
CYNHADLEDD GYSWLLT RHEIFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN: 03.03.17 

 

 
Cofnodion cyfarfod Cynhadledd Gyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian a gynhaliwyd yn y 

Ganolfan, Porthmadog, ar ddydd Gwener, 3 Mawrth 2017 
o 11.00 a.m. tan 12.45 p.m.  

 

 
 

YN BRESENNOL  
 

Y Cynghorydd E. Selwyn Griffiths - Cadeirydd  
Y Cynghorydd Eryl Jones-Williams - Is-gadeirydd 

 
Yn cynrychioli: 
 
Y Cynghorwyr Anne Lloyd Jones, Dewi Owen, Annwen Hughes, Eirwyn Williams, (Cyngor 
Gwynedd), Cyng. J.Michael Williams (Cyngor Sir Powys),  Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas 
(Aelod Cynulliad Dwyfor/Meirionnydd), Cyng. Delwyn Evans (Grŵp Mynediad Meirionnydd), 
Cyng. Trefor Jones (Cynrychiolydd Dwyfor Un Llais Cymru), Mr Alun Wyn Evans 
(Cynrychiolydd Meirionnydd Un Llais Cymru), Claire Britton (Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri), 
Trevor Roberts (Pwyllgor Rheilffordd Amwythig/Aberystwyth),  
 
Mr Ben Davies (Trenau Arriva Cymru), Mr David Crunkhorn (Trenau Arriva Cymru), Sam 
Hadley (Network Rail), James Widdowson (Network Rail), Sally Biggs (Network Rail), Ann 
Elias (GMW), Mr Roger Goodhew (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Amwythig-Aberystwyth), 
Mr Rhydian Mason  (Swyddog Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian), Llinos Roberts (Swyddog 
Cludiant Cyhoeddus a Chymunedol), Mrs Mererid Watt (Cyfieithydd), Mrs Glynda O’Brien 
(Swyddog Cefnogi Aelodau).  
 
Arsylwi: Cyng.  Louise Hughes (Cynghorau Cymuned y Friog a Llwyngwril),  
Mr Ian Hunt (un o drigolion Porthmadog)  
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr John Brynmor Hughes, Angela Russell, Gethin Williams,  
Owain Williams (Cyngor Gwynedd), Mr Tudur Williams (Pennaeth Ysgol Ardudwy), Yr 
Heddwas Rob Newman (Heddlu Trafnidiaeth Prydain), Liz Saville Roberts (AS 
Dwyfor/Meirionnydd), David Roberts (Parc Cenedlaethol Eryri), Mr David Woodhouse 
(Twristiaeth Aberdyfi a Thywyn), Mr Neil Hamilton (AC Canolbarth a Gorllewin Cymru). 
 
 

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol. 
 

2. MATERION BRYS 
 
Nid oedd y Cadeirydd wedi derbyn unrhyw faterion brys.  
 
3. COFNODION 
 
Cyflwynwyd:  Cofnodion cyfarfod y gynhadledd a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2016.   
 
Penderfynwyd: Derbyn a chymeradwyo’r cofnodion.  
 
 
4. ADRODDIAD GAN NETWORK RAIL  
 
Croesawyd Mr Sam Hadley, Rheolwr Materion Cyhoeddus Llwybrau Cymru, Ms Sally Biggs a 
Mr James Widdowson i'r cyfarfod.  
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(a) O ran y gwaith brys oedd i'w ymgymryd ar Draphont Abermaw, dywedodd Ms Sally Briggs 
y byddai'r gwaith yn dechrau ar 12fed Mehefin tan 14eg o Orffennaf a ni fyddai yn effeithio ar 
y trenau gan y byddai'r gwaith yn cael ei wneud rhwng 12.00 hanner nos a 5.00 o'r gloch y 
bore.  Wrth ymateb i ymholiad gan aelod am arwyddion ym mhob pen i lwybr y Fawddach, 
dywedwyd y byddai'n debygol y byddai gwylwyr ar ddyletswydd ar y safle.  
 
Nodwyd ymhellach y byddai'r gwaith brys yma yn penderfynu pa waith arall oedd angen ei 
ymgymryd yn y tymor hirach a'r gobaith oedd y byddai swyddogion yn gallu adrodd ymhellach 
gyda rhagor o wybodaeth yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor hwn.     
 
Mewn ymateb, dywedodd y Cadeirydd fod cyfathrebu yn bwysig iawn i aelodau'r Pwyllgor a'r 
cyhoedd a gofynnodd os oedd unrhyw ddatblygiadau fod yr wybodaeth yn cael ei hanfon 
ymlaen i'r Swyddog Cefnogi Aelodau fel bo modd rhannu'r wybodaeth gyda'r aelodau. 
 
Sicrhawyd aelod oedd yn gwasanaethu ar Fforwm Mynediad Eryri y byddai Llwybr y 
Fawddach oedd yn ffurfio rhan o lwybr yr arfordir yn cael ei gadw yn agored.   
 
O ran dathliadau pen-blwydd 150 oed y draphont, nodwyd y byddai cyfarfod ar wahân yn cael 
ei gynnal rhwng y Cynghorydd Trevor Roberts a'r swyddogion perthnasol i drafod hyn.   
 
(b) Rhoddodd Mr James Widdowson gyflwyniad byr ar ei waith gyda Network Rail a dywedodd 
mai ef oedd yn gyfrifol am y tîm cynnal a chadw sy'n rheoli llystyfiant ger y cledrau / 
gordyfiant, planhigion ymledol, ffosydd, llifogydd ac ati.   
 
(b) Llongyfarchwyd Network Rail am y gwaith a wnaed yn torri'r gordyfiant rhwng y brif ffordd a 
lein y rheilffordd yn ardal Aberdyfi ond mynegwyd pryder am ddiogelwch defnyddwyr y ffordd 
oherwydd y ffens annigonol a osodwyd rhwng Halt Gogarth ac Aberdyfi.    Hefyd, tynnwyd 
sylw’r swyddogion at wrthrych, oedd mae'n debyg wedi dod oddi ar lori, oedd yn gorwedd ger 
lein y rheilffordd ac roedd wedi bod yno dros y pythefnos diwethaf.      
 
(c) I ateb yr uchod, dywedodd Mr Widdowson mai polisi Network Rail oedd cyfnewid unrhyw 
ffens gyda ffens debyg ac efallai bod hyn wedi digwydd yn yr achos yma, ond byddai'n siarad 
gyda'r contractwr a wnaeth y gwaith.    
 
(d) Atebodd y swyddogion perthnasol gwestiynau llafar yr aelodau fel a ganlyn:   
 

    Cytunodd Mr Widdowson i ofyn i un o'i dîm i edrych ar Faes Parcio Gorsaf Reilffordd 
Dyffryn Ardudwy o ran iechyd a diogelwch, ac yn ôl yr aelod roedd angen ail-
wynebu'r maes parcio a'i farcio gyda mannau parcio i'r anabl.  

    Addawodd Mr Sam Hadley i fynd ar ôl yr arwyddion dwyieithog ar y lifftiau yng 
Ngorsaf Machynlleth.    

    O ran problemau draenio, dywedodd Ms Sally Biggs y byddai Network Rail yn cynnal 
asesiad ac fe fyddai unrhyw broblemau draenio yn cael eu datrys yn dilyn hynny.     

 
Roedd cwestiynau ysgrifenedig ffurfiol wedi eu cyflwyno gan Aelodau’r Pwyllgor / Cynghorau 
Cymuned / ac unigolion a atebwyd fel a ganlyn:  
 
(i) Diffyg ymgysylltu gyda'r Defnyddwyr, Grŵp Mynediad a Chyngor Gwynedd am y 
gwaith a wnaed ym Maes Parcio Dyffryn Ardudwy ac o ganlyniad cafodd mynediad 
newydd ei greu i'r ffordd, gosodwyd giât ond roedd carreg yn atal y giât rhag agor.  Pan roedd 
cerbydau yn mynd dros y ffordd roedd y giât yn cyfyngu'r agoriad i'r orsaf.  Roedd pryder 
hefyd fod Network Rail heb ymgynghori gyda'r Cyngor Cymuned a Grŵp Mynediad 
Meirionnydd ac o ganlyniad roeddent wedi cael nifer o gwynion am broblemau symudedd i 
gael mynediad i'r orsaf.   Awgrymwyd ymhellach mai'r ateb gorau fyddai gosod rhwystrau 
gyda goleuadau awtomatig.    
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I ateb yr uchod, dywedodd Mr Sam Hadley fod y gwaith wedi ei wneud gan dîm oddi ar y trac, 
oedd wedi delio â'r pryderon a godwyd gan geidwad y groesfan reilffordd gan fod pobl yn 
croesi o flaen trenau ar ôl dod i ffwrdd ac felly roedd diogelwch o'r pwysigrwydd pennaf a'r 
bwriad oedd mynd i'r afael â'r pryderon diogelwch a nodwyd.   Ymddiheurodd Mr Hadley yn 
ddidwyll am iddynt wneud camgymeriad, ac roeddent yn ymwybodol o'r amgylchiadau, roedd 
gwersi wedi eu dysgu a bydd 'gwirio ychwanegol' yn orfodol fel rhan o asesiad y gwaith mewn 
sefyllfaoedd fel hyn yn y dyfodol. Pwysleisiodd fod Network Rail yn cydnabod pwysigrwydd 
Grwpiau Mynediad.    O safbwynt giât y groesfan reilffordd, fe fyddai yn gorfod trafod y mater 
yma ymhellach gyda chydweithwyr ac o ran gosod y rhwystrau byddai hyn yn fater hir-dymor.   
 
(ii) Diffyg goleuadau ym maes parcio Gorsaf Llwyngwril - Dywedodd Mr Hadley y 
byddai unrhyw oleuadau newydd yn y maes parcio yn welliant ond nid oedd gan Network Rail 
unrhyw arian yn bresennol ar gyfer hyn.   Er hynny, gallai fod yna bosibilrwydd o weithredu 
gyda'r gymuned ac os oes arian ar gael yna byddai yn cael ei ystyried.   
 
(iii) I ateb yr uchod, dywedodd y Cynghorydd Louise Hughes, aelod lleol Llwyngwril oedd 
yn bresennol yn y cyfarfod, ei bod yn deall o'r e-bost a dderbyniodd gan Network Rail bod 
arian ar gael ac aeth ymlaen i ofyn os oedd posib cael 'golau symudiad' o'r orsaf i'r maes 
parcio.    
 
(iv) Dywedodd Mr Hadley y byddai yn falch o gael trafod y mater ymhellach gyda ei 
gydweithwyr.  
 
(v) Rhwystrau diogelwch/wal derfyn - Prif ffordd (A493) - rhwng Llwyngwril a'r Friog 
-   Dywedodd Mr Hadley fod angen ymchwilio'r mater ymhellach ac yn wir pwysleisiodd 
bwysigrwydd cydweithio gyda Chyngor Gwynedd.    Roedd hyn yn awr yn rhan o raglen 
Network Rail a bwriad dau uwch beiriannydd asedau oedd ymweld â'r safle ar brynhawn y 
29ain o Fawrth 2017.   Mewn ymateb, darllenodd y Cadeirydd e-bost a dderbyniwyd gan 
Beiriannydd Ardal Cyngor Gwynedd oedd yn dweud fod y rhwystrau diogelwch yn syrthio o 
dan gyfrifoldeb Network Rail ac roedd cyfarfodydd wedi eu cynnal ar y safle rhwng 
swyddogion Cyngor Gwynedd a Network Rail pan ddywedwyd pa mor bwysig oedd y 
rhwystrau diogelwch i ddiogelwch y cyhoedd.     Roedd Ymgynghoriaeth Gwynedd wedi 
cynnig i Network Rail y byddent yn gwneud y gwaith ar eu rhan, ond roeddent angen archeb 
swyddogol i wneud hyn.  Gofynnwyd ymhellach fod Mr Adrian Williams, Peiriannydd Ardal 
Meirionnydd, a'r aelod lleol, Cyng. Lousie Hughes yn cael gwahoddiad i fynychu cyfarfod safle 
ar y 29ain.  
 
(vi) Diweddariad ar y gwaith i wella arwyneb croesfan Cricieth yn dilyn damwain 
cerddwr  - Roedd y tîm cynnal a chadw wedi edrych ar Groesfan Merlyn ac fe wnaed yn glir 
yn y cyfarfod fod damwain hefyd wedi digwydd pan lithrodd cerddwr ar y groesfan a leolir yng 
nghanol Cricieth.   Awgrymwyd fod Mr James Widdowson yn siarad ymhellach gyda'r Cyng. 
Eirwyn Williams am y digwyddiadau.  
 
(vii) Croesfan Reilffordd Talwrn Bach, Llanbedr - I ateb cais gan yr aelod lleol am yr 
wybodaeth ddiweddaraf am y groesfan yma, dywedodd Mr Hadley fod cynlluniau i'w 
huwchraddio yn 2018 a pe byddai unrhyw newidiadau fe addawodd i roi gwybod i'r Pwyllgor 
hwn cyn gynted ag y daethai i wybod am unrhyw ddatblygiadau.    
 
Penderfynwyd - Derbyn a nodi'r adroddiad gan ddiolch i’r swyddogion am eu 
hadroddiadau ac am fynychu'r cyfarfod. 
 
 
5. ADRODDIAD GAN DRENAU ARRIVA CYMRU 
 
Estynnodd y Cadeirydd groeso i Mr Ben Davies, Trenau Arriva Cymru, i gyflwyno ei adroddiad 
ar weithgareddau Trenau Arriva Cymru hyd yma.  
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Adroddwyd fod storm 'Doris' wedi achosi trafferthion yr wythnos ddiwethaf ac roedd Trenau 
Arriva Cymru yn cydweithio gyda Network Rail ar unrhyw faterion oedd heb eu datrys.   
 
Adroddwyd ymhellach y byddai Wi-Fi ar gael ar yr holl drenau cyn y Pasg.  
 
Roedd cwestiynau ysgrifenedig ffurfiol wedi eu cyflwyno gan Aelodau’r Pwyllgor / Cynghorau 
Cymuned / ac unigolion a atebwyd fel a ganlyn:  
 
(i) Darpariaeth cysgodfan yng Nghyffordd Dyfi - Dywedodd Mr Ben Davies fod arian ar 
gael i ddarparu cysgodfan arall a bod trefniadau yn eu lle i fwrw ymlaen gyda hyn.  
 
(ii) Pam nad oes tocyn teithio am ddim ar gyfer yr henoed drwy'r flwyddyn yn hytrach 
nag yn ystod y gaeaf yn unig?  -  Dywedodd Mr Ben Davies, Trenau Arriva Cymru, na 
fyddai capasiti eistedd digonol i fedru cynnig y consesiwn yma yn ystod misoedd yr haf.   Er 
hynny, roedd y mater wedi ei drafod gyda Gweinidog Llywodraeth Cymru, yn enwedig o ran 
cael nifer ddigonol o gerbydau fel rhan o'r fasnachfraint newydd.  
 
(iii) Y Gymraeg, cyhoeddiadau dwyieithog ar y trefnau, ynganu enwau Cymraeg yn well 
mewn cyhoeddiadau yn y gorsafoedd -  Tra'n cytuno fod y Gymraeg yn bwysig iawn, 
dywedodd Mr Davies mai'r broblem oedd y diffyg arian ac nad oeddent yn gwybod beth oedd 
yn digwydd i'r trenau o ran y fasnachfraint newydd.  Er hynny, cyhoeddodd yn y Pwyllgor iddo 
gael ei benodi i wasanaethu ar Grŵp Arriva yn Llundain oedd yn gyfrifol am y cais 
masnachfraint.   Sicrhaodd yr aelodau y byddai yn lleisio pryderon pobl gogledd Cymru am y 
Gymraeg, amserlenni ac ati gan sicrhau fod y polisi iaith yn cael ei ddatrys.   
 
Wrth ymateb i'r uchod, llongyfarchodd yr aelodau Mr Ben Davies ar ei benodiad gan gefnogi'r 
angen i fynd i'r afael gyda'r polisi iaith.   Sicrhaodd y Cyng Trevor Roberts y Pwyllgor fod y 
pedwar ymgeisydd wedi cael gwybod am yr angen am wybodaeth ddwyieithog ar reilffyrdd a 
gorsafoedd Cymru.    
Yn ystod y drafodaeth ddilynol gwnaeth yr aelodau’r sylwadau a ganlyn: 
 

  Bod y Gymraeg yn bwysig iawn ac y dylai'r cyhoeddiadau yn y lifft newydd ym 
Machynlleth fod yn ddwyieithog.  

  O ran ynganu, dywedwyd ei bod yn llawer haws i berson oedd yn siarad Cymraeg i 
ynganu enwau gorsafoedd yn Lloegr nag ydoedd i berson oedd yn siarad Saesneg i 
ynganu enwau gorsafoedd yng Nghymru. 

 
Wrth ymateb i'r pwyntiau uchod, dywedodd Mr Ben Davies fod y cyhoeddiadau yn cael eu 
gwneud drwy system tecst i siarad ac nid oedd bob amser yn cael ei ddweud gan berson.    
Er hynny, dywedwyd ymhellach fod staff oedd ddim yn siarad Cymraeg yn cael cyfle i 
ddysgu'r iaith ac yn cael eu hannog i siarad Cymraeg.    
 
Manteisiodd aelod ar y cyfle i dalu teyrnged ac i ddiolch i'r pedwar aelod oedd wedi gweithio'n 
ddiflino yn ystod cyfnod ymgynghori Gwasanaeth Rheilffordd Cymru a'r Gororau:  
 
Y Cynghorydd Trevor Roberts  
Y Cynghorydd J. Michael Williams   
Mr Rhydian Mason 
Mr Robert Robinson 
 
(iv) A fyddai modd trefnu un trên cyflym y dydd bob ffordd ar Arfordir y Cambrian er 
mwyn cyflymu'r siwrne i Fachynlleth ac yn ôl?  
 
Dywedodd Mr Ben Davies na fyddai unrhyw newid yn yr amserlen a dim trenau ychwanegol, 
er hynny, addawodd i fynd â'r mater ymhellach.   Yn bersonol, roedd o blaid trên bob dwy awr 
gan gynnwys dydd Sul.  
 
(v) Beth yw’r datblygiadau ar gyfer trên hwyr o Bwllheli?  
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Dywedodd Mr Ben Davies na fyddai unrhyw drên ychwanegol o Bwllheli.   Er hynny, byddai 
gwelliant yn y gwasanaeth gan y bydd trên Machynlleth yn aros tan daw'r trên 8.30pm o 
Amwythig ac felly byddai gwell cyswllt rhwng Machynlleth i Bwllheli.      
 
(vi) Cyfleusterau Safonol yng ngorsaf drenau Porthmadog - byrddau arddangos, 
cysgodfan ac ati.  A fyddai modd trafod y ffordd ymlaen ar gyfer gwella edrychiad yr 
orsaf ar yr olwg gyntaf?    Roedd angen ei gwella a'i huwchraddio ar frys.   Nodwyd mai 
dyma oedd yr olwg gyntaf o'r dref roedd teithwyr yn ei gael ac nid oedd yn creu argraff 
dda iawn.   
 
Wrth ateb yr uchod, yn ogystal â'r ohebiaeth a dderbyniwyd gan Mr Ian Hunt, un o drigolion 
Porthmadog, awgrymwyd fod Mr David Crunkhorn, Trenau Arriva Cymru, yn trefnu i gyfarfod 
gyda Mr Hunt, a'r Cyng. Selwyn Griffiths, Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, ar ddyddiad 
oedd yn gyfleus i bawb i drafod y ffordd ymlaen.  
 
Penderfynwyd - Derbyn a nodi’r adroddiad a diolch i Mr Ben Davies amdano. 
 
 
 
6. ADRODDIAD SWYDDOG DATBLYGU RHEILFFYRDD Y CAMBRIAN  
 
Cyflwynwyd - Adroddiad ysgrifenedig gan Mr Rhydian Mason, Swyddog Rheilffyrdd 
Partneriaeth y Cambrian oedd yn amlinellu'r gweithgareddau wnaed ers y cyfarfod blaenorol 
oedd yn cynnwys;  
 

(a) Datblygiadau gyda hyrwyddo Cynllun y Waled Oren yn genedlaethol  
 
Roedd Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yr Adran Drafnidiaeth wedi rhoi ei gefnogaeth i 
hyrwyddo Cynllun y Waled Oren yn genedlaethol ac mewn ymgynghoriad gyda Trenau Arriva 
Cymru a Grŵp DU Arriva, a byddai hyn yn mynd rhagddo. 
 

(b) Masnachfraint Rheilffyrdd a chefnogaeth Llywodraeth Cymru  
 
Roedd wedi mynychu amryw o gyfarfodydd am y fasnachfraint reilffordd ynghyd â 
chydweithwyr o'r bedair Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol arall yng Nghymru a'r Gororau. 
 

(c) Cyhoeddiadau 
 
Cyfeiriwyd at lyfryn newydd o deithiau cerdded byr yn ardaloedd Rheilffyrdd y Cambrian oedd 
i'w gyhoeddi fyddai yn lle taflenni Llwybrau'r Cambrian.  Roedd cerdded yn boblogaidd iawn 
a'r gobaith oedd y byddai'r Canolfannau Croeso ym Mhorthmadog ac Abermaw yn ail-agor er 
mwyn hyrwyddo digwyddiadau.  
 

(d) Arolygon 
 
Roedd Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn comisiynu arolygon i'w cynnal yng ngwanwyn 
2017, fel rhan o'r grant gan Lywodraeth Cymru.   Roedd yr arolygon yn dilyn llwyddiant 
arolygon 2013 a 2015 a olygodd well gwasanaethau ar Leiniau'r Cambrian.   
 

(e) Ymgyrch Hyrwyddo 2017 
 
O ran gwaith hyrwyddo, roedd y cyfnod yma wedi bod yn bwysig iawn ac roedd arian 
ychwanegol wedi ei sicrhau i baratoi gwefan newydd sbon sy'n canolbwyntio ar ymwelwyr 
gyda mwy o ffilmiau byr.  
 

(f) Storïau a Llyfrau ar y Cambrian 
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Disgwylid am gadarnhad o fanylion a'r arian oedd ar gael ar gyfer peilota prosiect o gysylltu 
storiau a llyfrau gyda Leiniau'r Cambrian a fyddai yn hyrwyddo teithiau i blant ysgol ar y 
trenau. 
 
 

(g) Cynllun Busnes 2017-2018 
 
Roedd y cynllun busnes yn y broses o gael ei baratoi a byddai'n cael ei gyflwyno i'r 
Bartneriaeth yn y cyfarfod nesaf.  Byddai copi ar gael i Aelodau'r Pwyllgor hwn drwy'r 
Swyddog Cefnogi Aelodau.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod am amserlen Arfordir y Cambrian ar ffurf cerdyn bach 
oedd yn boblogaidd iawn gyda phobl leol ac ymwelwyr, dywedodd Mr Mason eu bod yn dal i 
gael eu cynhyrchu ond roedd hi yn anodd eu dosbarthu i'r canolfannau croeso ac ati.   Roedd 
y dosbarthu wedi canolbwyntio ar Orsafoedd Rheilffordd ond os oedd Canolfan Groeso 
Aberdyfi angen cyflenwad pellach dylent gysylltu â Swyddog Partneriaeth Rheilffyrdd y 
Cambrian.    
 
Tynnwyd sylw’r Pwyllgor at gyhoeddiad 'Trên Mawr yn cwrdd â'r Trên Bach' ac roedd Rheolwr 
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, fel Cadeirydd Twristiaeth Gogledd Cymru, yn fwy na bodlon 
dosbarthu unrhyw gyhoeddiadau ymhellach.   
 
Wrth gloi, dywedodd Mr Mason y byddai yn ymddiswyddo o'i swydd yn ystod y dyddiau nesaf 
ac roedd wedi sicrhau swydd newydd gyda Network Rail, fel Rheolwr Croesfannau Rheilffordd 
yn gyfrifol am yr ardal o Abermaw i Bwllheli.  Diolchodd i'r aelodau am eu cydweithrediad a'u 
cefnogaeth yn ei swydd bresennol.   Deallodd y byddai'r Bartneriaeth yn llenwi'r swydd ac 
roedd yn hyderus y byddai olynydd yn cael ei benodi/ei phenodi yn y dyfodol agos.  
 
Ar ran y Pwyllgor, llongyfarchodd y Cadeirydd Mr Mason ar ei benodiad diweddar a diolchwyd 
iddo am ei waith caled ac am gefnogi'r Pwyllgor yn ystod y blynyddoedd diwethaf.   
 
Penderfynwyd - Derbyn a nodi’r adroddiad a diolch i Swyddog Rheilffyrdd Partneriaeth 
y Cambrian amdano.  
 
7. ADRODDIAD GAN HEDDLU TRAFNIDIAETH PRYDAIN 
 
Roedd yr Heddwas Rob Newman, Heddlu Trafnidiaeth Prydain, wedi anfon ymddiheuriad gan 
nad oedd yn gallu dod i'r cyfarfod ond nid oedd ganddo ddim i'w adrodd oedd yn berthnasol i 
reilffordd y Cambrian gan iddi fod yn gyfnod tawel iawn ers y cyfarfod diwethaf ym mis 
Tachwedd.    

 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi'r uchod.   
 
8. CWESTIYNAU FFURFIOL  

 

Roedd y cwestiynau ffurfiol ysgrifenedig wedi eu trafod fel rhan o adroddiadau'r 
swyddogion ac wedi eu nodi yn rhifau 5 a 6 uchod.    
 
Penderfynwyd: Diolch am y cwestiynau ac am yr atebion ffafriol a gafwyd gan y 
swyddogion.  

 
9. DYDDIADAU I'R DYDDIADUR 
 
Byddai Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno ymgynghoriad cyhoeddus ar Wasanaeth Rheilffordd 
Cymru a'r Gororau yn cynnwys Metro De Cymru a byddid yn cynnal hanner diwrnod, 
gweithdai boreol i gasglu barn ar y gwasanaethau newydd ar y dyddiadau a ganlyn ac yn y 
lleoliadau a nodwyd:  
 



CYNHADLEDD GYSWLLT RHEIFFORDD ARFORDIR Y CAMBRIAN: 03.03.17 

20 Mawrth Canolfan Gateway, Amwythig  
21 Mawrth Venue Cymru, Llandudno 
28 Mawrth Coleg y Cymoedd, Nantgarw 
29 Mawrth Gwesty’r Ivy Bush, Caerfyrddin  
3 Ebrill Gwesty’r Marine, Aberyswyth 
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf a'i gyfnod fel Cadeirydd y Pwyllgor hwn a hefyd dymunodd yn dda i'r 
aelodau oedd yn wynebu etholiad llywodraeth leol ar y 4 Mai 2017. 
 

CADEIRYDD  
 


