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Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 lonawr ynghylch deiseb P-05-944. 

Rydw i a hefyd Trafnidiaeth Cymru yn cydnabod bod y newid a wnaed i'r amserlen er mwyn 
cyflwyno'r llwybr cyflym rhwng y Gogledd a'r De wedi codi pryderon ymysg teithwyr. Mae'r 
gwaith o ddatblygu amserlenni yn waith heriol iawn ac mae angen ystyried niter o ffactorau 
er mwyn gallu cyflwyno'r llwybr cyflym hwn y mae gwir ei angen. 

Roedd Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno gwasanaethau cyflymach rhwng 
Caergybi a Chaerdydd bob dydd o'rwythnos erbyn mis Rhagfyr 2019. Byddai trenau modern 
a mwy cyfforddus yn cael eu defnyddio ar gyfer y gwasanaethau hyn. Mae hyn wedi arwain 
at newid amseroedd trenau eraill a newidiadau i batrymau galw gwasanaethau ar hyd 
rhwydwaith Cymru a'r Gororau. Canlyniad hyn yw fad yn rhaid i rai teithwyr bellach ddefnyddio 
gwasanaethau eraill ar gyfer cyrraedd rhai lleoliadau. 

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gydweithio a rhanddeiliaid a gwrando ar deithwyr, gan 
geisio defnyddio'r adborth gwerthfawr y maent yn ei dderbyn er mwyn parhau i wella a ffurfio 
eu cynlluniau ar gyfer y rheilffyrdd. Bydd ein harnserlenni a'n gwasanaethau cysylltu yn cael 
eu hystyried lei rhan o'r gwaith yrna. 
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Canolfan Cyswllt Cyntaf I First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

GohebiaeUi. Ken. Skates@llyw. cymru 
_CQ._rrespond€rice":-Ken. Skate_s_@_g_o_y:_',Y.aLe_i 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any corr-espondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding. 


