
Adroddiad Blynyddol   
2017-18



Cyflwyniad
Eir ati yn yr adroddiad byr hwn i grynhoi agweddau allweddol ar berfformiad rhwydwaith bysiau pellter hir TrawsCymru® 
ar draws Cymru yn 2017-18. Llywodraeth Cymru sy’n cyllido’r gwasanaeth, a ddarperir mewn partneriaeth ag awdurdodau 
lleol a gweithredwyr bysiau. Yn 2017-18, cyfrannodd Llywodraeth Cymru £2.057m o gymorth refeniw er mwyn darparu 
gwasanaethau, a rhoddodd £1m arall er mwyn treialu teithio’n rhad ac am ddim ar draws y rhwydwaith ar benwythnosau. 

Aberystwyth • Caerfyrddin
Aberystwyth • Carmarthen

Aberystwyth • Caerdydd
Aberystwyth • Cardiff

Caerfyrddin • Abertawe
Carmarthen • Swansea
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Maes Awyr Cymru Caerdydd • Caerdydd  
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Y Rhwydwaith Gwasanaethau a ddarparwyd yn 2017-18.
Yn ystod 2017-18, darparwyd wyth gwasanaeth ar rwydwaith TrawsCymru.
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Defnydd  
Yn 2017-18, cludodd rhwydwaith TrawsCymru®  
gyfanswm o 1.751 miliwn o  
deithwyr a oedd yn gynnydd 
o 133,438 deithwyr, neu +8.25%  
o gymharu â’r flwyddyn gynt 2016-17.

Y Tueddiadau Misol o ran
Defnydd ar y Rhwydwaith
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Datblygiadau ar y Rhwydwaith
Roedd y rhwydwaith gwasanaethau a 
ddarparwyd fel rhan o rwydwaith TrawsCymru® 
yn gymharol sefydlog yn ystod 2017-18. Yr 
unig newid mawr oedd cyflwyno siwrneiau 
ychwanegol ar y gwasanaeth T2 rhwng 
Bangor ac Aberystwyth a oedd yn rhedeg 
bob diwrnod o’r wythnos ac yn ystod y 
dydd ar ddydd Sadwrn. Fe’u cyflwynwyd 
er mwyn darparu ar gyfer y cynnydd o 
23% yn nifer y bobl a ddefnyddiodd y 
gwasanaeth o gymharu â 2016-17.

Yn 2017-18, aethom ati hefyd ar y cyd â 
Defnyddwyr Bysiau yng Nghymru i drefnu 
cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ar 
draws rhwydwaith TrawsCymru®, gan roi 
cyfle i deithwyr siarad yn uniongyrchol â rai 
o swyddogion allweddol Llywodraeth Cymru, 
swyddogion awdurdodau lleol, a gweithredwyr 
am agweddau ar wasanaethau TrawsCymru®. 
Er enghraifft, trefnwyd digwyddiadau 
ym Mhort Talbot ac Aberystwyth ar ôl 
i bobl alw ar Lywodraeth Cymru i adfer 
gwasanaeth coetshis uniongyrchol dyddiol 
rhwng Aberystwyth a Chaerdydd.

Yn 2017-18, gan weithio mewn partneriaeth â 
Chyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion, 
gwnaethom hefyd gyflwyno gwasanaeth 
bysiau gwennol 460 Cyswllt TrawsCymru®  sy’n 
cysylltu Aberteifi − Castellnewydd Emlyn − 
Caerfyrddin, yn ogystal â threialu gwasanaeth 
T1C sy’n cysylltu Aberystwyth − Caerfyrddin 
− Caerdydd. Mae Bwcabus hefyd yn parhau’n 
rhan integredig a phwysig o’r rhwydwaith, gan 
gysylltu teithwyr o aneddiadau gwledig llai yn 
ardaloedd Dyffryn Teifi, Llanbedr Pont Steffan 
a Threletert yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a 
Gogledd Sir Benfro â gwasanaethau T1 a T5.

Roedd y cymhorthdal fesul siwrnai teithiwr yn 
amrywio o 0.38c ar gyfer gwasanaeth T4 i  

£3.19 ar gyfer Gwennol Maes Awyr Caerdydd T9.  

Mae hwn yn gynnydd o 24%   
o gymharu â nifer y teithwyr a ddefnyddiodd 
gwasanaethau TrawsCymru® yn ystod  
blwyddyn ariannol 2014-15. 

Mae Ffigur 2 isod yn dangos y tueddiadau misol o ran 
defnydd ar y rhwydwaith.



Diben y cyllid hwnnw oedd:
• Ad-dalu gweithredwyr am brisiau tocynnau a gollwyd 

oddi wrth deithwyr a oedd wedi bod yn defnyddio’r 
gwasanaethau yn barod; 

• Darparu bysiau ychwanegol er mwyn darparu ar gyfer 
nifer uwch o deithwyr; 

• Darparu cronfa wrth gefn er mwyn talu’r symiau sy’n 
cael eu hawlio gan weithredwyr eraill oherwydd 
bod teithwyr yn defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle 
gwasanaethau masnachol; 

• Darparu goruchwylwyr mewn canolfannau allweddol; 

• Marchnata a rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynllun peilot;

• Gwerthuso effaith y cynllun peilot.

Teithio am Ddim  
ar Benwythnosau
Ym mis Gorffennaf 2017, mewn partneriaeth 
â’r awdurdodau lleol a’r gweithredwyr bysiau, 
gwnaethom gyflwyno cynllun peilot arloesol i 
dreialu teithio am ddim ar rwydwaith TrawsCymru® 
ar benwythnosau. Neilltuwyd hyd at £1m o gyllid 
refeniw ychwanegol ar gyfer y fenter ym mlwyddyn 
ariannol 2017/18. Mae’r cynllun peilot cychwynnol 
wedi bod yn hynod lwyddiannus o ran denu 
teithwyr ychwanegol i ddefnyddio’r rhwydwaith 
ar benwythnosau. Rhwng mis Gorffennaf 2017 a 
mis Mawrth 2018, teithiodd 133,391 o deithwyr 
ychwanegol ar wasanaethau TrawsCymru®, ac roedd 
hwnnw’n gynnydd o 65.49% ar benwythnosau,  
o gymharu â’r un cyfnod yn 2016-17. 

Gofynnwyd i’r Athro Stuart Cole o Brifysgol De Cymru adolygu chwe mis cyntaf y cynllun ym mis Tachwedd 2017, a’i 
argymhelliad ef oedd y dylid estyn y fenter am ddeuddeg mis arall (Ebrill 2018 – Mawrth 2019) fel y bo modd cynnal 
dadansoddiad llawnach o fanteision economaidd y cynllun peilot i gyrchfannau ar hyd y llwybrau teithio dan sylw.

Dadansoddiad manylach ar gyfer llwybrau teithio unigol TrawsCymru: 

** Gorffennaf 2017 tan ddiwedd April 2018
*Gorffennaf 2017 tan ddiwedd Mawrth 2018

0 5,000 10,000 15,000 25,000 30,00020,000

T1 20,966 

T2 20,953

T3 22,774

T4 28,260

T6 13,903

T9 6,914

T5 19,618 (Dim gwasanaeth ar y Sul  
yn ystod misoedd y gaeaf)
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Barn Teithwyr am Wasanaethau TrawsCymru®
Ym mis Awst 2017, cynhaliwyd yr arolwg eang cyntaf o fodlonrwydd teithwyr ar draws rhwydwaith TrawsCymru®.  
Dangosodd fod lefelau calonogol o uchel o fodlonrwydd â’r gwasanaethau.    

T1 8.9Aberystwyth i Gaerfyrddin

T2 9.2Aberystwyth i  Fangor

T3 9.2 Wrecsam i Abermo

T4 8.6Y Drenewydd i Gaerdydd

T5 9.2Aberystwyth i Hwlffordd

T6 8.8Aberhonddu i Abertawe

T9 8.5Gwennol Maes Awyr Caerdydd

Pan ofynnwyd iddynt roi sgôr rhwng  
(0 = Gwael Iawn, 10= Rhagorol), i’w profiad o 
deithio ar y bysiau, nododd y teithwyr eu bodlonrwydd 
ag elfennau gwahanol o’r gwasanaeth fel a ganlyn: 

8.8Pa mor gyfeillgar a pharod  
eu cymorth oedd y staff 

8.8Pa mor hawdd oedd mynd 
 i mewn a dod allan o’r bws 

8.5Pa mor lân oedd tu mewn y bws

8.5Pa mor ddibynadwy oedd y gwasanaeth

8.3Amser teithio

8.4

8.2

Pa mor gyfforddus oedd y seddi

Amlder y gwasanaeth

8.4

7.7

Ansawdd y daith

Yr wybodaeth a ddarparwyd pan  
oedd problemau gyda’r gwasanaeth 

7.6Aerdymheru

Gofynnwyd i deithwyr hefyd roi sgôr rhwng  
(0 = Gwael Iawn, 10= Rhagorol)  i  
wasanaethau TrawsCymru®. 

Mae’r canlyniadau ar gyfer gwasanaethau unigol 
TrawsCymru® i’w gweld isod:-

Gwell Cyfleusterau mewn 
Safleoedd Bysiau
Gan gydweithio â Chyngor Sir Powys, rydym hefyd 
wedi gwneud cynnydd da o ran gwella cyfleusterau i 
deithwyr mewn safleoedd bysiau allweddol ar draws 
rhwydwaith TrawsCymru ar y rhan o lwybr teithio T4 
rhwng y Drenewydd a Merthyr Tudful, ac ar lwybr 
teithio T6 rhwng Ystradgynlais ac Aberhonddu.  

Meithrin Cysylltiadau  
Gwell â Chwsmeriaid
Yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18, cafodd gwefan 
TrawsCymru® ei hail-lansio ar y cyd â’n partner 
cyflenwi PTI Cymru www.cy.trawscymru.info 
ac agorwyd platfformau newydd ar y cyfryngau 
cymdeithasol ar Facebook a Twitter er mwyn inni 
fedru cysylltu’n well â chwsmeriaid mewn amser real.



 “ Defnyddiais i wasanaeth T3 ddoe i Abermo 
ac yn ôl er mwyn manteisio ar y cynnig 
gwych sydd ar gael ar benwythnosau. 
Roedd yr holl brofiad yn hyfryd a gwelais i 
Gymru ar ei gorau, gan deithio heibio i Lyn 
Tegid a’r pentrefi tlws. Roedd y gwasanaeth 
yn brydlon, yn gyflym iawn ac roedd y 
gyrwyr yn fedrus ac yn broffesiynol wrth 
iddyn’ nhw ymdopi â rhai o rannau mwya’ 
cul y daith.  
 
Teithiais i o Birmingham i ddefnyddio’r 
gwasanaeth a dwi’n edrych ‘mlaen at fy 
nhaith nesa’ gyda chi yn fuan iawn. Dyna 
ichi wasanaethau bysiau ar eu gorau a 
hoffwn i ganmol eich cwmni am roi pleser 
i’w deithwyr. Diolch eto am ddiwrnod 
bendigedig.”

“ Dim ond eisiau rhoi gwybod ichi fod gwasanaeth bysiau 
TrawsCymru wedi creu cryn argraff arna’ i a ‘mhartner. 
Dan ni’n defnyddio gwasanaethau T2 a T3 yn rheolaidd 
‘nawr ar ôl ichi ddarparu cysylltiadau rhyngddyn’ nhw 
yn Nolgellau. Dan ni’n meddwl bod hynny’n wych. Yn 
gynharach yr wythnos hon, buon ni’n ymweld â’r Bala 
ac Aberystwyth a sylwon ni fod eitha’ tipyn o ymwelwyr 
o Ewrop sydd ar eu gwylie yma yn defnyddio’r 
gwasanaethau. Gobeithio bydd y gwasanaeth yn para a 
bydd rhagor o bobl yn ei ddefnyddio.”

“ Hoffwn ddiolch ichi am y gwasanaeth a ddarparwyd 
heno gan yrrwr Gwennol Maes Awyr Caerdydd T9. 
Es i i mewn i’r bws am 21:10, cyrhaeddodd e’ mewn 
pryd ac roedd y gyrrwr yn groesawgar iawn ac yn un 
da iawn am roi gwybodaeth. Roedd y gwasanaeth 
hwn a ddarparwyd gan TrawsCymru yn rhagorol a 
bydda’ i’n defnyddio’r gwasanaeth eto.”

“ Ar y cyfan, mae’r T3 yn wasanaeth gwych 
ac mae’r pris yn rhesymol. Mae’r bobl sy’n ei 
redeg yn gyfeillgar ac yn barod iawn i helpu 
os yw teithwyr arall yn gofyn am rywbeth 
neu os oes angen help arnyn nhw; mae’r 
bysiau’n lân ac yn gyfforddus; a dweud y gwir, 
dwi’n edrych’ mlaen at fy siwrnai yn y bore!” 

“ Dwi’n defnyddio bws T3  bob dydd wrth deithio i’r 
gwaith (o Gynwyd am 7:22 i mewn i Wrecsam) a dim 
ond pethau da sy’ gen i i’w dweud − mae’r bysiau 
newydd yn gyfforddus iawn, ac yn ddibynadwy; 
maen nhw’n brydlon gan amla’; a’r unig reswm dwi 
wedi bod yn hwyr yw  oherwydd gwaith ar y ffordd / 
traffig − dim byd gallwch chi ei reoli.”

Cymeradwyaeth 
gan deithwyr


