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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
 

2 Papur(au) i'w nodi
(Tudalennau 1 - 14) 

Dogfennau atodol:
EIS(5)-31-19(P1)  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
ynghylch prosiect yr M4
EIS(5)-31-19(P2) Llythyr gan Drafnidiaeth Cymru ynghylch  Golygu
EIS(5)-31-19(P3) Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch y 
Comisiynydd Traffig

3 Datgarboneiddio Trafnidiaeth - Hedfan
(09.40-10.20) (Tudalennau 15 - 53) 
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James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru
Gareth Morgan, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd, Trafnidiaeth 
Cymru

Dogfennau atodol:
EIS(5)-31-19(P5) Tystiolaeth gan Drafnidiaeth Cymru

Egwyl 
(11.15-11.30)

5 Datgarboneiddio Trafnidiaeth: Gweinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth
(11.30-12.30) (Tudalennau 58 - 64) 
Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru



Dogfennau atodol:
EIS(5)-31-19(P6) Tystiolaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ôl-drafodaeth breifat 
(12.30-12.45)



 

 

 

 

20 Tachwedd 2019 

Annwyl Russell 

Costau ffordd liniaru’r M4 

Fel y gwyddoch, fe wnaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus graffu ar Lywodraeth 

Cymru ym mis Gorffennaf ynghylch costau prosiect ffordd liniaru’r M4 hyd yma. 

Mae’r Pwyllgor wedi cwblhau ei waith ar y mater hwn am y tro ac rwy’n atodi 

copïau o ohebiaeth fanwl rhyngof i ac Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol 

Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol yn Llywodraeth Cymru. Rwy’n 

gobeithio y bydd hyn o fudd i waith eich Pwyllgor yn y dyfodol ynghylch y mater 

hwn, ar ôl cyhoeddi Adolygiad yr Arglwydd Burns.  

Mae Vikki Howells AC ac Oscar Asghar AC yn Aelodau o’r ddau Bwyllgor ac maent 

wedi cytuno i roi’r diweddaraf i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am waith eich 

Pwyllgor chi.  

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 

 

  

Russell George AC 

Cadeirydd – Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2



 
 
 
 
 

 

29 Hydref 2019 

Cynllun tocynnau bws rhatach i bobl ifanc Llywodraeth Cymru – 
FyNgherdynTeithio 

Annwyl Andrew, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Hydref 2019, a oedd yn egluro nifer o faterion 
o ran amcangyfrif o ddata siwrneiau ar gyfer 2018 - 19.  

Fodd bynnag, wedi’i ddarllen ar y cyd â thystiolaeth flaenorol a ddarparwyd i’r 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, mae’r ymateb yn awgrymu bod nifer y bobl ifanc 
19-21 mlwydd oed sy’n dal pasiau wedi lleihau yn hytrach na chynyddu rhwng 
mis Mai a mis Awst 2019, gyda dim ond 551 o basiau gweithredol mewn 
cylchrediad ar gyfer y garfan o 19 i 21 mlwydd oed ar ddechrau mis Awst o’i 
gymharu â’r ffigur o 834 a nodwyd yn flaenorol ar gyfer canol mis Mai. 

Ni ddarperir esboniad am y gwahaniaeth hwn yn eich llythyr, ond mae’r ffigurau’n 
codi cwestiynau parhaus ynghylch effeithiolrwydd ymdrechion marchnata, a 
dyheadau, Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun. Nodwn, fodd bynnag, y bu 
rhywfaint o dwf pellach yn nifer y bobl ifanc 16 i 18 oed sy’n dal pasiau. 

Roedd y Pwyllgor yn parhau i bryderu am y cynnydd a wneir o ran cynyddu nifer y 
bobl ifanc 19 - 21 oed sy’n manteisio ar y cerdyn, a hoffai gael eglurhad pellach 
ar y ffigurau, ynghyd ag unrhyw wybodaeth am ddull Llywodraethau Cymru o 
farchnata’r cynllun. 

  

Andrew Slade 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol  
Llywodraeth Cymru 
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Rwy’n copïo’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau fel y 
gellir ystyried y materion hyn ochr yn ochr â chyllidebu ar gyfer y cynllun, fel rhan 
o waith craffu’r Pwyllgor hwnnw ar gyllideb Llywodraeth Cymru. 

 

Yn gywir, 

 
Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 
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25 Gorffennaf 2019  

Costau Prosiect yr M4  

Annwyl Andrew,  

Diolch ichi am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 15 Gorffennaf 
2019. Wele isod nifer o faterion a gododd o'r cyfarfod y mae'r Pwyllgor yn dymuno 
cael rhagor o wybodaeth amdanynt.  

Defnyddio data a chyflwyniad 

Mae problemau gyda chysondeb a chymaroldeb y data ariannol a ddefnyddir gan 
Lywodraeth Cymru hyd yma o ran cost prosiect yr M4.  

Fe wnaethom holi yn ystod y sesiwn dystiolaeth pam y dywedodd y Prif Weinidog 
ar y pryd, Carwyn Jones AC, yn 2015 na fyddai prosiect yr M4 yn costio'n agos at 
£1 biliwn.  Roedd hyn er gwaethaf y ffaith bod adroddiad cyfnod 1 WelTAG ym 
mis Mehefin 2013 ar gyfer y prosiect yn amcangyfrif costau o £936 miliwn, a'r 
ffaith bod y costau a ddyfynnir bellach oddeutu £1.57 biliwn.  

Esboniodd eich swyddogion y gallai'r ffigurau a ddyfynnwyd gan y Prif Weinidog ar 
y pryd gyfeirio at y costau adeiladu yn unig. Ac eto, byddai wedi bod yn glir nad 
yw'r rhain yn adlewyrchu costau llawn datblygu, darparu a chomisiynu'r cynllun ac 
felly maent yn gamarweiniol. 

Yn yr un modd, ymddengys bod anghysondebau o ran cymhwyso TAW yn y costau 
addasedig a gyflwynir yn Natganiad Ysgrifenedig y Gweinidog Economi a 
Thrafnidiaeth ar 5 Mehefin 2019 ar y camau nesaf ar gyfer yr M4 yn dilyn 

Andrew Slade 
Cyfarwyddwr Cyffredinol - Grŵp yr Economi, Sgiliau a 
Chyfoeth Naturiol 
Llywodraeth Cymru 
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penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â bwrw ymlaen â'r cynllun. Dywedodd y 
Gweinidog (ychwanegwyd pwyslais): 

“Ni fydd yr £114m a wariwyd ers 2013 i ddatblygu cynigion ar gyfer Prosiect 
£1.32 biliwn yr M4 (yn ôl prisiau 2015, sy’n gyfwerth â £1.57 biliwn yn ôl prisiau 
2019) yn wariant ofer gan y bydd y Comisiwn yn gwneud defnydd da ohono trwy 
wneud yn siŵr fod ganddo'r wybodaeth orau am fodelau teithio, arolygon 
amgylcheddol a'r holl ffactorau eraill sydd ar waith yn y rhanbarth”. 

Fodd bynnag, yn ystod y cyfarfod ar 15 Gorffennaf, dywedodd y Dirprwy 
Gyfarwyddwr, Cyflawni Seilwaith: 

“So, the £1.32billion is absolutely correct, that was Q4 2015 prices.  That didn’t 
include VAT.  The £1.577 billion did include non-recoverable VAT, so that was 
adjusted to reflect 2019 prices”. 

Gwnaeth hefyd yn glir bod y ffigur ar gyfer TAW na ellir ei adennill rhwng 11 a 13 
y cant. 

Felly, nid yw'r amcangyfrif ym mhrisiau 2015 yn cyfateb i'r ffigur wedi'i addasu ym 
mhrisiau 2019 fel yr awgrymodd y Gweinidog.  Yn hytrach, mae'r cyflwyniad hwn 
o'r amcangyfrifon cost yn awgrymu bod costau wedi cynyddu'n sylweddol fwy - 11 
i 13 y cant yn fwy - nag sydd ganddynt mewn gwirionedd. Gwnaed y gwall hwn ar 
y pwynt pan wrthododd Llywodraeth Cymru y cynllun yn rhannol ar sail 
fforddiadwyedd. 

Rydym yn pryderu bod yn rhaid i'r cyhoedd ddeall y wybodaeth am faterion sy'n 
ymwneud â thoriadau costau Llywodraeth Cymru yn glir, ac yn bwysicach fyth y 
dylai'r wybodaeth gael ei chyflwyno'n gyson, ar gyfer prosiect penodol ar adegau 
gwahanol mewn amser ac ar draws prosiectau.  

Felly, gofynnwn i chi ddarparu cadarnhad o bob amcangyfrif cost ar gyfer y 
prosiect a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ers 2013, gan gynnwys dyddiad yr 
amcangyfrif, cadarnhad a yw'n cynnwys neu'n eithrio TAW ac eglurhad o'r 
ffactorau penodol sy'n arwain at unrhyw newid rhwng amcangyfrifon.  Gofynnwn i 
chi ddarparu pob un o'r rhain yn y flwyddyn bris y cyfrifwyd yr amcangyfrif yn 
wreiddiol, a'u haddasu i brisiau 2019 i ganiatáu cymhariaeth glir. 
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Costau datblygu net 

Rydym hefyd yn ymwybodol na fydd y ffigur o £114 miliwn a wariwyd ar 
ddatblygu prosiect yr M4 ers 2013 yn adlewyrchu cost net derfynol y cynllun.  
Rydym yn cydnabod y gall fod incwm o werthu eiddo a brynir yn orfodol, a hefyd 
costau dirwyn i ben. 

Gan hynny, rydym yn gofyn am fanylion cyfanswm cost net datblygiad yr M4, sy'n 
hysbys hyd yn hyn, gan restru cyfanswm costau datblygu ynghyd â chostau dirwyn 
i ben ac unrhyw gostau cysylltiedig eraill, unrhyw elw o werthu eiddo a gafwyd, 
incwm arall neu gostau a adferwyd. 
 

Caffael a gwaredu tir 

Gwnaethom drafod y defnydd a wneir yn y dyfodol o'r eiddo a'r tir a gaffaelwyd 
gan Lywodraeth Cymru fel rhan o brosiect datblygu'r M4 a nodi y bydd angen i 
Lywodraeth Cymru ystyried yn gyntaf a oes angen unrhyw un o'r eiddo neu'r tir 
hyn o hyd yng nghyd-destun unrhyw gynigion gan y Comisiwn. Felly, gofynnwn 
ichi rannu â ni amserlen ar gyfer gwaredu eiddo a thir ym mherchnogaeth 
Llywodraeth Cymru yn dilyn canlyniad gwaith y Comisiwn. 

Rydym hefyd wedi nodi rhai anghysondebau amlwg yn y data ar yr M4 - 
caffaeliadau a gwarediadau tir ac eiddo a ddarparwyd ym mhapur tystiolaeth 
Llywodraeth Cymru ar gyfer ein cyfarfod ar 15 Gorffennaf 2019 a'r wybodaeth a 
roddwyd i'r Pwyllgor mewn llythyrau gan Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mawrth 
2015 a mis Ebrill 2015. Rydym yn deall bod y rhain yn seiliedig ar wybodaeth a 
gafodd tîm archwilio ariannol Swyddfa Archwilio Cymru gan Lywodraeth Cymru. 
Byddem yn croesawu eglurhad am yr anghysondebau hyn yn rhai o'r dyddiadau a'r 
symiau ariannol a briodolir i wahaniaethau/caffaeliadau gwahanol. Byddem hefyd 
yn croesawu eglurhad ynghylch cyflwyno'r tabl ar gaffaeliadau/gwarediadau ac, yn 
benodol, llinellau 31-35. Awgryma'r fformatio fod yr eitemau hyn mewn adran am 
eiddo sydd wedi eu caffael a'u gwaredu, ond ni ddangosir dyddiadau 
gwaredu/prisiau. 
 

Amcangyfrifon cost ar gyfer awgrymiadau amgen 20 

O ran dewisiadau amgen posibl yn lle ffordd liniaru'r M4 mae gennym ddiddordeb 
yng nghostau twnelu posibl o dan lefelau Gwent (awgrym amgen 20, a 
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amcangyfrifir gan Lywodraeth Cymru i gostio tua £10 biliwn). Gofynnwn am 
ddadansoddiad o'r costau arfaethedig ar gyfer yr opsiwn hwn, ynghyd â manylion 
am sut y cafodd y costau hyn eu meincnodi a manylion pa gyfran o gyfanswm y 
gost amcangyfrifedig ar gyfer y dewis arall hwn sy'n ymwneud â gwaith twnelu 
gwirioneddol, yn hytrach na datblygu cynlluniau, gwaith arwyneb ac ati.  

Yn olaf, roeddech yn garedig i gynnig dosbarthu copi o Adroddiad Dewisiadau 
Amgen a awgrymwyd gan Wrthwynebwyr ar gyfer coridor yr M4 o amgylch 
Casnewydd (Mawrth 2017) Mae'r adroddiad eisoes ar gael i'r cyhoedd ac mae 
wedi'i ddosbarthu i Aelodau'r Pwyllgor ond hoffwn ddiolch i chi am eich cynnig.  

Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 
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Russell George AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Caerdydd   
CF99 1NA 

15 Tachwedd 2019 
 

 
Annwyl Russell 
 
Diolch am eich llythyr. Rwy’n awyddus bod TrC mor agored a thryloyw â phosibl drwy’r 
amser ac felly rwy’n croesawu’r her deg iawn rydych chi wedi’i chynnig. 
 
Fel y nodoch yn eich llythyr, pennir bod gwybodaeth yng nghofnodion Bwrdd 
Trafnidiaeth Cymru yn fasnachol sensitif o bryd i’w gilydd. Gall cofnodion hefyd 
gynnwys gwybodaeth am risgiau presennol a newydd lle nad oes strategaethau lliniaru 
a chyfathrebu wedi’u datblygu eto ar eu cyfer. Yn benodol mewn perthynas â PRM ac 
adnewyddu’r fflyd, roedd y cofnodion yn rhoi sylwadau ar y risg y gallai trenau Pacer 
orfod parhau i fod ar waith y tu hwnt i 31 Rhagfyr 2019. Dim ond rai wythnosau yn ôl y 
cadarnhawyd yr angen i gadw rhai o’r fflyd Pacer yn 2020. Gan fod hyn wedi’i 
gadarnhau bellach, mae’r Cofnod perthnasol ar gyfer Gorffennaf 2019 wedi’i ddad-
hepgor. 
 
Cafodd y wybodaeth yn y cofnodion ynghylch trosglwyddo asedau CVL ei hepgor gan ei 
bod yn cynnwys deunydd sensitif mewn perthynas â negodiadau sydd ar y gweill o hyd. 
Roedd yr hepgoriadau o’r Cytundeb Grant ODP yn seiliedig ar Adran 43(2) o’r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth, sy’n nodi bod gwybodaeth yn wybodaeth esempt pe bai ei 
datgelu dan y Ddeddf hon yn niweidio buddiannau masnachol unrhyw berson (gan 
gynnwys yr awdurdod cyhoeddus sy’n ei chadw) neu y byddai’n debygol o wneud 
hynny. 
 
Yn y naill achos a’r llall, teimlwyd bod angen rhoi’r newyddion diweddaraf i Fwrdd 
Trafnidiaeth Cymru er mwyn iddo gyflawni ei ddyletswydd i lywio, herio a chraffu ar 
effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd perfformiad Trafnidiaeth Cymru, ond pennwyd bod 
y wybodaeth yn rhy sensitif i gael ei rhyddhau i’r cyhoedd ar y pryd. 
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Yn amlwg, byddwn yn hapus i drafod hyn yn fanylach gyda chi pe bai hynny’n 
ddefnyddiol. 
 
Yn gywir 

 
James Price 
Prif Weithredwr / Chief Executive  
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31 Hydref 2019 

Annwyl James,  

 

Ysgrifennaf atoch i gadarnhau’r meini prawf a ddefnyddir i wneud penderfyniadau 
ynghylch y golygiadau a wneir gan Trafnidiaeth Cymru wrth gyhoeddi dogfennau.  

Yn amlwg, mae angen golygu rhywfaint o wybodaeth am resymau cyfrinachedd 
masnachol.  Fodd bynnag, mae'r sail resymegol ar gyfer penderfyniadau eraill a wneir 
ynghylch golygiadau yn llai eglur. Er enghraifft, yng nghofnodion cyfarfod bwrdd 
Trafnidiaeth Cymru ym mis Gorffennaf, mae'r wybodaeth am Bersonau â Symudedd 
Cyfyngedig ac adnewyddu'r fflyd wedi’i golygu. 

A allech esbonio’r sail resymegol a ddefnyddir gennych i olygu gwybodaeth pan fyddwch 
yn cyhoeddi dogfennau? Er mwyn ein helpu i ddeall, byddwn yn ddiolchgar pe gallech 
hefyd egluro sut y mae'r sail resymegol hon yn berthnasol i bob golygiad unigol yn y 
cofnodion a gyhoeddwyd gan Fwrdd Trafnidiaeth Cymru ym mis Gorffennaf 2019, 
oherwydd, yn y ddogfen hon, roeddwn yn synnu gweld bod bron yr holl adran ar Bersonau 
â Symudedd Cyfyngedig a statws adnewyddu’r fflyd wedi’i golygu. 

Mae gwefan Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cynnwys nifer o ddogfennau sy'n ymwneud â 
rheoli gwasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Mae'r rhain hefyd yn cynnwys rhai 
golygiadau nad oes sail resymegol glir iddynt. Er enghraifft, synnais gweld yn nogfen 
dylunio cysyniad Cledrau Craidd y Cymoedd, sy'n rhan o'r gwahoddiad i gyflwyno tendrau 
terfynol, fod nifer o adrannau wedi’u golygu y maent yn ymddangos eu bod yn gysylltiedig 
ag amseriad y gwaith o uwchraddio Cledrau Craidd y Cymoedd e.e. atodiadau E ac F. 

James Price 
Prif Swyddog Gweithredol 
Trafnidiaeth Cymru 
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Byddwn yn ddiolchgar pe gallech esbonio’r sail resymegol dros bob golygiad a wnaed i 
wahoddiad masnachfraint y rheilffyrdd i gyflwyno tendrau terfynol, a hefyd y cytundeb 
grant ei hun. 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 

 

Yn gywir, 

 

Russell George AC 

Cadeirydd 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
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Ken Skates AC/AM 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport  

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Russell George AC  
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
 
 
 

19 Tachwedd 2019  
 

Annwyl Russell, 
 
Cyfeiriaf at eich llythyr dyddiedig 21 Hydref o ran y dystiolaeth a gyflwynwyd gan Gomisiynydd 
Traffig Cymru i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 9 Hydref.  Diolch am y cyfle i 
gynnig sylwadau ar rannau o'i dystiolaeth. 
 
Roedd y fframwaith y cyfeiriwyd ato wedi'i roi ar waith cyn penodi Comisiynydd Traffig Cymru 
yn amser llawn ac felly ni roddwyd y cyfle i Lywodraeth Cymru ddylanwadu ar ei gynnwys.  
Fodd bynnag, nodaf fod Llywodraeth Cymru yn awyddus i chwilio am fewnbwn i unrhyw 
adolygiad o'r fframwaith yn y dyfodol, yn enwedig o ran yr effaith ar gyfrifoldebau Comisiynydd 
Traffig Cymru.  Rwy'n cydnabod pwysigrwydd datblygu a meithrin cydberthynas gadarnhaol 
â phawb sy’n gysylltiedig â’r fframwaith ynghyd â'r cyfle i gydweithredu a chynnig mewnbwn 
yn y dyfodol. 
 
Yn eich llythyr rydych yn cyfeirio at y seminarau bysiau a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd ledled 
Cymru i weithredwyr cerbydau gwasanaeth cyhoeddus yn ystod y blynyddoedd diweddar.  Fe 
gofiwch i mi lansio cynllun pum pwynt i gefnogi'r diwydiant bysiau yng Nghymru ym mis Hydref 
2016. Roedd hyn yn cynnwys uwchgynhadledd fysiau i gasglu safbwyntiau rhanddeiliaid yn 
y diwydiant, yn ogystal â rhoi cymorth hanfodol i weithredwyr bysiau drwy Busnes Cymru a 
Cyllid Cymru. 
 
Gwnaeth y seminarau gweithredwyr bysiau a gynhaliwyd yn 2017 a 2018 ledled Cymru roi 
cymorth hanfodol i weithredwyr bysiau a oedd yn cynnwys Busnes Cymru, Asiantaeth 
Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA), Comisiynydd Traffig Cymru a Llywodraeth Cymru.  
Diben y seminarau oedd addysgu cwmnïau bysiau ar weithdrefnau gweithio diogel, a rhoi 
cymorth busnes hanfodol ar gyfer datblygu cynaliadwy.  Roedd y seminarau hyn yn 
llwyddiannus. Rwy'n cydnabod yr angen i barhau â seminarau o'r fath a’u datblygu ymhellach 
ac i sicrhau bod yr holl weithredwyr cerbydau gwasanaethau cyhoeddus yn mynd iddynt.  
Rwy'n cydnabod hefyd fod angen dull gweithredu tebyg ar gyfer y diwydiant cerbydau 
nwyddau trwm yng Nghymru, ar sail diogelwch ffyrdd, yr economi a chynaliadwyedd a 
datblygu busnes.  Mae'r Comisiynydd Traffig eisoes wedi dweud bod oddeutu naw 
gweithredwr cerbydau nwyddau trwm ar gyfer pob un gweithredwr cerbydau gwasanaethau 
cyhoeddus.  Felly mae'n hanfodol ac yn ddilys bod y cymorth hwn yn cael ei gynnig a’i roi i'r 
diwydiant cerbydau nwyddau trwm hefyd.  Rwy'n bwriadu cydweithio â'r Comisiynydd Traffig 
newydd pan fydd yn cael ei benodi i ddatblygu’r rhaglen ymhellach a’i rhoi ar waith er mwyn 

Tudalen y pecyn 12

mailto:Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Ken.Skates@gov.wales


cynorthwyo’r diwydiannau cerbydau gwasanaethau cyhoeddus a cherbydau nwyddau trwm 
yng Nghymru. 
 
Fel y gŵyr y pwyllgor, rydym yn cynnal proses ddiwygio o ran cynllunio a chyflenwi 
gwasanaethau bysiau yng Nghymru a fydd yn cyfrannu at ein huchelgais o sicrhau 
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig aml-ddull, carbon isel ac o ansawdd uchel sy'n 
diwallu anghenion y cyhoedd sy'n teithio. Mae Bil Bysiau (Cymru) yn elfen allweddol o'r 
agenda ddiwygio hon. Bydd y Bil yn cynnwys darpariaethau yn ymwneud â threfniadau 
gweithio mewn partneriaeth gwell, masnachfreinio a gwasanaethau bysiau sy'n cael eu 
cynnal gan awdurdodau lleol.   
 
Yn amlwg mae'r Comisiynydd Traffig yn chwarae rôl statudol allweddol yn y broses gofrestru 
bysiau. Gan fod gan Weinidogion Cymru a'r Cynulliad bellach gymhwysedd deddfwriaethol a 
gweithrediaeth gwell o ran cofrestru bysiau, byddwn wrth gwrs yn parhau i ystyried sut y 
gallai'r pwerau hyn gael eu defnyddio yn y dyfodol i wella darpariaeth gwasanaeth bysiau yng 
Nghymru.  Nid yw Traveline Cymru yn gorff statudol at y diben hwn ac felly nid yw'n gallu 
ysgwyddo swyddogaethau cofrestru bysiau a gyflawnir gan y Comisiynydd Traffig ar hyn o 
bryd.  Fodd bynnag, rwy'n awyddus i weithio gyda Chomisiynydd Traffig newydd Cymru pan 
fydd wedi'i benodi, i adolygu'r broses gofrestru bysiau ar hyn o bryd ac edrych ar gyfleoedd. 
 
Cafodd y Panel Adolygu Ansawdd Aer Annibynnol, sy'n anstatudol, ei benodi i roi cyngor 
annibynnol arbenigol i Lywodraeth Cymru ar gynlluniau awdurdodau lleol i sicrhau 
cydymffurfio brys â gwerthoedd terfyn nitrogen deuocsid.  Mae'r Panel yn cynnwys aelodau 
o swyddogion Llywodraeth Cymru ac aelodau allanol, gydag amrywiaeth o arbenigedd sy'n 
cynnwys trafnidiaeth, ansawdd aer, iechyd ac ymchwil gymdeithasol. 
 
Mae'r Cylch Gorchwyl yn ei wneud yn ofynnol i'r Panel graffu'n ddiduedd ar y dystiolaeth a 
rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar unrhyw gyfyngiadau a sut i reoli'r rhain o fewn yr amser 
sydd ar gael.  
 
Mae dogfennau cynlluniau'r awdurdodau lleol yn cael eu rhannu â'r panel at ddibenion craffu 
14 diwrnod cyn y cyfarfodydd, ac mae'r aelodau'n cwblhau asesiad rhestr gyfeirio yn cynnwys 
yr amrywiaeth eang o agweddau achos busnes a thechnegol. Mae unrhyw faterion sylweddol 
a gaiff eu codi gan y panel yn cael eu rhannu â'r awdurdodau lleol er mwyn iddynt eu hystyried 
ac ymateb iddynt.  Lle y bo angen, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol gynnal asesiad pellach 
neu roi cyngor manwl ychwanegol i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gallu bod yn hyderus 
bod y cynlluniau'n ddigon cadarn. 
 
Rwy'n deall y bydd cyngor pellach i ddilyn gan y Panel i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig ddiwedd mis Tachwedd o ran cynllun terfynol diwygiedig Cyngor Caerdydd 
a gyflwynwyd ym mis Hydref. Bydd y panel hefyd yn ystyried cynllun diwygiedig Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili ym mis Mawrth a bydd cyngor pellach yn cael ei rannu â'r Gweinidog 
yn fuan wedi hynny. 
 
Rwy'n cydnabod bod Nick Jones eisoes wedi rhoi ei safbwyntiau ar gyfleoedd yn y dyfodol 
sy’n ymwneud â Chomisiynydd Traffig Cymru a gafodd eu cynnwys yn ei adroddiadau 
blynyddol ac yn ei adroddiad wrth ymadael diweddar.  Fodd bynnag, rwy'n croesawu'r cyfle 
hefyd i weithio gyda Llywodraeth y DU a chyrff perthnasol eraill, gan gynnwys Comisiynydd 
Traffig newydd Cymru pan fydd wedi'i benodi, i edrych ar y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer 
gwella synergedd a chydweithio'n agosach, a fydd yn cynnwys bwrw ati o ddifri i edrych ar 
ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i bobl Cymru. 
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Gobeithiaf fod yr ymateb uchod yn egluro fy safbwyntiau ar y materion a godwyd gennych. 
 
Yn gywir,  
 

 
 
 
 

 
Ken Skates AC/AM 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Russell George AC 
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Ty Hywel 
Caerdydd 
CF99NA 

16 Awst 2019 

Annwyl Mr George 

Diolch am rannu gyda ni ymgynghoriad y Pwyllgor ESS i Datgarboneiddio 
drafnidiaeth. Rydym yn croesawu'r cyfle i gyfrannu at y fframwaith. 

• A yw’r targedau, y polisïau a’r cynigion o ran lleihau allyriadau
trafnidiaeth (a amlinellir yn Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel)
yn gyflawnadwy ac yn ddigon uchelgeisiol?

Cyhoeddwyd “Cymru Carbon Isel” ym mis Chwefror eleni. Ym mis Mehefin, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn derbyn argymhelliad y Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 95% erbyn 2050, gan nodi uchelgais i 
gyflwyno targed i gyflawni allyriadau sero net. Nododd ei bod yn bwriadu cyflwyno 
rheoliadau i’r Cynulliad y flwyddyn nesaf i ddiwygio’r targed presennol ar gyfer 2050 
a chyllidebau carbon a thargedau interim Cymru yn ôl yr angen. 

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i gyflawni polisi Llywodraeth Cymru trwy 
ddatgarboneiddio ein rhwydweithiau trafnidiaeth a gwella ansawdd aer y 
cymunedau y mae’n eu gwasanaethu, gan geisio atal yr effaith negyddol gysylltiedig 
ar iechyd.   

• A yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datgarboneiddio
trafnidiaeth yn ddigon arloesol, yn enwedig o ran eirioli
technolegau newydd?

Mae “Cymru Carbon Isel” yn nodi llawer o enghreifftiau da o ymarfer arloesol yng 
Nghymru. Fodd bynnag, mae’n bwysig ein bod yn edrych ledled y DU ac yn fyd-
eang i ddysgu gan systemau trafnidiaeth eraill, sy’n rhywbeth y mae Trafnidiaeth 
Cymru mewn sefyllfa dda i’w wneud. Fel y nodir yn y ddogfen, “mae angen i ni 
annog datblygiad technoleg yng Nghymru a hefyd sicrhau bod Cymru'n cael budd o 
gynnydd a wneir mewn lleoedd eraill.” 
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Mae Trafnidiaeth Cymru yn croesawu’r cynnig i sefydlu tref trafnidiaeth gyhoeddus 
gwbl drydanol gyntaf Cymru fel un o’r mentrau mwyaf arloesol o bosibl. Gall ardal 
Metro De Cymru, yn enwedig Cledrau’r Cymoedd, fod yn lleoliad delfrydol gan y 
bydd y llinellau rheilffordd wrthi’n cael eu trydaneiddio a gan fod astudiaeth eisoes  
ar waith yn edrych ar yr opsiynau ar gyfer ynni adnewyddadwy wrth ymyl y cledrau. 
Bydd y llinellau wedi’u trydaneiddio yn cael eu pweru gyda 100% o ynni 
adnewyddadwy ac, ynghyd â cherbydau newydd, byddant yn arwain at ostyngiad o  
25% mewn allyriadau CO2 ar draws y rhwydwaith rheilffyrdd. Mae hyn yn dangos y 
manteision sylweddol y gall trydaneiddio’r rheilffyrdd eu cyflwyno o ran lleihau 
allyriadau CO2.   

Mae’r graff isod o Adroddiad Terfynol Tasglu Datgarboneiddio’r Diwydiant 
Rheilffyrdd, a gyhoeddwyd gan yr RSSB yn gynharach eleni, yn crynhoi’r allyriadau 
CO2 ar y prif fathau o gerbydau rheilffordd o wahanol ffynonellau tanwydd:  

Mae allyriadau CO2 o drenau trydan tua hanner cymaint â’r allyriadau o drenau 
hybrid neu hydrogen. Mae’r budd hwn yn tyfu dros amser wrth i fwy a mwy o drydan 
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gael ei gynhyrchu o ffynonellau adnewyddadwy – sy’n esbonio’r ffigur is ar gyfer 
2040.   

Gallai trydaneiddio y tu hwnt i’r cynlluniau presennol ar gyfer Cledrau’r Cymoedd 
wneud cyfraniad sylweddol at leihau allyriadau CO2 a darparu gwell gwasanaeth 
rheilffyrdd sy’n addas i’r dyfodol. Yn “Cymru Carbon Isel”, mae Llywodraeth 
Cymru’n nodi y bydd “yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i ariannu'r gwaith o 
ddatblygu a chyflawni rhaglen fuddsoddi uchelgeisiol, realistig a theg ar gyfer y 
rheilffyrdd yng Nghymru, gan gynnwys trydaneiddio rheilffyrdd Cymru”. 

Yn ogystal, bydd y Trenau o Gerbydau Diesel newydd sydd i’w cyflwyno ar 
rwydwaith Cymru a’r Gororau yn gallu cael eu newid i system pŵer hybrid neu 
systemau arloesol eraill, a bydd canolfan arloesi bwrpasol sydd i’w sefydlu gan 
Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn sicrhau y bydd datblygiadau’n 
parhau i gael eu monitro wrth i dechnolegau aeddfedu. 

• Pa gamau sydd angen eu cymryd, a chan bwy, i gyflawni’r
targedau, y polisïau a’r amcanion?

Fel y nodir yn “Cymru Carbon Isel”, ni all gweithredu gan y llywodraeth ar ei phen ei 
hun fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae angen i bob un ohonom fod yn rhan o hyn 
a chydweithio ag eraill a chwarae ein rhan i fynd i’r afael â’r her fyd-eang hon. 

Ynghyd â datblygu seilwaith a fydd yn lleihau allyriadau, mae angen canolbwyntio 
ar ymddygiadau, nid yn unig mewn perthynas â thrafnidiaeth gyhoeddus, lle bydd 
Trafnidiaeth Cymru yn defnyddio llysgenhadon cymunedol i ddatblygu’r cysylltiad 
rhwng cymunedau lleol a’i rwydwaith rheilffyrdd lleol, a theithio llesol, lle bydd 
Trafnidiaeth Cymru yn cefnogi gweithgareddau sy’n ceisio rhoi’r Ddeddf Teithio 
Llesol ar waith, gan gynnwys hyfforddiant, cyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth, ond 
hefyd yn ymwneud â’r farn gyffredinol am gerbydau trydan, lle bydd Trafnidiaeth 
Cymru yn ymgymryd â phroses gaffael i ddyfarnu consesiwn am ddarparu ac 
ariannu seilwaith gwefru cerbydau trydan, gan gynnwys mewn gorsafoedd 
rheilffordd ac ar y rhwydwaith cefnffyrdd. Bydd hyn yn bwysig o ran cyflawni’r targed 
o sicrhau bod 60% o’r ceir newydd a werthir yng Nghymru yn Gerbydau Allyriadau
Isel Iawn erbyn 2030.

• Sut ddylai Strategaeth Drafnidiaeth newydd Cymru adlewyrchu’r
camau sydd angen eu cymryd i ddatgarboneiddio trafnidiaeth?

Rydym yn rhagweld y bydd y Strategaeth yn cael ei harwain gan y nodau a’r ffyrdd 
o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae
Llywodraeth Cymru eisoes wedi nodi pwysigrwydd mapio sut i gyflawni ein targedau
datgarboneiddio ledled Cymru ac mai un o’r gweledigaethau yn y strategaeth
newydd fydd integreiddio trafnidiaeth yng Nghymru.
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Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda thimau rhanbarthol newydd Llywodraeth 
Cymru, gydag awdurdodau lleol, gyda’r awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol 
newydd a chyda partneriaid eraill i greu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus 
integredig ac i hyrwyddo datgarboneiddio’r sector trafnidiaeth gyhoeddus. 

Yn gywir, 

James Price 
Prif Weithredwr / Chief Executive 
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Diben 

 
Diben y papur hwn yw rhoi tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor yr Economi, 
Seilwaith a Sgiliau ar ddatgarboneiddio trafnidiaeth yng Nghymru. 
 
Ymateb 

 
Cefndir 

 
Deddfwriaeth 
 
Ar ôl datgan argyfwng hinsawdd, mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhelliad 
y Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd y dylid cynyddu targed Cymru ar gyfer lleihau 
allyriadau carbon erbyn 2050 ac wedi gofyn iddo roi rhagor o gyngor y flwyddyn 
nesaf ar y ffordd y bydd hyn yn effeithio ar y targedau a'r cyllidebau carbon dros dro 
sydd eisoes wedi'u pennu mewn deddfwriaeth. Byddwn yn gofyn i'r Cynulliad 
Cenedlaethol ddiwygio llwybr datgarboneiddio statudol Cymru tua diwedd 2020. 
 
Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu targedau a chyllidebau carbon cenedlaethol ar lefel 
Cymru. Nid oes unrhyw darged na chyllideb garbon statudol ar gyfer trafnidiaeth nac 
unrhyw sector allyriadau arall. Fodd bynnag, mae Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon 
Isel, sef ein cynllun ar gyfer cyllideb garbon gyntaf Cymru (2016-20), yn nodi 
targedau ar gyfer 2020 a 2030 i bob sector ac yn amcangyfrif cyllideb garbon pob 
sector yn seiliedig ar y llwybr a argymhellir gan Bwyllgor y DU ar Newid yn yr 
Hinsawdd. Ar gyfer trafnidiaeth mae hyn yn golygu: 
 

 Bydd allyriadau yn 2020 14% yn llai na'r llinell sylfaen, sef 1990 (ac 11% yn 
llai nag yn 2016) 

 Bydd allyriadau yn 2030 43% yn llai na'r llinell sylfaen, sef 1990  

 Cyllideb garbon amcangyfrifedig o 31.9 MtCO2e (14.4% o gyfanswm Cymru) 
 
Lleihau CO2 
 
Ar 6.7 MtCO2e, roedd trafnidiaeth yn cyfrif am 16% o allyriadau Cymru yn 2017, a 
hwn yw ein trydydd sector mwyaf o ran allyru nwyon tŷ gwydr, yn dilyn y sector pŵer 
a'r sector busnes a diwydiant. Er bod cerbydau yn dod yn fwyfwy effeithlon, rydym 
hefyd yn teithio'n fwy. Felly, ni welwyd lleihad sylweddol mewn allyriadau trafnidiaeth 
yn gyffredinol yng Nghymru ers llinell sylfaen 1990, a hyd at 2017 roeddent wedi 
gostwng 5%. Yn 2017, lleihaodd allyriadau'r Sector Trafnidiaeth yng Nghymru 2% o 
gymharu â 2016. 
 

Achosir allyriadau trafnidiaeth gan ddau ffactor – faint rydym yn teithio a'r carbon a 
allyrrir wrth wneud y teithiau hynny. Mae'r polisïau a'r cynigion a nodir gennym yn 
llwybr trafnidiaeth Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel yn ymdrin â'r ddau ffactor hyn 
yng nghyd-destun ymdrechion byd-eang i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a 
chydnabod bod llawer o'r sbardunau sydd eu hangen i sicrhau newid sylweddol i'w 
cael rywle arall. 
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Mae trafnidiaeth ar y ffordd yn cyfrif am 86% o allyriadau trafnidiaeth yng Nghymru. 
Ers 2009, mae deddfwriaeth yr UE wedi pennu targedau lleihau allyriadau gorfodol 
ar gyfer ceir newydd. Cyflwynwyd targedau ar gyfer faniau o 2011 ymlaen a daeth 
safonau allyriadau CO2 ar gyfer cerbydau nwyddau trwm i rym ym mis Awst 2019. 
Roedd allyriadau CO2 ceir newydd yn y DU yn cyfateb i 124.5 g CO2/km, ar 
gyfartaledd. O 2021 ymlaen, targed allyriadau cyfartalog fflyd gyfan yr UE ar gyfer 
ceir newydd, a gaiff ei gyflwyno'n raddol o 2020 ymlaen, fydd 95 g CO2/km. Mae hyn 
wedi ysgogi gweithgynhyrchwyr i lansio modelau trydan batri newydd er mwyn 
cydymffurfio â'r rheoliadau ynglŷn ag allyriadau. Mae Llywodraeth y DU wedi 
ymrwymo i fabwysiadu dull gweithredu yn y dyfodol sydd o leiaf yr un mor 
uchelgeisiol â'r trefniadau presennol ar gyfer rheoleiddio allyriadau cerbydau. Dylai 
Llywodraeth y DU sicrhau bod targedau allyriadau ar gyfer gweithgynhyrchwyr yn y 
dyfodol yn cael eu pennu ar lefelau digon heriol. 
 
Mae Llywodraeth y DU wedi pennu targed i wahardd gwerthu unrhyw geir petrol neu 
ddiesel confensiynol newydd erbyn 2040 ac mae'n cynnig grantiau er mwyn helpu 
unigolion i brynu cerbydau trydan. Ym marn Pwyllgor y DU ar Newid yn yr Hinsawdd, 
nid yw'r polisi hwn yn ddigon uchelgeisiol a dylid ei roi ar waith yn gynt, erbyn 2035 
fan bellaf a dylai gynnwys pellter gyrru trydan lleiaf ar gyfer cerbydau hybrid. Byddwn 
yn gweithio gydag Adran Drafnidiaeth y DU er mwyn annog camau gweithredu mwy 
uchelgeisiol yn y dyfodol.  
 
Er mwyn inni gyflawni ein llwybr datgarboneiddio ar gyfer trafnidiaeth, mae'n rhaid i 
ddefnyddwyr brynu cerbydau trydan yn hytrach na'r rhai a bwerir gan fotorau tanio 
mewnol. Mae ansicrwydd ynglŷn â chyfraddau mabwysiadu gwirioneddol yn y 
dyfodol ond mae'n debygol y bydd costau cymharol cerbydau trydan a cherbydau â 
motor tanio mewnol yn dylanwadu'n fawr arnynt. Gall cymorthdaliadau a threthi 
cerbyd ddylanwadu'n fawr ar benderfyniadau defnyddwyr a chreu marchnad ar gyfer 
cerbydau trydan. Rydym yn annog Llywodraeth y DU i adolygu'r cymysgedd hwn o 
gymhellion yn barhaus er mwyn sicrhau bod y defnydd o gerbydau trydan yn parhau 
i gynyddu ar lefel sy'n gyson â'r nod o gyflawni targedau datgarboneiddio.  
 
Newid polisi 
 
Newid moddol 
 
Bydd mynd i'r afael â'n gorddibyniaeth gynhenid ar geir a galluogi newid i ddulliau 
mwy cynaliadwy o deithio megis teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus yn heriol. 
Mae lefel y traffig yng Nghymru wedi cynyddu 33% rhwng 1993 a 2018, gan 
gyrraedd uchafbwynt o 29.4 biliwn o gilometrau cerbydau (bvk) yn 20181. Ceir a 
thacsis (22.9 bvk) a faniau (4.9 bvk) a oedd yn cyfrif am y mwyafrif helaeth o'r traffig 
hwnnw, sef 94%. Mae'r gyfran hon wedi bod yn sefydlog am o leiaf yr 20 mlynedd 
diwethaf. Roedd gwasanaethau bws lleol yn cyfrif am ychydig o dan 1 bvk yn 
2017/18, gan alluogi 99.9 miliwn o siwrneiau gan deithwyr. Mae nifer y teithiau 
rheilffordd wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ers 1995-96, gan gyrraedd 

                                                             
1 Traffig Ffyrdd: 2018 (Llywodraeth Cymru, Awst 2019) 
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uchafbwynt o 31.0 miliwn yn 2017-182. Er na ellir eu cymharu'n uniongyrchol, 
teithiwyd 1.3 biliwn o gilometrau ar wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn 
2018/193.  
 

Mewn cyngor diweddar i'r Llywodraeth ar gyflawni Sero-Net erbyn 20504, mae 

Pwyllgor y DU ar Newid yn yr Hinsawdd yn awgrymu bod angen pennu targedau 
mwy uchelgeisiol ar gyfer lleihau'r galw drwy newid i gerdded, beicio a thrafnidiaeth 
gyhoeddus, gan leihau milltiroedd car 10%. Mae newid moddol o geir i drafnidiaeth 
gyhoeddus, cerdded a beicio yn cynnig cydfanteision sylweddol pellach o ran 
ansawdd aer, tagfeydd, ffyrdd o fyw mwy egnïol ac iachach, a chymunedau cryfach 
a mwy diogel. 
 
Teithio Llesol 
 
Ers mis Rhagfyr 2018, mae pob awdurdod lleol wedi rhoi cynlluniau ar waith ar gyfer 
rhwydweithiau teithio llesol integredig i'r 142 o aneddiadau mwyaf yng Nghymru. Yn 
2018, sefydlwyd y Gronfa Teithio Llesol er mwyn creu'r rhwydweithiau hyn. Dros y 
ddwy flwyddyn ariannol ddiwethaf gwelwyd cynnydd sylweddol yn y cyllid sydd ar 
gael i greu a gwella seilwaith teithio llesol. Ar gyfer 2019/20, gyda chyllid cyfalaf 
ychwanegol yn ystod y flwyddyn, rydym wedi dyrannu mwy na £44m i gynlluniau 
teithiol llesol awdurdodau lleol yng Nghymru, sy'n cyfateb i tua £14 y pen. Yn ogystal 
â hyn, ar hyn o bryd rydym yn buddsoddi tua £1.75m y flwyddyn mewn hyfforddiant 
cerdded a beicio a gweithgarwch hyrwyddo a bydd y ffigur hwn yn cynyddu i tua 
£1.9m y flwyddyn nesaf. 
 
Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu ymhellach fframwaith gwerthuso a 
monitro cadarn ar gyfer teithiol llesol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried targedau 
ystyrlon. 
  

Polisi Cynllunio 
 
Cyhoeddwyd yr argraffiad diweddaraf o Bolisi Cynllunio Cymru (PCC) ym mis 
Rhagfyr y llynedd ac mae'n rhoi mwy o bwyslais ar drafnidiaeth gynaliadwy, gan 
gynnwys sicrhau bod lleoliad a chynllun datblygiadau newydd yn lleihau'r angen i 
deithio ac yn blaenoriaethu cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus. Nod PCC yw 
sicrhau bod datblygiadau newydd yn creu'r amgylcheddau a'r seilwaith cywir i'w 
gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio. Mae'n integreiddio darpariaethau'r Ddeddf 
Teithio Llesol yn llawn â'r system gynllunio ac yn ei gwneud yn ofynnol i ddarpariaeth 
ar gyfer teithio llesol fod yn elfen hanfodol o gynlluniau datblygu. Cyflwynir polisi 
newydd ar greu strydoedd wedi'u cynllunio'n dda sy'n ymateb i ofynion pobl. Nod y 
polisi yw sicrhau bod datblygiadau newydd yn gwella ansawdd lle ac yn creu 
strydoedd diogel ac atyniadol lle mae pobl am gerdded, beicio a mwynhau a lle y gall 

                                                             
2 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-04/rail-transport-april-2017-to-

march-2018-824.pdf  
3 Nid yw'r ffigur hwn yn cynnwys gwasanaethau eraill yng Nghymru megis GWR ond mae'n cynnwys 

rhai o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn Lloegr. 
4 https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/Net-Zero-The-UKs-contribution-to-stopping-

global-warming.pdf  
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plant chwarae. Mae polisi newydd arall yn annog defnyddio Cerbydau Allyriadau Isel 
Iawn drwy ei gwneud yn ofynnol i 10% o leoedd parcio ceir amhreswyl o leiaf fod â 
mannau gwefru cerbydau trydan.  
 
Rydym wrthi'n ymgynghori ar ddrafft o'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC), 
sy'n adeiladu ar hyn ac yn cynnig y dylid canolbwyntio twf ar ein trefi mawr a'n 
dinasoedd, gan nodi ardaloedd twf cenedlaethol a rhanbarthol, a hynny mewn ffordd 
sy'n cynnal gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus da. Mae'n nodi'r angen i lywio twf 
trefol er mwyn cefnogi trefi a dinasoedd cywasgedig sydd â datblygiadau defnydd 
cymysg dwysedd uwch mewn lleoliadau hygyrch, megis nodau a choridorau 
trafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 
 
Bydd datgarboneiddio trafnidiaeth a chydnabod hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy 
yn un o gonglfeini allweddol Strategaeth Drafnidiaeth newydd Cymru, sydd i'w 
chyhoeddi yn 2020. Rydym hefyd wedi nodi y caiff Cynllun Cyflawni Carbon Isel 
newydd, mwy uchelgeisiol ei ddatblygu ar gyfer 2021, gan ddwyn ynghyd gamau 
gweithredu o bob cyfranogwr yng Nghymru.   
 
Astudiaethau Achos Moddol 

 
Ein Hymrwymiadau 

 
Rheilffyrdd a'r Metro –Yr hyn rydym wedi'i wneud hyd yma 
 
Bydd ein rhaglen fuddsoddi yng Ngwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau yn 
sicrhau gwelliannau sylweddol i ddefnyddwyr. Erbyn mis Rhagfyr 2023, bydd 285 
(29%) o wasanaethau ychwanegol yn weithredol bob dydd yn ystod yr wythnos. 
Bydd caffael cerbydau newydd yn gwella perfformiad amgylcheddol y rheilffordd yng 
Nghymru.  
 
Bydd y buddsoddiad ym Metro De Cymru yn sicrhau cynnydd sylweddol yn nifer y 
seddi sydd ar gael ar gyfer oriau teithio brig yn y bore a'r hwyr erbyn 2023. Er 
enghraifft,  600 yn fwy o seddi o Ferthyr Tudful i Gaerdydd yn ystod y 90 munud frig 
yn y bore a 1,000 yn fwy o seddi o Gaerdydd i Ferthyr Tudful yn ystod y 135 munud 
frig gyda'r nos.  
 
Bydd Metro Gogledd Cymru yn integreiddio pob dull o deithio er mwyn creu'r system 
drafnidiaeth fodern o ansawdd uchel sy'n hanfodol i gyflawni ein hamcanion o ran 
cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd a chysylltu pobl â swyddi a gwasanaethau 
Bydd hyn yn cynnwys gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus i Barc Diwydiannol 
Glannau Dyfrdwy a thu mewn iddo ac Ardal Fenter ehangach Glannau Dyfrdwy a 
gwelliannau i orsafoedd. 
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Beth arall y mae angen inni ei wneud?  
 
Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi'n cynnal astudiaethau ar y cyd â Llywodraeth Cymru, 
Swyddfa Cymru ac awdurdodau lleol er mwyn datblygu cynlluniau ar gyfer cynllun 
uchelgeisiol Metro Bae Abertawe, a fydd yn gwella cysylltedd yn y de-orllewin. 
 
At hynny, byddwn bellach yn cyflwyno cysyniad trafnidiaeth integredig y Metro i 
ganolfannau cyflogaeth allweddol eraill ledled y gogledd gan gynnwys Wrecsam, y 
Rhyl/Prestatyn/Llanelwy/Abergele, Bae Colwyn/Conwy/Llandudno ac ardal Menai.  
 
Rydym yn dal i bwyso ar Lywodraeth y DU i gyllido'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno 
rhaglen uchelgeisiol, realistig a theg o fuddsoddi mewn rheilffyrdd yng Nghymru.  
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-09/rheilffordd-i-gymru-yr-
achos-dros-ddatganoli.pdf 
 
 Bysiau a Thacsis/Cerbydau Hurio Preifat –Yr hyn rydym wedi'i wneud hyd yma 
 
Mae gwrthdroi'r lleihad yn y defnydd o wasanaethau bysiau yn flaenoriaeth allweddol 
i Lywodraeth Cymru. Rhwng mis Rhagfyr 2018 a mis Mawrth 2019, gwnaethom 
ymgynghori ar y Papur Gwyn 'Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus', a nododd gynigion ar 
gyfer gwella'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer y ffordd y caiff gwasanaethau 
bysiau lleol eu cynllunio a'u darparu.  
 
Cyn hir bydd mwy na 60 o fysiau trydan yn weithredol yn y de yn dilyn ceisiadau 
llwyddiannus i Gynllun Bysiau Allyriadau Isel y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel. 
Bydd gweithredu'r bysiau hyn yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am faterion 
ymarferol yn ymwneud â darpariaeth o'r fath a chanfyddiadau'r cyhoedd yn ogystal â 
lleihau llygredd aer.  
 
Beth arall y mae angen inni ei wneud?  
 
Mae'r Bil ond yn un rhan o broses ddiwygio ehangach rydym yn ei chynnal mewn 
perthynas â darparu gwasanaethau bysiau gwell yng Nghymru, a fydd yn cyfrannu at 
ein huchelgais o greu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus carbon isel, amlfoddol ac 
integredig o ansawdd uchel, sy'n diwallu anghenion y cyhoedd sy'n teithio.  
 
Hefyd, rydym bellach yn cwmpasu'r mesurau ariannol, technegol ac ymgysylltu ar 
gyfer y camau nesaf er mwyn cyflawni ein huchelgais ar gyfer bysiau dim allyriadau.   
 
Rydym yn datblygu dogfen weledigaeth, cynllun cyflawni a strwythurau llywodraethu 
er mwyn bwrw ymlaen â'r gwaith o ddiwygio'r ffordd y darperir Tacsis a Cherbydau 
Hurio Preifat. Bydd hyn yn cynnwys y themâu allweddol o ran sut y gallwn wella 
ansawdd aer a datgarboneiddio'r fflyd. 

Datgarboneiddio Fflyd y Sector Cyhoeddus –Yr hyn rydym wedi'i wneud hyd yma   

Ceir cynnig yn Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel y bydd holl geir a cherbydau 
nwyddau ysgafn newydd fflyd y sector cyhoeddus yn rhai allyriadau isel iawn erbyn 
2025 a, lle y bo'n ymarferol bosibl, y bydd yr holl gerbydau nwyddau trwm yn rhai 
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allyriadau isel iawn erbyn 2030. Rydym wedi dechrau ymchwilio i ddichonoldeb y 
cynnig hwn drwy gyllido adolygiadau o fflydoedd ac astudiaethau dichonoldeb ar 
wefru cerbydau trydan ymhlith nifer o Gyrff Cyhoeddus. 
 
Er enghraifft, mae ein Rhaglen Byw'n Glyfar a Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru 
wedi cefnogi grŵp Gwent o Gyrff Cyhoeddus yn llwyddiannus.  Mae canlyniadau eu 
hadolygiadau o fflydoedd yn cyflwyno achos busnes cryf dros newid rhai cerbydau i 
gerbydau trydan ar unwaith ac yn dangos y bydd newid cryn nifer o gerbydau i rai 
trydan yn gosteffeithiol o fewn y cyfnod hyd at 2025. Mae'r Cyrff Cyhoeddus bellach 
yn cydweithio i ddatblygu cynllun cyflawni manwl. At hynny, mae ein cymorth ar gyfer 
seilwaith gwefru cerbydau trydan wedi arwain at geisiadau llwyddiannus i gronfeydd 
arian y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel. 
 
Beth arall y mae angen inni ei wneud?  
 
Mae'r gwaith gyda grŵp Gwent o Gyrff Cyhoeddus wedi rhoi gwersi i'w dysgu, 
themâu sy'n dod i'r amlwg a heriau methodolegol y byddwn yn eu rhannu â Chyrff 
Cyhoeddus eraill a fydd yn dechrau ar waith tebyg cyn hir.  Rydym yn ystyried sut y 
gallwn wneud y defnydd mwyaf effeithlon o'n rhwydweithiau a'n systemau cymorth er 
mwyn helpu Cyrff Cyhoeddus eraill i lunio eu hachosion busnes a'u cynlluniau 
cyflawni ar gyfer trawsnewid fflydoedd a llwyddo i gael gafael ar arian Llywodraeth y 
DU.  
 
Gwefru Cerbydau Trydan – Yr hyn rydym wedi'i wneud hyd yma   
 
Un o fanteision allweddol cerbydau trydan i ddefnyddwyr, yn ogystal â chostau 
rhedeg is, yw'r gallu i wefru cerbydau mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys, yn 
achos llawer o ddefnyddwyr, gwefru cerbydau yn y cartref. Serch hynny, mae angen 
rhwydwaith cynhwysfawr o wefryddion cerbydau trydan a leolir ym mhob rhan o'r 
wlad ac sy'n defnyddio technoleg briodol er mwyn sicrhau bod defnydd helaeth yn 
cael ei wneud o gerbydau trydan batri yng Nghymru.  
 
Gwnaethom nodi ein dull o sicrhau y cyflwynir seilwaith gwefru cerbydau trydan 
mewn ymateb i ymchwiliad diweddar y Pwyllgor hwn. Erbyn hyn, mae mwy na 900 o 
gysylltwyr mannau gwefru sy'n hygyrch i'r cyhoedd yng Nghymru5, o gymharu â 670 
ym mis Ebrill 2019. Rydym yn gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru a'r sector 
cyhoeddus ehangach yng Nghymru i gynyddu nifer y gwefryddion cerbydau trydan 
yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys darparu gwefryddion cyflym ar y rhwydwaith 
ffyrdd strategol gan ddefnyddio'r ymrwymiad cyllidebol o £2m. Mae cwmpas y gwaith 
hwn bellach wedi'i ymestyn i ddenu cyllid gan y sector preifat ar gyfer cyflwyno 
gwefryddion cerbydau trydan mewn gorsafoedd rheilffordd a gwefryddion mewn 
meysydd parcio cyhoeddus. Dylai ymestyn cwmpas y cynllun gynyddu nifer y 
gosodiadau yn sylweddol. Rydym hefyd yn gweithio gyda Gweithredwyr y 
Rhwydwaith Dosbarthu yng Nghymru i ddeall y ffordd orau o gyflwyno seilwaith 
gwefru cerbydau trydan.  
 

                                                             
5 Data o www.Zap-Map.com  
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Beth arall y mae angen inni ei wneud?  
 
Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu Strategaeth Wefru i Gymru yn 2020 a fydd yn 
cwmpasu'r cyd-destun ar gyfer ymyrraeth bellach gan Lywodraeth Cymru yn y 
gwaith o ddarparu seilwaith gwefru cerbydau trydan. Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym 
hefyd yn annog pobl i fanteisio ar grantiau'r Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel.   
 
Byddwn yn mabwysiadu dull gweithredu mwy cynhwysfawr er mwyn bodloni'r 
gofyniad bod mannau gwefru yn cael eu gosod mewn adeiladau preswyl newydd ac 
adeiladau amhreswyl newydd drwy ddiwygiadau i'r Rheoliadau Adeiladu. 
 
Mae heriau technegol mwy sylweddol yn gysylltiedig â datgarboneiddio rhai sectorau 
trafnidiaeth. Bydd angen gwneud penderfyniadau ynghylch ymarferoldeb Hydrogen 
fel dewis amgen yn lle cerbydau nwyddau trwm trydan batri. Rydym yn cefnogi 
arloesedd a'r gwaith o asesu cyfleoedd i fabwysiadu cerbydau hydrogen allyriadau 
isel a dim allyriadau. 
 
Ariannu 
 
Mae'r ffaith bod angen mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ar fwy o fyrder wedi 
dylanwadu ar y broses o ddyrannu cyllidebau gyda buddsoddiadau newydd mawr 
mewn teithiau ar fysiau a theithio llesol, cerbydau allyriadau isel, Metro Gogledd 
Cymru a gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau. Bydd y buddsoddiadau hyn yn 
helpu i gyflawni ein nodau datgarboneiddio trafnidiaeth i newid i ddulliau mwy 
cynaliadwy o deithio, sy'n sicrhau cydfanteision o ran iechyd a lles, a hyrwyddo 
trydaneiddio trafnidiaeth.  
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