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Cyflwyniad
Mae Pwyllgor Archwilio a Risg Trafnidiaeth Cymru (“TrC”), gyda chefnogaeth
ei Fwrdd, wedi penderfynu y bydd paratoi a chyhoeddi Polisi Archwilio
a Sicrwydd yn gwella tryloywder prosesau archwilio a sicrwydd TrC.
Yn benodol, mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn awyddus i sicrhau yr
ymgynghorir â’i gyfranddaliwr a’i randdeiliaid a’u bod yn cael cyfle i gyfrannu
at y Polisi Archwilio a Sicrwydd bob blwyddyn, gan ei fod yn ddogfen dreigl
tair blynedd.
Ym mis Awst 2021, roedd Pwyllgor Archwilio a Risg
TrC wedi paratoi a chymeradwyo Polisi Archwilio
a Sicrwydd drafft ar gyfer y tair blynedd a ddaw
i ben ar 31 Mawrth 2024, a’i gyhoeddi ar gyfer
ymgynghoriad ar wefan TrC ar 1 Medi 2021.
Cynhaliwyd cyfweliadau wyneb yn wyneb (drwy
fideogynadledda yn bennaf) gyda chynrychiolwyr y
cyfranddaliwr a [x] o randdeiliaid rhwng 1 Medi a 31
Hydref 2021 a chafwyd ymatebion ysgrifenedig ar
wahân gan [x] o randdeiliaid eraill.
Adolygodd Pwyllgor Archwilio a Risg TrC yr holl
ymatebion a ddaeth i law, gan ymgorffori’r holl
argymhellion a wnaed gan yr ymatebwyr. Os na
chafodd argymhelliad ei ymgorffori, darparodd y
Pwyllgor Archwilio a Risg ymateb ysgrifenedig neu
ymateb ar lafar yn egluro’r rheswm pam na fyddai’r
argymhelliad yn cael ei ymgorffori. Yn gyffredinol, yn
y cyfweliadau wyneb yn wyneb, cafwyd cytundeb yn
ystod y cyfarfod.
Cafodd y Polisi Archwilio a Sicrwydd hwn, ar ôl
cwblhau’r ymgynghoriad, ei gyflwyno gan Bwyllgor
Archwilio a Risg TrC, a’i gymeradwyo gan y Bwrdd
[yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Tachwedd 2021].
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Ymgynghoriad
Ar waelod pob adran, nodir eitemau mewn glas
y mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn gofyn am
adborth penodol arnynt.
Mae croeso i ymatebwyr roi sylwadau ar unrhyw
agwedd ar y Polisi Archwilio a Sicrwydd hwn a
hefyd ar faterion y dylent gael eu hystyried, yn eu
barn nhw, ond nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y
drafft hwn ar hyn o bryd.
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Fframwaith rheolaeth fewnol
a risg TrC
Mae fframwaith rheolaeth fewnol
a risg TrC yn esblygu drwy’r amser
wrth i TrC ysgwyddo mwy o
gyfrifoldebau dros weithredu polisi
Llywodraeth Cymru. Mae’r gwaith
o oruchwylio’r fframwaith rheolaeth
fewnol a risg hefyd yn newid er
mwyn adlewyrchu’r gwaith sylfaenol
a rhoi cysur a sicrwydd i’r Uwch
Dîm Arwain, y Pwyllgor Archwilio
a Risg a’r Bwrdd bod y fframwaith
yn gweithredu’n effeithlon ac, yn
bwysicach na dim, yn effeithiol.

Mae fframwaith rheolaeth fewnol TrC wedi mabwysiadu model tair llinell
amddiffyn (mae rhagor o fanylion isod). Mae hyn yn sicrhau’r lefel gywir o
atebolrwydd a goruchwyliaeth ar gyfer risgiau a materion sy’n ymwneud â
menter.
Mae’r ail linell amddiffyn yn darparu, drwy
arbenigedd technegol, pwnc fel peirianneg, rheoli
prosiectau, diogelwch, cynaliadwyedd, sicrwydd, i’r
Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd sydd,
i bob pwrpas, yn Brif Swyddog Risg. Darperir y
drydedd linell amddiffyn i’r Bwrdd gan y Pwyllgor
Archwilio a Risg, gyda chefnogaeth y swyddogaeth
archwilio mewnol.
Mae strwythur y sefydliad yn cyd-fynd â’r model tair
llinell amddiffyn ac mae wedi’i lunio i gefnogi gwaith
TrC o reoli risg. Bwrdd TrC sydd â’r prif gyfrifoldeb
goruchwylio, ar y cyd â Swyddog Cyfrifyddu TrC,
gyda gwaith goruchwylio manwl yn cael ei gyflawni
gan y Pwyllgor Archwilio a Risg. Mae’r Bwrdd yn
gosod lefel risg dderbyniol y sefydliad, yn adolygu
risgiau corfforaethol a mesurau lliniaru sy’n dod i’r
amlwg, yn cymeradwyo blaenoriaethau ar gyfer

Mae’r Uwch Dîm Arwain yn atebol am sicrhau bod
pob cyfarwyddiaeth yn dilyn proses y sefydliad ar
gyfer ychwanegu a rheoli risgiau ar ARM, y rhaglen
feddalwedd a ddefnyddir ar draws grŵp TrC, i ddilyn
camau lliniaru, uwchgyfeirio a risgiau newydd.
Ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd, mae trafodaeth yn
cael ei chynnal ar Brif Risgiau TrC ynghylch sut gallai’r
risg fod wedi newid ers y cyfarfod diwethaf, y camau
gweithredu sydd wedi cael eu cymryd neu sydd ar
y gweill i liniaru’r risgiau hyn, a chael sicrwydd gan y
Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd ynghylch
cynnydd neu fel arall mewn perthynas â phob Prif
Risg a’r risgiau sy’n dod i’r amlwg.
Yn Atodiad A, mae barn bresennol Bwrdd TrC am y
Prif Risgiau y mae TrC yn eu hwynebu.

Risg twyll
Mae TrC wedi cychwyn asesiad risg twyll i geisio canfod unrhyw fylchau neu
wendidau yn ei fframwaith ar gyfer atal a chanfod twyll.
Mae’r prif risgiau twyll sy’n wynebu TrC ar hyn o bryd
i’w gweld ym maes caffael a phobl ddim yn talu am
deithio.
O ran caffael, mae TrC yn mabwysiadu arferion
gorau’r sector cyhoeddus i sicrhau bod cyflenwyr
yn dweud y gwir am bwy ydyn nhw, bod y prisiau
a ddyfynnir yn cael eu profi ar y farchnad drwy
brosesau tendro cyhoeddus trylwyr a bod mesurau
rheoli a chyfyngiadau llym yn cael eu rhoi ar waith,
gan gynnwys cymeradwyaeth y Bwrdd lle bo angen,
pan fo contractau’n cael eu caffael gan un cyflenwr
yn unig.

6

gwaith rheoli risg ac yn cefnogi sganio’r gorwel am
risgiau corfforaethol newydd.

Mae’r broblem o bobl ddim yn talu am deithio wedi
cynyddu yn ystod pandemig COVID-19 o ganlyniad
i beidio â gallu gwirio tocynnau ar drenau, lefelau
staffio isel mewn gorsafoedd ac, yn gwbl briodol,
mwy o ffocws ar gadw pellter cymdeithasol gan
Heddlu Trafnidiaeth Prydain, yn hytrach na chael pobl
i dalu am deithio.
Dim ond ym mis Chwefror 2021 y dechreuodd TrC
ysgwyddo’r cyfrifoldeb llawn dros gasglu arian am
deithio, a dim ond pan fydd cyfyngiadau presennol
COVID-19 yn cael eu codi’n llawn y bydd modd dechrau
cymryd camau i leihau’r lefel o bobl ddim yn talu.
7
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Risg adrodd ariannol

Goruchwylio risg – ail linell amddiffyn

Mae systemau TrC yn cael eu hadolygu a’u cyfnerthu ar hyn o bryd o
ganlyniad i gaffael gweithrediadau Rheilffyrdd TrC, ac mae’r prif gamau ar
gyfer sefydlu fframwaith o fesurau rheoli mewnol ar gyfer adroddiadau
ariannol yn mynd rhagddynt ers tro.

Pennaeth yr Adran Diogelwch a Chynaliadwyedd, fel y crybwyllwyd yn
gynharach, yw’r Prif Swyddog Risg i bob pwrpas. Yn unol â hynny, yn ogystal
ag adrodd i’r Prif Weithredwr, mae’n adrodd hefyd i Gadeirydd y Pwyllgor
Archwilio a Risg.

Sef:

Erbyn hyn hefyd, mae amlinelliad clir o ran yr
unigolion yn yr ail linell amddiffyn. Maent yn darparu
goruchwyliaeth a sicrwydd annibynnol mewn
perthynas â gweithgarwch a rheolaeth fewnol yn y
llinell amddiffyn gyntaf, ac nid ydynt yn ymwneud yn
uniongyrchol â rheoli risg na gweithredu mesurau
rheoli.

»

Cynnal yr asesiad cychwynnol a sicrhau bod
mesurau rheoli lefel yr endid yn briodol a nodi’r
mesurau rheoli perthnasol;

»

Sefydlu proses fonitro ac adolygu gadarn;

»

Sefydlu protocolau adrodd clir ac atebolrwydd
dros weithredu.

Bydd y broses hon yn cael ei chwblhau yn ystod y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2022. Bydd y Polisi
Archwilio a Sicrwydd ar gyfer y tair blynedd a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2025 yn cynnwys rhagor o fanylion am
sut mae risg adrodd ariannol yn cael ei rheoli.

Model tair llinell amddiffyn – llinell amddiffyn gyntaf

Yn y llinell amddiffyn gyntaf, mae risgiau yn cael eu rheoli’n uniongyrchol gan
y timau sy’n rheoli’r prosiect, y gweithgaredd neu’r dasg.
Mae’r ffaith bod TrC wedi cael y cyfrifoldeb
gweithredol dros redeg, yn hytrach na goruchwylio,
gwasanaeth trenau Cymru a’r Gororau wedi rhoi
cyfle i TrC wella mwy ar ei fodel tair llinell amddiffyn.
Mae wedi golygu bod mwy o eglurder yn awr mewn
perthynas â’r llinell amddiffyn gyntaf, lle nodwyd
yn glir pwy sy’n gyfrifol am risg a rheolaeth fewnol
gysylltiedig, a bod gwahaniaeth cliriach wedi’i wneud
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rhwng yr unigolion hynny sy’n gyfrifol am reoli risg a’r
rhai sy’n rhoi sicrwydd i’r is-reolwyr.
Mae perchnogion risg yn atebol am nodi risgiau
a materion, ychwanegu a rheoli risgiau ar ARM,
cymryd camau i liniaru risgiau a materion, a
defnyddio arferion busnes da cyson i reoli risgiau
presennol, risgiau sy’n dod i’r amlwg a risgiau
newydd.

Gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Diogelwch a
Chynaliadwyedd, mae’r Swyddogaeth Sicrwydd
yn gweithredu’n annibynnol i wirio cydymffurfiad â
phrosesau mewnol, gweithdrefnau neu lywodraethu
yn ogystal hefyd â phrofi’r broses risg o un pen i’r
llall gan gynnwys ffactorau allanol a llywodraethu
mewnol ac i ddilysu adroddiadau ar reoli prosiectau,
prosiectau mawr TrC, y gadwyn gyflenwi a
phartneriaid busnes allweddol. Mae hyn yn golygu
bod modd rhoi sicrwydd i’r Uwch Dîm Arwain, y
Bwrdd, y Pwyllgor Prosiectau Mawr a’r Pwyllgor
Archwilio a Risg.
Dechreuodd y Pwyllgor Prosiectau Mawr ei waith
yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021, ac
mae’n darparu lefel ychwanegol o oruchwyliaeth
ar rai o’r risgiau sy’n deillio o brosiectau mwyaf TrC
sydd â’r risg mwyaf, fel trawsnewid Llinellau Craidd
y Cymoedd. Mae’r Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a
Lles, sydd wedi hen ennill ei blwyf, yn goruchwylio
diogelwch, sy’n amlwg yn un o brif faterion risg TrC,
a phwyllgor Rheilffyrdd TrC Cyfyngedig penodol ar
wahân sy’n gyfrifol am ddiogelwch gweithredol ar y
rheilffyrdd.

Mae’r gwaith o reoli risg ar draws TrC yn cael
ei gefnogi gan y Tîm Risg sy’n gyfrifol am reoli
ARM, helpu i ddiffinio a herio risg a diffinio, sgorio,
cynllunio gweithredu ac uwchgyfeirio problemau.
Mae’r Tîm Risg yn cyhoeddi adroddiadau misol
gan Gyfarwyddiaeth ac mae’n cynnal cyfarfodydd
adolygu risg ac yn cyhoeddi adroddiad risg
corfforaethol a gyflwynir gan y Prif Swyddog Risg
(Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd) yn
annibynnol i’r Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio a Risg.
Mae’r Tîm Risg yn gyfrifol am sicrhau bod
goruchwylio a llywodraethu priodol yn digwydd, gan
helpu i ddiffinio’r risg neu’r broblem, profi’r sgorio
ac olrhain camau lliniaru neu gamau ymdrin. Bob
mis, mae’r Tîm Risg yn cynhyrchu adroddiad risg
sy’n cael ei gyflwyno mewn cyfarfod risg rheolaidd
lle mae risgiau sylweddol yn cael eu hadolygu; mae
risgiau newydd yn cael eu harchwilio, ac mae risgiau
posibl yn y dyfodol yn cael eu hystyried drwy broses
sganio’r gorwel.
Mae’r holl risgiau sylweddol neu gorfforaethol yn
cael eu huwchgyfeirio a’u hadrodd drwy’r Uwch Dîm
Arwain, y Pwyllgor Archwilio a Risg, Bwrdd TrC a, lle
bo angen, Llywodraeth Cymru.
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Trydedd linell amddiffyn – y Pwyllgor Archwilio a Risg a’r swyddogaeth
archwilio mewnol

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg, ar y cyd â gwaith swyddogaeth archwilio
mewnol, yn gyfrifol ar ran y Bwrdd am sicrhau bod y system risg a rheolaeth
fewnol yn gweithredu’n effeithiol.
Ym mhob cyfarfod, mae’r Prif Swyddog Risg yn
adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Risg ar weithgarwch
risg ers y cyfarfod diwethaf. Mae’n trafod yn benodol
statws prif risgiau TrC, y risgiau sy’n dod i’r amlwg a’r
ail linell o sicrwydd sydd wedi digwydd i sicrhau bod
y system risg a rheolaeth yn gweithio’n effeithiol.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn goruchwylio ac
yn herio yn ystod y trafodaethau hyn ac mae’n gofyn
yn rheolaidd i’r is-reolwyr, y Prif Swyddog Risg neu’r
swyddogaeth archwilio mewnol gymryd camau
dilynol.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn gweithio’n agos
gyda’r Pwyllgor Prosiectau Mawr (mae Cadeirydd
y Pwyllgor Archwilio a Risg yn aelod o’r Pwyllgor

Prosiectau Mawr) i sicrhau bod persbectif risg cryf
yn y archwiliadau manwl y mae’r Pwyllgor Prosiectau
Mawr yn eu cynnal ar brosiectau mawr, gan drafod
a herio is-reolwyr y prosiectau hyn a hefyd derbyn
sylwadau gan y Prif Swyddog Risg ar yr ail linell
amddiffyn.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn sicrhau bod
gwaith y swyddogaeth archwilio mewnol, a nodir yn
yr adran nesaf, yn canolbwyntio ar sicrhau bod risg
a rheolaeth fewnol yn briodol ar draws y system,
gan ategu’r gwaith a wneir gan y llinell amddiffyn
gyntaf a’r ail linell, gan nodi unrhyw wendidau a
chynnig camau cywiro a sicrhau bod hyn yn cael ei
weithredu’n amserol.

Materion penodol y gofynnir am adborth arnynt
»

A yw’r ymatebwyr yn awyddus i gael gwybodaeth fanylach am weithredu a goruchwylio’r system rheolaeth
fewnol a risg?

»

A oes risgiau eraill a ddylai, ym marn yr ymatebwyr, gael eu cynnwys fel Prif Risgiau yn Atodiad A?
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Swyddogaeth archwilio mewnol TrC

Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol

13

Mae’r Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol yn cael ei ddatblygu ar ôl ystyried y
prif risgiau sy’n wynebu TrC. Bydd cylch o brofion archwilio a cheisiadau rheoli,
a mewnbwn gan y Pwyllgor Archwilio a Risg, cyn cymeradwyo’r cynllun.

Cynllun Archwilio Mewnol
Blynyddol

14

Adrodd

Swyddogaeth archwilio mewnol TrC
Mae’r swyddogaeth archwilio mewnol yn cael ei llywodraethu gan
Siarter Archwilio Mewnol, sydd wedi cael ei drafftio yn unol ag
argymhellion Sefydliad Rhyngwladol yr Archwilwyr Mewnol, ac wedi’i
diwygio fel sy’n briodol ar gyfer y canllawiau a ddarparwyd ym mis
Mawrth 2017 wrth roi’r argymhellion ar waith yn sector cyhoeddus y
DU. Mae ar gael ar wefan TrC yma.

Mae Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol 2021/22
wedi cael ei ddatblygu ar sail rhestr risgiau TrC, sy’n
deillio o adolygu’r cofrestrau risg a thrafodaethau â
rheolwyr gweithredol a risg perthnasol i sicrhau bod
holl risgiau TrC, cyn belled ag y bo modd, yn cael eu
cofnodi, a fydd yn cynnwys, er enghraifft, newidiadau
deddfwriaethol a rheoleiddiol, newidiadau yn y
sefydliad a ffactorau allanol.
Mae Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol drafft
2021/22 wedi cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor
Archwilio a Risg ond mae’n parhau ar ffurf drafft
gan fod llawer iawn o waith yn cael ei wneud ar
hyn o bryd i asesu’r gwaith a fydd yn ofynnol ar y
gweithrediadau rheilffyrdd a gafwyd ar 7 Chwefror
2021. Gan fod nifer o newidiadau yn digwydd yn
y sefydliad ar hyn o bryd hefyd, dim ond yn ystod
rhan olaf y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth
2022 y bydd y cynllun sy’n cynnwys gwaith ar y
gweithrediadau rheilffyrdd mewn sefyllfa i gael ei roi
ar waith.

Mae archwiliadau yn y meysydd presennol wedi’u
cynnwys yng Nghynllun Archwilio Mewnol Blynyddol
drafft 2021/22:
»

Seiberddiogelwch a chadernid seilwaith TG.

»

Parhad busnes.

»

Ceisiadau am gyllid Ewropeaidd.

»

Cyflogres a threuliau.

»

Systemau Adnoddau Dynol.

»

Gwireddu buddiannau cymunedol.

»

Systemau ariannol.

»

Trosglwyddo grantiau bysiau i TrC gan
Lywodraeth Cymru.

»

Trosglwyddo grantiau Teithio Llesol gan
Lywodraeth Cymru.

»

Llywodraethu rhaglenni seilwaith.

»

Prosesau rheoli risg.

»

Prosesau hunan-yswirio.

»

Rheoli contractau a chyflenwyr.

»

Llywodraethu ar draws grŵp TrC.

Mae asesiad o ddiwylliant yn rhan annatod o’r broses
archwilio fewnol ac yn cael sylw ym mhob archwiliad.

Adeg cymeradwyo Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol drafft 2021/22, roedd y Pwyllgor Archwilio a Risg hefyd
wedi ystyried cynlluniau amlinellol 2022/23 a 2023/24 fel eu bod yn fodlon bod darpariaeth briodol yn digwydd ar
gylch tair blynedd.
Amcangyfrifir bod angen tua 250 diwrnod i gyflawni’r cynllun drafft. Bydd adnoddau yn gymysgedd o staff archwilio
TrC, adnoddau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ac adnoddau arbenigol.

12
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Adrodd
Ar ôl cwblhau pob archwiliad, cynhyrchir adroddiad, dyfernir sgôr, cytunir
arno gyda’r rheolwyr, a chytunir ar gamau gweithredu a’r amserlenni
gweithredu. Bydd y broses weithredu’n cael ei monitro’n rheolaidd.
Mae’r Pennaeth Archwilio Mewnol yn cwrdd yn
rheolaidd â Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg,
heb i’r rheolwyr fod yn bresennol, i drafod unrhyw
bryderon neu faterion a allai fod gan y Pennaeth
Archwilio Mewnol.
Mae’r Pennaeth Archwilio Mewnol hefyd yn
cydweithio’n agos â phennaeth gwasanaeth archwilio
mewnol Llywodraeth Cymru i sicrhau bod persbectif
cyfranddaliwr a sector cyhoeddus ar y gwaith sy’n
cael ei wneud.
Ar ddiwedd y flwyddyn bydd y Pennaeth Archwilio
Mewnol yn llunio adroddiad i’r Pwyllgor Archwilio
a Risg a’r Swyddog Cyfrifyddu ar asesiad y
swyddogaeth archwilio mewnol o effeithiolrwydd y
system rheolaeth fewnol.

14

Materion penodol y gofynnir
am adborth arnynt
»

A yw’r ymatebwyr yn awyddus i gael
gwybodaeth fanylach am weithrediad y
swyddogaeth archwilio mewnol?
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Y dull a ddefnyddiwyd i baratoi’r Datganiad Cydnerthedd
17

Cyflwyniad

18

Cefndir

18

Datganiad Cydnerthedd TrC

19

Cydnerthedd tymor byr

19

Cydnerthedd tymor canolig

20

Cydnerthedd tymor hwy

Cyflwyniad
Mae llawer o’r gweithgareddau mae TrC yn ymwneud â nhw yn gofyn am
safbwynt tymor hir, fel cynllunio ar gyfer prosiectau seilwaith, integreiddio
system drafnidiaeth Cymru yn well, adfywio Llinellau Craidd y Cymoedd,
datblygu Metro gogledd-ddwyrain Cymru a Metro de Cymru, cynllunio ar
gyfer trafnidiaeth aml-ddull a sicrhau dyfodol carbon is.
Mae TrC yn cael ei gyllido’n bennaf o’r pwrs
cyhoeddus gan grant cylch gwaith a chyllid arall
ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu darparu i
Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi
llythyr cylch gwaith blynyddol i TrC, sy’n cynnwys y
gyllideb a ddyrannwyd i gyflawni gweithgareddau
penodol ar gyfer y flwyddyn ariannol honno. Gall
Llywodraeth Cymru gyhoeddi llythyrau cylch
gwaith ychwanegol (yn ogystal â chyfarwyddiadau

16

uniongyrchol eraill) o ganlyniad i newid mewn
amgylchiadau, er enghraifft, fel y gwnaeth mewn
perthynas â phandemig COVID-19
Mae’r grant cylch gwaith hwn yn cynnwys y
cymhorthdal grant ar gyfer gwasanaethau cludo
teithwyr ar reilffyrdd ar gyfer Masnachfraint Cymru
a’r Gororau a oedd, cyn 7 Chwefror 2021, yn cael ei
gweinyddu fel refeniw trosglwyddo costau i ddeiliad y
fasnachfraint.

17
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Cefndir

Cydnerthedd tymor byr

Mae TrC yn sefydliad nid-er-elw ac nid oes ganddo gyfleusterau benthyca.
Fel sefydliad sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru, ei unig
ffynhonnell gyllid yw Llywodraeth Cymru a chyrff eraill sy’n gysylltiedig â’r
llywodraeth.

Mae cydnerthedd tymor byr wedi cael ei bennu i
gyd-fynd â chyfnod asesiad y cyfarwyddwyr bod
TrC yn fusnes gweithredol at ddibenion paratoi

Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn
credu bod gwerth i’w gyfranddaliwr, ei randdeiliaid
a’r cyhoedd wrth baratoi Datganiad Cydnerthedd
sydd wedi’i lunio i helpu darllenwyr i ddeall effaith
ariannol rhai senarios penodol ar ofynion cyllido
TrC. Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg wedi ystyried
y posibilrwydd o lunio senarios straen am yn ôl fel

Cydnerthedd tymor canolig

yr awgrymwyd ym Mhapur Gwyn Llywodraeth EM,
“Restoring Trust in Audit and Corporate Governance”
a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021. Fodd bynnag,
yng ngoleuni trefniadau cyllido TrC, nid yw’n
credu bod profion straen am yn ôl yn briodol yn
amgylchiadau TrC.

Yn ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn
a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020, roedd y
cyfarwyddwyr wedi nodi dwy senario straen wrth
ystyried cydnerthedd tymor canolig TrC:
»

Datganiad Cydnerthedd TrC
»

Mae TrC wedi paratoi Datganiad
Cydnerthedd bob blwyddyn ers
cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar
31 Mawrth 2020.

straen economaidd ar sail y rhagolygon a
gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Rheoleiddio
Darbodus;
hyrwyddo a gweithredu darpariaethau
“Gweithredwr y Dewis Olaf”.

Roedd y ddwy sefyllfa hyn wedi dyddio o ganlyniad
i bandemig COVID-19 ac, mewn gwirionedd, ym
mis Chwefror 2021 cyflwynodd TrC ddarpariaethau
“Gweithredwr y Dewis Olaf” ac mae bellach yn
gyfrifol am weithredu gwasanaeth trên Cymru a’r
Gororau o leiaf am y cyfnod tymor canolig. Yn unol
â hynny, ni chafodd unrhyw senarios ariannol tymor
canolig eu cynnwys yn Adroddiadau Blynyddol 2020
nac yn Adroddiadau Blynyddol 2021.

Mae’r Datganiad Cydnerthedd yn cynnwys
asesiad dros y cyfnodau canlynol:

datganiadau ariannol TrC, sef y deuddeg mis ar ôl
llofnodi’r datganiadau ariannol ac fel arfer mae’n 15
mis ar ôl diwedd y flwyddyn.

Adeg cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2021 a’r
Polisi Archwilio a Sicrwydd drafft hwn, roedd cryn
ansicrwydd o hyd ynghylch beth fyddai’r senario
“normal” ar gyfer trafnidiaeth ar ôl Covid yng
Nghymru (a’r Gororau).
Yn unol â hynny, nid oes gan y Pwyllgor Archwilio a
Risg ddarlun clir eto am senarios posibl i ddangos
cydnerthedd TrC yn Adroddiad Blynyddol 2022.
Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd yn cynnwys
sefyllfaoedd sy’n:
»

dangos sensitifrwydd ariannol strategaeth
rheilffyrdd (ac aml-ddull) TrC i newidiadau yn
ymddygiad teithwyr trafnidiaeth;

»

dangos sensitifrwydd ariannol oedi posibl yn
rhaglen gwariant cyfalaf ac adfywio TrC.

cydnerthedd tymor byr – cyfnod o ddeuddeg
mis o ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau
ariannol – yr asesiad “busnes gweithredol”;

»

»

cydnerthedd tymor canolig – cyfnod o rhwng
dwy a phum mlynedd;

A yw ymatebwyr yn cytuno â Phwyllgor Archwilio a Risg TrC nad yw defnyddio profion straen am yn ôl yn
Natganiad Cydnerthedd TrC yn briodol? Os nad ydynt, pa brofion straen am yn ôl sy’n cael eu hawgrymu?

»

»

cydnerthedd tymor hwy – cyfnod o bum i 15
mlynedd.

A oes sefyllfaoedd ariannol ychwanegol y dylai’r Pwyllgor Archwilio a Risg eu hystyried er mwyn dadansoddi
cydnerthedd tymor canolig TrC?

»

A oes rhagor o faterion arwyddocaol a ystyriwyd gan ymatebwyr mewn perthynas â chydnerthedd tymor
hwy TrC?

»
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Materion penodol y gofynnir am adborth arnynt
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Cydnerthedd tymor hwy

Y broses ar gyfer penodi archwilydd allanol TrC

Bydd y cyfarwyddwyr yn rhoi sylwadau ar y
bygythiadau i gydnerthedd tymor hwy TrC,
bygythiadau fel y canlynol:

21

»

newid yn yr hinsawdd – bydd symud i economi
carbon is yn cael effaith sylweddol ar TrC yn
ogystal â’r newidiadau ffisegol a’r newidiadau
tebygol yn y tywydd a ragwelir;

»

newidiadau posibl yn y dyfodol i bolisi trafnidiaeth
Cymru a’r Deyrnas Unedig yn y dyfodol (mae
rhai ohonynt wedi eu nodi yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis
Mawrth 2021).

Amseru adolygiad o 		
drefniadau archwilio

22

Proses dewis archwilydd
allanol

Amseru adolygiad o drefniadau archwilio
Yn y gorffennol, mae TrC wedi bwriadu cynnal adolygiad llawn o’i drefniadau
archwilio yn rheolaidd. Cynhaliwyd y broses ddiwethaf i ddewis archwilydd
allanol yn 2019.
Mae’r newid sylweddol sydd wedi digwydd yn TrC,
o ganlyniad i gaffael Llinellau Craidd y Cymoedd ym
mis Mawrth 2020 a gweithrediadau trenau Cymru a’r
Gororau ym mis Chwefror 2021, wedi golygu bod y
Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Bwrdd wedi penderfynu
y dylai’r broses i ddethol yr archwilydd allanol nesaf
ddigwydd yn ystod 2022. Bydd proses lawn ar gyfer

20

dewis archwilydd allanol, gan gynnwys tendr, yn cael
ei chynnal bob pum mlynedd ar ôl 2022, oni bai,
er enghraifft, bod newid sylweddol yn digwydd yn
sefydliad TrC a bod yn rhaid i TrC, yn unol â rheolau
caffael cyhoeddus, gynnal tendr ar gyfer ei archwiliad
allanol.
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Proses dewis archwilydd allanol
Bydd proses dewis archwilydd allanol 2022 (bydd yr archwiliad cyntaf ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2023) fel a ganlyn:

Mai 2022
Bydd cwmnïau’n cael eu gwahodd i dendro am yr archwiliad drwy fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron, sydd â rhestr o gyflenwyr sydd wedi cael eu gwerthuso fel rhai sy’n gallu cyflawni
gofynion y Llywodraeth, gyda thelerau contract safonol.

Mehefin 2022
Bydd y Pwyllgor Archwilio a Risg yn penderfynu pa gwmnïau, ar sail yr ymateb i fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron, a’i wybodaeth ei hun sydd â’r gallu a’r enw da i fod yn archwilydd
allanol TrC. Gofynnir i’r cwmnïau a ddewiswyd enwebu’r Uwch Archwilydd Statudol y mae’r cwmni’n credu sy’n fwyaf addas ar gyfer TrC.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg wedi penderfynu mai’r ffactorau llwyddiant hanfodol i fod yn archwilydd allanol TrC yw:
»

Cwmni ac Uwch Archwilydd Statudol gyda hanes llwyddiannus o ran ansawdd archwilio.

»

Uwch Archwilydd Statudol sydd â phrofiad priodol ac sydd wedi dangos i’r Pwyllgor Archwilio ei ymrwymiad i ansawdd archwilio.

»

Cwmni ac Uwch Archwilydd Statudol gydag ymrwymiad gwirioneddol i “ddim sypreisys” a phroses ymgynghori gydag arbenigwyr a rheoli risg sy’n effeithlon ac yn effeithiol.

»

Mae’r Uwch Archwilydd Statudol yn cael ei gefnogi gan dîm cryf.

»

Mae’r tîm yn ychwanegu gwybodaeth a phersbectif o’u profiad a’r hyn maen nhw’n ei weld yn ystod yr archwiliad.

»

Archwiliad modern ac effeithlon (sy’n defnyddio dadansoddeg data gymaint ag y bo modd), heb darfu fawr ddim, o fewn y terfynau amser y cytunwyd arnynt.

»

Profiad o ddarparu sicrwydd cyhoeddus ar wybodaeth anariannol.

Gorffennaf 2022
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cwrdd â’r darpar Uwch Archwilwyr Statudol i asesu eu profiad a’u hymrwymiad i ansawdd archwilio. Os oes problemau, gall y Pwyllgor Archwilio ofyn i’r cwmni
gyflwyno darpar Uwch Archwilydd Statudol arall i’w ystyried).

22
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Medi 2022
Bydd y broses benodi ffurfiol yn dechrau gan ganiatáu i’r cwmnïau sy’n cymryd rhan ryngweithio â’r rheolwyr a chael gwell dealltwriaeth o weithrediadau TrC. Bydd trafodaethau’n cael
eu cynnal rhwng Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg a chynrychiolwyr pob un o’r cwmnïau sy’n cymryd rhan. Bydd y trafodaethau hyn yn ymdrin â’r canlynol:
»

dull y cwmni o archwilio ansawdd;

»

y berthynas â’r rheoleiddiwr archwilio a chanlyniadau arolygiadau;

»

agwedd tuag at wrthdaro gwirioneddol neu ymddangosiadol rhwng buddiannau.

Yn gynnar fis Hydref 2022
Mae’r cwmnïau’n cyflwyno eu cynnig ysgrifenedig i’r Pwyllgor Archwilio a Risg i ddod yn archwilydd allanol TrC.

Diwedd Hydref 2022
Bydd y cwmni’n gwneud cyflwyniad llafar i’r Pwyllgor Archwilio a Risg (a fydd hefyd yn cynnwys aelodau allweddol o’r tîm rheoli ariannol). Gofynnir i’r tîm archwilio drafod sut y byddent
yn delio â materion archwilio penodol. Prif bwrpas y cyflwyniad llafar yw i’r Pwyllgor Archwilio a Risg gael gwell dealltwriaeth o gryfder manwl y tîm a fydd yn gwneud y gwaith a sut
maent yn gweithio fel tîm.
Ar ôl y cyflwyniad llafar, bydd y Pwyllgor Archwilio a Risg yn argymell archwilydd allanol i’r Bwrdd ac ar ôl cael cymeradwyaeth y Bwrdd, bydd yr archwilydd allanol yn cael ei benodi. Yn
syth ar ôl penderfyniad y Bwrdd, bydd y cwmni llwyddiannus yn cael gwybod, a bydd pob cwmni’n cael adborth ysgrifenedig manwl a chyfle i gael trafodaeth ar lafar gyda Chadeirydd y
Pwyllgor Archwilio a Risg.
Bydd penodi’r archwilydd allanol yn cael ei gymeradwyo gan y cyfranddaliwr yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf TrC.

Materion penodol y gofynnir am adborth arnynt
»

A yw pum mlynedd yn gyfnod priodol rhwng tendrau archwiliad ffurfiol?

»

A yw’r ffactorau llwyddiant hanfodol i fod yn archwilydd allanol TrC yn briodol ac a ddylai’r Pwyllgor
Archwilio a Risg ystyried unrhyw ffactorau eraill?

»

A oes gan ymatebwyr unrhyw sylwadau eraill ar y broses o benodi archwilydd allanol TrC?
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Ystyried perthnasedd wrth baratoi’r datganiadau ariannol
27

Agwedd at berthnasedd

28

Ystyriaethau perthnasol ar
gyfer paratoi’r datganiadau
ariannol ar gyfer y flwyddyn
a ddaw i ben ar 31 Mawrth
2022

28

Rôl y Pwyllgor Archwilio
a Risg

Agwedd at berthnasedd
Wrth baratoi datganiadau ariannol TrC, mae’r rheolwyr yn ystyried yr
effaith y gellid disgwyl yn rhesymol i wybodaeth ei chael ar ddefnyddwyr ei
ddatganiadau ariannol unigol a chyfunol.
Mae’r rheolwyr yn ceisio dod o hyd i wybodaeth
a allai fod yn berthnasol, hynny yw, gwybodaeth
a allai, petai’n cael ei hepgor neu ei chamddatgan,
ddylanwadu ar benderfyniadau y gallai defnyddwyr
eu gwneud mewn perthynas â gwybodaeth
ariannol TrC. Mae’r rheolwyr wedyn yn asesu’r
ffactorau meintiol ac ansoddol y maent wedi’u
nodi i benderfynu a yw’r wybodaeth a nodwyd

26

yn berthnasol mewn gwirionedd ac yn trefnu’r
wybodaeth mewn ffordd mor glir a chryno â phosibl i
ddefnyddwyr ei datganiadau ariannol.
Mae’r rheolwyr wedyn yn adolygu’r datganiadau
ariannol drafft i benderfynu a yw’r holl wybodaeth
berthnasol, yn eu barn nhw, wedi cael ei nodi a’i
hystyried o safbwynt eang, ac yn ei chrynswth.
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Ystyriaethau perthnasol ar gyfer paratoi’r datganiadau ariannol
ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2022
Mae gan fantolen gyfunol TrC, yn bennaf o ganlyniad i gaffael Llinellau
Craidd y Cymoedd asedau, sy’n cael eu trosi ar gost amnewid wedi’i dibrisio,
fel gwaith cloddio a gorsafoedd, ac felly mae elfen sylweddol o oddrychedd
yn y prisiad, gan eu bod yn asedau arbenigol hirdymor.
Felly, mae gan TrC lefel uwch o berthnasedd
wrth bennu gwerth cario ymlaen yr asedau hyn
nag asedau eraill ariannol yn y fantolen. Mae lefel
perthnasedd yr asedau hyn, cyn belled ag y mae’r
rheolwyr yn y cwestiwn, yn £50 miliwn a’r asedau a’r
rhwymedigaethau eraill yn y fantolen yn £2 filiwn.

Mewn perthynas â’r datganiad incwm, mae lefel is
o berthnasedd o £250,000 yn cael ei chymhwyso
i eitemau ar wahân i ddibrisiant ar asedau Llinellau
Craidd y Cymoedd lle rhoddir £1 miliwn.

Rôl y Pwyllgor Archwilio a Risg
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn goruchwylio’r
broses hon drwy ddefnyddio ei wybodaeth a’i
brofiad o drafodion TrC, digwyddiadau ac amodau
eraill a’r busnes a’r amgylchedd cyffredinol i ganfod
a yw’r holl wybodaeth berthnasol, yn ei farn ef,
wedi cael ei darparu yn y datganiadau ariannol, ac
yn cael amlygrwydd priodol.
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Cwmpas gwaith yr archwilydd allanol

Y dull archwilio
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Cynnwys yr archwilydd 		
allanol yn y Datganiad
Cydnerthedd
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Y berthynas rhwng yr
archwilydd allanol a’r 		
Pwyllgor Archwilio a Risg
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Gwybodaeth anariannol

Mae cwmpas gwaith yr archwilydd allanol ar y
datganiadau ariannol amrywiol a gyhoeddwyd gan
TrC wedi’i nodi isod:
»

»

Archwiliad o dan Safonau Archwilio’r DU o ddatganiadau ariannol
cyfunol TrC a baratowyd yn unol â Safonau Adrodd Ariannol
Rhyngwladol (“IFRS”).
Archwiliad o dan Safonau Archwilio’r DU o ddatganiadau ariannol
annibynnol TrC; Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig; ac unrhyw
is-gwmnïau eraill neu gwmnïau cysylltiedig TrC lle mae angen archwiliad,
yn unol â Safonau Adrodd Ariannol y DU a/neu IFRS, fel y bo’n briodol.

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn disgwyl i’r archwilydd allanol fabwysiadu
dull gweithredu sy’n seiliedig ar risg ar gyfer yr archwiliad, gyda’i brif ffocws ar
y mesurau rheoli mewnol sydd gan reolwyr TrC ar waith yn eu hamgylchedd
rheoli i sicrhau cyn lleied â phosib o brofion sylweddol sydd eu hangen i gael
tystiolaeth archwilio briodol.
I’r perwyl hwn, mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg
hefyd yn disgwyl y bydd yr archwilydd allanol yn
defnyddio dadansoddeg data a thechnegau tebyg
eraill yn helaeth yn ystod ei archwiliad. Bydd yr holl
faterion pwysig a godir gan yr archwilwyr allanol yn
cael eu disgrifio a’u trafod yn adroddiad Cadeirydd y

Pwyllgor Archwilio a Risg, sydd wedi’i gynnwys yn yr
Adroddiad Blynyddol, yn ogystal ag yn adroddiad yr
archwilwyr allanol. Yn ogystal, yn gyffredinol, caiff yr
holl gamddatganiadau archwilio a awgrymwyd gan
yr archwilwyr eu haddasu cyn llunio’r datganiadau
ariannol terfynol.

Cwmpas yr archwiliad
Fel rhan o’r gwaith cynllunio ar gyfer archwiliad pob blwyddyn, mae’r
Pwyllgor Archwilio a Risg yn trafod gyda’r archwilydd allanol beth yw cwmpas
yr archwiliad o’r grŵp a’r endidau a fydd yn destun archwiliad llawn a’r endidau
a’r is-adrannau hynny lle mai dim ond prif falansau’r cyfrifon fydd yn cael eu
harchwilio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae 100% o gyfanswm refeniw
asedau TrC wedi bod yn destun archwiliad llawn.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn rhagweld y bydd ei archwilydd allanol yn parhau â’r lefel archwilio hon yn ystod
cyfnod y Polisi Archwilio a Sicrwydd hwn, gan dybio mai hyn a hyn o newidiadau i strwythur grŵp TrC fydd yn
ystod y cyfnod
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Perthnasedd yn yr archwiliad

Y berthynas rhwng yr archwilydd allanol a’r Pwyllgor
Archwilio a Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg hefyd yn trafod gyda archwilydd allanol
TrC y lefel perthnasedd y bydd camddatganiadau ariannol, yn ei farn ef, yn
dylanwadu’n rhesymol ar ddefnyddwyr datganiadau ariannol TrC, yn eu
cyfanrwydd.
Yn benodol, mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg ac
archwilydd allanol TrC yn trafod ac yn cytuno ar y
lefel perthnasedd y bydd yr archwilydd allanol yn ei
defnyddio i gynllunio hyd a lled ei waith archwilio ac i
werthuso canlyniadau ei waith. Ar gyfer archwiliad o’r
datganiadau ariannol cyfunol ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021, cytunodd y Pwyllgor
Archwilio a Risg a’r archwilydd allanol y dylai’r lefel
perthnasedd fod yn £32 miliwn a phennwyd trothwy

o £1.6 miliwn ar gyfer adrodd am gamddatganiadau
heb eu cywiro gan reolwyr i’r Pwyllgor Archwilio a
Risg.
Nid yw’r archwilydd na’r Pwyllgor Archwilio a Risg
wedi cytuno eto ar y lefel perthnasedd a’r trothwy
ar gyfer adrodd am gamddatganiadau ar gyfer y
flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2022, ond mae’r
rhain yn debygol o fod oddeutu £35 miliwn a £2 filiwn
yn y drefn honno.

Cynnwys yr archwilydd allanol yn y Datganiad Cydnerthedd
Bydd yr asesiad “busnes gweithredol” yn cael ei gynnal gan yr archwilydd
allanol yn unol â safonau archwilio’r DU, fel sydd wedi digwydd mewn
blynyddoedd blaenorol.
Nid yw’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn bwriadu
cynnwys yr archwilydd allanol yn y gwaith o roi
sicrwydd ynghylch unrhyw agwedd ar gydnerthedd
TrC yn y tymor canolig na’r tymor hir ar hyn o
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bryd, ond wrth i ganllawiau ar gyfer adolygiadau o
ddatganiadau cydnerthedd gan archwilwyr allanol
gael eu datblygu, bydd hyn yn cael ei ailystyried.

Bydd aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Risg a’r archwilydd allanol yn cael
cyfarfod preifat cyn pob Pwyllgor Archwilio a Risg ac wedyn os bydd angen.
Bydd yn rhaid cylchdroi’r Uwch Archwilydd Statudol
ar ôl pum mlynedd, neu yn unol â safonau archwilio’r
DU os bydd y rhain yn newid. Bydd y Pwyllgor

Archwilio a Risg yn cyfweld darpar archwilwyr
newydd cyn iddynt gael eu penodi.

Gwybodaeth anariannol
Yn y dyfodol, mae’n bosibl y bydd yr archwilydd
allanol yn cael ei benodi i lunio adroddiad sicrwydd
wedi’i gyhoeddi ar wybodaeth anariannol neu
ddangosyddion perfformiad allweddol, y gofynnwyd

amdanynt gan y Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Bwrdd,
ar sail yr ymgynghoriad hwn ac ymgynghoriadau yn
y dyfodol ar Bolisi Archwilio a Sicrwydd TrC.

Materion penodol y gofynnir am adborth arnynt
»

A oes gan ymatebwyr unrhyw sylwadau ar ddull TrC o bennu lefel perthnasedd yn ei ddatganiadau ariannol?

»

A oes gan ymatebwyr unrhyw sylwadau ar drothwyon perthnasedd a sefydlwyd gan Bwyllgor Archwilio a
Risg TrC?

»

A yw’r bwriad i gynnwys yr archwilydd allanol yn y Datganiad Cydnerthedd yn briodol ar hyn o bryd?
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Y prif ffynonellau sicrwydd mae Bwrdd TrC wedi’i
gael ynghylch gwybodaeth a ddefnyddiwyd i fonitro
perfformiad busnes
35

Cyflwyniad

36

Blaenoriaethau TrC

Cyflwyniad
Mae TrC yn sefydliad cymharol newydd, ac mae ei strategaeth a’i
flaenoriaethau’n parhau i newid o flwyddyn i flwyddyn.
Felly, mae’n dal i ddatblygu sut a beth mae’n ei fesur
mewn perthynas â pherfformiad y busnes. Mae wedi
sefydlu rhai dangosyddion perfformiad allweddol
yng nghyd-destun ei flaenoriaethau, a’r materion a’r
risgiau y mae’n eu hwynebu. Bydd y rhain yn parhau
i ddatblygu. Er enghraifft, mae profiad cwsmeriaid
yn canolbwyntio ar y rheilffyrdd ar hyn o bryd. Bydd
datblygiadau mewn teithio aml-ddull a’r profiad o
deithio o’r dechrau i’r diwedd yn golygu y bydd angen
datblygu dangosyddion perfformiad allweddol mwy
soffistigedig yn y dyfodol i fesur perfformiad busnes
yn y maes hwn ac mewn meysydd eraill.
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Yn ei llythyr cylch gwaith blynyddol, mae Llywodraeth
Cymru yn nodi nifer o amcanion i TrC eu cyflawni
mewn blwyddyn. Ar y cyfan, mae’r rhain yn pennu’r
cyfeiriad, a’r dull gweithredu sy’n cael ei ffafrio gan
Lywodraeth Cymru, i TrC wneud ei waith i gyflawni
polisi Llywodraeth Cymru ac maent yn rhan o
brosesau rheoli perfformiad busnes TrC, fel y bo’n
briodol.
Yn y tabl isod, nodir blaenoriaethau TrC a rhai o’r
risgiau a’r materion y mae’n eu hwynebu o ran
cyflawni’r blaenoriaethau hynny, dangosyddion
perfformiad allweddol perthnasol a’r prif ffynonellau
sicrwydd y mae’r Bwrdd yn eu cael.
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Blaenoriaethau TrC

Mater neu risg

Creu rhwydwaith trafnidiaeth
diogel, cynaliadwy, cydnerth ac
effeithiol

Gweithrediadau

36

DPA

Ffynhonnell sicrwydd ar gyfer y Bwrdd

Diogelwch

Damweiniau TrC neu gontractwyr;
Damweiniau cwsmeriaid, teithwyr
neu aelodau o’r cyhoedd

Yr eitem gyntaf ar Fwrdd TrC a Bwrdd Rheilffyrdd TrC yw
cyflwyniad ar ddiogelwch gan yr unigolyn cyfrifol. Mae’r
cyflwyniad yn cynnwys sylwadau ar y perfformiad o ran
diogelwch o’i gymharu â phrofiadau yn y gorffennol a phrofiad
y diwydiant. Mae aelodau’r Bwrdd yn cael cyfle i herio’r
wybodaeth a gyflwynir. Cyflwynir gwybodaeth fanylach yn
rheolaidd a chaiff ei herio yn y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch
a Lles.

Effeithlonrwydd costau ac
effeithlonrwydd carbon ac ocsid
nitraidd

Cost fesul cilomedr teithwyr;
Allyriadau sy’n cyfateb i Garbon
Deuocsid (CO2e) fesul cilomedr
teithwyr;
Allyriadau ocsid nitraidd fesul
cilomedr teithwyr

Cyflwynir y wybodaeth hon ym mhob cyfarfod Bwrdd
Rheilffyrdd TrC gyda thueddiadau a chymariaethau yn y
diwydiant, gan alluogi aelodau’r Bwrdd i herio’r wybodaeth
a gyflwynir. Mae gwybodaeth gryno yn cael ei chyflwyno ym
mhob cyfarfod Bwrdd TrC.

Cydnerthedd

Canran cyfanswm y teithiau a ganslwyd
ar draws y rhwydwaith;
Canran yr arosiadau a fethwyd
Amser teithwyr a gollwyd (Llinellau Craidd
y Cymoedd a Chymru a’r Gororau);
Canran ar amser (cyrraedd gorsafoedd o
fewn tri munud i’r amser sydd ar yr
amserlen);
Llai o gerbydau (gwasanaethau sy’n
gweithredu islaw’r capasiti sydd ar yr
amserlen)

Cyflwynir y dangosyddion perfformiad allweddol hyn ym
mhob cyfarfod Bwrdd Rheilffyrdd TrC gyda thueddiadau a
chymariaethau yn y diwydiant (os ydynt ar gael), gan alluogi
aelodau’r Bwrdd i herio’r wybodaeth a gyflwynir. Mae
gwybodaeth gryno yn cael ei chyflwyno ym mhob cyfarfod
Bwrdd TrC.

Effeithiolrwydd

Cyfanswm y teithwyr a gludir;
Refeniw teithwyr;
Cilomedrau teithwyr;

Cyflwynir y wybodaeth hon ym mhob cyfarfod Bwrdd
Rheilffyrdd TrC gyda thueddiadau, gan alluogi aelodau’r Bwrdd i
herio’r wybodaeth a gyflwynir. Mae gwybodaeth gryno yn cael
ei chyflwyno ym mhob cyfarfod Bwrdd TrC.
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Adfywio
Adfywio Llinellau Craidd y Cymoedd a
metro de-ddwyrain Cymru

Bodloni’r amserlen;
Bodloni’r gyllideb;
Sicrhau’r swm mwyaf posibl o gyllid
ERDF

Darperir gwybodaeth am adfywio Llinellau Craidd y Cymoedd
a metro de-ddwyrain Cymru ym mhob cyfarfod Bwrdd, gan
alluogi aelodau’r Bwrdd i herio’r wybodaeth a gyflwynir. Mae’r
Pwyllgor Prosiectau Mawr a Newid yn craffu’n fanylach arno.

Metro gogledd-ddwyrain Cymru

Bodloni’r amserlen;
Bodloni’r gyllideb

Caiff gwybodaeth ei hadolygu yn y Pwyllgor Prosiectau Mawr a
Newid a bydd yn cael ei chyflwyno’n rheolaidd yn y cyfarfodydd
Bwrdd pan fydd y cynlluniau ar gyfer metro gogledd-ddwyrain
Cymru yn cael eu datblygu ymhellach.

Uwchraddio cerbydau

Bodloni’r amserlen;
Bodloni’r gyllideb

Mae’r Prif Weithredwr yn darparu gwybodaeth am statws
uwchraddio cerbydau ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd.

Datblygu profiad sy’n gwella’n trwy’r
adeg – rhoi’r cwsmer wrth galon yr
hyn rydyn ni’n ei wneud

Profiadau cwsmeriaid

Bodlonrwydd cwsmeriaid;
Ansawdd y gwasanaeth (gorsafoedd);
Ansawdd y gwasanaeth (trenau)

Cyflwynir y wybodaeth hon ym mhob cyfarfod Bwrdd
Rheilffyrdd TrC gyda thueddiadau, gan alluogi aelodau’r Bwrdd
i herio’r wybodaeth a gyflwynir. Mae gwybodaeth gryno yn
cael ei chyflwyno ym mhob cyfarfod Bwrdd TrC.

Darparu cyngor arbenigol
dibynadwy drwy arwain, arloesi a
chydweithio

Cyngor o safon

Mae proses datblygu cyfres o
Ddangosyddion Perfformiad
Allweddol yn y camau olaf, ac
maent yn ymwneud â’r cwsmer a’r
gadwyn gyflenwi ymgynghorol, gan
fynd i’r afael ag effeithlonrwydd,
effeithiolrwydd a gwireddu budd y
cyngor a ddarperir.

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bwriedir cyflwyno’r
wybodaeth hon i Fwrdd TrC.

Adeiladu sefydliad a
phartneriaethau sy’n gallu cyflawni
ein pwrpas

Effeithiolrwydd y sefydliad

Argraffiadau o’r brand;
Effeithiolrwydd y Bwrdd;
Arolygon ymgysylltu â gweithwyr;
Ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chyflwyno’n rheolaidd i Fwrdd
TrC a gall aelodau’r Bwrdd ei herio.

Materion penodol y gofynnir am adborth arnynt
»
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A yw ymatebwyr yn credu bod materion perfformiad busnes a dangosyddion perfformiad allweddol a ddylai
fod yn fwy o flaenoriaeth i TrC? Os felly, beth ydynt?

»

A oes digon o wybodaeth wedi’i darparu i alluogi dealltwriaeth briodol o’r ffordd y mae Bwrdd TrC yn
goruchwylio perfformiad busnes TrC?
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Cynlluniau’r Pwyllgor Archwilio a Risg ar gyfer cael
sicrwydd ynghylch gwybodaeth a ddefnyddir i fonitro
perfformiad busnes
Fel y nodwyd yn yr adran flaenorol, mae’r Dangosyddion Perfformiad
Allweddol ar gyfer mesur metrigau perfformiad busnes TrC yn dal i esblygu.
Mae nifer o’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol,
er enghraifft: cyfanswm y teithwyr sy’n cael
eu cludo; a’r allyriadau sy’n cyfateb i Garbon
Deuocsid (CO2e) fesul cilometr teithiwr yn cael
eu cynhyrchu ar sail y DU, er eu bod yn seiliedig
ar wybodaeth sy’n cael ei darparu gan TrC ac felly
maen nhw’n cael eu dadansoddi a’u hadolygu’n
allanol. Bydd Dangosyddion Perfformiad Allweddol
eraill fel refeniw teithwyr yn cael eu cynnwys yn y
datganiadau ariannol ac felly byddant yn cael eu
cynnwys yn yr archwiliad o’r datganiadau ariannol a
wneir gan yr archwilydd allanol.

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg o’r farn ei bod hi’n
rhy gynnar i gael sicrwydd allanol ar gyfer unrhyw
rai o’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol nes eu
bod wedi’u datblygu’n llawnach, wedi datblygu drwy
adolygiad rheolaidd gan Fwrdd TrC, a bod Bwrdd
TrC wedi penderfynu mai dyma’r Dangosyddion
Perfformiad Allweddol mwyaf priodol i fesur
perfformiad busnes TrC. Yn unol â hynny, nid yw’r
Pwyllgor Archwilio a Risg yn bwriadu cael sicrwydd
allanol ar gyfer unrhyw Ddangosyddion Perfformiad
Allweddol yn ystod y flwyddyn a ddaw i ben ar 31
Mawrth 2022. Erbyn y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31
Mawrth 2023, efallai y bydd yn fwy priodol, a bydd
cyfle i’r cyfranddaliwr a’r rhanddeiliaid roi mewnbwn
yn ystod yr ymgynghoriad nesaf ar Bolisi Archwilio a
Sicrwydd TrC.

Materion penodol y gofynnir am adborth arnynt
»

A yw’r ymatebwyr yn cytuno ei bod yn rhy gynnar i gael sicrwydd allanol i unrhyw un o’r dangosyddion
perfformiad allweddol?

»

Pa Ddangosyddion Perfformiad Allweddol fyddai’r ymatebwyr yn eu hystyried fel y rhai pwysicaf ac
felly’n fwyaf tebygol o gael sicrwydd allanol ar eu cyfer?
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Cyllideb grŵp TrC ar gyfer sicrwydd ac archwilio allanol
Mae Bwrdd TrC wedi dyrannu cyllideb o £200,000 i’r Pwyllgor Archwilio a
Risg i wneud gwaith archwilio a sicrwydd yn y flwyddyn a ddaw i ben ar 31
Mawrth 2022, blwyddyn gyntaf y Polisi Archwilio a Sicrwydd tair blynedd.
Mae unrhyw ffioedd nad ydynt yn ymwneud ag archwilio a ddarperir gan yr archwilydd allanol yn cael eu
cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Risg yn unol â pholisi gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud ag
archwilio TrC, a gymeradwywyd gan y Bwrdd ar 10 Mehefin 2019.

Diweddariadau ac adborth yn y dyfodol
Bydd y Polisi Archwilio a Sicrwydd hwn yn cael ei ddiweddaru’n flynyddol, a
bydd cynllun diwygiedig ar gyfer y tair blynedd ddilynol yn cael ei gyhoeddi
bob mis Medi, a fydd yn adlewyrchu’r adborth a gafwyd gan y cyfranddaliwr
a’r rhanddeiliaid a chynlluniau’r Pwyllgor Archwilio a Risg mewn perthynas ag
archwilio a sicrwydd.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg o’r farn bod ei Bolisi Archwilio a Sicrwydd yn “ddogfen fyw” ac mae’n annog
rhanddeiliaid i ddarparu unrhyw adborth, y tu hwnt i’r amser sydd wedi’i neilltuo ar gyfer ymgynghori, i Adran
Gyfathrebu TrC yn engagement@tfw.wales a fydd yn ei anfon ymlaen at y Pwyllgor Archwilio a Risg.
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Principal risks
Atodiad A
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Enw’r Risg

Disgrifiad o’r Risg

Camau Lliniaru

Cynnydd

Y cyflymder y gallai’r risg daro

Adfer ar ôl COVID
Effaith y
Coronafeirws a
denu teithwyr yn
ôl i drafnidiaeth
gyhoeddus.

Mae perygl mai
canfyddiad y cyhoedd o
drafnidiaeth gyhoeddus
yw bod risg uwch o ddal
a/neu drosglwyddo
COVID a firysau eraill
wrth ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus.

9 Trefniadau glanhau gweladwy yn
ystod y teithiau trên.
9 Strategaeth gyfathrebu i roi
hyder.
9 Gweithio gyda phartneriaid yn y
diwydiant ar negeseuon.
9 Ymchwil y diwydiant ac arferion
iechyd a diogelwch ar y cyd.

Mae TrC wedi cael adborth cadarnhaol gan
gwsmeriaid ynghylch lefel glendid, a bydd hyn yn
parhau. Mae’n debygol y bydd yr amlder yn newid
wrth i’r risgiau leihau ymhellach o drosglwyddiad
drwy gyffwrdd.

Llai na blwyddyn

Bydd TrC yn parhau i annog pobl i ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus i leihau’r effeithiau
negyddol ar y seilwaith ffyrdd, gwella
datgarboneiddio a gwella hygyrchedd i bobl
Cymru a’r Gororau.
Mae TrC yn gweithio gyda chyrff yn y diwydiant
fel y Grŵp Cyflawni Rheilffyrdd er mwyn rhannu
dulliau o annog cwsmeriaid i ddod yn ôl i
Drafnidiaeth Gyhoeddus.

Gwaddol COVID
Effeithiau negyddol
tymor hwy y
Coronafeirws ar y
busnes.

Mae’n bosibl y bydd
risgiau cudd yn cael eu
gwireddu gan effeithio ar
y busnes, gan gynnwys,
er enghraifft, COVID hir
ac effeithiau gofal iechyd
yn cael ei ddargyfeirio yn
ystod y pandemig.

9 Trefniadau iechyd
galwedigaethol a mentrau
llesiant.
9 Gweithio’n agos gyda’n timau a’n
diwylliant cadarnhaol.
9 Rhaglen Cymorth i Weithwyr
bwrpasol TrC

Mae gan TrC Raglen Cymorth i Weithwyr
sefydledig sydd ar gael i bob gweithiwr. Mae’r
gwasanaeth hwn yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd
ar iechyd a materion eraill, gan gynnwys llesiant.

Llai na thri mis

Bob blwyddyn bydd TrC yn cwblhau arolwg
llesiant ac eleni byddwn yn gallu deall yr effeithiau
gan staff o weithio drwy’r pandemig, gweithio
gartref a bod mewn sefyllfa i roi rhagor o raglenni
cymorth ar waith.
Mae gan TrC ddiwylliant cryf o ran iechyd a lles a
bydd yn parhau i weithio drwy raglenni iechyd a
llesiant a rheoli tueddiadau a chamau gweithredu
drwy Bwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles y Bwrdd.
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Risk
Enw’r
Name
Risg

Disgrifiad
Risk Description
o’r Risg

Mitigating
Camau Lliniaru
Action

Cynnydd

Y cyflymder y gallai’r risg daro

Prosiectau Mawr
Cyflawni prosiectau
mawr gan gynnwys
y Metro, Llinellau
Craidd y Cymoedd a
cherbydau newydd.

Risgiau sy’n gysylltiedig â
phrosiectau mawr ac yn
arwain at oedi neu beidio
â gwireddu amcanion y
prosiect.

9 Egwyddorion rheoli prosiect da
yn cael eu defnyddio drwy gydol
oes y prosiect
9 Sicrhau a llywodraethu tair llinell
amddiffyn.
9 Adolygu Dangosyddion
Perfformiad Allweddol a Rheoli
risg yn rheolaidd.
9 Prosesau caffael cryf.

Mae effaith COVID ar TrC, ei bartneriaid busnes
a’r gadwyn gyflenwi wedi cael effaith. Mae
prosiectau wedi cael eu hail-lunio er mwyn
rheoli’r effaith hon a’u hail-fapio i gwrdd ag
amcanion.

Llai na blwyddyn

Optimeiddio TrC
Methu â datblygu
er mwyn cwrdd â
gofynion polisi.

Risg na fydd TrC yn
datblygu’n ddigonol er
mwyn bodloni amcanion
polisi ac anghenion
Llywodraeth Cymru.

9 Mae’r Uwch Dîm Arwain yn
parhau i fod yn gyfrifol am dwf a
gallu’r sefydliad.
9 Cynhelir adolygiadau rheolaidd
o gynllun y sefydliad i sicrhau
adnoddau digonol.
9 Mae cydweithio’n mynd rhagddo
i sicrhau bod anghenion
Llywodraeth Cymru yn cael eu
nodi’n gynnar, er mwyn gallu
dod o hyd i’r adnoddau a’u
dyrannu.

Mae deialog rheolaidd wedi cael ei chynnal gyda
Llywodraeth Cymru i ddeall anghenion a gofynion
y dyfodol, gyda thrafodaethau rheolaidd ar lefel
yr uwch dîm ynghylch bodloni’r gofynion hyn.

9 Mae cysylltiadau rhwng
awdurdodau rheoleiddio yn cael
eu cynnal ar draws y sefydliad
ar sawl lefel i sicrhau bod
ymgysylltiad yn cael ei gynnal.
9 Mae cysylltiadau â’r diwydiant
yn cael eu cynnal o fewn y cylch
gwaith bysiau gan y tîm bysiau
a thrwy’r timau gwasanaethau
a gweithrediadau rheilffyrdd ar
gyfer y trenau.

Mae’r uwch dîm arwain yn rheoli perthnasoedd â
chyfres o randdeiliaid allweddol mewn awdurdod
a diwydiant fel mater o drefn.

Strategaeth
Trafnidiaeth
Integredig
Ymgysylltu â
thrafnidiaeth
gyhoeddus
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Risg nad yw partneriaid
allweddol, gan
gynnwys awdurdodau
rheoleiddio a diwydiant,
yn ymgysylltu â TrC
ar fentrau datblygu
trafnidiaeth allweddol.

Mae lefel gadarn o lywodraethu ac adrodd ar
gamau allweddol y prosiect i sicrhau bod risgiau’n
cael eu nodi’n gynnar a bod mesurau lliniaru’n
cael eu rhoi ar waith yn briodol.

Llai na blwyddyn

Mae bwrdd Trafnidiaeth Cymru yn parhau i
gynnal trafodaethau rheolaidd â’r Prif Weithredwr
ynghylch datblygiad a’r heriau cysylltiedig i
sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n
briodol.

Llai na thri mis

Mae hyn yn arbennig o wir yn achos
gweithrediadau bysiau, lle mae buddsoddiad
sylweddol o ran amser wedi’i wneud i ddatblygu
ymgysylltiad.
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