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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Ty Hywel 

Caerdydd 

CF991NA 

23 Mai 2019 

Annwyl Mr George, 

Gofynnwyd i mi ymateb i1r Pwyllgor ynghylch y pwyntiau a godwyd gan Mr Hefin David 

AC ynglyn a chysylltedd cledrau'r Cymoedd. 

Rydym wedi cymryd camau i gynyddu ein fflyd yn gyffredinol drwy gyflwyno 5 x cyn

drenau Dosbarth 153 GWR, a hefyd mae Dosbarth 150 na fu'n cael ei ddefnyddio ers 

tro ar waith unwaith eto ar 61 atgyweirio'r difrod a wnaed gan lifogydd. 

Bydd y trenau dosbarth 153 yn cael eu defnyddio i wasanaethu llinellau amrywiol ar 

draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau, sy'n golygu y gallwn ryddhau stoc i gryfhau'r 

gwasanaethau ar adegau prysur y bore a'r prynhawn ar linell Cwm Rhymni. 0 

ddyddiad Newid Amserlen Mis Mai (19 Mai), bydd saith 0 1r wyth gwasanaeth i 

Gaerdydd ar adeg brysur y bore, a phob un o'r wyth gwasanaeth allan o Gaerdydd ar 

adeg brysur y prynhawn, yn cynnwys setiau pedwar cerbyd. 

Ym mis Mehefin, byddwn yn cyflwyno i'r llinell setiau pedwar cerbyd 'Dosbarth 37' 

wedi'u hadnewyddu sy'n cael eu tynnu gan locomotif. Bydd hyn yn caniatau i ni drefnu 

bod rhywfaint 0 1r stoc bresennol -fesul un -yn cael ei adnewyddu ac yn destun gwaith 

i gydymffurfio a'r rheoliadau pobl a symudedd cyfyngedig. Bydd 220 sedd ar dren 

Dosbarth 37 (pedwar cerbyd) sy'n cael ei dynnu gan locomotif felly bydd mwy o seddau 

ar rai gwasanaethau. 

Rydym wedi llwyddo i gael gafael ar y cerbydau Dosbarth 37 yn weddol gyflym er 

mwyn darparu'r cadernid o ran capasiti y mae angen mawr amdano ar y llinell deithwyr 

brysur hon. Rydym yn eu llogi tan ddiwedd y flwyddyn, ac yna yr ydym yn bwriadu 

cyflwyno trenau 'Dosbarth 769' mwy modern sydd wedi'u hadnewyddu. 
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