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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 

Welsh will not lead to a delay in responding.   

 At holl Aelodau'r Cynulliad  

 

15 Tachwedd 2018  

 

 

Annwyl Aelodau Cynulliad  

 

Ysgrifennaf atoch i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwaith rydw i’n ei wneud i wella 

mynediad ar draws y rhwydwaith rheilffyrdd. Gwella mynediad i deithwyr yw fy mhrif 

flaenoriaeth, a dyna pam rydw i am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar y gweithgarwch 

penodol sy’n gysylltiedig â darparu mynediad heb risiau mewn gorsafoedd.   

 

Fel rhan o gontract newydd y gwasanaethau trên, dyrannwyd £200 miliwn i wneud 

gwelliannau i’n holl orsafoedd. Mae £15 miliwn o’r arian hwn wedi’i ymrwymo’n benodol i 

wneud gwelliannau i fynediadau ledled Cymru a’r Gororau sy’n ychwanegol at y 

buddsoddiad ym Metro De Cymru.    

 

Mae’r cyfrifoldeb dros seilwaith y rheilffyrdd ac yn benodol darparu mynediad heb risiau 

mewn gorsafoedd yn parhau’n gyfrifoldeb heb ei ddatganoli sydd yn nwylo Llywodraeth y 

DU. Drwy gaffael contract gwasanaethau trên Cymru a’r Gororau sicrhawyd buddsoddiad o 

£15 miliwn gan Wasanaethau Trên Trafnidiaeth Cymru i wella mynediad mewn gorsafoedd. 

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr ymrwymiad hwn, rydym wedi cydweithio â Gwasanaethau 

Trên Trafnidiaeth Cymru er mwyn defnyddio £10 miliwn ohono fel arian cyfatebol ar gyfer 

gorsafoedd Cymru a’r Gororau a enwebwyd ar gyfer cyllid Mynediad i Bawb Llywodraeth y 

DU, gan ymestyn y buddion i deithwyr ym mhob cwr o Gymru. Mae nifer annerbyniol o’n 

gorsafoedd yn rhai â mynediad rhannol neu ddim mynediad o gwbl ac mae yna achos na 

ellir dadlau yn ei erbyn dros fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth y DU i unioni’r sefyllfa. 

 

Mae fy swyddogion yn Trafnidiaeth Cymru, ar y cyd â Grŵp Cyflawni Lleol y diwydiant 

rheilffordd, wedi bod yn gweithio er mwyn creu rhestr o orsafoedd a fydd yn cael eu 

henwebu mewn ymateb i alwad yr Adran Drafnidiaeth am enwebiadau ar gyfer ei rhaglen 

gwella gorsafoedd Access for All gwerth £300 miliwn yn ystod cyfnod rheoli 6 (2019-2024). 

Bydd y rhaglen fuddsoddi Access for All yn golygu y bydd y buddsoddiad yn sicrhau 

mynediad heb risiau yn y gorsafoedd hynny sy’n rhan o’r rhaglen. Bydd hyn yn ychwanegu 

at yr 11 o orsafoedd ledled Cymru sydd eisoes wedi cael budd o fuddsoddiad yn y 

gorffennol gan gynnwys Radur, Wrecsam, Pen-y-bont ar Ogwr a Phrestatyn i enwi ond rhai.   
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Datblygwyd y meini prawf asesu a ddefnyddiwyd i nodi enwebiadau blaenoriaeth gan yr 

Adran Drafnidiaeth ac mae’n asesu anghenion pob lleoliad, gan gasglu gwybodaeth fel nifer 

defnyddwyr yr orsaf, mynediad i ganol y dref, ysbytai a sefydliadau addysgol cyfagos, 

lefelau anabledd a adroddwyd, pryderon, cwynion a sylwadau a dderbyniwyd gan 

ddefnyddwyr a’u cynrychiolwyr. Maent yn adlewyrchu’r materion a nodwyd fel meini prawf 

blaenoriaeth gan Lywodraeth y DU wrth ofyn am enwebiadau, sy’n dangos hefyd y bydd 

buddsoddiad arian cyfatebol yn sicrhau blaenoriaeth o ran ystyriaeth. 

 

Fy uchelgais yw gwella mynediad ym mhob gorsaf ledled Cymru. Yn seiliedig ar asesiad o’r 

angen, ac i sicrhau bod y buddsoddiad ar gyfer creu mynediad heb risiau yn cael ei 

ddosbarthu’n deg ar hyd a lled pob rhanbarth o Gymru, dyma’r gorsafoedd a enwebir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi pa orsafoedd sydd wedi’u dewis ym mis Ebrill 2019.  

 

 

Yn gywir 
 

 

 

 

 

Ken Skates AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  

 

Y Canolbarth a’r Gorllewin  

Castell-nedd  

Y Fenni  

Llwydlo  

Y Drenewydd   

Cas-gwent  

Dinbych-y-Pysgod   

Caerfyrddin   

 

Y Gogledd 

Y Fflint  

Shotton   

Rhiwabon  

 

Y De-ddwyrain  

Cwmbrân  

Caerffili  

Cogan  

Pont-y-clun  

Pont-y- pŵl a New Inn   


