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Annwyl Aelod 
 
 
Cafodd fy swyddogion wybod y bore yma gan Trenau Arriva Cymru y bydd 27 o drenau 
dosbarth 175 yn cael eu tynnu am gyfnod o’i wasanaeth oherwydd problemau diogelwch 
difrifol.  
 
Mae archwiliadau dros nos gan beirianwyr Trenau Arriva Cymru'n dangos bod olwynion 
trenau dosbarth 175 wedi dioddef difrod sylweddol.  Gofid pennaf y diwydiant rheilffyrdd yw 
diogelwch defnyddwyr y rheilffyrdd.  Oherwydd y difrod ar yr olwyn, bydd yn rhaid rhoi'r 
gorau i ddefnyddio’r trenau tan y ceir gwybod beth yw achos y difrod. Un theori yw mai nam 
ar ran o drac neu’r pwyntiau sydd wedi achosi'r difrod i'r trenau, er ar hyn o bryd, nid yw’r 
nam wedi’i ddarganfod.  
 
Mae peirianwyr Network Rail wedi bod yn gweithio ers y bore bach yn chwilio am y rhan o'r 
trac neu'r pwyntiau ar y llwybrau yng Nghymru neu ar y leiniau i Fanceinion allai fod wedi 
achosi'r difrod.  Byddan nhw wedyn yn eu trwsio. Mae'r gwaith hwnnw'n mynd rhagddo ar 
hyn o bryd.  
 
Mae tynnu 27 o drenau o'r gwasanaeth yn mynd i gael effaith fawr ar allu Trenau Arriva 
Cymru i ddarparu'r amserlen o wasanaethau. Mae'r gwasanaethau sydd fel arfer yn cael eu 
darparu gan y trenau 175, fel y rheini rhwng y De a Manceinion a rhwng y Gogledd a'r De 
wedi'u canslo neu ond yn gweithio ar ran o'r llwybr.  
 
Mae Arriva wedi cyhoeddi y bydd rhai gwasanaethau’n cael eu rhedeg â llai o gerbydau a 
hefyd, oherwydd y tywydd cas a ragwelir dros y dyddiau nesaf, y cyngor i deithwyr yw na 
ddylen nhw deithio oni bai bod rhaid ac y dylen nhw fynd ar www.arrivatrains.wales/check i 
weld beth fydd yr effaith ar eu siwrnai.  
 
Bydd yn effeithio hefyd ar gapasiti'r llwybrau eraill gan y bydd yn rhaid symud trenau i 
sicrhau bod gwasanaethau'n parhau. Rwyf wedi gofyn i Trenau Arriva Cymru addo y bydd 

gwasanaeth bws yn cael ei ddarparu yn lle unrhyw wasanaeth trên y bydd yn rhaid ei 

ganslo.  
 
Rwyf am siarad heddiw ag ATW a Network Rail i fynegi fy mhryderon dwfn ynghylch y 
mater hwn ac i gael gwybod pryd caiff y gwasanaethau arferol eu hadfer.  
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Byddaf yn codi’r mater hefyd ag Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU ar lefel genedlaethol i 
ddeall sut mae hyn wedi digwydd o gofio bod y cyfrifoldeb am y trac a’r pwyntiau’n dal i fod 
yn faterion sydd heb eu datganoli.  
 
Byddaf yn rhoi mwy o wybodaeth i aelodau pan ddaw gwybodaeth newydd i law.  

 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Cabinet Secretary for Economy and Transport 


