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YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I ARGYMHELLION ADRODDIAD Y 
PWYLLGOR MENTER A BUSNES:   
CYNLLUNIO TRAFNIDIAETH AR GYFER CWPAN RYGBI’R BYD  
_______________________________________________________________ 
 

Mae gan Gymru enw da amlwg am gynnal digwyddiadau mawr llwyddiannus.  
Roeddem felly’n bryderus iawn i sicrhau ymateb positif gan y prif randdeiliaid i’r 
problemau a wynebwyd gan gwsmeriaid a deithiodd i Gymru ar gyfer y gemau 
cychwynnol yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd fis Medi diwethaf.  Bu i’r 
uwch-swyddogion fynychu sawl cyfarfod i sicrhau bod cynlluniau gwell wedi’u 
gwneud ar gyfer cwsmeriaid yn dilyn yr oedi a gafwyd yn ystod y digwyddiadau 
cychwynnol.  Roedd y cyfarfodydd yn cynnwys cynrychiolwyr y cwmnïau trenau, 
Network Rail, pwyllgor trefnu Cwpan Rygbi’r Byd a Heddlu Trafnidiaeth 
Prydeinig.   Cyflwynwyd nifer o welliannau, gan gynnwys darparu gwasanaethau 
trên a bysiau ychwanegol yn ogystal â threfniadau mwy effeithiol ar gyfer aros 
mewn ciwiau a rheoli teithwyr.  Golygodd y camau hyn bod y gwasanaeth i 
gwsmeriaid  yn llawer gwell, a byddwn yn gweithio gyda phob darparwr 
gwasanaethau trafnidiaeth i ddysgu gwersi o Gwpan Rygbi’r Byd, gan ystyried 
ein hymatebion isod i argymhellion yr adroddiad.  Bydd hyn yn sicrhau fod 
ymwelwyr i Gymru ar gyfer pob digwyddiad mawr yn y dyfodol yn parhau i gael 
profiad arbennig.  of our responses below to the report recommendations. This 
will ensure. 

 
Argymhelliad 1  
Dylai pob rhanddeiliad edrych eto ar fyrder ar y cynllun teithio ar gyfer 
digwyddiadau mawr yng Nghaerdydd.  Dylai hyn gynnwys camau i sicrhau 
mai un drefn integredig sydd.   
 
Ymateb: Derbyn  
 

Roeddem ninnau’n pryderu ynghylch y problemau a gafodd teithwyr yn ystod rhai 
o’r gemau cynnar yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd, gan weithio ar 
unwaith gyda threfnydd y trafnidiaeth a’r diwydiant rheilffyrdd i sicrhau bod 
trefniadau gwell wedi’u gwneud erbyn diwedd y gystadleuaeth, gan arwain at 
brofiad llawer gwell i deithwyr.  Rydym yn parhau i weithio gyda threfnwyr y 
digwyddiad a’r cwmnïau teithio ar gynllunio’r trefniadau teithio i ddigwyddiadau 
mawr yng Nghaerdydd.     
 
Argymhelliad 2  
Dylai’r broses hon gynnwys ystyriaeth o’r hyn sy’n gyfnod derbyniol o aros 
yn dilyn gêm.  Mae Cwpan Rygbi’r Byd wedi dangos bod modd gwella llif y 
dorf.  Mae’n rhaid defnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’r angen i reoli ciwiau 
yn well a symud teithwyr yn well drwy’r orsaf.   
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
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Rydym yn cefnogi ymdrechion i leihau amseroedd ciwio yng Nghaerdydd 
Canolog wedi digwyddiadau mawr ac i ddarparu gwybodaeth glir i deithwyr 
ynghylch yr hyn i’w ddisgwyl wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i 
ddigwyddiad mawr.  Byddwn yn parhau i weithio gyda’r sefydliadau perthnasol i 
gyflawni’r nodau hyn.  Fodd bynnag, mae’r amseroedd ciwio yn debygol o 
amrywio o un digwyddiadu i’r llall oherwydd amrywiol ffactorau, gan gynnwys 
maint y dorf, yr amser y daw’r digwyddiad i ben, pa ddiwrnod o’r wythnos yw hi a 
phatrwm teithio y bobl sy’n dod i’r digwyddiad.     
 
Argymhelliad 3  
Mae cyfathrebu’n hollbwysig – ac mae’n rhaid i drefnwyr digwyddiadau a 
chwmnïau teithio wneud mwy o ymdrech i sicrhau bod gan gefnogwyr fwy 
o wybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael a bod eu disgwyliadau ynghylch 
ciwio yn cael eu rheoli.   
 
Ymateb: Derbyn 

 
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwybodaeth gywir i gefnogwyr i’w 
galluogi i wneud penderfyniadau doeth cyn digwyddiadau mawr ac wedi hynny.  
 
Argymhelliad 4  
Dylai teithio ar fysiau gymeryd mwy o ran wrth gynllunio teithiau, yn 
enwedig tra bo’r cyfyngiadau yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd yn parhau.  
Dylai hyn gynnwys defnyddio bysiau fel prif ddull o deithio ond hefyd fel 
trefniadau wrth gefn i hwyluso pethau  yn yr orsaf.   
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 

Defnyddiwyd bysiau yn llwyddiannus i drosgwlyddo nifer sylweddol o deithwyr yn 
dilyn Cwpan Rygbi’r Byd.  Roedd nifer o’r bysiau a ddefnyddiwyd wedi eu 
darparu gan drefnydd y digwyddiad.  Mae gwahanol ofynion i ddigwyddiadau 
unigol, ond ble y bo’n briodol, byddwn yn pwyso yn y dyfodol i ddefnyddio bysiau 
i sicrhau y gall deithwyr fynd adref mor gyflym a diogel â phosib wedi 
digwyddiadau mawr.  Fodd bynnag, efallai na fydd rhai trefnwyr am dalu ar gyfer 
hyn.   
 
Argymhelliad 5  
Mae angen i’r grŵp cynllunio weithio gyda’r rhai sy’n rhan o’r gwaith o 
ddatblygu’r Sgwâr Canolog i sicrhau bod effaith y gwaith y tu allan i’r orsaf 
yn tarfu cyn lleied â phosib ar drafnidiaeth, a bod cymaint o le â phosib ar 
gael a’i fod  yn cael ei ddefnyddio mor effeithiol â phosibl.   
 
Ymateb: Derbyn 
 

Rydym yn deall pwysigrwydd sicrhau bod yr ardal y tu allan i Orsaf Caerdydd 
Canolog yn cael ei ddefnyddio’n llawn i helpu gyda threfniadau digwyddiadau 
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mawr.   
 
Argymhelliad 6  
Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda Network Rail ac Adran Drafnidiaeth 
y DU i sicrhau eu bod yn deall pwysigrwydd ac effaith ddifrifol y cyfyngu ar 
gapasiti yng Ngorsaf Caerdydd Canolog a bod gwaith pellach i wella 
capasiti yn cael ei wneud fel mater o frys yn  ystod Cyfnod Rheoli 6 (2019-
24).   
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 
Rydym yn cefnogi’n llawn yr angen i wella gorsaf Caerdydd Canolog.  Rydym 
eisoes wedi dechrau trafodaethau gyda Network Rail a’r Adran Drafnidiaeth ar y 
mater hwn o ran y buddsoddi posib yn ystod Cyfnod Rheoli 6 ac rydym wedi 
pwysleisio’r angen i unrhyw brosiect o’r fath fynd i’r afael â’r cyfyngu presennol ar 
gapasiti.  Er y byddwn yn parhau i bwysleisio’r angen am y gwelliannau hyn, mae 
seilwaith y rheilffyrdd yn parhau yn swyddogaeth sydd heb ei datganoli.    
 
Argymhelliad 7  
Mae’n rhaid i Network Rail sicrhau bod gwelliannau i arwyddion ardal 
Caerdydd yn cael eu gwneud cyn gynted â phosib.    
Ymateb: Derbyn 

 
Mae cynllun Adnewyddu Arwyddion Ardal Caerdydd yn brosiect mawr ar gyfer 
rhwydwaith rheilffyrdd Cymru ac rydym yn parhau i bwyso ar Network Rail i’w 
gyflawni cyn gynted â phosib. 
 
Argymhelliad 8  
Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda Network Rail a’r Adran Drafnidiaeth 
i ystyried sut y gall y rhwydwaith gael ei ddiweddaru i sicrhau bod modd 
darparu y gwasanaethau i deithwyr nad ydynt yn rhan o’r digwyddiad, ac i 
gludo nwyddau yn ystod cyfnod y cynhelir digwyddiadau yn y stadiwm.   
Rydym yn credu y gellid ystyried hyn wrth ddarparu rhaglenni trydaneiddio 
a gallai gynnwys defnyddio Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd.   

 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae’r adroddiad  yn tynnu sylw at bwysigrwydd y seilwaith rheilffyrdd, sydd heb 
ei ddatganoli, wrth ddarparu yn iawn ar gyfer digwyddiadau mawr yng 
Nghaerdydd a chynnig profiad positif i deithwyr.  Mae’n hollbwysig bod Network 
Rail a Llywodraeth y DU yn sicrhau fod pob prosiect mawr, fel Trydaneiddio Prif 
Reilffordd y Great Western, cynllun Adnewyddu Arwyddion Ardal Caerdydd a’r 
bwriad i ddiweddaru gorsaf Caerdydd Canolog, yn cynnig y gwelliannau 
angenrheidiol, ar amser ac o fewn y gyllideb.   
Argymhelliad 9  
Yn y cyfamser, dylai’r rhai sy’n gyfrifol am gynllunio digwyddiadau mawr 
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drafod gyda chwmnïau trenau, cwmnïau cludo nwyddau a’u cwsmeriaid a 
oes angen neu a fyddai’n ddymunol i ail-drefnu cludo nwyddau a darparu 
trenau ychwanegol ar gyfer digwyddiadau mawr yng Nghanolfan y 
Mileniwm yn y dyfodol.   
 
Ymateb: Derbyn 

 
Byddwn yn parhau i gydweithio â threfnwyr digwyddiadau, cwmnïau trafnidiaeth 
a chwmnïau cludo nwyddau ar gynllunio ar gyfer digwyddiadau mawr yng 
Nghaerdydd.   


