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17 Tachwedd 2020 

Annwyl Russell, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Chwefror ynghylch eich sesiwn graffu â Trafnidiaeth 
Cymru, Network Rail a Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru. Hoffwn ymddiheuro’n 
ddiffuant am yr oedi cyn ymateb, a hynny yn sgil y pwysau sydd ynghlwm wrth bandemig 
COVID-19.  

Ers i’r Pwyllgor ofyn y cwestiynau hyn ym mis Chwefror mae’r pandemig wedi creu heriau 
digynsail i’r sector rheilffyrdd yng Nghymru. O’r herwydd rydym wedi sefydlu perthynas 
newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru, Keolis ac Amey, a fydd yn gweddu’n well i’n gweledigaeth 
uchelgeisiol ar gyfer dyfodol trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru ar ôl COVID-19. O’r 
herwydd nid wyf o’r farn y byddai diben cyflwyno atebion manwl i gwestiynau blaenorol y 
Pwyllgor ar hyn o bryd. 

Yn fy natganiad ysgrifenedig diweddar ynghylch dyfodol y rheilffyrdd gwnes gyflwyno’r 
newyddion diweddaraf i’r Aelodau ynghylch y model cyflenwi ar gyfer Trafnidiaeth Cymru yn 
y dyfodol ac mae ar gael yma: 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddariad-dyfodol-y-rheilffyrdd 

Gwnes hefyd drafod hyn pan fynychais gyfarfod Pwyllgor Craffu y Prif Weinidog ar 22 
Hydref er mwyn ateb cwestiynau ynghylch dyfodol gwasanaethau rheilffyrdd, lle roeddech 
chi hefyd yn bresennol, a gwnes ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 11 Tachwedd.  

Byddwn yn barod i ymateb i unrhyw gwestiynau yn ystod fy ymddangosiad pellach gerbron 
y Pwyllgor yn ddiweddarach y mis hwn.  

Yn gywir 
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