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Pwrpas 

1. Pwrpas y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor yr Economi,
Seilwaith a Sgiliau ar gyfer craffu ar y Fasnachfraint Rheilffyrdd.

Cefndir 

2. Ers i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau graffu ar Wasanaeth Rheilffyrdd
Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru yn 2017, rydym wedi llwyddo i gwblhau’r
broses gaffael arloesol. Mae Trafnidiaeth Cymru, ein cwmni dielw, hyd braich,
mewn partneriaeth â KeolisAmey, wedi lansio contract rheilffordd Cymru a’r
Gororau newydd am gyfnod o 14 mlynedd o 15 Hydref, 2018 tan 16 Hydref, 2033

3. Hwn yw’r gwasanaeth rheilffyrdd cyntaf sydd ‘wedi’i wneud yng Nghymru’, a
gynlluniwyd ac a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cyfle i ail-ddylunio ac
addasu at ddibenion gwahanol ein rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru yn gyfle
unwaith mewn cenhedlaeth. Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, byddwn yn
trawsnewid trafnidiaeth ar draws y wlad ac yn ardal y gororau.

4. Gyda chyfanswm buddsoddiad o bron i £5 biliwn dros y degawd a hanner nesaf,
bydd ein rhwydwaith yn cael ei drawsnewid. Rydym wedi neilltuo £800 miliwn i
ddarparu trenau newydd ar draws y rhwydwaith, a fydd yn golygu bod 95% o
deithiau rheilffordd yn cael eu gwneud ar drenau newydd erbyn 2023. Bydd £194
miliwn ychwanegol yn cael ei wario ar wella profiadau teithwyr yn ein gorsafoedd ar
draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

5. Bydd y contract rheilffordd newydd yn rhoi lle canolog i flaenoriaethau allweddol
teithwyr, drwy ganolbwyntio ar leddfu pryderon am niferoedd y seddi, amseroedd
teithio, ac amlder y gwasanaethau, ac ar sicrhau bod costau tocynnau yn deg ac
yn fforddiadwy, a bod y trenau’n lân ac o ansawdd da. Bydd teithwyr hefyd yn
gweld manteision yn sgil cyflwyno system docynnau glyfar ar draws y rhwydwaith,
a thrwy ymestyn teithio am ddim i blant dan un ar ddeg oed, a thocynnau hanner
pris i bobl ifanc 16 i 18 oed, byddant hwythau hefyd yn gweld y manteision
ariannol.

6. Clustnodwyd £738 miliwn i foderneiddio rheilffyrdd canolog y metro, cefnogi’r cam
nesaf y Metro, a darparu mwy o drenau bob awr. Bydd gwasanaethau rheilffordd
Trafnidiaeth Cymru yn arwain at greu 600 o swydd newydd a 450 o brentisiaethau
dros gyfnod 15 mlynedd y contract.

7. Mae’n bwysig deall y bydd ein huchelgeisiau beiddgar yn cymryd amser i ddwyn
ffrwyth ac na fydd hyn yn digwydd dros nos ond rwy’n ffyddiog y gallai fod yn
wasanaeth rheilffyrdd gorau yn y DU i deithwyr erbyn 2033.

Y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru

8. Llywodraeth Cymru sydd â’r prif gyfrifoldeb dros faterion trafnidiaeth, a gall ofyn i
Trafnidiaeth Cymru gyflawni ei swyddogaethau ar ei rhan.

EIS(5)-29-18(P7)



PWYLLGOR YR ECONOMI, SEILWAITH A SGILIAU  
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG - Craffu ar fasnachfraint rheilffyrdd 

Tudalen 2 o 7 

9. Mae Llywodraeth Cymru yn cadw digon o bŵer i ddiogelu budd y cyhoedd a dwyn
Trafnidiaeth Cymru i gyfrif heb yr angen i ymyrryd yn uniongyrchol yng
ngweithgareddau’r cwmni o ddydd i ddydd.

10. Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru i gyflawni swyddogaethau trafnidiaeth penodol ar
ran Gweinidogion Cymru, i:

 gynnig cyngor a gwasanaeth ymgynghori proffesiynol ar brosiectau
trafnidiaeth yng Nghymru drwy gynnig cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth
Cymru;

 sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau
mewn perthynas â’r camau statudol a gweinyddol sy’n gysylltiedig â’u paratoi,
o ran safonau peirianegol, adeiladu, priodoldeb, rheolaeth ariannol a rheolaeth
ar gontractau drwy gynnig cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru;

 darparu gwasanaethau rheoli prosiectau yng nghyswllt prosiectau trafnidiaeth
yng Nghymru drwy gynnig cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru.

11. Cylch gwaith cychwynnol Trafnidiaeth Cymru oedd cynllunio ac ymgymryd â’r
broses gaffael ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd nesaf Cymru a’r Gororau a Metro
De Cymru, ac i ddatblygu opsiynau ar gyfer Metro Gogledd Cymru.

12. Estynnwyd cylch gwaith Trafnidiaeth Cymru i gynnwys rheoli’r contract
gwasanaethau rheilffordd, a chyflawni Metro De Cymru a Metro Gogledd-ddwyrain
Cymru.

13. Bydd Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru (KeolisAmey Cymru) yn
gweithredu contract gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau o 14 Hydref 2018
ymlaen, am 15 mlynedd tan 16 Hydref 2033.

14. Mae Cynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru yn nodi y bydd y
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus ym mherchnogaeth uniongyrchol neu’n cael ei
weithredu fwyfwy gan Trafnidiaeth Cymru. Fel corff cyflenwi arbenigol, ac ar wahân
i Lywodraeth Cymru, mae gan Trafnidiaeth Cymru ymrwymiad clir ac arbenigol i
wireddu un uchelgais: cefnogi’r ddarpariaeth o systemau trafnidiaeth integredig
drawsffurfiol yng Nghymru.

15. Oherwydd yr ymrwymiad i’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi, rhoddir ystyriaeth i
ba elfennau rheoli o ddydd i ddydd yn rhwydwaith trafnidiaeth Cymru y gellir eu
trosglwyddo i Trafnidiaeth Cymru.

16. Nid yw hyn yn gyfystyr â phreifateiddio neu ddefnyddio contractau. Fel is-gwmni
ym mherchnogaeth lwyr Gweinidogion Cymru, mae Trafnidiaeth Cymru yn rhan o’r
sector cyhoeddus yng Nghymru. Y sector cyhoeddus sy’n cadw rheolaeth dros y
risgiau a’r cyfleoedd, ond o fewn sefydliad cyflenwi penodedig arbenigol.

17. Mae nifer o fodelau cyflenwi gwahanol ar draws y DU, gan gynnwys Transport for
London, Transport Scotland, Merseytravel a Transport for Greater Manchester.
Mae’r sefydliadau hyn yn gweithredu mewn ffyrdd gwahanol – o ran eu
cyfansoddiad, strwythur, fframwaith deddfwriaethol a chyllid, ond mae ganddynt un
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cylch gorchwyl clir a chyson: cydlynu’r systemau trafnidiaeth ar draws eu 
rhanbarthau eu hunain.  

Y broses gaffael 
 

18. Yn unol â’r arferion gorau, cafwyd adolygiadau sicrwydd yn y cyfnodau penderfynu 
allweddol drwy gydol proses gaffael y Partner Gweithredu a Datblygu. Mae 
adroddiad o’r Gwersi a Ddysgwyd am y broses gaffael ar y gweill, a chaiff ei 
gyhoeddi yn y flwyddyn newydd. 
 

19. Cyhoeddir fersiwn wedi’i golygu o’r Cytundeb Grant Partner Gweithredu a Datblygu 
ar wefan Trafnidiaeth Cymru cyn diwedd y flwyddyn galendr hon.   

 
Monitro a Rheoli Trafnidiaeth Cymru 
 
20. Mae Trafnidiaeth Cymru yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Gweinidogion 

Cymru.  Mae ganddo hunaniaeth glir, gyfreithiol o fewn fframwaith cryf a 
sefydledig. Mae gwahaniad pendant rhwng Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth 
Cymru sy’n caniatáu i Trafnidiaeth Cymru wneud penderfyniadau gweithredol 
annibynnol.   

 
21. Sicrheir atebolrwydd drwy gyfres o ddulliau strategol gan gynnwys Erthyglau 

Cymdeithasu’r Cwmni, y Cytundeb Fframwaith (ar hyn o bryd y Cytundeb Rheoli) 
a’r Llythyrau Cylch Gwaith.  Mae rhai elfennau, er enghraifft yr Erthyglau 
Cymdeithasu, yn ofynnol yn ôl y gyfraith; mae’r gweddill yn helpu i lywio’r 
rhyngweithio rhwng Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru. 
 

22. Bydd Tîm Noddwyr Trafnidiaeth Cymru a Thîm/Timau Cleientiaid Trafnidiaeth 
Cymru o fewn Adran yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru 
yn goruchwylio’r berthynas o ddydd i ddydd gyda Thrafnidiaeth Cymru.  

 
23. Pwrpas Tîm Noddwyr Trafnidiaeth Cymru yw cefnogi Trafnidiaeth Cymru i fod yn 

sefydliad atebol sy’n perfformio’n dda, sy’n darparu gwasanaethau sy’n rhoi gwerth 
am arian fel yr amlinellwyd yn y cynllun busnes ac sy’n cefnogi Llywodraeth Cymru 
i gyflawni ei hamcanion.   

 
24. Tîm/Timau Cleientiaid Trafnidiaeth Cymru sy’n gyfrifol am sefydlu’r rhaglen waith, a 

hwn sydd â’r awdurdod dirprwyedig, perchnogaeth contract a’r cyfrifoldeb dros 
reoli’r gweithgareddau penodol yng nghylch gorchwyl Trafnidiaeth Cymru.  

 
25. Bydd y berthynas rhwng y tîm noddwyr a’r tîm cleientiaid yn sicrhau elfen dda o her 

yn sgil cael dirprwyaethau ar wahân ond sydd eto’n gorgyffwrdd gydag un pwynt 
cyswllt o safbwynt atebolrwydd. Gyda’i gilydd, bydd y timau noddwyr a chleientiaid 
yn gallu rhoi sicrwydd o ran: 

 

 datblygu cynllun busnes Trafnidiaeth Cymru (tîm noddwyr, gyda 
chefnogaeth y tîm cleientiaid) 

 strategaethau gweithredol addas er mwyn gweithredu polisïau’r 
Gweinidogion yn y ffordd orau (tîm cleientiaid, gyda chefnogaeth y tîm 
noddwyr) 



PWYLLGOR YR ECONOMI, SEILWAITH A SGILIAU  
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG - Craffu ar fasnachfraint rheilffyrdd 

 

Tudalen 4 o 7 

 

 llywodraethu Trafnidiaeth Cymru (tîm noddwyr) 

 cydweithio i gyflenwi’r prosiectau buddsoddi (tîm cleientiaid) 

 dyraniad cyllideb (tîm noddwyr, gyda chefnogaeth y tîm cleientiaid)  

 cynnydd yn erbyn cerrig milltir a metrigau’r cynllun busnes (tîm noddwyr) 

 cynnydd a statws prosiectau (tîm cleientiaid) 

 perfformiad yn erbyn metrigau effeithlonrwydd (tîm noddwyr 

 perfformiad yn erbyn metrigau cyflenwi (tîm cleientiaid) 

 rheoli risg (tîm cleientiaid) 

 craffu ar berfformiad Trafnidiaeth Cymru (tîm noddwyr, gyda chefnogaeth y 
tîm cleientiaid)  

 rheoli gwybodaeth yn ymwneud â’r defnydd o adnoddau mewn cymhariaeth 
â’r cyllidebau (tîm noddwyr, gyda chefnogaeth y tîm cleientiaid) 

 
26. Bydd y tîm Cleientiaid yn derbyn adroddiadau monitro ar gyfres o fetrigau cyflawni 

sy’n cysylltu â’r canlyniadau y mae Llywodraeth Cymru am eu caffael, sy’n ffurfio 
rhan o’r broses i sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn cyflenwi yn erbyn 
gweithgareddau’r cylch gwaith. Bydd y metrigau cyflawni hyn yn cwmpasu cyflawni 
gwasanaethau rheilffyrdd a’r seilwaith.  

 
Cyllid 
 
 
27. Ar hyn o bryd, mae Trafnidiaeth Cymru yn dibynnu ar gyllid oddi wrth Lywodraeth 

Cymru. Y cyllid cronnol sydd ar gael i’r Cwmni hyd yn hyn i gyflawni ei gylch 
gorchwyl presennol yw: 

 

Cyllid Refeniw Cronnol £48,917,000 

Cyllid Cyfalaf Cronnol £21,487,000 

 
 

28. Mae’r Cyllid Refeniw Cronnol yn cynnwys y taliadau cytundebol sy’n ddyledus i’r 
Partner Gweithredu a Datblygu o dan y Cytundeb Grant sy’n cael eu talu’n 
uniongyrchol i Trafnidiaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.     
 

29. Mae balans y cyllid refeniw yn cynnwys costau gweithredu’r Cwmni i reoli’r Partner 
Gweithredu a Datblygu ar ran Llywodraeth Cymru, er mwyn cyflawni’r cylch gwaith 
ehangach a’r costau gweithredu corfforaethol. 

 
30. Mae’r Cyllid Cyfalaf Cronnol yn cwmpasu cyflawni prosiectau seilwaith rheilffyrdd, 

gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, brosiectau sy’n cefnogi cyflawni Metro De 
Cymru a Gogledd-ddwyrain Cymru, Gorsaf Bow Street a Gorsaf Llanwern ac 
Arhosfan Trenau ar gyfer Digwyddiadau Mawr. 

 
Metro Gogledd Cymru 

 
31. Nod Metro Gogledd Cymru a Gogledd-ddwyrain Cymru yw cysylltu cymunedau â 

swyddi a gwasanaethau, ac annog newid moddol drwy system drafnidiaeth 
hygyrch ac integredig sy’n cynnwys gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau modern, 
teithio llesol ac adnoddau parcio a theithio. Ein cynlluniau ar gyfer Metro Gogledd 
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Cymru yw nodi a datblygu mwy o fentrau sy’n diwallu anghenion pobl Cymru a 
Lloegr, i alluogi mynediad at gyfleoedd gyrfa sy’n bodoli neu ar y gweill.  

 
32. Sefydlwyd grŵp llywio swyddogion trawsffiniol sy’n datblygu ymhellach y 

weledigaeth a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017. Y ffocws yw datblygu 
canolfannau trafnidiaeth integredig ar draws y rhanbarth, gwella cysylltedd rhwng y 
canolfannau ac yn ôl ac ymlaen o gefn gwlad.   

 
33. Canolbwyntiodd y gwaith cychwynnol ar Lannau Dyfrdwy a Wrecsam. Y bwriad yw 

datblygu canolfannau eraill ar draws y rhanbarth ehangach, gan ganolbwyntio ar 
Abergele/Rhyl/Llanelwy, Bae Colwyn/Conwy/Llandudno a Bangor/Menai yn ogystal 
â chanolfannau allweddol yn nalgylch Mersi a Dyfrdwy.  Mae gwaith yn mynd 
rhagddo ar hyn o bryd i nodi rhaglen o ymyriadau i wella cysylltedd o fewn y 
canolfannau, i’r canolfannau a rhwng canolfannau, gan gynnwys ar draws y ffin 
rhwng Cymru a Lloegr ac i Lerpwl.   

 
34. Mae rôl arweinyddiaeth Trafnidiaeth Cymru o ran cyflawni Metro De Cymru yn 

darparu’r llwybr i adeiladu ar ein gallu i ddatblygu a chyflawni’r model Metro mewn 
mannau eraill yng Nghymru, gan gyflymu ein gallu i gyflawni Metro Gogledd 
Cymru. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn sefydlu Uned Busnes Gogledd Cymru. Bydd 
Trafnidiaeth Cymru yn dechrau cyflawni Metro Gogledd Cymru drwy gynyddu 
amlder y gwasanaeth rhwng Wrecsam a Bidston i 2 drên yr awr o 2021 ymlaen, 
gan ddefnyddio’r trenau Metro wedi’u hailwampio’n llawn.   

 
35. Bydd trawsnewidiad Metro Gogledd-ddwyrain Cymru yn elwa o’r rhaglen 

buddsoddi mewn gorsafoedd. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn buddsoddi yng Ngorsaf 
Shotton a Gorsaf Gyffredinol Wrecsam o fis Ebrill 2024,  i alluogi creu Metro 
Gogledd Cymru. Yn ogystal, bydd Trafnidiaeth Cymru yn buddsoddi i gyd-gyllido 
adeiladau gorsaf newydd ym Mlaenau Ffestiniog.  

 
36. Mae’r gwelliannau i’r gwasanaethau trên eraill ar y gweill yn cynnwys cyflwyno un 

trên newydd yr awr o Gaer i Lime Street Lerpwl ym mis Mai 2019, adolygu’r 
amserlenni ym mis Rhagfyr 2022 a chyflwyno gwasanaeth newydd o Lerpwl i 
Landudno a’r Amwythig (un trên yr awr) a Lerpwl i Gaerdydd (un trên bob dwy 
awr), a hefyd gwasanaethau uniongyrchol rhwng Maes Awyr Manceinion a Bangor.  

 
37. Fel rhan o ymrwymiad Trafnidiaeth Cymru i Ogledd Cymru, bydd: 
 

 Yn cyflwyno fflyd newydd o Aml-unedau Diesel (DMUs) i Arfordir Gogledd 
Cymru yn 2022. 

 Lleihau pris teithio cyrraedd-a-mynd a thocynnau tymor, i mewn ac allan o 
Ogledd Cymru ac o fewn yr ardal, 10% er mwyn annog pobl i deithio. 

 Creu profiad rhyng-ddinesig go iawn ar wasanaethau dros bellter rhwng y De 
a’r Gogledd, drwy ddod â 12 cerbyd Mark IV wedi’u hadnewyddu i Gymru. 

 Cyflwyno dwy Bartneriaeth Rheilffordd Gymunedol ar Lein Gogledd Cymru a 
lein Crewe i Henffordd. Cefnogir y rhain drwy recriwtio dau Reolydd Cymuned 
a Rhanddeiliaid newydd ac 13 Llysgennad Cymunedau a Chwsmeriaid.  

 Gosod peiriannu tocynnau mewn mwy o orsafoedd. 
 Cyflwyno cyfleuster talu-wrth-fynd i ddefnyddwyr ar ap Trafnidiaeth Cymru o 

fis Ebrill 2021 ymlaen, i ganfod y pris isaf am docyn.  
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Metro Bae Abertawe  
 
38. Mae rhanbarth De-orllewin Cymru yn parhau i fod yn un o’n blaenoriaethau o ran 

gwella cysylltedd a thrafnidiaeth er budd y cyhoedd ac economi’r ardal.  
 
39. Neilltuwyd £115,000 i Gyngor Abertawe yn 2017-18 i ddatblygu ei weledigaeth 

gysyniadol ar gyfer Metro De-orllewin Cymru, a darparwyd swm ychwanegol o 
£700,000 yn y flwyddyn ariannol hon tuag at gael achos busnes mwy manwl ar 
gyfer Metro De-orllewin Cymru drwy’r Gronfa Trafnidiaeth Leol. Mae Cyngor Sir 
Abertawe yn cydlynu’r gwaith hwn mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol eraill yn 
ne-orllewin Cymru.  

 
40. Bydd cam nesaf y gwaith yn cynnwys dadansoddi setiau data i sicrhau bod y 

sbardunau teithio, y cyrchfannau denu ac arferion teithio cyfredol a’r rhai sydd 
wedi’u cynllunio yn cael eu deall yn iawn cyn gwneud unrhyw gynigion parthed rhoi 
egwyddorion y Metro ar waith.  

 
41. Bydd Cyngor Abertawe yn parhau i arwain y broses o ddatblygu’r cysyniad yn  

2018-19, pan gynhelir asesiad a phrawf mwy trylwyr o’r cysyniad drwy achos 
busnes ar-lein strategol. Mae fy swyddogion wedi cyfarfod â Chyngor Abertawe i 
drafod y trefniadau llywodraethu angenrheidiol er mwyn cydlynu’r gwahanol 
brosiectau sydd ar hyn o bryd ar waith yn rhanbarth De Cymru, ac i gytuno ar y 
camau nesaf ar gyfer datblygu’r model trafnidiaeth yn yr ardal. Trefnwyd rhagor o 
gyfarfodydd gyda phedwar awdurdod lleol a Thrafnidiaeth Cymru i symud y 
gweithgareddau ymlaen a chytuno ar raglen waith.  

 
42. Arweiniodd yr Athro Mark Barry y broses o ddatblygu’r achos dros fuddsoddi mewn 

seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru, gan gynnwys prif reilffordd de Cymru, sy’n 
cefnogi trosglwyddo o’r ffyrdd i’r rheilffyrdd. Cyhoeddwyd crynodeb o’r achos dros 
fuddsoddi yn yr haf, sy’n amlinellu’r weledigaeth drosfwaol a chyfres o amcanion ar 
gyfer y gwasanaeth rheilffyrdd yn ardal Bae Abertawe. Bydd y rhain yn sail i’r 
achos busnes amlinellol strategol ar gyfer gwelliannau sy’n cael eu datblygu gan yr 
Adran Drafnidiaeth. Mae Mark Barry yn gweithio’n agos â Chyngor Abertawe i 
sicrhau bod ei waith yn parhau i helpu i lywio’r gwaith ar achos busnes Metro De-
orllewin Cymru.  

 
Y broses trosglwyddo asedau 

 
43. Yn amodol ar ganlyniad boddhaol yn y broses diwydrwydd dyladwy, bydd 

Llywodraeth Cymru yn dod yn gyfrifol am y seilwaith rheilffyrdd sy’n gweithredu ar 
reilffyrdd y Cymoedd i’r gogledd o orsaf Heol y Frenhines. Bydd integreiddio’r 
cledrau a’r trenau yn fertigol yn arwain at well hyblygrwydd i reoli’r buddsoddiad i 
gyflawni gwelliannau cost-effeithiol i’r Metro mewn da bryd i ddiwallu anghenion y 
cymunedau yn y cymoedd. Y bwriad yw trosglwyddo’r ased rheilffordd erbyn 
diwedd 2019, ochr yn ochr â throsglwyddo’r cyllid priodol, o Lywodraeth y DU, i 
weithredu, cynnal ac adnewyddu’r seilwaith rheilffyrdd a drosglwyddwyd. Mae’r 
trafodaethau am fanylion y dull o drosglwyddo’r ased, ochr yn ochr â’r gwaith 
diwydrwydd dyladwy, yn mynd rhagddynt. Mae Prif Ysgrifennydd y Trysorlys eisoes 
wedi cytuno ar yr egwyddor y dylai’r trosglwyddo fod yn ariannol niwtral. 
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44. Ar ôl trosglwyddo’r ased, Trafnidiaeth Cymru fydd yn gyfrifol am reoli’r seilwaith a’r 

trenau sy’n gweithredu arno, gan sicrhau mwy o synergedd rhwng y cledrau a’r 
trenau. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gallu ymchwilio i welliannau i’r seilwaith a’r 
estyniadau i alluogi cyflwyno mwy o wasanaethau ar hyd y coridorau rheilffyrdd 
presennol. 

 
45. Network Rail sy’n gyfrifol am weithredu, cynnal ac adnewyddu’r ased rheilffyrdd, a 

bydd yn parhau i wneud hynny tan y caiff yr ased ei throsglwyddo.  
 

 




