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Rhagair  

Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymrwymedig i wella 
ansawdd aer awyr agored yng Nghymru, ond mae'n amlwg ein bod yn wynebu 
heriau sylweddol wrth wneud hynny. Mae gan GIG Cymru rôl hollbwysig i'w chwarae 
ac mae'r canllawiau hyn yn dangos sut y gall polisi ac arfer y GIG gefnogi 
cydymdrechion i reoli ansawdd aer ledled Cymru. Mae'r canllawiau yn ategu 
cyfrifoldebau presennol ac yn ceisio annog ffyrdd gwahanol o weithio a chamau 
gweithredu i leihau llygredd aer. Nodir pedair egwyddor bwysig er mwyn helpu i 
gefnogi gweithgarwch gwella ansawdd aer yn y GIG a thu hwnt, dylanwadu arno, 
rhoi gwybod amdano a'i hyrwyddo. Mae'r canllawiau yn ategu ein hymrwymiad yn 
ein strategaeth genedlaethol, Ffyniant i Bawb, i greu cymunedau iachach ac 
amgylcheddau gwell drwy leihau allyriadau a sicrhau gwelliannau hanfodol i 
ansawdd ein haer. Mae hefyd yn nodi'r berthynas uniongyrchol rhwng y gwaith hwn 
ac egwyddorion a gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Ochr yn ochr â'r canllawiau hyn, bydd Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn parhau i ddangos pwysigrwydd gwella ansawdd aer drwy gynnal rhaglen 
benodol o waith ac ymchwil. Mae hyn yn cynnwys canllawiau polisi newydd ar 
ansawdd aer a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru sy'n cydnabod 
ysgolion a llwybrau teithio llesol fel lleoliadau allweddol ar gyfer gweithredu, ynghyd 
â lleoedd eraill gan gynnwys ysbytai, cartrefi gofal, meithrinfeydd a meysydd 
chwarae. Mae'r canllawiau hyn hefyd yn esbonio bod pobl hŷn, unigolion â salwch 
cronig, plant a phobl sy'n ymgymryd â gweithgarwch corfforol am gyfnodau 
estynedig oll yn haeddu'r un lefel o ddiogelwch ble bynnag y bônt. Gan ganolbwyntio 
ar ddiogelu iechyd cenedlaethau'r dyfodol, anogir bod ystyriaeth arbennig yn cael ei 
rhoi i'r risgiau hirdymor i blant sy'n gysylltiedig â llygredd aer. Felly, mae'r canllawiau 
polisi newydd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fabwysiadu dull seiliedig ar 
risg o asesu a rheoli llygredd aer a, gan weithio gyda chymorth cyrff cyhoeddus eraill 
(gan gynnwys y GIG) a'r cyhoedd, ategu ymyriadau lleol wedi'u targedu â chamau 
gweithredu cyffredinol sy'n ceisio lleihau llygredd aer a'r risgiau cysylltiedig er budd 
pawb yng Nghymru. 

Mae gan GIG Cymru gyfraniad pwysig i'w wneud er mwyn lleihau effeithiau llygredd 
aer. Er mwyn cefnogi'r dull hwn o weithredu, mae rhaglen waith wedi'i llunio gan 
Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys darparu amrywiaeth o ddeunyddiau gwybodaeth 
a all helpu i hysbysu staff a'r cyhoedd am risgiau sy'n gysylltiedig ag ansawdd aer 
gwael a'r camau y gallant eu cymryd er mwyn lleihau'r broblem. Mae'r aer a anadlwn 
yn anghenraid pob dydd pwysig yr ydym, o bosibl, yn ei gymryd yn ganiataol. Mae 
rheoli ansawdd aer yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer iechyd y cyhoedd y mae'n 
rhaid i bob un ohonom ei chydnabod. Mae angen i gamau integredig i wella ansawdd 
aer gael eu cymryd yn lleol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  
Gyda'n gilydd, mae'n rhaid i bob un ohonom gydnabod yr angen hwn a gweithredu, 
yn unigol ac ar y cyd, yn y gwaith ac yn ystod ein bywydau bob dydd. 
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Bwriedir i'r canllawiau hyn helpu GIG Cymru i wneud cyfraniad gwerthfawr at 
gydymdrechion i leihau llygredd aer, risgiau ac anghydraddoldebau iechyd ledled 
Cymru. 

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi. 
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1.  Llygryddion aer, ffynonellau ac effeithiau ar iechyd  

 

1.1. Llygredd aer ac iechyd 
 
Mae llygredd aer awyr agored yn un o benderfynyddion amgylcheddol pwysig 
iechyd1. Gall amlygiad iddo gael effaith andwyol ar iechyd, yn enwedig ymhlith 
grwpiau poblogaeth sy'n agored i niwed. Y llygryddion sy'n achosi'r pryder mwyaf 
yng nghyd-destun rheoli ansawdd aer yw deunydd gronynnol (PM) a nitrogen 
deuocsid (NO2), ond am fod llygredd aer yn gymysgedd cymhleth o nwyon, gall 
llygryddion eraill effeithio ar iechyd hefyd2: 
 

 Deunydd gronynnol (PM10, PM2.5)  

 
 Mae deunydd gronynnol yn derm sy'n cyfeirio at ronynnau mân iawn o 

gyfansoddiad cemegol amrywiol sy'n llai na 2.5μm (PM2.5) neu 10μm (PM10) 
mewn diamedr. Pan gânt eu mewnanadlu, gall gronynnau sy'n llai na 10µm ar 
eu traws (ffracsiwn ‘thorasig’ PM10) dreiddio i ran uchaf y pibellau anadlu dynol 
a chael eu dyddodi yno; gall gronynnau sy'n llai na 2.5µm mewn diamedr 
(ffracsiwn ‘anadladwy’ mân PM2.5) dreiddio'n ddwfn i alfeoli'r ysgyfaint. Mae gan 
y ddau yr un system fiolegol sy'n achosi i leinin yr ysgyfaint fynd yn llidiog. Drwy 
broses straen ocsidiol, mae hyn yn gosod pwysau ar wahanol systemau'r corff 
ac yn amharu ar eu gweithrediad. Gall amlygiad byrdymor achosi llid yn y 
llygaid, y trwyn a'r gwddf, gwaethygu symptomau asthma, achosi pen tost a 
gwneud i bobl deimlo'n sâl. Mae amlygiad hirdymor yn cynyddu lefelau 
morbidrwydd a'r risg y bydd unigolion yn marw o glefyd y galon a strociau, 
clefydau anadlol, canser yr ysgyfaint ac effeithiau eraill3.  

 
Mae deunydd gronynnol o ffynonellau trafnidiaeth ar y ffordd yn cynnwys 
gronynnau sylfaenol a allyrrir i'r atmosffer o ffynonellau llosgi a theiars a 
breciau wedi treulio, a gronynnau eilaidd a ffurfir gan adweithiau cemegol yn yr 
awyr. 

 

 Nitrogen deuocsid, sylffwr deuocsid ac osôn  

 
 Mae'r nwyon hyn yn llidio pibellau gwynt yr ysgyfaint, gan gynyddu 

symptomau'r rhai sy'n dioddef o glefydau'r ysgyfaint. Mae amlygiad byrdymor i 
nitrogen deuocsid yn gysylltiedig â lefelau uwch o forbidrwydd cardiofasgwlaidd 
ac anadlol.  

 Mae pob proses losgi mewn aer yn cynhyrchu ocsidau nitrogen (NOX) sy'n 
cynnwys nitrogen deuocsid; ac mae pob proses llosgi tanwydd sy'n cynnwys 
sylffwr yn cynhyrchu sylffwr deuocsid. Gall cyfansoddion organig anweddol nad 
ydynt yn cynnwys methan a allyrrir pan losgir tanwyddau megis petrol 
adweithio â llygryddion atmosfferig eraill (NOx yn bennaf) i gynhyrchu osôn. 

 
Yn y DU bob blwyddyn, amcangyfrifir bod yr hyn sy'n cyfateb i 29,000 o 
farwolaethau4,5 i'w priodoli i amlygiad hirdymor i lygredd aer ar ffurf mân 

                                                             
1
 Sefydliad Iechyd y Byd (2015). Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth. Sefydliad Iechyd y Byd: Copenhagen, Denmarc. 

2
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/298482/Health-risk-assessment-air-pollution-General-principles-en.pdf?ua=1  

3
 Sefydliad Iechyd y Byd (2013). Review of evidence on health aspects of air pollution–REVIHAAP. Sefydliad Iechyd y Byd: Copenhagen, Denmarc. 

4
 Gowers, A.M., Miller, B.G., Stedman, JR (2014). Estimating Local Mortality Burdens Associated with Particulate Air Pollution. Public Health England: Llundain, y DU. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/298482/Health-risk-assessment-air-pollution-General-principles-en.pdf?ua=1
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ddeunydd gronynnol (PM2.5), a bod yr hyn sy'n cyfateb i 23,500 o farwolaethau6 
i'w priodoli i amlygiad hirdymor i nitrogen deuocsid (NO2). Gan gyfrif am 
effeithiau gorgyffyrddol posibl PM ac NO2 ar iechyd (y credir eu bod tua 30%), 
amcangyfrifir bod yr hyn sy'n cyfateb i 40,000 o farwolaethau yn digwydd bob 
blwyddyn yn y DU o ganlyniad i amlygiad i lygredd awyr agored7. Ar 
gyfartaledd, mae amlygiad i lygredd awyr agored yn gostwng disgwyliad oes 
pob unigolyn yn y DU rhwng 7 ac 8 mis8. Mae cost gymdeithasol llygredd aer (a 
chyfrif am gostau i'r gwasanaeth iechyd a chynhyrchiant is o ganlyniad i 
ddiwrnodau gwaith a gollwyd) yn y DU yn sylweddol ac mae'n cyfateb i tua 
£20bn y flwyddyn9. 

 
 
1.2 Ffynonellau llygredd        
 

Prif ffynhonnell deunydd gronynnol a nitrogen deuocsid sy'n effeithio ar bobl yw 
allyriadau trafnidiaeth ar y ffordd, ond mae ffynonellau trafnidiaeth eraill yn ogystal â 
ffynonellau diwydiannol, amaethyddol, domestig a naturiol hefyd yn cyfrannu (Ffig.1).  
 

 
 

 
Ffig.1. Prif ffynonellau llygredd aer awyr agored (ffynhonnell: Defra, 
http://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/6.3091_DEFRA_AirQualityGuide_9web_0.pdf) 

 
 

 

                                                                                                                                                                                             
5
 COMEAP (2010). The Mortality Effects of Long-Term Exposure to Particulate Air Pollution in the United Kingdom. COMEAP. 

6
 Defra (2015). Draft Plans to Improve Air Quality in the UK: Tackling Nitrogen Dioxide in Our Towns and Cities. Dogfen Drosolwg y DU. Defra: Llundain, y DU. 

7
 Coleg Brenhinol y Ffisigwyr a Choleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (2016). Every breath we take – the lifelong impact of air pollution. Llundain: Coleg Brenhinol y Ffisigwyr. 

8
 Defra (2007). The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and Northern Ireland (volume 1). Defra: Llundain, y DU.  

9
 Coleg Brenhinol y Ffisigwyr a Choleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (2016). Every breath we take – the lifelong impact of air pollution. Llundain: Coleg Brenhinol y Ffisigwyr. 

http://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/6.3091_DEFRA_AirQualityGuide_9web_0.pdf
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Yn ogystal ag achosi problemau yn lleol yn yr ardal o amgylch ffynonellau, os cânt 
eu dal yn yr awyr, gall llygryddion deithio pellteroedd mawr ac effeithio ar fwy o bobl 
dros ardaloedd daearyddol ehangach. Mae hyn yn gofyn am weithredu'n 
rhyngwladol, yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol. 
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2.  Cwmpasu problemau llygredd aer yng Nghymru  

 
2.1  Crynodiadau llygredd aer yng Nghymru 
 
Fel gweddill y DU, mae ansawdd aer cyffredinol yng Nghymru wedi gwella yn ystod y 
degawdau diwethaf ond ceir problemau o hyd. Mae crynodiadau cymedrig blynyddol 
Cymru o lygryddion NO2 a PM10 wedi gostwng yn raddol ers dechrau'r 1990au ond 
maent bellach yn dangos arwyddion eu bod yn sefydlogi (Ffig.2). Mae crynodiadau 
cymedrig blynyddol o PM2.5 hefyd yn parhau i fod yn gymharol sefydlog. Ceir rhagor 
o ddata ansawdd aer yn: http://www.welshairquality.co.uk/ 
 
 

 
 

Ffig. 2. Crynodiadau cymedrig blynyddol o nitrogen deuocsid, deunydd gronynnol ac osôn (µg/m3), Cymru                                       
(ffynhonnell: Fforwm Ansawdd Aer Cymru)                

 
 
 
                               

 

 

 

Er bod y crynodiadau cymedrig blynyddol hyn ar gyfer Cymru gyfan yn gymharol 
isel o gymharu â rhai rhannau eraill o'r DU, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 

amcangyfrif bod yr hyn sy'n cyfateb i tua 1,600 o farwolaethau i'w priodoli o hyd i 
amlygiad i PM2.5, a bod tua 1,100 o farwolaethau i'w priodoli i amlygiad i NO2, 

bob blwyddyn yng Nghymru (yn seiliedig ar ddadansoddiadau o ddata 2011/12). 
 

Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli a chyfleu'r ystadegau hyn oherwydd ansicrwydd ynglŷn â'r cyfernodau a 
ddefnyddiwyd i'w cynhyrchu. Nid yw'r amcangyfrifon o effaith yn cyfeirio at nifer ‘wirioneddol’ y 

marwolaethau; yn hytrach, mae'r amcangyfrifon yn adlewyrchu swm y cyfraniadau bach y mae amlygiad i 
ansawdd aer yn eu gwneud at ostwng disgwyliad oes pob unigolyn yn y boblogaeth. Ni ddylid cyfansymio 

amcangyfrifon o effaith. 
 

 

 
 

http://www.welshairquality.co.uk/
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Er bod amcangyfrifon o faint yr effaith yn anfanwl, mae pwysigrwydd llygredd aer 
awyr agored fel blaenoriaeth ar gyfer iechyd y cyhoedd yn glir. Ceir tystiolaeth 
gynyddol sy'n cysylltu canlyniadau iechyd gwael ag amlygiad i hyd yn oed 
grynodiadau isel o lygryddion. Felly, mae'n debygol bod llygredd aer yn effeithio ar 
bawb i ryw raddau ac mae'n hanfodol gweithredu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol 
er mwyn lleihau llygredd aer a risgiau er budd pawb. Mae yr un mor bwysig 
cydnabod bod angen gweithredu'n lleol hefyd, a hynny am fod data ar lefel Cymru yn 
gallu cuddio problemau lleol sy'n deillio o amrywiadau sylweddol mewn crynodiadau 
llygredd aer, y posibilrwydd o amlygiad i lygredd aer ac effeithiau ar iechyd mewn 
ardaloedd bach.  
 
Er mwyn rhoi rhywfaint o gyd-destun ynglŷn â maint y problemau lleol a wynebir, 
mae tua 40 o ardaloedd rheoli ansawdd aer eisoes wedi'u datgan gan awdurdodau 
lleol ledled Cymru (ym mis Mehefin 2017). Mae'r gyfundrefn Rheoli Ansawdd Aer 
Lleol statudol yn ei gwneud yn ofynnol i Ardal Rheoli Ansawdd Aer gael ei datgan ac 
i gynllun gweithredu lleol gael ei roi ar waith ble bynnag y nodir achosion lle nad yw 
amcanion ansawdd aer ar gyfer llygryddion penodol yn cael eu cyflawni neu lle nad 
ydynt yn debygol o gael eu cyflawni10.  
 
 
2.2 Grwpiau poblogaeth sy'n agored i niwed ac anghydraddoldebau 
 
Yn yr ardaloedd lleol hyn sydd â phroblem llygredd aer, nid crynodiadau uchel o 
lygredd aer yw'r unig beth sy'n achosi pryder. Mae wedi'i ddogfennu'n dda bod 
amlygiad i lygredd aer yn effeithio ar bobl wahanol mewn ffyrdd gwahanol; er 
enghraifft, ystyrir bod plant, pobl hŷn a'r rhai â chyflyrau cronig yr ysgyfaint neu'r 
galon yn fwy agored i effeithiau amlygiad llygredd aer11. Y tu allan i'r grwpiau hyn, 
mae'n bosibl bod eraill yn wynebu risg uwch e.e. y rhai sy'n gweithio mewn lleoedd 
llygredig neu sy'n cymudo i'r gwaith drwy ardaloedd trefol lle y ceir llawer o 
dagfeydd. 
 
Dengys ymchwil hefyd ei bod yn bosibl bod pobl sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig hefyd yn fwy agored i lygredd aer na'r rhai sy'n byw yn yr ardaloedd lleiaf 
difreintiedig12. Mae hon yn broblem am fod dadansoddiadau o ddata llygredd aer 
lleol, amddifadedd lluosog ac iechyd yng Nghymru yn dangos mai yn yr ardaloedd 
‘mwyaf’ difreintiedig y mae crynodiadau llygredd aer cyfartalog ar eu huchaf yn 
gyson (Ffig.3)13. Mae'n werth nodi mai yn yr ardaloedd ‘lleiaf’ difreintiedig y ceir y 
crynodiadau llygredd aer cyfartalog uchaf nesaf.    

 
 

                                                             
10

 Llywodraeth Cymru (2017). Rheoli ansawdd aer lleol yng Nghymru – canllawiau polisi. Llywodraeth Cymru: Caerdydd, y DU. 
11

 Fann N, Roman HA, Fulcher CM et al. (2011). Maximising health benefits and minimizing inequality: incorporating local-scale data in the design and evaluation of air quality policies. 
Risk Anal; 31(6):908-22. 
12

 Goodman A, Wilkinson P, Stafford M et al. (2011). Characterising socioeconomic inequalities in exposure to air pollution: a comparison of socioeconomic markers and scales of 
measurement. Health Place; 17: 767-774. 
13

 Brunt H, Barnes J, Jones SJ, Longhurst JWS, Scally G, Hayes ET (2016). Air pollution, deprivation and health: Understanding relationships to add value to local air quality management 
policy and practice in Wales, UK. J Public Health; 39(3): 485-497. 
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Ffig.3. Crynodiadau (ac amrediadau) llygredd aer cymedrig blynyddol Cymru yn ôl statws amddifadedd incwm, 
2011-13 

 
Datgelodd yr un astudiaeth hefyd fod cysyniad perygl triphlyg - lle y gall rhyngweithio 
rhwng llygredd aer, iechyd gwael ac amddifadedd atgyfnerthu cysylltiadau a chreu 
beichiau clefydau anghymesur mewn cymunedau a rhyngddynt 
(anghydraddoldebau) - ar waith yng Nghymru. Er mwyn egluro'r pwynt hwn, yng 
nghyd-destun llygredd PM10, nododd yr adroddiad, o gymharu â llygredd ‘isel’ ac 
ardaloedd ‘lleiaf’ difreintiedig, fod cyfraddau marwolaethau anadlol ddwywaith yn 
uwch mewn ardaloedd llygredd ‘isel’ a ‘mwyaf’ difreintiedig, a'u bod 2.4 gwaith yn 
uwch mewn ardaloedd llygredd ‘uchel’ a ‘mwyaf’ difreintiedig.12  

 
Mae'r holl dystiolaeth hon yn awgrymu ei bod yn gamgymeriad ystyried problemau 
llygredd aer (ac atebion i'r problemau hynny) ar eu pen eu hunain. Mae dealltwriaeth 
o lygredd aer a'r cysylltiadau rhyngddo â phenderfynyddion iechyd ehangach yn 
hanfodol; gallai gweithredu ar ddealltwriaeth gyfyngedig o'r cysylltiadau hyn yn unig 
neu, yn waeth byth, eu hanwybyddu'n gyfan gwbl, arwain at benderfyniadau 
anwybodus ac ymyriadau aneffeithiol neu wedi'u targedu'n wael, gan waethygu 
problemau. Dyma ble y gall gweithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol ac aelodau 
eraill o staff GIG Cymru, yn ogystal ag adnoddau penodol megis asesiadau o'r effaith 
ar iechyd, helpu. 
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3.  Rheoli ansawdd aer yn ei gyd-destun                            
 
Mae cymryd a chefnogi camau i leihau llygredd aer, risgiau ac anghydraddoldebau 
er budd gwasanaethau a staff GIG Cymru. Yn ogystal â chreu Cymru fwy cynaliadwy 
[a chyfrifol yn fyd-eang], gall gwella ansawdd aer greu poblogaeth iachach, mwy 
diogel a mwy cynhyrchiol a lleihau'r galw am wasanaethau iechyd a gwasanaethau 
cyhoeddus eraill.  Er mwyn gwneud hyn – drwy ddeall cymhlethdodau sy'n 
gysylltiedig â phroblemau llygredd aer a gweithredu'n effeithlon ac yn effeithiol er 
mwyn eu goresgyn – mae angen cydymrwymiad sylweddol gan bartneriaid sy'n 
gweithio mewn sawl sector a disgyblaeth.  
 
 

 

 

Mae llygredd aer yn fusnes i bawb 
 

Nid yn unig y mae'n hanfodol bod ymwybyddiaeth dda, cydweithredu a 
gweithredu ar draws cyrff cyhoeddus, sectorau a systemau perthnasol (e.e. 

trafnidiaeth, cynllunio, rheoleiddio, iechyd, diogelu'r cyhoedd, datblygu 
cynaliadwy); ond mae gan aelodau o'r cyhoedd gyfraniad pwysig i'w wneud 

hefyd. 

 

 
Nodir y fframwaith rheoli ansawdd aer yng Nghymru yn y Strategaeth Ansawdd Aer 
ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (a ategir gan Ran IV o Ddeddf 
yr Amgylchedd 1995)14. Mae'n ymrwymo i sicrhau bod aer o ansawdd da ar gael i 
bob dinesydd drwy ddefnyddio dau ddull gweithredu cydategol: 
 

 Mesurau polisi cenedlaethol sy'n ceisio ysgogi gwelliannau ar raddfa fawr e.e. 

deddfwriaeth; pennau safonau ar gyfer allyriadau; a datblygiadau o ran 
tanwydd a cherbydau a datblygiadau technolegol eraill;  

 

 Rhoi cyfundrefn rheoli ansawdd aer lleol ar waith, lle mae'n rhaid i Awdurdodau 

Lleol weithio gydag eraill i asesu a rheoli llygredd aer yn eu hardaloedd. Pan 
nodir achosion lle nad yw amcanion ansawdd aer cenedlaethol yn cael eu 
cyflawni neu lle nad ydynt yn debygol o gael eu cyflawni, caiff ardaloedd rheoli 
ansawdd aer eu datgan a datblygir cynlluniau gweithredu ar ansawdd aer lleol 
er mwyn mynd i'r afael â phroblemau.  

 
 
Mae'r dull gweithredu ‘lleol’ yn cydnabod bod ffynonellau llygredd penodol yn cael eu 
rheoli orau ar y lefel weinyddol isaf drwy gamau cydweithredu cymesur sy'n ystyried 
y cyd-destun lleol. Er bod gweithgarwch rheoli ansawdd aer lleol wedi canolbwyntio'n 
hanesyddol ar fynd i'r afael â phroblemau mewn ardaloedd bach sydd â phroblem 
llygredd aer, mae dull gweithredu ehangach wedi'i argymell yn ddiweddar. Mae 
canllawiau polisi ar reoli ansawdd aer lleol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym 
mis Mehefin 2017 bellach yn hyrwyddo camau gweithredu cyffredinol i leihau 
llygredd aer a risgiau er budd pawb ochr yn ochr ag ymyriadau wedi'u targedu sy'n 
seiliedig ar anghenion mewn ardaloedd rheoli ansawdd aer dynodedig er mwyn 
diogelu'r rhai yr effeithir arnynt waethaf. Gan fod rhyngweithio rhwng llygredd aer a 

                                                             
14

 Defra (2007). The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and Northern Ireland (volume 1). Defra: Llundain, y DU. 
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statws amddifadedd yn gallu cynyddu risgiau i iechyd, mae hefyd yn bwysig sicrhau 
na chaiff camau gweithredu eu cyfyngu i'r ardaloedd hynny lle mae llygredd aer ar ei 
waethaf, ond y cânt eu hymestyn i gynnwys ardaloedd lle y ceir yr anghenion iechyd 
mwyaf. Gall gwneud hyn ac ystyried llygredd aer ochr yn ochr â ffactorau risg i 
iechyd eraill, helpu i lywio camau gweithredu er mwyn lleihau risgiau ac 
anghydraddoldebau. 

 
Mae mabwysiadu dull gweithredu sy'n deall y cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â 
phroblemau llygredd aer yn llawn, yn enwedig y cysylltiadau â phenderfynyddion 
iechyd ehangach, yn heriol iawn. Fodd bynnag, gellir ystyried bod hwn yn gyfle 
hefyd; mae rhyngweithio rhwng llygredd aer a ffactorau eraill sy'n dylanwadu ar 
iechyd yn cynyddu nifer yr atebion posibl er mwyn helpu i fynd i'r afael â phroblemau. 
At hynny, mae mynd i'r afael ag un rhan o'r we gydgysylltiedig o ddylanwad yn 
debygol o help i sicrhau nifer o fuddiannau rywle arall. Er enghraifft, gall camau 
gweithredu lleol i fynd i'r afael â'r effeithiau y mae llygredd aer eu cael ar iechyd 
poblogaethau lleol chwarae rôl hanfodol wrth helpu i gyflawni blaenoriaethau lleol 
eraill megis teithio llesol, anghydraddoldebau iechyd, gofal integredig, 
cynaliadwyedd, twf ac adfywio a lleoliaeth ac ymgysylltu â'r gymuned. 
 
Er mwyn egluro'r pwynt hwn, mae'r enghraifft ganlynol yn ystyried y risgiau a'r 
cyfleoedd sy'n gysylltiedig â chydberthnasau rhwng llygredd aer, cynllunio trefol a 
theithio llesol: 
 
  



12 
 

                                                             
15

 Polisi Gwyddoniaeth ar gyfer yr Amgylchedd (2016). Links between noise and air pollution and socioeconomic status. Adroddiad manwl 13 a luniwyd ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd, 
Cyfarwyddiaeth Gyffredinol yr Amgylchedd gan yr Uned Cyfathrebu Gwyddoniaeth, UWE, Bryste. I'w gael yn:   https://ec.europa.eu/science-environment-policy  
16

 Pucher J, Buehler R, Bassett DR et al. (2010). Walking and cycling to health: a comparative analysis of city, stater and international data. Am J Public Health; 100 (10): 1986-1992. 
17

 Hamer M, Chida Y (2008). Active commuting and cardiovascular risk: a meta-analytical review. Prev Med; 46 (1): 9-13. 

 

Astudiaeth achos: gall systemau cydgysylltiedig gynnig atebion i broblemau llygredd aer lleol 

 
Lleihau llygredd aer a risgiau drwy gynllunio trefol a theithio llesol 
 
Er bod sawl dylanwad ar lygredd aer ac iechyd yng Nghymru, mae cynllunio/dylunio trefol a 
theithio llesol yn ddwy system gysylltiedig sy'n cyfrannu at broblemau presennol ac yn 
cynnig atebion iddynt. Yn bwysig ddigon, mae'r ddau yn feysydd lle y gall gweithwyr Iechyd 
Cyhoeddus proffesiynol ac aelodau eraill o staff GIG Cymru newid polisi ac arfer drwy 
eirioli, dylanwadu a gweithredu (Ffig.4). 

 

 
 

Ffig.4. Matrics llygredd aer, iechyd, cynllunio a theithio llesol 

 
 

O ran cynllunio a dylunio trefol, mae'n dra hysbys bod datblygiadau wedi'u cynllunio'n wael 
(gan gynnwys diwydiant), blerdwf trefol â systemau trafnidiaeth gyhoeddus annigonol a thai 
gwael yn rhai o'r prif ffactorau sy'n cynyddu amlygiad i lygredd aer15.  Er ei bod yn anodd 
gwrthdroi canlyniadau gwaith cynllunio gwael yn aml, gallai manteision gweithredu er mwyn 
atal rhagor o waith cynllunio gwael dros yr hanner canrif nesaf fod yn sylweddol ar gyfer y 
genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol. Gall camau gweithredu integredig, 
deallus yn y maes hwn helpu i wahanu pobl oddi wrth amgylcheddau llygredig, gan leihau'r 
posibilrwydd y cânt eu hamlygu i lygredd aer, risgiau i iechyd ac anghydraddoldebau. Yn yr 
un modd, gall gwaith cynllunio a dylunio cymunedau deallus annog a chefnogi 
gweithgareddau megis teithio llesol sy'n arwain yn uniongyrchol at leihau llygredd aer. Gall 
y defnydd deallus o adnoddau a data cynllunio gofodol sicrhau gwelliannau i gymunedau a 
all hefyd helpu i sicrhau manteision mwy cyffredinol o ran iechyd y cyhoedd megis llai o 
anafiadau, gwasanaeth teg, darparu amwynderau a mynediad at amwynderau a 
chydlyniant cymunedol. 
 
O ran teithio llesol, gall perswadio pobl i gerdded a beicio yn rheolaidd yn hytrach na 
defnyddio ceir leihau traffig, allyriadau (gan gynnwys sŵn) o drafnidiaeth ar y ffordd ac 
effeithiau andwyol ar ansawdd aer a sainwedd leol yn uniongyrchol. Mae'r gweithgarwch yn 
gysylltiedig â chanlyniadau iechyd gwell h.y. llai o achosion o ddiabetes math 216 a llai o 
risg o gael clefydau cardiofasgwlaidd17. Yn bwysig ddigon, mae'r canlyniadau iechyd gwell 
hyn yn sicrhau bod unigolion a chymunedau yn llai agored i niwed. O ran manteision, gall 
teithio llesol leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a dibyniaeth cymdeithas ar danwyddau 
anadnewyddadwy, y mae iddynt oblygiadau cadarnhaol ehangach yng nghyd-destun newid 
yn yr hinsawdd, cynaliadwyedd amgylcheddol a chydnerthedd. 
 

https://ec.europa.eu/science-environment-policy
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4.    Yr hyn y gallwch ei wneud i helpu 

 
4.1 Gweithio yn unol ag egwyddorion allweddol 
 
Er bod rhai bylchau yn ein gwybodaeth, mae digon o dystiolaeth i'n galluogi i gymryd 
camau ym mhob rhan o GIG Cymru er mwyn lleihau llygredd aer, risgiau ac 
anghydraddoldebau. Mae parhau i ddadlau dros newidiadau mawr a all ddod â 
manteision cadarnhaol i bawb yn dal i fod yn flaenoriaeth e.e. dylunio/defnyddio 
cerbydau, tanwyddau a thechnoleg lanach. Fodd bynnag, mae'r angen i weithredu'n 
lleol e.e. er mwyn hyrwyddo a hwyluso teithio llesol, yr un mor bwysig. Er mwyn 
lleihau llygredd aer, amlygiad, beichiau clefydau anghymesur a nifer yr unigolion sy'n 
agored i niwed, mae'n rhaid rhoi ymyriadau effeithiol ar waith mewn ardaloedd lle y 
ceir lefelau uchel o lygredd ac iechyd gwael. Yn gyffredinol, dylai gweithwyr iechyd 
cyhoeddus proffesiynol ac aelodau eraill o staff GIG Cymru geisio mabwysiadu'r 
nodau hyn: 

 
 

 

 
 

1. Helpu eraill i asesu llygredd aer mewn ardaloedd lleol a'i 

flaenoriaethu'n briodol 
  

Helpu awdurdodau lleol ac eraill i asesu a mynegi risgiau sy'n gysylltiedig 
â llygredd aer yng nghyd-destun iechyd a'r amgylchedd. Gall Tîm Iechyd 
Cyhoeddus Amgylcheddol Iechyd Cyhoeddus Cymru roi cyngor a 
chefnogi'r gwaith hwn. Gall ystyried problemau llygredd aer ac atebion i'r 
problemau hynny yng nghyd-destun iechyd y cyhoedd yn gyffredinol helpu 
i wella cyd-ddealltwriaeth o amgylchiadau, yn arbennig mewn ardaloedd a 
phoblogaethau risg uchel a darparu tystiolaeth er mwyn llywio'r gwaith o 
bennu blaenoriaethau, cynllunio a gweithredu ar y cyd. 

 
 

2. Ymgysylltu ag uwch wneuthurwyr penderfyniadau lleol i'w hannog i 
weithredu'n lleol er mwyn mynd i'r afael â llygredd aer 

  
Sicrhau y caiff llygredd aer ei asesu a'i flaenoriaethu'n briodol. Bydd 
camau gweithredu yn dibynnu ar faint y broblem, sut mae hyn yn cymharu 
ac yn cysylltu â blaenoriaethau eraill ar gyfer iechyd y cyhoedd. Mae'n 
bwysig sicrhau bod mynd i'r afael â llygredd aer yn flaenoriaeth strategol 
ymhlith uwch wneuthurwyr penderfyniadau lleol, yn enwedig mewn 
ardaloedd sy'n dal i wynebu heriau o ran ansawdd aer. Gall cyflawni hyn 
drwy eirioli a rhoi arweiniad hwyluso'r gwaith o ddatblygu nodau cyffredin 
a chamau gweithredu cydgysylltiedig, pwrpasol ar draws awdurdodau lleol 
a GIG Cymru, gyda chymunedau. At hynny, gall gweithwyr proffesiynol 
weithio gydag eraill er mwyn eu helpu i ragfynegi canlyniadau iechyd 
tebygol gwahanol opsiynau yn fanwl gywir yn gynnar yn ystod unrhyw 
broses gwneud penderfyniadau ac, felly, wneud penderfyniadau hyddysg 
yn seiliedig ar yr holl dystiolaeth wyddonol berthnasol. 
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3. Rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd (gan gynnwys cleifion) am lygredd aer 

lleol 
 

Mae'n hanfodol rhoi gwybodaeth safonedig dda i gleifion a'r cyhoedd, nid 
yn unig am y dylid hysbysu pobl am risgiau, ond am eu bod yn dymuno ac 
yn disgwyl cael eu hysbysu amdanynt. Dylid atgoffa aelodau o'r cyhoedd y 
gallant weithredu i fanteisio ar gyfleoedd i wella eu hiechyd eu hunain e.e. 
drwy leihau amlygiad personol i lygredd aer, lleihau eu cyfraniad personol 
at lygredd aer a/neu gefnogi a hyrwyddo camau gweithredu i fynd i'r afael 
â llygredd aer yn lleol. Gall cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o fentrau 
lleol a sicrhau ei fod yn chwarae mwy o ran ynddynt hefyd greu mwy o 
gyfleoedd i fesur llygredd aer a gwerthuso effeithiau ymyriadau. Mae'n 
bwysig bod gwybodaeth a chyngor o'r fath (sydd ar gael yn: 
www.welshairquality.co.uk) yn cael eu cydgysylltu ar draws cyrff 
cyhoeddus er mwyn osgoi drysu pobl neu wanhau negeseuon pwysig.  

 
 

4. Hyrwyddo gwella ansawdd aer y tu mewn a'r tu allan i'w sefydliadau 
  

Dylid hyrwyddo lliniaru llygredd aer yng nghyd-destun gwella cynaliadwyedd 
amgylcheddol yn gyffredinol. Dylid manteisio ar gyfleoedd i ddylanwadu ar 
ffyrdd y mae sefydliadau yn gweithredu er mwyn lleihau effeithiau 
amgylcheddol e.e. asesu effeithiau polisïau a phenderfyniadau ar ansawdd 
aer (gan gynnwys drwy wneud defnydd cymesur o asesiadau o'r effaith ar 
iechyd), buddsoddi mewn gwasanaethau lleol cynaliadwy, uwchraddio 
cyfarpar/technoleg, ystadau a fflydoedd cerbydau er mwyn lleihau allyriadau 
a hyrwyddo ymddygiadau amgylcheddol gynaliadwy ymhlith cyrff staff.  

   
 

 

http://www.welshairquality.co.uk/
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4.2 Amcanion a chamau gweithredu penodol  
 
Yn fwy penodol, gall staff GIG Cymru helpu i roi cyfres o ymyriadau ar waith a, lle y bo'n briodol, arwain y gwaith o'u rhoi ar waith 
(Ffig.5). 
  

Amcan Cam Gweithredu Ymyriadau enghreifftiol Arweinydd a awgrymir 

Cwmpasu a deall 
problemau 
llygredd aer yng 
nghyd-destun 
dylanwadau 
ehangach ar 
iechyd 

Helpu eraill i asesu 
llygredd aer a 
risgiau i iechyd 

Asesu risgiau sy'n gysylltiedig â llygredd aer lleol (gan ddefnyddio 
gwybodaeth sydd ar gael) yng nghyd-destun ehangach posibl 
iechyd y cyhoedd er mwyn deall cysylltiadau rhwng llygredd aer a 
phenderfynyddion iechyd eraill a'r ffordd y maent yn rhyngweithio â'i 
gilydd  

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol), arweinydd 
Diogelu Iechyd                              

Helpu eraill sy'n gweithio i leihau llygredd aer i flaenoriaethu camau 
gweithredu (gweler isod) er mwyn sicrhau'r gwelliannau mwyaf 
posibl mewn iechyd. Lleihau risgiau i bawb a thargedu ymyriadau 
mewn ardaloedd â'r llygredd aer a'r statws iechyd ac amddifadedd 
gwaethaf, a lle mae pobl yn agored i niwed e.e. ysbytai 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol), arweinydd 
Diogelu Iechyd 

Gwneud ymchwil i ddarparu tystiolaeth newydd sy'n parhau i wella 
dealltwriaeth a llywio camau gweithredu 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol), arweinydd 
Diogelu Iechyd 

Gwerthuso effeithiau ac effeithiolrwydd ymyriadau lleol o ran iechyd 
yn ogystal ag ansawdd aer 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol), arweinydd 
Diogelu Iechyd 

Gwneud defnydd priodol o asesiadau o'r effaith ar iechyd a'u bwydo 
i mewn i asesiadau perthnasol o'r effaith ar iechyd sy'n cael eu 
cynnal yn lleol. 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol) 
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Lleihau 
problemau 
llygredd aer, 
risgiau ac 
effeithiau 
presennol 

Helpu eraill i liniaru 
llygredd aer a 
risgiau cysylltiedig 

Gweithio gydag eraill (gan gynnwys Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus a chydweithwyr ym meysydd cynllunio a 
thrafnidiaeth), i gefnogi'r camau gweithredu canlynol mewn 
ardaloedd Byrddau Iechyd Lleol: 
 

Datblygu cynlluniau teithio er mwyn helpu pobl i leihau nifer y 
teithiau a wneir mewn cerbydau modur e.e. clybiau ceir 
‘Gwyrddu’ mannau agored llygredig 
Sefydlu Parthau Aer Glân (â chamau gweithredu cysylltiedig clir) er 
mwyn lleihau allyriadau cerbydau mewn ardaloedd lle mae ‘risg 
uchel’ i iechyd sy'n gysylltiedig â llygredd aer 
Parthau codi tâl am dagfeydd; gwerthuso effeithiau 
Ystyried cyfyngiadau ar gyflymder; gwerthuso effeithiau  
Cefnogi dulliau teithio allyriadau isel ymhlith trigolion, ymwelwyr a 
chymudwyr e.e. hyrwyddo a hwyluso cerdded a beicio a mannau 
gwefru cerbydau trydan 
Hyrwyddo, annog a chefnogi dulliau teithio allyriadau sero ymhlith 
trigolion, ymwelwyr a chymudwyr – dadlau dros ddulliau gwahanol 
ond cydategol o hyrwyddo teithio llesol. Darparu seilwaith ategol 
 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol), 
Ystadau/cyfleusterau 
Ymddiriedolaethau'r 
GIG ac arweinwyr a/neu 
hyrwyddwyr 
cynaliadwyedd 

Creu cymunedau 
iach, teg a 
chynaliadwy 

Rhoi cyngor i 
gynllunwyr a 
rheoleiddwyr a'u 
cefnogi er mwyn 
sicrhau y caiff 
ansawdd aer ei 
ystyried mewn 
cynlluniau ar gyfer 
datblygiadau 
newydd 

Gwella ansawdd aer drwy waith cynllunio hirdymor effeithiol (yn lleol, 
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol) 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol) 

Cyfrannu at y gwaith o asesu ceisiadau cynllunio er mwyn nodi a 
chreu cyfleoedd i wneud y canlynol: lleihau'r angen i deithio gan 
ddefnyddio cerbydau modur, lleihau amlygiad y cyhoedd i lygredd 
aer (yn arbennig ymhlith poblogaethau sy'n agored i niwed), osgoi 
creu problemau drwy waith cynllunio cymunedau, strydoedd ac 
adeiladau gwael, darparu seilwaith i gefnogi dulliau teithio allyriadau 
isel ac allyriadau sero 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol), y Cyfarwyddwr 
Cynllunio ac arweinydd 
Diogelu Iechyd 
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Gwneud defnydd priodol o asesiadau o'r effaith ar iechyd a 
chyfrannu at asesiadau perthnasol o'r effaith ar iechyd sy'n cael eu 
cynnal yn lleol 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm 
Iechyd Cyhoeddus 
Lleol) 
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Codi 
ymwybyddiaeth o 
broblemau 
llygredd aer, 
risgiau ac atebion  

Rhoi gwybodaeth i'r 
cyhoedd, gan 
gynnwys cleifion, er 
mwyn lleihau risgiau 
ac annog pobl i 
newid eu 
hymddygiad  

Rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd a chleifion am effeithiau llygredd aer 
ar iechyd, dylanwad dewisiadau o ran dulliau teithio, effaith rhedeg 
peiriant cerbyd pan na fydd yn symud a mesurau i leihau amlygiad i 
lygredd aer  

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm Iechyd 
Cyhoeddus Lleol), 
Cyfarwyddwyr 
Meddygaeth a Nyrsio 

Gwahardd pobl rhag rhedeg peiriannau cerbydau pan na fyddant yn 
symud ym mhob un o gyfleusterau'r GIG  

Arweinwyr 
ystadau/cyfleusterau 

Sicrhau bod llwybrau gofal ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd a 
chlefyd anadlol cronig yn cyfeirio at opsiynau ar gyfer cerdded a 
beicio er mwyn i gleifion gael gwybodaeth ystyrlon ac amserol i'w 
galluogi i wneud penderfyniadau hyddysg i newid eu hymddygiad. 
Cysylltu gwybodaeth â'r Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol 
 

Cyfarwyddwyr 
Meddygaeth a Nyrsio 

Defnyddio dirnadaeth ymddygiadol i ystyried a defnyddio dulliau 
cyfathrebu gwahanol er mwyn sicrhau bod negeseuon yn cyrraedd 
mwy o bobl o fewn cynulleidfaoedd targed 
 

Arweinwyr Cyfathrebu 

Darparu hyfforddiant rheolaidd er mwyn codi ymwybyddiaeth 
ymhlith gweithwyr Iechyd y Cyhoedd proffesiynol ac aelodau eraill o 
staff GIG Cymru (e.e. drwy raglenni hyfforddiant wedi'u teilwra i 
feddygon teulu (drwy glystyrau meddygon teulu), nyrsys, arbenigwyr 
ym maes iechyd y cyhoedd); sicrhau bod negeseuon cydgysylltiedig 
yn glir ac yn gyson 
 

Arweinydd Diogelu 
Iechyd 

Codi ymwybyddiaeth o effeithiau llygredd aer lleol ar iechyd gyda 
chydweithwyr yn y GIG mewn Byrddau Iechyd ac ym maes gofal 
sylfaenol 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm Iechyd 
Cyhoeddus Lleol), 
arweinydd Diogelu 
Iechyd 

Ymyrryd yn Gynnar - Codi ymwybyddiaeth o'r buddiannau iechyd i 
blant sy'n gysylltiedig â theithio llesol ac annog teithio llesol ymhlith 
plant  

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm Iechyd 
Cyhoeddus Lleol), 
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arweinydd Diogelu 
Iechyd, meddygon teulu, 
nyrsys ysgol, ymwelwyr 
iechyd 
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Lleihau risgiau i 
iechyd y cyhoedd 
sy'n deillio o 
ddigwyddiadau 
sy'n effeithio ar 
ansawdd aer 

Gweithio gydag 
eraill er mwyn rheoli 
risgiau i iechyd y 
cyhoedd sy'n 
gysylltiedig â 
digwyddiadau acíwt 
a chronig 

Cymryd rhan mewn gweithgareddau cynllunio brys amlasiantaethol 
(e.e. datblygu cynlluniau, ymarferion efelychu) er mwyn meithrin 
ymwybyddiaeth o barodrwydd, arbenigedd a gallu i ymateb os bydd 
digwyddiad amgylcheddol 
 

Arweinydd Diogelu 
Iechyd 

Datblygu cynlluniau i ddiffinio rolau a chyfrifoldebau asiantaethau a 
rhagnodi trefniadau clir a chyson ar gyfer ymateb i ddigwyddiadau 
 

Arweinydd Diogelu 
Iechyd 

  Darparu hyfforddiant amlasiantaethol er mwyn meithrin arbenigedd, 
gallu a chydnerthedd 
 

Arweinydd Diogelu 
Iechyd 

  Cefnogi ymatebion amlasiantaethol i ddigwyddiadau (gan gynnwys 
asesu effeithiau ar ansawdd aer a risgiau i iechyd y cyhoedd) 
 

Arweinydd Diogelu 
Iechyd 

  Cyfleu risgiau i'r cyhoedd a disgrifio camau y gellir eu cymryd i 
leihau amlygiad i lygredd aer 

Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd (a'r Tîm Iechyd 
Cyhoeddus Lleol), 
arweinydd Diogelu 
Iechyd, arweinydd 
Cyfathrebu 

  Cyfleu risgiau i gleifion a disgrifio camau y gellir eu cymryd i leihau 
amlygiad i lygredd aer 
 

Cyfarwyddwyr 
Meddygaeth a Nyrsio 
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Ffig.5. Ymyriadau y gall arbenigwyr ym maes iechyd y cyhoedd ac aelodau eraill o staff GIG Cymru eu harwain a/neu eu cefnogi 
 

    

    

    

Lleihau effeithiau 
amgylcheddol 
sy'n deillio o 
ystadau, 
cyfleusterau a 
gwasanaethau'r 
GIG  

Gweithio gydag 
eraill yn fewnol er 
mwyn dylanwadu ar 
gamau gweithredu i 
wella cynaliadwyedd 
amgylcheddol 
sefydliadol a'u 
cefnogi 

Datblygu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol a'u rhoi 
ar waith er mwyn gwneud y canlynol: 
 

Asesu a lleihau'r effeithiau y mae penderfyniadau ynghylch polisïau, 
gwasanaethau, prosiectau a chamau gweithredu newydd yn eu cael 
ar ansawdd aer 
Cyflwyno polisïau/arferion caffael cynaliadwy 
Buddsoddi mewn technoleg er mwyn gostwng nifer y teithiau nad 
ydynt yn hanfodol a wneir gan staff  
Annog a chefnogi dulliau teithio allyriadau isel ac allyriadau sero 
Lleihau allyriadau o gyfleusterau  
Lleihau allyriadau o wasanaethau e.e. uwchraddio fflydoedd 
cerbydau, cefnogi mentrau addysgol i wella technegau gyrru staff 

                                       
                                          
Arweinwyr 
ystadau/cyfleusterau a 
chynaliadwyedd 
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Argymhellir llawer o'r ymyriadau hyn gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth 
mewn Iechyd a Gofal (NICE)18 ond, yn anffodus, nid oes tystiolaeth am gost-
effeithiolrwydd (na'r elw o fuddsoddiad) ar gael ar gyfer pob mesur a awgrymir. Wedi 
dweud hynny, nododd adroddiad y King’s Fund ar Improving the Public’s Health fod 
“the cost-benefit evidence for investing in air quality is substantial”19. Mae'n cyfeirio 
at adolygiad i Fwrdeistref Frenhinol Kensington a Chelsea yn Llundain a nododd 
gyfres o opsiynau ar gyfer lleihau llygredd aer a oedd yn “cost-beneficial, with 
potential for significant revenue generation, and spill over benefits including noise 
reduction. The overall benefit-to-cost return was £620 in benefits for every £100 
spent”20. Fodd bynnag, dylid bod yn ofalus wrth gymhwyso hyn at y sefyllfa yng 
Nghymru oherwydd y gwahaniaethau mewn cyd-destunau llygredd aer rhwng 
Llundain a Chymru (yn fwy cyffredinol) 
 
Mae NICE yn awgrymu bod camau gweithredu ar raddfa fach ar eu pen eu hunain 
yn annhebygol o sicrhau'r gostyngiadau sylweddol mewn lefelau llygredd aer sydd 
eu hangen er mwyn diogelu iechyd. Yn hytrach, argymhellir y dylai nifer o ymyriadau 
gael eu datblygu ochr yn ochr â'i gilydd; gyda phob un yn sicrhau gwelliant bach, 
byddai dull gweithredu yn seiliedig ar nifer o ymyriadau yn debygol o weithredu'n 
gronnol i sicrhau newid sylweddol (o ran lliniaru llygredd aer ac addasu a gwella 
iechyd y cyhoedd). Un o ganlyniadau anochel dull gweithredu o'r fath yw ei bod yn 
anodd cynnal gwerthusiad meintiol o effeithiolrwydd ymyriadau unigol, ond ni ddylai 
fod yn rhwystr i weithredu. Mae angen ffyrdd newydd o weithio er mwyn gwneud hyn 
h.y. meddwl cydgysylltiedig a gweithio rhwng rhanddeiliaid (gan gynnwys y cyhoedd) 
ac ar draws systemau, gydag ystyriaeth fanwl yn cael ei rhoi i broblemau yng nghyd-
destun pobl, lleoedd a phenderfynyddion iechyd cysylltiedig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18

 NICE (2017). Air pollution: outdoor air quality and health. https://www.nice.org.uk/guidance/ng70  
19

 http://www.kingsfund.org.uk/publications/improving-publics-health 
20

 Kilbane-Dawe I (2012). Cost Effective Actions to Reduce Air Pollution In Central London. Parliament Hill Research. http://www.rbkc.gov.uk/pdf/air_quality_cost_effective_actions_full_report.pdf   

 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng70
http://www.kingsfund.org.uk/publications/improving-publics-health
http://www.rbkc.gov.uk/pdf/air_quality_cost_effective_actions_full_report.pdf
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5.  Cysylltu polisi ac arfer  
 
Ni all GIG Cymru leihau llygredd aer, risgiau ac anghydraddoldebau ar ei ben ei hun; 
Er mwyn rheoli ansawdd aer yn effeithiol mae angen ymdrech fawr ar y cyd. Er nad 
yw'n cael ei gydnabod na'i ddeall bob amser, mae'r cyfraniad y gall arbenigwyr ym 
maes iechyd y cyhoedd ac aelodau eraill o staff GIG Cymru ei wneud at ymdrechion 
rheoli ansawdd aer amlsector/amlddisgyblaethol yn un sylweddol yn lleol, yn 
rhanbarthol ac yn genedlaethol. Yn ogystal â llywio a gwella'r ffordd y caiff polisi 
cenedlaethol ei ddatblygu a'i roi ar waith er mwyn mynd i'r afael â phroblemau mawr, 
gall cynyddu cydweithio rhwng polisi ac arfer ym meysydd iechyd, iechyd y cyhoedd 
a'r amgylchedd hefyd hwyluso camau gweithredu integredig lleol a rhanbarthol er 
mwyn asesu, cyfleu a rheoli risgiau ar lefel poblogaeth.  
 
Ni fu erioed gyfle gwell yng Nghymru i bartneriaid weithio mewn ffyrdd gwahanol o 
fewn ac, yn bwysicach, ar draws systemau cydgysylltiedig er mwyn gwella ansawdd 
aer ac iechyd. Fodd bynnag, mae newid cadarnhaol yn gofyn am gydymdrech 
ymwybodol i edrych y tu hwnt i gyfundrefnau rheoli ansawdd aer sefydledig er mwyn 
chwilio am atebion arloesol i broblemau a manteisio arnynt. Mae cyfleoedd 
gwirioneddol bellach i gysylltu gweithgarwch rheoli ansawdd aer â pholisi ehangach 
e.e. Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, Deddf 
Teithio Llesol (Cymru) 2013, Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 a Deddf 
Newid yn yr Hinsawdd 2008. Gall ymyrryd ar draws systemau cyfan, a gefnogir gan 

y ddeddfwriaeth hon, wella iechyd unigolion a phoblogaethau a lleihau llygredd aer, 
risgiau ac anghydraddoldebau.  
 
Fodd bynnag, efallai mai'r ddeddfwriaeth alluogi bwysicaf oll yw Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r Ddeddf hon yn galw am weithredu 
traws-sector cynaliadwy sy'n seiliedig ar egwyddorion integreiddio, cydweithio a 
chynnwys hirdymor sy'n canolbwyntio ar atal. Ei bwriad yw gwella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru er mwyn 
sicrhau bod anghenion y genhedlaeth bresennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu 
cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. Mae'r Ddeddf hon yn 
gosod cyfrifoldebau ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i weithio mewn ffyrdd newydd 
(gan gynnwys drwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus) tuag at gyflawni nodau 
Llesiant cenedlaethol. Caiff cynnydd ei fesur yn erbyn cyfres o ddangosyddion 
llesiant a dangosyddion yn Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd; mae un sy'n 
ymwneud yn benodol â llygredd aer21. Gall lleihau llygredd aer, risgiau i iechyd ac 
anghydraddoldebau helpu i gyfrannu at gyflawni'r rhan fwyaf, os nad pob un, o'r 
nodau llesiant. Felly, mae'r Ddeddf yn cynnig cyfleoedd gwych i newid polisi ac arfer 
er mwyn gwella trefniadau rheoli ansawdd aer, yn enwedig yn lleol ac yn 
rhanbarthol.  
 
Mae ymchwil a wnaed yng Nghymru yn ategu hyn. Daeth astudiaeth - i nodi ffyrdd o 
wella'r gyfundrefn rheoli ansawdd aer lleol (LAQM) er mwyn cynyddu 
ymwybyddiaeth, integreiddio, cydweithio ac effaith ym maes iechyd y cyhoedd - i'r 
casgliad y gall adnabod synergeddau a'u rhoi ar waith a chreu a mabwysiadu ffyrdd 
mwy effeithiol ac effeithlon o weithio ar draws agendâu rheoli ansawdd aer ac iechyd 

                                                             
21

 Llywodraeth Cymru (2016). Sut mae mesur cynnydd cenedl? Dangosyddion cenedlaethol ar gyfer Cymru. Llywodraeth Cymru. http://gov.wales/docs/desh/publications/160316-
national-indicators-to-be-laid-before-nafw-cy.pdf  

http://gov.wales/docs/desh/publications/160316-national-indicators-to-be-laid-before-nafw-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/160316-national-indicators-to-be-laid-before-nafw-en.pdf
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y cyhoedd helpu i gyflawni nodau llesiant22. Er enghraifft, gall cynyddu integreiddio a 
chydweithio ymhlith arbenigwyr ym maes iechyd amgylcheddol, gweithwyr iechyd y 
cyhoedd proffesiynol ac aelodau eraill o staff GIG Cymru gefnogi gweithredu 
cydgysylltiedig (pan ystyrir problemau llygredd aer ac atebion yng nghyd-destun 
blaenoriaethau ehangach ar gyfer iechyd y cyhoedd) a all gael nifer o effeithiau 
cadarnhaol ar iechyd ar draws poblogaeth Cymru. Mae asesiadau o'r effaith ar 
iechyd, sydd wedi'u sefydlu ers tro byd yng Nghymru ac a gefnogir gan Uned 
Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn 
darparu ffordd o gefnogi'r gwaith hwn. At hynny, gall ehangu cwmpas ymdrechion i 
reoli ansawdd aer helpu i nodi a lleihau annhegwch o ran llygredd aer ac 
anghydraddoldebau iechyd er mwyn creu Cymru decach. Gall y gwelliannau hyn 
wella cydlyniant y boblogaeth, cydnerthedd, cynhyrchiant a ffyniant a chyfrannu at 
sicrhau bod Cymru yn wlad sy'n gyfrifol yn fyd-eang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22

 Brunt et al. (2018). Enhancing Local Air Quality Management to maximise public health integration, collaboration and impact: a Delphi study. Journal of Environmental Science and 
Policy; 80: 105-116.  
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6.  Cyfleu negeseuon pwysig 
 
Gan fod gan lygredd aer lawer o'r nodweddion sy'n golygu bod risg i iechyd yn 
achosi mwy o bryder, mae'n bwysig sicrhau bod gwybodaeth gytbwys a chywir ar 
gael i gleifion a'r cyhoedd yr effeithir arnynt, o bosibl, gan amlygiad hirdymor i 
lygredd aer. Mae ‘ffactorau dychryn’, fel y'u gelwir (megis y ffaith bod amlygiad i 
lygredd aer yn anweladwy, yn anwirfoddol, wedi'i ddosbarthu'n annheg, yn 
anosgoadwy ac yn anghyfarwydd) yn golygu bod hon yn dasg anodd. Felly, mae 
angen ystyried yn ofalus sut y caiff gwybodaeth ei chyfleu. Os na roddir ystyriaeth 
fanwl i brosesau cyfathrebu ac os cânt eu cyflawni'n wael, gallant greu risg 
wirioneddol y bydd adweithiau gwrthgynhyrchiol.  
 
6.1  Rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd am amlygiad hirdymor i lygredd aer 
 

Argymhellir y dylai dulliau o roi gwybodaeth am lygredd aer ddilyn chwe egwyddor 
sylfaenol18 (Ffig.6) ac arfer gorau cyffredinol (h.y. gwrando a dangos empathi, 
canolbwyntio ar y sefyllfa, cyfnewid gwybodaeth er mwyn meithrin 
cydberthnasau/cynyddu cyfranogiad, cynnal ac ennyn ymddiriedaeth, gonestrwydd a 
cheisio ‘cysylltu’ nid ‘rheoli’) 
 
 

Esboniwch beth yw 
llygredd aer 

Defnyddiwch wybodaeth am gyfansoddiad 
gronynnau a llygryddion eraill ac i ble y gall 
pobl fynd er mwyn sicrhau bod llygredd aer yn 
cael ei roi ar yr agenda leol - nid ystadegau am 
ganlyniadau iechyd 

Helpwch bobl i ddeall 
sut y gallant ddiogelu 
eu hunain 

Peidiwch â chodi pryder ymhlith y cyhoedd 
ynghylch llygredd aer oni allwch fodloni awydd 
pobl i wneud rhywbeth i leihau eu hamlygiad 
iddo ar yr un pryd 

Esboniwch yr effeithiau 
ar iechyd 

Canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n hysbys am 
ganlyniadau iechyd llygredd aer 

Siaradwch amdano fel 
problem leol 

Siaradwch am lygredd aer fel problem sy'n 
gysylltiedig â lleoedd penodol ac nid fel 
problem gyffredinol 

Esboniwch sut y gall 
unigolion wneud 
gwahaniaeth 

Canolbwyntiwch ar welliannau byrdymor 
ymarferol a all gyfrannu at atebion hirdymor 

Dangoswch 
arweinyddiaeth a 
grymuswch gymunedau 

Peidiwch â disgwyl i unigolion a chymunedau 
newid eu hymddygiad, gweithiwch gyda nhw 
i'w grymuso ac ymgorffori newid 

 

 
Ffig.6. Egwyddorion sylfaenol er mwyn helpu i gyfleu negeseuon am lygredd aer 

 

 
Mae dilyn yr egwyddorion hyn fwyaf priodol wrth roi gwybod am bryderon ynghylch 
amlygiad hirdymor (dros flynyddoedd, efallai am fod pobl yn byw mewn ardal â 
chrynodiadau uwch o lygredd aer e.e. ardal drefol â phroblemau sy'n gysylltiedig â 
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thagfeydd traffig) a darperir testun enghreifftiol rywle arall23. Fodd bynnag, gellir eu 
defnyddio hefyd er mwyn helpu i roi gwybod am bryderon ynghylch amlygiad 
byrdymor (dros oriau neu ddiwrnodau, efallai o ganlyniad i gyfnodau o lygredd aer 
awyr agored sy'n tueddu i ddigwydd yn ystod y gwanwyn a'r gaeaf).  
 
6.2  Gwybodaeth am amlygiad byrdymor i lygredd aer  
 
Mae trefniadau arbennig ar waith er mwyn helpu i roi gwybod am risgiau sy'n 
gysylltiedig â llygredd aer byrdymor. Dylai staff GIG Cymru helpu i ledaenu 
negeseuon lleol i gleifion a'r cyhoedd yn ystod cyfnodau o lygredd aer. Mae'r 
dystiolaeth yn awgrymu, pan fydd crynodiadau llygredd aer yn uchel, fod mwy o risg 
y bydd oedolion sy'n dioddef o glefyd cardiofasgwlaidd, ac oedolion a phlant sydd â 
chyflyrau'r ysgyfaint, yn dangos symptomau ac y bydd angen triniaeth arnynt. Mae'n 
debygol yr effeithir ar leiafrif yn unig o'r rhai sydd â'r cyflyrau hyn, ond ni ellir 
rhagweld pwy fydd yr unigolion hyn. Pan fydd crynodiadau llygredd aer yn uchel 
iawn, efallai yr effeithir ar fwy o bobl (nid dim ond y rhai â chlefydau cronig). Gall 
negeseuon clir gynyddu ymwybyddiaeth o'r cyfnodau hyn ymhlith cleifion a'r cyhoedd 
a'u galluogi i leihau amlygiad personol drwy osgoi ardaloedd â lefelau uchel o 
lygredd a bod yn fwy parod i reoli clefydau cronig yn fwy effeithiol. 
 
Mae'r Swyddfa Dywydd yn llunio rhagolygon ansawdd aer ar gyfer pob rhan o'r DU 
(hyd at 5 diwrnod ymlaen llaw) ac fe'u cyflwynir gan ddefnyddio'r Mynegai Ansawdd 
Aer Dyddiol (DAQI). Yng Nghymru, gellir gweld y rhagolygon hyn yn 
http://www.welshairquality.co.uk/ lle y pennir gwerth rhwng 1 a 10 i lygredd aer (lle 
mai 1 yw'r crynodiadau isaf o lygryddion a 10 yw'r uchaf) ac y caiff ei fandio gan y 
mynegai fel naill ai ‘isel’, ‘cymedrol’, ‘uchel’ neu ‘uchel iawn’ (Ffig. 6).  Os bydd 
cyfnod o lygredd aer, bydd Tîm Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a Public Health 
England i ledaenu cyngor cymesur i weithwyr iechyd proffesiynol a gweithwyr iechyd 
y cyhoedd proffesiynol a'r cyhoedd yn seiliedig ar negeseuon y cytunwyd arnynt 
(Ffig.7).  
  

                                                             
23

 Defra a PHE (2017). Pecyn cymorth ansawdd aer i Gyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd. Defra: Llundain, y DU. Cyrchwyd: 
https://laqm.defra.gov.uk/assets/63091defraairqualityguide9web.pdf  

http://www.welshairquality.co.uk/
https://laqm.defra.gov.uk/assets/63091defraairqualityguide9web.pdf
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*Mae mwy o risg y bydd oedolion a phlant sydd â phroblemau â'r galon neu'r ysgyfaint yn profi symptomau. Dylent ddilyn cyngor arferol eu meddyg ynglŷn â gwneud ymarfer corff a 
rheoli eu cyflwr. Mae'n bosibl y bydd llygredd aer yn effeithio ar unigolion sensitif iawn hyd yn oed ar ddiwrnodau pan fo lefelau llygredd aer yn isel. Dylai unrhyw un sy'n profi 

symptomau ddilyn y canllawiau a ddarparwyd uchod. 
 

 
 

Ffig.7. Bandiau a chyngor y Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol (DAQI) 

 
 

 

 

Lefel Llygredd Aer (sgôr 
DAQI) 
 

Negeseuon iechyd i unigolion 
sydd mewn perygl* 

Neges gyffredinol 

Isel (DAQI 1-3)  
Mae bandiau ‘isel’ yn dynodi 
lefelau llygredd aer lle mae'n 
annhebygol y bydd pawb yn 
dioddef effeithiau andwyol, gan 
gynnwys pobl â chyflyrau'r 
ysgyfaint neu'r galon a all fod 
yn fwy agored i niwed  

Mwynhewch eich gweithgareddau 
awyr agored arferol. 

Mwynhewch eich 
gweithgareddau 
awyr agored 
arferol. 

Cymedrol (DAQI 4-6)  

Mae band ‘cymedrol’ yn dynodi 
lefelau o lygryddion aer lle 
mae'n debygol y bydd 
effeithiau bach ar bobl sy'n 
agored i niwed yn unig 

Dylai oedolion a phlant sydd â 
phroblemau â'r ysgyfaint, ac 
oedolion sydd â phroblemau â'r 
galon, sy'n profi symptomau 
ystyried gwneud llai o weithgarwch 
corfforol egnïol, yn enwedig yn yr 
awyr agored. 

Mwynhewch eich 
gweithgareddau 
awyr agored 
arferol. 

Uchel (DAQI 7-9)  
Mae gwerthoedd ar gyfer y 
bandiau ‘Uchel’ yn gysylltiedig 
ag effeithiau sylweddol ar bobl 
sy'n agored i niwed 

Dylai oedolion a phlant sydd â 
phroblemau â'r ysgyfaint, ac 
oedolion sydd â phroblemau â'r 
galon, gwneud llai o weithgarwch 

corffol egnïol, yn enwedig yn yr 
awyr agored, ac yn arbennig os 
byddant yn profi symptomau. 
Efallai y bydd angen i bobl ag 
asthma ddefnyddio eu hanadlydd 
yn amlach. Dylai pobl hŷn hefyd 
wneud llai o weithgarwch corfforol. 

Dylai unrhyw un 
sy'n profi anghysur 
megis llygaid tost, 
peswch neu wddf 
tost ystyried 
gwneud llai o 
weithgarwch, yn 
enwedig yn yr awyr 
agored. 

Uchel Iawn (DAQI 10)  
Ar lefelau ‘Uchel Iawn’ o 
lygredd aer gall amlygiad 
byrdymor gael effeithiau 
andwyol ar hyd yn oed 
unigolion iach 

Dylai oedolion a phlant sydd â 
phroblemau â'r ysgyfaint, oedolion 
sydd â phroblemau â'r galon a 
phobl hŷn osgoi gweithgarwch 
corfforol egnïol Efallai y bydd 
angen i bobl ag asthma ddefnyddio 
eu hanadlydd yn amlach. 

Gwnewch lai o 
weithgarwch 
egnïol, yn enwedig 
yn yr awyr agored, 
os byddwch yn 
profi symptomau 
e.e. peswch, gwddf 
tost. 
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7.  Casglu adborth  

Bwriedir i'r canllawiau hyn gael eu hadolygu o bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau y caiff 
enghreifftiau cyfredol o ddatblygiadau arloesol ac arfer gorau ym maes rheoli 
ansawdd aer eu casglu a'u rhannu. Nid yn unig y bydd gwerthuso cynnydd yn helpu i 
ddatblygu polisi ac arfer rheoli ansawdd aer ym mhob rhan o'r GIG yng Nghymru ond 
bydd yn dangos sut mae sefydliadau yn cydweithio mewn ffordd gynaliadwy er mwyn 
dilyn egwyddorion a bodloni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015.  
 
 

8.  Dolenni i dystiolaeth ac adnoddau defnyddiol eraill  
 
Mae'r rhestr ganlynol o ddolenni gwe yn arwain at y wybodaeth fanwl y cyfeiriwyd ati 
yn fras yn y canllawiau hyn. Mae'r deunyddiau mwy cyffredinol hyn yn helpu i roi'r 
canllawiau hyn mewn cyd-destun ehangach. 
 

 Ansawdd Aer Cymru 

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

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

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

 Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru 

https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/cy/ 

 Llywodraeth Cymru 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/airqualitypollution/airquality/
?skip=1&lang=cy 

 UK-Air 

https://uk-air.defra.gov.uk/ 

 Pecyn cymorth ansawdd aer Defra i gyfer Cyfarwyddwyr Iechyd y 
Cyhoedd 
http://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/6.3091_DEFRA_AirQuality
Guide_9web_0.pdf 
Sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol: 

Mynd i'r afael â llygredd aer – y dystiolaeth a'r technegau diweddaraf 
Deall llygredd aer yn eich ardal 
Ymgysylltu â gwneuthurwyr penderfyniadau lleol ynglŷn â llygredd aer 
Cyfathrebu â'r cyhoedd yn ystod cyfnodau o lygredd aer 
Cyfathrebu â'r cyhoedd ynglŷn ag effeithiau hirdymor llygredd aer 
Llygredd Aer: problem iechyd y cyhoedd sy'n dod i'r amlwg. Briff i aelodau 

etholedig 

 Y Pwyllgor ar Effeithiau Meddygol Llygredd Aer 

https://www.gov.uk/government/groups/committee-on-the-medical-effects-of-air-
pollutants-comeap 

 Y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol 

https://www.nice.org.uk/guidance/NG70 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: 
Tîm Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol Iechyd Cyhoeddus Cymru 

E-bost: publichealth.environment@wales.nhs.uk      Ffôn: 0300 00 300 32 
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