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11  Mai 2018 
 
 
Annwyl gydweithwyr, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch mewn ymateb i nifer o gwestiynau a godwyd yn ddiweddar ac er 
mwyn cadarnhau amcanion Partneriaeth Cyflenwi’r Metro. 
 
Mae Cyngor Caerdydd, Network Rail a Rightacres Property Company, yn ogystal â 
Llywodraeth Cymru, yn aelodau o’r bartneriaeth newydd hon. Mae’r partneriaid wedi dod 
ynghyd i hyrwyddo gweledigaeth a rennir o greu hyb trafnidiaeth integredig ac amlfoddol 
(rheilffyrdd, ceir, metro, beiciau, coetsys a bysiau) yng nghanol ein Prifddinas ac i sicrhau 
dull a gaiff ei reoli a’i gydgysylltu o gyflawni’r prosiectau dros y blynyddoedd nesaf.  
 
Mae’r Llywodraeth hon eisoes wedi lansio gwaith creu rhwydwaith metro modern ac 
integredig a all annog newid moddol a sbarduno twf economaidd cynhwysol ar draws y 
rhanbarth ehangach. Trwy ddod â’r partneriaid cyhoeddus a phreifat eraill ynghyd bydd 
modd i ni gyflawni seilwaith modern a chysylltiedig a hefyd sicrhau’r cyfleoedd gorau posibl 
ar gyfer pobl a busnesau.  
 
Bydd y partneriaid yn cyfarfod yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn datblygu ymhellach eu 
rhaglen o brosiectau. Byddant hefyd yn cytuno ar amserlen ar gyfer cyflenwi ac yn pennu’r 
ffordd orau o reoli cyswllt positif â rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn ehangach. Byddaf yn annog 
y Bartneriaeth i rannu ei chynlluniau a hefyd nodi’r hyn sy’n cael ei gyflawni.  
 
Credaf y gall y model hwn o gyfuno adnoddau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat gyflawni 
llawer iawn o safbwynt cefnogi a sbarduno twf economaidd, yn Ne-ddwyrain ein gwlad a 
hefyd mewn rhannau eraill o Gymru. Mae fy swyddogion eisoes yn ystyried ardaloedd eraill 
lle y byddai modd i ni arwain o safbwynt creu partneriaethau cyflenwi eraill.   
 
Byddaf yn parhau i hysbysu’r holl aelodau ynghylch unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol. 
 
Yn gywir, 
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