
29 Mai 2019 

Annwyl Keith, 

Pan wnaethom gyfarfod â chi ar 12 Chwefror, gwnaethoch ddweud y byddech yn 
croesawu cyflwyniad ffurfiol i'ch adolygiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a 
Sgiliau yma yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.   

Croesawodd y Pwyllgor eich parodrwydd i ymgysylltu â ni, ac ers ein cyfarfod, 
rydym wedi myfyrio ar yr Adolygiad o safbwynt Cymru ac yn dymuno cyflwyno ein 
barn.   

Rydym ni a'n Pwyllgor blaenorol, y Pwyllgor Menter a Busnes yn y Cynulliad 
diwethaf, wedi rhoi sylw sylweddol i reilffyrdd yng Nghymru.  Mae'r ymateb hwn 
yn adlewyrchu gwaith y ddau Bwyllgor.  Darperir lincs i adroddiadau allweddol y 
cyfeirir atynt ar ddiwedd yr ymateb hwn. 

Rydym yn ymwybodol eich bod wedi cyfarfod â Gweinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru. Ym mis Rhagfyr y llynedd, cyhoeddodd 
ddatganiad yn nodi safbwynt Llywodraeth Cymru. 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-williams-or-rheilffyrdd. 

Keith Williams  
Department for Transport 
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Efallai y byddwch hefyd yn ymwybodol bod y Cynulliad cyfan, ar 5 Chwefror eleni, 
wedi pleidleisio o blaid cynnig yn cefnogi safbwynt Llywodraeth Cymru, ac yn 
tynnu sylw at yr angen i fuddsoddi yn seilwaith rheilffyrdd Cymru. 
 

http://record.assembly.wales/P full/5423#A48573 
 

Yn fras, mae'r Pwyllgor yn cefnogi safbwynt Llywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, yn 
y cyflwyniad hwn rydym am dynnu sylw at rai materion penodol. 
 
 Y seilwaith rheilffyrdd 
 
Mae'r Pwyllgor yn cefnogi galwad Llywodraeth Cymru am ddatganoli 
swyddogaethau cynllunio’r seilwaith rheilffyrdd i Gymru, fel sy'n digwydd yn yr 
Alban, a throsglwyddo perchnogaeth seilwaith rheilffyrdd Cymru.  Fodd bynnag, 
rhaid i hyn gael ei ategu gan asesiad trylwyr o'r rhwydwaith, y risgiau dan sylw a 
setliad ariannu teg.   
 

Rydym yn croesawu sefydlu Llwybr Network Rail Cymru sydd, yn ein barn ni, wedi 
canolbwyntio’n fanylach ar anghenion Cymru, ymgysylltiad gwell â Llywodraeth 
Cymru, rhanddeiliaid lleol eraill ac â'n Pwyllgor.  
 

Rydym hefyd yn croesawu'r cynnydd yn y buddsoddiad cynlluniedig mewn 
gweithredu, cynnal a chadw ac adnewyddu (OMR) ar gyfer Cyfnod Rheoli 6 a 
pharodrwydd Network Rail i weithio gyda Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth 
Cymru o ran ei flaenoriaethu.   
 

Eto, er gwaethaf ymdrechion gorau Network Rail, mae ei flaenoriaethau y tu allan 
i Gymru gyda mewnbwn cyfyngedig o Gymru.  Wrth gasglu tystiolaeth ar gyfer ein 
hadroddiad diweddar ar darfu ar wasanaethau rheilffyrdd yng nghamau cynnar y 
fasnachfraint newydd, tynnwyd sylw at yr angen i alinio’r broses o flaenoriaethu 
OMR ag anghenion y fasnachfraint a gaffaelwyd gan Lywodraeth Cymru.  
Ymddengys i ni fod perthynas statudol yn ateb mwy effeithiol. 
 

Rydym hefyd yn cydnabod bod y gyllideb OMR yn seiliedig ar angen ac nad yw'n 
ddewisol. Mae trefniadau ar gyfer cynllunio a chyflwyno gwelliannau, lle y mae 
penderfyniadau ar fuddsoddiad Llywodraeth y DU yng Nghymru yn ôl disgresiwn 
yr Ysgrifennydd Gwladol fel cyllidwr, yn parhau i achosi pryder. 
 

http://record.assembly.wales/Plenary/5423#A48573


 

Mae Tabl 1 isod yn amlygu lefel buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn gwelliannau 
yng Nghymru ers sefydlu Llwybr Network Rail Cymru – nid yw’r data wedi’u 
dadgyfuno ar gyfer Cymru cyn hyn.   
 

Rhwng 2011-12 a 2017-18 mae Llwybr Cymru wedi cael tua 3 y cant o wariant ar 
welliannau er bod ganddo fwy na 9 y cant (Prydain Fawr) a mwy nag 11 y cant 
(Cymru a Lloegr) o gilomedrau llwybr. 
 

Tabl 1: Gwariant ar welliannau Prydain Fawr (cyllid yr Adran Drafnidiaeth a 
Llywodraeth yr Alban) 
(Ffynhonnell: Datganiadau Ariannol Rheoleiddiol Network Rail) 

Gwelliannau (£m 
prisiau 2017-18) 2011-12 2012-

13 
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 
2016-
17 

2017-
18 Cyfanswm 

Llwybrau Lloegr 2,252 2,169 2,904 2,739 3,044 3,041 2,774 18,922 

Llwybrau Cymru 17 12 50 47 88 184 177 574 

Llwybrau'r Alban 133 118 286 345 279           
315 352 1,827 

Cyfanswm gwariant 
Prydain Fawr 2,401 2,298 3,240 3,131 3,411 3,539 3,303 21,323 

Canran Cymru o 
Wariant Prydain Fawr 1% 1% 2% 1% 3% 5% 5% 3% 

Canran Cymru o 
Wariant Cymru a 
Lloegr yn unig 

1% 1% 2% 2% 3% 6% 6% 3% 

 
Rydym yn cydnabod y dadleuon a wnaed gan yr Adran Drafnidiaeth, nad yw lle y 
mae’r arian yn cael ei wario ar y rheilffyrdd bob amser yn adlewyrchiad cywir o ble 
y teimlir y manteision. Dywedwyd hyn mewn tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor 
Dethol ar Drafnidiaeth i Fuddsoddi yn y Seilwaith Rheilffyrdd.  
 

Yn y cyd-destun hwn, rydym yn croesawu trydaneiddio Prif Linell y Great Western 
- cyn belled ag y mae'n mynd - ac effaith gwelliannau ehangach fel gwelliannau i 
Orsaf Reading a’r posibilrwydd o Gyswllt Rheilffordd Gorllewinol â Heathrow. 
 

Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, fel yr amlygodd Greengauge 21 yn ei adroddiad ym 
mis Mai 2018, y tu hwnt i HS2, mae'n anodd osgoi’r ffaith bod Caerdydd, er 
enghraifft, yn parhau i fod â'r cysylltedd rheilffyrdd uniongyrchol gwaethaf â 



 

gorsafoedd cyfatebol  unrhyw un o 12 dinas fawr/graidd y DU. Ledled Cymru mae 
gwasanaethau rheilffyrdd yn cael eu cyfyngu gan gyflymder llinellau gwael, 
capasiti cyfyngedig y rhwydwaith a’r gorsafoedd. Mae'n ymddangos i ni nad yw'r 
dull presennol o gynllunio’r seilwaith yn gwasanaethu Cymru’n dda. 
 

At hynny, mae'n rhaid i ddadl yr Adran Drafnidiaeth, sy’n seiliedig ar fanteision y 
rhwydwaith, hefyd awgrymu bod angen i Lywodraeth Cymru gael mwy o fewnbwn 
i’r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer buddsoddi mewn gwelliannau yn 
Lloegr nag sy'n digwydd ar hyn o bryd.  Os yw’r buddsoddiadau hyn yn cael effaith 
yng Nghymru, dylai Cymru ddylanwadu arnynt. 
 
Yn ein barn ni, mae buddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd yn rhan allweddol o 
ddatblygu rhwydwaith trafnidiaeth effeithiol ac integredig. Mae gwaith gan ein 
pwyllgor a'n rhagflaenydd wedi amlygu'n gyson sut y mae'r setliad datganoli 
presennol ar gyfer y seilwaith rheilffyrdd yn cyfyngu ar allu Llywodraeth Cymru i 
ddarparu'r rhwydwaith trafnidiaeth cyhoeddus y mae ei angen ar Gymru.  
 

Er bod y seilwaith rheilffyrdd yn fater a gedwir yn ôl, yn 2016, tynnodd Archwilydd 
Cyffredinol Cymru sylw bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi cyfanswm o £226 
miliwn (gan gynnwys cyllid yr UE) mewn prosiectau cyfalaf rheilffyrdd rhwng 2011 
a 2016.  Yn ein barn ni, mae'r ffaith nad oes gan Gymru reolaeth dros gynllunio a 
buddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd, ac felly nad yw’n cael dyraniad Grant Bloc ar 
gyfer seilwaith, yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ddargyfeirio ei 
chyllideb ei hun i faes polisi sydd heb ei ddatganoli ar draul meysydd polisi 
datganoledig er mwyn cyflawni ei blaenoriaethau polisi ei hun. 
 

Yn ogystal, fel y nodwyd gan y Pwyllgor Dethol ar Drafnidiaeth, a'n Pwyllgor Menter 
a Busnes blaenorol yn ei adroddiad yn 2016 ar y Blaenoriaethau ar gyfer Dyfodol 
Seilwaith Rheilffyrdd Cymru, mae prosesau gwneud penderfyniadau ac arfarnu ar 
gyfer gwelliannau sy'n canolbwyntio ar faterion fel arbed amser teithio yn rhoi 
Cymru dan anfantais ac yn rhoi ystyriaeth annigonol i fanteision ehangach.   
 

Mae Cymru yn dioddef o ganlyniad i lif teithwyr cymharol isel, sy'n golygu ei bod 
yn anodd i gynigion prosiect gystadlu â chynigion mewn mannau eraill ar sail 
Cymru a Lloegr. Yn eu tro, ni wneir y buddsoddiadau a allai gynyddu'r llif hwnnw.  
Mae'r cylch dieflig hwn yn cyferbynnu â'r cylch rhinweddol yn ne-ddwyrain Lloegr. 
Mae hefyd yn cyferbynnu â'r sefyllfa yn yr Alban lle, er enghraifft, y tynnodd 
Transport Scotland sylw ein Pwyllgor Menter a Busnes blaenorol at y ffaith y 
byddai’n anodd i’w fuddsoddiad yn rheilffordd y Gororau, yng nghyd-destun 



 

Cymru a Lloegr, oresgyn y rhwystrau a godwyd o ran y mathau o gymarebau cost 
a budd a ddisgwylid yno.   
 

Yng Nghymru, deallwn fod buddsoddiad Llywodraeth Cymru i ailagor Llinell 
Glynebwy ar gyfer gwasanaethau teithwyr yn 2008 wedi gweld nifer wirioneddol 
y teithwyr 450 y cant yn uwch na'r hyn a grëwyd gan fethodoleg arfarnu safonol y 
diwydiant.  
 

Byddem hefyd yn tynnu eich sylw at yr amgylchedd statudol yng Nghymru, yn 
enwedig Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 sy'n canolbwyntio ar 
ddatblygu cynaliadwy.  Nid yw ystyriaethau fel hyn yn cael eu hadlewyrchu ar hyn 
o bryd yn y broses gwneud penderfyniadau. 
 

Mae canslo trydaneiddio rhwng Caerdydd ac Abertawe yn amlygu llawer o'r 
materion a godwyd uchod. Yn benodol, mae'n ymddangos i ni fod y penderfyniad 
yn seiliedig i raddau helaeth ar gost, gyda manteision amgylcheddol trydaneiddio 
yn cael eu hesgeuluso.  Efallai y byddai penderfyniad Cymru wedi bod yn wahanol 
- yn enwedig o ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Fodd bynnag, nid 
yw ein pryder yn ymwneud â'r penderfyniad ei hun yn unig. Er i’r Ysgrifennydd 
Gwladol ddweud, wrth gyhoeddi canslo prosiect Caerdydd i Abertawe, ei fod wedi 
gofyn i Network Rail ddatblygu opsiynau ychwanegol i wella siwrneiau i deithwyr 
yng Nghymru, ni welsom fawr ddim arwydd bod y buddsoddiad hwn yn cael ei 
wneud, nac yn wir unrhyw gynnydd o ran ymgysylltiad gan Lywodraeth y DU.   
 

Nid ydym wedi ein hargyhoeddi eto y bydd manteision y dull piblinell CP6 o 
fuddsoddi mewn seilwaith yn ymestyn i Gymru. 
 

Byddem hefyd yn tynnu eich sylw at ddatblygiad cynnar cynigion ar gyfer 
trydaneiddio Rheilffyrdd Cymoedd Caerdydd - cyn i'r dull Metro presennol gael ei 
ddatblygu.  
 

Yn yr achos hwn er bod Llywodraeth Cymru wedi datblygu'r achos busnes 
amlinellol, gwnaeth Prif Weinidog y DU ymrwymiad i drydaneiddio'r llinellau a 
chafodd y cynllun ei gynnwys ym Manyleb Allbwn Lefel Uchel 2012 Llywodraeth y 
DU ar gyfer Cymru a Lloegr.  Fodd bynnag, yn dilyn hyn bu anghydfod rhwng y 
ddwy Lywodraeth ynghylch pwy ddylai ariannu'r cynllun.  Daeth ymrwymiad 
ymddangosiadol HLOS i gyflawni'r cynllun wedyn yn gyfraniad o £125m tuag at 
ariannu'r cynllun, gyda Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddod o hyd i weddill y 
cyllid ar gyfer ymrwymiad HLOS Llywodraeth y DU er bod y seilwaith rheilffyrdd yn 
fater a gedwir yn ôl.    



 

 

Argymhellodd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru ('Comisiwn Silk') ‘y dylai 
Llywodraeth y DU ddatganoli ariannu Network Rail mewn perthynas â rhwydwaith 
Cymru’.  Fel y gwyddoch mae’n siwr, ni dderbyniwyd hyn gan y Papur Gorchymyn 
Dydd Gŵyl Dewi dilynol ar y sail nad oedd consensws gwleidyddol ar y datganoliad 
hwn.  Mae ystyr yr ymateb hwn mor aneglur i ni ag yr oedd i'n Pwyllgor blaenorol.   
 
Rydym yn cydnabod bod natur drawsffiniol y rhwydwaith rheilffyrdd sy'n 
gwasanaethu Cymru yn creu problemau penodol o ran datganoli, yn wahanol i'r 
Alban lle mae'r rhwydwaith yn fwy ar wahân.  Fodd bynnag, mae'n werth nodi, yn 
ystod ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i’r seilwaith rheilffyrdd yn 2016, fod 
tystiolaeth gan ORR a Network Rail ei hun wedi dangos bod datganoli yn bosibl a, 
chyda rhai amodau, yn ddymunol.   
 

Yn ogystal, credwn fod sefydlu Trafnidiaeth Cymru a throsglwyddo perchnogaeth 
Rheilffyrdd Cymoedd Caerdydd sydd ar fin digwydd - y mae tua 50 y cant o 
wasanaethau Cymru yn gweithredu arnynt - yn dangos bod Cymru yn datblygu'r 
capasiti i gymryd cyfrifoldeb am ei seilwaith rheilffyrdd. 
 
Rheoleiddio’r rheilffyrdd 
 
Rydym yn cefnogi galwad Llywodraeth Cymru am fewnbwn ffurfiol i Gymru yng 
ngweithgareddau rheoleiddio'r Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd. 
 

Er bod trefniadau rheoleiddio wedi cael sylw llai manwl gan y pwyllgor hwn a'i 
ragflaenydd, trafodwyd y mater i ryw raddau gan ein rhagflaenydd, y Pwyllgor 
Menter a Busnes yn ei waith ar y seilwaith rheilffyrdd.   
 

Er bod y Pwyllgor hwnnw'n croesawu'r ymdrechion a wnaed gan y Swyddfa 
Rheilffyrdd a Ffyrdd (ORR) i weithio gyda Llywodraeth Cymru, ac yn enwedig 
uchelgais yr ORR i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru yn ystod y broses Adolygiad 
Cyfnodol CP6, dangosodd tystiolaeth sut yr oedd safbwynt Llywodraeth Cymru yn 
wahanol i safbwynt Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban ac effaith hyn. 
 

Roedd un maes penodol yn ymwneud â rôl yr ORR mewn perthynas ag unrhyw 
bryderon ynghylch cyflawniad Network Rail o brosiectau gwella seilwaith a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru.  Roedd yr ORR wedi cymryd camau sylweddol a 
groesawyd i weithio gyda Llywodraeth Cymru o fewn y fframwaith rheoleiddio 
presennol. Fodd bynnag, fel ariannwr trydydd parti, roedd yn amlwg nad oedd yn 
cael ei thrin yn yr un ffordd â Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban, gan ei 



 

gadael â dewisiadau mwy cyfyngedig i ddwyn Network Rail i gyfrif o ran cyflawni 
prosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru.   
 
Masnachfreinio’r rheilffyrdd 
 
Mae'r Pwyllgor yn cefnogi galwad Llywodraeth Cymru am ddiwygio 
masnachfreiniau rheilffyrdd ymhellach, a materion sy'n ymwneud â gweithredu 
masnachfreiniau rheilffyrdd, gan gynnwys:  
 

- Rôl ffurfiol i Lywodraeth Cymru o ran cytuno ar fanyleb masnachfreiniau dan 
reolaeth yr Adran Drafnidiaeth ond sy'n gweithredu yng Nghymru; 

- Dileu'r gwaharddiad ar weithredwyr y sector cyhoeddus sy'n gwneud cais 
am fasnachfreiniau Cymru ac yn eu gweithredu; 

- Pwerau i Weinidogion Cymru weithredu gwasanaethau trawsffiniol, eu nodi 
a’u dynodi heb gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol; 

- Trefniadau ifod yn berchen ar gerbydau, eu dyrannu a’u rheoli. 
 

Fel gyda'r setliad ar gyfer y seilwaith rheilffyrdd, credwn fod y cyfyngiadau sy'n 
weddill ar fasnachfreinio yn cyfyngu ar allu Llywodraeth Cymru i ddarparu'r 
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig effeithiol y mae ei angen ar Gymru. 
 

Gallai datganoli pwerau masnachfreinio’r rheilffyrdd i Gymru, a ddigwyddodd yn 
ddiweddar ac a arweiniodd at ddyfarnu’r contract newydd y llynedd, wella 
gwasanaethau yng Nghymru yn sylweddol. Er bod manteision y fasnachfraint 
newydd eto i’w hamlygu, ac mae'r Pwyllgor hwn eisoes wedi adrodd am achosion 
cynnar o darfu ar deithwyr o dan y fasnachfraint newydd, mae'r contract yn addo 
llawer.   
 

Mae hyn yn cyferbynnu'n gryf â'r fasnachfraint flaenorol a weithredwyd gan Trenau 
Arriva Cymru.  Yn 2003, nododd a dyfarnodd yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol y 
fasnachfraint ar ran Gweinidogion y DU ar sail dim twf teithwyr a 
rhwymedigaethau buddsoddi cyfyngedig iawn.  Wedi hynny, cynyddodd teithiau 
teithwyr i Gymru, o Gymru ac o fewn Cymru 66 y cant rhwng 2002-03 a 2017-18, 
ond erbyn diwedd y fasnachfraint roedd cerbydau Cymru yn 28 oed - bron i 8 
mlynedd yn hŷn na chyfartaledd Prydain Fawr.     
 

Roedd adroddiad diweddar y Pwyllgor ar darfu ar wasanaethau rheilffyrdd yn y 
fasnachfraint newydd yn cwestiynu rhai o benderfyniadau Llywodraeth Cymru ers 
iddi gymryd cyfrifoldeb am reoli masnachfraint Trenau Arriva Cymru yn 2006, yn 
enwedig o ran caffael cerbydau.  Fodd bynnag, roedd yn amlwg i'r Pwyllgor mai'r 



 

hyn oedd wrth wraidd y problemau mewn perthynas â cherbydau oedd manyleb 
masnachfraint 2003. 
 

Yn ei adroddiad yn 2016 ar fuddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn gwasanaethau 
a seilwaith rheilffyrdd, nododd Archwilydd Cyffredinol Cymru sut y gwellodd 
perfformiad y fasnachfraint ar ôl 2006 - er ei bod yn anwastad.  Er bod problemau 
sylweddol yn parhau o ran masnachfraint Trenau Arriva Cymru,  sy'n parhau i'r 
fasnachfraint bresennol, mae'n werth nodi bod y gwelliant mewn perfformiad yn 
cyd-fynd â Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am ei rheoli.   
 

Rydym yn awgrymu bod hyn a manyleb (os nad y ddarpariaeth eto) y fasnachfraint 
bresennol yn dangos manteision gwneud penderfyniadau lleol ar fasnachfreinio’r 
rheilffyrdd, a pholisi’r rheilffyrdd yn fwy cyffredinol.   
 

Fodd bynnag, o ran caffael y fasnachfraint bresennol, mae Llywodraeth Cymru a 
Trafnidiaeth Cymru wedi cael eu cyfyngu o ran eu gallu i nodi gwasanaethau 
trawsffiniol yn y fasnachfraint - gan gael eu cyfyngu gan delerau ei Chytundeb 
Asiantaeth â'r Ysgrifennydd Gwladol.  Mae hyn yn peri pryder i ni am ddau reswm:  
 

- Yn hanesyddol, gwasanaethau trawsffiniol oedd y gwasanaethau mwyaf 
proffidiol o fewn masnachfraint Cymru sy'n dibynnu’n drwm ar gymhorthdal 
cyhoeddus;  

- Yng nghyd-destun mewnbwn cyfyngedig i wasanaethau a gaffaelwyd gan 
yr Adran Drafnidiaeth, ychydig iawn o ysgogiadau sydd gan Lywodraeth 
Cymru i gynyddu cysylltedd rheilffyrdd trawsffiniol ar ei chyfrif ei hun.  Mae 
hyn yn bryder i ni o ystyried, er enghraifft, economi drawsffiniol hynod 
integredig gogledd ddwyrain Cymru, a photensial gwasanaethau i Fryste yn 
y de. 
 

Yn olaf, o ran y gwaharddiad ar weithredwyr y sector cyhoeddus sy'n rheoli 
masnachfreiniau, trafododd y Pwyllgor hwn y mater hwn yn gryno yn ein 
hadroddiad yn 2017 ar baratoadau ar gyfer caffael y fasnachfraint rheilffyrdd 
newydd a’r gwasanaethau Metro.  Er bod gan aelodau amrywiaeth o safbwyntiau 
ar fanteision neu anfanteision gweithrediad cyhoeddus gwasanaethau rheilffyrdd, 
nododd yr adroddiad hwnnw nad oeddem yn glir ynghylch pam na ddylai adran 
25 o Ddeddf Rheilffyrdd 1993 fod yn gymwys i'r Alban mwyach, ond ei bod yn 
parhau mewn grym yng Nghymru.  Rydym yn parhau i fod yn aneglur ar y pwynt 
hwn. 
 
 



 

Gwaith craffu 
 
Mae gwasanaethau rheilffyrdd effeithiol yn hanfodol i Gymru ac mae'r un mor 
hanfodol bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyffredinol, a'r Pwyllgor hwn yn 
benodol, yn cael y cyfle i graffu ar yr holl benderfyniadau a wneir ynghylch polisi 
rheilffyrdd yng Nghymru.   
 

Gallwn graffu ar Lywodraeth Cymru, dylanwadu ar ei phenderfyniadau a'i dwyn i 
gyfrif, ac rydym yn gwneud hynny. 
 

Er ein bod yn ddiolchgar i lawer o swyddogion yr Adran Drafnidiaeth sydd wedi 
ymddangos gerbron ein hymchwiliadau dros y blynyddoedd, ac wedi darparu 
tystiolaeth ddefnyddiol, mae cael gafael ar Weinidogion fel y rhai sy'n gwneud y 
penderfyniadau yn y pen draw, yn gyfyngedig. 
 

Mae'r enghraifft o ganslo prosiect trydaneiddio’r rheilffyrdd rhwng Caerdydd ac 
Abertawe yn dangos hyn.  Roedd y penderfyniad hwn gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Drafnidiaeth o arwoddocâd enfawr yng Nghymru, ac yn fater o bwysigrwydd 
mawr i'r Pwyllgor hwn. 
 

Yn dilyn y penderfyniad, ar 24 Gorffennaf 2017 ysgrifennais at yr Ysgrifennydd 
Gwladol i'w wahodd i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor hwn ar y cofnod.  Gan ystyried y 
logisteg, rhoddais y dewis iddo ddod i unrhyw un o 12 cyfarfod - yn ei hanfod pob 
cyfarfod yn nhymor hydref y Cynulliad.  

Yr ymateb oedd yr e-bost a ganlyn gan ei Ysgrifennydd Preifat ar 31 Awst, gan 
ddweud: 

Thank you for sending on the letter from Russell George AM 

You may not be aware that the Secretary of State is meeting Ken Stakes next 
week where he will be happy to discuss any transport matters that are of 
concern to the Welsh Assembly. If you would like to raise anything in 
particular may I suggest you contract the Cabinet Secretary so he may raise it 
in his meeting with the Secretary of State.  

Ar wahân i anwybyddu'r trefniadau cyfansoddiadol sydd ar waith yng Nghymru - 
lle y mae Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol ar wahân yn gyfreithiol - 
byddwch yn sylweddoli nad yw neges a drosglwyddir i Weinidog yn cymryd lle 
gwaith craffu cyhoeddus, ar y cofnod, y mae pobl Cymru yn ei haeddu yn dilyn 
penderfyniad o’r maint hwn. 
 



 

Mae'r ymateb hwn yn dangos yn daclus yr anawsterau yr ydym yn eu hwynebu o 
ran craffu ar benderfyniadau a wneir mewn mannau eraill sy'n cael effaith fawr ar 
Gymru.   
 

O ystyried pwysigrwydd y rhwydwaith rheilffyrdd i Gymru, credwn ei fod o gymorth 
i ddangos yr angen i ragor o'r penderfyniadau a wneir ar bolisi rheilffyrdd Cymru 
gael eu gwneud yn nes at bobl Cymru. 
 

 
Diolch ichi unwaith eto am ddod i siarad â'r Pwyllgor hwn.  Edrychwn ymlaen at 
adolygu eich adroddiad a hoffem achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i Gaerdydd i 
drafod eich canfyddiadau maes o law. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Russell George AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
 

Adroddiadau Pwyllgorau’r Cynulliad: 
 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau:  Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydref 
(Mawrth 2019) 
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld12419/cr-ld12419-w.pdf 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Ar y trywydd iawn? Masnachfraint y 
Rheilffyrdd a Metro De Cymru (Mehefin 2017) 
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld11093/cr-ld11093-w      
.pdf 
Y Pwyllgor Menter a Busnes: Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith Rheilffyrdd 
Cymru (Mawrth 2016) 

http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld12419/cr-ld12419-w.pdf
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld11093/cr-ld11093-w%20%20%20%20%20%20.pdf
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld11093/cr-ld11093-w%20%20%20%20%20%20.pdf


 

http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld10657/cr-ld10657-w      
.pdf 
Y Pwyllgor Menter a Busnes: Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 
(Rhagfyr 2013)  
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s22565/Adroddiad-
%20Rhagfyr%202013.pdf 
 

http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld10657/cr-ld10657-w%20%20%20%20%20%20.pdf
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld10657/cr-ld10657-w%20%20%20%20%20%20.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s22565/Adroddiad-%20Rhagfyr%202013.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s22565/Adroddiad-%20Rhagfyr%202013.pdf



