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Cyflwyniad
Enw'r cynllun aer glân ar gyfer Cymru yw Aer Iach, Cymru Iach.
Mae'r cynllun yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn glanhau'r aer
o'n cwmpas.
Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli nad yw'r aer mor lân ag y
dylai fod.
Rydyn ni eisiau newid sut mae pobl yn cynhesu eu cartrefi a'u
busnesau.
Fel eu bod yn defnyddio tanwydd glanach.
Rydym am leihau'r defnydd o danwydd solid i'w llosgi.
Mae tanwydd solid yn bethau fel, glo a phren.

Beth yw'r Problemau?
Mae stofiau llosgi coed yn cynhyrchu gronynnau llwch bach iawn a all
fod yn niweidiol iawn i'n hysgyfaint os byddwch chi'n eu hanadlu i
mewn.
Rydyn ni am newid y gyfraith fel na ellir llosgi pethau peryglus ac
achosi unrhyw broblemau iechyd i chi.
Bydd hyn hefyd yn cyfyngu ar gemegau gwael sy'n cael eu hanfon i'r
awyr trwy losgi rhai mathau o bethau.

Cynllun Aer Glân Camau i'w cymryd
Rydym am newid y rheolau fel y gall eich cyngor lleol weithredu yn
erbyn pobl sy'n torri'r rheolau newydd.
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Rydyn ni eisiau gwneud profion i weld sut mae coelcerthi, tân gwyllt a
glo yn gwneud yr aer yn fudr.

Rydyn ni am i bobl werthu dim ond pethau sy'n lân ac yn ddiogel i'w
rhoi yn eich cartref i'w wneud yn gynnes.

Rydym am sicrhau bod gan unrhyw un sy'n rhoi gwresogyddion y
cymwysterau cywir.
Ac rydym am ei gwneud hi'n rheol eich bod chi'n cael archwiliad
unwaith y flwyddyn i wirio bod yr offer yn gweithio'n iawn.
Rydym am sicrhau mai unrhyw beiriant yw'r gorau a'r mwyaf diogel i
chi ei ddefnyddio.
Rydym am sicrhau nad yw pobl sy'n byw yn y wlad sy'n defnyddio glo
tŷ neu bren eisoes yn mynd heb unrhyw danwydd ac yn oer yn ystod y
gaeaf.
Rydym am gyfyngu ar faint o lo tŷ mewn bagiau y byddech chi'n gallu
ei ddefnyddio gartref.
Cyfyngu tanwydd solet i'w ddefnyddio gartref.

Beth rydyn ni am ei wneud ynglŷn â thanwydd solet
Rydym am ddefnyddio tanwydd glanach.
Rhaid inni sicrhau mai'r darn o offer yw'r math gorau i chi ei
ddefnyddio.
Rydych chi'n defnyddio'r offer yn y ffordd orau bosibl.
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Mae'r gwresogydd wedi'i osod gan rywun sy'n gymwys.

Mae'r gwresogydd wedi'i osod yn y lle gorau ar gyfer eich cartref
neu'ch swyddfa.
A gwiriadau rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau i weithio'n iawn.

Tanwyddau Solet Domestig
Os ydych chi'n llosgi unrhyw beth mae'n cynhyrchu gronynnau yn yr
awyr.

Ond, gall rhai pethau sy'n cael eu llosgi yn y cartref gynhyrchu mwy o
rawn baw na phethau eraill rydych chi'n eu llosgi.

Rydym am sicrhau mai dim ond tanwydd nad yw'n rhyddhau llawer o
lwch peryglus sy'n cael ei ddefnyddio yn eich cartref.

Enghreifftiau o danwydd solet sy'n cael ei losgi yn y cartref yw glo
a phren.
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Beth rydyn ni am ei wneud yn yr ymgynghoriad hwn

Rydym am ddod â'r defnydd o lo i ben ar gyfer gwresogi'ch cartref
neu'ch swyddfa.

Stopiwch werthu pren gwlyb i'ch cartref, oherwydd mae hyn yn
rhyddhau llawer o lwch yn y mwg.

Rydyn ni am wahardd y tanwydd sydd fwyaf budr.
Rydym am ddefnyddio mathau glanach o danwydd.

Sut allwn ni helpu pobl i roi'r gorau i ddefnyddio glo?

Mae yna lawer o amrywiaethau o danwydd solet amgen sy'n seiliedig
ar fiomas ar y farchnad a chynhyrchion biomas sy'n cael eu datblygu,
fel tir coffi gwastraff, boncyffion a phelenni.

Beth yw Biomas
Mae biomas yn enw modern ar yr hen arfer o losgi deunydd planhigion
neu anifeiliaid i wneud gwres.

Mae Llywodraeth y DU wedi cymeradwyo Cofrestr Tanwydd
Cynaliadwy (SFR) i ardystio cynhyrchion o'r fath.
Ar hyn o bryd mae'r rheolau ardystio yn canolbwyntio ar leihau
allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG).
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Beth yw Nwy Tŷ Gwydr
Nwy Tŷ Gwydr yw cynhesu aer sy'n arwain pan fydd yr awyrgylch yn
dal gwres yn ymledu o'r Ddaear tuag at ofod. Mae rhai nwyon yn yr
atmosffer yn gweithredu fel gwydr mewn tŷ gwydr, gan ganiatáu i
oleuad yr haul basio i'r 'tŷ gwydr,' ond gan rwystro gwres y Ddaear
rhag dianc i'r gofod. Mae hyn wedyn yn cynhesu'r awyr o'n cwmpas.
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Cwestiynau
1, a ydych chi'n cytuno y dylem roi'r gorau i ddefnyddio glo tŷ a
phren gwlyb i gynhesu ein cartrefi a'n busnesau?
Do

Na

A allech ddweud wrthym pam?
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2, pa mor hir ydych chi'n meddwl y dylem ei roi i bobl a diwydiant
roi'r gorau i ddefnyddio glo tŷ a phren gwlyb?
1 flwyddyn
2 flynedd
Neu wneud iddyn nhw stopio'n syth?
Do

Na

A allech ddweud wrthym pam?
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