
 

 
Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2020 
  
Cais Rhyddid Gwybodaeth  
  
Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch Cais Rhyddid Gwybodaeth. Mae’ch cais wedi’i ystyried yn unol â 
gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’n polisi mynediad at wybodaeth. 
  
Gofynnoch am y wybodaeth ganlynol: 
 

1. Beth yw’r cynllun ar hyn o bryd ar gyfer ymestyn y llinell reilffordd o Aberdâr i Hirwaun ac o 
fewn pa amserlen? 

2. Oes cynllun ar hyn o bryd am orsaf drenau/meysydd parcio yn ardal Llwydcoed? 
3. Ydy’r maes parcio arfaethedig ar gyfer defnyddwyr trenau yn cael ei leoli yn Llwydcoed fel 

rhan o’r ffordd osgoi sydd ar y gweill? 
4. Oes unrhyw gynlluniau ar y gweill i arhosfan gael ei sefydlu yn Llwydcoed? 
5. Allwch chi ddarparu unrhyw gynlluniau/ dogfennaeth (wedi ei golygu os oes angen) a 

fyddai’n amlinellu’r cynigion am orsafoedd a meysydd parcio fel rhan o unrhyw estyniad 
posibl i’r llinell fetro o Aberdâr i Hirwaun. 

 
Ar ôl adolygu’ch cwestiynau, gallwn ddarparu’r wybodaeth ganlynol: 
 
Mewn ymateb i gwestiwn 1: 
Ar hyn o bryd nid oes bwriad i ymestyn y llinell rheilffordd o Aberdâr i Hirwaun. Fodd bynnag, rydym 
yn y broses o ddatblygu achos busnes i ymestyn Metro De Cymru y tu hwnt i Aberdâr cyn belled â 
Hirwaun. Ni fyddai unrhyw waith sylweddol yn dechrau tan y bydd y gwaith mawr parhaus i 
drawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd wedi’i gwblhau erbyn 2024. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn 2 a 4: 
Ar hyn o bryd nid oes cynlluniau am orsaf drenau neu faes parcio yn ardal Llwydcoed. Fodd bynnag, 
mae’r achos busnes sy’n cael ei ddatblygu fel yr amlinellir uchod yn cynnwys yr opsiwn am orsaf yn 
ardal Llwydcoed, a allai gynnwys darpariaeth parcio a theithio. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn 3: 
Nid oes cynlluniau i gynnwys maes parcio yn Llwydcoed ar gyfer defnyddwyr trenau fel rhan o ffordd 
ddeuol yr A465 gan fod hyn y tu allan i gwmpas y prosiect. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn 5: 
Mae rhai cynlluniau safle dangosol wedi’u llunio ar gyfer yr ardal, ond eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf yw’r rhain. Awgrymwn eich bod yn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth i’r cyngor 
am ddatgeliad gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol: 
FreedomOfInformation@rhondda-cynon-taff.gov.uk 
Gallwn ddatgan nad oes cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y gwaith hwn ar hyn o bryd. 
 
Gobeithio y bydd y wybodaeth hon o fudd i chi. 
 
Yn gywir,   
  
Trafnidiaeth Cymru 
 


