallu cario mwy o gerbydau; 

► Newid y seilwaith ffyrdd bresennol i roi mwy o bellter rhnwg derbynyddion ac 

ochr y ffordd (disbyddu llygryddion); neu 

► Wella gyfradd llif y traffig mewn ardaloedd o dagfeydd  

Fodd bynnag ni fydd y dulliau hyn yn helpu i leihau lefelau cyffredinol y traffig, sydd 

yn hanfodol er mwyn helpu i wella ansawdd yr aer a lleihau allyriadau CO2. Bydd 

lleihau maint y traffig yn:  

► Lleihau llygredd (Carbon Deuocsid, Nitrogen Deuocsid a Deunydd Gronynnol 

ayb) yn deillio o gynhyrchu a defnyddio cerbydau modur.  

► Lleihau llygredd sŵn 

Mae technolegau peiriannau newydd a gwell a chyflwyno cerbydau trydan yn cynnig 

buddion o ran lleihau allyriadau Nitrogen Deuocsid a Charbon Deuocsid wrth 

ddefnyddio cerbydau. Fodd bynnag, mae padiau brêcs a thraul teiars yn ffynonellau 

mawr o ddeunydd gronynnol sydd yn annhebygol o ddangos unrhyw fuddion o ran 

allyriadau gronynnol sy’n dod o ffynonellau traffig.  

Er mwyn gweithio allan lle dylid canolbwyntio adnoddau, mae’n bwysig deall 

cyfansoddiad y mathau o gerbydau a sut mae hyn wedi newid dros amser. Mae 

crynodeb i’w gael yn Ffigwr 7 sydd yn dangos tra bod nifer cyffredinol cerbydau wedi 

cynyddu, bod y canran o geir, bysus a beiciau modur wedi aros yn gymharol gyson. 

Yn wahanol i Gerbydau Nwyddau Trwm, sydd wedi aros yn debyg o ran nifer ond yn 

gymharol llai o’u cymharu â thraffig arall ar y ffordd (ac felly’r gostyngiad o ran 
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canran). Yr unig grŵp o gerbydau sydd wedi dangos cynnydd arwyddocaol yw 

cerbydau nwyddau ysgafn a dyfodd 3% yn y 15 mlynedd diwethaf. Mae hyn yn 

debygol o fod yn sgil y cynnydd mewn poblogrwydd o ran siopa ar y we a chyflenwi 

nwyddau i’r cartref.  

 

Ffigwr 2 - Newid canrannol pob math o gerbyd ledled Casnewydd ers 200019 

 

Ffigwr 3 - Manylion canrannol y mathau o gerbydau yng Nghasnewydd ers 200016 

                                                      
19 Lefelau Traffig Casnewydd  

http://www.dft.gov.uk/traffic-counts/area.php?region=Wales&la=Newport
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Cyfansoddiad Fflyd a Dosbarthiad Ewropeaidd  

Mae traffig ffordd yn cynnwys amrywiaeth o gerbydau, gyda pheiriannau o feintiau 

gwahanol a thannwydd gwahanol. Mae pob cerbyd yn cynhyrchu lefelau amrywiol o 

lygredd gan ddibynnu ar amodau gyrru, topograffeg, oed, cynnal a chadw ayb.  

Er enghraifft, byddai gyrru hen gerbyd nwyddau trwm ar y ffordd mewn traffig trwm 

i fyny’r rhiw mewn amodau oer a niwlog yn creu swm sylweddol yn uwch o lygredd 

na gyrru ar ffordd wastad ar ddiwrnod clir mewn car petrol wedi ei gynnal a’i gadw’n 

rheolaidd.  

Ym 1992, rhoddwyd y Safonau Dosbarth Ewro ar waith gan yr Undeb Ewropeaidd er 

mwyn rholeiddio allyriadau cerbydau o ran llygredd awyr. Mae’r Safonau hyn bellach 

wedi cyrraedd eu chweched cam. Mae crynodeb o’r proffiliau allyriadau sy’n seiliedig 

ar ganlyniadau labordy wedi eu gosod yn Ffigur 8 a 9, gan gymharu petrol, diesel, 

Cerbydau HGV a Bysus.  

Mae’r proffiliau allyriadau yn dangos bod cryn wahaniaeth rhwng y mathau o 

gerbydau a’r allyriadau ar wahanol gyflymderau. Mae ceir petrol yn cynhyrchu 

lefelau cymharol fychan o Nitrogen Deuocsid ar bob cyflymder o’u cymharu â cheir 

diesel a cherbydau HGV, sydd ond yn lleihau ar gyflymderau uwch.  

Dylid nodi mai nod y Safonau Ewro yw cwtogi allyriadau llygredd parthed ansawdd 

awyr er mwyn diogelu iechyd dynol a’r amgylchedd. Fodd bynnag, does dim 

rheoliadau yn ymwneud ac allyriadau Carbon Deuocsid. Yn lle hynny, defnyddir treth 

uwch i leihau’r anogaeth ar gerbydau sy’n cynhyrchu mwy o Garbon Deuocsid.  

Cyfyngiadau Cyflymder ac Ansawdd Awyr 

Mae ymchwil a dadlau yn parhau i fynd rhagddynt parthed y cyfyngiadau cyflymder 

gorau o ran allyriadau (Nitrogen Deuocsid a Gronynnol).  Ond, mae’n gyffredinol 

amlwg bellach fod cyflymder is yn cynnig amgylchedd fwy diogel i gerdded a beicio. 

Lle bynnag y caiff cyflymder is ei gynnig, ni ddylid defnyddio ansawdd aer fel dadl yn 

erbyn eu roi ar waith. Yn y mwyafrif o achosion bydd y buddion cerdded a beicio yn 

annog symud moddol i ffwrdd o drafnidiaeth tannwydd ffosil a dylid ei gefnogi.   

  



 
 

 
Ffigwr 4 - Cymhariaeth o’r proffiliau allyriadau Safon Ewro (Nitrogen Deuocsid) yn seiliedig ar y blwch offer factor allyriadau11 
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Ffigwr 5 Cymhariaeth o broffiliau allyriadau (cyfartaledd Ewro 5 a 6) o Gerbydau Nwyddau Trwm, Ceir Petrol a Diesel (Nitrogen Deuocsid). Er efallai nad yw’r 

proffiliau hyn yn fanwl gywir, ystyrir bod y duedd gyffredinol yn ddefnyddiol. Data wedi ei seilio ar y blwch offer ffactor allyriadau20 
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Allyriadau Carbon Deuocsid yn ôl Math o Gerbyd 

Yn debyg i lygredd aer, mae allyriadau carbon deuocsid yn amrywio yn ôl y math o 

gerbyd. Yn y DU daw tua 27% o allyriadau carbon deuocsid o draffig ffordd. O hwnnw 

caiff ychydig o dan ddau draean (62%) ei gynhyrchu gan geir. Mae Cerbydau 

Nwyddau Trwm a Faniau yn cynhyrchu 18% a 17% yn y drefn honno. Cyfran 

cymharol fychan o 3% ddaw gan fysys a choetsys, gyda cherbydau eraill yn gyfrifol 

am lai na 0.3%.  

 

Ffigwr 6  Cyfartaledd allyriadau CO2 y DU yn ôl math o gerbyd (2016)21 

 

Trafnidiaeth Amgen 

Fel y gwelir, mae nifer y cerbydau wedi cynyddu 20% dros y 15 mlynedd diwethaf. 

Mae hefyd yn bwysig pennu a fu cynnydd tebyg mewn mathau amgen o drafnidiaeth 

megis trenau, bysus a beicio. Caiff y moddau hyn o deithio eu gweld fel y dewis 

amgen mwyaf dichonadwy i deithio mewn car â thannwydd ffosil.  

Defnydd o’r Rheilffyrdd 

Mae tair gorsaf drenau gan Gasnewydd. Mae prif orsaf Casnewydd yng nghanol y 

ddinas gyda dwy orsaf lai i’r gogledd-orllewin (Tŷ Du a Pye Corner). Cyn 2012 

ymddengys mai eithaf sefydlog oedd y defnydd ond sydd wedi gweld cynnydd 

sylweddol yn y 3 blynedd diwethaf (Gweler Ffigwr 11).  

                                                      
21 https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/energy-and-environment-data-tables-env  

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/energy-and-environment-data-tables-env
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Ffigwr 7 Defnydd ar Orsafoedd Trên: I Mewn ac Allan22 

Defnydd ar Fysus 

Yn anffodus nid yw wedi bod yn bosib i olrhain nifer a gwneuthuriad y fflyd fysus 

ledled Casnewydd. Caiff ymdrechion eu gwneud i bennu’r ffordd orau o gasglu’r data 

hwn yn y dyfodol.  

  

                                                      
22 http://orr.gov.uk/statistics/published-stats/station-usage-estimates  
https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil?_ga=2.125812879.442809277.1557307457-
1152473158.1533119381  

http://orr.gov.uk/statistics/published-stats/station-usage-estimates
https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil?_ga=2.125812879.442809277.1557307457-1152473158.1533119381
https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil?_ga=2.125812879.442809277.1557307457-1152473158.1533119381
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Beicio 

Nid oes set ddata gyson yn monitro’r defnydd ar feiciau yng Nghasnewydd. Mae data 

gan yr adran drafnidiaeth sydd yn canolbwyntio yn bennaf ar gerbydau modur wedi 

casglu peth data ar y defnydd sydd ar feics. Ond, gan mai canolbwyntio ac astudio 

cerbydau modur yw ffocws y casgliad hwn ni ellir ei ystyried fel data swyddogol. 

Mae’r duedd o ran y defnydd ar feics a welir yn Ffigwr 12 yn nodi cynnydd cyflym 

oddi ar 2013.  

 

Ffigwr 8  - Newid yn y defnydd ar feics er 200023 

 

 

  

                                                      
23 http://www.dft.gov.uk/traffic-counts/area.php?region=Wales&la=Newport 

http://www.dft.gov.uk/traffic-counts/area.php?region=Wales&la=Newport
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5.0 Cwmpas, Monitro ac Ariannu  
Ar gyfer unrhyw gam gweithredu mae’n bwysig diffinio ei gwmpas. Yn y strategaeth 

hon mae tri phrif faes wedi eu diffinio: cyfansoddiad y fflyd, llif y traffig a’r lleihad yn 

y traffig. Ni fydd pob cam yn gallu cyflawni’r tri, llwyddo gydag un fydd rhai, gallai 

eraill lwyddo â dau a bydd llond dwrn yn llwyddo gyda’r tri maes.  

Newid y Fflyd  Gwella Llif  Lleihau Maint 

Mae cerbydau o 
ddosbarthiadau 

gwahanol yn cynhyrchu 
lefelau gwahanol o 

lygredd 
 

 (e.e. Mae ceir Trydan yn 
llygru llai na Diesel) 

 Mae traffig sy’n segura 
yn peri i allyriadau gronni 

mewn ardaloedd a 
gyfyngir gan niweidio 

ansawdd yr aer a 
gwastraffu tannwydd 
sy’n creu CO2 diangen 

 

 Mae lefel uchel o draffig 
gyda llawer o gerbydau 

yn allyrru llygredd yn 
niweidiol i ansawdd yr 

aer ac yn cynhyrchu 
lefelau uchel o CO2 

 
 

 
 

 

 
Gall newid cyfansoddiad 

y fflyd i fathau sy’n 
allyrru llai wella ansawdd 

yr aer, lleihau llygredd 
sŵn ac allyriadau CO2  

 

  
Mae cynyddu llif y traffig 

yn lleihau’r angen i 
gerbydau segura, gan 

leihau’r niwed i ansawdd 
yr aer ac allyriadau CO2 

 

  
Mae lleihau nifer y 

cerbydau yn lleihau’r 
cronni sydd ar allyriadau 
gan arwain at welliant o 
ran C02, sŵn ac ansawdd 

yr aer.  

 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) 

Sut mae mesur y canlyniadau? Yn fras gellir rhannu hyn i ddau gategori. 

► y broblem:  Monitro ansawdd aer, mapio sŵn ayb  

► y datrysiad: cyfansoddiad y fflyd ayb   

O ran lefel y llygredd, mae set data sylweddol wedi ei gasglu a’i gynnal eisoes ac yr 

adroddir arno mewn amrywiol ffyrdd, megis yr Adroddiad Cynnydd Ansawdd Aer.    

O ran y datrysiad mae nifer o ffynonellau data y gellir eu casglu ac adrodd arnynt er 

mwyn dangos y newid moddol a llwyddiant (neu fethiant) y strategaeth. Caiff rhai o’r 

dulliau eu disgrifio isod, a lle bo’n bosib mae DPA wedi ei neilltuo i bob cam 

gweithredu.  

Maint a Chyfansoddiad y Fflyd – Mae’n bwysig cadw cofnod o gyfansoddiad a maint 

y traffig ar y ffordd. Defnyddir nifer o ffynonellau i adrodd ar hyn: y fflyd fysus; fflyd y 

cyngor; fflyd tacsis ayb ynghyd a chyfansoddiad cyffredinol a maint y traffig.  
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Pwyntiau gwefru cerbydau trydan - Bydd gofyn cael mwy o bwyntiau gwefru 

cerbydau trydan er mwyn cefnogi’r newid i Gerbydau Trydan. Adroddir ar nifer y 

pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan yn flynyddol.  

Cyfranogiad – mae cyfranogiad gan ysgolion a gweithredwyr mewn cynllun economi 

tannwydd ayb yn ddulliau syml i bennu pa mor llwyddiannus fu unrhyw gamau. Os 

mai cyfyngedig fu’r llwyddiant, dadansoddir yr hyn fu’n rhwystrau a sut y gellir eu 

datrys.    

Ariannu 

I roi unrhyw gamau ar waith rhaid cael ffynhonnell gynaliadwy o gyllid. Ni ddylid 

mesur y buddion ar raddfa ariannol yn unig. Dylid ystyried hefyd yr effeithiau ar 

iechyd a’r economi leol er mwyn creu barn gytbwys. Er mwyn gallu priodoli amcan o 

gostau ar gyfer pob cam defnyddir y raddfa ganlynol:   

 

Daw mwyafrif y cyllid o grantiau cyfalaf ac unrhyw ffynonnellau allanol eraill o gyllid 

sydd ar gael. Nid bwriad unrhyw un o’r camau yw gosod baich ariannol ar 

wasanaethau presennol y cyngor.  

 

  

Isel (£0 - £1,000)

Canolradd (£1,000 - £10,000)

Uchel (£10,000 - £100,000)

Arwyddocaol (£100,000 - £1 Miliwn)

Sylweddol (Dros £1 Miliwn )



Cyngor Dinas Casnewydd: Strategaeth Teithio Cynaliadwy  

26 
 

6.0 Camau Gweithredu 
Camau Gweithredu yw rhan bwysicaf y strategaeth hon. Mae’r adran yma yn rhoi 

disgrifiad o’r camau posib y gallai’r Cyngor eu gweithredu. Dyma fan cychwyn ar 

gyfer cynnig fframwaith i ymagwedd aml raddfa, o safbwynt cynllun dinesig a 

chynllun(iau) lleol.  

Yn y modd hwn bydd yn bosib dangos sut y bydd maint un cam gweithredu (ledled y 

ddinas) yn cydweddu â cham penodol i safle amgen. Bydd hyn yn galluogi’r 

strategaeth i gael ei haddasu a’i diweddaru er mwyn gweddu anghenion y ddinas 

wrth i bethau ddatblygu dros amser.  

o Error! Reference source not found.CYNLLUN – bydd y cynllun hwn yn cael y mwyaf o e

ffaith ar raddfa ledled y ddinas yn hytrach na thargedu un ardal benodol. Nod hwn 

fydd lleihau lefelau llygredd cefndirol a lleihau allyriadau carbon deuocsid.  

 

o CYNLLUNIAU LLEOL – Yn dilyn yr un patrwm â’r cynllun ledled dinas ond â manylion 

ar sut i weithredu’r camau yn lleol er mwyn mynd i’r afael â materion fel llygredd 

aer.   

 

o CYNLLUNIAU YCHWANEGOL – Does dim i atal fformat y strategaeth hon rhag cael ei 

haddasu ar gyfer unrhyw broject, yn fewnol neu’n allanol – O’r cynllunio i gynlluniau 

teithio cwmnïau. Bydd blwch offer yn cael ei ddatblygu i gynorthwyo o ran sut y gellir 

cyflawni hyn, gan alluogi projectau i integreiddio i nod y Cynllun Lleol a Chynllun y 

Ddinas.  
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A - CYNLLUNIO AC ADEILADU 
Newid y Fflyd Gwella Llif Lleihau Traffig 

DPA - Dim Ariannu Isel 

 
► Mae cynllunio yn ddull allweddol o 

ddylanwadu ar fath a dyluniad 
datblygiadau’r dyfodol. 

►  Bydd dylanwadu ar y broses gynllunio 
er mwyn cynnwys arfer gorau, megis 
teithio llesol a phwyntiau gwefru 
cerbydau trydan yn rhoi a chefnogi 
newid sylfaenol i ddulliau teithio sy’n 
creu llai o lygredd.  
Gyda pholisi a ystyriwyd yn ofalus, 
gellir defnyddo’r broses gynllunio i 
sicrhau bod effaith datblygiad ar 
AMAA yn cael ei lleihau a bod AMAA 
newydd yn cael eu datgan.  
 
Ar ben hynny, gall y cyfnod adeiladu 
beri cynnydd sylweddol mewn 
cerbydau llygredd uchel. Gellir 
defnyddio’r broses gynllunio er mwyn 
lleihau’r effeithiau hyn drwy Gynllun 
Rheoli Adeiladu a’r Amgylchedd 
(CRhAA) sydd ag egwyddorion 
ansawdd aer.  
 
 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Rhoi Canllawiau Cynllunio Atodol ar 

waith. 
 
► Rhoi’r Cynllun Rheoli Adeiladu a’r 

Amgylchedd (CrhAA) ar waith wedi ei 
ddylunio gydag arferion ansawdd aer 
da ar gyfer safleoedd adeiladu. 
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B – PARTH AER GLÂN (PAG)      
Newid y Fflyd Gwella Llif Lleihau Traffig 

DPA - Dim Ariannu Sylweddol 

 
► Mae Parth Aer Glân (PAG) yn fannau 

dynodedig lle gellir cyfyngu ar fathau 
arbennig o gerbydau trwy ardoll. 

►   
Gall rhain amrywio o ddynodiadau ag 
arwyddion (codi ymwybyddiaeth) i 
ardollau trymion a gorfodaeth.   
 
Allyriadau Sŵn a CO2 – Yn gyffredinol  
mae’n debyg y bydd effaith fuddiol ar 
yr amgylchedd sŵn lleol. Ond, yn ystod 
yr astudiaethau dichonolrwydd dylid 
edrych ar effaith sŵn ynghyd ag effaith 
CO2 posib.   

 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Asesu dichonolrwydd PAG a fydd hefyd 

yn edrych ar iechyd, sŵn, CO2 ac 
effeithiau economaidd. 

 
► Os yn briodol cynnal asesiadau 

dichonolrwydd gyda golwg ar 
weithredu PAG. 
  

► Unwaith iddo gael ei ddynodi, bydd 
seilwaith PAG yn sicrhau modd o 
weithredu ystod o orfodaeth fwy llym – 
os a phan yn briodol.    
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C – HGV / LGV  
Newid y Fflyd Lleihau Traffig 

DPA - Dim Cwmnïau yn Cymryd Rhan Ariannu Uchel 

 
► Mae cerbydau cludo nwyddau 

(LGV/HGV) yn cyfrannu tua 10 gwaith 
gymaint at lygredd na char petrol. 

►   
Bydd datblygu partneriaeth â 
gweithredwyr LGV/HGV sy’n annog 
darbodusrwydd tannwydd a lleihau 
costau rhedeg yn helpu i leihau effaith 
llygredd ~ Po leia’r tannwydd a losgir 
mwya’r arian a arbedir, lleia’r llygredd 
aer gaiff ei greu.   

 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Pwyso a mesur a gweithredu cynllun 

partneriaeth HGV/LGV sy’n hyrwyddo 
darbodusrwydd tannwydd i 
Gasnewydd. 
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D – TACSIS / Huriwr Stryd (Clybiau Ceir) 
Newid y Fflyd Lleihau Llif 

DPA – Cyfansoddiad a Phwyntiau Gwefru ger 
Safleoedd Tacsi 

Ariannu Uchel – Uchel Iawn 

 
► Mae defnydd cyson ar y fflyd dacsi o’i 

gymharu a cherbydau eraill o faint 
domestig. 

►  Dylid gweithredu dull o annog a 
chefnogi newid i gerbydau allyriadau 
isel iawn / sero.  
Dylai polisi’r cyngor yn ymwneud â 
thrwyddedu tacsis chwarae rhan 
flaenllaw yn annog y newid hwn yn 
enwedig.  
 
Mae Hurio Stryd (Clybiau ceir) lle gall 
pobl rentu car am swm bychan am 
ychydig oriau esioes wedi eu sefydlu 
mewn nifer o ddinasoedd yn y DU. 
Golyga hyn fod llai o gerbydau yn y 
ddinas, ond mae’r rhai sydd yma yn 
cael eu defnyddio’n amlach. Dim ond 
am ryw 5% o’r amser gydol ei  oes y 
caiff car preifat ei ddefnyddio. Am 95% 
o’r amser mae wedi ei barcio.  

 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Annog polisi i gefnogi fflyd o dacsis 

allyriadau isel / sero 
 
► Datblygu partneriaeth dacsis i annog 

arfer gorau (atal segura ayb). 
   

► Annog gosod pwyntiau gwefru 
cerbydau Trydan ger safleoedd Tacsi. 

 
► Annog a datblygu Hurio Stryd (Clybiau 

Ceir). 
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E – BYSUS A THRENAU (Trafnidiaeth Gyhoeddus) 
Newid y Fflyd Gwella Llif Lleihau Traffig 

DPA – Cyfansoddiad a Defnydd Fflyd Ariannu Sylweddol 

 
► BWS:  
►  Yn debyg i HGVau, gall bysus hŷn greu 

symiau sylweddol o lygredd aer. Bydd 
ffurfio partneriaeth â gweithredwyr 
bysus gan archwilio ffyrdd o 
uwchraddio’r fflyd i un allyriadau 
isel/sero, annog darbodusrwydd 
tannwydd a hyrwyddo trafnidiaeth 
gyhoeddus yn lleihau effaith y fflyd 
fysus ar yr amgylchedd.    
 

► TRÊN: 
►  Mae dau fantais allweddol i annog 

trafnidiaeth gyhoeddus:  
o Lleihau nifer y cerbydau ar y ffordd 

gan leihau tagfeydd  
 
o Manteisio ar uwchraddio fflydiau 

bws a thrên i rai allyriadau isel. 
o   

Sŵn – Mae annog trafnidiaeth 
gyhoeddus sy’n defnyddio technoleg 
allyriadau isel yn debygol o gael effaith 
fuddiol ar y tirlun sŵn.   
 

 

 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Datblygu partneriaeth â gweithredwyr 

bysus a chefnogi’r newid i gerbydau 
allyriadau isel. 
  

► Annog bysus allyriadau is i gael eu 
defnyddio ar y llwybrau ansawdd aer 
mwyaf bregus.    

 
► Annog a chefnogi mabwysiadu 

cerbydau allyriadau sero. 
   

► Annog defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus.  
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F - COETSYS 
Newid y Fflyd 

DPA - Dim Cwmnïau yn Cymryd Rhan Ariannu Uchel 

 
► Mae trafnidiaeth coetsis yn wahanol 

iawn i drafnidiaeth bysus. 
►  Mae bysus yn teithio ar hyd llwybrau a 

ddiffiniwyd, ond nid yw coetsis. 
Gweithredant am amryw o resymau 
megis twristiaeth, ysgolion, 
digwyddiadau chwaraeon ayb. I’r 
perwyl hwnnw, mae angen ymagwedd 
wahanol i’r un ar gyfer trafnidiaeth 
fysus.  
 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Datblygu partneriaeth a gweithredwyr 

coetsis lleol tebyg i hwnnw gyda 
chynllun cydnabod tannwydd HGVau. 

►   
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G – Ceir Petrol a Diesel 

Newid y Fflyd 
DPA – Cyfansoddiad y Fflyd (Lle Bo’n Bosib) Ariannu Dd/B  

 
► O bob math o gar, ystyrir mai ceir 

diesel yw’r un sydd yn llygru fwyaf o 
ran ansawdd yr aer. 

►  Maent hefyd yn cyfrannu’n sylweddol 
at lygredd sŵn ac allyriadau Carbon 
Deuocsid. Lle bo modd dylid peidio 
annog defnyddio ceir diesel.  

► Ceir petrol yw’r ceir tannwydd ffosil 
sydd yn llygru leiaf. Serch hynny, 
maent hefyd yn cyfrannu’n sylweddol 
at lygredd sŵn ac aer ac allyriadau 
Carbon Deuocsid. Lle bo modd dylid 
peidio annog defnyddio ceir petrol.  
 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Yn oddefol, peidio annog ceir petrol a 

diesel drwy gynnig blaenoriaeth barcio 
a llwybrau blaenoriaeth i allyriadau 
isel/sero a Theithio Llesol. 
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 H – Hybrid / Cerbydau Trydan 

Newid y Fflyd 
DPA – Cyfansoddiad y Fflyd (Lle Bo’n Bosib) Ariannu  Uchel – Uchel Iawn 

 
► Mae cerbydau Trydan / Hybrid yn 

cynhyrchu allyriadau isel / sero a dylid 
eu hannog lle bynnag y bo modd. 

►   
Bydd cyrchfannau mawrion sy’n bodoli 
eisoes (canolfannau siopa, gorsafoedd 
trenau, meysydd parcio ayb) yn cael 
eu hannog i osod mannau gwefru 
trydan.  
 
Bydd gofyn i ddatblygiadau newydd 
osod mannau gwefru drwy gyfrwng y 
CCA AA (Gweler Cam Gweithredu A). 

 
Caiff strategaeth o ddatblygu nifer o 
fannau gwefru ar y stryd ei dilyn hefyd. 
Caiff rhain eu gosod lle y tybir y bydd 
ganddynt un ai 1. Y defnydd uchaf 
a/neu 2. Y potensial uchaf o ran 
ymwybyddiaeth y cyhoedd.  

 
Dylai hyn gael ei gefnogi gydag 
ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus o 
ran y buddion a’r lleoliadau.  

 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Annog yn weithredol osod mannau 

gwefru cerbydau trydan mewn 
cyrchfannau ar raddfa fawr sydd yn 
bod eisoes (gorsafoedd trenau, 
meysydd parcio ayb). 
  

► Annog yn weithredol osod mannau 
gwefru cerbydau drwy gyfrwng y 
drefn gynllunio.  
 

► Archwilio a gweithredu polisi o 
fannau gwefru ar y stryd mewn 
lleoliadau allweddol (e.e. 

►  Safleoedd Tacsi, mannau parcio 
lleoliadau amlwg).  

► Annog defnydd o Gerbydau 
Trydan/Hybrid ar draws y rhanbarth 
drwy ymwybyddiaeth gyhoeddus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Cyngor Dinas Casnewydd: Strategaeth Teithio Cynaliadwy  

35 
 

  

 I – Cerdded a Beicio (Teithio Llesol) 
Lleihau Traffig 

DPA - Defnydd Ariannu Sylweddol 

 
► Mae beicio yn ddull hynod effeithiol o 

drafnidiaeth sydd ag effaith cymharol 
isel ar yr amgylchedd 

►   
Mae annog beicio ar draws y ddinas 
yn cael ei weld fel ymagwedd 
sylfaenol allweddol i leihau lefelau 
llygredd.  
 
Bydd ymdrechion i gynnal, ehangu ac 
annog defnyddio llwybrau beicio ar 
gyfer teithio llesol yn cael eu datblygu 
a’u gweithredu ledled y ddinas. 
 
Yn enwedig, annog y defnydd o 
gynlluniau beicio i’r ysgol, beicio i’r 
gwaith yn y sector cyhoeddus a 
phreifat trwy’r drefn gynllunio. 
 

► Mae teithio ar droed yn ddull 
trafnidiaeth a gaiff ei anghofio yn aml. 

►  Yn debyg i lwybrau beicio bydd 
unrhyw ymdrechion i gynnal, ehangu 
ac annog defnydd ar lwybrau troed o 
ansawdd da a llwybrau cerdded fel 
rhan o rwydwaith teithio llesol yn cael 
ei gefnogi.  

►  

 
Cam Gweithredu: 

 
► Cefnogi’n weithredol ehangu ar y 

rhwydwaith feicio. 
  

► Caiff teithio llesol ei annog a’i 
gefnogi’n weithredol, drwy ehangu 
llwybrau beicio a mentrau i annog 
beicio nôl a blaen i gyrchfannau 
allweddol (gwaith, ysgol, cartref 
ayb).      
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J - CYRFF CYHOEDDUS (Arfer Gorau) 

Newid y Fflyd Lleihau Traffig 
DPA – Gweler y Cynllun Llesiant Ariannu Isel - Uchel 

 
► Yr holl gyrff cyhoeddus: 

 Yr Awdurdod Lleol, y gwasanaeth 
Iechyd, Gwasanaethau Tân ac 
Ambiwlans ac yn y blaen yn gyflogwyr 
mawr.  
Dylent oll ddod yn fodelau o arfer 
gorau. Dylid gweithredu polisïau a 
gweithdrefnau i roi teithio llesol ar 
waith, annog defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus a newid y fflyd gerbydau i 
rai allyriadau isel/sero.   
 
Mae’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus o dan y Ddeddf llesiant yn 
rhanddeiliad allweddol wrth gefnogi’r 
cam hwn.  

 

 
 
 

 
Cam Gweithredu: 

 
► O fewn y sefydliad: 

o  Gweithredu polisïau i annog 
fflyd o gerbydau allyriadau 
isel.  

o Annog teithio llesol yn 
weithredol.  

o Annog dulliau trafnidiaeth 
allyriadau isel / sero ar gyfer 
staff / rhannu ceir.  

o Cefnogi a hyrwyddo’r 
defnydd ar drafnidiaeth 
gyhoeddus yn fewnol.  

o Codi ymwybyddiaeth o 
ansawdd aer ymhlith y 
gweithlu cyfan.  

 
► Annog camau tebyg fel y nodwyd 

uchod gan gyrff cyhoeddus eraill. 
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K - Ysgolion  
Newid y Fflyd Lleihau Traffig 

DPA – Nifer yr Ysgolion sy’n Cymryd Rhan Ariannu Sylweddol 

 
 

► Mae ysgolion yn cynhyrchu lefelau 
uchel o draffig adeg gollwng a chyrchu 
o’r ysgol. 

►  Mae rhieni, bysus ysgol a staff oll yn 
cyfrannu at y tagfeydd. Mae hyn yn 
creu lefelau uchel o lygredd lleol 
ymhlith y grwpiau mwyaf bregus 
(plant).  
Mae angen ymdrech fawr ar y cyd gan 
bawb (ysgolion, y Cyngor, rhieni a LlC) i 
helpu i leihau llygredd yn sgil y teithiau 
hyn a gwreiddio teithio llesol yn y 
genhedlaeth nesaf fel y ‘norm’.  
 
Caiff llwybrau cerdded a beicio i’r ysgol 
eu datblygu a datblygir hefyd fentrau i 
gefnogi eu defnyddio.  
 
Dim ond os ceir cefnogaeth barhaus 
gan yr ysgolion, y Cyngor a 
Llywodraeth Cymru y bydd y camau 
hyn yn llwyddo. Os na all un o’r cyrff 
hyn ymrwymo, mae’r camau yma yn 
debygol o fethu.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Cam Gweithredu: 

 
► Caiff dichonoldeb y cynllun canlynol 

ei ystyried a lle bo hynny’n bosib, ei 
weithredu: 
 

Ysgol Gynradd:  
o Cyn blwyddyn 2 – bydd bws 

cerdded/sgwter yn cael ei 
gynnig i ddisgyblion sy’n byw yn 
yr ardal leol.  

o Blwyddyn 3-6 bydd y dewis ar 
gael i newid i’r bws beicio yn 
dilyn cymhwysedd beicio a bydd 
gwers ar gynnal beics ar gael. Ar 
yr un pryd bydd y cwricwlwm yn 
cynnig gwersi ar ansawdd aer.  

Ysgol Uwchradd: 
o Blwyddyn 7 – 11 bydd cynllun 

beicio i’r ysgol ar gael lle ceir 
beics am bris gostyngol.  

o Blwyddyn 9 – 11 gwersi trylwyr 
ar ansawdd aer yn rhan o’r 
cwricwlwm.  

o Blwyddyn 11-13 Bydd gwers ar 
gost ceir ac ymwybyddiaeth 
llygredd gydag awgrymiadau ar 
sut i leihau’r ddau, o bosib 
cynnig teithio am ddim ar fysus.  
 

► Ymgyrch ymwybyddiaeth i 
rieni/gofalwyr: 

o Teithio Llesol 
o Trafnidiaeth allyriadau isel 
o Teithiau a rennir  
o Atal segura 
 

► Cynlluniau teithio ysgol i staff a 
rhieni 
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L - YMWYBYDDIAETH / GWYBODAETH GYHOEDDUS 

Newid y Fflyd Lleihau Traffig 
DPA – Dim Ariannu Canolig - Uchel 

 
► Caiff tagfeydd eu hachosi gan bob un 

ohonom. 
►  Mae gan y cyhoedd fel un felly ran 

allweddol i’w chwarae yn trawsnewid 
y fflyd a mabwysiadu teithio llesol. 
Dylid datblygu dull o gyfathrebu’n aml 
a pharhaus â’r cyfryngau a’r cyhoedd 
yn ehangach gan egluro’r achosion a’r 
datrysiadau.  
Gellid cefnogi hyn ymhellach drwy 
ymgysylltu â grwpiau gweithredu lleol i 
ymrymuso’r gymuned i weithredu 
newidiadau lleol.  
Ar ben hynny, gellid dosbarthu 
newyddion ehangach megis 
hysbysiadau iechyd gan Fforwm 
Ansawdd Aer Cymru / Asiantaethau 
Iechyd trwy gyfrwng y llwybrau 
cyfathrebu lleol.  
 

 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Wythnos Ymwybyddiaeth Ansawdd 

Aer o bosib ar y cyd â theithio 
llesol. 
 

► Sicrhau bod neges ar Ansawdd Aer 
yn cefnogi trafnidiaeth gynaliadwy 
a mentrau teithio llesol. 

►     
►  Gwefan / Facebook / Cyfryngau 

Cymdeithasol 
 

► Grŵp(iau) Ymwybyddiaeth 
Ansawdd Aer Lleol. 
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M – GWELLIANNAU STRYD / FFORDD A GORFODI  
Gwella Llif Lleihau Traffig 

DPA – Dim Ariannu Canolig - Sylweddol 

 
► Gall gwelliannau Stryd/Ffordd leihau 

tagfeydd traffig. 
o  Ond, dylid peidio annog y rhain 

lle byddant yn: A – peri niwed 
ychwanegol i ansawdd yr aer  

o B – anwybyddu Teithio Llesol 
yn llwyr  

o C – blaenoriaethu defnyddio 
cerbydau preifat yn hytrach na 
thrafnidiaeth gyhoeddus.  

 
Ar hyn o bryd o fewn ardal Casnewydd 
yr heddlu sydd yn gorfodi elfennau o’r 
cyfyngiadau parcio. Yn anffodus, 
golyga hyn nad yw’r grymoedd gan y 
Cyngor i weithredu mesurau fel Parth 
Allyriadau Isel. Bydd unrhyw 
ymdrechion gan y Cyngor i ddad-
droseddoli troseddau traffig ffordd 
disymud yn cael eu blaenoriaethu ar 
unwaith. Unwaith i hyn gael ei 
weithredu gellir edrych ar ddulliau 
gorfodi eraill. Er enghraifft, llwybrau 
coch, sef fersiwn goch o linellau melyn 
dwbl sy’n atal cerbydau rhag aros ar 
unrhyw adeg ac sy’n tynnu sylw at yr 
angen i yrwyr beidio ag aros am 
unrhyw reswm.   
 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Bydd gwelliannau ffordd yn talu 

sylw i sŵn, ansawdd aer, teithio 
llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus ar 
bob adeg. 
  

► Dadgriminaleiddio troseddau traffig 
disymud i ddod yn rhan o gylch 
gorchwyl y cyngor.  
 

► Archwilio ymarferoldeb Llwybrau 
Coch a dulliau gorfodi eraill. 
 

► Annog a chefnogi rhoi coridorau 
gwyrdd ar waith. 

►   
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N - Cerbydau Cludo Nwyddau Ysgafn / Cludiadau  
Newid y Fflyd Lleihau Traffig 

DPA – Cyfansoddiad y Fflyd (Lle Bo’n Bosib) Ariannu Uchel 

 
► Gwelwyd cynnydd mewn cerbydau 

cludo nwyddau ysgafn sydd mae’n 
debyg yn ganlyniad i dwf siopa ar y we 
a dosbarthu i’r cartref. 

►   
Mae ychydig o gamau gweithredu sy’n 
cael eu hystyried fel posibiliadau er 
mwyn dylanwadu ar newid y fflyd 
gerbydau. Fodd bynnag, gall fod yn 
bosib canolbwyntio camau gweithredu 
ar y defnyddiwr yn hytrach na’r modd 
o gyflenwi. Er enghraifft, annog y 
defnydd o loceri cyflenwi mewn 
lleoliadau allweddol i godi nwyddau 
oddi yno yn hytrach nag o’r cartref. 
Gallai hyn leihau nifer y tripiau 
cerbydau i eiddo preswyl.  
 
Mae cludiadau tecawê yn golygu 
llawer o deithiau byrion aros a 
chychwyn. Tra bod disgwyl i’r rhain 
ddigwydd pan fo’r ffyrdd yn dawelach 
maen nhw’n dal i gyfrannu lefel 
sylweddol o lygredd.   
 
 

 

 
Cam Gweithredu: 

 
► Annog gosod a defnyddio loceri 

mewn lleoliadau allweddol. 
  

► Annog y defnydd o gerbydau 
allyriadau isel/sero ar gyfer 
cludiadau.  
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CYNLLUNIAU  

GWEITHREDU
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Caerllion 

Royal Oak Hill 

Chepstow Road 

St Julians  

Malpas Road 

Shaftsbury 

(m44) 

Glasllwch Caerphilly Road 

Cefn Road 

High Cross 

Map o Ardaloedd Monitro Ansawdd Aer Casnewydd (oddi ar 2018) 

George Street 
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DINAS – Cynllun Gweithredu 

Mae’r cynllun hwn yn amlinellu pa gamau gweithredu y bwriada Cyngor Casnewydd 
ganolbwyntio arnynt er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon deuocsid, llygredd aer a 
sŵn o’n rhwydwaith drafnidiaeth. Ar gyfer mwyafrif y camau gweithredu bydd y 
manylion ynghylch sut y cânt eu gweithredu yn dilyn yn y cynlluniau penodol i’r safle.  

 

A – CYNLLUNIO AC ADEILADU 
   

 

► Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer teithio cynaliadwy. 
 

► Sicrhau bod y Cynllun(iau) Rheoli Adeiladu a’r Amgylchedd (CrhAA) wedi ei ddylunio 
gydag arferion ansawdd aer da ar gyfer safleoedd adeiladu yn cael ei weithredu ar 
ddatblygiadau newydd.  

 

B – PARTH AER GLÂN (PAG)      
   

 

► Ymchwilio i ddichonolrwydd Parth Aer Glân ledled y ddinas ac os yn briodol ei roi ar 
waith. 

  

C – HGV / LGV  
  

 

► Rhoi cynllun partneriaeth Arbed Tannwydd HGV/LGV ar waith ledled y ddinas. 
   

D - TACSIS / LLOGI CEIR AR Y STRYD 
  

 

► Datblygu a rhoi polisi ar waith i annog fflyd dacsis allyriadau isel. 
 

► Rhoi cynllun partneriaeth Arbed Tannwydd Tacsis ar waith ledled y ddinas. 
  

► Annog a chefnogi gosod pwyntiau gwefru cerbydau Trydan ger safleoedd Tacsi.  
 

E – BYSUS, TRENAU (TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS) 
  

 
► Rhoi cynllun partneriaeth arbed tannwydd i’r fflyd fysus ar waith ledled y ddinas. 

   
► Annog a chefnogi mabwysiadu cerbydau allyriadau sero.   

 
► Cefnogi a hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus. 

 

F - COETSIS 
   

 

► Rhoi cynllun arbed tannwydd ar waith ledled y ddinas i weithredwyr coetsis 
   

G – CEIR PETROL A DIESEL 
   

 
► Lle bo hynny’n bosib, peidio ag annog defnyddio cerbydau Petrol a Diesel gan hyrwyddo 

dulliau teithio sy’n peri llai o lygredd. 
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►   

 
  H - Hybrid / Trydan 

   

 
► Datblygu strategaeth ledled dinas ar gyfer pwyntiau gwefru i gerbydau trydan mewn 

lleoliadau allweddol a’u gosod lle bo hynny’n briodol. 
 

► Gwaith partneriaeth gyda phrif gyrchfannau er mwyn annog gosod pwyntiau gwefru 
cerbydau trydanol. 

 
► Annog gosod mannau gwefru cerbydau trydan drwy gyfrwng y drefn gynllunio. 

  

I – CERDDED A BEICIO (TEITHIO LLESOL) 
   

 
► Parhau i ddatblygu rhwydwaith teithio llesol y ddinas. 

  
► Rhoi cynllun llogi beics ar waith ledled y ddinas.  

 
 

J – CYRFF CYHOEDDUS (Arfer Gorau) 
   

 

► Gweithio at y nod o gael y Cyngor yn esiampl orau o safbwynt annog teithio llesol a 
pholisïau sydd yn annog lleihau nifer y teithiau cerbyd / allyriadau. 
 

► Annog y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i weithredu newidiadau tebyg yn eu 
sefydliadau eu hunain yn unol â Chynllun Llesiant Casnewydd  

 
 

K - YSGOLION 
   

 

► Gyda rhanddeiliaid allweddol datblygu cynllun peilot i gywain yr holl elfennau posib y 
gellid eu targedu at ysgolion er mwyn annog dulliau teithio allyriadau sero. 
 

►  Unwaith y profir llwyddiant ei ehangu i bob ysgol yn y rhanbarth gam wrth gam.   
 

L – YMWYBYDDIAETH GYHOEDDUS/GWYBODAETH 
   

 
► Diweddariadau rheolaidd ar y wefan 

 
► Digwydiadau blynyddol yn ymwneud â diwrnod aer glân sy’n cynnwys fforwm cyhoeddus. 
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M – GWELLIANNAU STRYD / FFORDD A GORFODI  
   

 

► Sicrhau nad yw cynlluniau newydd yn peri effeithiau ansawdd aer neu sŵn ychwanegol. 
 

► Annog cynlluniau sydd yn debygol o’u pwyso a’u mesur, o wella ansawdd yr aer a sŵn yn 
sylweddol. 

 
► Cefnogi mesurau a fydd yn annog gorfodi llym ar draffig ffordd. 

 
► Annog a chefnogi seilwaith werdd ledled y ddinas.  
 

N - CERBYDAU CLUDO NWYDDAU YSGAFN / CLUDIADAU 
 

 

► Ymchwilio i ddichonolrwydd hybiau dosbarthu lleol ar draws y rhanbarth. 
  

► Annog gosod a defnyddio loceri cyflenwi mewn lleoliadau allweddol lle bydd traffig yn 
cael ei ddenu i ffwrdd o ailadrodd teithiau diangen.  

 

 

Lleol – Cynllun Gweithredu 

Unwaith i Gynllun y Ddinas gael ei gwblhau caiff cynlluniau lleol sy’n canolbwyntio ar y 
manylion eu datblygu mewn ymgynghoriad â’r gymuned leol. Y flaenoriaeth fydd 
datblygu cynlluniau ar gyfer ardaloedd sydd ag ansawdd aer gwael eisoes a chanol y 
ddinas.  

 

A – CYNLLUNIO AC ADEILADU 
   

B – PARTH AER GLÂN (PAG)      
   

C – HGV / LGV  
  

D - TACSIS / LLOGI CEIR AR Y STRYD 
  

E - BYSIAU A TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS 
  

F – COETIS 
   

G – CEIR PETROL A DIESEL 
   

 H – Hybrid / Trydan 
   

I – CERDDED A BEICIO (TEITHIO LLESOL) 
   

J – CYRFF CYHOEDDUS (Arfer Gorau) 
   

K – YSGOLION 
   

L – YMWYBYDDIAETH GYHOEDDUS/GWYBODAETH 
   

M – GWELLIANNAU STRYD / FFORDD A GORFODI  
   

N - CERBYDAU NWYDDAU YSGAFN / DOSBARTHU 
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