
1

Strategaeth gorfforaethol, 2021-26



1. Cynnwys 

2. Gair o groeso gan y Cadeirydd
3. Cyflwyniad y Prif Swyddog Gweithredol 
4. Ein fframwaith cynllunio busnes
5. Ein pwrpas, ein gweledigaeth, a’n gwerthoedd
6. Ein blaenoriaethau corfforaethol
7. Argyfwng hinsawdd a datgarboneiddio
8. Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021
9. Integreiddio trafnidiaeth
10. Cysylltu ein cymunedau gwledig
11. Ein pobl
12. Ein model gweithredu
13. Cynllun
14. Dadansoddi a mewnwelediadau
15. Datblygu systemau a rhwydweithiau
16. Datblygu rhwydweithiau teithio llesol a bysiau
17. Partner
18.  Partneriaethau a chysylltiadau llywodraeth a diwydiant
19. Gwasanaethau ymgynghorol trafnidiaeth
20. Y gadwyn gyflenwi a chysylltiadau 
21. Cwsmeriaid a diwylliant
22. Dylunio profiad cwsmeriaid
23.  Ymgysylltu â chwsmeriaid, cymuned a rhanddeiliaid
24.  Ansawdd gwasanaeth i gwsmeriaid
25.  Cyfleusterau i gwsmeriaid 

26.  Profiad manwerthu
27.  Profiad digidol cwsmeriaid
28.  Datblygu’r sefydliad a phobl
29.  Adeiladu a chynnal a chadw
30.  Rheoli seilwaith a chyfleusterau
31.  Datblygu seilwaith
32.  Seilwaith ac asedau darparu gwasanaeth
33.  Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid
34.  Darparu gwasanaeth
35.  Cynllunio ac adrodd ar y gwasanaeth
36.  Gwerth am arian
37.  Llywodraethu a rheolaeth ariannol
38.  Cynllunio corfforaethol a busnes
39.  Gwasanaethau TG a digidol
40.  Rheoli contractau a masnach
41.  Galluogi gwasanaethau 
42.  Rheoli newid
43.  Diogelwch, cynaliadwyedd a rheoli risg
44.  Ein fframwaith llywodraethu
45.  Is-fyrddau’r cwmni
46.  Ein Tîm Arwain Gweithredol 
47.  Ein perthynas â Llywodraeth Cymru
48.  Gweithio gyda Llywodraeth Cymru
49.  Saernïaeth gynghorol

3
4
6
8
10
11
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
34
34

36
37
38
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
50
51
52
53
54
56
59
60
61
62
63

2



Corporate strategy | 2021 - 2026

3

2. Gair o groeso gan y Cadeirydd 

Rydyn ni’n creu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus sy’n hawdd ei ddefnyddio lle bynnag 
mae pobl yn byw neu’n gweithio yng Nghymru. Bydd integreiddio gwahanol ddulliau 
teithio i’n rhwydwaith trafnidiaeth yn chwarae rhan allweddol wrth gysylltu Cymru a 
chaniatáu i fwy o bobl ddefnyddio ein gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus cynaliadwy.  

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd Trafnidiaeth Cymru yn chwarae rhan allweddol yn 
y gwaith o fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a datgarboneiddio gwasanaethau 
trafnidiaeth. Byddwn yn cefnogi uchelgeisiau polisi Llywodraeth Cymru, yn enwedig 
drwy ein gwaith i gynyddu teithio llesol yng Nghymru a lleihau effaith carbon ein 
rhwydwaith rheilffyrdd. 

Dros y pum mlynedd nesaf hefyd bydd ein rhwydwaith rheilffyrdd yn cael ei drawsnewid 
yng Nghymru, gyda’r Metro yn cael ei gyflawni yn ne-ddwyrain Cymru a threnau 
newydd yn cael eu cyflwyno ar ein rhwydwaith rheilffyrdd. Byddwn yn parhau i 
weithio gyda’n rhanddeiliaid yng ngogledd a de-orllewin Cymru i greu rhwydweithiau 
trafnidiaeth rhanbarthol newydd arloesol a buddsoddi yn seilwaith Llinell Graidd y 
Cymoedd. 

Ochr yn ochr â’r strategaeth hon, rydym wedi cyfrannu at Lwybr Newydd: Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru ac ymgynghoriad Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer 
Trafnidiaeth. Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru 
i gyflawni’r strategaethau hyn. Bydd y strategaethau hyn yn ganolog i newid ymddygiad 
trafnidiaeth pobl i ddulliau trafnidiaeth mwy addas. 

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu a galluogi ein pobl i gyflawni ein blaenoriaethau. 
Rydyn ni eisiau gweithlu talentog ac effeithiol sy’n gallu ymateb i heriau nawr ac yn 
y dyfodol. Rydyn ni’n creu diwylliant lle mae ein pobl yn chwilio am ffyrdd arloesol o 
wella ein gwasanaethau, yn gweithio’n agos gyda’n rhanddeiliaid ac yn ymroddedig i 
brofiad gwych i gwsmeriaid. Mae’r bwrdd a’r Tîm Arwain Gweithredol wedi ymrwymo 
i lywodraethu Trafnidiaeth Cymru yn effeithiol drwy ganolbwyntio ar gyflawni ein 
hamcanion mor effeithlon â phosibl. 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth a fydd yn galluogi pawb 
ohonom i deithio’n fwy cynaliadwy yn y dyfodol. Mae’r strategaeth hon yn nodi sut y 
byddwn yn helpu i sicrhau’r newid hwnnw mewn ymddygiad dros y pum mlynedd nesaf.  

Scott Waddington
Gadeirydd Bwrdd Trafnidiaeth Cymru

Ar ran bwrdd Trafnidiaeth Cymru, rwy’n falch o gyflwyno ein Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer y cyfnod hyd at 2026. Ni yw 
ymgynghorydd arbenigol, dibynadwy, Llywodraeth Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud trafnidiaeth yng Nghymru yn symlach, yn 
haws ei defnyddio ac yn fwy hygyrch. Mae hyn yn golygu creu rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon, effeithiol ac integredig sy’n annog pobl 
Cymru i wneud dewisiadau teithio cynaliadwy. Mae cwsmeriaid a’u diogelwch wrth galon ein penderfyniadau. 
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Yn Trafnidiaeth Cymru (TrC), rydyn ni’n newid sut mae pobl yn teithio er gwell. Rydym ni yma i helpu pobl Cymru i wneud dewisiadau teithio 
mwy cynaliadwy. Mae arnom angen llai o bobl yn teithio mewn car a mwy yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, olwynio, cerdded a beicio. 
Mae ein Strategaeth Gorfforaethol, 2021-26, yn nodi sut byddwn yn cyflawni’r trawsnewid hwn mewn ymddygiad trafnidiaeth. 

3. Cyflwyniad y Prif Swyddog Gweithredol  

Mae pandemig y coronafeirws wedi newid sut mae pobl yn teithio. Mae’n rhaid i TrC 
ymateb yn gadarnhaol i’r newid hwnnw. Mae nifer y bobl sydd eisoes yn dychwelyd i 
drafnidiaeth gyhoeddus yn fy nghalonogi. Ond mae gan TrC waith i’w wneud o hyd o ran 
croesawu ein cwsmeriaid yn ôl a’u sicrhau y byddwn yn parhau i’w cadw’n ddiogel. 

Mae manteision newid ymddygiad teithio yn amlwg. Byddai llai o deithiau mewn ceir yn 
lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a llygredd aer. Bydd mwy o bobl yn cerdded ac yn 
beicio yn codi lefelau iechyd a ffitrwydd. Bydd rhoi rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy 
ar waith nawr o fudd i genedlaethau’r dyfodol am flynyddoedd i ddod.  

Ar ôl ymgynghori â Llywodraeth Cymru, rydym wedi gosod targedau uchelgeisiol 
ond cyraeddadwy. Mae’r targedau hyn yn seiliedig ar Lwybr Newydd: Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru a Chynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth.   

Er mwyn gwireddu’r targedau hyn, mae angen seilwaith teithio mwy integredig a gwell 
gwybodaeth am deithiau. Mae angen i drafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol fod yn 
haws i’w defnyddio, yn enwedig mewn cymunedau gwledig. Gwyddom, oni bai fod 
trafnidiaeth gyhoeddus a chynaliadwy yn fwy effeithiol ac yn haws ei defnyddio, y bydd 
pobl yn ei chael yn fwy anodd gadael eu ceir gartref 

I annog y newid ymddygiad hwn, rydyn ni’n trawsnewid Llinell Graidd y Cymoedd ac 
ardaloedd Metro. Er mwyn helpu i integreiddio bysiau Cymru, rydyn ni’n gweithio tuag 
at adeiladu un rhwydwaith, un amserlen ac un tocyn. Rydym yn bwriadu ehangu’r 
cyfleoedd i logi beiciau ledled Cymru. Rydyn ni’n cyflwyno system docynnau newydd ar 
gyfer trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn i gwsmeriaid gael y pris rhataf.   

Nid TrC yn unig sy’n gyfrifol am y newid ymddygiad hwn. Rydyn ni’n ymgysylltu â 
chymunedau, cynghorau, busnesau, colegau ac ysgolion i wreiddio’r newidiadau hyn 
mewn teithio ym mywydau bob dydd pobl. Rydyn ni’n datblygu atebion lleol sydd o fudd i 
ardaloedd gwledig a threfol.  

Mae’n fraint cael arwain sefydliad hyblyg o bobl dalentog. Yn ystod y blynyddoedd 
ddiwethaf, mae TrC wedi cyflawni llawer iawn yn wyneb pandemig y coronafeirws. Dros 
y blynyddoedd nesaf, rydyn ni’n mynd i weithio yr un mor galed i sicrhau mai trafnidiaeth 
gyhoeddus, cerdded, olwynio a beicio yw’r ffordd orau o deithio yng Nghymru.  

Mae gennym daith hir ond cyffrous o’n blaenau i annog pobl i newid eu hymddygiad 
teithio. Mae ein Strategaeth Gorfforaethol uchelgeisiol yn nodi’n fanwl sut rydyn ni’n 
mynd i gyrraedd y nod. 

James Price

Prif Swyddog Gweithredol 
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Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn rhoi manylion am gyfeiriad strategol Trafnidiaeth Cymru (TrC) rhwng 2021 a 2026, gan nodi ein 
gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a’r blaenoriaethau y byddwn ni’n canolbwyntio arnynt. Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi ein Cynllun 
Busnes blynyddol, a fydd yn nodi sut byddwn ni’n gweithio tuag at gyflawni ein hamcanion strategol. 

4. Ein fframwaith cynllunio busnes

Mae ein fframwaith cynllunio busnes yn ein galluogi i alinio ein gweithgareddau â’n 
hamcanion tymor hwy i sicrhau bod yr hyn a wnawn ni’n cyd-fynd â’n gweledigaeth ar 
gyfer trafnidiaeth yng Nghymru a’r gororau. 

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn nodi: 

• Ein gweledigaeth strategol ar gyfer pob gweithgaredd mae TrC yn ei wneud 

• Yr amcanion strategol y byddwn ni’n ceisio eu cyflawni i gyflawni ein gweledigaeth 

Bydd ein Cynllun Busnes Blynyddol yn nodi: 

• Y prif weithgareddau y bwriadwn eu cyflawni bob blwyddyn, yn unol â’n hamcanion 
strategol 

• Manylion ynghylch sut a phryd y bwriadwn gyflawni’r gweithgareddau hyn 

Bydd ein Hadroddiad Blynyddol a’n Datganiadau Ariannol yn nodi: 

•  Ein cyflawniadau yn ystod y flwyddyn o ran ein Cynllun Busnes Blynyddol 

• Adolygiadau gan ein bwrdd ar y cynnydd rydym wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn 
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Mae ein gweledigaeth a’n pwrpas yn llywio ac yn siapio ein penderfyniadau corfforaethol. Byddwn yn croesawu newid ac yn ymateb iddo’n ystwyth 
wrth ymgysylltu â’n cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n partneriaid. Byddwn yn ystyried esblygiad parhaus y diwydiant trafnidiaeth yn ehangach, ein twf 
organig a phenderfyniad Llywodraeth Cymru i ehangu ein cylch gwaith, aros yn gyfredol a hyblyg yn hanfodol er mwyn cyflawni ein hamcanion. 

5. Ein pwrpas, ein gweledigaeth, a’n gwerthoedd 

Ein pwrpas
“Darparu gwasanaethau trafnidiaeth gynaliadwy sy’n cadw Cymru i symud” 

Mae trafnidiaeth yn cysylltu pobl â chymunedau, yn sail i ddatblygu cynaliadwy ac yn 
galluogi twf economaidd. Bydd gwell gwasanaethau a thrafnidiaeth gyhoeddus yn 
arwain at fuddion gwirioneddol i bobl, yn cynnwys gwell mynediad at gyfleoedd gwaith 
ac integreiddio gwasanaethau - fel addysg ac iechyd - yn well. 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwmni nid-er-elw, sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Lywodraeth 
Cymru. Ar draws Cymru a’r gororau, rydym yn cydweithio â darparwyr trafnidiaeth, 
partneriaid, cymunedau a rhanddeiliaid eraill i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, 
hygyrch, dibynadwy, fforddiadwy ac integredig sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd. 

Nid ydym yn pennu polisïau, nac ychwaith yn cyflawni unrhyw swyddogaethau statudol. 
Ni yw partner cyflenwi trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chynghorydd 
arbenigol ac eiriolwr dros faterion sy’n ymwneud â thrafnidiaeth. Mae popeth a wnawn 
o fewn fframwaith polisi Llywodraeth Cymru.

Ein gweledigaeth 
“Creu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid drwy rwydwaith trafnidiaeth 
diogel y mae Cymru’n falch ohono” 

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

Ein gwerthoedd 
Mae ein gwerthoedd yn hanfodol i bopeth a wnawn, ac mae’r rheiny’n rhan annatod 
o’n diwylliant a’n ffyrdd o weithio. Byddwn yn creu perthynas o ymddiriedaeth gyda’n 
cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n rhanddeiliaid, yn seiliedig ar y canlynol: 

• Bod yn ddiogel - iechyd, diogelwch a llesiant 

• Bod y gorau - Perfformiad uchel, cyflymder 

• Bod yn bositif - os gallwn ni, fe wnawn ni 

• Bod yn gysylltiedig - mentrus a rhwydweithiol 

• Bod yn deg - gonestrwydd a chydraddoldeb 

• Creu llwyddiant ar y cyd - brwdfrydedd dros gael y fargen orau 
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6. Ein blaenoriaethau corfforaethol 

1. Creu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, cynaliadwy, cydnerth 
ac effeithiol

Rydyn ni’n ei gwneud hi’n haws i deithio, drwy drawsnewid ein rhwydwaith 
trafnidiaeth yn un sy’n addas ar gyfer y dyfodol ac yn un y gellir dibynnu 
arno. P’un a ydyn nhw’n teithio ar drên, bws, beicio, olwynio a neu’n 
cerdded, gall ein cwsmeriaid ddisgwyl gwasanaethau diogel, mwy 
effeithlon a chysylltiadau gwell. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy fanteisio i’r 
eithaf ar dechnoleg a bod yn gynaliadwy. 

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

Mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud, ac rydyn 
ni’n parhau i wella ein dealltwriaeth o’u hanghenion er mwyn darparu 
gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Bydd ein gweithwyr 
a’n gwasanaethau’n gwneud i’n cwsmeriaid deimlo eu bod yn cael 
eu gwerthfawrogi a byddwn ni’n grymuso ein gweithwyr i wneud y 
penderfyniadau iawn. 

3. Darparu cyngor arbenigol dibynadwy drwy arwain, arloesi 
a chydweithio

Rydyn ni’n datblygu ein gallu i fod yn gynghorydd dibynadwy ac i gyflawni 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru. 
Rydyn ni’n gwneud hyn drwy gydweithio â’n cwsmeriaid, ein partneriaid 
a’n rhanddeiliaid a drwy fod yn arweinydd yn y sector. Ein nod yw cael ein 
parchu am ein cyngor dibynadwy a gwybodus. 

4. Adeiladu sefydliad a phartneriaethau sy’n gallu cyflawni ein 
pwrpas

Mae ein diwylliant sefydliadol cryf, ein tîm galluog ac angerddol a’n 
partneriaethau agos yn hanfodol i’n llwyddiant o ran cyflawni ein diben. 
Bydd diogelwch a llesiant pobl wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud ac 
rydyn ni’n datblygu gwybodaeth a sgiliau ein staff i gyflawni’r nodau hyn. 
Rydyn ni bellach yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig ac rydyn ni’n bwriadu 
rhaeadru hyn drwy ein cadwyn gyflenwi. 
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Newid yn yr hinsawdd yw’r her sy’n diffinio ein hoes yn fyd-eang. Mae Cytundeb Paris ac, yn fwy diweddar, 26ain cynhadledd Newid Hinsawdd y 
Cenhedloedd Unedig wedi pennu’r cyfeiriad i’r gymuned ryngwladol ddod at ei gilydd i weithredu. Roedd y Panel Rhynglywodraethol diweddaraf 
ar yr adroddiad Newid yn yr Hinsawdd yn ein hatgoffa o’r camau brys y mae angen i’r gymuned ryngwladol eu cymryd. 

7. Argyfwng hinsawdd a datgarboneiddio

Mae newid yn yr hinsawdd yn mynd y tu hwnt i ffiniau gwleidyddol a chymdeithasol, ac 
yn aml, y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau sy’n teimlo’r effaith fwyaf. Mae 
datgarboneiddio yn cynnig cyfleoedd enfawr i ni greu economi fywiog sy’n gyfiawn yn 
gymdeithasol. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i “Ymgorffori ein hymateb i’r argyfwng 
hinsawdd a natur ym mhopeth a wnawn”, gyda gweledigaeth ac uchelgais i fynd i’r afael 
â’r argyfwng hinsawdd a natur drwy gynyddu’r defnydd o drafnidiaeth gynaliadwy ar 
gyfer pob siwrnai i 45% erbyn 2040. 

Rydyn ni’n cydnabod rôl hollbwysig TrC o ran cyflawni’r amcan hwn, ac rydyn ni wedi 
ymrwymo i roi’r argyfwng hinsawdd a datgarboneiddio trafnidiaeth wrth galon popeth a 
wnawn. 

Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn yn cyflawni rhaglenni sylweddol i gefnogi 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru, gan gynnwys: :

• Trydaneiddio Llinell Graidd y Cymoedd, gan eu pweru’n gynaliadwy, a chyflwyno 
Metro yn ne Cymru 

• Cynorthwyo Llywodraeth Cymru i ddylunio rhwydwaith bysiau Cymru ar gyfer y 
dyfodol 

• Cynyddu ein buddsoddiad mewn hyrwyddo cerdded a beicio, gan gynnwys datblygu 
Mapiau Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol newydd 

• Gweithio gyda phartneriaid i ddatgarboneiddio fflyd bysiau Cymru 

• Darparu technoleg tocynnau a gwybodaeth teithio newydd er mwyn gallu teithio’n 
haws ac yn fwy cysylltiedig 

• Diogelu a gwella ecosystemau a bioamrywiaeth gydnerth yn unol â’n dyletswyddau 
adran 6 o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 

Nid yw mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn fater y gellir ei adael i unigolion na’r 
farchnad rydd. Bydd angen i TrC a’n holl bartneriaid weithredu ar y cyd. 

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn nodi ein prif amcanion ar gyfer 2021 i 2026, gan 
gynnwys y rhai ar gyfer datgarboneiddio ein fflydoedd trafnidiaeth a’n seilwaith, cyflymu 
ein hagenda teithio llesol a buddsoddi mewn technolegau newydd i wneud teithio’n 
haws ledled Cymru a’r gororau. 
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Mae Llwybr Newydd, strategaeth drafnidiaeth newydd Cymru, yn 
nodi gweledigaeth ar gyfer sut gall ein rhwydwaith trafnidiaeth ein 
helpu ni i gyflawni ein blaenoriaethau ar gyfer Cymru, gan helpu 
i’n rhoi ni ar y trywydd iawn i greu cymdeithas sy’n fwy ffyniannus, 
gwyrdd a chyfartal. 

8. Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021

Gan ddefnyddio’r pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, bu TrC yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i ymgysylltu â defnyddwyr 
trafnidiaeth, darparwyr gwasanaethau a phartneriaid allweddol i gyd-gynhyrchu Llwybr 
Newydd. 

Yn ogystal â nodi blaenoriaethau tymor byr ac uchelgeisiau tymor hir, mae Llwybr 
Newydd yn nodi 9 cynllun bach ac yn egluro sut byddant yn cael eu darparu ar gyfer 
gwahanol sectorau a dulliau trafnidiaeth. Mae hefyd yn cael ei ategu gan adroddiad 
manwl ar Symudedd yng Nghymru, adroddiad Data a Thueddiadau Trafnidiaeth ac 
Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig. 

Gyda chynaliadwyedd wrth wraidd hyn, mae Llwybr Newydd yn cynnig ffordd newydd 
o feddwl sy’n rhoi pobl a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd wrth galon rhwydwaith 
trafnidiaeth hygyrch, cynaliadwy ac effeithlon. 

Mae ar Gymru angen llai o geir ar ei ffyrdd ac mae gan TrC rôl ddylanwadol o ran 
cyflawni Llwybr Newydd drwy annog mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, 
cerdded neu feicio. 

Fel partner cyflawni arbenigol Llywodraeth Cymru, rydyn ni wrthi’n ymgynghori ar 
Gynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth, sy’n nodi sut byddwn ni’n cyflawni 
amcanion Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 dros y pum mlynedd 
nesaf. Byddwn yn gwreiddio ein gweithgareddau yn ein cynlluniau busnes blynyddol. 
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Mae trafnidiaeth integredig wrth galon amcanion TrC wrth i ni weithio i ddod â gwahanol ffyrdd o deithio at ei gilydd mewn un rhwydwaith 
teithio integredig. Bydd integreiddio effeithiol yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynyddu’r defnydd o ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy 
a helpu i leihau effaith carbon a gynhyrchir gan deithio ar gymdeithas.

9. Integreiddio trafnidiaeth

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy: 

• Integreiddio ein hasedau’n ffisegol. Creu cyfleusterau cyfnewid rhwng gwahanol 
rwydweithiau trafnidiaeth fel ein rhwydweithiau bysiau a threnau 

• Integreiddio ein gwasanaethau yn weithredol drwy gydlynu llwybrau ac 
amserlenni 

• Integreiddio gwybodaeth a thocynnau i wella mynediad at ein gwasanaethau a 
chynllunio teithiau drwy ddefnyddio un wefan neu system docynnau 

Nod TrC yw creu, datblygu a gwella’n barhaus system drafnidiaeth integredig ar gyfer 
Cymru gyda’r cwsmer yn ganolog iddi.

Mae chwe egwyddor arweiniol yn sail i’n gwaith i integreiddio’r rhwydwaith trafnidiaeth 
ledled Cymru a’r gororau. Bydd y rhain yn ein gweld ni’n gwneud y canlynol:

Mae ein Strategaeth Drafnidiaeth Integredig ar flaen y gad yn y gwaith hwn. Er bod 
gwella cysylltedd hefyd yn berthnasol i lawer o’n strategaethau eraill, gan gynnwys ein 
cynlluniau ar gyfer cynllunio a datblygu rhwydweithiau, technoleg ddigidol, datblygu 
seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth. 

1. Cysoni ein cynlluniau strategol ar gyfer trafnidiaeth a datblygu tir 

2. Gwneud penderfyniadau gweithredol a thymor byrrach ar gyfer 
gwasanaethau trenau a bysiau mewn ffordd integredig a chyson 

3. Ystyried teithiau o un pen i’r llall fel bod dechrau a diwedd pob taith yn 
cael eu hymgorffori’n ddigonol yn y rhwydwaith 

4. Rheoli’r galw i sicrhau ein bod ni’n deall ac yn rheoli’r cyflenwad a’r galw 
yn weithredol dros bob cyfnod o amser 

5. Darparu gwybodaeth i alluogi ein cwsmeriaid i wneud penderfyniadau 
teithio cynaliadwy 

6. Deall sut gall ein seilwaith gefnogi neu lesteirio ein heffeithlonrwydd a’n 
heffeithiolrwydd gweithredol   
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Mae cysylltu ein cymunedau gwledig yn un enghraifft lle mae 
Llwybr Newydd ac integreiddio trafnidiaeth yn dod ynghyd, 
gan ddangos yr uchelgais i greu gwell mynediad i gymunedau 
gwledig, oddi wrthynt a rhyngddynt. 

10. Cysylltu ein cymunedau gwledig 

Mae dros draean o boblogaeth Cymru yn byw mewn ardaloedd gwledig. Nid yw cysylltu 
cymunedau gwledig yn fater ar wahân i weddill ein gwaith, felly byddwn yn datblygu’r 
amlinelliad strategol a’r achosion busnes ar gyfer y Metro ac ardaloedd gwledig. Byddwn 
yn defnyddio’r achosion busnes hyn i gydweithio â Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar 
feysydd sydd heb eu datganoli i sicrhau’r buddsoddiad sydd ei angen ar Gymru. 

Bydd y dull integredig cenedlaethol hwn hefyd yn cynorthwyo ceisiadau gan 
awdurdodau lleol a rhanbarthol am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth y Deyrnas 
Unedig o ffynonellau fel cyllid codi’r gwastad, gan gynyddu eu heffaith a’u budd ar draws 
rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. 

Bydd ein dull o gysylltu ein cymunedau gwledig yn cynnwys: 

• Ymyriadau trafnidiaeth uniongyrchol fel gwella cysylltedd bysiau, creu rhith orsafoedd 
a llwybrau teithio llesol diogel 

• Ymyriadau sy’n ymwneud â thrafnidiaeth, a allai gynnwys clybiau ceir a chynlluniau 
e-feiciau 

• Ymyriadau sy’n ymwneud â thechnoleg - er enghraifft, gwella cysylltedd digidol
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Byddwn yn darparu datblygiad sefydliadol strategol, trawsnewidiol a dibynadwy i gynorthwyo twf a chylch gwaith amrywiol TrC.  

11. Ein pobl

Byddwn yn gwneud hyn drwy ddatblygu polisïau sy’n ymgysylltu â phobl o bob cefndir 
ac ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd. Rydyn ni’n canolbwyntio ar feithrin gallu a 
datblygu gweithwyr drwy gynnig llwybrau gyrfa a gwaith heriol mewn amgylchedd lle 
gall pobl fod yn nhw eu hunain yn y gwaith. 

Lansiwyd ein Rhaglen Prentisiaethau yn 2019, ac mae bellach wedi cael ei hymestyn i 
gynnig cyfleoedd prentisiaeth gradd – gan gadarnhau ein huchelgais i fod yn gyflogwr o 
ddewis ar gyfer doniau cynnar a doniau sy’n datblygu yng Nghymru. 

Yn ddiweddar, fe wnaethom lansio ein Rhaglen i Raddedigion sy’n darparu cyfleoedd i 
raddedigion mewn disgyblaethau peirianneg a swyddogaethol. Mae’r rhaglen hon nid yn 
unig yn dda i’r unigolion sy’n cymryd rhan, ond mae hefyd yn cynnig gwerth da am arian 
i ni fel cyflogwr. 

Ar ôl cyhoeddi ein hamcanion cydraddoldeb, sy’n dangos ein hymrwymiad i fod 
yn gyflogwr cynhwysol, fe wnaethom ddatblygu ein Strategaeth Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant i sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn 
sail i’n holl bolisïau a gweithdrefnau ac yn meithrin diwylliant o gynhwysiant a pharch. 

Byddwn yn parhau i hybu datblygiad gweithwyr drwy osod amcanion clir, cynlluniau 
datblygu a gweithredu cyflog sy’n gysylltiedig â pherfformiad. Bydd ein Rhaglen Rheoli 
Talent yn canolbwyntio ymhellach ar ddatblygu ein talentau gorau a darparu cyfleoedd 
gyrfa a dysgu ystyrlon. 

Ein nod yw bod yn gyflogwr o ddewis, cyflawni achrediad cyflogwr teg a buddsoddi yn 
ein pobl, gan ein bod ni eisiau denu pobl sy’n cael eu cymell gan adeiladu rhwydwaith 
trafnidiaeth effeithiol ar gyfer pobl a lleoedd Cymru. 
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Gwerth am 
arian 

Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid

Adeiladu a Chynnal a Chadw

Cwsmeriaid a Diwylliant

Partner

Cynllun

Galluogi 
Gwasanaethau 

Rheilffyrdd FfyrddBysiau Teithio llesol

Strategaeth gorfforaethol

Cynllun busnes

Mae model gweithredu TrC yn nodi sut rydyn ni wedi strwythuro ein gweithgareddau busnes yn bum system waith graidd: cynllun, partner, 
cwsmeriaid a diwylliant, adeiladu a chynnal a darparu gwasanaeth i gwsmeriaid. Ategir y rhain gan y mecanweithiau cefnogi, gwerth am arian a 
gwasanaethau galluogi. Bydd y model hwn yn ein galluogi i ddarparu gwell gwasanaethau bysiau a threnau, rhwydweithiau teithio llesol a ffyrdd i 
bobl Cymru. Mae’r model yn cael ei arwain gan ein cynllun busnes blynyddol, ein strategaeth gorfforaethol pum mlynedd a’n gweledigaeth.  

12. Ein model gweithredu 

Gweledigaeth
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13. Cynllun 
Mae Trafnidiaeth Cymru yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o greu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau o bobl 
Cymru yn y dyfodol. Rydym yn gweithio i ddeall anghenion teithio cwsmeriaid nawr ac yn y dyfodol, yn gweithio gyda’r llywodraeth i 
ddatblygu rhwydwaith trafnidiaeth integredig a chynaliadwy ac yn rhoi cynlluniau ar waith i ddarparu gwasanaethau y mae ar bobl Cymru 
eu hangen. 
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14. Dadansoddi a mewnwelediadau

• Datblygu a meithrin ein dealltwriaeth o gwsmeriaid, gan wella ansawdd a chysondeb 
ein data i’n galluogi i wneud penderfyniadau sy’n canolbwyntio mwy ar gwsmeriaid ac 
sy’n cael eu harwain gan ddata. 

• 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. 

• Cefnogi rheolwyr rhaglenni a phrosiectau ar draws TrC, Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol Cymru i ddylunio a gweithredu methodolegau addas a chymesur ar 
gyfer asesu’r angen am raglenni a phrosiectau ar drafnidiaeth, a’u heffeithiau tebygol. 

• Byddwn yn datblygu a gweithredu Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru a fydd yn 
darparu gwybodaeth am ddata 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 i TrC storio, delweddu ac archwilio amrywiaeth 
eang o ddata geo-ofodol. 

• Gweithio ar draws TrC a Llywodraeth Cymru i nodi dulliau, setiau data a thechnolegau 
ar gyfer monitro a gwerthuso llwyddiant Llwybr Newydd, y Cynllun Cyflawni 
Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth a gweithgareddau unigol, yn unol â chanllawiau 
arferion gorau lle bynnag y bo modd. 

• 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.  

“Mae ein tîm dadansoddi trafnidiaeth yn gweithio’n 
agos gyda rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru i ddatblygu 
dealltwriaeth sy’n sicrhau bod ein penderfyniadau’n seiliedig 
ar dystiolaeth gadarn.

Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn parhau i ddatblygu’r 
modelau trafnidiaeth rhanbarthol ledled Cymru i 
gynorthwyo Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol 
Cymru i werthuso effaith ein rhaglenni a’n prosiectau.

Mae cael gwybodaeth glir a dibynadwy yn hanfodol er 
mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus a dylunio 
rhwydwaith trafnidiaeth y gall Cymru fod yn falch ohono.”

Geoff Ogden

Prif Swyddog Cynllunio a Datblygu Trafnidiaeth
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15. Datblygu systemau a rhwydweithiau

• Darparu a datblygu rhwydwaith o leoliadau gwefru cerbydau trydan ledled Cymru, er 
mwyn i’r holl yrwyr ceir a faniau trydan yng Nghymru allu bod yn hyderus eu bod yn 
gallu cael mynediad at seilwaith gwefru cerbydau trydan pan fo angen. 

• Darparu gwell dyluniad integredig o’r rhwydwaith i greu rhwydwaith trafnidiaeth cwbl 
integredig ledled Cymru. 

• Datblygu diwylliant arloesol a strwythur cwmni sy’n hyrwyddo meddwl arloesol a 
gweithio effeithiol ac effeithlon i wella profiad cwsmeriaid. 

• Sefydlu piblinell o raglenni trafnidiaeth gynaliadwy i gefnogi Llwybr Newydd: 
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. 

• Canfod a datblygu atebion arloesol sy’n gwella ansawdd profiad cwsmeriaid ac yn cael 
gwared ar rwystrau rhag defnyddio ein gwasanaethau.  

• Nodi a sicrhau ffynonellau cyllid lluosog er mwyn gallu datblygu’r biblinell o raglenni 
trafnidiaeth gynaliadwy. 

• Darparu gwybodaeth a chyngor a gesglir yn fyd-eang ar arferion gorau ym meysydd 
diogelwch, effeithlonrwydd gweithredol a phrofiad cwsmeriaid. 

• Gweithio gyda Network Rail i ddatblygu cynlluniau i ddatgarboneiddio rhwydwaith 
rheilffyrdd Cymru, lleihau faint o garbon sy’n cael ei greu a gweithio tuag at 
rwydwaith carbon-niwtral. 

• Gweithio gyda phartneriaid fel cymheiriaid y gellir ymddiried ynddynt i fanteisio i’r 
eithaf ar gynllunio a datblygu strategol llwyddiannus sy’n canolbwyntio ar drafnidiaeth, 
yn ogystal â monitro rhaglenni trafnidiaeth cynaliadwy.  

• Integreiddio’r gwaith o gynllunio a datblygu Rhwydwaith Ffyrdd Strategol Cymru fel y’i 
diffinnir ac y cytunir arno drwy Raglen Trafnidiaeth Integredig y Dyfodol, a chyflawni’r 
gwaith o gynllunio a datblygu cynlluniau gwella’r Rhwydwaith Ffyrdd Strategol y 
cytunwyd arnynt yn ein rhaglenni trafnidiaeth gynaliadwy cyffredinol. 

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, gweithredwyr a chyflenwyr i ddarparu 
fflyd bysiau Cymru heb allyriadau erbyn 2028, gan ategu dyheadau a thargedau 
datgarboneiddio ehangach Llywodraeth Cymru.  
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“Llwybr Newydd yw strategaeth drafnidiaeth Cymru. Mae’n 
amlinellu gweledigaeth ar gyfer sut gall ein rhwydwaith 
trafnidiaeth ein rhoi ar lwybr tuag at greu cymdeithas fwy 
ffyniannus, gwyrdd a chyfartal. Mae TrC yn gweithio’n 
agos gyda Llywodraeth Cymru i greu’r Cynllun Cyflawni 
Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth, a fydd yn nodi sut 
byddwn ni’n cyflawni amcanion y strategaeth.

Byddwn hefyd yn parhau i weithio gyda Llywodraeth 
Cymru ar ddarparu trafnidiaeth yng Nghymru yn y dyfodol, 
gan ymgymryd â rolau a chyfrifoldebau newydd i adeiladu 
rhwydwaith trafnidiaeth sy’n addas ar gyfer y dyfodol.”

Geoff Ogden

Prif Swyddog Cynllunio a Datblygu Trafnidiaeth 
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• Denu mwy o bobl i ddefnyddio gwasanaethau bysiau Cymru drwy helpu i wella 
safonau, tocynnau, prisiau, mynediad at wybodaeth a lleihau amseroedd teithio. 

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

• Cyflawni ymrwymiadau TrC o ran strategaeth Bws Cymru Llywodraeth Cymru, gan 
gynnwys trosglwyddo i fodel gweithredu ‘Guiding Mind’. 

• Datblygu cynllun pum mlynedd ar gyfer fflecsi a chyflawni’r canlyniadau a gynlluniwyd 
er budd cwsmeriaid a’r gwasanaeth. 

• Datblygu dealltwriaeth o’r posibilrwydd o ehangu ein rôl i sectorau trafnidiaeth eraill i 
gefnogi amcanion strategol y Rhaglen Lywodraethu a Llwybr Newydd. 

• Datblygu cynlluniau teithio i orsafoedd a all gyfrannu at ein rhaglen gwella gorsafoedd 
ac ategu’r gwaith o ddatblygu a darparu rhwydweithiau teithio llesol awdurdodau 
lleol. 

• Arwain y gwaith o ddatgarboneiddio gweithrediadau bysiau Cymru er mwyn darparu 
fflyd cerbydau carbon-niwtral ar gyfer gwasanaethau lleol a chenedlaethol, gan 
weithio’n agos gydag awdurdodau lleol, gweithredwyr a phartneriaid.  

16. Datblygu rhwydweithiau teithio llesol a bysiau 

“Mae TrC yn gwneud cymaint ag y gallwn i hyrwyddo 
cerdded a beicio fel dewis deniadol, yn enwedig ar gyfer 
siwrneiau byr.

Ers sawl blwyddyn erbyn hyn, mae TrC wedi bod yn 
gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau 
lleol Cymru i hyrwyddo a buddsoddi mewn teithio llesol, 
gan ategu’r gwaith o greu rhwydweithiau teithio llesol a 
datblygu cyfleusterau newydd yng Nghymru. Byddwn yn 
parhau â’r gwaith hwn dros y pum mlynedd nesaf, gan 
annog mwy o bobl i ddefnyddio’r ffyrdd iachach a mwy 
cynaliadwy hyn o deithio.”

Geoff Ogden 

Prif Swyddog Cynllunio a Datblygu Trafnidiaeth
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• Gwella integreiddio rhwydweithiau teithio llesol â gwasanaethau trafnidiaeth 
gyhoeddus.   

• Ehangu’r cyfleusterau llogi beiciau sydd ar gael ledled Cymru i wella mynediad at 
deithio llesol fel rhan o rwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy integredig. 

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, gweithredwyr ac awdurdodau lleol Cymru 
i gyflawni’r diwygiadau a’r ‘mapio at fasnachfraint’ sydd ei angen i sicrhau 
cynaliadwyedd tymor hir gwasanaethau bysiau Cymru. 

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol Cymru, Cyd-bwyllgorau 
Corfforaethol a rhanddeiliaid allweddol eraill i wella ansawdd seilwaith teithio llesol 
Cymru 

• Gweithio gydag awdurdodau lleol Cymru a Chyd-bwyllgorau Corfforedig lle bo’n 
briodol, i ddatblygu rhwydweithiau teithio llesol sy’n cysylltu â chyfnewidfeydd 
trafnidiaeth gyhoeddus fel rhan o rwydwaith teithio llesol cynhwysfawr sy’n cysylltu 
pobl â’r gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt. 

“Mae TrC wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 
ddatblygu gwasanaethau bysiau ledled Cymru. Rydyn ni 
wedi ysgwyddo’r cyfrifoldebau dros rwydwaith TrawsCymru 
ac wedi cyflwyno’r gwasanaeth bws fflecsi newydd arloesol.

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd TrC yn cynghori ac yn 
cefnogi Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol Cymru 
a Chyd-bwyllgorau Corfforedig i barhau i ddiwygio’r 
gwasanaethau bysiau. Rydyn ni wedi ymrwymo i 
gynorthwyo’r gwaith o greu rhwydweithiau gwell a mwy 
cysylltiedig ar gyfer bysiau a thrafnidiaeth gyhoeddus ac i 
gynorthwyo’r gwaith o ddatgarboneiddio teithio er mwyn 
darparu un rhwydwaith, un amserlen ac un tocyn.”

Lee Robinson

Cyfarwyddwr Datblygu’r Canolbarth, y Gogledd a Chymru Wledig
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17. Partner
Mae cael system drafnidiaeth integredig yn ei gwneud yn ofynnol inni weithio mewn partneriaeth ag eraill i gyflawni’r newid rydym yn anelu 
ato. Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddeall eu dyheadau ar gyfer y dyfodol, gydag awdurdodau 
eraill i gynllunio dull cydweithredol o ddiwallu ein hanghenion a’n partneriaid yn y gadwyn gyflenwi i siapio’r dyfodol. 
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18. Partneriaethau a chysylltiadau llywodraeth a diwydiant 

• Meithrin perthynas waith dda â Llywodraeth Cymru a datblygu perthynas gref â’n 
partneriaid allweddol. 

• Nodi a mynd ar drywydd cyfleoedd i wella’n barhaus wrth redeg gwasanaethau 
trenau sy’n darparu gwerth am arian, drwy herio strwythurau a chyfrifoldebau 
cyllido’r diwydiant a thrwy ddylanwadu ar a meithrin partneriaethau effeithiol â’r 
diwydiant i hwyluso’r gwaith o ddarparu rhwydwaith rheilffyrdd integredig ar gyfer 
Cymru a’r Gororau. 

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

• 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.

“Fe wnaeth datganoli gweithrediadau rheilffyrdd i Gymru 
yn 2018 nodi dechrau taith o drawsnewidiad. Dros y 
pum mlynedd nesaf byddwn yn parhau i weithio gyda’n 
partneriaid yn y diwydiant rheilffyrdd a’r llywodraeth i 
wella’r seilwaith a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu.

Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn cyflwyno ein 
fflyd newydd sbon o drenau, gan wneud teithwyr yn fwy 
cyfforddus ac annog mwy o ddefnydd o drafnidiaeth 
gyhoeddus. Byddwn hefyd yn parhau i gefnogi’r gwaith 
o ddatblygu’r Ganolfan Fyd-eang ar gyfer Rhagoriaeth 
Rheilffyrdd yn Ne-orllewin Cymru i ddod â phrofion 
rheilffyrdd ac arloesi i’n rhwydwaith ein hunain.”

Alexia Course

Prif Swyddog Masnachol 
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• Chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o adeiladu a datblygu’r Ganolfan Ragoriaeth Fyd-
eang ar gyfer Rheilffyrdd. 

• Darparu cyngor a chymorth strategol ac arbenigol yn fewnol i ddatblygu trafnidiaeth 
gyhoeddus yng Nghymru. 

• Cynorthwyo’r gwaith o ddarparu fflyd tacsis carbon-niwtral ledled Cymru, gan weithio 
gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a’r sector preifat i leihau faint o garbon 
sy’n cael ei greu gan dacsis yng Nghymru. 

19. Gwasanaethau ymgynghorol trafnidiaeth
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20. Y gadwyn gyflenwi a chysylltiadau 

• Sicrhau gwerth am arian drwy ddefnyddio cystadleuaeth yn briodol a sicrhau ein bod 
ni a’n cyflenwyr yn cyflawni rhwymedigaethau contractau. 

• Datblygu tîm sy’n canolbwyntio ar gyflawni, sy’n fedrus yn dechnegol, sy’n gadarn ac 
sy’n ystwyth, ac sy’n gallu ymateb i gyfleoedd newydd a darparu cymorth cyson. 

• Datblygu cadwyn gyflenwi sy’n gynaliadwy ac yn amrywiol, gan ddiwallu anghenion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

• Datblygu cysylltiadau strategol gyda’n cyflenwyr allweddol, gan sicrhau bod amcanion 
strategol yn cael eu halinio, drwy raglen Rheoli Cyflenwyr Strategol strwythuredig.  

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

• Gwella cadernid a pharhad y cyflenwad drwy ddeall ein cadwyn gyflenwi a sicrhau ein 
bod ni’n ymgysylltu â phob haen mewn perthynas â materion strategol, gan gynnwys 
cynaliadwyedd, rheoli risg a chost-effeithiolrwydd. 

• Gwneud ein cadwyn gyflenwi yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael a galluogi 
cyflenwyr i ymgysylltu’n gynnar drwy gyhoeddi ein piblinell caffael. 

“Mae ein cadwyn gyflenwi yn parhau i chwarae rhan 
bwysig yn y ffordd rydyn ni’n cyflawni ein hamcanion. 
Dros y pum mlynedd nesaf, bydd cynnal cadwyn gyflenwi 
amrywiol a chynaliadwy yn parhau i fod o’r pwys mwyaf 
i TrC. Byddwn yn parhau i ymgysylltu â’n cyflenwyr ar 
faterion strategol fel cynaliadwyedd a rheoli risg, sicrhau 
arbedion effeithlonrwydd o ran costau i’r sefydliad a 
gwella perfformiad contractau. Yn TrC byddwn yn parhau 
i ddatblygu swyddogaeth Cadwyn Gyflenwi, Caffael a 
Masnachol effeithiol sy’n gallu ymateb i’n hanghenion a’u 
diwallu’n effeithlon ac yn effeithiol.” 

Alexia Course

Prif Swyddog Masnachol 
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21. Cwsmeriaid a diwylliant 
Rydym wedi ymrwymo i greu system drafnidiaeth sy’n rhoi’r cwsmer yn rhan ganolog ohoni. Rydym yn parhau i ddatblygu cysylltiadau 
agos a chadarnhaol gyda’n cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid, gan sicrhau ein bod yn dylunio ac yn darparu cyfleusterau a gwasanaethau sy’n 
diwallu eu hanghenion. Byddwn hefyd yn parhau i ddatblygu gweithlu medrus ac ymrwymedig, gan weithio mewn partneriaeth â’n pobl 
a’n hundebau llafur i ddarparu ar gyfer ein cwsmeriaid. 
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• Datblygu cynllun clir i wella profiad cwsmeriaid ar gyfer ein holl wasanaethau, gan 
weithio ar draws y sefydliad 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. 

•  Gwneud rhwydwaith rheilffyrdd Cymru yn fwy hygyrch i bobl â symudedd 
cyfyngedig. 

22. Dylunio profiad cwsmeriaid

“Dros y tair blynedd diwethaf, rydym wedi datblygu 
dealltwriaeth ddyfnach o’n cwsmeriaid, wedi buddsoddi yn 
ein rhwydwaith ac wedi dechrau creu diwylliant lle mae’r 
cwsmer wrth galon ein penderfyniadau. Byddwn yn parhau 
â’r gwaith hwn dros y pum mlynedd nesaf ac rydym wedi 
ymrwymo i ddatblygu ein hymgysylltiad â chwsmeriaid, 
sicrhau bod ein rhwydwaith yn fwy hygyrch i bawb, gwella’r 
wybodaeth sydd ar gael i’n cwsmeriaid a dod ag atebion 
arloesol i wella eu profiadau.”

Marie Daly

Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant 
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23. Ymgysylltu â chwsmeriaid, cymuned a rhanddeiliaid 

• Datblygu ein brand a’n gallu i ddarparu gweithgareddau sy’n seiliedig ar wyddor 
ymddygiad ar draws TrC, i gefnogi’r gwaith o gyflawni amcanion Llwybr Newydd: 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021.  

• Datblygu tîm Cysylltiadau Llywodraeth a Materion Cyhoeddus sy’n darparu ymgysylltu 
rhagweithiol, ymatebol, diduedd a dwyieithog er mwyn galluogi craffu, hyrwyddo 
enw da TrC a chefnogi aelodau etholedig i eirioli dros newid mewn ymddygiad 
trafnidiaeth i etholwyr. 

• 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. 

• Creu gwerth brand drwy chwilio am gyfleoedd i ehangu rhagor ar wasanaethau 
ategol TrC sy’n bodloni disgwyliadau cwsmeriaid ac yn rhagori arnynt. 

• Cyflawni strategaeth ymgysylltu gyda chwsmeriaid, a’r rhai nad ydynt yn defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus, er mwyn rhoi cipolwg ar anghenion a safbwyntiau 
cwsmeriaid, gan ein galluogi i ddeall a mynd i’r afael yn well â’r hyn sy’n rhwystro 
pobl rhag teithio, a llywio’r gwaith o ddylunio teithiau cwsmeriaid er mwyn cynyddu’r 
defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus. 

• Cyflawni ein strategaeth ymgysylltu a chyfathrebu fewnol, gan harneisio cydweithio 
ac adeiladu ar ein dull gweithredu ‘un-TrC’. Byddwn yn annog newid ymddygiad 
cadarnhaol yn ein cydweithwyr er mwyn cyflawni ein strategaeth fusnes. 

• Datblygu dull cydweithredol ‘un tîm’ Rheilffyrdd Cymunedol, gan annog cymunedau 
i nodi a manteisio ar gyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol, economaidd ac 
amgylcheddol. 

• Datblygu a gwella ein perthynas â chwsmeriaid a chymunedau yn barhaus, gan 
ddarparu gwasanaeth adborth o ansawdd uchel i bobl Cymru a’r gororau. 

• Datblygu ein model Partner Busnes Cyfathrebu i ddiwallu anghenion newidiol TrC, 
gan greu cysylltiadau strategol llwyddiannus a hirdymor rhwng cyfarwyddiaethau a’r 
tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu i gyflawni amcanion cyffredin. 

• Datblygu ein Rhaglenni Rheilffyrdd Cymunedol, gan gysylltu ac ymgysylltu â 
chymunedau yn eu gorsafoedd lleol a’u rhwydwaith trafnidiaeth, a hyrwyddo Cymru i 
gynulleidfaoedd newydd ar yr un pryd. 

• Annog teithio cynaliadwy ac integredig drwy ymgyrchoedd sy’n canolbwyntio ar y 
cwsmer, sy’n sicrhau gwerth oes i gwsmeriaid ac sy’n cefnogi’r Gymraeg a’i diwylliant. 

• Dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr ceir drwy hyrwyddo’r defnydd o drafnidiaeth 
gyhoeddus ar gyfer teithio lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 

• Cynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel ar gyfer sianeli cyfryngau dan ein 
perchnogaeth, datblygu cysylltiadau cyfryngau allweddol i ddatblygu enw da TrC ac 
annog canfyddiadau cadarnhaol a theithio cynaliadwy. 

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

• Gweithio gyda rhanddeiliaid a chymunedau ar draws dulliau trafnidiaeth gyhoeddus i 
feithrin cysylltiadau sy’n para a sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed. 

• Darparu ymgyrchoedd cyfathrebu sy’n hyrwyddo’r rheilffyrdd a’r ddarpariaeth 
i gwsmeriaid, yn annog pobl i ddefnyddio’r rhwydwaith a galluogi newid mewn 
ymddygiad, sydd yn y pen draw yn cynyddu cyfranogiad cwsmeriaid. 
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“Mae ein cwsmeriaid, ein cydweithwyr, ein rhanddeiliaid a’n 
cymunedau yn eithriadol o bwysig i ni. Dros y pum mlynedd 
nesaf, byddwn yn parhau i ymgysylltu â’n partneriaid i 
gyfleu’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i ddarparu rhwydwaith 
trafnidiaeth y gall Cymru fod yn falch ohono. Wrth i nifer o 
brosiectau trawsnewid ddod i ben, byddwn yn canolbwyntio 
ein hymdrechion ar sicrhau bod ein cwsmeriaid yn deall sut 
gallant elwa orau ar ein gwasanaethau newydd a sicrhau 
bod eu safbwyntiau’n cael eu clywed. Byddwn yn adeiladu 
brand sy’n dod yn rhan annatod o wead bywyd yng 
Nghymru. Byddwn yn cyfathrebu’n effeithiol i helpu pobl 
Cymru i wneud dewisiadau teithio cynaliadwy.”

Lewis Brencher

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu 
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24. Ansawdd gwasanaeth i   
  gwsmeriaid 

• Darparu cyfres gyson o fesurau perfformiad gweithredol ac ansawdd gwasanaeth ar 
draws dulliau a chyfleusterau mae TrC yn berchen arnynt, gan ddarparu gwybodaeth 
reoli werth chweil. 

• Datblygu a gwella ein hymgysylltiad â chwsmeriaid yn barhaus, gan ddarparu 
gwasanaeth gwybodaeth a chymorth o ansawdd uchel i bobl Cymru a rhanbarthau’r 
gororau. 

25. Cyfleusterau i      
   gwsmeriaid 

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

• Datblygu rhwydwaith cyfnewid sy’n gosod safon TrC ar gyfer cyfleusterau 
trafnidiaeth. 

• Ategu’r gwaith o greu a darparu cyfnewidfeydd trafnidiaeth sy’n galluogi cwsmeriaid i 
deithio yn effeithlon, yn ddiogel ac yn gyfforddus. 
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• Creu a darparu atebion tocynnau a phrisiau hygyrch sy’n cynnig y gwerth gorau am y 
daith ac sy’n galluogi atebion syml o ddrws i ddrws i’n cwsmeriaid. 

• Darparu dull mwy strategol o ddiogelu refeniw, gan alluogi a hyrwyddo prynu cyn 
mynd ar y trên a rhoi newid sylweddol ar waith o ran dilysu tocynnau i reoli twyll, ar 
sail dadansoddiad gwell o’r risgiau refeniw sy’n dod i’r amlwg. 

• Darparu strategaeth tocynnau a chynnyrch aml-foddol ar gyfer rhanbarthau Metro 
Cymru, gan integreiddio bysiau a threnau a datblygu cyfnewidfeydd sy’n galluogi 
symud yn effeithlon rhwng dulliau teithio a siwrneiau gwirioneddol o ddrws i ddrws. 

• 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. 

• Datblygu ein hatebion o ran tocynnau i fodloni disgwyliadau cwsmeriaid ac, yn y pen 
draw, sicrhau twf erbyn 2026. 

• Cynyddu lefel y tocynnau clyfar a lleihau’r defnydd o arian parod wrth gynnal 
cynhwysiant drwy gyflwyno sianeli eraill 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. 

26. Profiad manwerthu 

“Mewn byd ar ôl Covid, rydyn ni’n gwybod y bydd angen 
i ni weithio’n galed i ddeall anghenion ein cwsmeriaid 
ac addasu iddyn nhw os ydyn ni am weld mwy o bobl 
yn dychwelyd i drafnidiaeth gyhoeddus. Dros y pum 
mlynedd nesaf, byddwn yn gweithio’n galed i greu sianeli 
a systemau manwerthu sy’n gweithio i’n cwsmeriaid, 
system docynnau haws ei deall a gwasanaeth sy’n 
gweithio i’n holl gwsmeriaid. Rydyn ni’n benderfynol o 
gael gwared ar y rhwystrau sy’n atal pobl rhag teithio ar 
ein rhwydwaith ac annog twf yn y defnydd o drafnidiaeth 
gyhoeddus yng Nghymru.”

Marie Daly

Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant 
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• Datblygu a darparu cynlluniau teithiau integredig, gan alluogi teithiau didrafferth a di-
dor ledled Cymru   

• Datblygu a lansio darpariaeth cynllunio teithiau aml-ddull effeithiol sy’n cynyddu hyder 
cwsmeriaid i ddefnyddio dewisiadau eraill yn lle’r car. 

• Datblygu a darparu gwybodaeth deithio gyson a chywir sy’n galluogi ein cwsmeriaid i 
wneud teithiau integredig di-dor a greddfol a sicrhau mai trafnidiaeth gynaliadwy yw 
eu dewis yn hytrach na’r car ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau.  

• Sicrhau ein bod ni’n cyfathrebu ac yn marchnata ein cynnig i gwsmeriaid ar 
drafnidiaeth gyhoeddus yn effeithiol gan ddefnyddio sianeli digidol erbyn 2025. 

• Darparu gwybodaeth amser real am ein rhwydwaith a’n perfformiad er mwyn i 
weithredwyr a chwsmeriaid allu gweld buddiannau o ran gwella diogelwch, lleihau 
costau a chynyddu ymddiriedaeth erbyn 2026  

27. Profiad digidol cwsmeriaid 

“Rydyn ni’n gwybod bod pobl yn defnyddio mwy a mwy o 
dechnoleg i gynllunio eu taith. Dros y pum mlynedd nesaf, 
byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn darparu’r wybodaeth 
ddiweddaraf a systemau tocynnau o’r radd flaenaf er mwyn 
i’n cwsmeriaid allu teithio’n ddidrafferth ar ein rhwydwaith. 
Ar yr un pryd, byddwn yn buddsoddi mewn technoleg 
sy’n galluogi TrC i ymateb yn gyflym, bod yn fwy effeithlon 
ac annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ledled 
Cymru yn well.”

Dave Williams

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Digidol
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28. Datblygu’r sefydliad a phobl

• Cyflawni achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl ar gyfer TrC erbyn 2024 gydag isafswm 
o statws arian erbyn 2026. 

• Creu gweithlu ymrwymedig ac wedi ei rymuso, gan sicrhau bod gennym y bobl iawn 
gyda’r sgiliau iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn. 

• Defnyddio strategaethau recriwtio a chadw i ddenu a chadw unigolion cymwys ac 
amrywiol i TrC.  

• Gwella profiad ein cydweithwyr drwy greu diwylliant cynhwysol o ymgysylltu â 
gweithwyr, llesiant ac amrywiaeth, sy’n arwain at well llesiant ymysg cydweithwyr yn 
gyffredinol, gwella cynhyrchiant a chadw staff yn well. 

• 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.  

• Buddsoddi yn natblygiad ein cydweithwyr a datblygu ein cynlluniau rheoli olyniaeth i 
atgyfnerthu ein strategaeth o adeiladu sefydliad galluog. 

• Darparu profiad i weithwyr sy’n creu ymgysylltiad a chyfleoedd. 

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

“Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau ein bod ni’n rhoi pobl a 
sgiliau wrth galon ein hagenda a chreu gweithlu amrywiol, 
medrus ac ymrwymedig am y blynyddoedd i ddod. Dros y 
pum mlynedd nesaf, byddwn yn ymgysylltu â phobl o bob 
cefndir ac ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Byddwn 
yn canolbwyntio ar feithrin cydnerthedd sefydliadol a 
datblygu ein gweithwyr drwy gynnig gwaith heriol a 
llwybrau gyrfa cyraeddadwy mewn gweithle lle gall pobl 
fod yn nhw eu hunain. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio 
ar sicrhau bod ein sefydliad yn ystwyth ac yn ymateb i 
anghenion busnes. Byddwn yn sicrhau bod ein pobl yn 
cyd-fynd â’n hamcanion strategol, yn canolbwyntio ar 
ganlyniadau ac yn meddu ar agwedd gwelliant parhaus.”

Marie Daly

Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant 
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29. Adeiladu a chynnal a chadw
Mae datblygu a chynnal ein seilwaith yn hanfodol i’n gwaith. Mae’n ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid a phobl Cymru. Byddwn 
yn parhau i drawsnewid seilwaith trafnidiaeth Cymru, gan ddatblygu ein cyfleusterau a’n seilwaith gweithredu, a chyflwyno trenau a bysiau 
newydd i ddarparu ein gwasanaethau. 
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30. Rheoli seilwaith a chyfleusterau

• Llunio portffolio o offer a thechnegau dadansoddi sy’n ategu’r gwaith o wella 
gwybodaeth am asedau’n barhaus ac sy’n sail i amcanion eraill. 

• Parhau i ddatblygu ein gallu ‘Cleient Gwybodus’ i sicrhau bod ein Rheolwr Seilwaith yn 
cydymffurfio â’r contract ac yn darparu gwerth da. 

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

• Creu a defnyddio fframwaith i optimeiddio stiwardiaeth hirdymor ein hasedau Llinell 
Graidd y Cymoedd. 

• Cyflawni ein cynlluniau ar gyfer datblygu ein rhwydwaith gorsafoedd yn gymdeithasol 
a masnachol, gan weithio gyda’n partneriaid manwerthu yn yr orsaf i wella’r cynnig i 
gwsmeriaid a sicrhau mwy o elw i’n rhwydwaith trafnidiaeth. 

• Datblygu cynnig parcio ceir sy’n diwallu anghenion ein cwsmeriaid, sy’n gwneud 
y defnydd gorau posibl o’n hystâd eiddo ac sy’n creu ffrydiau refeniw ar gyfer ail-
fuddsoddi yn ein rhwydwaith. 

• Datblygu strategaeth addasu i’r newid yn yr hinsawdd sy’n gymesur ac yn seiliedig ar 
dystiolaeth ar gyfer Llinell Graidd y Cymoedd. 

• Datblygu cais cyllid Llinell Graidd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru ar gyfer Cyfnod 
Rheoli 7 (2024 - 29).   

• Datblygu, sefydlu, cynnal a rheoli system adeiladau digidol integredig ac amgylchedd 
data cyffredin sy’n cael ei ddefnyddio ar draws TrC. 

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

• Rheoli contractau manwerthu, parcio a hysbysebu ein gorsafoedd yn effeithiol, 
gan ddatblygu a chyflawni mentrau sy’n cyflawni neu’n rhagori ar incwm targed y 
contractau hyn. 

“Roedd datganoli seilwaith Llinellau Craidd y Cymoedd i Gymru 
yn 2020 yn foment greiddiol i’r rheilffyrdd – yn rhoi seilwaith 
Cymru nol dan reolaeth Cymru.  Mae’r llwybrau hyn yng 
nghanol De-ddwyrain Cymru a nhw yw asgwrn cefn y Metro. 
Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn parhau i ddatblygu ein 
seilwaith, gan gynorthwyo gwaith tîm datblygu seilwaith TrC a 
chynnal ein hasedau i’r safon uchaf bosibl. Byddwn yn parhau 
i sicrhau bod ein seilwaith rheilffyrdd yn darparu’n gyson ar 
gyfer ein gweithredwr rheilffyrdd a’n cwsmeriaid.”

Dan Tipper

Prif Swyddog Seilwaith
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31. Datblygu ceilwaith 

• Parhau i leihau costau cyfalaf y prosiectau adeiladu rydyn ni’n eu darparu, gan 
ddefnyddio dulliau gweithio sy’n parhau i gynyddu gwerth am arian. 

• Creu a chyflawni cynlluniau cyflenwi rhaglenni cadarn sy’n cyflawni prosiectau o fewn 
amserlenni y cytunwyd arnynt. 

• Creu a datblygu cynigion manwerthu a masnachol yn ein gorsafoedd a 
chyfnewidfeydd trafnidiaeth, sy’n diwallu anghenion ein cwsmeriaid ac yn creu 
ffrydiau incwm newydd ar gyfer ailfuddsoddi. 

• Datblygu ein hystâd Llinell Graidd y Cymoedd i greu mannau newydd a gwell i’w 
defnyddio gan y cymunedau a’r busnesau rydym yn eu gwasanaethu, gan ddod â 
gwerth i’r gymdeithas leol. 

•  Galluogi trawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru i wella profiad cwsmeriaid, 
gwella’r ddarpariaeth weithredol a darparu gwasanaethau sy’n cefnogi anghenion 
newidiol cwsmeriaid.  

• Sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein gweithgareddau datblygu seilwaith yn ddiogel ac yn 
creu rhwydwaith rheilffyrdd diogel yng Nghymru.  

• Cynorthwyo newid moddol drwy greu asedau sy’n ategu ac yn gwella profiad ein 
cwsmeriaid yn ein seilwaith presennol a newydd.  

• Cynorthwyo’r gwaith o drawsnewid y seilwaith trafnidiaeth ledled Cymru a’r gororau. 

“Ar hyn o bryd mae TrC yn goruchwylio’r gwaith o 
gyflawni’r rhaglen trawsnewid seilwaith fwyaf yng 
Nghymru ers degawdau. Dros y pum mlynedd nesaf 
byddwn yn parhau i uwchraddio’r seilwaith rheilffyrdd 
a bysiau, yn enwedig yn ne-ddwyrain Cymru drwy 
drawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd, sy’n rhan 
allweddol o Fetro De Cymru. Byddwn hefyd yn 
goruchwylio’r gwaith o agor cyfnewidfa fysiau newydd 
yng Nghaerdydd ac yn cefnogi, yn cynllunio ac yn datblygu 
cynlluniau seilwaith eraill ledled Cymru.” 

Dan Tipper

Prif Swyddog Seilwaith
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32. Seilwaith ac asedau darparu gwasanaeth

• Darparu’r holl drenau newydd, a gofynion capasiti depos i sicrhau bod modd gwella 
amserlenni yn unol â Llwybr Newydd. 

• Sicrhau bod yr holl dechnolegau newydd sydd ar gael ar y trenau i wella’r galluoedd 
rheoli asedau a pherfformiad asedau yn cael eu hysgogi a’u defnyddio’n llawn yn y 
busnes. 
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33. Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid 
Rydyn ni’n gwybod nad oes dim yn bwysicach i’n cwsmeriaid na darparu gwasanaethau dibynadwy o ansawdd uchel bob dydd. Rydym yn 
canolbwyntio ar gynllunio a darparu ein gwasanaethau’n gyson, gan ddarparu gwybodaeth a chymorth pryd ac ymhle y mae ei angen ar 
ein cwsmeriaid. Byddwn yn parhau i fyfyrio’n rheolaidd ar ein perfformiad ein hunain, yn ymgysylltu â chwsmeriaid am eu profiad ac yn 
sicrhau newid cadarnhaol a pharhaus. 
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34. Darparu gwasanaeth 

• Darparu ein holl gontractau trafnidiaeth er mwyn sicrhau gwerth am arian, gan 
gynnwys Cytundeb Seilwaith Llinell Graidd y Cymoedd, cytundebau Llinell Graidd y 
Cymoedd gyda Network Rail a grantiau teithio llesol a TrawsCymru. 

• 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 Amgylchedd Iach, Diogel a Sicr sy’n galluogi ein holl gwsmeriaid i deithio’n 
ddiogel, gan leihau ein heffaith ar yr amgylchedd yn barhaus. 

• Darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid, drwy gyflawni ein haddewid o ran 
amserlenni yn gyson, gwneud y gorau o’n capasiti a darparu’r profiad gorau posibl.  

• Datblygu a darparu gwasanaeth TrawsCymru gwell a mwy penodol yn unol â chynllun 
pum mlynedd y cytunwyd arno. 

“Yn 2020, pan drosglwyddwyd y cyfrifoldeb dros ein 
gwasanaethau arlwyo a glanhau ar fwrdd ein trenau i ni, 
fe wnaethon ni gyrraedd carreg filltir bwysig i’n timau 
gwasanaethau trafnidiaeth.  Roedd yn gyfle heb ei ail i 
ddatblygu a gwella ymhellach y gwasanaethau hyn i’n 
cwsmeriaid a’n cydweithwy. Dros y pum mlynedd nesaf, 
byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn gwella ansawdd ein 
gwasanaethau. Bydd agor ein cyfnewidfa fysiau fawr gyntaf 
yn ne-ddwyrain Cymru hefyd yn garreg filltir bwysig i TrC.”

Jan Chaudhry-Van der Velde

Prif Swyddog Gweithrediadau
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35. Cynllunio ac adrodd ar y gwasanaeth 

• Darparu rheolaeth perfformiad a masnachol gadarn o Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru 
Cyfyngedig, sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau trenau gwerth am arian i’n 
rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid. 

• Trawsnewid gwasanaethau trenau ledled Cymru a’r gororau, gan weithio gyda’n 
partneriaid seilwaith mewn ffordd integredig a di-dor i ddarparu rhwydwaith y gall 
Cymru fod yn falch ohono.

“Yn 2021 gwelsom drosglwyddo gweithrediadau rheilffyrdd 
i’n his-gwmni dan berchnogaeth lwyr, Rheilffyrdd 
Trafnidiaeth Cymru Cyf, gan ddod â gwasanaethau i 
berchnogaeth gyhoeddus am y tro cyntaf. Dros y pum 
mlynedd nesaf, ein nod yw trawsnewid ein rhwydwaith 
rheilffyrdd drwy fuddsoddi mewn trenau, seilwaith 
rheilffyrdd gwell a gorsafoedd wedi eu hadnewyddu. 
Byddwn yn parhau i ddarparu’r gwasanaeth mwyaf diogel a 
gorau posibl i’n cwsmeriaid, ac yn sicrhau gwerth am arian i 
drethdalwyr. Bydd hyn yn darparu rhwydwaith rheilffyrdd a 
fydd yn gwasanaethu pobl Cymru a’r Gororau yn well.”
 
Jan Chaudhry-Van der Velde

Prif Swyddog Gweithrediadau 
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36. Gwerth am arian 
Wrth gyflawni ein gwaith, rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn darparu gwerth am arian i bobl Cymru – gan sicrhau ein bod yn 
cynllunio ac yn cyflawni mewn modd craff yn ariannol. Byddwn yn sicrhau bod gennym gynlluniau ariannol cadarn, yn rheoli ein cyllid yn 
gyfrifol ac yn llywodraethu ein sefydliad i sicrhau ein bod yn gwneud y penderfyniadau gorau posibl. Bydd gweithio’n agos gyda’n cadwyn 
gyflenwi a chaffael effeithiol yn sicrhau ein bod yn cael gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ein sefydliad ac yn sicrhau’r gwerth gorau am 
arian. Yn sail i hyn i gyd mae ein gwaith i ddatblygu ein systemau TG a Digidol yn effeithiol, gan greu gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid 
a’n sefydliad sy’n diwallu eu hanghenion. 
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37. Llywodraethu a rheolaeth ariannol 

• Meithrin cysylltiadau sy’n gallu cyflawni diben TrC, gan ddarparu cyngor dibynadwy, 
dadansoddiadau craff a gwybodaeth reoli effeithiol. 

• Darparu gwell gwerth am arian i bobl Cymru, ailadeiladu ein gwasanaethau yn dilyn 
pandemig y coronafeirws a sicrhau bod gennym rwydwaith mae ein cwsmeriaid yn 
dewis ei ddefnyddio. 

• Sicrhau bod prosesau rheoli cyllideb a gwneud penderfyniadau cadarn ar waith gyda 
dull seiliedig ar dystiolaeth o ymdrin â risg ariannol.   

• Sicrhau bod TrC yn cael ei lywodraethu’n dda gyda phrosesau cadarn a hyblyg, gan 
adeiladu ar hunanarchwiliadau gyda thargedau gwella clir.

“Mae TrC wedi esblygu a thyfu’n gyflym ers 2018. Yn 
ystod y cyfnod hwn, rydym wedi canolbwyntio ar ein 
cysylltiadau, ein llywodraethu a’n penderfyniadau. Dros y 
pum mlynedd nesaf byddwn yn parhau i roi pwyslais ar 
wneud penderfyniadau effeithiol a thryloywder, cynnal 
trefniadau llywodraethu cadarn a gwreiddio diwylliant o 
reoli cyllidebau’n effeithiol, cynllunio busnes a rheolaeth 
ariannol. Byddwn yn parhau i geisio’r canlyniadau gorau a’r 
gwerth gorau am arian i drethdalwyr Cymru, gan gefnogi 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.” 

Heather Clash

Prif Swyddog Cyllid, Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol 
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39. Gwasanaethau TG a        
  digidol 

• Rheoli ystâd ddigidol a TG TrC ar draws gweithredwyr trafnidiaeth, gan sicrhau ei 
bod yn ddiogel, yn gadarn ac yn ddibynadwy, gan amharu cyn lleied â phosibl ar 
wasanaethau. 

• Trawsnewid seilwaith digidol TrC i gynnig darpariaeth o ansawdd uchel sy’n cael ei 
gwerthfawrogi gan ein cwsmeriaid a thrwy gydol ein gweithrediadau. 

38. Cynllunio corfforaethol  
   a busnes 

• Cyflawni cynllun busnes TrC a chefnogi a herio’r sefydliad er mwyn creu sylfaen gost 
effeithlon.
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• 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. 

• 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 o fewn yr archebion presennol.  

• Archwilio cyfleoedd o ran sut mae modd defnyddio’r Ganolfan Fyd-eang newydd ar 
gyfer Rhagoriaeth Rheilffyrdd fel rhan o strategaethau cyflenwi’r fflyd a datblygiadau 
technoleg newydd i helpu’r strategaeth datgarboneiddio. 

• Darparu rheolaeth ariannol ar gyfer prosiectau a rhaglenni seilwaith a gwario arian yr 
Undeb Ewropeaidd yn effeithiol.  

• Lleihau’r carbon sy’n cael ei greu gan weithrediadau rheilffyrdd TrC, drwy gyflwyno 
fflydoedd newydd allyriadau is a datblygu strategaeth i gyflawni sero net erbyn 2040. 

• Provide financial control for infrastructure programmes and projects and spend 
European Union funding effectively. 

• Reduce carbon creation by TfW’s rail operations by introducing new, lower-emission 
fleets and developing a strategy to achieve net zero by 2040.

40. Rheoli contractau a masnach 
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41. Galluogi gwasanaethau
Rydym yn parhau i ddatblygu gwasanaethau sy’n ein galluogi i gyflawni a newid yn effeithiol, gan alluogi’r sefydliad i ddod yn fwy effeithiol. 
Er mwyn diwallu ein hanghenion yn fwy effeithlon, rydym yn creu gwasanaethau canolog sy’n dod ag arbenigedd a gwybodaeth i un lle. 
Wrth i ni newid a datblygu, byddwn yn sicrhau ein bod yn datblygu ac yn newid fel un sefydliad – gan weithio gyda’n gilydd i wella’r hyn 
a wnawn bob dydd. Rydyn ni hefyd wedi ymrwymo i weithio mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy, gan weithio’n rhagweithiol i leihau ein 
heffaith ar yr amgylchedd – a byddwn yn gweithio ar draws y sefydliad i gefnogi a galluogi’r newid hwn. 
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• Cytuno ar ddull gweithredu wedi ei alinio’n strategol ar gyfer rheoli newid sefydliadol, 
a’i roi ar waith, sy’n sicrhau cysondeb o ran dull a methodoleg, ac sy’n ymatebol ac yn 
hyblyg i anghenion busnes 

• Creu meddylfryd lle mae newid yn cael ei groesawu drwy ddiwylliant o welliant 
parhaus.  

• Creu Grŵp Technegol a Cynghori i ddarparu gwasanaethau technegol i Lywodraeth 
Cymru a phartneriaid er mwyn cyflawni a chynnal prosiectau seilwaith yn y ffordd 
orau bosib. 

• 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. 

• Cynnal (drwy ymgynghori â bwrdd TrC, yr uwch dîm arwain a Llywodraeth Cymru), 
adolygiad o’n model gweithredu presennol i ategu’r gwaith o ddatblygu model 
gweithredu targedau newydd ar gyfer TrC, yn seiliedig ar feddwl drwy systemau ac 
yn unol â’n gweledigaeth, ein hamcanion a’n gallu y cytunwyd arnynt. 

42. Rheoli newid 

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i fod yn sefydliad 
effeithlon ac effeithiol, gan ddiwallu anghenion pobl Cymru 
a darparu rhwydwaith i fod yn falch ohono. Dros y 5 
mlynedd nesaf byddwn yn parhau i ddatblygu ein sefydliad 
a’n galluoedd, gan sefydlu model gweithredu effeithiol 
a systemau rheoli integredig sy’n annog gwelliannau 
parhaus ac arloesedd ym mhopeth a wnawn.” 

David O’Leary

Cyfarwyddwr Trawsnewid a Newid Busnes
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43. Diogelwch, cynaliadwyedd a rheoli risg 

• Parhau i wella iechyd, diogelwch, llesiant a diogelwch ein cydweithwyr, ein cwsmeriaid 
a’n partneriaid ar draws rhwydwaith trafnidiaeth aml-ddull. 

• 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 amgylcheddol. 

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

• Sicrhau bod TrC yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn 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 chyngor drwy ein 
cadwyn gyflenwi, ein cymunedau a’n partneriaid. 

• Darparu cyngor ac arbenigedd i Gynllun Cyflawni Carbon Isel Cymru 2, gan weithio 
gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i lunio atebion i ddatgarboneiddio trafnidiaeth 
yng Nghymru. 

“Bydd diogelwch a chynaliadwyedd wrth galon popeth 
mae TrC yn ei wneud bob amser. Rydyn ni wedi ymrwymo 
i sicrhau bod ein gwasanaethau a’n cyfleusterau yn aros yn 
ddiogel i gwsmeriaid a chydweithwyr, ac rydyn ni’n ystyriol 
o’r cymunedau a’r amgylchedd rydyn ni’n gweithredu 
ynddynt. Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn hefyd yn 
parhau i ddatblygu a darparu gweithgareddau sicrwydd 
sy’n sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein hamcanion mewn 
modd craff, effeithiol, sy’n cydymffurfio’n dechnegol, 
yn effeithlon a chyda golwg glir ar ein targedau 
cynaliadwyedd. Byddwn yn gwneud hyn drwy ddatblygu 
ein methodolegau rheoli prosiectau yn barhaus, gan 
ddarparu gwybodaeth gymwys am beirianneg yn ogystal â 
gweithgareddau sicrwydd allweddol i ategu ein fframwaith 
rheoli risg ymhellach.”

Leyton Powell

Cyfarwyddwr Diogelwch, Cynaliadwyedd a Risg
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44. Ein fframwaith llywodraethu 
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Mae fframwaith llywodraethu allweddol TrC yn nodi sut rydym yn cael ein rheoli. Mae’r fframwaith yn cynnwys Bwrdd TrC a’i bwyllgorau, y 
Tîm Arwain Gweithredol, is-byrddau cwmnïau, a byrddau Llywio a Gweithrediadau TrC Llywodraeth Cymru. 

• Mae Bwrdd TrC yn gyfrifol am ddarparu gweledigaeth strategol a llywodraethu gref, 
gan gynnwys: 

• Sefydlu ein gweledigaeth, pwrpas a gwerthoedd 

• Pennu ein strategaeth a’n strwythur 

• Hyrwyddo safonau uchel o ran cyllid cyhoeddus, gan gynnal egwyddorion sy’n 
ymwneud â rheoleidd-dra, priodoldeb a darparu gwerth am arian 

• Dirprwyo i’r rheolwyr, fel dal y rheolwyr i gyfrif mewn perthynas â dirprwyaethau, 
llywodraethu a chyflawni 

• Bod yn atebol i Lywodraeth Cymru fel yr unig aelod-warantwr a bod yn atebol 
i randdeiliaid perthnasol, gan gefnogi a darparu her adeiladol i’n Tîm Arwain 
Gweithredol a’u dal yn atebol am gyflawni ein cynllun busnes a’n prif elfennau i’w 
cyflawni, gan gynnwys diogelwch, gwasanaeth a chostau 

• Helpu ein Tîm Arwain Gweithredol drwy gynnig cyngor a mentora i ddatblygu 
strategaeth fusnes TrC a pharhau i wella perfformiad busnes TrC 

• Dal perfformiad Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf a Gwasanaethau Arloesi 
Trafnidiaeth Cymru Cyf yn atebol drwy eu Cadeiryddion 

• Sicrhau bod adnoddau digonol ar gael, a bod dilyniant ar lefel uwch wedi ei gynllunio’n 
dda 

Ategir gwaith ein Bwrdd gan chwe is-bwyllgor, pob un yn cael ei gadeirio gan 
Gyfarwyddwr Anweithredol. Mae aelodaeth yr is-bwyllgorau’n cynnwys Cyfarwyddwr 
Anweithredol ychwanegol, aelodau o’n Tîm Arwain Gweithredol, ynghyd â chyflogeion 
perthnasol eraill. Mae ein Pwyllgor Pobl, Taliadau ac Enwebiadau hefyd yn cynnwys 
cynrychiolydd ar ran y gweithwyr. 

Mae Bwrdd TrC yn cael ei gadeirio gan Scott Waddington. 
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Aelodau eraill 

• Sarah Howells (Cyfathrebu a Chwsmeriaid) 

• Alison Noon-Jones (Pobl, Taliadau ac Enwebiadau) 

• Nikki Kemmery (Iechyd, Diogelwch a Llesiant) 

• Alun Bowen (Archwilio a Risg) 

• Vernon Everitt (Prosiectau Mawr) 

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol 

• James Price (Prif Weithredwr) 

• Heather Clash (Prif Swyddog Cyllid, Llywodraethu a Gwasanaethau 
Corfforaethol) 

Sylwedydd/Cynrychiolydd Undebau Llafur  

• Cymdeithas Staff Cyflogedig Trafnidiaeth 

Is-bwyllgorau Bwrdd TrC 

• Archwilio a Risg 

• Cyfathrebu a Chwsmeriaid 

• Iechyd, Diogelwch a Lles 

• Prosiectau Mawr

• Pobl, Tâl ac Enwebiadau
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Mae Trafnidiaeth Cymru Cyf yn gweithredu nifer o is-gwmnïau y mae ganddo ran-berchnogaeth ynddynt neu berchnogaeth lawn. 

45. Is-fyrddau’r cwmni 

Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf 
Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf yn eiddo llwyr i TrC ac mae’n gyfrifol 
am gyflawni’r rhwymedigaethau a nodir yn y Cytundeb Grant sy’n ymwneud â 
masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau rhwng Gweinidogion Cymru a Rheilffyrdd 
Trafnidiaeth Cymru Cyf. 

Mae’r bwrdd yn cael ei gadeirio gan ein Prif Swyddog Gweithredol, Swyddog Cyfrifyddu 
TrC a rheolwr llinell Prif Swyddog Gweithrediadau Trafnidiaeth Cymru. 

Mae Bwrdd TrC yn dal ein Prif Swyddog Gweithredol yn atebol am berfformiad 
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. 

Mae Bwrdd Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cynnwys ein Prif Swyddog Cyllid, 
Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol, Prif Swyddog Masnachol, Prif Swyddog 
Gweithrediadau, Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant a Chyfarwyddwr Anweithredol, 
Peter Strachan.

Gwasanaethau Arloesi TrC Cyf 
Mae Gwasanaethau Arloesi TrC Cyf yn fenter ar y cyd rhwng TrC, Amey a Keolis. 
Sefydlwyd i fod yn gatalydd ar gyfer newid ac ysgogi arloesi yng ngrŵp Trafnidiaeth 
Cymru o gwmnïau, gan alluogi darparu rhwydwaith trafnidiaeth integredig yng 
Nghymru a’r gororau. Ein Prif Swyddog Cynllunio a Datblygu Trafnidiaeth sy’n cadeirio’r 
cwmni. Ein Prif Swyddog Masnachol, y Cyfarwyddwr Trawsnewid a Newid Busnes a’r 
Cyfarwyddwr TG a Gwasanaethau Digidol yw cyfarwyddwyr penodedig TrC. 

Pullman Rail Ltd

Yn is-gwmni dan berchnogaeth lwyr TrC, mae Pullman Rail yn darparu gwasanaethau 
cynnal a chadw ac archwilio cerbydau i amrywiaeth o gwmnïau trydydd parti, gan 
gynnwys Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf. 

Dan gadeiryddiaeth un o’n cyfarwyddwyr anweithredol (Alun Bowen), ein 
Prif Swyddog Gweithredol, ein Prif Swyddog Masnachol a’n Pennaeth Cyllid 
Gweithrediadau Trafnidiaeth yw cyfarwyddwyr penodedig TrC. 

PTI Cymru Holdings Ltd
Caffaelodd TrC fusnes PTI Cymru Holdings Ltd yn 2022, yn unol â’n hamcan i greu 
gwasanaeth canolfan gyswllt i gwsmeriaid sy’n teithio ledled Cymru. Mae’r gwaith o 
integreiddio’r busnes hwn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a disgwylir iddo gael ei 
gwblhau erbyn dechrau 2023.  Dan gadeiryddiaeth Cyfarwyddwr Trawsnewid a Newid 
Busnes TrC, ein Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, y Cyfarwyddwr Ymgysylltu 
â Chwsmeriaid a’r Cynghorydd Strategol ar gyfer Trafnidiaeth Integredig yw’r 
cyfarwyddwyr penodedig.
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46. Ein Tîm Arwain Gweithredol 

Mae ein Tîm Arwain Gweithredol yn gyfrifol am y canlynol:   

• Rhedeg TrC – gan gynnwys materion Cyllid, Pobl ac Iechyd a Diogelwch o fewn ein 
fframwaith llywodraethu y cytunwyd arno 

• Perfformiad a chyflawni prosiectau 

• Perfformiad a darpariaeth o ddydd i ddydd, gan gynnwys gwasanaethau trenau a 
datblygu seilwaith 

Ein Tîm Arwain Gweithredol:   

• James Price, Prif Swyddog Gweithredol 

• Heather Clash, Prif Swyddog Cyllid, Llywodraethu a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

•  Lewis Brencher, Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

• Jan Chaudhry Van-der Velde, Prif Swyddog Gweithrediadau 

• Alexia Course, Prif Swyddog Masnachol  

• Marie Daly, Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant 

• Geoff Ogden, Prif Swyddog Cynllunio a Datblygu Trafnidiaeth 

• David O’Leary, Cyfarwyddwr Trawsnewid a Newid Busnes 

• Leyton Powell, Cyfarwyddwr Diogelwch, Cynaliadwyedd a Risg 

• Lee Robinson, Cyfarwyddwr Datblygu’r Canolbarth, y Gogledd a Chymru 
Wledig 

• Dan Tipper, Prif Swyddog Seilwaith
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47. Ein perthynas â Llywodraeth Cymru  

Mae strwythurau a threfniadau llywodraethu TrC a’i berthynas â Llywodraeth Cymru 
wedi cael eu datblygu yn unol â’r canllawiau ar reoli cysylltiadau â phartneriaid allanol a 
ddisgrifir yn nogfen ‘Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd 
wedi ystyried canllawiau Swyddfa Cabinet Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar sefydlu 
cyrff cyhoeddus. 

Mae ein strwythurau a’n trefniadau llywodraethu’n golygu bod gan TrC hunaniaeth 
gyfreithiol glir o fewn fframwaith cadarn sydd wedi ei sefydlu, gan roi pellter rhyngom a 
Llywodraeth Cymru a’i alluogi i wneud penderfyniadau gweithredol annibynnol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn pennu nodau a pherfformiad cyffredinol TrC ar lefel 
strategol, gan sicrhau ein bod ni’n gweithredu’n effeithlon ac yn gweithredu er budd y 
cyhoedd. 

Mae strwythur cwmni presennol TrC hefyd yn cynnig hyblygrwydd sylweddol os bydd 
angen gwneud newidiadau yn y dyfodol. Mae’r model hefyd yn fwy cyfarwydd i’r 
sefydliadau masnachol mae TrC yn gweithio’n agos â nhw. 

Er bod TrC yn cael ei gyllido ag arian cyhoeddus, mae’n bosibl y gallem gynhyrchu 
incwm ychwanegol o ffynonellau allanol. 

Byddai arbedion ychwanegol y byddai TrC yn eu creu ar gael i ni eu hail-fuddsoddi yn 
rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. 

Gallai TrC hefyd ddefnyddio asedau, fel y tir a’r adeiladau rydyn ni’n berchen arnynt ac yn 
eu gweithredu, i ddarparu ffrydiau incwm ychwanegol er budd rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus Cymru. 
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48. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru

Bwrdd Llywio Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru 
Mae’r Bwrdd Llywio hwn: 

• Yn ceisio sicrwydd gan Brif Weithredwr TrC fel swyddog cyfrifyddu ar gyfer y cyllid 
mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i TrC 

• Yn trafod, ar lefel strategol, y perfformiad o ran cynorthwyo Gweinidogion Cymru i 
gyflawni eu swyddogaethau 

• Yn fforwm rheolaidd ar gyfer trafodaethau strategol am gylch gwaith TrC yn y dyfodol 

• Yn ceisio sicrwydd gan TrC ynghylch ein fframwaith llywodraethu 

• Yn trafod materion sy’n cael eu huwchgyfeirio gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd 
Gweithrediadau Trafnidiaeth Cymru. 

• Yn goruchwylio TrC ar ran Prif Swyddogion Cyfrifyddu a Swyddogion Cyfrifyddu 
Ychwanegol Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am gyllid TrC 

• Yn cynghori Gweinidogion ar berfformiad a chyfeiriad TrC 

Mae ein Cadeirydd a’n Prif Swyddog Gweithredol yn cynrychioli TrC ar y bwrdd hwn, 
sydd hefyd yn cynnwys Cyfarwyddwr Anweithredol o Fwrdd Llywodraeth Cymru ymysg 
ei aelodau. 

Bwrdd Gweithrediadau Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru
Mae’r Bwrdd Gweithrediadau hwn:  

• Yn trafod perfformiad gweithrediad TrC o ran cynorthwyo Gweinidogion Cymru i 
gyflawni eu swyddogaethau 

• Yn trafod cynnydd ar wariant a phroffilio 

• Yn hwyluso trafodaethau gweithredol am reolaeth TrC o ddydd i ddydd, ei gyfeiriad a’i 
gylch gwaith yn y dyfodol 

• Yn rhoi sicrwydd gan TrC ynghylch rheoli perfformiad y Cwmni ac, os oes angen, 
uwchgyfeirio materion a risgiau i’r Bwrdd Llywio 

• Yn darparu adroddiadau rheoli am TrC i’r Prif Swyddog Cyfrifyddu a’r Swyddogion 
Cyfrifyddu Ychwanegol yn Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am gyllid Trafnidiaeth Cymru 

• Yn adrodd i’r Bwrdd Llywio sy’n cynghori Gweinidogion Cymru ar berfformiad a 
chyfeiriad TrC 

Cadeirir y Bwrdd Gweithrediadau gan Gyfarwyddwr Seilwaith Economaidd Llywodraeth 
Cymru ac mae uwch reolwyr eraill hefyd yn bresennol yn ei gyfarfodydd. 
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49. Saernïaeth gynghorol

Fe wnaethom sefydlu ein Panel Cynghori annibynnol yn 2020 i helpu i ddarparu 
cyngor o ansawdd da i’n sefydliad ac i graffu’n effeithiol ar TrC, drwy lens Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r Ddeddf Cydraddoldeb (2010). Mae’r panel yn 
ethol cadeirydd annibynnol ac yn gyrru ei agenda ei hun o ran herio a chefnogi TrC i 
gyflawni ein cylch gwaith uchelgeisiol. 

Mae’r panel yn cynnwys cynrychiolaeth o blith amrywiaeth eang o unigolion a 
sefydliadau, gan gynnwys Transport Focus, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 
y Comisiwn Plant a Phobl Ifanc, Sustrans, Stonewall Cymru, Cytûn, y Gymdeithas 
Trafnidiaeth Gymunedol a Chydffederasiwn Cludiant Teithwyr. Hyd yma, mae’r panel 
wedi edrych ar faterion allweddol gan gynnwys prisiau, yr ymateb i bandemig y 
coronafeirws a siarter pobl ifanc TrC. Wrth symud ymlaen, rydym yn disgwyl y bydd yn 
parhau i’n herio a’n harwain ar ein datblygiad a’n darpariaeth yn y dyfodol. 

Rhan o rôl y panel yw sicrhau bod TrC yn gwrando ar safbwyntiau ac yn ymgysylltu â 
grwpiau a sefydliadau ar draws ein cylch gwaith, ac yn ogystal â’r panel ei hun, mae 
TrC yn cynnal nifer o fforymau a mecanweithiau ymgysylltu i sicrhau bod cymunedau, 
cwsmeriaid a grwpiau cynrychioliadol yn gallu dylanwadu ar ein gweithgarwch. 

Mae hyn yn cynnwys cynnal pedwar fforwm rhanbarthol yn barhaus, yn ogystal 
â grwpiau pwnc penodol, gan gynnwys y panel ymgynghorol cynaliadwy, y grŵp 
cynghori teithio llesol, paneli teithwyr a phanel hygyrchedd a chynhwysiant. Mae hyn yn 
ymwneud â sicrhau ein bod ni’n gwrando, yn cydweithio ac yn gweithredu’r gwelliannau 
angenrheidiol ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth cynhwysol. 

Yn y dyfodol, rydym yn bwriadu datblygu ein pensaernïaeth ymgynghorol gyffredinol yn 
unol â datblygiad ein cylch gwaith gan Lywodraeth Cymru, gan helpu i sicrhau ein bod 
ni’n parhau i wrando ac ymgysylltu ar draws ein holl feysydd darparu. 
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Mae aelodaeth bresennol ein Panel Cynghori yn cynnwys:

• Ffederasiwn Busnesau Bach

• Network Rail

• Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

• Sustrans Cymru

• Transport Focus

• Cymdeithas Cludiant Cymunedol

• Cydffederasiwn Diwydiant Prydain

• Comisiynydd Plant Cymru

• Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

• Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru

• Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid

• Sefydliad Bevan

• Stonewall Cymru

• CPT Cymru

• Cadeirydd, Trafnidiaeth Cymru

• Rheolwr Hygyrchedd a Chynhwysiant TrC
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