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Mae ein cenhadaeth, ein gweledigaeth a’n gwerthoedd 
yn glir, a’n cylch gwaith yn ehangu. Rydym yn parhau i 
adeiladu ein brand a’n dulliau ymgysylltu wrth i ni ddod 
yn sefydliad mwy aml-ddull. 

Ein nodau cyfathrebu hirdymor yw:

• Gofalu bod cwsmeriaid wrth wraidd popeth a 
 wnawn a bod ganddyn nhw lais yn natblygiad TrC

• Bod ein cydweithwyr yn teimlo’n falch o fod yn rhan 
 o deulu TrC a’u rôl yn y gwaith o gyflawni ein 
 hamcanion

• Creu brand cwbl ddwyieithog sy’n canolbwyntio ar 
 gwsmeriaid, brand sy’n ddibynadwy sy’n cael ei 
 barchu gan ein cwsmeriaid allweddol ac sy’n rhan 
 allweddol o fywyd y genedl 
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Fel sefydliad ifanc, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn llywio gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, 
fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru. Ein gweledigaeth 
yw creu rhwydwaith trafnidiaeth y mae Cymru’n falch ohono. 

• Cael ein cydnabod fel sefydliad arloesol o safon byd
 
• Bod ein cynulleidfaoedd allweddol yn deall ein 
 gwerth strategol a’n heffaith ar Gymru a’i heconomi
 
• Ein bod yn dangos ein bod yn cyflawni 
 blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn ogystal â’n  
 heffaith ar bob rhan o Gymru a’r gororau
 
• Bod ein brand yn dod yn aelod uchel ei barch o deulu 
 brand Cymru
 
• Meithrin perthynas effeithiol, ddibynadwy a 
 chydweithredol â’n cwsmeriaid, rhanddeiliaid a 
 grwpiau buddiant
 

• Adlewyrchu’r amrywiaeth eang o gymunedau a 
 phobl rydym yn eu gwasanaethu, drwy ymgorffori 
 cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein 
 holl weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu

• Datblygu ein hierarchaeth brand ymhellach i 
 gynnwys ein brandiau gwasanaeth er mwyn sicrhau 
 ein bod yn creu brand cydlynol 
 
• Cyflwyno gweithgareddau newid ymddygiad sy’n 
 helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei hamcanion 
 newid hinsawdd ac adfer wedi Covid-19.

Lewis Brencher
Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Trafnidiaeth Cymru

”Gofalu bod cwsmeriaid wrth wraidd 
popeth a wnawn a bod ganddyn nhw 
lais yn natblygiad TrC.”



Ein gwerthoedd Sut hoffem i’n 
cwsmeriaid deimlo

Sut hoffem i’n gweithwyr 
cyflogedig deimlo

Sut hoffem i’n 
rhanddeiliaid 

deimlo

Bod yn ddiogel 

• Iechyd
• Diogelwch
• Llesiant

Llawn ymddiriedaeth Cyfrifol Cael sicrwydd 

Bod y gorau 

• Perfformiad o’r radd flaenaf
• Cyflymder

Llawn edmygedd Balch Balch

Bod yn bositif 

• Yr agwedd gywir
• Gallu gwneud, parod i wneud

Hyderus Wedi'u grymuso Cael eu clywed

Bod yn gysylltiedig

• Mentro
• Rhwydweithio

Wedi ymgysylltu Wedi ymgysylltu Wedi ymgysylltu

Bod yn deg

• Trin pobl yn dda
• Uniondeb
• Cydraddoldeb

Cael eu gwerthfawrogi Cael e'u clywed Cael eu gwerthfawrogi

Creu llwyddiant a rennir 

• Brwd o blaid y fargen orau
Cyffrous/wedi’u hysbrydoli Cael eu cynnwys Cael eu cynnwys

Ein gweledigaeth, ein diben 
a’n gwerthoedd

Ein gweledigaeth

“Creu gwasanaethau sy’n canolbwyntio
ar gwsmeriaid drwy rwydwaith
trafnidiaeth diogel y gall Cymru
ymfalchio ynddo.”

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar wneud i’r cysylltiadau 
hyn ddigwydd – drwy gynllunio, comisiynu a rheoli 
rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon, a drwy fanteisio ar y 
sgiliau gorau posibl o bob rhan o ddiwydiant, llywodraeth 
a chymdeithas. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n creu rhwydwaith 
trafnidiaeth sy’n addas ar gyfer y dyfodol, sy’n cyfrannu 
at gynaliadwyedd hirdymor Cymru a’r cymunedau hynny 
sy’n gysylltiedig â ni, gan gyflawni saith nod llesiant Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ein pwrpas

“Darparu gwasanaethau trafnidiaeth
cynaliadwy sy’n cadw Cymru i symud”

Mae system trafnidiaeth gyhoeddus fwy integredig yn un 
o elfennau allweddol strategaeth genedlaethol 
Llywodraeth Cymru: Ffyniant i Bawb. Mae trafnidiaeth
yn cysylltu pobl â chymunedau, yn sail i ddatblygu
cynaliadwy ac yn galluogi twf economaidd. Bydd gwell 
gwasanaethau trafnidiaeth yn arwain at fuddion
gwirioneddol i bobl, yn cynnwys gwell mynediad at
gyfleoedd gwaith ac integreiddio gwasanaethau - fel
addysg ac iechyd - yn well.

Ein gwerthoedd

Yn hanfodol i bopeth a wnawn yw ein gwerthoedd, sy’n rhan annatod o’n diwylliant a’n ffyrdd o weithio.

Byddwn yn creu ymddiriedaeth gyda’n cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n rhanddeiliaid, yn seiliedig ar y canlynol:

bod yn ddiogel
Iechyd, diogelwch 
a lles

bod y gorau 
Perfformiad uchel,
cyflymder

bod yn bositif
Os gallwn ni,
gwnawn ni

bod yn
gysylltiedig 
Mentrus a
rhwydweithiol

bod yn deg 
Gonestrwydd a
chydraddoldeb

creu llwyddiant
ar y cyd 
Brwdfrydedd dros
gael y fargen orau
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      Dynol Gonest Diddorol Defnyddiol

Ein personoliaeth a thôn llais
Bydd ein strategaeth gyfathrebu’n seiliedig ar ein pedair nodwedd 
personoliaeth allweddol sydd wedi’u hamlinellu yn ein canllawiau brand: 

Bydd ein nodweddion personoliaeth yn llywio cywair ein 
cyfathrebiadau yn ogystal â sut rydyn ni’n cyfathrebu. Mae 
ein canllawiau brand yn cynnwys manylion pellach am 

bersonoliaeth brand a thôn llais TrC ac rydyn ni’n eu 
diweddaru ar sail syniadau cynulleidfaoedd allweddol. 
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Ein cynulleidfaoedd allweddol
Nod Trafnidiaeth Cymru yw ennill ei blwyf fel sefydliad 
arloesol o safon byd ac rydym yn adeiladu adnabyddiaeth ac 
ymgysylltiad â’r brand ymhlith ein cynulleidfaoedd allweddol. 
Rydym yn teilwra ein cynnig a’n negeseuon hefyd er mwyn 
ennyn diddordeb ein cynulleidfaoedd allweddol ac apelio at 
rai sy’n newydd i ni. 

Rydym yn meithrin dealltwriaeth o’n cynulleidfaoedd 
allweddol yn ogystal â nodweddion y brand a fydd yn parhau 
i sefydlu ac adeiladu ar ein hygrededd yn unol â model 
partneriaeth gymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Allanol 

Cwsmeriaid
Pobl Cymru 
Pobl y Gororau (yn achos trenau)
Busnesau
Cyflenwyr
Newyddiadurwyr, dadansoddwyr a sylwebyddion
Gweithwyr proffesiynol a sefydliadau’r diwydiant trenau
Yr Undeb Ewropeaidd (adolygu gofynion ERDF y prosiect)

Llywodraeth
Gweinidogion Llywodraeth Cymru
Llywodraethau Cymru a’r DU
Llywodraeth Leol

Aelodau etholedig
Aelodau o Senedd Cymru
Aelodau o Senedd y DU 

Rhanddeiliaid 

Network Rail
Awdurdodau Lleol / Awdurdodau Trafnidiaeth
Gwasanaethau Brys
Amgylcheddol
Ymgymerwyr Statudol/Rhanddeiliaid Technegol
Darparwyr Trafnidiaeth / Grwpiau Teithio Llesol
Cynrychiolwyr Etholedig
Grwpiau Busnes
Iechyd
Addysg a sgiliau
Treftadaeth a thwristiaeth  
Teithwyr 
Grwpiau defnyddwyr / grwpiau buddiant / Cymdeithasau Teithwyr 
Cymdogion y cledrau 
Cymunedau
Partneriaid Cyflenwi Seilwaith / cadwyn gyflenwi
Sefydliadau’r trydydd sector
Sefydliadau nodweddion gwarchodedig
Partneriaid Undebau Llafur

Mewnol

Gweithwyr cyflogedig (gan gynnwys cynrychiolwyr Undebau Llafur)
Staff Llywodraeth Cymru ar secondiad
Ymgynghorwyr
Contractwyr
Cyfarwyddwyr Anweithredol
Gweithwyr cyflogedig sefydliadau partner

Cadwyn gyflenwi
Cyflenwyr fframwaith STRIDE
Cyflenwyr eraill

Mae ein cynulleidfaoedd allweddol yn cynnwys:



Byddwn yn 
creu rhwydwaith 
trafnidiaeth y gall pobl 
fod yn falch ohono

Rydyn ni’n gwmni dielw, 
dan berchnogaeth lwyr  
Llywodraeth Cymru

Rydyn ni’n rhoi’r cwsmer 
(pobl) wrth wraidd popeth 
a wnawn

Rydyn ni ar siwrnai 
i integreiddio ein 
rhwydwaith trafnidiaeth 
i Gymru

Rydyn ni’n cydweithio â’n 
rhanddeiliaid, cymunedau 
a phartneriaid fel y gallant 
gyfrannu at ein cynlluniau a 
helpu i lunio dyfodol 
trafnidiaeth 

Cawsom ein sefydlu gan 
Weinidogion Cymru i helpu i 
gyflawni amcanion 
Llywodraeth Cymru, gan 
gynnwys Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015
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Creu rhwydwaith
trafnidiaeth y mae

pobl yn falch
ohono

Negeseuon cyfathrebu allweddol 
ar gyfer 2021/22 a thu hwnt
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Adfer o Covid-19 a helpu i Ddiogelu Cymru

Bydd TrC yn cefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru a 
chymdeithas yn gyffredinol i ailgodi o effaith Covid-19. 
Byddwn yn ymroi i adfer hyder mewn trafnidiaeth 
gyhoeddus drwy gyflwyno ymgyrchoedd sy’n defnyddio 
dulliau ymddygiadol a thrwy ymgysylltu â defnyddwyr a 
rhanddeiliaid trafnidiaeth gyhoeddus. Byddwn yn ceisio 
cefnogi meysydd blaenoriaeth eraill ar gyfer adfer trwy 
gyfrwng ein gwaith ymgysylltu, drwy effeithio’n gadarnhaol 
ar iechyd, addysg, twristiaeth, yr economi a sectorau eraill 
sydd wedi’u taro gan y pandemig. Byddwn yn gwneud ein 
rhan i helpu i ddiogelu Cymru.

Ymateb i’r argyfwng hinsawdd

Yn ogystal ag annog newid dulliau teithio a sbarduno’r galw 
am drafnidiaeth gyhoeddus yn unol â Llwybr Newydd: 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021, drwy ein gwaith 
cyfathrebu ac ymgysylltu, byddwn yn ymateb i’r argyfwng 
hinsawdd drwy gefnogi prosiectau sy’n cyd-fynd â’r maes 
hwn ar draws cylch gwaith llawn TrC a’n partneriaid cyflawni.

Integreiddio

Fel y sefydliad sydd wedi cael y cyfrifoldeb gan Lywodraeth
Cymru am integreiddio trafnidiaeth gynaliadwy o Fôn i
Fynwy, byddwn yn datblygu ein cynlluniau ac yn cyflawni ein 
gweithgareddau gan ddefnyddio unrhyw fodd o gludiant, 
gan herio ein hunain bob amser i integreiddio’n ddiofyn. Gan 
weithio ar y cyd â phartneriaid cyflenwi ar draws trafnidiaeth
gynaliadwy, byddwn yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu ar 
draws sawl modd, gan ddatblygu ein hymgyrchoedd, ein 
brandiau gwasanaeth a’n cynigion digidol yn unol â hynny.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn wynebu heriau mawr o 
ran gwella’r modd mae’n ymwneud ag/adlewyrchu’r 
cymunedau a wasanaethir ganddi. Ar draws ein 
gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu, byddwn yn 
hyrwyddo’r holl bobl amrywiol sy’n gweithio i ni yn 
ogystal â’r bobl a’r cymunedau sydd angen ein 
gwasanaethau ni. Byddwn yn eu cynnwys yn y ffordd rydym 
yn llunio ein gweithgareddau, gan wrando ar eu lleisiau.

Cyflawni ein hymrwymiadau

Byddwn yn parhau i ymgysylltu â’n holl gynulleidfaoedd wrth 
i ni gyflawni ein cynlluniau uchelgeisiol i greu rhwydwaith 
trafnidiaeth cynaliadwy ac integredig y gall pobl fod yn falch 
ohono. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’n cwsmeriaid, 
cymunedau a rhanddeiliaid i sicrhau ein bod yn gwneud y 
gorau o’r manteision ac yn lleihau effaith ein gwaith wrth 
ddathlu ein llwyddiannau i ddangos y gellir ymddiried ynom 
i gyflawni. 

Communications and Engagement Strategy Summary 2021/22
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Themâu allweddol ar gyfer 2021/22
Bydd nifer o themâu allweddol yn pennu ein blaenoriaethau 
cyfathrebu ac ymgysylltu ar gyfer 2021/22. Byddant yn llywio ein 
cynlluniau, ein gweithgareddau a’n negeseuon ar gyfer y cyfnod.  

“Byddwn yn ymroi i adfer hyder mewn 
trafnidiaeth gyhoeddus drwy gyflwyno 
ymgyrchoedd sy’n defnyddio dulliau 
ymddygiadol a thrwy ymgysylltu â 
defnyddwyr a rhanddeiliaid trafnidiaeth 
gyhoeddus. ”

https://llyw.cymru/llwybr-newydd
https://llyw.cymru/llwybr-newydd
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Er mwyn creu sefydliad dwyieithog dibynadwy, 
rydym yn cydnabod bod ein brand yn 
adlewyrchiad o’r penderfyniadau a wnawn fel 
sefydliad a’r gwasanaeth a ddarparwn i’n 
cwsmeriaid yn y pen draw. Dim ond rhan o 
ddatblygiad ein brand dwyieithog yw’r gwaith a 
wnawn ym maes cyfathrebu. Law yn llaw â 

chyflwyno ein hamcanion sefydliadol, gallwn 
helpu i ddatblygu ein brand trwy gael cysylltiadau
cyfathrebu dynol a gonest sy’n ennyn diddordeb 
ein cwsmeriaid, cydweithwyr, partneriaid a 
rhanddeiliaid ledled teulu Trafnidiaeth Cymru. 
Mae angen ymgysylltu a chyfranogiad 
gwirioneddol er mwyn cyflawni hyn.

Ein hamcanion cyfathrebu 
strategol

Ein cenhadaeth gyfathrebu ac ymgysylltu

Byddwn yn cyflawni ein cenhadaeth gyfathrebu strategol o greu brand y gall pobl fod yn falch ohono 
drwy’r ffrydiau gwaith canlynol, pob un yn canolbwyntio ar ein grwpiau cynulleidfaoedd allweddol: 

✓ Brand
 
✓ Rheilffyrdd Cymunedol 
 
✓ Cyfathrebu corfforaethol (gan gynnwys 
 cyfathrebu mewnol a phartneru busnes)
 

✓ Cysylltiadau’r llywodraeth a materion 
 cyhoeddus
 
✓ Marchnata
 
✓ Y cyfryngau 
 
✓ Ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r gymuned 

Rydyn ni wedi datblygu strategaethau manwl ar gyfer pob ffrwd waith gan ddefnyddio adnodd 
cynllunio OASIS Gwasanaeth Cyfathrebu’r Llywodraeth. 




