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Annwyl Russell 

Diolch am y cyfle i fod yn bresennol ym Mhwyllgor Craffu Cyffredinol yr EIS ar 9 Mai 2019. 
Isod ceir rhagor o wybodaeth ar gyflwyno ymrwymiadau'r gytundeb ar gyfer y fasnachfraint 
y cytunais i'w darparu. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ysgrifennu'n uniongyrchol at y pwyllgor 
gyda gwybodaeth am gysylltedd ar reilffyrdd y Cymoedd. 

Rwy'n fodlon â'r cynnydd sydd wedi'i wneud yn erbyn ymrwymiadau'r cytundeb. Mae 
Cytundeb Grant yr ODP (Gweithredwr a Phartner Datblygu) yn cynnwys dros 3,000 o 
ymrwymiadau gyda 390 o eitemau yn y Cynllun Gwella Gwasanaeth. Mae'r rhain wedi eu 
cynllunio i drawsnewid a gwella'r gwasanaethau rheilffyrdd yn barhaus ar gyfer teithwyr 
Cymru a'r Gororau. Mae'r ymrwymiadau hyn yn amrywio o gerbydau newydd ledled Cymru 
a'r Gororau i gyflwyno trefn cymhelliant cyflawni perfformiad yn ffocysu ar y cwsmer (mesur 
Amser Teithiwr a Gollir)i wella arwyddion i gwsmeriaid, gwella'r wybodaeth a lleihau 
allyriadau carbon. Mae'r contract yn cynnwys strwythur llywodraethu cadarn a phroses 
gofnodi i alluogi Trafnidiaeth Cymru i fonitro yn ofalus a sicrhau bod pob un o'r 
ymrwymiadau hyn yn cael eu cyflawni. 

Saith mis ers dechrau'r contract hwn, mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau ar y contract 
newydd ac wedi dechrau ar y broses bontio. Mae'r contract yn cynnwys proses o newid a 
amlinellwyd yn Atodlen 9 Cytundeb Grant ODP a Chynllun Gwella Gwasanaeth y gellir ei 
ymestyn neu ei newid fel a amlinellir yn Atodlen 6.3 Cytundeb Grant ODP i ganiatáu 
rhywfaint o hyblygrwydd i gydnabod, o fewn contract 15 mlynedd, y gallai'r atebion gorau i 
gwsmeriaid newid. Mae'r broses ar gyfer newidiadau i ymrwymiadau yn sicrhau bod gwerth 
am arian i ddinasyddion Cymru a'r canlyniadau gorau i gwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru yn 
parhau. 

Hyd yn hyn, mae amrywiol ymrwymiadau wedi'u cyflawni ac maent yn cynnwys: 

 Glanhau 37 o orsafoedd a phob trên yn drylwyr

 Cyflwyno trefn berfformio newydd Amser Teithiwr a Gollir

 Dechrau y drefn gwella ansawdd y gwasanaeth yn barhaus

 Ad-daliad Oedi 15

 Oddeutu £100 mil wedi ei ddarparu i bartneriaethau rheilffyrdd cymunedol o fewn
chwe mis cyntaf y contract

 6 o gynadleddau addasu gorsafoedd wedi'u cynnal /cynllunio yn ddiweddarach ym
mis Mai

 Cyflwyno Cynllun Tocynnau Smart
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 Cytundeb Partneriaeth ar y Cyd rhwng Network Rail a Trafnidiaeth Cymru 
(Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi'i lofnodi gan y ddwy ochr) 

 Ail-frandio cyfan-gwbl o bob Dosbarth 142 a 143S 

 Dechrau y gwasanaeth teithwyr rheilffyrdd newydd rhwng Caer - Lerpwl o 19 Mai 
2019. 

 Lansio y Weledigaeth Rheilffyrdd Cymunedol 
 
 
Yn gywir 
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