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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  

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-04/rail-transport-april-2017-to-march-2018-824.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-04/rail-transport-april-2017-to-march-2018-824.pdf
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/Net-Zero-The-UKs-contribution-to-stopping-global-warming.pdf
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 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/a-railway-for-wales-the-case-for-devolution.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/a-railway-for-wales-the-case-for-devolution.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-09/rheilffordd-i-gymru-yr-achos-dros-ddatganoli.pdf
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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  

http://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.  


