
 

 

11 Tachwedd 2019 

Dear James, 

Diolch i chi am ddarparu copi o'ch Cynllun Rheoli Risg i'r Pwyllgor, a hynny mewn ymateb i 

Argymhelliad 6 yn adroddiad y Pwyllgor ym mis Mawrth 2019 ynghylch Amharu ar y 

Rheilffyrdd yn ystod yr hydref. Mae'r Pwyllgor hefyd yn ddiolchgar am y wybodaeth bellach 

a ddarparwyd yn dilyn ein hymweliad diweddar â Depo Treganna ynghylch gosod 

Gwarchodwyr Olwynion rhag iddynt lithro ar drenau yn fflyd Cymru. Nodwyd yr ohebiaeth 

hon a'r Cynllun Rheoli Risg gan y Pwyllgor yn y cyfarfod heddiw. 

Mae'r Cynllun Rheoli Risg yn ddefnyddiol o ran egluro sut mae Trafnidiaeth Cymru yn 

lliniaru’r risgiau sy'n gysylltiedig â newidiadau arfaethedig i'r fflyd, ac mae'n rhestru'r naw 

fflyd newydd a rhaeadredig, gan ddangos yr ystod o wahanol gerbydau i'w defnyddio i 

wasanaethu teithwyr yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor hefyd yn ymwybodol o'r materion 

gweithredol parhaus mewn perthynas â'r oedi o ran rhoi’r trenau Dosbarth 230/Dosbarth 

769 newydd ar waith, a'r cais i'r Adran Drafnidiaeth i gadw Pacers yn weithredol am gyfnod 

hirach. Mae'n debyg na fydd yn syndod ichi wybod bod yr Aelodau yn parhau i gael nifer 

fawr o gwynion yn eu gwaith achos gan deithwyr sy'n wynebu sefyllfa annerbyniol o ran 

oedi, canslo a gorlenwi trenau, a threnau byr. 

Yng ngoleuni'r ystod o gerbydau sy'n cael eu defnyddio, ar amserlen symudol, gall fod yn 

weddol anodd ar hyn o bryd i arbenigwyr annhechnegol ddeall y darlun cyfan o ran 

cyflenwi ar y rheilffyrdd – h.y. y gwahanol fathau o drenau, eu capasiti, a phryd a sut y mae 

Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu rhoi’r cerbydau hyn ar waith ar y gwahanol linellau i 

gynyddu capasiti a gwella’r profiad i deithwyr. Byddai'n ddefnyddiol iawn felly pe bai 

Trafnidiaeth Cymru yn gallu darparu'r manylion a ganlyn o'ch cynlluniau cerbydau cyfredol 

ac at y dyfodol, wedi'u cyflwyno ar ffurf graffiau yn ddelfrydol.  Byddem yn croesawu'r 

wybodaeth a ganlyn: 

• Nifer y trenau o bob math, gan gynnwys sut y disgwylir i hyn newid dros amser; 

• Capasiti teithwyr ar gyfer pob trên ac fel cyfanswm, a sut mae hyn yn newid dros 

amser; 
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• Manylion ynghylch i ba raddau y mae pob trên wedi'i adnewyddu, a oes ganddo 

Warchodwyr Olwynion rhag iddo lithro ac a yw’n cydymffurfio â rheoliadau PRM 

TSI; 

• Pryd y disgwylir i bob math o drên fynd i mewn ac allan o wasanaeth (gan nodi 

unrhyw ansicrwydd ynghylch hyn); 

• Ar ba linellau a gwasanaethau y mae'r trenau yn cael eu defnyddio, neu y byddant 

yn cael eu defnyddio, a sut mae cyfanswm y capasiti ar bob llinell a gwasanaeth yn 

newid dros amser; 

Rydym yn amlwg yn deall y bydd rhai manylion gweithredol yn newid, ac y bydd rhai 

amodau ynghlwm ag amserlenni er mwyn rheoli disgwyliadau cwsmeriaid. Yn yr un modd, 

mae gan y Pwyllgor rôl bwysig i'w chwarae o ran craffu ar gynlluniau Trafnidiaeth Cymru ar 

ran teithwyr, ac rydym am fod mewn sefyllfa mor gryf â phosibl i ddeall y cynlluniau hynny 

ar gyfer rheoli cerbydau.  

Bydd y tîm clercio yn hapus i drafod y cais hwn ymhellach gyda chi neu'ch cydweithwyr pe 

bai hynny o ddefnydd. 

Diolch eto am barhau i gyfathrebu mewn ffordd agored a chydweithredol â’r Pwyllgor wrth 

iddo gyflawni ei rôl graffu, ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yng nghyfarfodydd y 

Pwyllgor yn y dyfodol. 

Cofion cynnes,, 
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