
 

 
Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2021 
  
Cais Rhyddid Gwybodaeth  
  
Rydym ni’n ysgrifennu atoch i ymateb i'r Cais Rhyddid Gwybodaeth a wnaethoch. Mae eich 
cais wedi cael ei ystyried yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’n polisi 
mynediad at wybodaeth.   
  
Fe wnaethoch chi ofyn am yr wybodaeth ganlynol:  
 

“Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, 
rydw i’n gofyn am yr wybodaeth ganlynol: 
 
Ar 1 Ionawr 2021, neu ddyddiad agos, statws cydymffurfio â’r Fanyleb Dechnegol ar gyfer 
Rhyngweithredu – Pobl â Symudedd Cyfyngedig (PRM TSI) ar gyfer y dosbarthiadau trenau 
uchod mewn gwasanaeth gyda TrC. Rhowch rifau’r setiau a dyddiadau cydymffurfio targed y 
setiau sydd ddim yn cydymffurfio. 
Cadarnhewch hefyd y bydd y setiau hyn bob amser yn gweithredu ochr yn ochr â setiau sy’n 
cydymffurfio.” 
 

Ar ôl adolygu eich cwestiynau, rydym ni’n gallu darparu’r wybodaeth ganlynol: 
 
Mae pob un o’r 36 uned class 150 bellach yn cydymffurfio’n llwyr â PRM, cwblhawyd y 
gwaith hwn yn 2019.  
 
O’n hunedau class 153, cafodd 13 o unedau eu newid i sicrhau eu bod yn cydymffurfio erbyn 
diwedd 2019. Ar 1 Ionawr 2020, nid oedd 13 o unedau clas 153 oedd yn weddill yn 
cydymffurfio â gofynion hygyrchedd PRM. Nid yw’r unedau hyn yn cael eu gweithredu ar eu 
pen eu hunain ac maen nhw bob amser yn cael eu cysylltu â dosbarth 150 neu 153 sy’n 
cydymffurfio’n llawn â PRM. Mae’r unedau hyn bellach wedi cael eu hail-rifo yn y gyfres 
rhifau 1539xx i sicrhau eu bod yn hawdd eu hadnabod – rhoddir rhestr o’r unedau hyn isod: 
- 
 

153306  153968 153313 153922 
153906  153318 153913  153314 
153335  153918 153321 153914 
153935 153382 153921 153309 
153372 153982 153326 153909 
153972 153310 153926  
153368  153910 153322  

 

Mae gwaith yn mynd rhagddo i newid 9 o’r unedau hyn yn hanner cyntaf eleni fel eu bod yn 
cydymffurfio’n llwyr â PRM. Bydd y 4 uned arall yn cael eu tynnu o’r gwasanaeth.  
Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o ddefnydd i chi.  
 



 

Yn gywir,   
  
Trafnidiaeth Cymru 
 

 

Hawliau Apelio 

Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd y cafodd eich cais ei drin a’ch bod chi’n dymuno gwneud cwyn neu 
wneud cais am adolygiad o’n penderfyniad, ysgrifennwch at y Pennaeth Rhyddid Gwybodaeth naill ai 
yn Trafnidiaeth Cymru, 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, CF37 4TH neu freedomofinformation@tfw.wales. 
Rhaid i’ch cais gael ei gyflwyno o fewn 40 diwrnod gwaith i dderbyn y llythyr hwn. Os na fyddwch chi’n 
fodlon â chanlyniad yr adolygiad mewnol, mae gennych hawl i wneud cais yn uniongyrchol 
i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad.  

Gallwch chi gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe 
House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF neu gallwch chi gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth drwy adran ‘Gwneud Cwyn’ eu gwefan ar y ddolen hon: https:/ico.org.uk/make-a-
complaint/  

Yr adran berthnasol i’w dewis fydd "Gwybodaeth Swyddogol neu Gyhoeddus". 
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