
 

Datblygu ymatebion addasol 
a lliniarol i effeithiau newid 

hinsawdd.

Mae'r adolygiad o'r seilwaith ar gyfer cerbydau 
trydan wedi edrych ar leoliad presennol 

pwyntiau gwefru a lleoliad posibl ar gyfer 
pwyntiau gwefru eraill. Ochr yn ochr â hyn, 

mae'r adolygiad wedi edrych ar bob cerbyd a 
ddefnyddir gan y gwasanaethau cyhoeddus a 
faint o'r rhain allai fod yn rhai trydan neu gael 

eu pweru gan ddau danwydd. Roedd yr 
adolygiad hwn yn cwmpasu pum ardal Gwent 
ac yn cynnwys mwyafrif partneriaid y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus

Cafwyd astudiaeth yng 
ngogledd Torfaen fel rhan o 

brosiect rhanbarthol, i ddeall 
patrymau tywydd eithafol a sut 

yr ydym yn ymdopi â nhw. 
Bydd cyfweld pobl ym 

Mlaenafon ynghylch sut y 
maent wedi mynd i'r afael â 
chyfnodau o wres aruthrol, 

llifogydd ac eira trwm, a gosod 
hynny wrth ochr yr hyn y mae 

gwasanaethau cyhoeddus wedi 
ei wneud yn yr amodau tywydd 

hyn i helpu pobl ac i barhau i 
redeg gwasanaethau, yn rhoi 

gwell dealltwriaeth i ni o'r hyn 
y mae arnom angen ei wneud 

yn y dyfodol

Mae'r gwaith yr ydym yn ei 
wneud mewn perthynas â 

datgarboneiddio ar raddfa Gwent, 
ond rydym hefyd yn gweithio'n 

agos gyda Bargen Ddinesig 
Priffddinas-Ranbarth Caerdydd er 
mwyn rhannu gwersi allweddol a 
ddysgwyd ac archwilio cyfleoedd 
ar gyfer cysylltiadau ehangach yn 

y dyfodol

Rydym hefyd wedi bod yn 
rhan o astudiaeth estynedig i 
edrych ar y posibiliadau o ran 

cerbydau a bwerir gan 
hydrogen ar gyfer 

gwasanaethau cyhoeddus a 
phwyntiau gwefru celloedd 

tanwydd hydrogen. Mae hyn 
yn mynd law yn llaw gyda'r 

astudiaeth ar gerbydau trydan 
ac yn gyfle i ni edrych ar yr 

holl opsiynau ar gyfer y 
dyfodol

Mae gwaith yr ydym 
yn ei wneud yma yn 

cyflawni'r nodau 
llesiant cenedlaethol 

ac rydym yn 
defnyddio'r pum 

ffordd o weitho trwy 
gydol ein  

gweithgareddau

Gweler atodiad 2 am 

fwy o fanylder 

ynghylch yr hyn yr 

ydym wedi ei wneud 

ar gyfer y nod hwn 


