
Gwefru cerbydau trydan yng Nghymru 

Ynglŷn â’r Post Brenhinol 

Fel unig Ddarparwr Gwasanaeth Cyffredinol neilltuol y DU ar gyfer post, mae’r Post Brenhinol yn 
falch o gyflwyno gwasanaeth ‘un pris i bobman’ ar ystod y llythyrau a pharseli i dros 30 miliwn o 
gyfeiriadau (yn cynnwys 1.3 miliwn o fusnesau) ar draws y DU, chwe diwrnod yr wythnos. 

Profiad y Post Brenhinol 

Mae’r Post Brenhinol wedi dirprwyo 100 o faniau trydan ar draws y DU, yn cynnwys chwech yng 
Nghaerdydd. Dyma’r ddirprwyaeth unigol fwyaf yn y DU hyd yn hyn.  Rydym wedi dysgu cryn dipyn 
am ddirprwyo ar raddfa fawr o’r ddirprwyaeth hon, ac yn gobeithio cyflawni mwy o fuddsoddiad yn 
y blynyddoedd i ddod. 

Nid yw’r Post Brenhinol yn defnyddio isadeiledd gwefru cyhoeddus ar hyn o bryd.  Mae angen mwy 
o ddefnydd unigol o offer gwefru er mwyn sicrhau y gallwn gyflwyno’r Gwasanaeth Cyffredinol hwn
i’r safonau uchel a ddisgwylir gennym. Efallai y byddwn yn canfod, wrth i’n fflyd ehangu, ein bod yn
dechrau defnyddio’r isadeiledd gwefru cyhoeddus. Y prif ofyniad i unrhyw ddefnyddiwr cerbyd
trydan yw offer gwefru cyhoeddus rhyngweithredol. P’un ai’n fodurwr preifat neu’n rheolwr fflyd, ni
ddylai gyrwyr cerbydau trydan orfod poeni a oes gan ardal wefru y math cywir o allu gwefru neu
ddull talu.

Un o’r meini prawf allweddol ar gyfer dewis ble i ddirprwyo cerbydau yn ein dirprwyaeth fawr 
gyntaf oedd y Terfyn Cyflenwad Awdurdodedig ym mhob safle. Roeddem yn ofalus i aros o fewn y 
terfyn hwn, yr ydym yn ei drin trwy sefydlu faint o gerbydau y gellir eu gwefru ar yr un pryd heb 
fynd i gost gan ein Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu. Roedd hyn i ddechrau yn ein cyfyngu i 
chwe fan drydan ar unrhyw safle ond rydym yn parhau i adolygu hyn wrth i ni ddysgu mwy. Ar 
gyfer unrhyw ddirprwyaeth ar raddfa fwy, mae angen ateb teg i alluogi gweithredwyr fflyd i ehangu 
eu defnydd o gerbydau trydan heb fynd i gostau mawr, a allai fod yn rhwystr mawr i fuddsoddiad.   

Mae’r materion eraill yr ydym wedi eu hwynebu yn cynnwys: 
 cyflenwad cerbydau, oedd yn eithaf cyfyng ond mae’n gwella;
 ystyriaethau eiddo, yn arbennig ar safleoedd lle nad oes gennym ddeiliadaeth rydd;
 achos busnes, gyda faniau trydan ddwy i dair gwaith pris cerbyd diesel Euro 6 sy’n

cydymffurfio.

Mae cydnerthedd Grid Trydan Lleol yn allweddol 

Er bod y materion eraill hyn yn berthnasol, cydnerthedd grid trydan lleol yw’r peth pwysicaf i fynd 
i’r afael ag ef mwy na thebyg, gan fod cyflenwad a chost cerbydau yn gwella’n gyflym. Un ateb 
technolegol apelgar iawn yw gwefru deallus, lle mae’r offer gwefru yn rheoli faint y mae’n ei 
ddefnyddio o’r rhwydwaith dosbarthu yn ôl faint sydd ar gael o ran Terfyn Cyflenwad 
Awdurdodedig. Mae hwn yn faes sy’n dod i’r amlwg ac yn un a allai fod yn ddefnyddiol iawn yn 
galluogi’r cynllun i gael ei gyflwyno ar raddfa fwy. 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau/ Economy, Infrastructure and Skills Committee 
Gwefru cerbydau trydan yng Nghymru/ Electric vehicle charging in Wales 
Ymateb gan Royal Mail / Evidence from Royal Mail 



Wrth i nifer y cerbydau trydan ar y ffordd gynyddu, yn cynnwys ein fflyd, bydd angen i’r grid trydan 
addasu.  Rydym yn hyderus bod y Grid Cenedlaethol a’r DNO yn ymwybodol iawn o’r her, yn 
arbennig datgarboneiddio trafnidiaeth yn yr hirdymor, yr eir i’r afael ag ef yn strategaeth ‘Road to 
Zero’ diweddar yr Adran Drafnidiaeth. 

Mae’r ffordd i ledaenu’r gost yn deg yn bryder mawr i ni fel gweithredwr fflyd. Rydym yn 
gwerthfawrogi y bydd defnyddwyr yr isadeiledd yn talu yn y diwedd, ond y broblem bresennol yw’r 
ffordd y caiff hyn ei ddosbarthu, a sut y gallai un busnes orfod talu cost fawr iawn. 

Mae hwn yn faes lle gallai Llywodraeth Cymru fod yn ddefnyddiol. Byddai gweithio gyda’r DNO, er 
enghraifft, yn archwilio gyda nhw pa rwystrau a chyfyngiadau rheoliadol sy’n bodoli a sut i godi 
uwchlaw’r rhain, yn ffordd gynhyrchiol o annog ymgymeriad i dyfu yng Nghymru. 

 
 




