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                         Strategaeth gorfforaethol pedair mlynedd

Strategaeth trafnidiaeth Cymru ugain mlynedd a’r cynllun cyflawni cenedlaethol ar gyfer trafnidiaeth
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Llythyr cylch gwaith pum mlynedd

Ein cynllun busnes
Mae ein Cynllun Busnes 2022-23 yn nodi’r prif weithgareddau 
y byddwn yn eu cyflawni dros y 12 mis nesaf.   

Mae’r graffigyn ar y dudalen nesaf yn nodi sut mae’r cynllun hwn 
yn cyd-fynd â’n fframwaith cynllunio busnes cyffredinol. 
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Cytunwyd ar ein gweithgareddau ar gyfer y 12 mis nesaf gyda 
Llywodraeth Cymru ac maent yn cyd-fynd â’r canlynol: 

• Ein llythyr cylch gwaith pum mlynedd gan Lywodraeth Cymru sy’n 
nodi’r blaenoriaethau y mae’n rhaid i ni eu cyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf. 

• Y Rhaglen Lywodraethu sy’n nodi amcanion Llywodraeth Cymru ar 
gyfer senedd Cymru 2021-26. 

• Llwybr Newydd, strategaeth drafnidiaeth Cymru sy’n nodi 
gweledigaeth ar gyfer sut gall ein rhwydwaith trafnidiaeth ein helpu 
i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru i greu cymdeithas fwy 
ffyniannus, gwyrdd a chyfartal dros yr 20 mlynedd nesaf.

Bydd ein gweithgareddau hefyd yn cyd-fynd â’r Cynllun Cyflawni 
Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth, sydd i fod i gael ei gyhoeddi yn ystod 
hydref 2022. Bydd y cynllun hwn yn cynnwys y prif gynlluniau, rhaglenni 
ac ymyriadau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu hariannu i weithredu 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. 

Dylid darllen y cynllun hwn ochr yn ochr â’n Strategaeth Gorfforaethol 
y bydd yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Bydd y Strategaeth 
Gorfforaethol yn manylu cyfeiriad strategol TrC rhwng 2022 a 2026 
gan bennu ein blaenoriaethau a sut y byddwn yn gwireddu ein 
gweledigaeth.  Yn benodol, bydd yn disgrifio: 

• Gweledigaeth, pwrpas a gwerthoedd TrC

• ein hymrwymiad i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a 
datgarboneiddio 

• yr egwyddorion arweiniol sy’n sail i ddatblygu rhwydwaith 
trafnidiaeth integredig i Gymru

• ein dull o gysylltu cymunedau gwledig

• Ymrwymiad TrC i ddarparu datblygiad sefydliadol strategol, 
trawsnewidiol a dibynadwy i gefnogi ein twf a’n cylch gwaith 
amrywiol

• ein model gweithredu

Bydd y gweithgareddau yn y cynllun busnes hwn hefyd yn cyd-fynd  
â model gweithredu mewn ymateb i’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.  
Seilir y cynllun busnes hwn yn erbyn y pedair ‘piler’ allweddol hyn: 

• Cynghori, cynllunio a datblygu

• Datblygu’r rhwydwaith

• Seilwaith ac arloesi 

• Darparu gwasanaethau 

Mae’r pileri hyn yn cael eu cynnal gan ein sefydliad ehangach a’n 
strategaethau galluogi sy’n ein galluogi i gyflawni mewn ffordd  
effeithiol ac effeithlon. 
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Ein cyllid ar gyfer 2022-23
Daw ein hincwm gan Lywodraeth Cymru drwy grant cylch gwaith 
ac ar gyfer gweithgareddau a adlewyrchir yn ein llythyr cylch 
gwaith, refeniw teithwyr, ffynonellau incwm eraill fel Cronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ac awdurdodau lleol.  

Mae gennym gyllidebau manwl cyffredin gyda Llywodraeth Cymru, 
a chytunwyd ar feysydd gwariant â blaenoriaeth. Mae Ffigur 1 isod 
yn nodi sut y byddwn yn cyflawni ein cylch gwaith ar gyfer 2022-23 
sy’n adlewyrchu refeniw a chyfalaf mewn meysydd allweddol.  

Rydym yn cydnabod y gall y ffigurau hyn yng Nghynllun Busnes 2022-23 arwain at nifer o bwysau cyllido yn erbyn llythyr cyllid Llywodraeth Cymru.  Byddwn yn parhau i weithio 
gyda thîm nawdd Llywodraeth Cymru a swyddogion polisi i fynd i’r afael â’r rhain a’u lliniaru yn ogystal â chynllunio ar gyfer y blynyddoedd i ddod.  Dyw’r ffigurau ariannu hyn ddim 
yn cynnwys unrhyw addasiadau cyllidebol ar gyfer Prydlesi IFRS16 fydd yn cael eu mabwysiadu gan y Llywodraeth Ganolog o 1 Ebrill 2022 - mae’r effaith a gaiff y newid hwn wrthi’n 
cael ei adolygu ar draws y llywodraeth a chaiff y cyllidebau eu diweddaru i adlewyrchu hyn unwaith y daw’r ymarfer hwn i ben. Yn ogystal â cyllid Llywodraeth Cymru, byddwn yn derbyn ffynonellau incwm sylweddol eraill o’r ERDF (£106m) a refeniw rheilffyrdd (£177m); mae £146m ohono yn refeniw teithwyr.

Ffigur 1: sut rydym yn bwriadu gwario ein cyllid Llywodraeth Cymru yn 2022-23

Ymgynghoriaeth bws, �ordd ac 
aml-foddol wedi ei ariannu gan refeniw

£320m refeniw
£550m cyfalaf

£870m

£17m

Grantiau i gynnal 
gwasanaethau bysiau

£3m
Gwariant arall cysylltiedig â’r rheil�ordd 

yn cynnwys costau perchnogion seilwaith, 
rheoli rhanddeiliaid a gwaith 

cyn-cyfalaf ar welliannau 
i orsafoedds

£33m

Grantiau Teithio 
Llesol i ALlau

£48m

Gwaith dylunio ac adeiladu ar
orsafoedd rheil�ordd eraill nad ydynt 

yn Llinellau Craidd y Cymoedd 

£10m

Gwaith dylunio ac adeiladu 
i drawsnewid yr asedau 

rheil�ordd Llinellau Craidd y Cymoedd
(arian ERDF net o £106m)

£243m
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Adnewyddu cynnal a chadw 
seilwaith a gwariant cyfalaf 

arall sy’n gysylltiedig â’r rheil�ordd

£23m

Arian cyfalaf 
Metro Gogledd 

Cymru

£13m

Buddsoddiad cyfalaf arall, 
yn cynnwys Cyfnewidfa 

Caerdydd (£5m), ymgynghoriaeth
bysiau (£7m), �yrdd (£5m) 
ac cherbyd trydan (£4m)

£24m
Arian cyfalaf ar gyfer darparu

gwasanaethau rheil�ordd 
i gwsmeriaid, yn cynnwys 

cerbydau newydd a gwelliannau 
i orsafoedd a depos

£187m

Arian refeniw ar gyfer
darparu gwasanaeth

rheil�ordd i gwsmeriaid

£266m

Cyfanswm
cyllid
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Mesur ein perfformiad
Mae TrC yn gwmni cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau allweddol. 

Mae hyn yn golygu bod mesur ein perfformiad yn hanfodol er mwyn i’n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid, ein trethdalwyr a Llywodraeth Cymru allu 
ein dwyn ni i gyfrif. Mae angen i ni fesur ein perfformiad er mwyn sicrhau gwelliant parhaus wrth ddarparu ein gwasanaethau a sut rydyn ni’n 
cynnal ein hunain. 

Rydym wedi cytuno â Llywodraeth Cymru ar gyfres o ddangosyddion perfformiad allweddol corfforaethol i fesur ein perfformiad fel sefydliad 
ym meysydd cyllid, llywodraethu, pobl a gwasanaethau corfforaethol eraill. Dros amser, byddwn yn adolygu ein mesurau perfformiad allweddol i 
adlewyrchu ein cylch gwaith sy’n esblygu.

Maes gwasanaeth DPA Disgrifiad 

Darparu gwasanaethau  Amser mae Teithwyr yn ei Golli - (1) Cymru 
a’r Gororau; a (2) Llinellau Craidd y Cymoedd 

Canran y gwasanaethau sy’n cyrraedd o fewn 3 munud i’r amser cyrraedd ar yr amserlen, gan ddefnyddio pwysoliad 
i leoliadau sy’n gwasanaethu ein nifer uchaf o gwsmeriaid ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd. Mae oedi mewn 
lleoliadau lle mae mwy o bobl yn cael mwy o effaith ar ganran yr amser mae teithwyr yn ei golli.

Yr arosiadau a fethwyd Canran y gorsafoedd lle mae 95% neu fwy o’r trenau a oedd i fod i stopio yno wedi gwneud hynny.

Ffurfiannau Byr Nifer y gwasanaethau sy’n gweithredu o dan y capasiti sydd ei angen yn yr amserlen.

Cyfanswm y gwasanaethau a gafodd  
eu canslo

Canran y gwasanaethau a gafodd eu canslo (dibynadwyedd gwasanaethau) ar draws y rhwydwaith. I gyd-fynd 
â safonau’r diwydiant a Network Rail, mae nifer y gwasanaethau a gafodd eu canslo wedi cael ei hail-gyfrifo gan 
gymryd 0.5 ar gyfer rhai a gafodd eu canslo’n rhannol ac 1.0 ar gyfer y rhai a gafodd eu canslo’n llwyr.

Canslo gwasanaethau ymlaen llaw Nifer y gwasanaethau a gafodd eu canslo cyn 10pm y diwrnod cyn rhoi'r gwasanaeth ar waith fel cyfran o gyfanswm 
y gwasanaethau a nodwyd yng Nghynllun y Dydd.

Effeithiolrwydd Cilomedrau teithwyr Cyfanswm y cilomedrau a deithiwyd gan deithwyr

Refeniw teithwyr a thocynnau Mae’r refeniw a enillir drwy werthu tocynnau yn cael ei alw’n Refeniw Teithwyr (er bod Incwm Tocynnau yn cael ei 
ddefnyddio’n gyfnewidiol ar draws y diwydiant).

Cyfanswm y teithwyr a gludwyd Cyfanswm y teithwyr â thocynnau a gludwyd ar draws y rhwydwaith. 

Cwsmer Bodlonrwydd cwsmeriaid Sgôr boddhad cwsmeriaid gan Wavelength, adnodd sy’n gwrando, deall, mesur a gwerthuso adborth ein cwsmeriaid.

Effeithlonrwydd costau Cost fesul cilomedr teithwyr Cyfanswm cost weithredol fesul km teithwyr a deithiwyd.

Cost fesul teithiwr a gludwyd Cyfanswm cost weithredol fesul teithiwr a gludwyd.

Allyriadau NOx am bob cilomedr teithwyr Swm allyriadau gronynnau NOx  a gynhyrchir gan danwydd trên yn unig am bob cilomedr teithwyr a deithiwyd.

Allyriadau CO2 am bob cilomedr teithwyr Swm yr allyriadau Carbon Deuocsid a gynhyrchir gan ein gwasanaethau am bob km teithwyr a deithiwyd.

Ar ddechrau 2021, fe wnaethon ni gytuno hefyd â Llywodraeth Cymru ar gyfres o ddangosyddion perfformiad allweddol sy’n mesur 
ein perfformiad rheilffyrdd gweithredol.

Dangosydd Amlder adrodd

Amrywiaeth yn y gweithlu staff cyfan Mesur sy’n cael ei ddatblygu 

Ymgysylltiad a boddhad staff Yn seiliedig ar arolwg blynyddol 

Lles staff Yn seiliedig ar arolwg blynyddol

Costau gwasanaethau canolog

•  am bob aelod staff

•  fel % cyfanswm costau

Bob Chwarter

Cyflawni allyriadau carbon net sero ar gyfer holl weithrediadau a gwasanaethau TrC Yn flynyddol

Yr iaith Gymraeg  

• seilwaith nad yw’n cydymffurfio 

• nifer y cwynion 

• nifer y bobl sy’n nodi eu bod yn siarad Cymraeg yng Ngrŵp TrC 

Bob Chwarter

Bob Chwarter

Yn flynyddol

Cyflawni cerrig milltir y cynllun busnes Bob Chwarter

Ymgynghori a chynghori

•  gwerth am arian 

•  cymorth cadwyn gyflenwi

•  effeithiolrwydd (fel yr adroddir gan Lywodraeth Cymru)

•  effeithlonrwydd 

Bob Chwarter

Yn flynyddol

Yn flynyddol

Yn flynyddol
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Bydd ein perfformiad yn erbyn y dangosyddion hyn yn cael ei adrodd 
i’n Bwrdd ac i Lywodraeth Cymru ar ffurf cerdyn sgorio chwarterol. 

Rydyn ni hefyd yn adrodd ar ein perfformiad ar lefel cyfarwyddiaeth 
i’n Uwch Dîm Arwain ac i’n bwrdd. Gwneir hyn drwy’r cerdyn sgorio 
corfforaethol a chyfres ehangach o ddangosyddion perfformiad 
allweddol gweithredol.

Bydd ein dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu hadolygu 
drwy’r amser a’u datblygu gyda thargedau a chan gyfeirio at lefelau 
perfformiad cyfredol a meincnodau allanol priodol. Bydd y targedau’n 
dal i gael eu hadolygu a’u mireinio’n barhaus i sicrhau eu bod yn heriol 
ond yn gyraeddadwy.



14 15

Datblygu ein dull 
o newid ymddygiad
Rydyn ni’n cefnogi Llywodraeth Cymru i annog newid i deithio cynaliadwy er mwyn 
cyrraedd y targedau a nodir yn Llwybr Newydd (Strategaeth Drafnidiaeth Cymru). 
Mae cyrraedd y targedau hyn yn ganolog i’n gweithgareddau yn 2022-23. 

Mae newid ymddygiad trafnidiaeth yn un o’n hamcanion sylfaenol a 
byddwn yn datblygu ein dull o newid ymddygiad i’w gyflawni. Bydd 
mentrau newid ymddygiad, yn ogystal â gallu ehangach ar draws TrC, 
yn rhoi’r canlynol i unigolion, cymunedau a sefydliadau:

• mwy o gyfle i wneud dewisiadau teithio cynaliadwy 

• y cymhelliant i symud oddi wrth ddefnyddio ceir preifat 

•  y gallu i weithredu newidiadau yn eu hymddygiad eu hunain drwy 
hyfforddi, cefnogi a chael gwared ar rwystrau rhag defnyddio  
teithio cynaliadwy.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy:

•  Gyflwyno cynlluniau a datblygu gwasanaethau sy’n seiliedig ar 
egwyddorion sydd wedi’u hymchwilio’n dda ac arferion da hysbys  
er mwyn cynyddu’r defnydd o drafnidiaeth gynaliadwy 

•  Adolygu gweithgarwch a buddsoddiad presennol gan ddefnyddio 
dull newid ymddygiad i gael yr effaith fwyaf posibl

•  Datblygu gallu TrC i gefnogi’r newid hwn, gan adeiladu ar 
hyfforddiant presennol, darparu gwybodaeth ac integreiddio  
newid ymddygiad yn ddiwylliannol ar draws y sefydliad.
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•  Byddwn yn parhau i integreiddio’r rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus, gan sicrhau bod rhwydwaith rheilffyrdd TrC, 
amserlenni, cynllunio teithiau, manwerthu a thocynnau yn cysylltu 
â dulliau eraill ledled Cymru i gael gwared ar rwystrau teithio, gan 
gynyddu’r cyfle i bobl wneud dewisiadau teithio cynaliadwy.

•  Datblygu’r cynllun Talu Wrth Deithio ymhellach, sy’n cynnwys 
tocynnau integredig di-gyswllt rheilffyrdd a bysiau a chapio prisiau 
aml-daith yng nghyd-destun newid ymddygiad. Deall y cyfle i 
gefnogi cyflawni newid moddol ehangach a thargedau lleihau 
carbon, drwy ei gwneud yn arferol, yn arferol ac yn ddeniadol i 
deithio ar draws gwahanol fathau o drafnidiaeth gyhoeddus.

•  Datblygu cynllun penodol ar gyfer newid ymddygiad sy’n seiliedig 
ar ddatblygiadau’r Metro ledled Cymru, gan sicrhau bod TrC yn 
manteisio i’r eithaf ar y buddsoddiad i ddarparu cyfleoedd i bobl 
newid eu hymddygiad.

•  Bydd gwella ein llwybrau rheilffordd allweddol i wella ansawdd ac 
argaeledd y gwasanaeth yn gymhelliant newydd i ddenu mwy o 
ddefnyddwyr presennol a newydd.

Cynnyrch terfynol yr holl gamau gweithredu hyn, yn fewnol ac yn 
allanol, fydd datblygu cynllun TrC unigryw ar gyfer newid ymddygiad 
ar draws TrC, wedi’i alluogi gan fodel sefydliadol sy’n cefnogi’r dull 
gweithredu ehangach ar draws y busnes. Mae hyn ochr yn ochr â 
chryfhau gallu’r sector trafnidiaeth gyhoeddus yn ehangach.     

Datblygu galluogrwydd

Ochr yn ochr â’r mentrau y bydd TrC yn eu cyflawni, byddwn yn 
datblygu galluogrwydd ehangach yn TrC ac yn y sector trafnidiaeth 
gyhoeddus yn ehangach. Bydd hyn yn caniatáu i ni gynllunio rhagor 
o gynlluniau a gweithgareddau sy’n newid ymddygiad yn gadarnhaol, 
yn ogystal â chynyddu effeithiolrwydd cynlluniau a buddsoddiadau 
presennol, drwy ddefnyddio dull gwyddor ymddygiad. 

Mentrau

Mae nifer o ymyriadau hysbys sy’n gallu cael effaith lwyddiannus ar 
newid ymddygiad. Gan adeiladu ar y gweithgareddau sydd eisoes ar 
waith yn TrC a’i bartneriaid, byddwn yn defnyddio’r arferion gorau a’r 
ymyriadau sydd wedi’u profi i ddatblygu cynllun manwl y byddwn yn ei 
gyflawni dros y flwyddyn ariannol nesaf. 

Mae’r mentrau hyn yn cynnwys y canlynol (ond nid yw hon yn rhestr 
gyflawn):

•  Cefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu cynlluniau newid ymddygiad 
drwy hyfforddi, ymgysylltu, dylunio cynlluniau ar sail astudiaethau 
achos o ymyriadau llwyddiannus eraill.

•  Cyflwyno cynllun ymgysylltu gyda chyflogwyr a sefydliadau yn y 
sector cyhoeddus i annog ymddygiad cymudo cynaliadwy a thrwy 
ddatblygu cysylltiadau â chanolfannau cyflogaeth newydd.

•  Ymyriad cynllunio teithio personol ar lefel cartref, gweithle 
ac addysg, wedi’i ddarparu mewn partneriaeth â sefydliadau 
cysylltiedig, gan adeiladu ar y gallu presennol yn TrC a PTI Cymru 
sydd wedi’i gaffael yn ddiweddar.

•  Darparu rhaglen o weithgareddau ymgysylltu yn y gymuned, gan 
gynnwys sesiynau blasu cerdded a beicio, archwiliadau beics am 
ddim, hyfforddiant cynnal a chadw beics sylfaenol.

•  Byddwn yn datblygu strategaeth twristiaeth gynaliadwy drwy 
weithio gyda phartneriaid yn y sector twristiaeth i sicrhau ein 
bod yn dylunio ac yn darparu ein gwasanaethau i ddiwallu eu 
hanghenion nhw ac anghenion y defnyddiwr. Byddwn yn meithrin 
gallu yn y sector twristiaeth o ran sut mae newid ymddygiad teithio.

•  Datblygu cynllun cynhwysfawr i newid ymddygiad teithio ar draws y 
sector cyhoeddus Cymru yng Nghymru, gan weithio ochr yn ochr 
ag adrannau Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar ymddygiad mewn 
sectorau nad ydynt yn rhai trafnidiaeth.

•  Bydd newid ymddygiad yn rhan o strategaethau prisio a thocynnau 
TrC – gan gynnwys diogelu refeniw a pharcio ceir mewn 
gorsafoedd. Deall effaith prisio i fod yn ysgogydd ar gyfer newid 
moddol.

•  Adeiladu ar ymgyrch drafnidiaeth gynaliadwy dan arweiniad TrC 
‘Y Rhwydwaith Cymdeithasol Go Iawn’ i ddarparu gweithgareddau 
marchnata cenedlaethol effeithiol ac atyniadol i ysgogi newid mewn 
ymddygiad teithio ledled Cymru, gan wreiddio gwyddor ymddygiad 
ymhellach yn ein gweithgarwch marchnata ehangach.

•  Byddwn yn darparu cymorth ac yn gweithio ochr yn ochr â 
chynlluniau cymhelliant presennol i newid ymddygiad, fel her teithio 
i’r gweithle Sustrans. 
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Cyflawni ein cylch gwaith 
Mae’r adran hon o’n cynllun busnes yn nodi ein prif weithgareddau  
y byddwn yn eu cyflawni yn 2022-23.  
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Safleoedd gwefru cyflym 
Byddwn yn darparu gwefrwyr 
cyflym mewn 18 lleoliad ledled 
Cymru, yn gyffredinol mewn 
meysydd parcio yng nghanol y 
dref.

Meysydd parcio Gorsafoedd 
Trenau 
WByddwn yn darparu mannau 
gwefru ym meysydd parcio’r 
orsaf mewn 12 lleoliad eleni. 
Byddwn yn canfod yr angen 
mewn gorsafoedd rheilffordd 
eraill yng Nghymru, gan gwmpasu 
prosiectau, cytundeb rhanddeiliaid 
a chyflawni prosiectau.

Gwefru yn y gweithle 
Gan weithio gyda rhanddeiliaid 
yn y sector cyhoeddus, byddwn 
yn darparu seilwaith gwefru 
mewn gweithleoedd yn y 
sector cyhoeddus. Byddwn yn 
pennu’r angen, y pŵer sydd ar 
gael a’r gofynion ac yn llunio 
amcangyfrifon wedi’u costio i’w 
hystyried gan y rhanddeiliaid 
hynny.

Gwefru preswyl ar y stryd 
Byddwn yn rhoi cymorth i 
Awdurdodau Lleol gyda cheisiadau 
am grantiau ar gyfer cynllun 
gwefru preswyl ar y stryd. 

Prosiectau blaengyrtiau ynni 
Byddwn yn helpu Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu modelau 
sy’n addas ar gyfer cyflwyno 
rhwydwaith o gyfleusterau 
gwasanaethau a blaengyrtiau  
ynni ledled Cymru.

Caffael gwefru cyflym 
Byddwn yn darparu cyngor 
technegol ac arolygon ar y safle, 
gan weithio gyda gweithredwyr 
rhwydweithiau dosbarthu. 

Datgarboneiddio trafnidiaeth 

Darparu a datblygu rhwydwaith o leoliadau gwefru Cerbydau Trydan ledled Cymru, fel bod pawb sy’n defnyddio ceir  
a faniau trydan yng Nghymru yn hyderus y gallant gael mynediad at seilwaith gwefru cerbydau trydan pan a lle mae  
ei angen arnynt

Cynghori, cynllunio  
a datblygu 
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Datblygiad adwerthu cyfnewidfa Caerdydd 
Darparu ymgyrch farchnata ar gyfer siopau Cyfnewidfa Caerdydd,  
gan benodi partneriaid o safon uchel i ddarparu’r gwasanaeth i 
gwsmeriaid yn y cyfleuster.

Gwaith dichonoldeb masnacheiddio gorsafoedd ar gyfer Cymru a’r 
Gororau a ffyrdd newydd arloesol o ddefnyddio adeiladau gorsafoedd 
Byddwn yn datblygu cyfleoedd i fasnacheiddio asedau ar rwydwaith 
Cymru a’r Gororau y tu allan i Linellau Craidd y Cymoedd.

Rhaglen Datblygu Cymdeithasol a Masnachol 
Byddwn yn trawsnewid mannau gwag a segur mewn gorsafoedd  
at ddefnydd masnachol neu gymunedol leol.

Strategaeth Parcio 
Byddwn yn datblygu strategaeth parcio ceir ac yn cefnogi’r gwaith  
o ddatblygu a chyflwyno cynllun gwella.

Masnacheiddio Llinellau  
Craidd y Cymoedd 
Cynlluniau datblygu tactegol: 
Byddwn yn datblygu Cynlluniau 
Busnes Tactegol ar gyfer 
datblygiad masnachol gorsafoedd 
penodol Llinellau Craidd y 
Cymoedd. 

Masnacheiddio Llinellau  
Craidd y Cymoedd  
Hysbysebu bontydd: Byddwn yn 
cynnal astudiaeth ddichonoldeb i 
gynyddu nifer y sgriniau hysbysebu 
digidol ar y rhwydwaith.

Masnacheiddio Llinellau  
Craidd y Cymoedd   
Rhwydwaith ffeibr: Byddwn yn 
cefnogi’r gwaith o greu cynlluniau 
cyflawni i fasnacheiddio capasiti 
sbâr rhwydwaith ffeibr Llinellau 
Craidd y Cymoedd. 

Masnacheiddio Llinellau  
Craidd y Cymoedd 
Cynigion hyblyg: Byddwn yn creu 
cyfleoedd ar gyfer siopau coffi 
dros dro a mannau eraill mewn 
gorsafoedd ar y rhwydwaith 
rheilffyrdd.

Hysbysebu, nawdd, drwy brofiad 
a hawliau enwi  
Cyfnewidfa Caerdydd: Byddwn 
 yn archwilio ac yn cyflwyno 
cyfleoedd ar gyfer strategaeth 
partneriaeth brand yng 
Nghyfnewidfa Caerdydd, fydd  
yn arwain at greu ffrydiau incwm 
masnachol newydd.

Hysbysebu, noddi, drwy brofiad  
a hawliau enwi 
Metro De Ddwyrain Cymru: 
Byddwn yn archwilio ac yn 
darparu cyfleoedd ar gyfer 
strategaeth partneriaeth brand ar 
gyfer Metro De Ddwyrain Cymru, 
fydd yn arwain at greu ffrydiau 
incwm masnachol newydd.

Creu a datblygu ein cynnig i deithwyr a chwsmeriaid 
masnachol ar gyfer cyfnewidfeydd trafnidiaeth, gan greu 
profiadau a chyfleusterau sy’n ategu taith y cwsmer ac sy’n 
sicrhau elw masnachol

Creu a datblygu cynigion manwerthu a masnachol yn ein 
gorsafoedd sy’n diwallu anghenion ein cwsmeriaid ac yn 
creu ffrydiau incwm newydd ar gyfer ail-fuddsoddi

Adolygu a datblygu cyfleoedd i ddefnyddio ein hasedau er 
budd cymunedol a masnachol, gan greu llif o gynlluniau a 
gwelliannau newydd

Datblygu darpariaeth parcio sy’n diwallu anghenion  
ein cwsmeriaid, yn gwneud y defnydd gorau posibl o’n  
hystâd ac yn creu ffrydiau refeniw ar gyfer ail-fuddsoddi  
i’r rhwydwaith

Datblygu ein hystâd Llinellau Craidd y Cymoedd i greu  
mannau newydd a gwell i’w defnyddio gan ein cymuned  
a’n busnesau, gan greu gwerth i gymunedau lleol

Datblygu a chyflawni mentrau sy’n cyrraedd neu’n  
rhagori ar yr incwm targed ar gyfer manwerthu,  
meysydd parcio a hysbysebu mewn gorsafoedd

Datblygu cymdeithasol a masnachol
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Sefydlu piblinell ar gyfer rhaglenni trafnidiaeth gynaliadwy i gefnogi Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, y Cynllun  
Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth a’r agenda datgarboneiddio ehangach

Tyfu a datblygu adnoddau a galluoedd ein tîm i sicrhau bod rhaglenni trafnidiaeth gynaliadwy cyfredol yn cael eu  
cyflawni’n llwyddiannus a’r posibilrwydd o ehangu i sectorau trafnidiaeth eraill

Datblygu Rhaglen Metro Prif 
Linell De Cymru 
Gyda thîm Metro Llywodraeth 
Cymru a rhanddeiliaid allweddol 
(yr Adran Drafnidiaeth a Network 
Rail yn bennaf), byddwn yn sefydlu 
rhaglen a chynllun cyflawni 
cyffredinol y cytunir arnynt a bydd 
yr holl bartneriaid yn cyflawni 
gwelliannau o ran cysylltedd 
a chyfnewid gwasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus ar draws 
Prif Linell De Cymru. 

Darparu a chefnogi Uned 
Gyflawni Burns 
Byddwn yn sefydlu rhaglen ar 
gyfer cyflawni 58 o argymhellion 
Burns ar gyfer ‘rhwydwaith o 

ddewisiadau amgen’ newydd. Nod 
y rhwydwaith yw rhoi dewisiadau 
teithio mwy deniadol i bobl a 
busnesau na defnyddio ceir preifat 
ar y draffordd. 

Cymorth i Gomisiwn Trafnidiaeth 
Gogledd Cymru 
Gan adeiladu ar ein gwaith o 
gefnogi Comisiwn Trafnidiaeth De 
Cymru, byddwn yn cefnogi gwaith 
Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd 
Cymru wrth ystyried y problemau, 
y cyfleoedd, yr heriau a’r 
amcanion ar gyfer sicrhau system 
drafnidiaeth integredig gynaliadwy 
yng Ngogledd Cymru. 

Datblygu rhaglenni metro 
Metro Canolog, Bae Abertawe 
a Gorllewin Cymru, Gogledd 
Cymru a De Ddwyrain Cymru 
Gyda thîm Metro Llywodraeth 
Cymru a rhanddeiliaid allweddol, 
byddwn yn sefydlu rhaglen a 
chynllun cyflawni cyffredinol y 
cytunir arnynt er mwyn i’r holl 
bartneriaid gyflawni gwelliannau 
o ran cysylltedd a chyfnewid 
gwasanaethau trafnidiaeth 
gyhoeddus ar draws yr Ardal 
Metro Canolog. 

Cefnogi’r gwaith o weithredu 
safleoedd 20mya 
Byddwn yn cefnogi Llywodraeth 
Cymru i baratoi ar gyfer cyflwyno 
terfyn cyflymder diofyn newydd o 
20mya mewn ardaloedd preswyl. 

Cefnogi’r Cynllun Cyflawni 
Cenedlaethol ar gyfer 
Trafnidiaeth 
Byddwn yn parhau i gefnogi’r 
gwaith o ddatblygu’r Cynllun 
Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer 
Trafnidiaeth ac yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
cynigion i gefnogi’r gwaith 
parhaus o reoli’r cyfleoedd mae 
hyn yn eu creu. 

Cefnogi swyddogaeth y 
Rhwydwaith Ffyrdd Strategol 
Byddwn yn parhau i gefnogi 
Is-adran Cyflenwi Seilwaith 
Llywodraeth Cymru drwy leoli 
adnoddau TrC a chymorth cadwyn 
gyflenwi TrC i helpu i hwyluso’r 
gwaith o gyflawni’r cynllun 
rhwydwaith ffyrdd strategol. 

Byddwn yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i nodi sgiliau 
sy’n cael eu rhannu a meysydd 
o arferion gorau sy’n cael eu 
rhannu. Byddwn yn canfod 
bylchau mewn sgiliau ac yn helpu 
i benderfynu ar y ffordd orau o 
dyfu ar y cyd a gwneud y defnydd 
gorau o’n hadnoddau. 

Cefnogi’r Rhwydwaith Ffyrdd 
Strategol – A465 
Byddwn yn gweinyddu ac yn 
gweithredu fel cynrychiolydd 
Llywodraeth Cymru ar gyfer yr 
A465 Adrannau 5 a 6.

Cefnogi Rhaglen o gynlluniau 
sy’n cael eu hariannu gan y 
Gronfa Trafnidiaeth Leol i ategu 
Rhaglenni’r Metro 
Fel rhan o’r gwaith o ddatblygu’r 
Metro, byddwn yn cefnogi’r gwaith 
o ddatblygu a chyflawni cynlluniau 
sy’n cael eu hariannu gan Gronfa 
Trafnidiaeth Leol i sicrhau rhaglen 
Metro gydlynol. 

Cynllunio a datblygu’r rhwydwaith
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Caffael setiau data diweddaraf am y galw am deithio 
Byddwn yn parhau i ddiweddaru ein prif setiau data fel bod rheolwyr 
prosiect yn gallu cael gafael ar yr wybodaeth ddiweddaraf, yn enwedig 
ein setiau data am y galw am deithio.

Gwerthuso dulliau arloesol o gasglu data 
Byddwn yn nodi dulliau arloesol o gasglu a choladu data er mwyn 
ehangu ein sylfaen dystiolaeth. Byddwn yn gweithio gyda’n 
cadwyn gyflenwi i brofi a gwerthuso’r defnydd o’r data a gesglir, 
gan ganolbwyntio ar ddata sy’n berthnasol i dargedau Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru.

Adrodd ar fframwaith monitro Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 
Byddwn yn casglu’r data ac yn cyfrifo’r metrigau yn unol â fframwaith 
monitro Strategaeth Drafnidiaeth Cymru y cytunwyd arno er mwyn i ni 
allu adrodd ar ein cynnydd bob blwyddyn. 

Datblygu Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru 
Byddwn yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i dreialu dulliau gweithredu 
ar gyfer Arolwg Teithio Cenedlaethol newydd Cymru. 

Datblygu adnodd cydweithio allanol GIS 
Byddwn yn datblygu ein datrysiad GIS i ganiatáu i sefydliadau sector 
cyhoeddus allanol gael gafael ar setiau data geo-ofodol perthnasol a 
gwybodaeth geo-ofodol er mwyn cydweithio ar brosiectau, rhaglenni a 
chynlluniau rhanbarthol. 

Cynnal a diweddaru Modelau Trafnidiaeth Rhanbarthol Cymru 
Byddwn yn rhoi’r cymorth angenrheidiol i’r gadwyn gyflenwi er 
mwyn i ni allu parhau i arwain y gwaith o gynnal a diweddaru Modelau 
Trafnidiaeth Rhanbarthol Cymru a gwella sgiliau TrC mewn modelu 
trafnidiaeth. 

Cefnogi rheolwyr rhaglenni a phrosiectau ar draws TrC, 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i ddylunio  
a gweithredu methodolegau addas a chymesur ar  
gyfer asesu effeithiau tebygol rhaglenni a phrosiectau  
ar drafnidiaeth

Gweithio gyda chyfarwyddiaethau eraill TrC i ddeall  
anghenion gwybodaeth a dadansoddol ehangach, gan  
nodi ffynonellau a dulliau data newydd a fydd yn helpu  
i gyflymu’r gwaith dadansoddi a gwneud penderfyniadau

Gweithio ar draws TrC a Llywodraeth Cymru i nodi dulliau, 
setiau data a thechnolegau ar gyfer monitro llwyddiant 
Llwybr Newydd, y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer 
Trafnidiaeth ac ymyriadau unigol, yn unol â chanllawiau 
arfer gorau

Datblygu a gweithredu Arolwg Teithio Cenedlaethol  
Cymru i ddarparu argraffiadau data cynrychioliadol,  
ailadroddol o ansawdd uchel ar gyfer gwerthuso effeithiau 
strategaethau, cynlluniau ac ymyriadau trafnidiaeth

Ehangu mynediad at y data rydyn ni’n ei gadw drwy greu a 
chynnal datrysiad systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) 
i TrC storio, delweddu ac archwilio amrywiaeth eang  
o ddata geo-ofodol

Cynnal, diweddaru a hwyluso mynediad at Fodelau  
Trafnidiaeth Rhanbarthol Cymru ac offer safonol eraill y 
diwydiant er mwyn iddynt barhau i fod yn adnodd cost- 
effeithiol a llawn gwybodaeth ar gyfer gwneud  
penderfyniadau ynghylch trafnidiaeth yng Nghymru

Dadansoddi trafnidiaeth 
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Datblygu’r rhwydwaith 
tyfu’r rhwydwaith  

Cynllun peilot OneApp  
aml-foddol 
Byddwn yn hwyluso’r gwaith o 
ddisodli Cynlluniwr Taith. Byddwn 
yn integreiddio’r ap newydd i 
Wefannau ac Apiau TrC gyda 
chymorth ar gyfer moddau 
newydd a llywio gam wrth gam. 

Byddwn yn disodli hysbysiadau 
gwirio teithiau trên gyda system 
wybodaeth a hysbysiadau tarfu 
aml-sianel aml-fodd modern sy’n 
cyfuno gwybodaeth am fysiau, 
rheilffyrdd a dulliau eraill a rennir, 
wedi’u hintegreiddio i’r wefan  
a’r ap.

Byddwn yn cynnwys galluoedd 
adwerthu ar gyfer symudedd sy’n 
cael ei rannu ac ar-alw. Byddwn yn 
sefydlu platfform gwobrau ar gyfer 
cymell ymddygiad cynaliadwy.

Gwelliannau i’r sgwrsfot 
Byddwn yn integreiddio technoleg 
sgwrsfot i gymorth Gwasanaethau 
Cwsmeriaid ein rheilffyrdd a’i 
hymestyn i gynnwys bysiau a 
mathau eraill o drafnidiaeth.

Darparu system wybodaeth 
amser real ar gyfer bysiau 
Byddwn yn caffael Gwasanaeth 
Data Bysiau Cymru, System Rheoli 
Cynnwys Bwrdd Arddangos (CMS) 
ac yn sefydlu Fframwaith Bwrdd 
Arddangos sy’n gydnaws â’r CMS  
i gefnogi gwybodaeth amser  
real i deithwyr ar fysiau.

TrawsCymru–gwybodaeth  
amser real am y rheilffordd 
Byddwn yn integreiddio 
gwybodaeth amser real 
TrawsCymru i fyrddau 
gwybodaeth teithwyr National Rail. 

Trafnidiaeth integredig 

Datblygu a darparu gwybodaeth gyson a chywir am deithio sy’n galluogi teithiau integredig sy’n ddi-dor, yn hawdd ei  
ddeall a’i ddefnyddio ac sy’n gwneud trafnidiaeth gynaliadwy yn ddull teithio o ddewis yn hytrach na’r car ar gyfer y rhan 
fwyaf o deithiau
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Integreiddio amserlen ac adnodd 
cynllunio teithiau TrawsCymru 
gyda systemau rheilffyrdd 
cenedlaethol 
Byddwn yn datblygu tocynnau 
symudol sy’n darparu platfform 
prisiau a thocynnau integredig ar 
gyfer trenau TrawsCymru. Byddwn 
yn ehangu’r system docynnau 
hon i lwybrau TrawsCymru eraill 
wrth i gontractau gyrraedd amser 
adnewyddu.

Cronfa wybodaeth am orsafoedd 
a lleoliadau yng Nghymru 
Byddwn yn darparu gwybodaeth 
newydd am orsafoedd er mwyn 
darparu gwybodaeth well i 
ddinasoedd fel Caerdydd sydd 
â mwy nag un orsaf. Byddwn 
yn cynnwys gwybodaeth 
am gyfnewidfeydd bysiau a 
gwybodaeth fwy cynhwysfawr am 
orsafoedd a gwybodaeth well am y 
filltir olaf. 

Datblygu a darparu cynlluniau teithiau integredig sy’n  
galluogi teithiau didrafferth a di-dor ledled Cymru
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Gorsaf Fysiau Caerdydd 
Byddwn yn darparu’r dyluniad 
a’r gosodiadau terfynol ar gyfer 
Cyfnewidfa Caerdydd.

Cynnig TrC ar gyfer gorsafoedd 
bysiau a chyfnewidfeydd  
aml-foddol 
Byddwn yn cwblhau archwiliad  
o gyfnewidfeydd bysiau, yn 
datblygu hierarchaeth cyfleusterau 
a darpariaeth cwsmeriaid i wella 
cysondeb ac ansawdd profiad 
cwsmeriaid.

Rhaglen gwella gorsafoedd 
bysiau 
Byddwn yn datblygu rhaglen 
wella ar gyfer gorsafoedd bysiau  
a mecanwaith darparu sy’n 
seiliedig ar ddarpariaeth 
cwsmeriaid. 

Diwygio ac integreiddio’r 
rhwydwaith bysiau â’r rheilffyrdd 
Byddwn yn gweithio mewn 
partneriaeth ag awdurdodau lleol 
i ddatblygu a gwella’r rhwydwaith 
bysiau. Gyda chefnogaeth data 
cadarn, byddwn yn gwella ein 
gwasanaeth, hygyrchedd ac 
integreiddiad.

Cysylltedd Drws i Ddrws 
Byddwn yn datblygu ac yn 
gwerthuso’r ddarpariaeth 
trafnidiaeth ymatebol sy’n ymateb 
i’r galw ac yn integredig, gan 
gynnwys fflecsi, teithio ymatebol i’r 
galw, tacsis a chlybiau ceir. 

Diwygio bysiau yn y dyfodol 
Byddwn yn cefnogi’r gwaith 
o ddarparu ‘un rhwydwaith, 
un amserlen, un tocyn’ i wella 
bysiau yng Nghymru drwy wella 
amserlenni a gwybodaeth a 
mynediad at ddata. 

Cefnogi’r gwaith o greu a darparu cyfnewidfeydd trafni-
diaeth sy’n galluogi cwsmeriaid i symud yn effeithlon, yn 
ddiogel ac yn gyfforddus 

Darparu dyluniad rhwydwaith gwell a mwy integredig i 
greu system drafnidiaeth wirioneddol integredig ledled 
Cymru

Prosiect Talu Wrth Fynd (PAYG) 
Gogledd Cymru 
Byddwn yn datblygu cynigion ar 
gyfer cynllun peilot PAYG Gogledd 
Cymru.

Cynllun Peilot PAYG De Ddwyrain 
Cymru 
Byddwn yn adolygu ac yn cwblhau 
ymarfer modelu prisiau bysiau a 
threnau yn Ne Ddwyrain Cymru 
er mwyn datblygu llwyfan prisiau 
integredig i ddarparu strwythur 
aml-ddull symlach i gefnogi 
gweithredu PAYG. Byddwn yn 
cefnogi ac yn cyflawni’r cynnig o 
ran bysiau ar gyfer y cynllun peilot 
PAYG aml-ddull a’i gyflwyno’n 
ehangach yn Ne Ddwyrain Cymru.

Cyfnerthu Rheilffyrdd, Bws, 
fflecsi ac apiau eraill 
Byddwn yn datblygu’r gallu i 
integreiddio tocynnau o Bws a 
Rheilffordd lle gall cwsmeriaid gael 
mynediad at holl drafodion TrC a’u 
rheoli, a rhyngweithio â chymorth.

Gwasanaeth adwerthu 
symudedd ar-alw ac a rennir 
Byddwn yn darparu gallu i ddatgloi 
llogi beiciau, clybiau ceir, gofyn 
am dacsis a threfnu teithiau fflecsi 
a fydd yn cael eu hintegreiddio â 
chynllunwyr teithiau er mwyn cael 
mynediad syml at wahanol fathau 
o deithio.

Prosiect cynllunio teithiau De 
Orllewin Cymru 
Byddwn yn creu cynnyrch 
aml-ddull newydd o fewn 
llwyfan OneApp i hwyluso 
cynnig cynaliadwy i dwristiaid a 
hyrwyddo byw heb geir.

Prisiau teg a diwygio prisiau 
tocynnau 
Byddwn yn cefnogi Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu a gweithredu 
polisi Prisiau Teg ar gyfer 
gwasanaethau bysiau yng 
Nghymru.

Cynllun peilot tanysgrifio 
Byddwn yn datblygu cynnig ac 
yn cyflwyno prosiect tanysgrifio 
peilot ar gyfer teithio.

Creu a darparu atebion tocynnau a phrisiau sy’n hygyrch ac sy’n cynnig y gwerth gorau am y daith ac sy’n galluogi atebion 
symlach o ddrws i ddrws i’n cwsmeriaid
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Datblygu gwefan ac ap symudol 
Byddwn yn parhau i wella 
swyddogaethau llwyfannau 
tocynnau ar-lein i ddatrys dyledion 
technegol a gwella darpariaeth 
cwsmeriaid. 

Ail-lansio’r cynnyrch Mutiflex 
Byddwn yn ail-lansio ein 
hamrywiaeth o gynhyrchion 
trwydded – a elwir yn Multiflex 
– i wella darpariaeth cwsmeriaid 
ac i leihau twyll. Mae cynnyrch 
trwyddedau yn caniatáu i 
gwsmeriaid brynu 12 tocyn am bris 
gostyngol, y gellir eu defnyddio am 
gyfnod o 3 mis.

Adolygu Payzone yn ardal Metro 
De Ddwyrain Cymru 
Byddwn yn adolygu’r cynllun peilot 
byw ar gyfer dros 90 o siopau yn 
ardal Metro De Ddwyrain Cymru. 

Digideiddio tocynnau trên Rover  
a Ranger 
Byddwn yn digideiddio amrediad 
cyfun o gynnyrch Rover a Ranger  
i wella’r hyn sydd ar gael i dwristiaid 
domestig a rhyngwladol.

Strategaeth addysg a mabwysiadu 
tocynnau digidol 
Byddwn yn nodi rhwystrau i 
ddefnyddio tocynnau digidol, yn 
cyflwyno mesurau lliniaru  
ac yn cynyddu’r defnydd o god  
bar digidol. 

Lleihau’r defnydd o arian parod 
Byddwn yn datblygu strategaeth 
i leihau’r defnydd o arian parod 
mewn gorsafoedd ac ar drenau 
wrth ystyried anghenion unigolion 
sy’n defnyddio arian parod.

Rheoli refeniw 
Byddwn yn optimeiddio 
rheolau rheoli refeniw ar gyfer 
gwasanaethau TrC, gan gynnwys 
symud at atebion awtomeiddio ar 
sail data.

Ail-lansio cynnyrch tocynnau 
prynu ymlaen llaw 
Byddwn yn ail-lansio cynnyrch 
tocynnau prynu ymlaen llaw 
gyda’r nod o wella boddhad 
cwsmeriaid a chynyddu’r stocrestr 
rheoli refeniw.

Cynyddu’r stocrestr rheoli 
refeniw 
Byddwn yn cynyddu maint y 
stocrestr prynu uwch er mwyn 
rheoli’r galw’n well a rheoli 
capasiti.

Dileu anghysondebau prisiau 
tocynnau wedi’u hollti 
Byddwn yn cyflwyno atebion 
i faterion sy’n ymwneud â 
thocynnau wedi’u hollti. 

Tocynnau ‘economi a mwy’ 
newydd 
Byddwn yn cyflwyno tocynnau 
‘economi a mwy’ newydd ar 
lwybrau hirach i gefnogi’r gwaith 
o ychwanegu capasiti dosbarth 
cyntaf newydd.  

Tocynnau Metro De Ddwyrain 
Cymru 
Byddwn yn creu system tocynnau 
rheoledig newydd a symlach ar 
gyfer Metro De Ddwyrain Cymru 
er mwyn helpu i symleiddio 
prisiau. 

Adolygiad prisiau cyfnodau 
tawelach 
Byddwn yn adolygu’r strwythur 
prisiau presennol ar adegau tawel 
ac yn gwneud newidiadau i fynd 
i’r afael â’r newid yn y defnydd o’r 
rhwydwaith yn ystod pandemig y 
coronafeirws. 

Ehangu cynnig tocynnau ar y cyd 
TrawsCymru 
Byddwn yn gwella’r cynnig i 
gwsmeriaid ar gyfer teithwyr 
TrawsCymru a y gweithrediadau 
rheilffyrdd drwy ehangu tocynnau 
ar y cyd i lifoedd newydd.

Prisio drwy danysgrifiadau 
Byddwn yn adolygu’r cynlluniau 
cardiau rheilffordd lleol presennol 
ac yn datblygu strategaeth 
i gyflwyno cynllun prisiau 
tanysgrifiadau cyfunol yng 
Nghymru.

Adolygiad prisiau penodol 
Byddwn yn adolygu prisiau 
penodol ar lwybrau a rennir ac 
yn gwneud argymhellion ar gyfer 
newid. 

Britrail Cymru 
Byddwn yn datblygu cynnyrch 
‘Britrail Cymru’ i roi hwb 
i dwristiaeth ddomestig a 
rhyngwladol ledled Cymru  
a’r gororau. 

  

Datblygu a hyrwyddo sianeli dosbarthu adwerthu sy’n dangos cost isaf gwerthu ac sy’n cynnig y profiad ‘prynu tocynnau’ 
mwyaf cyfleus a didrafferth i gwsmeriaid Cynyddu lefel y tocynnau clyfar a chyflwyno tocynnau PAYG ar draws ein  
rhwydweithiau Metro. Lleihau’r defnydd o arian parod a’r taliadau cysylltiedig ar gyfer trin arian, gan gynnal  
cynhwysiant drwy gyflwyno sianeli eraill sy’n derbyn arian yn y gymuned

Diwygio ein dull o ymdrin â phrisiau, gwneud y gorau o brisiau a rheoli refeniw i ddiwallu anghenion cwsmeriaid  
a chynyddu refeniw rheilffyrdd a chyfran moddol ar draws ein rhwydwaith
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Tocynnau cosb 
Byddwn yn nodi strategaeth 
i gyflwyno tocynnau cosb i 
linellau teithio newydd yng 
Nghymru, gan foderneiddio ein 
dulliau gweithredu presennol.

Arolygon refeniw mewn perygl 
Byddwn yn cyflwyno arolwg 
blynyddol Refeniw mewn Perygl 
gan ddefnyddio methodoleg 
well, gan nodi swm a lleoliadau’r 
refeniw a gollir o bosibl ar y 
rhwydwaith.

Diogelu refeniw gorsafoedd 
Byddwn yn cynnal adolygiad 
strategol o ddiogelu refeniw 
gorsafoedd, gan roi mwy o 
bwyslais ar wella darpariaeth 
wrth y giatiau a gwasanaeth i 
gwsmeriaid 

Mannau Cymorth Fideo 
Byddwn yn ymestyn y 
ddarpariaeth wrth y giatiau 
drwy ddefnyddio technoleg 
Pwynt Cymorth Fideo ochr yn 
ochr â gwelliannau eraill sy’n 
seiliedig ar amserlenni 

Sganio ar y trên 
Byddwn yn datblygu strategaeth 
i wella cyfraddau sganio ar 
drenau er mwyn diogelu refeniw 
yn well ar draws y rhwydwaith

Integreiddio TrawsCymru 
Byddwn yn integreiddio 
rhwydwaith bysiau TrawsCymru 
â’r rhwydwaith rheilffyrdd drwy 
ddatblygu atebion tocynnau a 
phrisiau trwodd newydd.

Cynllun Network Rider 
Byddwn yn datblygu cynnig bws 
aml-weithredwr Network Rider ar 
gyfer De Ddwyrain Cymru. 

PAYG ar y fysiau 
Byddwn yn datblygu ac yn treialu 
elfennau o gynllun peilot PAYG yn 
Ne Ddwyrain Cymru.

Adolygu tocynnau Metro De 
Ddwyrain Cymru 
Byddwn yn cwblhau adolygiad 
prisiau tocynnau ar gyfer De 
Ddwyrain Cymru ochr yn ochr 
â datblygu PAYG a sicrhau bod 
cynnyrch integredig ar gael.

Adolygiad prisiau aml-ddull 
De Orllewin Cymru a Gogledd 
Cymru 
Byddwn yn cwblhau adolygiad 
prisiau aml-ddull ar gyfer 
ardaloedd Metro De-orllewin 
Cymru a Gogledd Cymru.

Drws i Ddrws – cynllun peilot y 
filltir gyntaf a’r filltir olaf 
Byddwn yn datblygu opsiynau 
i dreialu ateb o ddrws i ddrws i 
gwsmeriaid, gan ddarparu teithiau 
o’r filltir gyntaf i’r olaf.

Darparu dull gweithredu mwy strategol ar gyfer diogelu refeniw. Galluogi a hyrwyddo prynu cyn mynd ar y trên.  
Gweithredu newid sylweddol o ran gwirio a dilysu tocynnau i reoli twyll, wedi’i lywio gan ddadansoddiad gwell  
o risgiau refeniw sy’n dod i’r amlwg

Cyflawni strategaeth cynnyrch a phrisiau aml-ddull ar gyfer rhanbarthau Metro Cymru. Integreiddio bysiau a threnau.  
Datblygu cyfnewidfeydd sy’n galluogi symud yn effeithlon rhwng moddau a siwrneiau gwirioneddol o ddrws i ddrws
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Rhith Banel Cwsmeriaid 
Byddwn yn sefydlu rhith banel 
cwsmeriaid y gellir ei ddefnyddio 
ar gyfer ymgysylltu ac ymchwil ar 
draws trafnidiaeth yng Nghymru 
a’r gororau.

Fframwaith ymchwil TrC 
Byddwn yn sefydlu fframwaith 
a safonau ymchwil TrC i lywio 
a chefnogi ymchwil ymysg 
cwsmeriaid ar draws Grŵp TrC. 

Integreiddio data 
Byddwn yn creu dangosfyrddau 
i integreiddio data a rhoi darlun 
cyflawn o brofiad a boddhad 
cwsmeriaid.

Adborth a boddhad cwsmeriaid 
Byddwn ni’n datblygu dull TrC 
o ran adborth i gwsmeriaid ar 
draws pob dull trafnidiaeth, gan 
sicrhau bod gennym ni’r safleoedd 
a’r mecanweithiau gwrando 
cywir i gasglu mewnwelediadau 
cwsmeriaid yn ogystal â sicrhau 
cysondeb o ran adrodd a 
gweithredu.

Dadansoddi a gwella profiadau 
Byddwn yn datblygu dull 
dadansoddi gwell i sicrhau 
gwybodaeth ddefnyddiol i lywio’r 
sefydliad rheilffyrdd, gan fesur 
effaith camau gweithredu yn y 
cynllun profiad cwsmeriaid.

Ymgysylltu â phartneriaid arloesi 
Byddwn yn gweithio gyda’n 
partneriaid arloesi, gan rannu ein 
heriau a’u gwahodd i gymryd rhan 
ym mhroses y Labordy Arloesi.

Cyflwyno’r strategaeth arloesi 
Byddwn yn cyflawni strategaeth 
arloesi TrC gyda’n partneriaid 
arloesi.

Adnabod problemau cwsmeriaid 
Byddwn yn darparu 10 sesiwn 
adnabod problemau allanol a 
mewnol, fydd yn ein helpu i 
flaenoriaethu materion a darparu 
atebion.

Ymgysylltu ar arloesi 
Byddwn yn gweithio ar draws 
y sefydliad i sicrhau bod pob 
cydweithiwr yn ymwybodol o’r 
rhaglen arloesi.

Datrys problemau cwsmeriaid 
Byddwn yn cynnal ‘hacathon’, 
digwyddiad lle bydd rhaglennwyr 
cyfrifiadurol ac eraill yn 
cydweithio’n ddwys ar brosiect.

Profiad y cwsmer 

Datblygu a gwella ein dealltwriaeth o gwsmeriaid. Gwella ansawdd a chysondeb ein data i alluogi’r sefydliad i wneud  
penderfyniadau sy’n canolbwyntio mwy ar gwsmeriaid ac sy’n cael eu harwain gan ddata

Canfod a datblygu atebion arloesol sy’n gwella ansawdd profiad cwsmeriaid ac yn cael gwared ar rwystrau rhag  
defnyddio ein gwasanaethau
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Mesur gwelliannau i brofiad 
cwsmeriaid 
Byddwn yn cytuno ac yn olrhain 
ein perfformiad a’n dangosyddion 
boddhad cwsmeriaid er mwyn 
delweddu ein gwelliant.

Rheoli profiad cwsmeriaid yn y 
sefydliad 
Byddwn yn datblygu ac yn rheoli 
prosesau rheoli profiad cwsmeriaid 
yn y sefydliad.

Methodoleg dylunio gwasanaeth  
a chwsmeriaid strategol 
Byddwn yn datblygu’r dull 
gweithredu, yr offer a’r adnoddau 
i ddarparu methodoleg dylunio 
gwasanaethau a fydd yn cefnogi’r 
gwaith o wella profiad cwsmeriaid.

Profiad cwsmeriaid mewn dylunio 
Byddwn yn datblygu dulliau ac 
adnoddau i gefnogi’r gwaith o 
ddylunio a darparu prosiectau, 
rhaglenni ac achosion busnes sy’n 
canolbwyntio ar y cwsmer. 

Datblygu a chyflwyno cynllun 
gwella profiad cwsmeriaid 
Byddwn yn datblygu cynllun 
trosfwaol i wella profiad y cwsmer. 

Ymgynghoriad mynediad a 
chynhwysiant 
Byddwn yn ymgynghori â’n Panel 
Defnyddwyr arbenigol a’n grŵp 
Ffrindiau Beirniadol. Bydd y 
grwpiau hyn yn darparu cyngor 
ac arweiniad mewn perthynas 
â hygyrchedd a chydraddoldeb 
y ddarpariaeth gwasanaethau 
rheilffyrdd a newid moddol yn fwy 
cyffredinol. 

Polisi Teithio Hygyrch 
Byddwn yn parhau i addasu 
a diweddaru ein Polisi Teithio 
Hygyrch yn unol â’n cyfrifoldebau 
cydraddoldeb, cyfleoedd 
sefydliadol a gofynion y Swyddfa 
Ffyrdd a Rheilffyrdd.

Datblygu hygyrchedd a 
chynhwysiant 
Byddwn yn darparu cyngor 
ac arweiniad ar amrywiaeth o 
ofynion mynediad, cynhwysiant 
a chydraddoldeb fel y nodir yn 
neddfwriaeth y DU a deddfwriaeth 
Cymru.

Cymorth i deithwyr 
Byddwn yn darparu cyngor a 
chymorth i deithwyr. Byddwn 
yn ymgyrchu i wella’r gofynion 
a’r broses o ddarparu cymorth i 
deithwyr.

Prosiectau hygyrchedd, 
cydraddoldeb a chynhwysiant 
Byddwn yn cefnogi’r gwaith 
o gyflawni canlyniadau sy’n 
ymwneud â seilwaith er mwyn 
gwella hygyrchedd, cydraddoldeb 
a chynhwysiant, gan weithio gyda’n 
partneriaid i gyflawni’r rhaglen.

System rheoli cwynion 
Byddwn yn datblygu ac yn 
cyflwyno model i fonitro cost delio 
â chwynion, boddhad cwsmeriaid 
gyda delio â chwynion a metrigau 
perthnasol eraill.

Amserau ymateb i reoli cwynion 
Byddwn yn gwella amseroedd 
ymateb i gwynion.

Gwella’r broses rheoli cwynion 
Byddwn yn gwella prosesau delio 
â chwynion a datblygu systemau 
drwy fecanwaith gwella parhaus.

Proses ymchwilio i reoli cwynion 
Byddwn yn adolygu’r broses 
bresennol ac yn cynnig dull o wella’r 
ffordd yr ymdrinnir â chwynion 
a sicrhau bod proses ymchwilio 
gadarn ar waith i ymateb i’r cwsmer 
ac i ddeall gwraidd y gŵyn.

Gweithredu gweithdrefn a  
pholisi cwynion 
Byddwn yn parhau i ddatblygu a 
gweithredu gweithdrefn a pholisi 
cwynion ar gyfer y sefydliad.

Strategaeth wybodaeth 
Byddwn yn creu strategaeth 
Gwybodaeth Aml-Foddol a fydd  
yn rhestru’r holl fannau cyswllt  
sydd ar gael i gwsmeriaid. 

Canolfan gyswllt yn y dyfodol 
Byddwn yn cyflawni blwyddyn 
gyntaf Strategaeth a Chynllun 
Canolfan Gyswllt y Dyfodol pum 
mlynedd, gan integreiddio sefydliad 
PTI Cymru yn effeithiol yn TrC a 
gwella’r gwasanaethau mae’n eu 
cynnig.

Cynllunio teithiau digidol 
Byddwn yn datblygu dull sy’n 
canolbwyntio ar y cwsmer i 
gefnogi’r gwaith o ddatblygu  
a chyflawni prosiect cynllunio 
teithiau digidol. 

System gwybodaeth bersonol  
i deithwyr 
Byddwn yn cynnal treial o system 
gwybodaeth bersonol i deithwyr.

Darparu gwybodaeth i 
gwsmeriaid ar drenau 
Byddwn yn datblygu prosesau 
ar gyfer darparu gwybodaeth i 
gwsmeriaid rhwng staff Rheoli 
a staff Gweithredu, gan wella 
ansawdd y wybodaeth a gaiff  
ein teithwyr.

Gwella gwybodaeth i gwsmeriaid 
ar y rheilffyrdd 
Byddwn yn parhau i gynrychioli  
TrC mewn gweithgorau yn y 
diwydiant i wella gwybodaeth i 
gwsmeriaid ar gyfer teithwyr.

Datblygu a gwella ein perthynas â chwsmeriaid yn barhaus, gan ddarparu gwasanaethau adborth o ansawdd uchel i bobl 
Cymru a rhanbarthau’r gororau

Datblygu cynllun clir i wella profiad cwsmeriaid ar gyfer  
ein holl wasanaethau, gan ein galluogi i wella ansawdd  
a chysondeb trafnidiaeth yng Nghymru a’r gororau  
yn barhaus

Gwella hygyrchedd ein rhwydwaith a’n gwasanaethau  
drwy ymgysylltu’n effeithiol ac yn barhaus â’n holl  
grwpiau o ddefnyddwyr
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Seilwaith ac arloesi 

Rhaglen Trawsnewid Llinellau 
Craidd y Cymoedd 
Byddwn yn parhau i gyflawni 
rhaglen Trawsnewid Llinellau 
Craidd y Cymoedd fel rhan o 
ddatblygiad Metro De Cymru.

Dodrefnu Cyfnewidfa Caerdydd 
Byddwn yn dodrefnu’r 
gyfnewidfa newydd yng nghanol 
Caerdydd, gan gynnwys 
cymeradwyaeth ddylunio fanwl 
gyda chymeradwyaeth gan yr 
holl randdeiliaid, caffael partner 
darparu dodrefnu a dechrau 
gweithgareddau dodrefnu yn 
gynnar.

Gwella Glynebwy 
Byddwn yn cefnogi Network Rail 
i roi seilwaith ar waith fydd yn 
galluogi dau drên yr awr i redeg 
ar lein Glynebwy. Byddwn yn 
darparu cymorth ymgynghorol i 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau 
Gwent, gan gynnwys craffu ar 
brosiectau a materion masnachol 
a chymorth technegol.

Gwella Glynebwy 
Byddwn yn cefnogi Network 
Rail i roi seilwaith ar waith fydd 
yn galluogi pedwar trên yr awr i 
redeg ar lein Glynebwy. Byddwn 
yn gweithio gyda rhanddeiliaid 
a phartneriaid cyflenwi i barhau 
i adolygu a datblygu opsiynau 
seilwaith.

Sanclêr 
Byddwn yn datblygu gorsaf 
drenau newydd yn Sanclêr. 
Byddwn yn ymgysylltu â’r gadwyn 
gyflenwi ar gyfer datblygu 
opsiynau. 

Shotton 
Byddwn yn gwella gorsafoedd, yn 
gwella hygyrchedd ac yn gwneud 
gwelliannau i’r cyfnewidfeydd yng 
ngorsafoedd lefel uchel ac isel 
presennol Shotton. 

Glannau Dyfrdwy 
Byddwn yn datblygu gorsaf 
drenau newydd yng Nglannau 
Dyfrdwy. Byddwn yn cwblhau’r 
datblygiad un opsiwn ac yn 
sicrhau bod rhanddeiliaid yn 
cymeradwyo’r dyluniad. 

Caffael tir 
Er mwyn cefnogi’r gwaith o 
gyflawni prosiectau seilwaith, 
byddwn yn caffael y tir a’r eiddo 
angenrheidiol o fewn y dyraniad 
cyllideb y cytunwyd arno a nodir 
yn y cynllun busnes hwn.

Datblygu seilwaith

Cynorthwyo newid moddol drwy greu asedau sy’n ategu ac yn gwella profiad ein cwsmeriaid yn ein seilwaith  
presennol a newydd
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Gosod diffibrilwyr 
Byddwn yn ymgysylltu â 
phartneriaid ac elusennau yn y 
gadwyn gyflenwi i ddechrau gosod 
diffibrilwyr ar draws Rhwydwaith 
Cymru a’r Gororau. Byddwn yn 
datblygu cynllun cyfathrebu a 
chynllun ar gyfer hyfforddiant 
cymunedol yn eu defnydd. 

Creu a chynnal rhaglen llwybr 
carchar 
Byddwn yn gweithio gyda’r system 
gyfiawnder a’r gadwyn gyflenwi i 
sefydlu, cynnal ac ehangu nifer y 
cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael 
i droseddwyr presennol a chyn-
droseddwyr. 

Cefnogi ymrwymiad Cyfamod y 
Lluoedd Arfog 
Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein 
hymrwymiad presennol i Gyfamod 
y Lluoedd Arfog drwy greu 
llwybrau at gyflogaeth i gyn-filwyr, 
helpu proses bontio gweithwyr a 
hyrwyddo cyflogaeth yn y lluoedd 
wrth gefn.

Darparu rhwydwaith  
trafnidiaeth diogel i’r  
cyhoedd

Ymgorffori cynaliadwyedd yn ein gwaith datblygu seilwaith presennol a newydd, gan 
weithio gyda chyflenwyr i greu cyfleoedd cyflogaeth lleol, cynyddu gwerth cymdeithasol a 
lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd
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Cynllun Addasu ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd 
Byddwn yn canolbwyntio ar ddeall effeithiau newid yn yr hinsawdd ar 
ein hasedau. Byddwn yn llunio cynllun addasu i newid yn yr hinsawdd 
yn seiliedig ar senarios hinsawdd, asesiad o effeithiau a gwendidau 
a dadansoddiad o fesurau addasu er mwyn datblygu opsiynau a 
strategaethau. 

Cyflwyno cyllid ar gyfer Cyfnod Rheoli 7 a thu hwnt Network Rail 
Byddwn yn cefnogi Llywodraeth Cymru ac yn gweithio gyda 
rhanddeiliaid yn y diwydiant i ddatblygu achos cadarn dros y gofyniad 
cyllido tymor hir i gynnal seilwaith rheilffyrdd Llinellau Craidd y 
Cymoedd.

Datblygu strategaeth addasu i’r newid yn yr hinsawdd sy’n 
gymesur ac yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer Llinellau 
Craidd y Cymoedd

Datblygu cais am gyllid Llinellau Craidd y Cymoedd  
i Lywodraeth Cymru ar gyfer Cyfnod Rheoli 7  
Network Rail

Creu a defnyddio fframwaith i optimeiddio stiwardiaeth 
hirdymor asedau Llinellau Craidd y Cymoedd. Llunio  
portffolio o offer a thechnegau dadansoddi sy’n ategu’r 
gwaith o wella gwybodaeth am asedau’n barhaus. Parhau  
i ddatblygu ein gallu ‘Cleient Gwybodus’ i sicrhau bod  
y gwaith o reoli’r seilwaith yn cydymffurfio â’r contract  
ac yn darparu gwerth da

Gyrru’r newid o waith cynnal a chadw adweithiol/ar sail 
amser i drefn ragweithiol sy’n canolbwyntio ar leihau  
methiannau sy’n effeithio ar wasanaethau

Modelau cynaliadwyedd asedau, gwybodaeth am asedau  
ac ISO 55001 
Byddwn yn dyfnhau ein dealltwriaeth o asedau Llinellau Craidd y 
Cymoedd a etifeddwyd gan Network Rail drwy ddatblygu fframwaith 
rheoli asedau achrededig ISO 55001. Bydd hyn yn cael ei gefnogi gan 
ddata asedau cadarn, systemau a phrosesau rheoli asedau, offer a 
thechnegau. Bydd hyn yn ein galluogi i gynllunio, cynnal a chadw ac 
adnewyddu asedau’n effeithlon er mwyn sicrhau bod asedau Llinellau 
Craidd y Cymoedd mor gynaliadwy â phosibl yn y tymor hir.

Cynlluniau Peilot Monitro Cyflwr o Bell 
Byddwn yn rhoi Cynlluniau Peilot Monitro Cyflwr o Bell ar waith i 
gefnogi trefn ragweithiol sy’n canolbwyntio ar leihau methiannau 
sy’n effeithio ar wasanaethau. 

Rheoli seilwaith



48 49

Darparu gwasanaethau 
Nodi a mynd ar drywydd cyfleoedd i wella’n barhaus o ran 
darparu gwasanaethau rheilffyrdd gwerth am arian

Cefnogi strwythur trefniadaethol mwy effeithlon drwy 
ddatblygu gwasanaethau a busnesau’n llwyddiannus

Cadw ein cwsmeriaid a’n gilydd yn saff a diogel Cyflawni ein haddewid o ran ein hamserlen

Gwerth am arian 
Byddwn yn nodi ac yn mynd ar drywydd cyfleoedd i wella’n barhaus 
o ran darparu gwasanaethau rheilffyrdd gwerth am arian. Byddwn 
yn herio strwythurau’r diwydiant a chyfrifoldebau cyllido. Byddwn yn 
meithrin partneriaethau effeithiol â’r diwydiant i hwyluso’r gwaith o 
ddarparu system rheilffyrdd integredig ar gyfer Cymru a’r gororau.

Byddwn hefyd yn parhau i leihau costau gweithredu a gweithio’n fwy 
effeithlon lle bo’n briodol.

Datblygu gwasanaethau a busnesau 
Byddwn yn archwilio lle gall Trafnidiaeth Cymru ddarparu gwasanaethau 
a chontractau’n uniongyrchol mewn dull cynaliadwy a fforddiadwy. 

Bod yn Saff ac yn Ddioge 
Byddwn yn cyflawni ein hamcanion Iechyd, Diogelwch, Amgylchedd 
ac Ansawdd ar gyfer 2022-23 ac yn hyrwyddo teithio diogel i’n holl 
gwsmeriaid. Byddwn yn buddsoddi mewn rheilffordd wyrddach i leihau 
ein heffaith amgylcheddol.

Amserlen 
Byddwn yn cyflawni ein hamcanion Cynllun Gwella Perfformiad 2022-
23. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i ddarparu’r gwasanaeth gorau 
posibl i’n cwsmeriaid. Byddwn yn cyflwyno’r trenau Mark IV, 230, 231 a 
197 i’n fflyd o drenau.

Rheilffyrdd 
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Cerbydau newydd 
Byddwn yn gweithio’n rhagweithiol i leihau effaith pandemig y coronafeirws wrth gyflenwi 
ein trenau newydd a’r trenau rhaeadrol ar rwydwaith Cymru a’r Gororau, i gefnogi 
gwelliannau arfaethedig i amserlenni. Byddwn hefyd yn parhau i gyflawni ein rhaglen depo 
a cherbydau sylweddol i ddod â threnau newydd ar rwydwaith Cymru a’r Gororau. Byddwn 
yn gweithio gyda’n cadwyn gyflenwi cerbydau, Amey Infrastructure Wales a Rheilffyrdd TrC. 
Bydd hyn yn golygu bod modd derbyn trenau newydd yn ddidrafferth ac yn effeithlon a 
mabwysiadu’r technolegau sydd ar gael i wella’r gallu i reoli asedau a pherfformiad fflyd.

Achosion busnes datgarboneiddio fflyd 
Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid yn 
y diwydiant i ganfod atebion a datblygu 
achosion busnes ar gyfer buddsoddi yn y 
dyfodol mewn ddatgarboneiddio ein fflyd 
a thrwy ragor o welliannau i dechnoleg a 
ffurfweddiad.

Darparu’r holl drenau newydd, a gofynion capasiti depos i sicrhau bod modd  
gwella amserlenni yn unol â Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a bod yr holl  
dechnolegau newydd sydd ar gael ar y trenau yn gwella’r galluoedd rheoli asedau a 
pherfformiad asedau ac yn cael eu rhoi ar waith a’u defnyddio’n llawn yn y busnes.
Sicrhau gwerth am arian i bobl Cymru, ailadeiladu ein gwasanaethau yn dilyn  
pandemig y coronafeirws a sicrhau bod gennym rwydwaith mae ein cwsmeriaid 
eisiau ei ddefnyddio. Cyflawni’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd 
ledled Cymru a’r gororau. Gweithio gyda’n partneriaid seilwaith mewn ffordd  
integredig a di-dor i ddarparu rhwydwaith y gall Cymru fod yn falch ohono 

Datblygu achosion busnes ar gyfer 
buddsoddiad parhaus pellach ac yn 
y dyfodol mewn datgarboneiddio 
drwy ehangu’r fflyd, technolegau a 
ffurfweddu, y tu hwnt i’r hyn sydd 
eisoes wedi ymrwymo iddo

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Network Rail a  
Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gysoni buddsoddiad  
a nodi cyfleoedd buddsoddi sy’n ategu’r gwaith o gyflawni 
amcanion cenedlaethol

Gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a 
buddsoddwyr trydydd parti i sicrhau bod newidiadau  
i seilwaith trafnidiaeth yn cael eu cyflawni’n effeithlon

Gwelliannau i seilwaith Cymru a Thrawsffiniol a Llinellau Craidd  
y Cymoedd 
Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Network Rail a 
Llywodraeth y DU i gysoni buddsoddiad ac i nodi cyfleoedd buddsoddi 
sy’n cefnogi’r gwaith o gyflawni amcanion cenedlaethol i gefnogi 
newidiadau a gyhoeddwyd i amserlenni. 

Cyfnewidiadau Bws-Trên 
Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol a 
buddsoddwyr trydydd parti i sicrhau bod newidiadau i seilwaith 
trafnidiaeth yn cael eu cyflawni’n effeithlon yn unol â gofynion 
awdurdodau lleol a thrydydd partïon a sicrhau bod amcanion 
Gweithredol a Strategol TrC yn cael eu cyflawni. 

Cydweithio Creu gwerth Cyrraedd ein nodau ar gyfer y dyfodol

Cydweithio 
Byddwn yn tyfu gyda’n cydweithwyr undeb i 
gyflawni ein nodau ar gyfer y dyfodol. Byddwn 
yn sicrhau bod gennym y bobl â’r sgiliau cywir 
yn y lle iawn ar yr amser iawn. Byddwn yn 
ymgysylltu ac yn grymuso ein pobl i gyflawni.

Sicrhau gwerth am arian 
Byddwn yn parhau â’n hadferiad o  
bandemig y coronafeirws.

Edrych i’r dyfodol 
Byddwn yn integreiddio ein cynlluniau 
gweithredol ac yn uwchsgilio ein pobl fel ein 
bod yn barod am newid. Byddwn yn cynyddu 
ein dealltwriaeth o anghenion a dymuniadau 
ein cwsmeriaid.
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Datblygu Cynlluniau Teithio i Orsafoedd sy’n gallu cyfrannu 
at ein Rhaglen Gwella Gorsafoedd a chefnogi’r gwaith  
o ddatblygu a darparu rhwydweithiau teithio llesol  
awdurdodau lleol

Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu mentrau 
ac ymgyrchoedd newid ymddygiad i hyrwyddo teithio llesol 
ac ategu’r gwaith o ddarparu seilwaith ffisegol

Ehangu’r cyfleusterau llogi beiciau sydd ar gael ledled  
Cymru i wella mynediad at deithio llesol

Gwella integreiddio teithio llesol â gwasanaethau  
trafnidiaeth gyhoeddus

Paratoi cynigion ar gyfer datblygu Cynllun Teithio i’r Orsaf 
Byddwn yn datblygu ac yn gweithredu methodoleg y cytunwyd arni ar 
gyfer Cynlluniau Teithio i’r Orsaf. Bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 
gorsafoedd penodol i lywio datblygiad Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd 
TrC yn y dyfodol ac i gefnogi’r gwaith o gyflawni Cynlluniau Rhwydwaith 
Teithio Llesol awdurdodau lleol.

Pecyn hyrwyddo Teithio Llesol 
Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i 
ddatblygu pecyn hyrwyddo ar gyfer cynigion teithio llesol. Bydd y rhain 
yn cael eu defnyddio gan awdurdodau lleol a chydweithwyr yn TrC i 
hyrwyddo cynigion teithio llesol, gan gynnwys deunyddiau sy’n cefnogi 
gweithgareddau ymgysylltu.

Ehangu argaeledd llogi beiciau 
Byddwn yn datblygu argymhellion o’n hastudiaeth llogi beiciau 
ymhellach, gan gynnwys paratoi achos busnes ar gyfer cyflwyno llogi 
beiciau ar y cyd â Network Rail. Byddwn yn defnyddio dull caffael sy’n 
cael ei ffafrio i helpu awdurdodau lleol i roi cynigion ar waith.

Cyfleusterau teithio llesol mewn gorsafoedd 
Byddwn yn datblygu cynigion wedi’u diweddaru ar gyfer gweithredu 
cyfleusterau teithio llesol mewn gorsafoedd ar draws rhwydweithiau 
Cymru a’r Gororau a Llinellau Craidd y Cymoedd. Bydd y cynigion hyn 
yn sail i fersiynau o’r Pecyn Gorsafoedd yn y dyfodol ac yn cefnogi’r 
gwaith o gyflawni Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd TrC.

Rheoli Rhaglen y Gronfa Teithio 
Llesol ar ran Llywodraeth Cymru 
Byddwn yn rheoli ac yn 
gweinyddu rhaglen y Gronfa 
Teithio Llesol ar ran Llywodraeth 
Cymru. 

Hyfforddiant teithio llesol 
Byddwn yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
rhaglen hyfforddiant teithio 
llesol amlddisgyblaethol i wella’r 
gwaith o gyflawni’r cynlluniau yn 
y Canllawiau ar y Ddeddf Teithio 
Llesol.

Gwella’r Rhaglen Cyflawni  
Teithio Llesol 
Byddwn yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i wella a 
chyflymu’r gwaith o ddarparu 
seilwaith teithio llesol. Byddwn yn 
datblygu tîm amlddisgyblaethol 
cenedlaethol a fydd yn cefnogi 
ac yn gweithio’n agos gydag 
awdurdodau lleol a Chyd-
bwyllgorau Corfforedig.

Cynlluniau rhwydwaith teithio 
llesol mewn gorsafoedd 
Byddwn yn nodi hyd at 10 gorsaf 
ar draws rhwydwaith Cymru a’r 
Gororau sydd â’r potensial mwyaf i 
gynyddu mynediad i’r gorsafoedd 
gan ddefnyddio dulliau teithio 
llesol. Byddwn yn cysylltu ag 

arweinwyr rhaglenni’r Metro ac 
yn cydweithio ag awdurdodau 
lleol i gytuno ar y dewis o 
orsafoedd. Byddwn yn sicrhau 
cymorth ymgynghori allanol i 
ddechrau’r broses ddatblygu. 

Bydd canlyniadau’r adroddiadau’n 
helpu awdurdodau lleol i 
ddatblygu a chyflwyno eu Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol a 
gallant gyfrannu at brosiectau 
yn y dyfodol. Bydd y llwybrau a 
nodir hefyd yn ategu’r gwaith o 
weithredu rhaglen Gweledigaeth 
Gwella Gorsafoedd TrC ac yn 
cynyddu effaith y buddsoddiad 
mewn cyfleusterau teithio llesol i 
gefnogi newid moddol.

Datblygu llwybrau rhwydwaith 
teithio llesol i orsafoedd 
Byddwn yn gweithio gydag 
awdurdodau lleol i ddatblygu hyd 
at 10 llwybr teithio llesol wedi’u 
blaenoriaethu sy’n gwasanaethu’r 
gorsafoedd a nodwyd ar draws 
rhwydwaith Cymru a’r Gororau. 
Byddwn hefyd yn cysylltu ag 
arweinwyr rhaglenni’r Metro ac 
yn cydweithio ag awdurdodau 
lleol i gytuno ar ddewisiadau 
datblygu a dewis llwybrau.

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, Cyd-bwyllgorau Corfforedig a rhanddeiliaid allweddol eraill i wella 
ansawdd y seilwaith teithio llesol yng Nghymru

Teithio llesol 
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Deddfwriaeth 
Byddwn yn darparu cymorth, cyngor 
ac arweiniad i Lywodraeth Cymru 
mewn perthynas â deddfwriaeth 
bysiau. 

Cyllid 
Byddwn yn gweithio gyda 
phartneriaid i adolygu a gwella’r 
trefniadau cyllido presennol er mwyn 
safoni ac alinio’n well ag amcanion 
polisi, gan gynnwys y Grant Cynnal 
Gwasanaethau Bysiau a’r Pris Siwrnai 
Consesiynol Gorfodol. 

Ar ôl y Cynllun Brys ar gyfer y 
Sector Bysiau (BES) cam 2 
Byddwn yn cefnogi Llywodraeth 
Cymru a rhanbarthau gyda 
phartneriaethau ôl-BES cam 2  
a datblygu BES cam 3. 

Masnachfraint 
Byddwn yn datblygu ac yn adeiladu’r 
sgiliau a’r adnoddau angenrheidiol 
i gefnogi Bws Cymru a’r model 
gweithredu diwygiedig. 

Datgarboneiddio TrawsCymru 
Byddwn yn datblygu ac yn cyflawni 
cynllun datgarboneiddio ar gyfer 
fflyd TrawsCymru.

Datgarboneiddio bysiau yng 
Nghymru 
Byddwn yn cefnogi’r Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen Gweinidogol ac yn cyflawni 
canlyniadau perthnasol.

Perchnogaeth bysiau (model 
interim) 
Byddwn yn datblygu ac yn gweith- 
redu model perchnogaeth bysiau 
dros dro yn unol ag egwyddorion  
y model ar gyfer y dyfodol. 

Perchenogaeth bysiau (cyllido  
a model y dyfodol) 
Byddwn yn cefnogi Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu model cyllido i 
ariannu’r fflyd bysiau yng Nghymru. 

Seilwaith bysiau 
Byddwn yn gweithio mewn 
partneriaeth i ddatblygu a darparu 
canllawiau dylunio cenedlaethol, 
safoni a fframweithiau ar gyfer 
seilwaith bysiau. Byddwn yn cefnogi 
buddsoddiad mewn seilwaith 
rhwydweithiau ledled Cymru i wella 
amseroedd teithio a chynyddu 
defnydd.

Asesiad rhwydwaith TrawsCymru 
Byddwn yn cynnal asesiad o 
rwydwaith TrawsCymru yn erbyn 
technolegau cerbydau allyriadau isel 
iawn nawr ac yn y dyfodol i bennu’r 
asedau cost oes gyfan gorau a mwyaf 
addas ar gyfer llwybrau.

Perchnogaeth depo 
Byddwn yn cefnogi Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu modelau 
perchnogaeth a rheoli seilwaith, gan 
gynnwys depos a seilwaith tanwydd a 
gwefru.

Trawsnewid fflyd 
Byddwn yn cynnal asesiad o 
dechnolegau ‘ffit orau’ ar gyfer 
llwybrau ac asesiad o’r rhwydwaith, 
gan nodi gofynion seilwaith ar gyfer 
tanwydd a gwefru, lleoliadau depos a 
chysylltiadau â’r grid.

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, gweithredwyr ac awdurdodau lleol i gyflawni’r diwygiadau a’r ‘trywydd masnachfreinio’ 
sydd ei angen i sicrhau cynaliadwyedd tymor hir gwasanaethau bysiau yng Nghymru

Cynlluniau trafnidiaeth 
rhanbarthol 
Byddwn yn gweithio gyda’r 
Cyd-bwyllgorau Corfforedig i 
sicrhau bod gan eu cynlluniau 
eitemau safonol allweddol i 
gefnogi eu cynlluniau gweithredu 
ac integreiddio bysiau ac un 
amserlen. 

TrawsCymru 
Byddwn yn hwyluso datblygiad 
strategol ac ail-gaffael gwasanaeth 
TrawsCymru. 

Datblygu gwasanaethau a 
rhwydweithiau: Byddwn yn 
gweithio mewn partneriaeth ag 
awdurdodau lleol i ddatblygu a 
gwella gwasanaeth, hygyrchedd ac 
integreiddiad y rhwydwaith bysiau. 
Byddwn yn datblygu cynlluniau 
i’w cynnwys mewn Cynlluniau 
Trafnidiaeth Rhanbarthol. 

Trawsnewid bysiau: Byddwn yn 
cefnogi’r gwaith o ddarparu ‘un 
rhwydwaith, un amserlen, un 
tocyn’ i wella teithio ar fysiau yng 
Nghymru. Byddwn yn defnyddio 
data a thechnoleg ac amserlenni 
a gwelliannau gwybodaeth i wella 
profiad y cwsmer.

Gwybodaeth: Byddwn yn datblygu 
cynlluniau teithio aml-ddull deallus 
a hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio. 
Byddwn yn darparu systemau 
gwybodaeth cyson, amser real ar 
gyfer bysiau.

Metro: Byddwn yn darparu’r 
elfennau rhwydwaith bysiau 
integredig ym mhob ardal Metro a 
Chanolbarth Cymru.

fflecsi 
Byddwn yn datblygu ac yn 
gwerthuso’r ddarpariaeth 
trafnidiaeth ymatebol integredig 
sy’n ymateb i’r galw. 

Bysiau

Darparu gwasanaeth a rhwydwaith bysiau gwell ac integredig mewn partneriaeth ag  
awdurdodau lleol a Chyd-bwyllgorau Corfforedig yn y pedwar rhanbarth

Datblygu cynllun pum 
mlynedd ar gyfer fflecsi 
a chyflawni canlyniadau 
sydd wedi’u cynllunio
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Cefnogi staff gweithredol 
Byddwn yn datblygu fframwaith cymhwysedd clir ar gyfer pob un 
o’n rolau gweithredol i sicrhau y bydd ein pobl yn cael hyfforddiant 
gweithredol o ansawdd uchel, gan sicrhau bod pob aelod o’r tîm yn 
gallu cyflawni eu tasgau’n ddiogel i’r safon uchaf. Byddwn yn cyflawni 
hyn drwy ein fframwaith cymhwysedd, adolygiadau perfformiad a 
chynlluniau datblygu a sesiynau hyfforddi dwywaith y flwyddyn.

Adroddiadau perfformiad 
Byddwn yn datblygu cyfres o fetrigau perfformiad a dangosyddion 
perfformiad allweddol ar draws timau darparu gwasanaethau i sicrhau 
bod gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn cael eu 
darparu’n gyson ar draws gwasanaethau TrC. Byddwn yn defnyddio 
gwybodaeth sy’n seiliedig ar ddata i ddod o hyd i gyfleoedd i wella  
ein gwasanaeth. Byddwn yn sicrhau bod pob modd o dan frand TrC 
yn cael adroddiadau perfformiad sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac 
sy’n gyson o ran cyflwyniad. Bydd hyn yn sicrhau twf mewn boddhad 
cwsmeriaid a gwerth busnes drwy refeniw o un flwyddyn i’r llall a  
enillir neu arbed costau.

Model gweithredu 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu 
â rhanddeiliaid ynghylch rhoi 
model gweithredu newydd ar 
waith, gan adeiladu’r adnoddau 
a’r arbenigedd mewnol sydd eu 
hangen i gefnogi’r agenda bysiau 
yn y dyfodol. 

Rhwydweithiau y mae data yn ei 
gyrru 
Byddwn yn datblygu 
partneriaethau i gael at data 
fydd yn ein galluogi i wella gallu 
Cymru i reoli rhwydweithiau a 
gweithredwyr a chreu llwybrau a 
gwasanaethau sy’n canolbwyntio’n 
llwyr ar deithwyr. 

Seilwaith cyfnewidfeydd 
Byddwn yn gweithio gyda 
phartneriaid i ddatblygu canllawiau 
arferion gorau safonol o ansawdd 
uchel ar gynllunio a darparu 
cyfnewidfeydd trafnidiaeth 
gyhoeddus newydd.

Cardiau teithio rhatach: Byddwn 
yn datblygu’r cynllun cardiau 
teithio rhatach cenedlaethol a 
mecanwaith ad-dalu gweithredwyr 
awtomataidd. Byddwn yn cefnogi 
proses Llywodraeth Cymru 
o ail-gaffael y System Rheoli 
Cwsmeriaid a’r System Prosesu 
Gweithredwyr Lletya ac yn 
rheoli’r system yn barhaus ar ran 
Llywodraeth Cymru. Byddwn 
yn gweithredu, yn rheoli ac yn 
darparu’r cynllun cardiau teithio 
rhatach ar ran Llywodraeth Cymru 
ledled Cymru. 

Agenda wledig: Byddwn yn 
cytuno ar y fethodoleg ac yn 
cytuno ar gynllun ar gyfer cyflawni 
agenda gwledig Llwybr Newydd 
er mwyn llywio’r blaenoriaethau. 
Byddwn yn cyflawni’r cynllun fel 
rhan integredig o’r Metro neu’r 
hyn sy’n cyfateb i’r Metro. 

Teithio gan ddysgwyr: Byddwn 
yn gweithio mewn partneriaeth 
ag awdurdodau lleol, Llywodraeth 
Cymru a gweithredwyr i adolygu 
Mesur Teithio gan Ddysgwyr 
Cymru Gyfan a gwneud 
argymhellion ar gyfer newid.

Integreiddio cyllid: Byddwn 
yn gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i wella, symleiddio ac 
integreiddio cyllid fel rhan o’n rôl 
fel integreiddiwr systemau. 

Sicrhau tîm sy’n darparu gwasanaethau’n gwbl gymwys ac 
sy’n gallu bodloni disgwyliadau cwsmeriaid yn ddiogel ar 
draws holl gyfleusterau a dulliau trafnidiaeth TrC

Darparu cyfres gyson o fesurau ar draws dulliau a chyfleuster-
au trafnidiaeth ar gyfer ansawdd gwasanaeth a pherfformiad 
gweithredol gan ddarparu gwybodaeth reoli werth chweil

Cyflawni ymrwymiadau TrC ar gyfer Bws Cymru, gan  
gynnwys trosglwyddo i fodel gweithredu newydd

Denu mwy o deithwyr i fysiau drwy helpu i wella  
safonau, tocynnau, prisiau, mynediad at wybodaeth  
ac amseroedd teithio

Gwasanaethau trafnidiaeth
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Gweithredu ein brand arlwyo newydd Blas yn llawn 
Er mwyn hwyluso’r gwaith o ddarparu system rheilffyrdd integredig 
ar gyfer Cymru a’r Gororau, byddwn yn nodi ac yn mynd ar drywydd 
cyfleoedd i wella’n barhaus o ran darparu gwasanaethau rheilffyrdd sy’n 
cynnig gwerth am arian.  Bydd hyn yn cynnwys dull strwythuredig o 
hyfforddi, safonau a mesuriad defnyddio brand ar gyfer pob allfa arlwyo. 
Byddwn yn datblygu ein perthynas ag addysg bellach, cyflenwyr a 
gweithgynhyrchwyr.

Datblygu cyfnewidfeydd 
Yng Nghyfnewidfa Bysiau Caerdydd, byddwn yn sicrhau bod ein 
gweithrediadau, ein profiad cwsmeriaid, ein proses recriwtio a’n 
hyfforddiant yn cyd-fynd â brand TrC. Byddwn yn sicrhau bod pob 
cyfnewidfa yn ‘teimlo’ fel cyfleuster TrC. Bydd gwybodaeth, tocynnau, 
safonau brand a phrofiad cwsmeriaid yn gyson ac yn cael eu gwerthuso 
ym mhob lleoliad. 

Datblygu gweithwyr 
Byddwn yn darparu cyfleoedd i gydweithwyr sy’n symud ymlaen i rolau 
o Wasanaethau Trafnidiaeth TrC i rannau eraill o deulu TrC. Byddwn 
yn sicrhau na fydd trosiant gweithwyr yn uwch na’r norm ar gyfer 
y sector a bod sgoriau bodlonrwydd gweithwyr yn hafal neu’n well 

na thimau gweithredol eraill. Byddwn yn cynllunio ein hyfforddiant 
gweithredol i ddarparu cysylltiadau clir â rolau cynnydd eraill ar draws y 
gweithrediadau rheilffyrdd a thrafnidiaeth eraill er mwyn gallu cynllunio 
gyrfa a chyfleoedd. Bydd ein llety i staff yn cael ei godi i safon gyson er 
mwyn darparu amgylchedd gwell i’n timau weithio ynddo.

Creu gwerth brand drwy chwilio am gyfleoedd i ehangu 
gwasanaethau ategol ymhellach sy’n bodloni disgwyliadau 
cwsmeriaid ac yn rhagori arnynt

Datblygu rhwydwaith o gyfnewidfeydd sy’n gosod y safon 
ar gyfer cyfleusterau trafnidiaeth ar draws TrC

Darparu profiad i weithwyr sy’n creu ymgysylltiad a chyfleoedd
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Y sefydliad 
Gweithio gyda rhanddeiliaid a chymunedau ar draws dulliau 
trafnidiaeth gyhoeddus i feithrin perthnasoedd sy’n para a 
sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed

Creu brand y gellir ymddiried ynddo ac y gellir ei barchu  
sy’n gyfystyr â rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus aml-ddull 
effeithiol, integredig ac arloesol sy’n annog dewisiadau  
teithio cynaliadwy a newid ymddygiad cadarnhaol yn  
y tymor byr a’r tymor hir

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a 
Chymunedau 
Byddwn yn ymgysylltu â 
rhanddeiliaid a chymunedau ledled 
Cymru a’r gororau. Byddwn yn 
meithrin perthnasoedd cryf a 
pharhaol i sicrhau bod pob llais 
yn cael ei glywed ynghylch adfer, 
cyflawni a gwella trafnidiaeth. 

Byddwn yn parhau â’n fforymau 
chwarterol, digwyddiadau galw 
heibio i’r gymuned ac yn cyflawni 
ein strategaeth ymgysylltu â’r 
gymuned ehangach sy’n cyd-fynd 
â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd hyn 
yn golygu bod modd cynnwys 
y gymuned a phartneriaid yn y 
gwaith o gyflawni ein hamcanion. 

Datblygu ein brand i annog newid 
ymddygia 
Byddwn yn parhau i osod sylfeini 
brand allweddol a chreu mannau 
cyswllt brand unigryw ar draws 
ein gwasanaethau, ein cerbydau 
a’n seilwaith ar gyfer prosiectau 
allweddol. 

Byddwn yn parhau â’n hymgyrch 
adfer sy’n cael ei arwain gan 
frand (Rhwydwaith Cymdeithasol 
Real). Byddwn yn dangos gwerth 
y model marchnata sy’n cael ei 
arwain gan frand rydyn ni’n ei 
wreiddio yn TrC. 

Byddwn yn cyflawni ein hadferiad 
tymor byr ar ôl pandemig y 
coronafeirws a’n hamcanion newid 
ymddygiad tymor hir. Byddwn 
yn datblygu sianeli digidol TrC 
ymhellach, gan gynnwys y wefan 
a’r ap, i gefnogi’r gwaith o gyflawni 
amcanion newid ymddygiad.

Cyfathrebu ac ymgysylltu
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Canfod a manteisio ar gyfleoedd 
ar gyfer buddion cymdeithasol, 
diwylliannol, economaidd ac 
amgylcheddol 
Byddwn yn annog cymunedau 
ledled Cymru a’r gororau i 
ganfod a manteisio ar gyfleoedd 
ar gyfer buddion cymdeithasol, 
diwylliannol, economaidd ac 
amgylcheddol y mae’r gwasanaeth 
trenau presennol yn eu darparu. 
Byddwn yn gwneud hyn drwy 
ymgysylltu â chymunedau a’u 
cefnogi i fanteisio i’r eithaf ar eu 
rheilffyrdd. Byddwn yn hyrwyddo 
cynhwysiant cymdeithasol, teithio 
cynaliadwy a hygyrch ac yn gwella 
amgylchedd yr orsaf. 

Rhaglen mabwysiadu gorsafoedd 
Byddwn yn datblygu’r broses o 
fabwysiadu gorsafoedd i greu 
gwell cynnig i gwsmeriaid ar draws 
y rhwydwaith. 

Rhaglen teithiau cerdded 
hamdden 
Byddwn yn annog pobl i 
ddefnyddio’r rhwydwaith 
rheilffyrdd a theithio llesol at 
ddibenion teithio llesol drwy 
ymgysylltu â grwpiau defnyddwyr 
perthnasol. 

Mannau gwyrdd 
Byddwn yn datblygu mannau 
gwyrdd newydd mewn 
gorsafoedd fel gerddi cymunedol 
gan ddefnyddio mannau segur. 

Cysylltu Cymunedau 
Byddwn yn annog pobl na fyddent 
fel arall yn teimlo’n gyfforddus 
yn teithio ar y trên a dulliau 
trafnidiaeth gyhoeddus eraill i 
ddefnyddio’r rhwydwaith. 

Cymru ar y Cledrau 
Byddwn yn datblygu’r wefan 
newydd sy’n canolbwyntio ar 
amserlenni y gellir eu llwytho i 
lawr a fideos o brofiadau thematig 
yng Ngogledd, Canolbarth a De 
Cymru.

Strategaeth twristiaeth 
gynaliadwy 
Byddwn yn datblygu strategaeth i 
hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy 
yng Nghymru a’r cyffiniau.

Datblygu dull cydweithredol ‘un tîm’ o weithredu Rheilffyrdd Cymunedol. Annog cymunedau i ganfod a manteisio  
ar gyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol.

Cyflawni ein strategaeth ymgysylltu a chyfathrebu mewnol. Harneisio cydweithio ac adeiladu ar ein dull gweithredu  
‘un-TrC’. Sbarduno newid ymddygiad cadarnhaol yn ein cydweithwyr er mwyn cyflawni ein strategaeth fusnes

Cyfathrebu Mewnol 
Gan adeiladu ar ein hadolygiad o gyfathrebu mewnol yn 2021, byddwn 
yn cyflawni’r amcanion sydd wedi’u nodi yn ei argymhellion. Byddwn 
yn sicrhau bod cydweithwyr yn ymgysylltu, yn cael gwybodaeth ac 
yn cael eu galluogi i gyflawni amcanion TrC. Byddwn yn creu naratif 
clir a chadarnhaol ar gyfer y sefydliad yn fewnol, wedi’i yrru gan 
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac i gefnogi TrC fel cyflogwr o 
ddewis. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid yn y diwydiant i 
ddatblygu ein diwylliant sefydliadol.
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Datblygu ein model Partner Busnes Cyfathrebu i ddiwallu 
anghenion newidiol TrC. Creu cysylltiadau strategol  
llwyddiannus a thymor hir rhwng cyfarwyddiaethau  
a’r tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu i gyflawni amcanion  
corfforaethol TrC

Cynyddu teithio integredig yn y farchnad sy’n rhoi ein  
cwsmeriaid wrth galon y farchnad, sy’n sicrhau gwerth  
oes i gwsmeriaid ac sy’n cefnogi’r Gymraeg a diwylliant 
Cymru

Datblygu tîm Cysylltiadau Llywodraeth a Materion  
Cyhoeddus sy’n darparu ymgysylltu rhagweithiol,  
ymatebol, diduedd a dwyieithog er mwyn galluogi  
craffu, hyrwyddo enw da TrC ac ymrwymiad i fod  
yn agored ac yn dryloyw

Cynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel ar gyfer sianeli  
cyfryngau a berchnogir. Datblygu cysylltiadau allweddol 
â’r cyfryngau i ddatblygu enw da TrC. Annog canfyddiadau 
cadarnhaol a theithio cynaliadwy.

Datblygu ein model Partner 
Busnes Cyfathrebu 
Bydd y model hwn yn ein galluogi 
i addasu ein gofynion ar gyfer 
gweithgareddau cyfathrebu ac 
ymgysylltu ar draws TrC, yn unol 
â’n cylch gwaith sy’n esblygu, 
gan gefnogi’r busnes ehangach i 
gyflawni ei amcanion. 

Byddwn yn parhau i ddatblygu 
cynlluniau a gweithgareddau 
cyfathrebu ochr yn ochr â 
thimau cyflawni a phrosiectau 
i helpu i nodi cyfleoedd, rheoli 
risgiau i’n henw da, a sicrhau bod 
cyfathrebiadau strategol yn cael eu 
gwreiddio ledled TrC. 

Marchnata 
Byddwn yn marchnata teithio 
integredig yng Nghymru, sy’n 
rhoi’r cwsmer yn ganolog, drwy 
gynnig gwell gwybodaeth. 
Byddwn yn cyflawni hyn drwy 
ddefnyddio marchnata digidol 
ac all-lein o’r radd flaenaf, mwy 
o fanwerthu i sicrhau gwell 
enillion ar fuddsoddiad marchnata 
a chefnogi twf y Gymraeg a 
diwylliant. 

Byddwn yn cysoni ein 
gweithgarwch â Chynllun Twf 
y Rhwydwaith ar gyfer TrC a’r 
amcanion sefydliadol ehangach. 
Byddwn yn datblygu ein gallu 
o ran pennu mewnwelediadau 
ymddygiad, gan ddefnyddio’r dull 
hwnnw i ddatblygu ymgyrchoedd 
allweddol ar draws TrC. 

Cysylltiadau â’r Llywodraeth 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu ag 
aelodau etholedig, swyddogion a 
Gweinidogion i gefnogi’r gwaith o 
gyflawni amcanion Llywodraeth 
Cymru, gan feithrin perthnasoedd 
dibynadwy, diduedd ac effeithiol 
i alluogi craffu a thryloywder 
gweithgareddau TrC. 

Byddwn yn cyflawni cam nesaf 
prosiectau fel ‘y daith drên 
odidog’, yn parhau i gefnogi’r 
gwaith o gyflawni pensaernïaeth 
ymgynghorol TrC, ac yn hwyluso 
defnydd effeithiol o’r gallu cyfieithu 
Cymraeg ar draws TrC. 

Y Cyfryngau 
Byddwn yn parhau i ddatblygu 
ein perthynas â newyddiadurwyr. 
Byddwn yn datblygu ein gallu 
mewnol ein hunain i adrodd stori 
TrC drwy ein sianeli cyfryngau ein 
hunain. 

Byddwn yn cefnogi cyhoeddiadau 
a digwyddiadau yn y cyfryngau 
sy’n gysylltiedig â cherrig milltir 
cyflawni ac yn rheoli naratif 
newyddion TrC yn adweithiol.
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Cyflawni ein Cynllun Busnes a chefnogi her i’r sefydliad 
adeiladu sylfaen gost effeithlon

Darparu dull masnachol strategol a chost-effeithiol  
o ymdrin â cherbydau rheilffyrdd a’r hyn sydd i’w gyflawni  
a rheoli ein hasedau’n effeithiol

Darparu rheolaeth ariannol ar gyfer prosiectau a rhaglenni 
seilwaith a darparu cronfeydd yr UE yn effeithiol

Meithrin perthynas waith dda gyda Llywodraeth Cymru a 
datblygu perthynas gref â’n Partneriaid Allweddol

Datblygu tîm sy’n gallu darparu’n dechnegol, sy’n gadarn ac yn ystwyth er mwyn ymateb i gyfleoedd newydd  
a chefnogaeth gyson

Cynllun busnes 
Byddwn yn cysylltu â Llywodraeth 
Cymru i gytuno ar ein prif 
weithgareddau a sicrhau eu bod 
yn cytuno i gyhoeddi ein Cynllun 
Busnes ar gyfer 2023-24. 

Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol corfforaethol 
Byddwn yn cytuno ar gyfres 
o ddangosyddion perfformiad 
allweddol corfforaethol gyda 
Llywodraeth Cymru sy’n 
cyd-fynd â’n Strategaeth 
Gorfforaethol a’n Cynllun Busnes 
Blynyddol . Byddwn yn cyhoeddi 
diweddariadau chwarterol ar 
ein perfformiad yn erbyn ein 
dangosyddion perfformiad 
allweddol. 

Strategaeth ariannol cerbydau 
rheilffordd 
Byddwn yn datblygu cynllun 
ariannol tymor hir ar gyfer y 
strategaeth Cerbydau Rheilffyrdd 
a Depo ac yn cefnogi cynigion 
achos busnes gyda dadansoddiad 
ariannol. 

Model ariannol y rheilffyrdd 
Byddwn yn datblygu model 
ariannol y rheilffyrdd i ddisodli 
model y cynnig gwreiddiol. Bydd 
y model hwn yn rhoi cipolwg ar 
yrwyr costau ac yn helpu gyda 
newidiadau arfaethedig yn y 
dyfodol a modelu opsiynau. 

Rhagolwg o’r rhaglen a 
dadansoddiad o’r gost 
Byddwn yn darparu her 
fasnachol cyllid strwythuredig 
ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd 
y Cymoedd er mwyn gwella 
rhagolygon ac effeithlonrwydd 
cost ymhellach. 

Rôl prif fuddiolwr Cronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) 
Byddwn yn rheoli rôl prif  
fuddiolwr cyllid ERDF i  
ddarparu’r cyllid mwyaf sydd  
ar gael. 

 

Adolygiadau cyllid 
Byddwn yn ymgysylltu â thimau 
Cyllid a Nawdd Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu rhagor ar 
adrodd, targedu cyfleoedd ar 
gyfer lleihau costau a chynyddu ein 
heffeithiolrwydd wrth gydweithio. 

Dysgu a datblygu 
Byddwn yn datblygu arbenigedd technegol ein tîm drwy ddysgu a 
datblygu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol. Byddwn hefyd yn 
sicrhau bod timau ac arbenigwyr pwnc yn cael y wybodaeth 

 
ddiweddaraf am newidiadau allweddol drwy hyfforddiant, seminarau 
a cheisio cymwysterau. O ganlyniad, byddwn yn lleihau ein gwariant 
ymgynghorol a chynghori trydydd parti.

Cyllid a llywodraethu
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Arbedion effeithlonrwydd a 
gwerth am arian 
Byddwn yn datblygu rhaglen a 
chynllun effeithlonrwydd gyda 
fframwaith adrodd cysylltiedig. 

Rhagolygon cyllidebol a pharhaus 
Byddwn yn newid ein prosesau 
i alluogi Rheilffyrdd TrC i symud 
i ragolygon amlach. Bydd y cam 
hwn yn ein galluogi i fod yn fwy 
ystwyth o ran rhagweld a gweld 
ein sefyllfa alldro. 

Darparu cyngor ac arweiniad 
dibynadwy 
Byddwn yn creu dangosfyrddau 
mewnol i gefnogi perchnogion 
cyllidebau, cyfarwyddiaethau 
a llunwyr penderfyniadau gyda 
gwybodaeth reoli berthnasol. 

Byddwn yn datblygu dealltwriaeth 
ddyfnach o bynciau perthnasol ar 
draws y tîm Cyllid a Llywodraethu 
i helpu dysgu a datblygu unigol ac 
ar y cyd.

Sicrhau bod prosesau rheoli cyllideb a gwneud  
penderfyniadau cadarn ar waith gyda dull gweithredu  
ar sail tystiolaeth o ran risg ariannol

Adeiladu partneriaethau sy’n gallu cyflawni ein pwrpas: 
darparu cyngor dibynadwy, dadansoddiadau craff a  
gwybodaeth reoli

Cydymffurfiaeth 
Ar draws grŵp cwmnïau 
TrC, byddwn yn mesur 
ein cydymffurfiad â Chod 
Llywodraethu Corfforaethol y 
DU. Byddwn yn sicrhau ein bod 
yn cydymffurfio â’n cyfrifoldebau 
a’n hymrwymiadau statudol 
a gwirfoddol o ran y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth, gwrthdaro 
buddiannau, rhoddion a 
lletygarwch, chwythu’r chwiban a 
gwrth-dwyll. Byddwn yn cynyddu 
ymwybyddiaeth o feysydd 
cydymffurfio corfforaethol ar 
draws holl gwmnïau TrC. 

Effeithiolrwydd a datblygiad y 
Bwrdd 
Byddwn yn cynnal adolygiad 
allanol o effeithiolrwydd ein 
Bwrdd. Byddwn yn cynnal 
adolygiadau effeithiolrwydd 
mewnol o fyrddau eraill ein 
cwmnïau. Byddwn yn cynhyrchu 
cynlluniau datblygu Bwrdd y 
cwmni ar sail canfyddiadau’r 
adolygiad o effeithiolrwydd.

Erthyglau a Dogfen Fframwaith 
Byddwn yn cytuno ag Erthyglau 
Cymdeithasu diwygiedig 
Llywodraeth Cymru a Dogfen 
Fframwaith newydd. 

Moeseg 
Byddwn yn datblygu ein hagenda 
a’n strategaeth moeseg ar draws 
grŵp TrC. Byddwn yn sicrhau bod 
ein holl weithgareddau moeseg 
yn cyd-fynd ac yn cydymffurfio â 
chod Llywodraethu Corfforaethol 
y DU. 

Adroddiad blynyddol a 
datganiadau ariannol 
Byddwn yn cyflwyno ein 
hadroddiad blynyddol a’n 
datganiadau ariannol archwiliedig. 

Rheolyddion 
Byddwn yn adolygu ein 
rheolyddion cyllid a’n dull 
llywodraethu gan ystyried 
newidiadau i’r sefydliad, risgiau a 
ffactorau allanol fel deddfwriaeth. 

Newidiadau deddfwriaethol 
Byddwn yn datblygu proses 
fonitro ymhellach i sicrhau bod 
newidiadau deddfwriaethol 
perthnasol yn cael eu cofnodi a’u 
cyfleu ar draws TrC. 

Yswiriant 
Ddwywaith y flwyddyn, byddwn 
yn adolygu’r cymysgedd o 
warchodaeth yswiriant a 
hunan-yswirio ac yn cadarnhau 
ein dull gweithredu strategol 
ac yn adrodd ar hawliadau a 
gweithgarwch. 

Archwilio Mewnol 
Byddwn yn cyflawni ein cynllun 
mewnol ar draws holl gwmnïau 
TrC, gan ganolbwyntio ar broffil 
risg y sefydliad.  

Sicrhau bod TrC yn cael ei lywodraethu’n dda gan brosesau cadarn a hyblyg: adeiladu ar hunanarchwiliad gyda  
thargedau clir ar gyfer gwella

Gwasanaethau cymorth i Gyrff eraill a Noddir gan Lywodraeth Cymru

Darparu gwasanaethau cynnal y cytunwyd arnynt 
Byddwn yn gweithio gyda Chyrff eraill a Noddir gan Lywodraeth Cymru i 
gytuno ar wasanaethau cynnal priodol a’u darparu, gan gefnogi’r gwaith 
o ddarparu gwerth am arian iddyn nhw ac i TrC.

 
Byddwn yn gweithio gyda’r Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer 
Rheilffyrdd (GCRE) i ddatblygu model darparu cynaliadwy, yn seiliedig ar 
y gofynion o ran sgiliau ac adnoddau ar draws ein sefydliad.
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Buddsoddi yn natblygiad ein gweithwyr a datblygu ein cynlluniau rheoli olyniaeth i atgyfnerthu ein strategaeth  
o adeiladu sefydliad galluog

Sefydlu partneriaethau a mentrau ar draws y diwydiant i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau tymor hir ac anghenion sector  
trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Cynllunio ar gyfer olyniaeth 
Byddwn yn nodi ein rolau critigol 
ac yn eu hadolygu bob blwyddyn. 
Byddwn yn ceisio cael o leiaf un 
olynydd ar gyfer 60% o’r holl 
rolau critigol o fewn tair blynedd. 
Wrth adolygu’r rolau, byddwn 
yn cyd-fynd â’n hamcanion 
cydraddoldeb strategol.

Adolygiadau Blynyddol y Bwrdd 
Talent 
Byddwn yn cynnal Byrddau 
Pobl blynyddol gyda’r uwch dîm 
arwain a Bwrdd TrC ac yn cynnal 
ein hymrwymiad i’n hamcanion 
cydraddoldeb strategol. 

Datblygu Arweinyddiaeth 
 Byddwn yn lansio rhaglen 
‘Arweinyddiaeth Gyda’ ar draws 
TrC. 

Recriwtio pobl ifanc 
Byddwn yn llofnodi memorandwm 
cyd-ddealltwriaeth gyda sefydliad 
Porth Pobl Ifanc i sefydlu 
partneriaeth a chydweithio i 
recriwtio pobl ifanc i weithio i TrC.

Rhaglenni Prentisiaeth 
Byddwn yn datblygu rhaglenni 
sy’n bodoli eisoes ar gyfer 
prentisiaethau gradd a phrentisiaid 
sy’n cael eu rhannu â chyrff 
cyhoeddus eraill a phartneriaid 
yn y diwydiant. Gan gyd-fynd 
â’n hamcanion cydraddoldeb 
strategol, byddwn yn ceisio 
cynyddu nifer y ceisiadau gan 
gymunedau anodd eu cyrraedd 
a blaenoriaethu ein hanghenion 
recriwtio ar gyfer mwy o 
gynrychiolaeth o grwpiau ymylol.

Partneriaethau sgiliau 
Byddwn yn gweithio gyda  
Balfour Beatty ar Weithgor  
Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 
Partneriaeth Sgiliau i hwyluso  
twf sgiliau yn y sector adeiladu  
a seilwaith yng Nghymru. 

Menywod mewn Trafnidiaeth 
Gyda phartneriaid blaenllaw 
eraill yn y diwydiant, byddwn yn 
datblygu ac yn noddi hyb Cymru 
Menywod mewn Trafnidiaeth. 
Mae’r cynllun hwn yn rhoi sylw  
i’r angen i gynyddu amrywiaeth  
yn y sector trafnidiaeth. 

Llwybrau cydraddoldeb 
Byddwn yn sicrhau bod y llwybr 
cydraddoldeb yn cael ei ddylunio 
ar y cyd â Llywodraeth Cymru 
a bod bylchau mewn sgiliau ac 
anghenion recriwtio yn cael eu 
nodi’n gyffredinol. Byddwn yn 
monitro ac yn cynnal y llwybr gyda 
Llywodraeth Cymru drwy gysylltu 
â rhanddeiliaid cydraddoldeb TrC.

Datblygu’r sefydliad a phobl 
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Gwella cynrychiolaeth 
Byddwn yn datblygu ymhellach ein 
cynllun gwarantu cyfweliad i bobl 
anabl, menywod yn y maes STEM 
a’r lluoedd arfog. Bydd y cynllun 
hwn yn helpu i gyflawni amcanion 
yn ein hamcanion cydraddoldeb 
strategol.

Graddedigion gwyddoniaeth, 
technoleg,peirianneg a 
mathemateg (STEM) 
Byddwn yn recriwtio rhagor o 
raddedigion STEM. Bydd y recriwtio 
hwn yn cyd-fynd â’n hamcanion 
cydraddoldeb strategol. 

Gwella profiad ymgeiswyr 
Byddwn yn mesur profiad 
ymgeiswyr ac yn casglu 
gwybodaeth er mwyn canfod 
meysydd i’w gwella’n barhaus. Bydd 
y mesurau hyn yn helpu i gyflawni 
amcanion yn ein hamcanion 
cydraddoldeb strategol.

Menywod mewn Arweinyddiaeth 
Byddwn yn lansio rhaglen 
arweinyddiaeth yn benodol 
ar gyfer menywod (Menywod 
mewn Arweinyddiaeth) a fydd 
yn ein galluogi i gynyddu nifer y 
menywod mewn rolau uwch yn y 
sefydliad. Bydd y mesurau hyn yn 
helpu i gyflawni amcanion yn ein 
hamcanion cydraddoldeb strategol.

Arolygon lles 
Byddwn yn cynnal arolygon lles 
ddwywaith y flwyddyn i asesu 
iechyd ein gweithwyr ac yn 
defnyddio’r canlyniadau i lywio 
cynlluniau gweithredu. 

Arolygon Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) 
Byddwn yn cynnal arolwg EDI 
ddwywaith y flwyddyn sy’n nodi’r 
meysydd ffocws ar gyfer creu 
diwylliant cynhwysol i’n gweithwyr. 
Bydd yn darparu meysydd ffocws 
ar gyfer cynyddu amrywiaeth 
ymgeiswyr, gan ein galluogi i ddeall 
yn well sut y gallwn gynnwys 
y cymunedau ledled Cymru. 
Bydd hyn yn ein helpu i ddod yn 
gyflogwr EDI blaenllaw ar gyfer y 
dyfodol. Bydd yr arolygon hyn yn 
helpu i gyflawni amcanion yn ein 
hamcanion cydraddoldeb strategol.

System ragamcanu costau 
integredig 
Byddwn yn caffael system 
ragamcanu costau sy’n cysylltu ein 
systemau, ein cyfrifon rheoli a’n 
hadroddiadau masnachol â system 
awtomatig.  

System rheoli contractau ar 
gyfer y busnes cyfan 
Byddwn yn caffael system rheoli 
contractau estynedig sy’n darparu 
porth ar-lein i TrC i sicrhau bod 
prosesau rheoli contractau a 
phrosesau masnachol cadarn yn 
cael eu defnyddio. 

Gwefan Cyflenwyr 
Byddwn yn datblygu safle 
cyflenwyr TrC i ddarparu 
gwybodaeth briodol i gyflenwyr 
nawr ac yn y dyfodol.

Contractio 
Byddwn yn creu cyfres safonol 
o gontractau a thempledi 
cysylltiedig a fydd yn cael eu 
defnyddio ar draws holl feysydd 
busnes TrC, gan gynnwys 
contractau ar gyfer seilwaith, 
nwyddau a gwasanaethau ac 
archebion prynu. 

Defnyddio strategaethau recriwtio a chadw i ddenu a 
chadw pobl gymwys o gefndiroedd amrywiol i’r sefydliad

Gwella profiad gweithwyr drwy ddiwylliant o ymgysylltu â 
gweithwyr, llesiant, amrywiaeth a chynhwysiant. Gwella lles, 
cynhyrchiant a chadw gweithwyr yn gyffredinol

Sicrhau gwerth am arian drwy ddefnyddio cystadleuaeth 
yn briodol a sicrhau bod TrC a chyflenwyr yn cyflawni  
rhwymedigaethau cytundebol

Sicrhau bod TrC yn syml i gyflenwyr ymgysylltu â ni drwy 
gyhoeddi gwybodaeth briodol, defnyddio contractau  
a phrosesau safonol a defnyddio offer digidol priodol  
i gefnogi cydweithio

Y gadwyn gyflenwi a chaffael
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Y biblinell gaffael 
Byddwn yn cyhoeddi piblinell 
caffael i sicrhau bod ein cadwyn 
gyflenwi yn ymwybodol o’r 
cyfleoedd sydd ar y gweill.

Rheoli cyflenwyr strategol 
Byddwn yn cyflwyno rhaglen 
ar gyfer rheoli cyflenwyr 
strategol. Byddwn yn datblygu 
dull gweithredu strwythuredig 
gan gynnwys dangosyddion 
perfformiad allweddol posibl ar 
gyfer perthnasoedd, a lansio fesul 
cam, gan gynnwys cynlluniau 
peilot. 

Darparu system rheoli 
cysylltiadau â chyflenwyr 
Byddwn yn dylunio, yn adeiladu 
ac yn gweithredu system rheoli 
cysylltiadau â chyflenwyr. Bydd 
yn cefnogi TrC i ddatblygu 
dull aeddfed o reoli’r gadwyn 
gyflenwi ac yn sicrhau 
tryloywder llwyr ar gyfer holl 
weithgareddau’r gadwyn gyflenwi 
a gweithgareddau contract drwy 
gydol oes y gadwyn gyflenwi.

Caffael cynaliadwy 
Byddwn yn datblygu ac yn 
gweithredu cynllun gweithredu 
caffael cynaliadwy. Byddwn 
yn rhoi dull gweithredu 
safonol ar waith yng nghyswllt 
cynaliadwyedd ac ymateb i 
Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol ar 
draws holl brosesau caffael TrC. 

Rhoi gwybod i’n cadwyn 
gyflenwi am y cyfleoedd 
sydd ar gael a galluogi 
ymgysylltu â chyflenwyr 
yn gynnar drwy gyhoeddi 
piblinell gaffael

Datblygu cysylltiadau 
strategol gyda’n cyflenwyr 
allweddol gyda rhaglen 
rheoli cyflenwyr strategol 
strwythuredig

Sicrhau ei bod yn hawdd i 
gyflenwyr ymgysylltu â TrC 
drwy gyhoeddi gwybodaeth 
briodol, defnyddio con-
tractau a phrosesau safonol, 
a defnyddio offer digidol  
yn briodol, gan gynnwys  
er mwyn cynorthwyo  
cydweithio

Datblygu cadwyn gyflenwi 
sy’n gynaliadwy ac yn  
amrywiol, gan ddiwallu  
anghenion Deddf  
Cenedlaethau’r Dyfodol

Parhau i wella iechyd, diogelwch, a lles ein cydweithwyr, ein cwsmeriaid a’n partneriaid ar draws rhwydwaith trafnidiaeth 
aml-foddol

Cyfathrebiadau diogelwch a 
gwarchodaeth 
Byddwn yn parhau i gefnogi 
Llywodraeth Cymru ar 
gyfathrebiadau sy’n ymwneud ag 
iechyd, diogelwch a lles. Mae’r 
rhain i gyd yn feysydd lle bydd 
gallu TrC i fod yn ystwyth ac yn 
ymatebol yn cael ei ddangos.

Sicrhau bod iechyd a diogelwch 
yn werth craidd i TrC 
Byddwn yn parhau i fuddsoddi 
yn ein pobl, ein systemau a’n 
prosesau i sicrhau bod ein pobl, 
ein partneriaid, ein cwsmeriaid 
ac eraill yn ddiogel. Byddwn yn 
gwneud hyn drwy hyfforddiant ac 
ymwybyddiaeth, mentrau iechyd 
a lles, systemau rheoli diogelwch 

a buddsoddi yn ein pobl. Byddwn 
yn profi ein hunain a’n partneriaid 
drwy brosesau archwilio a 
sicrwydd a llywodraethu.

Byddwn yn adeiladu ar ein 
perthynas lwyddiannus gyda’r 
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig 
(BTP), gwasanaethau eraill yr 
heddlu, cymunedau lleol, y 
cynllun troseddwyr ifanc ac 
elusennau eraill. Byddwn yn 
datblygu ymhellach ein heffaith 
gadarnhaol ar atal hunanladdiad, 
diogelu, troseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Bydd hyn yn 
diogelu pobl agored i niwed yn 
ein cymunedau ac yn sicrhau bod 
gwasanaethau TrC yn ddiogel ac 
yn ddibynadwy.

Mesurau lliniaru ac adfer sy’n 
ymwneud â’r coronafeirws 
Byddwn yn sicrhau bod 
gwasanaethau diogelwch TrC 
yn gallu ymateb i newidiadau i 
gyfyngiadau’r coronafeirws.

Diogelwch a phlismona 
Byddwn yn datblygu grŵp 
integreiddio plismona ar gyfer 
trafnidiaeth, gan gynnwys 
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig 
a gwasanaethau eraill. Byddwn 
hefyd yn edrych ar fanteision 
creu fforwm a pherthynas â’r 
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a 
gwasanaethau eraill yr heddlu a 
allai ofalu am seilwaith heb fod yn 
rheilffordd ac ymgysylltu â bysiau 
i rannu gwybodaeth, tueddiadau 

ac ymatebion i ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a throseddu. 
Byddwn yn cynnal ac yn datblygu’r 
rhaglen Teithio’n Saffach, gan 
gynnwys cyfathrebu wedi’i 
dargedu, rhaglenni diogelwch ac 
ymatebolrwydd yr heddlu.

Cynllunio parhad busnes a  
rheoli risg 
Byddwn yn adolygu bygythiadau 
ac yn tynnu sylw at faterion drwy 
adolygu risgiau a allai effeithio’n 
sylweddol ar TrC yn erbyn y 
Gofrestr Risgiau Genedlaethol.

Diogelwch, cynaliadwyedd a sicrwydd 
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Cydymffurfiad technegol 
Byddwn yn nodi gofynion 
technegol ac yn gwirio ac yn 
dilysu’n effeithiol er mwyn sicrhau 
y glynir wrth gwmpas y prosiect. 
Byddwn yn darparu proses 
lywodraethu dechnegol gadarn 
i sicrhau bod y gwaith o adeiladu 
seilwaith Trawsnewid Llinellau 
Craidd y Cymoedd yn ddiogel, 
yn rhyngweithredol ac yn dilyn y 
safonau technegol cywir. Byddwn 
yn darparu sicrwydd iechyd a 
diogelwch o ran adeiladu.

Seilwaith a chyflawni prosiectau 
Byddwn yn dod yn bartner 
cyflenwi dibynadwy ac integredig 
ar gyfer dylunio, adeiladu a 
gweithredu’r GCRE.

Gallu technegol 
Byddwn yn sefydlu ac yn cynnal 
tîm peirianneg cymwys i reoli a 
chyflawni gofynion peirianneg 
ac adeiladu, diogelwch prosesau 
a BIM ar brosiectau a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru. 
Byddwn yn darparu gwasanaeth 
ac arbenigedd technegol i 
TrC, Llywodraeth Cymru a 
rhanddeiliaid ehangach. 

Byddwn yn cael ein cydnabod 
fel y tîm i droi ato i gael sicrwydd 
technegol ar brosiectau seilwaith. 
Byddwn yn sefydlu proses 
arloesi i gefnogi’r gwaith o greu 
piblinell o brosiectau arloesi 
posibl a chyflawni’r rhain drwy 
broses gyllido ac effeithlonrwydd 
ddatblygedig.

Cadernid busnes, parhad a rheoli 
argyfwng 
Byddwn yn defnyddio’r 
wybodaeth o’n hasesiad risg 
newid yn yr hinsawdd a’n 
cynllun addasu i gyflawni cynllun 
gweithredu sy’n canolbwyntio’n 
strategol ar wella cadernid ein 
rhwydwaith a’n gweithrediadau. 
Byddwn yn sicrhau na fydd 
effeithiau newid yn yr hinsawdd 
yn peryglu diogelwch ein staff 
a’n teithwyr. Bydd dadansoddiad 
penodol o’r risg o ran yr hinsawdd 
ar draws Llinellau Craidd y 
Cymoedd yn sail i feysydd 
blaenoriaeth a chyfres bwrpasol 
o atebion a fydd yn cael eu rhoi 
ar waith i gynyddu gwytnwch-

hinsawdd ein seilwaith y mewn 
ardal sy’n sensitif yn ddaearyddol.

Deall ein hôl troed carbon er 
mwyn ei dargedu’n effeithiol ac 
yn effeithlon 
Byddwn yn datblygu ac yn 
cyhoeddi cynllun wedi’i gostio i 
gyflawni allyriadau Cwmpas 1 a 
2 sero net (ac eithrio cerbydau 
gweddilliol) erbyn 2030 ac yn 
datblygu ac yn cyhoeddi cynllun 
ar wahân i leihau allyriadau o 
Gwmpas 3 50% erbyn 2040.

Arloesedd ac effeithlonrwydd 
amgylcheddol 
Byddwn yn darparu arloesedd, 
cadernid ac effeithlonrwydd ynni 
i helpu i gyflawni uchelgeisiau 
Llywodraeth Cymru.

Newid yn y dyfodol a rheoli 
cynaliadwyedd 
Byddwn yn sicrhau bod pob 
prosiect a rhaglen yn cael eu 
hasesu ar gyfer risgiau newid 
yn yr hinsawdd ac yn datblygu 
cynlluniau lliniaru yn unol â hynny. 

Dangos ein gwerthoedd a’n 
hymrwymiadau i randdeiliaid 
Byddwn yn mynd i’r afael â’r gallu 
i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd 
drwy weithredu ein Cynllun 
Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd. 
Byddwn yn adrodd yn erbyn yr 
amcanion sydd wedi’u cynnwys yn 
ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy 
ac yn integreiddio â’r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Cynaliadwyedd cymdeithasol 
ac ymgysylltu â chwsmeriaid: 
Byddwn yn darparu mannau ail-
lenwi dŵr cyhoeddus am ddim 
ar draws cymaint o’r seilwaith 
trafnidiaeth ag sy’n ymarferol 
bosibl. 

Bod yn gymydog ystyriol ac 
arwain yn y gymuned i annog 
eraill a chreu budd amgylcheddol 
Byddwn yn cyflwyno 30 o 
gynlluniau creu cynefinoedd 
mewn gorsafoedd rheilffordd a 
chyfnewidfeydd trafnidiaeth.

Sicrhau bod prosiectau Seilwaith TrC yn ddiogel, yn  
rhyngweithredol ac yn cydymffurfio’n dechnegol a’u bod  
yn cael eu cyflawni i’r ansawdd, yr amserlenni a’r gost a 
nodwyd er mwyn diogelu buddsoddiad Llywodraeth Cymru

Darparu grŵp technegol, cynghori ac arloesi i ddarparu 
gwasanaethau technegol i TrC a phartneriaid yn Llywodra-
eth Cymru er mwyn sicrhau bod prosiectau seilwaith yn 
cael eu cyflawni a’u sicrhau yn y ffordd orau bosib

Sicrhau bod TrC yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  
Gweithio i sicrhau bod ein pobl, ein prosiectau a’n gweithgareddau yn mynd y tu hwnt i’r uchelgais hwn drwy arwain  
drwy ein hymddygiad. Creu effeithiau cadarnhaol a chynnig cymorth a gwybodaeth drwy ein cadwyn gyflenwi, ein  
cymunedau a’n partneriaid
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Rheoli risgiau mewn modd tryloyw 
Byddwn yn datblygu ein rhaglen rheoli prosiectau, ein systemau 
a’n gallu i reoli risg er mwyn datblygu rhaglen safonol. Bydd y dull 
hwn yn sicrhau bod prosiectau a reolir gan TrC yn cael eu cyflawni’n 
llwyddiannus, ond yn un y gellir ei ddefnyddio mewn sectorau eraill.

Sicrhau bod TrC yn esblygu ein dull tair llinell o  
amddiffyn. Bydd y risgiau sy’n gysylltiedig â’n prosiectau 
a’n gweithgareddau yn cael eu rheoli, eu herio, eu profi 
a’u trin yn briodol. Bydd hyn yn rhoi’r canlyniad busnes 
gorau i’n cwsmeriaid



Development of the Metro 
Central, Swansea Bay and West 
Wales, North Wales and South 
East Wales metro programmes

With the Welsh Government 
Metro team and key stakeholders, 
we’ll establish an agreed overall 
delivery plan and programme 
against which all partners 
will deliver improvements in 
connectivity and interchange  
of public transport services across 
the Metro Central Area. 

Development of the South Wales 
Mainline Metro Programme

With the Welsh Government 
Metro team and key stakeholders 
(primarily Department for 
Transport and Network Rail), we’ll 
establish an agreed overall delivery 
plan and programme against 
which all partners will deliver 
improvements in connectivity and 
interchange of public transport 
services across the South Wales 
Mainline.

Support the Strategic Road 
Network function

We’ll continue to support the 
Welsh Government Infrastructure 
Delivery Division through the 
placement of TfW resource and 
the TfW supply chain support to 
help facilitate the delivery of the 
strategic roads network plan. We’ll 
work with the Welsh Government 
to identify shared skills and 
areas of shared best practice. 
We’ll identify skills gaps and help 
determine the best way to jointly 
grow and make best use of our 
resources.

Support the Local Transport  
Fund (LTF) funded Programme  
of schemes to complement  
Metro Programmes

As part of Metro development, 
we’ll support the development  
and delivery of LTF funded 
schemes to ensure a cohesive 
Metro programme.
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Planning and network development

Establishing a pipeline for sustainable transport programmes in support of the Wales Transport Strategy, National Transport 
Delivery Plan and the wider decarbonisation agenda


