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Annwyl Weinidog,

PARTHED: Adroddiad i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth - Gorsaf a 
chyfnewidfa aml·foddol Bow Street 

Yn rhinwedd ein swyddi fel Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a Chadeirydd Grŵp Gweithredu
Rheilffyrdd Canolbarth Cymru, mae'n bleser gennym gyflwyno'r adroddiad atodedig a baratowyd
gyda chymorth grant Llywodraeth Cymru. Y diben oedd paratoi dyluniad o'r cynllun a fyddai'n
addas ar gyfer cais cynllunio, yn dilyn trafodaeth gyda'r diwydiant rheilffyrdd ac yn sgil yr
adroddiad arfarnu trafnidiaeth WelTAG cadarnhaol a gyhoeddwyd yn gynharach.

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Grŵp Gweithredu Rheilffyrdd Canolbarth Cymru wedi sicrhau cyngor
technegol arbenigol gan Capita - ymgynghorwyr y WelTAG blaenorol- o dan fframwaith caffael
sydd eisoes yn bodoli.

I grynhoi, mae dyluniad hyfyw sydd wedi'i ddilysu'n dechnegol wedi'i baratoi ar gyfer y cyfleuster
hwn ynghyd â gwelliannau cysylltiedig i'r priffyrdd a theithio llesol ac mae'r diwydiant rheilffordd ar
y lefel uchaf wedi cytuno i hyn.

Mae'r holl bartion wedi cytuno bod achos strategol cryf a phwysig yn rhanbarthol am gyfnewidfa
fodern ar Linell hanfodol y Cambria. Mae'r Gweinidog wedi ariannu gwasanaethau ychwanegol ar
y llinell hon, sy'n rhedeg bob awr yn bennaf, ac mae hyn wedi gwella'r profiad teithio i gymudwyr,
pobl fusnes, y rheini sy'n gweithio yn y byd addysg yn ogystal â'r rhai sy'n defnyddio'r rheilffordd at
ddibenion hamdden ac am resymau eraill. Mae hyn eisoes wedi arwain at dwf na welwyd ei debyg
o'r blaen yn y galw am deithio ar y rheilffordd. Bydd hyn yn ddi-os yn ysgogi twf o ran yr economi,
gweithgareddau cymdeithasol a llesiant yng Ngorllewin Cymru. Bydd Gorsaf a chyfnewidfa Bow
Street yn golygu bod teithio ar reilffyrdd yn fwy deniadol a bydd hefyd yn cynorthwyo â'r diffyg
llefydd parcio mewn gorsafoedd rhwng Aberystwyth Ci Machynlleth ac yn cynnig manteision eraill
gan gynnwys gwelliannau i'r priffyrdd.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaethSaesneg. 
Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 
We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in Welsh wili bé answered in Welsh and correspondence in English will 
be answered iti English. Corresponding in Welsh will not involve any delay. 
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Yn ogystal â chyflwyno'r canlyniadau technegol, mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r rhaglen waith
sy'n weddill o ran cwblhau'r gwaith technegol a'r gwaith cynllunio busnes yn gymharol gyflym.
Gallai hyn hwyluso'r penderfyniad terfynol o ran y buddsoddiad cyfalaf gan ei seilio ar asesiad /
achos busnes diweddaraf a chadarnhaol WelTAG yn ddiweddarach eleni.

Yn gywir,

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn
Arweinydd y Cyngor

Y Cynghorydd Trevor Roberts
Cadeirydd Grŵp Gweithredu Rheilffyrdd Canolbarth Cymru

Amg.


