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Annwyl Russell, 

Hoffwn i ddiolch ichi a'r Pwyllgor am y llythyr y gwnaethoch ei anfon at Keith Williams yn 
cefnogi safbwynt Llywodraeth Cymru ar ddatganoli'r rheilffyrdd. Heb os mae’r ffordd 
ddeallus a meddylgar rydych wedi ystyried y materion a nodwyd gennych, ynghyd ag 
ymholiadau a chyhoeddiadau blaenorol, yn ategu'r achos cryf sydd eisoes yn bodoli dros 
ddatganoli'r rheilffyrdd yn llawn a setliad cyllid teg yn ein cyflwyniad i Adolygiad Williams o'r 
Rheilffyrdd.  

Mae un pwynt pwysig efallai y byddai’n werth tynnu sylw ato. Mae'n bosibl y byddai'n fuddiol 
meddwl am y gwerthoedd yn Nhabl 1 eich llythyr ar gyfer y lefelau o wariant ar wella'r 
rheilffyrdd ers creu Llwybr Network Rail yng Nghymru yn eu cyd-destun ehangach.  

Mae'n amlwg bod gwariant Network Rail ar wella seilwaith ei Lwybr yng Nghymru wedi 
cynyddu o ganlyniad i'r cynllun i drydaneiddio Rheilffordd y Great Western yn cyrraedd 
Caerdydd – yn y pen draw. Fodd bynnag, rhaid bellach ystyried y gwerthoedd hyn yng 
nghyd-destun y symiau mawr sy’n cael eu gwario ar HS2 ar hyn o bryd – nad ydynt wedi'u 
cynnwys yng nghyllideb Network Rail ar gyfer gwelliannau. Eleni, disgwylir i'r gwariant ar 
HS2 fod yn uwch o gryn dipyn na holl gyllideb Network Rail ar gyfer gwelliannau, a disgwylir 
i’r gwariant hwn godi'n gyflym. Felly, mae'r sefyllfa mewn gwirionedd yn waeth na'r sefyllfa 
mae Tabl 1 yn ei disgrifio.  

Er bod yr Adran Drafnidiaeth wedi rhagfynegi effaith negyddol o £150 miliwm y flwyddyn ar 
economi Cymru, ffactor cymharedd Fformiwla Barnett ar gyfer cyllideb HS2 Llywodraeth y 
DU i Gymru ar hyn o bryd yw 0%, o gymharu â 100% ar gyfer yr Alban, a fydd hefyd yn 
elwa ar dri gwasanaeth HS2 uniongyrchol bob awr. 

Mae gwaith eich pwyllgor dros y blynyddoedd bellach wedi arwain at gefnogaeth 
drawsbleidiol na welwyd ei thebyg o'r blaen yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer 
datganoli'r rheilffyrdd yn llawn. Nawr mae'n rhaid i Lywodraeth y DU achub y cyfle hwn ar 
gyfer newid a'i gyflawni drwy ei Phapur Gwyn ar y rheilffyrdd yr hydref hwn. Mae'n bwysig 
ein bod yn parhau i ddatblygu a gwneud achos cadarnhaol dros y newidiadau sydd eu 
hangen i'r setliad datganoli presennol, a byddwn i'n croesawu unrhyw gefnogaeth arall y gall 
y pwyllgor ei chynnig. 
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Rwyf wedi anfon copi o'r llythyr hwn at Keith Williams, yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Drafnidiaeth ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 
 
Yn Gywir 
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