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Aelodau'r Cynulliad 

 
4 Gorffennaf 2019 

 
Annwyl Cydweithiwr, 
 
Yn dilyn cais a wnaed gan Andrew RT Davies AC yn ystod Datganiad Busnes y Gweinidog 
Cyllid a’r Trefnydd ar 21 Mai, ysgrifennaf i ddiweddaru'r Aelodau ar gerbydau Trafnidiaeth 
Cymru.  
 
Ym Mhwyllgor yr Economi, Sgiliau a Seilwaith ar 9 Ionawr 2019, cadarnhaodd James Price, 
Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru bod disgwyl i Trafnidiaeth Cymru gael 116 o gerbydau 
yn 2019, a diddymu 88 ar ddiwedd y flwyddyn gan na fyddant yn bodloni ’r gofynion 
hygyrchedd newydd ar gyfer Personau â Lefelau Symudedd Is. Mae Trafnidiaeth Cymru 
wedi cadarnhau bod hyn yn gynnydd net o 28 o gerbydau ar gyfer y fflyd gyfan erbyn 
diwedd 2019, a fydd yn cynyddu capasiti sedd gan bron 2500. 
 
Mae Trafnidiaeth Cymru yn edrych ar yr opsiynau i ddarparu mwy o gerbydau eleni na'r hyn 
a addawyd yn wreiddiol, yn ogystal â chyflwyno rhai o'r trenau ynghynt na'r disgwyl. Mae'r 
rhaglen ailwampio hefyd wedi'i haddasu er mwyn sicrhau bod nifer digonol o drenau yn 
weithredol i fodloni'r gofynion o ran capasiti gwasanaethau.  
 
Mae Trafnidiaeth Cymru eisoes wedi cyflwyno cerbydau ychwanegol i gynyddu capasiti'r 
fflyd. Gwnaed hyn i baratoi ar gyfer newid yr amserlen ym mis Mai. Bydd cerbydau 
ychwanegol yn cael eu cyflwyno ar Reilffordd Rhymni yn yr haf i gynyddu capasiti hyd yn 
oed yn fwy.  
 
Bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu rhagor o fanylion ar gynnydd eu cynlluniau gweithredol 
i ddod â rhagor o gerbydau, ynghyd â’u cynlluniau yn y dyfodol ar hyn, yn ei gylchlythyr i 
Aelodau Cynulliad, sydd ar ddod. 
 
Yn gywir, 
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