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Annwyl Russell 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 5 Rhagfyr cytunais i ddarparu rhagor o wybodaeth am y 
materion canlynol: 

 Sut y mae'r drefn newydd o reoli perfformiad ar gyfer y contract newydd yn mynd i'r
afael â'r gwendidau tybiedig ym Masnachfraint flaenorol Trenau Arriva Cymru.

 Yr amcanion sydd wedi'u pennu ar gyfer Trafnidiaeth Cymru o safbwynt rheoli'r
fasnachfraint, a sut y bydd Trafnidiaeth Cymru yn cael ei ddwyn i gyfrif am
berfformiad y Partner Gweithredu a Datblygu.

Cafodd gwybodaeth am y drefn newydd o reoli perfformiad ei chyhoeddi ar 21 Rhagfyr 2018 
yn y ddogfen ʺCyflwyniad i'r Cytundeb Grantʺ, a amgaeir yn Atodiad A. 

Caiff Trafnidiaeth Cymru ei ddwyn i gyfrif gan Lywodraeth Cymru drwy gyfres o ddulliau 
strategol gan gynnwys Erthyglau Cymdeithasu'r Cwmni, y Cytundeb Rheoli a'r Llythyrau 
Cylch Gwaith. Mae rhai elfennau, fel yr Erthyglau Cymdeithasu, yn ofynnol o dan y gyfraith; 
mae eraill yn helpu i lywio'r berthynas rhwng Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru.  

Caiff y berthynas o ddydd i ddydd gyda Trafnidiaeth Cymru ei goruchwylio gan Dîm Noddi 
Trafnidiaeth Cymru a Thim/Timau Cleient Trafnidiaeth Cymru o fewn Adran yr Economi, 
Sgiliau ac Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru. Tîm Cleient Trafnidiaeth Cymru sy'n 
gyfrifol am fonitro ac adolygu rheolaeth Trafnidiaeth Cymru o berfformiad y Partner 
Gweithredu a Datblygu o safbwynt cyflenwi gwasanaethau trên a chynlluniau seilwaith. 
Caiff y gwaith monitro ac adolygu ei wneud yn fisol, ac fel rhan o hyn mae Trafnidiaeth 
Cymru'n cyflwyno ei wybodaeth reoli a'i wybodaeth am berfformiad i Dîm Cleient 
Trafnidiaeth Cymru fel y gallant ei hadolygu. Caiff unrhyw faterion lle y mae gofyn mynd 
uwchlaw'r broses adolygu hon eu cyfeirio at Fwrdd Gweithredol Trafnidiaeth Cymru o fewn 
Llywodraeth Cymru. Diben y Bwrdd hwn yw goruchwylio'n strategol Trafnidiaeth Cymru.  
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Bydd y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru yn datblygu dros amser a 
disgwylir y bydd y trefniadau ar gyfer dwyn Trafnidiaeth Cymru i gyfrif am berfformiad y 
Partner Gweithredu a Datblygu yn cael eu hadolygu o bryd i'w gilydd a'u haddasu fel y bo'n 
briodol.  

Yn gywir 

Ken Skates AC/AM 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. 
Minister for Economy and Transport 
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1. Pwrpas y Ddogfen

1.1 Mae’r Cytundeb Grant Gweithredwr a Phartner Datblygu (GPD) ar gyfer darparu

gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau yn ddogfen gontract fawr. Mae’r

cyflwyniad hwn yn ganllaw ar ei ofynion a’i ymrwymiadau allweddol.

1.2 Gan mai dogfen gryno ydyw, heb gael ei hysgrifennu â manylder cyfreithiol, bydd yn

cynnwys gwybodaeth gyffredinol nad yw’n disgrifio’r cynnwys yn union. Mae’r

Cytundeb Grant GPD yn cael y flaenoriaeth wrth ddehongli neu bennu unrhyw

rwymedigaeth neu ymrwymiad.

2. Cefndir y Broses Gaffael

2.1 Roedd proses gaffael Cymru a Thros y Ffin (CThFf) yn caffael gweithredwr a phartner

datblygu (GPD) i fod yn:

 Weithredwr Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, pan ddaeth i ben yn

Hydref 2018, gan gynnwys cydymffurfio â rheoliadau newydd ar gyfer hygyrchedd

y stoc cerbydau erbyn 2020.

 Cyfrifol am ddarparu Metro De Cymru, gyda gwasanaethau helaethach, amcanion

trafnidiaeth integredig a thocynnau ym Metro De Cymru.

 Cyfrifol am ddylunio, rheoli ac integreiddio gwaith sifil, trydaneiddio a

gwasanaethau rheilffyrdd ar Reilffyrdd y Cymoedd.

 Cyfrifol am ddarparu stoc cerbydau i ddarparu pedwar trên yr awr ar Reilffyrdd y

Cymoedd.

 Rhan o strwythur masnachol ar y cyd i rannu'r risg yn effeithiol rhwng y

gweithredwr, darparwr y seilwaith, datblygwyr a Llywodraeth Cymru heb

ychwanegu gormod o elw.

 Rhan o strwythur sy'n gallu ymaddasu i alwadau ym Metro De Cymru a’r

fasnachfraint yn ehangach yn y dyfodol.

2.2 Dechreuodd y gwaith caffael yn ffurfiol drwy gyhoeddi Hysbysiad Contract yn yr OJEU 

ar 15 Gorffennaf 2016.  Gosodwyd Hysbysiad dan Reoliadau Contractau Cyfleustodau 

Cyhoeddus gan ddefnyddio’r weithdrefn Deialog Gystadleuol.   
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2.3 O ran y gwasanaethau rheilffyrdd, mae hyd a lled a rhwymedigaeth y gwaith caffael 

yn cael eu disgrifio gan Ddeddf Rheilffyrdd 1993 a’i gofyniad ar gyfer masnachfreinio 

gwasanaethau rheilffyrdd. 

2.4 I gaffael, roedd rhaid darparu pwerau er mwyn gallu cwblhau pethau, sef: 

 Roedd Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018 yn

datganoli rhai o bwerau'r Ddeddf Rheilffyrdd i Weinidogion Cymru, gan gynnwys

y dyletswyddau i fasnachfreinio gwasanaethau yng Nghymru.

 Cytunwyd ar Gytundeb Cyfryngaeth 3 gyda’r Adran Drafnidiaeth, ac roedd y

cytundeb yn darparu pwerau cyfryngaeth mewn perthynas â gwasanaethau yn

Lloegr o fewn Cymru a Thros y Ffin a materion eraill.  Nid yw’r Adran Drafnidiaeth

wedi datganoli’r pwerau dros wasanaethau yn Lloegr yn y fasnachfraint, felly mae

lefel o gyfryngaeth yn parhau ar gyfer y llwybrau a’r gwasanaethau sy'n croesi’r

ffin i Loegr, gan gynnwys y llwybr o'r Gogledd i'r De.

3. Gwasanaethau ar Gontract

3.1 Cafodd y Cytundeb Grant GPD ei roi ar 4 Mehefin 2018 i KEOLIS AMEY WALES CYMRU

LIMITED (y GDP).

3.2 Cyfnod y contract yw 15 mlynedd o'r dyddiad dechrau, sef 14 Hydref 2018. Mae

darpariaeth hyd at ddau ddeg chwech o gyfnodau adrodd ar ôl y 15 mlynedd, a chaiff

yr Awdurdod alw ar y ddarpariaeth yn ôl ei ddisgresiwn.

3.3 Mae rhai gwasanaethau'n ymwneud â'r gwaith dylunio a darganfod rhagarweiniol

rhwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd a gychwynnodd cyn dyddiad dechrau’r

gwasanaethau rheilffyrdd, ac fe wnaethant ddechrau ar 4 Mehefin 2018.

3.4 Mae'r telerau a’r amodau wedi’u rhoi ar gontract yn y Cytundeb Grant GPD, sy'n nodi

ymrwymiadau 'r GPD dan y categorïau gwasanaeth hyn.

Gwasanaethau Rheilffyrdd

3.5 Mae’r gwasanaethau rheilffyrdd yn cynnwys pob llwybr a gwasanaeth sydd o fewn

masnachfraint Cymru a Thros y Ffin. Pennir y gwasanaethau angenrheidiol, y capasiti,

ansawdd gwasanaethau, perfformiad a materion eraill. Mae’r telerau a’r amodau,

gan gynnwys taliadau, dangosyddion perfformiad allweddol, adroddiadau, rheoli

perfformiad a gorfodi, wedi’u nodi yn y Cytundeb Grant GPD.
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3.6 Mae Cytundeb Grant GPD yn delio â gweithrediad gwasanaethau ar Reilffyrdd y 

Cymoedd cyn ac ar ôl yr adeg pryd mae asedau Rheilffyrdd y Cymoedd i fod i gael eu 

trosglwyddo o Network Rail i Drafnidiaeth Cymru wrth drawsnewid Rheilffyrdd y 

Cymoedd. 

3.7 Mae'r GPD wedi ymrwymo i wella gwasanaethau, ac mae crynodeb ar gael yn Adran 5 

isod. 

3.8 Mae telerau'r contract Gwasanaethau Rheilffyrdd yn seiliedig ar Delerau 

Masnachfraint Rheilffyrdd yr Adran Drafnidiaeth. 

Gwaith Seilwaith, a Gwasanaethau  

3.9 Mae Cytundeb Grant GPD yn gofyn am drawsnewid asedau Rheilffyrdd y Cymoedd er 

mwyn gallu sefydlu gwasanaeth metro ar Reilffyrdd y Cymoedd. Mae hyn yn gofyn 

am ddarparu gwaith adeiladu a gwasanaethau gan y GPD dros gyfnod yn arwain at 

gwblhau'r gwaith trawsnewid erbyn 2024. 

3.10 Bydd llawer o’r gwaith yn cael ei wneud gan Bartneriaid Cyflenwi Seilwaith, ar 

gontract annibynnol gan Drafnidiaeth Cymru, i gyflawni'r gwaith o drawsnewid 

Rheilffyrdd y Cymoedd yn ôl dyluniad a phenderfyniad y GPD. Mae’r GPD yn asiant 

rheoli ar gyfer contractau’r Partneriaid Cyflenwi Seilwaith. 

3.11 Mae contract Gwaith a Gwasanaethau Seilwaith yn dilyn model y Contract newydd ar 

gyfer Peirianneg a Gwaith Adeiladu (NEC), ac mae wedi'i ddiwygio i adlewyrchu rolau 

cysylltiedig y GPD fel Rheolwr Seilwaith a Gweithredwr Gwasanaethau Rheilffyrdd. 

Gwasanaethau Rheolwr Seilwaith 

3.12 Yn dilyn trosglwyddo asedau Rheilffyrdd y Cymoedd o Network Rail i Drafnidiaeth 

Cymru, rhaid i’r GPD fod yn Rheolwr Seilwaith am yr asedau hynny er mwyn i 

weithrediad y gwasanaethau rheilffyrdd ar Reilffyrdd y Cymoedd allu parhau ar ôl eu 

trosglwyddo, a hynny drwy gyfnod y trawsnewid i’r adeg pryd bydd y gwasanaethau 

metro yn cael eu cyflenwi’n sefydlog. 
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4. Cytundeb Grant GPD – Materion i’w Nodi 

Infraco ac Opco 

4.1 Mae’r GPD yn cyflawni'r gwasanaethau hyn drwy is-gontractio i Gwmni 

Gweithrediadau (Opco) a Chwmni Seilwaith (Infraco). 

4.2 Mae hyn yn golygu bod modd cyflawni rhai o’r synergeddau sy’n gysylltiedig ag 

integreiddio Rheoli Seilwaith a Gweithrediadau Rheilffyrdd yn fertigol, tra’n cynnal y 

gofynion rheoleiddio ar gyfer gwahanu.  

Gwasanaethau yn Lloegr 

4.3 Mae’r Cytundeb Grant GPD yn delio â gwasanaethau yng Nghymru a'r rhai sy’n 

croesi’r ffin i Loegr. Nid yw Cytundeb Grant GPD yn camwahaniaethu, o ran gofynion 

darparu gwasanaeth, rhwng Gwasanaethau yng Nghymru a Gwasanaethau yn Lloegr. 

4.4 Mae yna ofynion ychwanegol i wneud adroddiadau ar wahân ar wasanaethau yn 

Lloegr drwy Uned Fusnes y Gororau, fel bod modd cynnal a gwella’r ffordd o ddelio â 

theithwyr a phartïon sydd â diddordeb yn Lloegr, fel rhanddeiliaid allweddol. 

Trosglwyddo Asedau Rheilffyrdd y Cymoedd 

4.5 Mae trawsnewid Rheilffyrdd y Cymoedd yn digwydd yn dilyn trosglwyddo asedau 

Rheilffyrdd y Cymoedd o Network Rail i Drafnidiaeth Cymru, ac mae’n ddibynnol ar 

hynny. Mae wedi’i drefnu i ddigwydd yn rhan olaf 2019. 

Amser mae Teithwyr yn ei Golli (ATG) 

4.6 Mae ATG yn mesur amseroldeb trenau, sy’n cynnwys y defnydd a ddisgwylir o 

wasanaethau, gan ddarparu mesur o amser mae teithwyr yn ei golli oherwydd oedi i 

wasanaethau yng Nghymru a Thros y Ffin. Mae’r cyfrifiad yn seiliedig ar fesurau 

Network Rail o amseroldeb trenau sy’n bwydo'r Mesur Perfformiad Cyhoeddus, ond 

yna mae’n cymhwyso cyfrifiad sy'n cynnwys pwysoli llwybrau gwasanaethau. Wrth i'r 

ATG gael ei ddatblygu a’i gymhwyso, bydd yn cyfrannu at, ac yn annog, 

penderfyniadau gan y GPD i geisio lleihau effaith oedi ar deithwyr ar Reilffyrdd y 

Cymoedd a rhwydwaith Cymru a Thros y Ffin.  
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Trafnidiaeth Cymru  

4.7 Brand cyhoeddus y GPD yw “Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru”. Mae 

iddo yr un ystyr â GPD. 

4.8 Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwmni sydd dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru 

ac mae ganddo bwerau asiant i reoli’r Cytundeb Grant GPD ymysg swyddogaethau a 

chyfrifoldebau eraill.   

 

Cyfnodau Adrodd 

4.9 Mae'r cyfnodau adrodd yn y Cytundeb Grant GPD yn dilyn arferion y diwydiant 

rheilffyrdd, ac maent yn seiliedig ar yr 13 o gyfnodau pedair wythnos ymhob 

blwyddyn galendr. Mae cylch yr adroddiadau perfformiad a’r taliadau yn dilyn y 

cyfnodau adrodd hyn. 

4.10 Mae’r adroddiadau a’r taliadau am wasanaethau Atodlen 3B, sef Prif Wasanaethau 

Seilwaith a Gwaith Seilwaith GPD, yn defnyddio misoedd calendr, nid cyfnodau'r 

adroddiadau rheilffyrdd.  

5. Ymrwymiadau Allweddol y GPD 

5.1 Mae'r GPD wedi ymrwymo i wella gwasanaethau, ac mae crynodeb ar gael yn yr 

adran ganlynol. Yn gryno, nid yw'r adran hon yn delio â manylion hyd a lled y 

materion sydd ynddi ac sydd wedi’u nodi yn y dogfennau a ddisgrifir yn Adrannau 6 a 

7.  

Gwasanaethau 

5.2 2019 

 Trenau wedi’u hadnewyddu ar gyfer Metro Gogledd Cymru, gan gynnwys socedi 

pŵer a seddi ychwanegol. 

 Diddymu trenau Pacer yn raddol, a chyflwyno 12 o drenau dosbarth 170. 

 Dechrau gwaith cydosod newydd mewn ffatri yng Nghasnewydd. 
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5.3 2020 

 Dechrau mentrau prisiau newydd i docynnau, gan gynnwys rhai am hanner pris i 

bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed. 

 Bydd gorsaf newydd yn agor yn Bow Street yn Aberystwyth ym mis Mawrth. 

 Lansio cynllun talu-wrth-deithio ar gyfer Metro De Cymru (gan roi rhagor ar waith 

yn 2021). 

5.4 2021 

 Gwasanaeth newydd Metro De Cymru o Lynebwy i Gasnewydd. 

 Dechrau cyflwyno’r trenau cyntaf o blith y 148 o drenau newydd. 

 Wi-Fi am ddim i drenau a gorsafoedd. 

5.5 2022 

 Cyflwyno cerbydau Metro. Bydd pedwar yn gwasanaethu Aberdâr a Merthyr a 

Threherbert bob awr. 

 Gorsaf newydd yn agor yn Ffordd Crwys, Caerdydd. 

 Saith o wasanaethau ychwanegol rhwng Amwythig ac Aberystwyth. 

 Un deg chwech o wasanaethau ychwanegol rhwng Caerdydd a Cheltenham. 

 Dau wasanaeth ychwanegol ar linell Calon Cymru. 

 Bydd teithiwr yn gallu mynd ar y trên ar yr un lefel ar Reilffyrdd y Cymoedd. 

 Gwasanaeth newydd rhwng Lerpwl a Chaerdydd drwy Wrecsam Cyffredinol ac 

Amwythig. 

5.6 2023 

 Cyflwyno mwy o wasanaethau ar ddydd Sul. 

 Gwasanaethau metro ar linell Dinas Caerdydd. 

 Agor gorsaf Sgwâr Loudon a gorsaf newydd Bae Caerdydd, gan gynnwys rhedeg 

ar y stryd. 
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 Trenau tri-modd newydd (disel/batri/trydan) i weithredu o Coryton, Rhymni i 

Ynys y Barri a Phenarth i Ben-y-bont ar Ogwr drwy Gaerdydd. 

5.7 2024 

 Gwasanaethau Treherbert, Aberdâr, Merthyr a Rhymni yn cynyddu i ddau bob 

awr ar ddydd Sul. 

 Cyflwyno dosbarth cyntaf ar wasanaeth Abertawe i Fanceinion. 

 Targed i gael 100% o achrediadau gorsaf ddiogel.  

Gorsafoedd 

5.8 Mae’r GPD wedi ymrwymo i gyflawni rhaglen o fuddsoddiad mawr mewn gorsafoedd, 

i wella safonau a chyfleusterau i gwsmeriaid, i wella cyflwr yr ystâd ac i gynyddu 

perfformiad gweithredol a dibynadwyedd ystâd y gorsafoedd. 

5.9 Mae hyn yn cynnwys: 

 Arolwg llawn o gyflwr pob gorsaf yn y rhwydwaith. 

 Creu model gwybodaeth am asedau gorsafoedd i gyfrannu at y broses o wneud 

penderfyniadau am gynlluniau buddsoddi mewn systemau rheoli asedau 

gorsafoedd i wella’r wybodaeth ganolog a gwybodaeth am asedau gorsafoedd. 

 Creu Cynllun Rheoli Asedau Gorsafoedd, a chysoni/gwella prosesau i sicrhau 

achrediad ISO 55001. 

 Dylunio a darparu Cynllun Gwella Gorsafoedd i gyflawni bron i £200m o 

welliannau i orsafoedd, sy'n cynnwys cynllun gwella i bob gorsaf yn y rhwydwaith, 

gan gynnwys: 

 Monitro teledu cylch cyfyng ymhob gorsaf. 

 System Wybodaeth Gyfrifiadurol wella, a sgrin wybodaeth ddigidol 

newydd. 

 Cyfleusterau gwell ar orsafoedd, gan gynnwys ychwanegu/ailwampio 

ystafelloedd aros, cysgodfannau ar blatfformau a thoiledau. 

 O leiaf 1,500 o fannau parcio newydd i geir, a chysgodfannau ychwanegol i 

feiciau, i wella mynediad i gwsmeriaid. 
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 Manwerthu masnachol gwell mewn gorsafoedd. 

 Hygyrchedd gwell drwy fwy o gynlluniau gorsafoedd heb risiau.  

 Prosiectau mewn gorsafoedd Hwb a Chyfnewidfa allweddol i wella 

swyddfeydd tocynnau, cyfleusterau i gwsmeriaid a hygyrchedd. 

 Prosiectau cymunedol, gydag arian i wneud defnydd newydd o hen 

orsafoedd. 

 Ailfrandio pob gorsaf. 

 Cronfa ar gyfer Gorsafoedd Gwyrdd a Gwaith Celf. 

5.10 Mae’r GPD wedi ymrwymo i'r gwelliannau canlynol ar orsafoedd, ymysg pethau eraill: 

 Caer: gwelliannau i’r gynteddfa / cyfnewidfa, a maes parcio. 

 Shotton: integreiddio gorsafoedd uchel ac isel, cyfnewidfa a gallu ar gyfer Metro 

Gogledd Cymru. 

 Llanelli: amgylchedd gwell, creu lleoedd a chysylltedd.  

 Wrecsam Cyffredinol: cyfnewidfa aml-foddol, Creu Lle, gallu ar gyfer Metro 

Gogledd Cymru.  

 Y Fenni: cyfleusterau gwell, mynediad, edrychiad a gorsaf dreialu allweddol ar 

gyfer Anabledd Cymru o ran hygyrchedd a dylunio cynhwysol. 

 Blaenau Ffestiniog: adeiladau newydd i'r orsaf, fel rhan o bartneriaeth leol i 

gefnogi Llinell Dyffryn Conwy, y gymuned leol, twristiaeth a Rheilffyrdd Ffestiniog 

ac Eryri. 

 Caerfyrddin: llwybrau cerddwyr, ardal feicio a thwristiaeth. 

 Cas-gwent: cyfleusterau i dwristiaid, manwerthu a chyfnewidfa ar gyfer 

bysiau/coetsys. 

 Machynlleth: uwchraddio cyfleusterau ar gyfer hwb Canolbarth Cymru a 

chysylltiadau twristiaeth, yn ogystal â gorsaf i dreialu nodweddion dylunio sy’n 

‘ystyriol o ddementia’. 

 Merthyr Tudful: cyfleusterau hwb ar gyfer Teithio Llesol. 
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6. Cynnwys y Cytundeb Grant 

Cytundeb Grant GPD / 
Atodlen 

Crynodeb 

Cytundeb Grant GPD - 

Tu blaen 

Mae hyn yn cynnwys y prif delerau ac amodau sy'n gymwys i’r 

holl Gytundeb Grant.  

Ymhob rhan o’r Cytundeb Grant lle mae term yn dechrau â 

phriflythyren, bydd term penodol yn cael ei ddiffinio ar gyfer y 

Cytundeb Grant GPD. Mae Cymal 3 yn cynnwys y diffiniadau ar 

gyfer y termau penodol hyn, a dyma’r lle cyntaf i fynd i edrych 

beth yw eu hystyr. 

Mae Cymal 5 yn delio â Thelerau'r Cytundeb Grant, sy'n 15 

mlynedd ond gellir ei ddiwygio fel y nodir yng nghymal 5.  

Atodlen 1.1. 

“Gwasanaethau 

Rheilffyrdd a Datblygu 

Gwasanaethau”  

Mae’n delio â'r gwasanaethau rheilffyrdd angenrheidiol, 

pennu’r llwybrau y gellir eu rhedeg, y broses ar gyfer datblygu 

amserlenni, cytuno ar Gynlluniau Trenau a materion 

cysylltiedig eraill. Mae’r Gofynion Gwasanaethau Trên wedi'u 

cynnwys yn Atodiad 1, sy'n nodi'r gwasanaethau trên sy'n 

gymwys ar bob dyddiad pryd mae’r amserlenni’n cael ei newid. 

Ymdrinnir hefyd â chynllunio capasiti a rheoli torfeydd.  

Atodlen 1.2 

“Ymrwymiadau 

Gweithredu” 

Mae’n delio â’r gofynion gweithredu dyddiol ar gyfer 

gwasanaethau rheilffyrdd, newid amserlenni a rheoli 

digwyddiadau arbennig. 

Atodlen 1.4 

“Ymrwymiadau tuag at 

y Teithwyr” 

Mae’n delio â gwasanaethau i gwsmeriaid, megis darparu 

gwybodaeth, gwerthu tocynnau, darparu Wi-Fi, glanhau 

trenau a gorsafoedd, cyhoeddi data perfformiad. 

Hefyd, mae paragraff 10 yn delio â gofynion marchnata a 

chyfathrebu. 

Atodlen 1.5 

“Gwybodaeth am 

Deithwyr” 

Mae’n delio â chasglu gwybodaeth am nifer teithwyr, a chyfri a 

darparu data. 

Mae’r gofynion Data Teithio Agored ym mharagraff 9 yn delio 

â darparu data i ddarparwyr apiau i gefnogi dulliau gwell o roi 

gwybodaeth i deithwyr. 
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Cytundeb Grant GPD / 
Atodlen 

Crynodeb 

Atodlen 1.6 “Y Stoc 

Cerbydau” 

Mae’n delio â’r gofynion ar gyfer y stoc cerbydau. Mae’r 

atodiadau’n cynnwys gofynion sylfaenol y stoc cerbydau a’r 

stoc cerbydau y mae’r GPD yn ei gynnig ar gyfer Telerau’r 

Cytundeb Grant. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am gapasiti 

a chyfleusterau. 

Atodlen 1:7 

"Gorsafoedd” 

Mae’n delio â gwybodaeth am reoli gorsafoedd (sy'n cael eu 

rheoli fel rhan o’r Gwasanaethau) ac ym mharagraff 13 mae’n 

gosod safonau sylfaenol ar gyfer gorsafoedd.   

Mae Atodiad 1 yn delio ag ymrwymiadau i ddiogelu 

gorsafoedd a meysydd parcio, ac mae’n cynnwys dyddiad 

cwblhau arfaethedig. 

Atodlen 2.1 - 2.3 

“Asedau, Prydlesi, 

Masnachfreintiau a 

Chynlluniau Eraill” 

Mae’n delio â’r rhwymedigaethau cyfreithiol ar gyfer prydlesi 

asedau.  

Atodlen 2.5 “Cynlluniau 

Trafnidiaeth, Teithio a 

Chynlluniau Eraill” 

Mae’n disgrifio’r prisiau tocynnau teithio rhatach, disgownt ac 

aml-foddol y mae’n rhaid i'r GPD eu cefnogi. Mae Atodiadau 1 

a 2 yn rhestru’r cynlluniau angenrheidiol penodol. 

Atodlen 3A – 

“Gwasanaethau 

Rheolwr Seilwaith” 

Yn dilyn trosglwyddo asedau Rheilffyrdd y Cymoedd o Network 

Rail i Drafnidiaeth Cymru, a phrydlesu’r asedau i'r GPD wedi 

hynny, rhaid i’r GPD ddarparu’r Gwasanaethau Rheolwr 

Seilwaith. Mae’r rhain yn delio â phob agwedd ar reoli asedau 

Rheilffyrdd y Cymoedd o wely cledrau i signalu er mwyn i’r 

gweithredwr allu parhau i redeg gwasanaethau rheilffordd ar 

Reilffyrdd y Cymoedd. Mae rhai darpariaethau penodol ar 

gyfer gwahanol fathau o asedau a sut i’w rheoli. 

Mae darpariaethau ychwanegol yn Atodlen 3A yn delio â’r 

broses ar gyfer adnewyddu asedau. 

Mae swyddogaeth yr Adroddwr Annibynnol yn darparu cyngor 

arbenigol annibynnol i’r GPD a Thrafnidiaeth Cymru am reoli’r 

asedau. 

Sylwch fod yr atodlen yn cael ei chynnwys fel dogfen ar wahân 

i weddill Cytundeb Grant GPD. 
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Cytundeb Grant GPD / 
Atodlen 

Crynodeb 

Atodlen 3B - 

"Gwasanaethau 

Seilwaith a Gwaith 

Seilwaith y GPD" 

Mae’n delio â'r gofynion ar gyfer trawsnewid Rheilffyrdd y 

Cymoedd. 

Y Prif Wasanaethau Seilwaith yw'r gwasanaethau sy’n 

angenrheidiol i drawsnewid Rheilffyrdd y Cymoedd i gefnogi’r 

gwasanaethau rheilffyrdd gwell. Mae’r rhain yn cynnwys 

symud ymlaen o Ddylunio'r Cysyniad i’w ddylunio’n fanwl. 

Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o’r gwaith ar Reilffyrdd y 

Cymoedd yn cael eu gwneud gan Bartneriaid Cyflenwi 

Seilwaith, dan gontract uniongyrchol gan Drafnidiaeth Cymru. 

Mae’r GPD yn gweithredu fel “Partner Cyflenwi” asiant rheoli 

ar gyfer y contractau hyn.  (Atodiad 5) 

Mae Gwaith Seilwaith y GPD yn caniatáu i rywfaint o’r gwaith 

gael ei gyflawni’n uniongyrchol gan y GPD mewn rhai 

amgylchiadau penodol. (Atodiad 6). 

Mae Gwasanaethau Seilwaith Ychwanegol yn caniatáu i'r GPD 

ddarparu gwasanaethau seilwaith ar gyfer materion fel 

estyniadau i Reilffyrdd y Cymoedd. 

Sylwch fod yr atodlen yn cael ei chynnwys fel dogfen ar wahân 

i weddill Cytundeb Grant GPD. 

Atodlen 4 – 

“Hygyrchedd a 

Chynhwysiant” 

Mae’n delio â'r gofynion ar y GPD o ran hygyrchedd a 

chynhwysiant.  Mae hyn yn cynnwys sefydlu cyllideb ar gyfer 

mân waith. Mae'r Polisi Diogelu Pobl Anabl wedi’i gynnwys ym 

mharagraff 4, gyda materion perthnasol eraill. 

Atodlen 5 – “Prisiau 

Tocynnau a Thocynnau 

Clyfar” 

Mae’n delio â’r broses a’r gofynion ar gyfer dyrannu tocynnau 

i'r fasged docynnau, gosod y prisiau a rheoleiddio prisiau 

tocynnau. 

Mae Atodlen 5.9 yn delio â thocynnau clyfar. Sylwch fod 

rhwymedigaethau yn delio â thocynnau clyfar mewn rhannau 

eraill o’r Cytundeb Grant GPD, gan gynnwys yn y Cynllun 

Gwella Gwasanaethau. 

Atodlen 6 – 

“Ymrwymiadau 

Gwasanaethau 

Mae Atodlen 6.1 “Ymrwymiadau Penodol i Wasanaethau 

Rheilffyrdd” yn cynnwys ymrwymiadau ledled y DU i 

gydweithio. Roedd materion ychwanegol yn cynnwys 

ymrwymiadau Ad-daliad am Oedi (paragraff 3) ac Uned Fusnes 
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Cytundeb Grant GPD / 
Atodlen 

Crynodeb 

Rheilffyrdd ac 

Ymrwymiadau Penodol” 

y Gororau, sy’n delio â gwasanaethau yn Lloegr (paragraff 4) 

Mae Atodlen 6.2 "Ymrwymiadau Penodol" yn cynnwys tabl o’r 

Ymrwymiadau Penodol. Mae’r rhain yn cael eu gosod yn uchel 

ond maent yn cofnodi ymrwymiadau ariannol allweddol y GPD. 

Atodlen 7.1 - 

"Perfformiad 

Gweithredol" 

Mae’n delio â mesurau perfformiad gweithredol ar gyfer y 

gwasanaethau rheilffyrdd, sy'n cynnwys:  

Mae ATG - Amser mae Teithwyr yn ei Golli yn fesur a bwysolir 

o effaith oedi ar deithwyr, gyda rhwymedi ariannol;  

Trefniannau Byr - sef mesur lle mae llai o gapasiti yn cael ei 

ddarparu yn y gwasanaeth nag a drefnwyd yn yr amserlen ac 

sy'n cynnwys rhwymedi ariannol;  

Canslo a Pheidio ag Aros mewn Gorsafoedd. 

Mae’r meincnodau ar gyfer perfformiad wedi’u cynnwys yn yr 

atodlen hefyd. 

Atodlen 7.2 - "Arolygon 

Teithwyr National Rail, 

Adroddiadau i 

Gwsmeriaid a Chynllun 

Buddsoddiad mewn 

Cwsmeriaid a’r 

Gymuned (CCI)” 

Mae’n cynnwys mesurau yn seiliedig ar Arolygon Teithwyr 

National Rail, Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid, ac Arolwg 

Siopwr Cudd. Mae’r gofynion ar gyfer Cynllun Buddsoddi 

mewn Cwsmeriaid a’r Gymuned (CCI) wedi’u nodi ym 

mharagraff 18. 

Mae rhwymedigaethau ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi’u 

cynnwys ym mharagraffau 15 ac 16. 

Atodlen 7.3 - 

"Cyfundrefn Ansawdd 

Gwasanaethau" 

Mae system rheoli ansawdd gwasanaeth a meincnodau 

ansawdd gwasanaeth wedi’u nodi yn yr atodlen hon. Mae’r 

rhain yn cynnwys y gorsafoedd a’r stoc cerbydau. 

Atodlen 7.4 - 

"Cyfundrefn Teithio heb 

Docyn" 

Mae’n gosod y dull ar gyfer arolygon teithio heb docyn 

(Atodiad 2) a’r meincnodau y mae’n rhaid i’r GPD eu cyrraedd. 

Mae hyn yn cynnwys rhwymedi ariannol. 

Atodlen 7.5 - 

"Cyfyngiadau ar 

Ddefnydd Rheilffyrdd y 

Cymoedd" 

Mae’n delio ag eiddo ar Reilffyrdd y Cymoedd ar ôl i'r GPD 

ddechrau bod yn Rheolwr Seilwaith dros Reilffyrdd y Cymoedd. 

Mae hyn yn cynnwys rhwymedi ariannol. 
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Cytundeb Grant GPD / 
Atodlen 

Crynodeb 

Atodlen 8.1 - "Taliadau 

Gwasanaethau 

Rheilffyrdd" 

Mae’n delio â chyfrifo a gwneud Taliadau Gwasanaethau 

Rheilffyrdd - sef y taliadau grant fel bod modd darparu 

gwasanaethau rheilffyrdd i gwsmeriaid. Mae taliadau’n cael eu 

gwneud yng nghylch cyfnod adrodd y rheilffyrdd, sef 4 

wythnos, gydag 13 o daliadau y flwyddyn. 

Atodlen 8.2 - 

"Mecanwaith Rhannu 

Elw" 

Mae’n delio â’r prosesau a’r cyfrifiadau ar gyfer y mecanwaith 

rhannu elw er mwyn i'r elw a wneir gan y GPD gael ei rannu 

gyda’r Awdurdod. 

Atodlen 8.3 - 

"Addasiadau i Fynediad 

at Gledrau ac 

Addasiadau i Ffioedd 

Gorsafoedd" 

Mae’n nodi'r broses ar gyfer gwneud addasiadau i fynediad at 

gledrau a ffioedd gorsafoedd. 

Atodlen 8.4 - "Addasu 

Cymorth Refeniw" 

Mae’n delio â’r broses a’r allbwn os oes angen cymorth 

refeniw ar y GPD. Mae hyn yn cynnwys y trothwyon, y cyfnod 

rhybudd am wneud cais, a’r cynnydd yn y rhwymedigaethau ar 

y GPD pan elwir am gymorth refeniw.  

Atodlen 8.5 - "Taliadau 

Gwasanaethau Rheolwr 

Seilwaith" 

Mae’n delio â thaliadau am Wasanaethau Rheolwr Seilwaith a 

nodir yn Atodlen 3A. Gall statws y ffioedd fod yn “Ddatblygol”, 

“Cadarn” a “Sefydlog”. Mae’r holl ffioedd yn symud drosodd i 

“Sefydlog” dros amser. Mae taliadau’n cael eu gwneud yng 

nghylch cyfnod adrodd y rheilffyrdd, sef 4 wythnos, gydag 13 o 

daliadau y flwyddyn. 

Atodlen 8.6 "Taliadau 

Arian Grant" 

Mae Atodlen 8.6 yn delio â thaliadau arian grant ar gyfer depo 

Ffynnon Taf, sy'n cael ei ariannu gan ddefnyddio’r mecanwaith 

Gwerth Gweddilliol.  

Mae Atodlen 8.7 yn delio ag arian grant arall, gan gynnwys 

stoc cerbydau a thurniau, ymysg materion eraill. 

Atodlen 9 – 

“Newidiadau ac 

Amrywiadau” 

Mae Atodlen 9.1 yn delio â’r broses ar gyfer newid y Model 

Ariannol Tendr Olaf (FTFM), y model ariannol go iawn a 

chyfrifo effaith y newidiadau. Nodir y trothwyon ar gyfer y 

newidiadau cymwys ac effeithiau cost newidiadau i Daliadau 
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Cytundeb Grant GPD / 
Atodlen 

Crynodeb 

Gwasanaethau Rheilffyrdd yn deillio o newidiadau i’r 

Gwasanaethau Seilwaith neu Wasanaethau Rheolwr Seilwaith.  

Mae Atodlen 9.3 yn delio ag amrywio’r Cytundeb Grant. 

Atodlen 10 – 

“Rhwymedïau, 

Digwyddiadau 

Diffygdalu a 

Digwyddiadau Terfynu” 

Mae Atodlen 10 yn nodi'r hawliau gorfodi sydd ar gael i'r 

Awdurdod, y digwyddiadau diffygdalu a digwyddiadau eraill 

sy’n caniatáu eu defnyddio, a digwyddiadau force majeure a 

allai fod yn berthnasol i'r gwasanaethau. 

Atodlen 11 – 

“Cyfarfodydd 

Perfformiad GPD a 

Gwybodaeth i Reolwyr” 

Mae’n delio ag adolygu perfformiad, penodi a phrosesau i staff 

allweddol, a darparu gwybodaeth i reolwyr gan gynnwys 

templedi adroddiadau a chyfrifon rheoli. 

Atodlen 12 – 

“Cyfamodau Ariannol a 

Bondiau”  

Mae’n disgrifio’r cyfamodau ariannol (mewn cymarebau 

hylifedd oes) sy’n cael eu darparu gan y GPD, a’r bondiau 

ariannol am berfformiad, tocynnau tymor a seilwaith. Mae’n 

ymwneud hefyd â gweithred gyllid wahanol sy'n disgrifio’r 

modd mae cymarebau hylifedd Opco (gwasanaethau 

rheilffyrdd) a chymorth rhiant-gwmni yn cael eu rheoli. 

Atodlen 13 – “Mentrau’r 

Diwydiant Rheilffyrdd ac 

Ymrwymiadau a 

Chynaliadwyedd Arloesi 

a Chaffael yn Foesegol” 

Mae Atodlen 13.1 yn delio â mentrau’r diwydiant rheilffyrdd, 

sy’n cynnwys gofynion mewn perthynas â Heddlu Trafnidiaeth 

Prydain, atal hunanladdiad, Partneriaeth Rheilffyrdd 

Cymunedol (gan gynnwys sefydlu partneriaethau newydd yn 

ogystal â chefnogaeth i bartneriaethau cyfredol), mabwysiadu 

gorsafoedd a materion eraill. 

Mae Atodlen 13.2 yn delio ag arloesi a rhwymedigaethau’r 

GPD i arloesi a chymryd rhan mewn mentrau arloesi. 

Mae Atodlen 13.3 yn delio â chynaliadwyedd a chaffael yn 

foesegol, ac mae wedi’i rhannu’n wahanol rannau sy'n 

canolbwyntio ar faterion penodol: 

Mae Rhan 1 yn gofyn am weithredu Cynllun a Strategaeth 

Datblygu Cynaliadwy a’u symud ymlaen drwy gyfnod y 

cytundeb; 

Mae Rhan 2 yn delio â chaffael yn ddarbodus a moesegol, gan 

gynnwys y gofyniad i ddarparu cyfleoedd i Fusnesau Bach a 
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Cytundeb Grant GPD / 
Atodlen 

Crynodeb 

Chanolig a Mentrau yn y Trydydd Sector, caffael adnoddau’n 

foesegol a’r Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth Foesegol; 

Mae Rhan 3 yn delio â materion cymdeithasol, gan gynnwys 

sgiliau, hyfforddiant, prentisiaethau a gofynion Cyflog Byw; 

Mae Rhan 4 yn delio â gofynion amgylcheddol, gan gynnwys 

bioamrywiaeth, rheoli gwastraff, lleihau carbon a theithio 

llesol. Mae Atodiad 1 yn nodi’r adroddiadau cynaliadwyedd 

gyda nifer o ddangosyddion perfformiad allweddol a 

thargedau; mae Rhan 5 yn delio â materion diwylliannol a 

hefyd yn cynnwys gofynion mewn perthynas â’r Gymraeg. 

Atodlen 14 – 

“Cadwraeth Asedau” ac 

Atodlen 15 – 

“Rhwymedigaethau’n 

gysylltiedig â Therfynu”  

Mae gan Atodlen 14 y gofynion technegol cytundebol sy’n 

ymwneud ag asedau a chontractau allweddol. Yna, mae hyn yn 

bwydo i mewn i Atodlen 15, sy'n delio â’r gofynion pryd mae’r 

Cytundeb Grant GPD yn dod i ben. Mae Atodlen 14.6 yn delio 

â’r mecanwaith Gwerth Gweddilliol, ac mae’n cynnwys nifer o 

welliannau sy’n cael eu hariannu gan ddefnyddio’r mecanwaith 

hwn. 

Atodlen 16 – 

“Pensiynau” 

Mae’n delio â gofynion pensiynau, gan gynnwys 

rhwymedigaethau’r GPD o ran Cynllun Pensiynau’r Rheilffyrdd. 

Atodlen 17 – 

“Cyfrinachedd a Rhyddid 

Gwybodaeth”  

Mae’n delio ag ymrwymiadau’r GPD tuag at gyfrinachedd a 

chydymffurfio â Rhyddid Gwybodaeth. 

Atodlen 18 – “Cerrig 

Milltir” 

Mae’n delio â cherrig milltir y GPD ar gyfer cyflawni 

gwelliannau i'r gwasanaethau, ac mae’n nodi taliadau oedi 

cerrig milltir os nad ydynt yn cael eu cyflawni.  

Mae Atodlen 18.2 yn rhestru dibyniaethau’r Awdurdod ac 

eitemau eithriadol sydd y tu hwnt i reolaeth y GPD. 

Mae Atodlen 18.3 yn delio â’r broses o dderbyn cerrig milltir, 

ac mae’r atodiad yn cynnwys proses dderbyn ar gyfer 

gwasanaethau y gellir eu cyflawni. 

Sylwch fod cerrig milltir Trawsnewid Rheilffyrdd y Cymoedd 

wedi’u cynnwys yn Atodiad 11 o Atodlen 3B. 
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7. Dogfennau Eraill 

7.1 Dyma ddogfennau y mae’r Cytundeb Grant GPD yn cyfeirio atynt, sy’n darparu mwy o 

fanylion am ddatrysiad y GPD neu'n nodi materion ychwanegol. Dogfennau “gwaith” 

yw llawer ohonynt, sef mae’r Cytundeb Grant GPD yn cyfeirio at y fersiwn 

gychwynnol ond bydd y ddogfen yn cael ei datblygu ymhellach ac yn cael ei chynnal 

drwy gydol gyfnod y Cytundeb Grant. Mae’r dogfennau’n cynnwys y canlynol: 

Dogfen Ychwanegol Crynodeb 

Gofynion Gwasanaethau Trên 

(Atodlen 1.1 Atodiad 1) 

Gofynion Gwasanaethau Trên ar gyfer 

dyddiadau perthnasol pryd mae’r amserlenni’n 

cael eu newid. 

Cyfansoddiad Tablau Gofynion 

Sylfaenol Stoc Cerbydau a Fflyd y 

Trenau 

(Atodlen 1.6 Atodiadau 1 a 2) 

Tablau’n dangos fflydoedd trenau a’r gofynion 

sylfaenol ar gyfer y stoc cerbydau 

Cynllun Gwella Gorsafoedd 

(Atodlen 1.7 Atodiad 3) 

Y cynllun i wella gorsafoedd ar draws 

rhwydwaith Cymru a Thros y Ffin. 

Cynllun Datblygu Cymdeithasol a 

Masnachol Drafft ar gyfer Gorsafoedd 

(Atodlen 1.7 Atodiad 5) 

Y cynllun drafft cychwynnol ar gyfer 

datblygiadau cymdeithasol a masnachol ar 

orsafoedd 

Cynllun Gwella Gwasanaeth Mae’r Cynllun Gwella Gwasanaeth yn cynnwys 

nifer o welliannau sy’n cael eu cynnig gan y GPD 

neu rai mae wedi ymrwymo iddynt. Mae’r 

broses ar gyfer rheoli’r Cynllun Gwella 

Gwasanaeth wedi’i nodi yn Rhan 2 o Atodlen 

6.3. 

Cod Ymarfer ar gyfer Canslo a Pheidio 

ag Aros mewn Gorsafoedd 

(Atodlen 7.1 Atodiad 3) 

Y cod ymarfer drafft cychwynnol ar gyfer y GPD 

am ganslo neu beidio ag aros mewn gorsafoedd 

ar gyfer y gwasanaethau rheilffyrdd. 

Gweithred gyllid 

(Atodlen 12) 

Mae’r weithred gyllid yn rhan o Gytundeb Grant 

GPD, ac mae’n darparu'r Cymorth Rhiant-gwmni 

i Opco er mwyn sicrhau eu bod yn cadw lefel 

benodol o hylifedd (arian parod yn y cwmni).  
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Dogfen Ychwanegol Crynodeb 

Cynllun ar gyfer Cydweithio â Network 

Rail 

(Atodlen 13.1 Atodiad 3) 

Y cynllun drafft cychwynnol ar gyfer gweithio â 

Network Rail. 

Y Strategaeth Arloesi Gychwynnol 

(Atodlen 13.2 Atodiad 1) 

Y strategaeth ddrafft gychwynnol ar gyfer 

arloesi i'r Gwasanaethau Rheilffyrdd. 

Cynllun Cychwynnol ar gyfer Datblygu 

Cynaliadwy 

(Atodlen 13.1 Rhan 1 Atodiad 1) 

Y strategaeth ddrafft gychwynnol ar gyfer 

cynaliadwyedd i'r gwasanaethau. 

Strategaeth Datblygu Cynaliadwy 

(Atodlen 13.1 Rhan 1 Atodiad 2) 

Y strategaeth ddrafft gychwynnol ar gyfer 

cynaliadwyedd i'r gwasanaethau. 

Cynllun Gweithredu’r Gymraeg 

(Atodlen 13.1 Rhan 5 Atodiad 1) 

Y Cynllun Gweithredu cychwynnol drafft ar gyfer 

y Gymraeg. 

 

8. Sicrhau eu bod yn cael eu Cyflawni 

Mecanweithiau Gorfodi a Chontractau 

8.1 Mae gan yr Awdurdod nifer o reolau contractau a gorfodi. Yr atodlen allweddol i droi 

ati ar gyfer hyn yw Atodlen 10, er bod rhai darpariaethau eraill yn berthnasol. Dim 

ond y mecanweithiau sy’n cael eu nodi yn y ddogfen hon. Mae’r prosesau a’r 

amgylchiadau lle gellir eu defnyddio wedi’u nodi yn y Cytundeb Grant GPD. Nid yw 

hon yn rhestr holl-gynhwysfawr o’r rhwymedïau a allai fod ar gael mewn 

amgylchiadau penodol. Dyma’r mecanweithiau ar gyfer rheoli a gorfodi contract: 

 Taliadau Cerrig Milltir ac Oedi yn y Cerrig Milltir. 

 Hysbysiad Rhybuddio. 

 Taliadau a didyniadau Perfformiad ATG. 

 Taliadau Trefniannau Byr. 

 Taliadau Teithio heb Docyn. 
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 Taliadau Cyfyngu ar Ddefnydd (yn dilyn dechrau Gwasanaethau Rheolwr

Seilwaith)

 Cynlluniau Perfformiad.

 Cynlluniau Rhwymedïol a Chytundebau Rhwymedïol.

 Gorfodi Deddf Rheilffyrdd (1993) Adran 55.

8.2 Hefyd, ac fel y nodir drwy gyfeirio at Atodlenni 7 ac 11 yn Adran 6 uchod, mae nifer o 

Ddangosyddion Perfformiad Allweddol ac elfennau adrodd ynghylch gwasanaeth y 

mae’n rhaid i’r GPD eu darparu. Mae’r rhain yn cael eu darparu ar gyfer pob cyfnod 

adrodd o 4 wythnos, ac maent yn cael eu hadolygu yn yr adolygiadau perfformiad 

sy'n cael eu cynnal ar y cyd rhwng yr Awdurdod a’r GPD ar gyfer pob cyfnod 

gwasanaeth. Mae disgwyl i’r adroddiadau a’r dangosyddion perfformiad allweddol 

gael eu datblygu ar y cyd drwy gyfnod y gwasanaethau. Mae gan yr Awdurdod hawl 

hefyd i fynnu adroddiadau ychwanegol os bydd eu hangen. 

9. Taliadau

9.1 Mae’r Taliadau yn y Cytundeb Grant GPD wedi’u nodi yn Atodlen 8. Mae’r taliadau

wedi’u gosod yn y categorïau canlynol:

 Taliad Gwasanaethau Rheilffyrdd – taliad Grant blynyddol ar gyfer darparu

gwasanaethau rheilffyrdd wedi’i gyfrifo yn ôl darpariaethau Atodlen 8.1. Mae’r

taliad yn digwydd bob 4 wythnos mewn cylch adrodd sydd ag 13 cyfnod. Mae’r

taliadau’n cael eu gwneud yn net o unrhyw ddidyniadau a rhwymedïau ariannol

perfformiad, fel rhan o Atodlen 7, a allai fod wedi digwydd i'r GPD.

 Gwasanaethau Seilwaith a Gwaith Seilwaith GPD – taliadau ar gyfer rhaglen

seilwaith Rheilffyrdd y Cymoedd a Phartneriaid Cyflenwi Seilwaith drwy broses

gais am daliad (Atodlen 3b).

 Taliadau Gwasanaethau Rheolwr Seilwaith – taliadau am ddarparu Gwasanaethau

Seilwaith ar gyfer asedau Rheilffyrdd y Cymoedd. Mae’r rhain yn digwydd drwy

drosglwyddo asedau Rheilffyrdd y Cymoedd i Drafnidiaeth Cymru, a byddant yn

cael eu talu’n fisol. (Atodlen 8.5)

 Arian grant ar gyfer adeiladu Depo Ffynnon Taf (Atodlen 8.6).
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 Arian grant wedi'i gyfalafu ar gyfer asedau sy’n cynnwys turniau, a rhywfaint o

stoc cerbydau ychwanegol (Atodlen 8.7).
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