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Ref: KS/74/20 

Llyr Gruffydd AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

SeneddFinance@assembly.wales 

14 Ionawr 2020 

Annwyl Llyr, 

Gofynnwyd i’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd yn y Pwyllgor Cyllid ar yr 18 Rhagfyr 2019 i egluro 
sut y caiff y Gronfa Trawsnewid Allyriadau Isel Iawn ei defnyddio ac yn benodol ble y bydd 
bysiau newydd.  Gofynnwyd imi ymateb, gan bod hyn yn rhan o fy mhortffolio.   

Bydd y gronfa £29 miliwn yn cynnwys nifer o feysydd gan gynnwys: 

  Darparu seilwaith gwefru cerbydau trydan i dacsis a cherbydau hurio preifat

  Lleoliadau gwefru cerbydau trydan – canolbwyntio ar ardaloedd trefol gyda’r
posibilrwydd o gynnal amrywiaeth eang o anghenion gwefru cerbydau trydan

  Darparu Fflyd Gwyrdd (bysiau a thacsis)

Mae canllawiau wedi’u rhoi i awdurdodau lleol i ofyn iddynt gyflwyno cynigion ar gyfer 2020/21 
ar sut yr hoffent ddefnyddio’r gronfa.  Unwaith y byddwn yn derbyn eu cynigion byddwn mewn 
sefyllfa well i gydweithio ag awdurdodau lleol, Trafnidiaeth Cymru a chwmnïau trafnidiaeth 
cyhoeddus i dargedu’r Gronfa mewn ffordd sy’n gwneud y defnydd gorau o arian cyhoeddus. 

Rwy’n disgwyl i elfen fawr o’r Gronfa gael ei neilltuo i gyflwyno seilwaith gwefru.  Fodd bynnag, 
os ydym i wario ar fflyd trafnidiaeth gyhoeddus, bydd yn bwysig ein bod yn goroesi unrhyw 
broblemau Cymorth Gwladol, yn ogystal â sicrhau nad bwriad ein hymyrraeth yw disodli y 
buddsoddiad gan y sector preifat.   
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Mae fy swyddogion yn edrych ar y ffordd orau o weinyddu elfen gyllido y Trafodion Ariannol 
(£7.5 miliwn o’r Gronfa) ar gyfer trawsnewid cerbydau trydan gyda phartneriaid gan gynnwys 
y Band Datblygu.   
 
Yn gywir  
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