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Annwyl Llyr 

Llongyfarchiadau ar eich penodiad yn Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Seilwaith.  Mae hwn yn faes o bwysigrwydd hanfodol - a chylch gwaith eang i 
wneud newidiadau - rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chi ar y maes hwn. 

Yn Nhrafnidiaeth Cymru (TrC), rydym am wneud trafnidiaeth yn wirioneddol gynaliadwy ac 
yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  Rydym yn fwyaf adnabyddus am weithredu 
Gwasanaeth Rheilffordd Cymru a'r Gororau (o dan TfW Rail Limited), lle rydym yn 
trawsnewid teithio ar reilffordd gyda threnau modern, creu mwy o gapasiti a gwella 
cysylltedd.  Fodd bynnag, mae ein cylch gwaith yn ehangu ac felly hefyd ein rôl wrth helpu 
Cymru i gyflawni ei chyfrifoldebau o ran newid yn yr hinsawdd.  Tra bod y Pwyllgor yn 
cyflwyno ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd, roeddwn i eisiau bachu ar y cyfle i 
dynnu eich sylw at rai o'n gweithgareddau, cyfleoedd a heriau.   

Heb os, mae pandemig Covid wedi effeithio ar wasanaethau a gweithrediadau trafnidiaeth.  
Mae wedi arwain at drafnidiaeth gyhoeddus yn gyffredinol - a theithio ar reilffordd yn 
benodol - yn gweld gostyngiad heb ei debyg yn nifer y teithwyr, ac wedi creu newidiadau i'r 
ffordd y mae pobl yn byw eu bywydau ac yn cynnal busnes.    Fodd bynnag, mae hefyd wedi 
creu newidiadau cadarnhaol yn ein hymddygiad, newidiadau yr ydym yn awyddus iawn i’w 
parhau. 

Rydym yn edrych tuag at ddyfodol teithio cynaliadwy; dod â rhanddeiliaid lleol a 
rhanbarthol ynghyd, ac arbenigwyr diwydiant i ddeall yn well effaith newid hinsawdd ar y 
rhwydwaith trafnidiaeth ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.  Rydym hefyd yn ymgynghori â 
theithwyr, grwpiau defnyddwyr a chymunedau lleol i adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth 
integredig sy'n ddiogel a hygyrch - un y mae pobl eisiau ei defnyddio ac yn gallu ei 
defnyddio.  Mae hyn yn cynnwys milltir gyntaf ac olaf eu taith, ac i deithwyr mewn 
ardaloedd gwledig, trefol a maestrefol.  

Rydym yn gwybod bod cydweithredu yn allweddol i sicrhau newid yn y frwydr yn erbyn 
newid yn yr hinsawdd, ac mae dull cydweithredol wrth wraidd ein cyflawniad.  Trwy reoli 
ein darpariaeth rheilffyrdd, er enghraifft, rydym wedi arwain y ffordd wrth ddod â’r traciau 
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a’r trenau yn agosach at ei gilydd - er mwyn sicrhau penderfyniadau effeithiol, yn y pen 
draw i gefnogi cyflawni yn unol â newid yn yr hinsawdd a pholisi cysylltiedig.   
 
Daethom yn berchnogion ar Linellau Craidd y Cymoedd ym mis Mawrth 2020, a rydym yn 
gweithio ar y cyd ar draws y diwydiant rheilffyrdd - gan gynnwys gyda Network Rail, sy'n 
berchen ar y rhan fwyaf o'r seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru - ar gynlluniau tywydd 
eithafol ar gyfer parhad rheilffyrdd diogel a darparu gwasanaethau ledled Cymru a'r 
gororau.  Mae rheoli ein seilwaith rheilffyrdd yn gofyn am ddeall a lliniaru effaith newid yn 
yr hinsawdd.  Rydym eisoes yn cymryd camau sylweddol i ddatgarboneiddio trwy 
drydaneiddio Llinellau Craidd y Cymoedd, ac rydym yn rhoi ystyriaeth ofalus i'r gofynion 
addasu i sicrhau cydnerthedd ein seilwaith.  Rydym yn defnyddio dulliau modelu i ddeall 
beth fydd y meysydd fydd yn debygol o achosi pryder i ni nesaf yn debygol o fod ac i 
ragweld anghenion addasu, ac rydym yn datblygu 'pecyn cymorth seilwaith gwyrdd' a fydd 
yn cael ei ymgorffori wrth ddarparu gorsafoedd newydd, yn ogystal ag wrth reoli a 
gweithredu ein hasedau seilwaith presennol.  Rydym hefyd yn trafod gyda sefydliadau fel 
Adnoddau Naturiol Cymru a Dŵr  Cymru ynghylch gweithio ar y cyd, sefydlu Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth i wella dealltwriaeth o asedau a hyrwyddo dull ar y cyd o ddeall a 
gweithredu cydnerthedd.  
 
Y tu hwnt i'n seilwaith trafnidiaeth ein hunain, bydd gwella gallu grid yng Nghymru yn 
allweddol i alluogi trydaneiddio ar draws pob dull teithio, o e-feiciau a sgwteri i loriau HGV 
a rheilffyrdd.  Mae hefyd yn hanfodol ein bod yn sicrhau bod cydnerthedd y rhwydweithiau 
cysylltedd digidol yn bresennol fel y gall y rhwydwaith ymdopi â chyfyngiadau capasiti 
cynyddol, er mwyn sicrhau bod ein rhwydwaith trafnidiaeth, a dibyniaeth gymunedol 
ehangach ar y gwasanaethau hyn yn cael ei ddiogelu.   
 
Rydym yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Cyflawni Cenedlaethol 
ar gyfer Trafnidiaeth (NTDP), cynllun pum mlynedd manwl sy'n nodi ymyriadau 
trafnidiaeth penodol - a ariennir gan Lywodraeth Cymru, llywodraeth y DU a thrydydd 
partïon – fydd yn cael ei gyflawni'n gynaliadwy, yn seiliedig ar y blaenoriaethau yn Llwybr 
Newydd.  Bydd yr NTDP yn cefnogi gweithredu ‘Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 
2040’ - ac yn cyd-fynd â Chynllun Buddsoddi Seilwaith Cymru.  Bydd angen iddo ystyried 
symudiad pobl a nwyddau, a bydd yn cynnwys cynlluniau sydd eisoes ar waith.   
 
Rydym yn cytuno'n gryf ag integreiddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol ac rydym yn 
gweld cyfle sylweddol i wella cynlluniau teithio llesol trwy gynnwys seilwaith gwyrdd sy'n 
cefnogi blaenoriaethau eraill mewn perthynas â natur, bioamrywiaeth a phlannu coed.  
Rydym yn cyflawni ystod o brosiectau teithio gweithredol ar ran Llywodraeth Cymru ac 
rydym yn parhau i weithio'n agos gyda swyddogion i gefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni 
ei swyddogaethau teithio gweithredol, gan gynnwys gweinyddu'r rhaglen Cronfa Teithio 
Llesol.   
 
Ar ran Llywodraeth Cymru, rydym yn darparu rhwydwaith pwyntiau gwefru cyflym ar gyfer 
cerbydau trydan ar draws ffyrdd strategol Cymru.  Rydym yn ymgysylltu â Llywodraeth 
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Cymru ar rwydweithiau pwyntiau gwefru yn y dyfodol sy'n amrywio o cyflym, cyflym iawn 
ac o bosibl cyflym eithriadol, yn cefnogi eu gwaith i sicrhau bod isadeiledd cynaliadwy yn 
diwallu anghenion gyrwyr cerbydau trydan a defnyddwyr ffyrdd.  
 
Rydym yn falch o fabwysiadu dull Economi Gylchol - sy'n hanfodol i ddatgarboneiddio - i'n 
darpariaeth gorfforaethol yn ogystal ag i'n darpariaeth drafnidiaeth.  Yn ddiweddar 
gwnaethom arbed dros 93,000kgs o garbon trwy ddefnyddio dull economi gylchol yn ein 
gwaith o adeiladu ein pencadlys newydd ym Mhontypridd.  Bydd cynyddu ailgylchu a 
lleihau gwastraff ymhellach yn parhau i fod yn hanfodol ac yn cysylltu'n gryf â'r economi 
gylchol, a gwyddom fod angen i ni edrych ar sut rydym yn cadw deunyddiau yng Nghymru i 
leihau ein defnydd o adnoddau naturiol.  Rydym yn gweithio gyda'n cadwyn gyflenwi  i 
ymgorffori ein dull cynaliadwy ar draws pob agwedd ar ein darpariaeth.  Mae hyn wedi 
arwain at ddefnyddio ynni'r haul yn ein safle adeiladu yn Ffynnon Taf, lle mae'r defnydd o 
gamerâu hybrid a goleuadau wedi helpu i gadw tua 400kg o CO2 o'r atmosffer bob 
wythnos.  
 
Rydym yn adolygu ein   Strategaeth Effaith Carbon Isel   (a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 
2019) mewn ymateb i ddiweddariad i'n Cylch gwaith gan Lywodraeth Cymru.  Bydd y 
strategaeth sydd wedi'i diweddaru, a fydd yn cael ei chyhoeddi yn ddiweddarach eleni, yn 
nodi'n fanwl ein dull strategol a'n targedau i gyrraedd sero-net erbyn 2030.  
 
Trwy ein    Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth   rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod 
trefniadau priodol ar waith i amddiffyn rhag colli bioamrywiaeth, sicrhau cyfleoedd gwella 
a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau yn ein gweithrediadau.  Ein dyhead yw - fel y mae 
bob amser - y gall trafnidiaeth gynaliadwy gyfrannu'n gadarnhaol at ddiogelu a gwella ein 
bywyd gwyllt.  Rydym wedi pennu targed Dim Colled Net o ran bioamrywiaeth erbyn 2024 
a chyrraedd ein targed Ennill Net erbyn 2035.   
 
Gobeithio bod hyn yn rhoi mewnwelediad defnyddiol i chi o'n gweithgareddau a'n dull o 
weithredu.   Mae gan TrC dîm cryf ac ymroddedig - yn ogystal â Bwrdd cadarn a chefnogol - 
i'n helpu i ddiwallu'r heriau a'r cyfleoedd nodedig sydd o'n blaenau yn y frwydr yn erbyn 
newid yn yr hinsawdd.  Rydym wedi elwa o adborth a her trwy ymgysylltu â Phwyllgorau 
blaenorol, gan gynnwys Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, a gobeithio y gallwn 
weithio â chi mewn dull tebyg yn y dyfodol.   
 
Yr eiddoch yn gywir 

 
James Price 
Prif Weithredwr / Chief Executive  
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