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Rwy'n ysgrifennu atoch yn dilyn sesiwn craffu Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 21 
Tachwedd ac i roi rhagor o wybodaeth ar yr wybodaeth I pwyntiau canlynol yr wyf am ddelio 
a hwy yn eu tro. 

• Darparu llythyr cylch gwaith interim diweddaraf Trafnidiaeth Cymru hyd at ddiwedd y
flwyddyn ariannol.

Bydd llythyr cylch gwaith Trafnidiaeth Cymru hyd at 31 Mawrth 2019 yn cael ei gwblhau a'i 
gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ddechrau mis Rhagfyr. 

• Darparu nodyn ar Trafnidiaeth Cymru yn cydymffumo a deddf y cwmnrau a'r ffaith bod
Trafnidiaeth Cymru yn mynd y tu hwnt i hynny ar gais Llywodraeth Cymru.

Cafodd Trafnidiaeth Cymru ei sefydlu o dan Ddeddf y Cwmn'/au (2006) ac mae'n gwbl 
atebol i Weinidogion Cymru fel is-gwmni mewn perchnogaeth lwyr sydd wedi'i gyfyngu gan 
warant. Mae cwmpas gweithrediadau Trafnidiaeth Cymru wedi'i gyfyngu i'r gweithgareddau 
y gall Gweinidogian Cymru eu cynnal yn gyfreithial. Nid yw'n basibl felly i Drafnidiaeth 
Cymru gyflawni swyddagaethau sydd i tu allan i bwerau Gweinidagian Cymru. Mae 
Gweinidagian Cymru felly yn cadw cyfrifoldeb yn y pen draw dros faterian trafnidiaeth, and 
gallant afyn i Trafnidiaeth Cymru gynnal gweithgareddau ar eu rhan. 

Fel is-gwmni yng mherchnogaeth Gweinidogian Cymru, mae Trafnidiaeth Cymru yn destun 
yr hall ddyletswyddau statudal sy'n berthnasal i Lywadraeth Cymru, gan gynnwys y rhai 
hynny sydd wedi'u pennu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015). Mae'r 
egwyddarian cyffredin sy'n llywia'r berthynas rhwng Gweinidogion Cymru a Trafnidiaeth 
Cymru wedi'u hamlinellu yn y Cytundeb Rheoli. Mae Gweinidogion Cymru yn cydnabod y 
gallai rhai gweithgareddau penodol fod yn destun cyfreithiau neu reoliadau perthnasol, gan 
gynnwys Deddf Cwmn'iau 2006. Yn ogystal a'r cyfreithiau a'r rhealiadau hyn, mae 
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