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Annwyl Aelod  

Mewn datganiad llafar i'r Cynulliad ddydd Mawrth 24 Ebrill, bu Hannah Blythyn AC, 
Gweinidog yr Amgylchedd, yn amlinellu'r mesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd 
i sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwyddeb Ansawdd Aer yr Amgylchedd yr UE. 

Fel rhan o'r datganiad cyhoeddodd y Gweinidog y bydd terfynau cyflymder dros dro o 50 
mya yn cael eu cyflwyno ar bum rhan o'r rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd ble y mae 
lefelau y nitrogen deuocsid NO2 dros derfynau y Gyfarwyddeb Ansawdd Aer, erbyn diwedd 
Mehefin eleni. Y rhannau hyn yw: 

A494 Glannau Dyfrdwy 
Cyfnewidfa Tyddewi (Ffordd Treffynnon) y B5125 i Gyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy yr 
A458 (Shotwick Road) at y ffin rhwng Cymru/Lloegr.  
Presennol - Terfyn cyflymder cenedlaethol 
Amcangyfrif o hyd - 5.9km 
 
A483 Wrecsam 
C5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug) i C6 (Cyfnewidfa Gresford) 
Presennol - Terfyn cyflymder cenedlaethol 
Amcangyfrif o hyd - 2.6km 
 
A470 Glan-bad i Bontypridd 

Cylchfan Glan-bad a Chylchfan yr A4058 ym Mhontypridd. 
Oddeutu 4.2km o hyd. 
Presennol - Terfyn cyflymder cenedlaethol 
 
M4 Port Talbot 
C41 (Baglan) a C42 (Cylchfan Earlswood) 
50 mya ar ran o'r ffordd - bydd hyn yn cael ei ymestyn i gynnwys yr hyd rhwng y ddwy 
gyffordd 
Oddeutu 5km o hyd 
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M4 Casnewydd 
I'r dwyrain o Gyffordd 25 i Gyffordd 26. 
Oddeutu 1.4km o hyd. 
Mae terfynau cyflymder amrywiol ar hyn o bryd gan ddibynnu ar dagfeydd - y cynnig yw i 
gael terfyn cyson o 50 mya dros nos - bydd hyn yn gostwng lefelau NO2 wrth greu 
cyfartaledd dros gyfnod o 24 awr.  
 
Cafodd y penderfyniad i weithredu'r terfynau cyflymder hyn ei ystyried yn ofalus. Aeth 
Llywodraeth Cymru i wrandawiad yn yr Uchel Lys ac mae ganddi ddyletswydd cyfreithiol i 
leihau lefelau NO2 yn y lleoliadau hyn er mwyn cydymffurfio â Therfynau'r Gyfarwyddeb yn 
yr amser byrraf posibl i sicrhau iechyd y cyhoedd. Mae archwiliadau parhaus gan gynnwys 
modelu wedi nodi y mesurau hyn fel y rhai sydd fwyaf tebygol o wella ansawdd yr aer ym 
mhob un o'r lleoliadau ar unwaith.   

Unwaith y byddant wedi'u rhoi ar waith bydd effeithiolrwydd y terfyn cyflymder dros dro o 50 
milltir yr awr o safbwynt lleihau lefelau NO2 yn cael ei fonitro drwy brofi ar ochr y ffyrdd. 
Bydd eu parhad yn dibynnu ar ganlyniadau y gwaith monitro hwn a chanlyniadau yr 
archwiliadau a'r modelu.  

Mae’r canlyniadau yn debygol o fod yn wahanol ar gyfer pob un o'r rhannau ac maent yn 
cynnwys eu dileu'n gyfangwbl, eu gwneud yn barhaol, eu gwneud yn barhaol gan eu cyfuno 
gyda mesurau eraill neu eu disodli gan fesurau eraill er mwyn cyrraedd lefelau NO2 
derbyniol yn yr amser byrraf posibl. 

Rwy’n bwriadu ysgrifennu at Lywodraeth y DU ynghylch gwella safonau ac ysgogi gwell 
allyriadau drwy’r system dreth.  

Hoffwn weld Llywodraeth y DU’n cyflwyno mesurau cadarn a fyddai’n canolbwyntio ar 
waredu tarddiad y broblem. Maent wedi’n hatal rhag cymryd y cam yr hoffem ni ei gymryd – 
felly mae’n amser iddynt fynd ati i ddefnyddio’r pwerau y maent wedi’u gwarchod er lles pobl 
Cymru. 

Allyriadau o gerbydau yw’r broblem sylfaenol, ond Llywodraeth y DU ac nid Llywodraeth 
Cymru sydd â’r cymhwysedd deddfwriaethol o safbwynt safonau cerbydau a mesurau 
cyllidol, fel y Dreth Ceir a Threth Ceir Cwmni.  

Byddwn yn eich hysbysu ynghylch y datblygiadau hyn. 

Yn gywir 
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