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Arolwg Boddhad Cwsmeriaid; Uchafbwyntiau

10,441 o 
negeseuon yn dod 
i mewn 

8,569 o sgyrsiau 
yn dod i mewn. 

• Ein Sgôr hyrwyddwr Net ar gyfer Cyfnod 3 oedd 21 
gyda 34% o’n cwsmeriaid yn barod i’n hargymell i’w 
teulu a ffrindiau. 

• 54% o gwsmeriaid yn fodlon â’r amgylchedd ar y 
trenau yn gyffredinol. 

• 92% o gwsmeriaid yn fodlon â’r daith yn gyffredinol

• 72% o gwsmeriaid yn fodlon â’r amgylchedd yn y 
gorsafoedd yn gyffredinol. 

• 97.1% o gwsmeriaid a oedd wedi prynu tocynnau 
ymlaen llaw yn fodlon â’r broses prynu tocynnau yn 
gyffredinol

• 71% o gwsmeriaid yn fodlon â’r ffordd yr ymdriniwyd 
â’r oedi a ddigwyddodd. 
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Arolwg boddhad cwsmeriaid; Pwy sydd 
wedi llenwi’r arolwg?

10,441 o 
negeseuon yn dod 
i mewn 

8,569 o sgyrsiau 
yn dod i mewn. 

• 77% o gwsmeriaid a gafodd eu harolygu yn teithio ar gyfer
hamdden.

• 32% o gwsmeriaid yn defnyddio Gwasanaethau
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru fwy nag unwaith yr
wythnos

• 99% o gwsmeriaid yn ffafrio llenwi’r arolwg yn Saesneg.
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Arolwg Boddhad Cwsmeriaid; Proses a 
chyfleusterau prynu tocynnau

10,441 o 
negeseuon yn dod 
i mewn 

8,569 o sgyrsiau 
yn dod i mewn. 

Ar gyfartaledd, roedd y tîm 
Twitter wedi cael 372 
neges bob dydd ac roedd 
65% o negeseuon trydar o 
fewn 10 munud. 

Fel arfer roedd yn cymryd 
1 funud 30 eiliad i 
gyfansoddi ac anfon 
ymateb. 

97.1% o gwsmeriaid a oedd wedi prynu tocynnau ymlaen llaw yn 
fodlon â’r broses prynu tocynnau yn gyffredinol

Boddhad â’r cyfleusterau prynu tocynnau yn NRPS y Gwanwyn oedd 
74%.

• Y 3 ffordd fwyaf poblogaidd o brynu tocynnau oedd;
1. Swyddfa Docynnau (44% +1% o C3)
2. Ar y trên (17% +3% o C3)
3. Ap (12%  +2% o C3)

• Yn y 4ydd lle, nid oedd 9% o gwsmeriaid wedi prynu tocyn eto ac yn y
5ed lle, roedd 8% wedi defnyddio TVM.
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Arolwg Boddhad Cwsmeriaid; Ar y trên – Taith ac 
Amhariadau

7% o gwsmeriaid wedi cael 
oedi.

86% o’r sampl hwn yn 
anghymwys i hawlio 
iawndal am oedi. 
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Arolwg Boddhad Cwsmeriaid; Gorsaf

10,441 o 
negeseuon yn dod 
i mewn 

8,569 o sgyrsiau 
yn dod i mewn. 

Ar gyfartaledd, roedd y tîm 
Twitter wedi cael 372 
neges bob dydd ac roedd 
65% o negeseuon trydar o 
fewn 10 munud. 

Fel arfer roedd yn cymryd 
1 funud 30 eiliad i 
gyfansoddi ac anfon 
ymateb. 

49% yn fodlon â’r cyfleusterau toiled

51% yn fodlon â’r dewis o siopau.

40% yn fodlon â’r cyfleusterau parcio.

72% o gwsmeriaid yn fodlon â’r amgylchedd yn y gorsafoedd yn gyffredinol
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Arolwg Boddhad Cwsmeriaid; Ar y trên

10,441 o 
negeseuon yn dod 
i mewn 

8,569 o sgyrsiau 
yn dod i mewn. 

Ar gyfartaledd, roedd y tîm 
Twitter wedi cael 372 
neges bob dydd ac roedd 
65% o negeseuon trydar o 
fewn 10 munud. 

Fel arfer roedd yn cymryd 
1 funud 30 eiliad i 
gyfansoddi ac anfon 
ymateb. 

39% yn fodlon ag argaeledd darpariaeth Wi-Fi ar y trên

79% yn fodlon â’u diogelwch personol ar y trên

32% yn fodlon â’r cyfleusterau toiledau ar y trên.

54% o gwsmeriaid yn fodlon â’r amgylchedd ar y trenau yn gyffredinol.
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Diolch yn fawr


