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Annwyl Gyfeillion, 
 
Rwyf yn ysgrifennu atoch yn dilyn y cwestiynau a ofynnwyd yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos 
hon ynglŷn â datblygu Metro De Cymru. Rwyf hefyd am roi eglurhad pellach am nifer o 
faterion sydd wedi cael eu codi ers hynny. 
 
Roeddwn am ddechrau drwy achub ar y cyfle hwn i gadarnhau ac i ddweud unwaith eto fod 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr ac yn ddiwyro i brosiect y Metro. Nid yw Cymru 
wedi cael ei thrin yn deg o gwbl gan Lywodraeth y DU mewn perthynas â seilwaith 
rheilffyrdd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dim ond ychydig dros un y cant o'r cyllid a 
oedd ar gael i wella'r seilwaith rheilffyrdd y mae Cymru wedi'i gael, er bod ganddi un ar 
ddeg y cant o rwydwaith cledrau Cymru a Lloegr.   
 
Dyna pam, pan gefais fy mhenodi gyntaf yn Ysgrifennydd Cabinet ym mis Mai 2016, y 
dywedais yn gwbl glir wrth swyddogion mai un o fy mlaenoriaethau sylfaenol oedd 
manteisio i'r eithaf ar y cyfle a fyddai'n dod i'n rhan, drwy'r Metro a'r fasnachfraint newydd ar 
gyfer Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau o 2018 ymlaen – y gyntaf i Lywodraeth Cymru helpu i'w 
chynllunio erioed – i sicrhau gwelliannau sylfaenol i sut yr ydym yn teithio. Roeddwn yn 
awyddus inni greu system trafnidiaeth gyhoeddus aml-foddol o'r radd flaenaf yng Nghymru 
− system y byddai seilwaith integredig o reilffyrdd, bysiau a theithio llesol yn rhan gwbl 
greiddiol ohoni.  
 
Dywedais y byddai hynny'n golygu, man lleiaf, gerbydau newydd, gorsafoedd gwell, 
manteision sy'n gysylltiedig â thechnoleg newydd, mwy o gapasiti, a threnau ar gael yn 
amlach.  Roedd y materion hynny ymhlith y rhai a drafodwyd gyda'r cyhoedd yn ystod 
ymgynghoriad cyhoeddus eang y llynedd ar wasanaeth Cymru a'r Gororau, gan gynnwys y 
Metro. Gwnaethom gyhoeddi "Gwasanaethau Rheilffyrdd ar gyfer y Dyfodol", dogfen a oedd 
yn amlinellu'r manteision y gall pobl eu disgwyl oddi wrth wasanaethau'r Metro. Yn eu plith y 
bydd amserau teithio gwell a mwy dibynadwy, gwasanaethau a thocynnau a fydd yn cael eu 
hintegreiddio, gwell gwybodaeth i deithwyr a mynediad gwell i drenau ac i orsafoedd. 
 
Dywedodd y cyhoedd wrthym fod yn rhaid i'r hyn yr oedd gennym mewn golwg fynd 
ymhellach o lawer na phrosiect trafnidiaeth traddodiadol − roedd yn rhaid i'n cynlluniau  
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sbarduno ac adnewyddu'r economi yn y cymunedau lle mae’r bobl hynny’n byw. Roedd yn 
rhaid i'r prosiect helpu unigolion, busnesau a chymunedau y mae angen system trafnidiaeth 
integredig a dibynadwy arnynt i'w helpu i ddod o hyd i swyddi newydd, i helpu eu busnesau i 
ehangu ac i ddenu buddsoddiad newydd i'w trefi. Cawsom gipolwg ar hynny yn ddiweddar 
wrth imi benderfynu lleoli pencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru yn Nyffryn Taf. Mae wedi 
helpu eisoes i hybu swyddi newydd a thwf newydd yn ardal ehangach Pontypridd.   
 
Rwyf am ategu hefyd yr hyn yr wyf wedi'i ddweud yn y gorffennol, sef nad oes unrhyw 
gwestiwn o gwbl am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyllido'r weledigaeth sydd ganddi ar 
gyfer y Metro. Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi bron £750 miliwn er mwyn bwrw ymlaen â 
cham nesaf prosiect Metro De Cymru ac rydym, fel Llywodraeth Cymru, wedi bod yn glir fod 
gennym hefyd y cyllid i gefnogi ffordd liniaru newydd arfaethedig yr M4. Nid yw'n fater o un 
prosiect yn cystadlu â'r llall – byddai hynny’n golygu bod maint y broblem yn cael ei 
chamddeall yn llwyr. Angen strategol pwysicaf economi Cymru yw cael y ddau. Dyna pam 
yr ydym wedi ymrwymo i gyllido'r ddau. 
 
Fodd bynnag, er y byddwn wrth fy modd pe bai gennyf hudlath a fyddai'n ein galluogi i 
gwblhau'r gwaith o greu Metro integredig a chyflawn yfory, nid yw hynny'n bosibl. Mae pob 
prosiect seilwaith mawr yn cael ei adeiladu fesul cam, a'r gwaith pwysicaf ar y dechrau yw 
creu sylfeini cadarn a fydd yn caniatáu inni ehangu ac estyn y prosiect. 
   
Dyna'n union yw'r sefyllfa gyda Metro De Cymru hefyd. Rydym wedi buddsoddi £77 miliwn 
yng ngham un eisoes, gan gynnwys Glynebwy ac estyn yr orsaf yn nhref Glynebwy a gwella 
capasiti'r llinell honno.   
 
Rydym wedi bod yn glir o'r cychwyn cyntaf mai'r flaenoriaeth yn ystod ail gam y gwaith 
moderneiddio yw'r gwaith uchelgeisiol a heriol i drawsnewid y llinellau rheilffordd Fictoraidd 
sy'n mynd drwy orsaf Heol y Frenhines ac i'r gogledd ohoni.   
 
Yn ystod Cam dau, bydd y llinellau hynny'n cael eu trosglwyddo i Lywodraeth Cymru ac yn 
dod yn eiddo iddi. Gan weithio mewn partneriaeth â'r cwmni a fydd yn gyfrifol am y 
fasnachfraint newydd, byddant yn cael eu moderneiddio’n llwyr fel y bo modd inni 
uwchraddio'r gwasanaeth yn unol â'n haddewid, gan greu gwasanaeth a fydd yn caniatáu i 
bobl 'gyrraedd yr orsaf a mynd', gydag o leiaf 4 gwasanaeth yr awr. Yn wir, bydd 12 
gwasanaeth yr awr yn cael eu darparu yn rhai o orsafoedd y cymoedd. Bydd yr arbedion o 
ran amser teithio a'r gostyngiadau o ran allyriadau carbon yn ffyrdd pwysig o sbarduno 
economi'r rhanbarth, a byddant yn ein helpu hefyd i chwarae'n rhan ni leihau allyriadau 
CO2.   
 
Bydd Cam 2 yn gwbl weithredol erbyn 2023. Rwyf yn ymwrthod yn llwyr â’r awgrym nad yw 
prosiect y Metro yn ddim byd mwy na gwaith i uwchraddio'r rhwydwaith presennol − fel yr 
wyf wedi dweud eisoes, dyma’r gwaith cychwynnol a fydd yn gwneud popeth arall yn bosibl. 
Yn wir, rydym wedi dechrau eisoes ar y gwaith pwysig o gynllunio camau pellach y Metro. 
Mae’r gwaith hwnnw'n cynnwys ystyried cyfres o gyfleoedd ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, megis gwasanaethau parcio a theithio strategol, estyn y rhwydwaith, a 
phrosiectau i greu cyfnewidfeydd trafnidiaeth newydd. Rwyf hefyd wedi dechrau edrych ar 
sut y gellid cyflawni elfennau o'r camau hynny yn gynt. 
 
Rwyf hefyd yn ymwrthod yn llwyr â'r awgrym fod elfennau o gynllun Metro De Cymru wedi 
cael eu canslo neu eu gwanhau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Nid oes unrhyw gynlluniau 
posibl wedi cael eu canslo. Mae'r dogfennau y cyfeiriwyd atynt ac sydd i'w gweld ar wefan 
Trafnidiaeth Cymru yn rhan o Asesiad Amgylcheddol Strategol a gafodd ei gwblhau ar gyfer 
Metro De Cymru yn ei gyfanrwydd (gan gynnwys Cam 2) ond, fel yr wyf wedi esbonio 
uchod, mae’n amlwg y bydd camau’r dyfodol yn mynd ymhellach na'r cynlluniau cychwynnol 
hynny. 



 
Nid oes dim yn yr Asesiad Amgylcheddol Strategol a fydd yn atal y datblygiadau hynny rhag 
digwydd yn y dyfodol – ond mae’r gwaith sydd ynddynt yn angenrheidiol er mwyn gwireddu'r 
datblygiadau hynny. Unwaith y bydd y broses gaffael wedi'i chwblhau, byddwn mewn 
sefyllfa i ddarparu map manwl o Gam 2 arfaethedig y Metro, a hefyd i amlinellu pa mor aml 
y bydd gwasanaethau ar gael a gwelliannau i gerbydau. Byddwn, ar yr un pryd, yn parhau i 
ddatblygu ac i gyflawni'r camau a fydd yn digwydd ar ôl Cam 2.   
 
Mae'n bwysig nodi bod masnachfraint Cymru a'r Gororau yn cynnwys Cymru gyfan a bod 
gennyf gynlluniau yr un mor uchelgeisiol ar gyfer Metro yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, ac i 
helpu i gefnogi'r gwaith cychwynnol ar Fetro Bae Abertawe hefyd.   
 
Byddaf, yn naturiol, yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein cynlluniau i'r holl 
aelodau ac rwyf wedi trefnu bod Trafnidiaeth Cymru yn cynnal cyfarfod briffio technegol yn y 
Cynulliad yr wythnos nesaf.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ken Skates AC 
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