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Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 18 Gorffennaf ynghylch Deiseb P-05-820 Peidiwch â 
Chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd. 
 
Mae cyfrifoldeb dros seilwaith y rheilffyrdd yn cael ei gadw gan Lywodraeth y DU ac felly yr 
Adran Drafnidiaeth sy’n penderfynu sut y mae arian yn cael ei fuddsoddi yn y rhwydwaith 
rheilffyrdd.  
 
Fodd bynnag, hoffwn ddweud yn glir, fel yr wyf wedi ei wneud droeon yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru pan ofynnwyd imi am y mater hwn dros y misoedd diwethaf, nad yw 
Llywodraeth Cymru erioed wedi awgrymu na chefnogi unrhyw gynnig i gau gorsaf Castell-
nedd na lleihau nifer y gwasanaethau i’r dref ac o’r dref. Hoffwn i ddweud yn glir hefyd na 
fyddem yn cefnogi cynnig o’r fath yn y dyfodol – rydym am weld gwelliannau i orsaf Castell-
nedd a’i gwasanaethau, nid dirywiad.  
 
Wrth i’r Ysgrifennydd Gwladol gyhoeddi ym mis Gorffennaf y llynedd ei fod yn canslo’r 
cynllun i drydaneiddio’r rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe, dywedodd ei fod wedi 
gofyn i Network Rail ddatblygu opsiynau i wella teithiau i deithwyr yng Nghymru. Cafodd 
cynlluniau posibl i gyflymu amseroedd teithio rhwng Bryste ac Abertawe ac i wella 
cyfleusterau’r gorsafoedd yn Abertawe eu crybwyll yn benodol. 
 
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi’i gomisiynu i ddatblygu Achosion Amlinellol Strategol y 
Rhaglen i gyfiawnhau’r buddsoddiad yr ydym yn gofyn i Lywodraeth y DU ei wneud yn ein 
seilwaith rheilffyrdd ledled Cymru, gan gynnwys gwelliannau yn Abertawe ac o’i chwmpas.  
 
Mae datblygu’r Achos Busnes yn ymwneud â nodi rhestr hir o opsiynau ar gyfer gwella 
amseroedd teithio ar y rheilffyrdd i gymudwyr a theithwyr pellter hir yn ne Cymru a byddwn 
yn cydweithio â rhanddeiliaid i nodi pa rai o’r gwelliannau hyn y dylid eu hystyried 
ymhellach.  
 
Bydd y rhain yn cynnwys archwilio sut y gellir gwella’r seilwaith i sicrhau gallu a 
pherfformiad gorau y trenau Inter-City Express newydd. Er enghraifft, oherwydd gallu’r trac, 
anaml y cyrhaeddir cyflymder uchaf y trên a ganiateir ar y daith rhwng Llundain a de Cymru, 
a byth yng Nghymru. Rhaid i’r ffocws fod ar sicrhau y gall pob teithiwr, gan gynnwys 
defnyddwyr gorsaf Castell-nedd, elwa ar gysylltiadau gwell ac amserau teithio cyflymach. 
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Mae’n bwysig inni edrych ar yr holl opsiynau a chyfleoedd ar gyfer gwella amlder a lleihau 
amseroedd teithio i gymudwyr a theithwyr pellter hir a datblygu’r rheini sy’n gallu cyflawni 
ein hamcanion orau fel y gallwn, â chefnogaeth ein rhanddeiliaid, gyflwyno’r achos gorau 
posibl i Lywodraeth y DU ariannu’r gwelliannau mawr eu hangen yng Nghastell-nedd a’r 
rhanbarth ehangach.   
 
Yn gywir, 
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