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Annwyl William, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Mehefin yn amgáu sylwadau pellach y 
deisebwyr  ynghylch y gwasanaethau rheilffordd rhwng y Gogledd a'r De.   
 

Mae patrwm y gwasanaethau cymudo ar gyfer Ggoledd Cymru wedi'u cyfeirio 
tuag at deithio i'r dwyrain yn y bore a'r gorllewin yn y nos, gan adlewyrchu'r 
galw gan deithwyr.  Wedi dweud hynny, mae opsiynau ar gael i deithwyr 
gymudo yn y ddau gyfeiriad.    
 
Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau ychwanegol a chapasiti ar 
gyfer Gogledd Cymru, sy'n cynnwys manteision i gymudwyr.  Mae Network 
Rail i gwlbhau'r cynllun Lleihau Hyd Teithiau o'r Gogledd i'r De eleni, fydd yn 
galluogi pobl i deithio'n gynt rhwng Caerdydd a Gogledd Cymru.   
 
Bu nifer o welliannau i'r amserlen yn ddiweddar, sydd hefyd wedi gwella 
capasiti cyffredinol y trenau yng Ngogledd Cymru.  O ran y capasiti 
ychwanegol sydd wedi'i ddarparu o ganlyniad i gyflwyno gwasanaethau tynnu 
trenau, nid yw hyn wedi'i gyfyngu i'r gwasanaethau hynny yn unig, ond mae 
hefyd wedi caniatâu i drenau hirach gael eu defnyddio ar y pedwar ar ddeg 
gwasanaeth arall oherwydd i stoc arall ddod ar gael.   
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Rwy'n deall y bydd y rhanddeiliaid am wella mwy ar y gwasanaethau hyn.  
Byddaf yn parhau i'w hystyried, ond wrth gwrs bydd yn rhaid cofio cyfyngiadau 
cyllido, ac yn gynyddol y prinder o drenau addas sydd ar gael.   
 
Rydym yn cysylltu â grwpiau defnyddwyr y rheilffordd ar hyn o bryd ynghylch 
eu barn ar welliannau pellach, yn enwedig o ran nodi masnachfraint nesaf 
Cymru a'r Gororau a moderneiddio rhwydwaith Gogledd Cymru.   
 
 


