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Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Rheilffyrdd) 2018  
 
Un o argymhellion y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru oedd bod y cyfrifoldebau am 
fasnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau  a chyllido Network Rail yng Nghymru yn cael eu 
datganoli.  
 
Ym mis Tachwedd 2014, cytunwyd mewn egwyddor â Llywodraeth y DU i ddatganoli'r 
swyddogaethau masnachfreinio i Weinidogion Cymru er mwyn i Lywodraeth Cymru allu 
arwain y gwaith o gaffael masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau a fydd yn dechrau ar 14 
Hydref 2018.  
 
Ym Mhapur Gorchymyn Llywodraeth y DU ym mis Mawrth 2015 ar ddatganoli rhagor o 
bwerau i Gymru, 'Powers for a Purpose: Towards a lasting devolution settlement for Wales’, 
ymrwymodd Llywodraeth y DU i ystyried hefyd yr angen i gryfhau'i threfniadau i gydweithio 
â Llywodraeth Cymru ynghylch masnachfreintiau rheilffyrdd eraill y mae'r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Drafnidiaeth yn eu caffael sy'n gweithredu i/o Gymru (West Coast, Cross 
Country a Great Western).  
 
Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ag Adran Drafnidiaeth y DU i 
ddatblygu a chytuno ar drefniadau manwl masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau, yn 
ogystal â sut i gryfhau'r trefniadau i gydweithio â Llywodraeth Cymru ar fasnachfreintiau 
rheilffyrdd eraill.  
 
Rwyf bellach wedi dod i gytundeb terfynol â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth 
ynghylch trosglwyddo swyddogaethau masnachfreinio'r rheilffyrdd i Weinidogion Cymru. 
Caiff y swyddogaethau eu trosglwyddo trwy 'Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo 
Swyddogaethau) (Rheilffyrdd) 2018' a gaiff ei osod gerbron Senedd y DU cyn hir. Bydd y 
gorchymyn yn dilyn y weithdrefn penderfyniad cadarnhaol yn y ddau Dŷ.  
 
Mae'r swyddogaethau fydd yn cael eu trosglwyddo i'w cael yn Neddf Rheilffyrdd 1993 a 
Deddf Rheilffyrdd 2005 (Deddfau 1993 a 2005). Maent yn ymwneud yn bennaf â 
masnachfreinio rheilffyrdd cludo pobl ac â chau gwasanaethau rheilffyrdd a rhai asedau 
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eraill y rheilffyrdd. Maent yn cyfateb yn fras i'r swyddogaethau gafodd eu trosglwyddo i 
Weinidogion yr Alban gan Ddeddf 2005. Fodd bynnag, ceir rhai gwahaniaethau sy'n deillio 
o'r gwahaniaeth yng nghwmpas y rheilffyrdd trawsffiniol i Loegr ac o'r ffaith nad yw'r 
cyfrifoldebau am y rhwydwaith rheilffyrdd yn cael eu datganoli i Gymru.  
 
O ganlyniad i'r Gorchymyn a'i newidiadau i Ddeddfau 1993 a 2005, Gweinidogion Cymru 
yw’r unig awdurdod sy'n  cael dynodi a masnachfreinio gwasanaethau sy'n gyfangwbl yng 
Nghymru, a bydd Gweinidogion Cymru yn cael dynodi a masnachfreinio elfen Gymreig y 
gwasanaethau Cymreig (y rhannau hynny o wasanaethau trawsffiniol i/o Gymru sydd yng 
Nghymru) a geir yn yr un fasnachfraint â gwasanaethau sy'n gyfangwbl yng Nghymru. 
Cytunwyd ar y cwmpas hwn oherwydd helaethrwydd y gwasanaethau trawsffiniol - a'r 
gwasanaethau sy'n gyfangwbl yn Lloegr - a ddarperir gan fasnachfraint Cymru a'r Gororau 
a'r angen am atebolrwydd priodol bob ochr y ffin.  
 
I wneud Deddfau 1993 a 2005 yn fwy eglur a hygyrch, mae'r Gorchymyn yn diweddaru'r holl 
gyfeiriadau perthnasol at Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gan roi Gweinidogion Cymru yn eu 
lle.  
 
O gofio'r angen i fwrw ymlaen â'r gwaith i gaffael masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau, 
mae'r gwaith caffael yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar sail y trefniadau asiantaeth a 
sefydlwyd o dan adran 83 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 sy'n caniatáu i Weinidogion 
Cymru weithredu fel asiant yr Ysgrifennydd Gwladol.  
 
Er mwyn sicrhau parhad y cysylltiadau trawsffiniol a'u datblygu ymhellach er lles teithwyr, 
byddaf yn parhau i gynnal y trefniadau asiantaeth â'r Ysgrifennydd Gwladol i alluogi 
Gweinidogion Cymru i arfer y pwerau perthnasol o dan Ddeddfau 1993 a 2005. Mae 
hynny'n ei gwneud yn bosib i Weinidogion Cymru gaffael a rheoli masnachfraint Cymru a'r 
Gororau yn ei gyfanrwydd, gan gynnwys y gwasanaethau i ac o ac o fewn Lloegr.  
 
Bydd yn bwysig bod y cyfrifoldeb am gyllido Network Rail yn cael ei ddatganoli yn y dyfodol.  
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