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Cipolwg ar y flwyddyn

Gwariant 2018/19

Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r cwmni nid-er-elw sy’n mynd
ati i wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu
rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a
hygyrch o safon uchel.
Mae 2018/19 wedi bod yn flwyddyn o newid a thwf i TrC.
Dyma rai o’n prif lwyddiannau.
Cyfanswm y buddsoddiad arfaethedig mewn rheilffyrdd

£5 BILIWN
DROS 15 MLYNEDD
Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru
• Mae TrC wedi llwyddo i gwblhau proses

deialog gystadleuol ac arloesol i gaffael Partner
Gweithredu a Datblygu newydd, Keolis Amey
Wales Cymru Limited, i redeg gwasanaeth
rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ac i helpu i
adeiladu Metro De Cymru. Mae Keolis Amey
Wales Cymru Limited, Cwmni Cyfyngedig
Preifat, bellach yn gweithredu fel Gwasanaethau
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
• Mae gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

bellach yn rhedeg o dan frand Trafnidiaeth
Cymru, gyda gweithwyr y ddau sefydliad yn
gweithio fel un tîm
• Fe wnaethon ni symud y broses Trosglwyddo

Pwerau ymlaen gyda’r Adran Drafnidiaeth cyn
dyfarnu’r contract newydd i redeg gwasanaeth
rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

Y broses gaffael fwyaf
i Lywodraeth Cymru ei
chynnal erioed
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Mwy o wybodaeth ar dudalen 25
• Roeddem ni wedi cydweithredu’n effeithiol â

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
cyn lansio gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r
Gororau
Lansio gwasanaeth rheilffyrdd
newydd Cymru a’r Gororau
• Ar 14 Hydref 2018, fe wnaethon ni lansio’r
gwasanaeth newydd er mwyn dechrau
trawsnewid ein rhwydwaith rheilffyrdd
Seilwaith/Llinellau Craidd y Cymoedd
• Rydym ni wedi gwneud cynnydd o ran
trosglwyddo Llinellau Craidd y Cymoedd i
feddiant TrC er mwyn datblygu Metro De Cymru
• Rydym ni wedi gwneud gwaith dylunio ar gyfer
nifer o brosiectau seilwaith rheilffyrdd, gan
gynnwys trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd,
gorsafoedd newydd a Metro Gogledd Cymru

£30 miliwn

£33 miliwn

wedi’i wario ar ddatblygu
seilwaith rheilffyrdd

wedi’i wario ar brosiectau eraill ac ar
weithredu’r gwasanaeth

£88 miliwn

£151 miliwn

o wariant gweithredol
(nid gwariant cyfalaf)

wedi’i wario gyda’i gilydd hyd
31 Mawrth 2019

Fframwaith Cyflenwi Seilwaith Trafnidiaeth
Gynaliadwy
Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethon ni benodi
Partneriaid Cyflenwi Seilwaith i’n Fframwaith
Cyflenwi Seilwaith Trafnidiaeth Gynaliadwy, a
hynny i gyd-fynd â’r gwaith o gaffael ein Partner
Gweithredu a Datblygu.

Adeiladu TrC

Rydym ni’n adeiladu ein tîm i reoli contract
y gwasanaethau rheilffyrdd, i gyflawni
newidiadau i’r seilwaith ac i ddarparu
cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru.

#63
Ar ddiwedd 2018/19, roeddem ni’n cyflogi
63 o weithwyr parhaol.
Ein Huned Fusnes yng Ngogledd Cymru
Rydym ni wedi agor ein Huned Fusnes newydd i
Ogledd Cymru yn Wrecsam ac wedi penodi ein
Cyfarwyddwr Gogledd Cymru, Lee Robinson.

Metro De Cymru
Rydym wedi dechrau buddsoddi £738 miliwn i
uwchraddio seilwaith er mwyn datblygu Metro De
Cymru. Mae nifer o brosiectau ar gyfer Metro De
Cymru wedi cael eu
hariannu’n rhannol
gan Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop
drwy Lywodraeth
Cymru.

Gwobrau
Fe wnaeth TrC ennill y wobr Gweledigaeth
y Flwyddyn ar gyfer Metro arfaethedig De
Cymru yng ngwobrau Global Light Rail 2018.
Mae’r gwobrau llawn bri hyn yn cydnabod
rhagoriaeth ac arloesedd yn y sector rheilffyrdd
trefol ac ysgafn cyffredinol.
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Roedd 2018/19 yn flwyddyn dyngedfennol wrth i ni gymryd awenau
gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a hoffwn ddiolch i’n
rhanddeiliaid lu am eu cefnogaeth, eu craffter a’u cymorth parhaus.
Yn ystod y flwyddyn, roeddem ni wedi canolbwyntio ar y canlynol:

Datganiad y
Cadeirydd
Scott Waddington

Croeso i adroddiad blynyddol TrC. Ynddo, cewch y
wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd yn 2018/19
a chlywed am rai o’n cynlluniau uchelgeisiol.
Mae creu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus
integredig diogel, dibynadwy, fforddiadwy
a charbon isel yn un o brif ymrwymiadau
strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru,
Ffyniant i Bawb. Mae gan TrC rôl bwysig yn
cyflawni’r nodau allweddol sydd wedi’u nodi yn
Ffyniant i Bawb ac rwy’n hynod o falch y bydd
ein cynlluniau i drawsnewid trafnidiaeth yn cael
effaith gadarnhaol a hirdymor ar economi Cymru.
Rydym ni hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru i wneud y mwyaf o fuddion ei rhaglen
cyllid cyfalaf hirdymor ar gyfer trafnidiaeth
a chanolbwyntio ar gyflawni prosiectau’n
effeithlon ac yn effeithiol i fanteisio i’r eithaf ar
bŵer prynu sylweddol y sector cyhoeddus.
Ar ôl ymuno â TrC ym mis Ionawr
2019, rwy’n mwynhau gweithio
gydag aelodau eraill Bwrdd TrC
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lle mae pob un yn cyfrannu ei arbenigedd
ei hun. Rydym ni’n parhau i gryfhau’r
Bwrdd gyda Chyfarwyddwyr Anweithredol
newydd. Yn fwyaf diweddar fe wnaethon
ni groesawu Alun Bowen i’r tîm. Rhywbeth
arall sydd wedi gwneud argraff arna’ i yw’r
uwch arweinyddiaeth a pha mor wybodus,
angerddol a phenderfynol yw’r tîm ehangach.
Yn 2018/19, fe wnaethon ni sefydlu isbwyllgorau Bwrdd – Archwilio a Risg;
Cwsmeriaid a Chyfathrebu; Iechyd,
Diogelwch a Lles; a Phobl. Mae pob un yn
canolbwyntio ar welliannau parhaus.
Rwyf i a James Price, Prif Weithredwr TrC,
hefyd yn cwrdd yn fisol â Llywodraeth
Cymru yn ein Bwrdd Llywio er mwyn
monitro’r cynnydd mae TrC yn ei wneud.

• Strwythuro TrC, recriwtio a chreu’r amgylchedd

• Paratoi ar gyfer cymryd y cyfrifoldeb dros

gwaith priodol i gyflawni ein cynllun strategol
• Paratoi ar gyfer cymryd awenau gwasanaeth
rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ar 14 Hydref 2018
dan frand Trafnidiaeth Cymru
• Cydweithio â Gwasanaethau Rheilffyrdd
Trafnidiaeth Cymru i wneud yn siŵr bod ein
gwasanaethau rheilffyrdd yn cyrraedd eu
targedau perfformio. Rydym ni’n parhau i
gryfhau ein perthynas, sy’n datblygu’n dda

Linellau Craidd y Cymoedd gan Network Rail,
yn ogystal â’r buddsoddiad sylweddol mewn
seilwaith i greu Metro De Cymru
• Datblygu dull gweithredu cynaliadwy a moesol
newydd ar gyfer caffael er mwyn sicrhau’r
cyfleoedd gorau posib i gyflenwyr Cymru a
chreu brand sy’n nodweddiadol o Gymru
• Rhoi’r sylfeini cywir yn eu lle drwy wreiddio
proses lywodraethu effeithiol

“Rwy’n mwynhau gweithio gydag aelodau eraill Bwrdd TrC, lle
mae pob un yn cyfrannu ei arbenigedd ei hun. Rydym ni’n
parhau i gryfhau’r Bwrdd gyda Chyfarwyddwyr Anweithredol
newydd. Yn fwyaf diweddar fe wnaethon ni groesawu Alun
Bowen i’r tîm.”
Bydd adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth
cynaliadwy’n arwain at fuddion eang i bawb yng
Nghymru. Bydd yn golygu mwy o gyfleoedd
cyflogaeth ac yn ein galluogi i integreiddio
gwasanaethau addysg, iechyd a rhai pwysig eraill
er mwyn iddynt fod ar gael yn haws.

Mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth
rydym ni’n ei wneud ac yn dylanwadu ar ein
penderfyniadau. Rydym ni’n glir ynglŷn â’n
gweledigaeth ar gyfer y dyfodol ac rwy’n
benderfynol o wella profiadau cwsmeriaid wrth
deithio ar ein rhwydwaith.

Drwy ein dull gweithredu cynaliadwy a moesol
ar gyfer caffael, rydym ni’n gwneud yn siŵr bod
ein buddsoddiadau’n creu cymaint o gyfleoedd
â phosib i’r llond gwlad o fusnesau talentog
yng Nghymru. Mae hynny’n cyd-fynd â nodau
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Nod
y Fframwaith Cyflenwi Seilwaith Trafnidiaeth
Gynaliadwy yw datblygu perthnasau hirdymor
â chyflenwyr, gan helpu igreu cyflogaeth
leol a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau ac i gael
hyfforddiant.

Fe wnaethon ni dreulio 2018/19 yn gosod
sylfeini ein cwmni. Erbyn hyn mae gennym ni
dîm cryf a hoffwn ddiolch i bawb yn TrC am
eu brwdfrydedd a’u gwaith caled. Rydym ni’n
gwybod bod ein strategaeth yn un uchelgeisiol
ond rwy’n hyderus ein bod yn barod am yr heriau
sydd i ddod wrth i ni ddechrau ar gam cyflawni
allweddol yn ein taith.

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19
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Datganiad y Prif
Weithredwr
James Price

Pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru
fuddsoddiad gwerth £5 biliwn yn ein gwasanaeth
rheilffyrdd y llynedd, roedd hynny’n arwydd o
ddechrau newydd i’n rhwydwaith trafnidiaeth ac
yn fuddsoddiad hirdymor yn ffyniant Cymru yn y
dyfodol. Mae gennym gyfle unwaith mewn oes
i greu rhwydwaith rheilffyrdd y gellir ei adeiladu
mewn rhwydwaith trafnidiaeth integredig a fydd
yn gwella cysylltedd, yn annog twf economaidd
cynaliadwy ac yn cefnogi ein gwasanaethau
cyhoeddus yn well.
Bydd nifer o’r trawsnewidiadau sydd yn yr arfaeth
yn cymryd amser, ond mae gennym agenda glir
a chynlluniau cynhwysfawr ar waith. Rydym ni’n
gwybod y byddwn yn wynebu heriau ac yn deall
y risgiau sydd ynghlwm â’r cynlluniau. Rydym
ni’n angerddol dros arwain newid mor gyflym
â phosib er mwyn cyflawni ein cenhadaeth i
greu rhwydwaith trafnidiaeth integredig y mae
Cymru’n falch ohono.
Rydym ni’n benderfynol o wneud yn siŵr bod
teithiau ein cwsmeriaid yn ddiogel, a bod y bobl

8

a’r cyflenwyr sy’n gweithio gyda ni yn mynd adref
yn ddiogel ac yn iach bob dydd.
Mae 2018/19 wedi bod yn flwyddyn o
drawsnewid a thwf i TrC. Rydym ni wedi bod yn
rhan o’r broses gaffael fwyaf i Lywodraeth Cymru
ei chynnal erioed er mwyn penodi ein Partner
Gweithredu a Datblygu newydd. Fe wnaethon ni
wedyn baratoi ar gyfer cymryd cyfrifoldeb dros
redeg gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau
ar 14 Hydref 2018, a gwneud hynny mewn ffordd
a oedd yn achosi cyn lleied o drafferth â phosib i’n
cwsmeriaid.
Er bod stormydd, tywydd hydrefol a hen drenau
wedi achosi heriau sylweddol i ni yn ystod y
misoedd cyntaf, fe wnaethon ni weithio ddydd
a nos i adfer gwasanaethau i’n cwsmeriaid. Fe
wnaethon ni sefydlu rhaglen i nodi achosion
cyffredin a niferus methiannau trên i’w rhwystro
rhag digwydd yn y lle cyntaf. Ar ben hynny, fe
wnaethon ni gyflwyno prosesau symlach yn
ein gweithdai er mwyn cael ein trenau’n ôl ar y
cledrau’n gyflymach.

“Rôl TrC yw cyflawni’r ehangiad sylweddol hwn ac er bod
graddfa a chymhlethdod yr hyn rydym ni’n ei wneud heb eu
tebyg o’r blaen, mae’r tîm yn TrC yn canolbwyntio ar wneud
gwahaniaeth i bobl, cymunedau a busnesau Cymru.”
Rydym ni’n benderfynol o wneud yn siŵr bod ein
cwsmeriaid wrth galon y rhwydwaith trafnidiaeth
rydym ni’n ei ddatblygu, ac mae’n bwysig rhoi’r
profiad gorau posib iddynt cyn gynted ag y bo
modd. Yn 2018/19, fe wnaethon ni ddechrau
buddsoddi £40 miliwn yn ein fflyd bresennol i wella
lefelau gwasanaeth, cyflwyno gwasanaethau
ychwanegol a gwneud gwelliannau hygyrchedd.
Rydym ni’n gobeithio bod ein cwsmeriaid eisoes yn
dechrau gweld buddion y buddsoddiad hwn.
Ar ben hynny, mae ein tîm gwasanaethau
rheilffyrdd wedi recriwtio 120 o weithwyr
ychwanegol i redeg y gwasanaethau ers cymryd
awenau gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.
Mae ein pobl yn allweddol i lwyddiant TrC ac rydym
ni’n gwneud yn siŵr bod eu llais yn dylanwadu ar
ein penderfyniadau. Rydym ni’n datblygu
partneriaeth gymdeithasol effeithiol ac wedi dewis
cydnabod yr holl undebau yn y sectorau rydym ni’n
gweithredu ynddynt. Rydym ni hefyd wedi
gwahodd cynrychiolydd undebau llafur i ymuno â’n
Pwyllgor Pobl ac i gymryd rhan yn ein cyfarfodydd
Bwrdd.
Rydym ni wedi dechrau adeiladu TrC a recriwtio’r
tîm sydd ei angen arnom i gyflawni ein nodau
uchelgeisiol. Ein nod yw bod yn gyflogwr delfrydol
lle mae ein pobl yn teimlo eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi ac yn gallu mwynhau gyrfaoedd
boddhaus.

Gan edrych i’r dyfodol, rydym ni hefyd wedi
dechrau adeiladu ein rhwydwaith i’r dyfodol ac yn
2018/19 rydym ni wedi buddsoddi £29 miliwn i
ddatblygu ein seilwaith rheilffyrdd.
Mae buddsoddiad cyhoeddus â phwrpas wrth
galon dull gweithredu TrC ac mae’n cyd-fynd â
Chynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth
Cymru. Rydym ni’n credu ei fod yn gallu gwneud
gwahaniaeth go iawn i’n busnesau a’n cymunedau,
gan ysgogi economi Cymru a datblygu sgiliau lleol,
yn ogystal â chreu a chefnogi cynifer o swyddi lleol
â phosib.
I helpu i gyflawni’r nod hwn, rydym ni wedi creu ein
fframwaith Cyflenwi Seilwaith Trafnidiaeth
Gynaliadwy. Ar hyn o bryd, mae’r fframwaith yn
cynnwys 32 o Bartneriaid Cyflenwi Seilwaith neu
gyflenwyr a oedd wedi cymhwyso ymlaen llaw.
I ddechrau, bydd y cyflenwyr ar ein fframwaith yn
gallu tendro am brosiectau i gyflenwi’r seilwaith ar
gyfer Metro De Cymru.
Rôl TrC yw cyflawni’r ehangiad sylweddol hwn ac
er bod graddfa a chymhlethdod yr hyn rydym ni’n
ei wneud heb eu tebyg o’r blaen, mae’r tîm yn TrC
yn canolbwyntio ar wneud gwahaniaeth i bobl,
cymunedau a busnesau Cymru.
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Pwy ydym ni a beth rydym ni’n ei wneud
Rydym ni am greu rhwydwaith trafnidiaeth y
mae pobl Cymru’n falch ohono.
Pwy ydym ni
Rydym ni’n gwmni nid-er-elw sydd ym
mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru ac yn
sbarduno newid sylweddol o ran sut rydym ni’n
deall a chynllunio trafnidiaeth yng Nghymru, a’i
defnyddio a buddsoddi ynddi. Yn sefydliad Cymru
gyfan, rydym ni’n defnyddio ein dealltwriaeth leol
er budd ein cwsmeriaid.
Gweithio gyda’n gilydd
Mae TrC yn cyflawni polisïau Llywodraeth Cymru
ac fel partner cyflenwi y mae Llywodraeth
Cymru’n ymddiried ynddo, rydym ni’n gwneud
penderfyniadau gweithredol annibynnol.
Rydym ni’n ymgysylltu â’r Adran Drafnidiaeth
mewn cysylltiad â rhannau o wasanaeth
rheilffyrdd Cymru a’r Gororau sy’n rhedeg yn
Lloegr, ac â Network Rail ar draws Cymru gyfan
a’r Gororau.

Ein nod

Nod Trafnidiaeth Cymru yw
‘Cadw Cymru i Symud’ drwy
ddarparu gwasanaethau sy’n
canolbwyntio ar gwsmeriaid,
rhoi cyngor arbenigol a
buddsoddi mewn seilwaith.

Ein gweledigaeth
Creu rhwydwaith trafnidiaeth
y mae Cymru’n falch ohono.

Ein gwerthoedd
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Bod yn
ddiogel

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

Gweithio gyda’n gilydd yn 2018/19
Gweinidogion Cymru
Prif Weinidog
Mark Drakeford AC
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Ken Skates AC

Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Lee Waters AC

Byddwn yn chwarae ein rhan yn cyflawni Ffyniant
i Bawb – y strategaeth genedlaethol i Gymru – a’r
Cynllun Gweithredu Economaidd sy’n sbarduno’r
nodau ar y cyd sef tyfu’r economi a lleihau
anghydraddoldebau.

- Iechyd
- Diogelwch
- Lles

Bod y gorau
gallwn ni

- Perfformiad uchel
- Cyflymder

Bod yn
gadarnhaol

- Agwedd dda
- Os gallwn ni,
gwnawn ni

Bod yn
gysylltiedig

- Mentrus
- Rhwydweithio

Bod yn deg

- Trin pobl yn dda
- Uniondeb
- Cydraddoldeb

Creu
llwyddiant
sy’n cael ei
rannu

- Brwdfrydedd dros
gael y fargen orau

Cyd-fynd
â pholisïau
Llywodraeth Cymru
Mae TrC yn
canolbwyntio ar
gyflawni polisïau
Llywodraeth
Cymru, gan
gynnwys
Ffyniant i Bawb
– y strategaeth
genedlaethol
i Gymru – a
Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol

Cynllun
cyflawni
gwelliannau

Llythyr Cylch Gwaith
Cytundeb Rheoli

Atebolrwydd

Cytundeb Grant

Perthynas

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19

11

Beth sy’n ein gwneud
yn wahanol?

Partneriaeth gymdeithasol
Mae undebau llafur yn rhan bwysig o adeiladu ein cwmni ac rydym ni wedi dewis cydnabod
yr holl undebau perthnasol yn y sectorau rydym ni’n gweithredu ynddynt er mwyn datblygu
partneriaeth gymdeithasol effeithiol.
Mae TrC yn gyflogwr teg, cynhwysol a blaengar ac rydym ni wedi gwahodd cynrychiolydd
undebau llafur i ymuno â’n Pwyllgor Pobl ac i gymryd rhan yn ein cyfarfodydd Bwrdd.

• Rydym ni’n gwmni nid-er-elw ac

mae unrhyw arian dros ben o’n
gweithrediadau’n gallu cael ei
ailfuddsoddi yn ein rhwydwaith
trafnidiaeth er budd ein cwsmeriaid
• Mae Llywodraeth Cymru wedi
addo y bydd TrC, yn raddol,
yn gweithredu’r rhwydwaith
trafnidiaeth yng Nghymru yn
llwyr neu’n cael perchnogaeth
uniongyrchol ohono

Mwy o wybodaeth ar dudalen 49

Ein huned fusnes yng Ngogledd Cymru

Ein hymrwymiad i ddiogelwch

Mae Cynllun Gweithredu Economaidd
Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod gan bob
rhanbarth yng Nghymru ei gyfleoedd a’i heriau ei
hun.

Mae ein cwsmeriaid, ein defnyddwyr, ein
gweithwyr a’n cyflenwyr yn disgwyl y byddant
yn ddiogel rhag niwed pan fyddant yn defnyddio
neu’n cyflenwi ein gwasanaethau neu ein
hasedau. Ein brwdfrydedd yw: ‘Profiad diogel,
hapus ac iach i bawb’.

Bydd ein huned fusnes yng Ngogledd Cymru yn
chwarae rôl bwysig yn y gwaith o adeiladu system
drafnidiaeth fodern i Gymru gyfan sydd wedi’i
theilwra i anghenion lleol.
Agoron ni ein swyddfa Gogledd Cymru yn
Wrecsam yn 2018.

“Dros y blynyddoedd nesaf, bydd TrC yn gwella
ac yn ehangu’r rhwydwaith trafnidiaeth
yng ngogledd Cymru wrth i ni gydweithio
â phartneriaid i wireddu gweledigaeth
Llywodraeth Cymru ar gyfer Metro Gogledd
Cymru, a chreu rhwydwaith trafnidiaeth
integredig i Gymru gyfan. Bydd ein huned
fusnes yng Ngogledd Cymru yn chwarae
rhan bwysig yn y gwaith o wneud yn siŵr bod
y rhwydwaith yn bodloni anghenion lleol a
rhanbarthol.”
Lee Robinson
Cyfarwyddwr Datblygu Gogledd Cymru
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Symud i Bontypridd

Ein hymrwymiad i adfywio’r economi

Yn 2020, byddwn yn symud i’n pencadlys newydd
yn natblygiad blaengar Cyngor Rhondda Cynon
Taf yng nghanol tref Pontypridd, Llys Cadwyn.

Mae Llys Cadwyn yn rhan o gynllun adfywio
ehangach a fydd yn sicrhau buddion economaidd
sylweddol i Rondda Cynon Taf. Rydym ni am i bobl
leol fod yn falch mai cartref ein pencadlys yw
Pontypridd. Rydym ni hefyd yn falch o fod yn
cyfrannu at y gwaith o sbarduno twf cynaliadwy
yn economi Cymru.

Bydd Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth
Cymru yn rhannu’r swyddfeydd hyn. Bydd hyn yn
annog cydweithio agos, gweithio ar draws timau
a rhagor o arloesedd, yn ogystal â’r gwaith o
gyflenwi rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon ac
effeithiol.
Byddwn yn creu pencadlys ar gyfer beth fydd,
gyda gobaith, yn sefydliad uchel ei barch o safon
fyd-eang ac yn creu gweithle bywiog sy’n
meithrin diwylliant o gydweithio ac arloesi, ac yn
ffafriol i les gweithwyr hefyd.

“Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gynlluniau
uchelgeisiol i adfywio ein Bwrdeistref Sirol i
ddenu cannoedd o swyddi crefftus o ansawdd
uchel, ac mae LlysCadwyn wrth galon ein
cynlluniau mawr ar gyfer Pontypridd. Mae
Trafnidiaeth Cymru yn trawsnewid trafnidiaeth
yng Nghymru a bydd ein Bwrdeistref Sirol yn
elwa’n aruthrol o Fetro De Cymru. Rydym ni
hefyd yn falch y bydd Pontypridd maes o law yn
gartref i sefydliad pwysig ac arloesol sydd gyda’r
gorau yn y byd.”
Y Cynghorydd Andrew Morgan
Arweinydd, Cyngor Rhondda Cynon Taf
Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19 13

Pennod newydd i wasanaethau
rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau
Yn 2018, fe wnaethon ni baratoi ar gyfer lansio a rhedeg
Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a rhoi’r
gwasanaeth gorau posib i’n cwsmeriaid o’r diwrnod cyntaf un.
Lansio gwasanaeth rheilffyrdd
Cymru a’r Gororau
• Ar 4 Mehefin 2018, cyhoeddodd Prif Weinidog
Cymru fuddsoddiad gwerth £5 biliwn er mwyn
ariannu gwelliannau sylweddol i wasanaethau
rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau a chreu
Metro De Cymru
• Fe wnaethon ni gynnal digwyddiad lansio yng
nghyfleuster hyfforddiant peirianneg rheilffyrdd
Coleg y Cymoedd yn Nantgarw. Daeth dros
150 o randdeiliaid i’r digwyddiad, gan gynnwys
partneriaid o’r diwydiant, grwpiau teithwyr,
gwleidyddwyr a chyfryngau lleol, cenedlaethol
a’r diwydiant
• Fe wnaethon ni hefyd gynnal digwyddiadau
briffio technegol i Aelodau’r Cynulliad,
arweinwyr/Prif Weithredwyr/aelodau
trafnidiaeth o awdurdodau lleol yng Nghymru,
Aelodau Seneddol o Gymru a Lloegr y mae
gwasanaeth Cymru a’r Gororau yn rhedeg trwy
eu hetholaethau, ac aelodau o Dŷ’r Arglwyddi
• Dyma’r tro cyntaf i wasanaeth rheilffyrdd gael ei
gaffael a’i ddyfarnu yng Nghymru, i Gymru. Mae
wedi dechrau pennod newydd i wasanaethau
rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau. Hefyd,
hon oedd y broses gaffael fwyaf i Lywodraeth
Cymru ei chynnal erioed
• KeolisAmey, sydd bellach yn gweithredu
fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth
Cymru, enillodd y contract 15 mlynedd i redeg
gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a
helpu i adeiladu Metro De Cymru
• Partneriaeth menter ar y cyd sy’n cynnwys
y gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus
rhyngwladol Keolis a’r arbenigwr rheoli asedau
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seilwaith Amey, mae KeolisAmey yn gweithio
mewn partneriaeth â TrC gan redeg yr holl
wasanaethau dan frand TrC
• Dechreuodd y contract ar 4 Mehefin 2018
a bydd yn dod i ben ar 16 Hydref 2033. Fe
wnaethon ni gymryd y cyfrifoldeb dros redeg
gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau gan
Arriva Trains Wales ar 14 Hydref 2018
Paratoi ar gyfer rhedeg gwasanaeth
rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a dechrau
datblygu Metro De Cymru
• Rydym ni’n gwmni sy’n tyfu ac fe wnaethon ni
dreulio 2018/19 yn gosod y sylfeini er mwyn ein
galluogi i gyflawni ein huchelgeisiau a chreu’r
amgylchedd gwaith cywir i adeiladu sefydliad o
safon byd
• Rydym ni hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar
sicrhau adnoddau a llenwi amrywiaeth o rolau
hollbwysig
• A ninnau wedi ymrwymo i roi’r gwasanaeth
gorau posib i’n cwsmeriaid o’r diwrnod cyntaf
un, fe wnaethon ni gydweithio â Gwasanaethau
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru cyn cymryd
awenau gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r
Gororau ar 14 Hydref 2018 er mwyn sicrhau
cyfnod pontio didrafferth
• Roeddem ni hefyd am wneud yn siŵr bod
ein cwsmeriaid yn gwybod bod y broses
o drawsnewid eu rhwydwaith rheilffyrdd
wedi dechrau, felly rhoddon ni wisgoedd
newydd i’n gweithwyr sy’n delio â’r cyhoedd a
gwneud yn siŵr bod ein brand i’w weld mewn
gorsafoedd, ar rai trenau ac ar daflenni a
phosteri gwybodaeth. Mae ein gwefan ac ap i
gwsmeriaid wedi cael eu lansio hefyd

Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd
Ym mis Medi 2018, cyhoeddodd Llywodraeth
y DU adolygiad o strwythur y diwydiant
rheilffyrdd, yn cynnwys rheoli’r cledrau
a’r trenau mewn modd mwy integredig,
partneriaethau rhanbarthol a chynnig gwerth
gwell am arian i deithwyr a threthdalwyr.
Caiff yr adolygiad ei arwain gan Keith Williams,
cyn-Brif Weithredwr British Airways, gyda
chymorth panel o arbenigwyr a bydd
disgwyl i unrhyw gynlluniau ar gyfer diwygio
gael eu rhoi ar waith o 2020 ymlaen.
Ym mis Chwefror 2019, cyfarfu Keith
Williams â’n panel o deithwyr i glywed eu
sylwadau a’u hadborth o lygad y ffynnon. Fe
wnaethom gyfrannu at yr adolygiad hefyd.

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19
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Dyfodol y gwasanaeth rheilffyrdd yng
Nghymru a’r Gororau
Dyma rai o’r gwelliannau gall ein cwsmeriaid eu
disgwyl dros y blynyddoedd nesaf.

2018

2019
Lansio’r brand

Glanhau gorsafoedd
yn drwyadl

Dechrau adnewyddu
trenau

2020
Cynlluniau prisiau newydd

Rhagor o gapasiti drwy
gyflwyno trenau ychwanegol

2021

Lansio tocynnau clyfar
ac Ad-daliad am Oedi 15

2022
Cyflwyno ‘talu-wrthdeithio’ ar yr ap

Dyblu nifer y trenau o
Wrecsam i Bidston

2023
4 trên bob awr i Flaenau'r Cymoedd a
gwella amserlenni ledled Cymru

Gwasanaethau uniongyrchol newydd
rhwng Bangor a Maes Awyr Manceinion

2025

2024
Trenau newydd sbon
rhwng Rhymni a Bro
Morgannwg

16

Trenau newydd sbon ar reilffyrdd y
Cambrian, y Mers a Gogledd Cymru, a
choridor Gorllewin Canolbarth Lloegr

Cyflwyno gwasanaeth newydd
dosbarth cyntaf o Abertawe
i Fanceinion

Y daith yn parhau

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19
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Canolbwyntio ar gwsmeriaid
Mae ein cyfrifoldeb dros gyflenwi rhwydwaith
trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd uchel yn bwysig
iawn i ni, ac rydym ni’n gwneud ymdrech barhaus i
wella ein gwasanaethau. Ein huchelgais yw annog
rhagor o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus drwy greu
rhwydwaith effeithlon ac effeithiol o ansawdd uchel.
Rydym ni’n credu mewn ‘Rhoi’r
Cwsmer yn Gyntaf’
Byddwn yn gwneud buddsoddiadau sylweddol
dros y blynyddoedd nesaf, ond ni fydd y rhain
yn ddigon i gael effaith wirioneddol ar brofiad
cwsmeriaid. Daw’r effaith fwyaf o’n pobl a’n
diwylliant sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.
Mae’r bobl a’r sefydliadau sy’n gweithio gyda
ni yn cyfrannu at y gwaith o greu a darparu
profiad o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid.
Rydym ni’n gwybod bod ein cwsmeriaid
yn disgwyl i’n gwasanaethau gyrraedd
ar amser a darparu taith effeithlon,
gyfforddus, ddiogel a didrafferth.
Rydym ni wedi ymrwymo i wella ein
gwasanaethau a’r profiad i gwsmeriaid,
a’n nod yw creu rhwydwaith trafnidiaeth
sy’n gosod safon newydd.

Annog pobl i greu profiadau
sy’n gwella’n barhaus ac
yn rhoi’r cwsmer wrth
galon y profiadau hyn.
Annog pobl i gyrraedd y safonau uchaf
posib o ran gwasanaeth i gwsmeriaid
Rydym ni am i’n cwsmeriaid deimlo ein
bod yn eu gwerthfawrogi, yn gofalu
amdanynt a’u trysori, ac mai ein pobl fydd
y gwahaniaeth rhwng llwyddo a methu.
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Beth bynnag yw eu rôl, bydd ein pobl yn
rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf. Byddwn yn
eu hannog a’u helpu i roi’r profiad gorau
posib i’n cwsmeriaid a’u grymuso i wneud
y penderfyniadau cywir i’n cwsmeriaid.
Byddwn yn ymddiheuro os byddwn yn gwneud
cam gwag, yn esbonio ein camgymeriadau
a sut byddwn yn dysgu ohonynt.
Darparu gwasanaethau
dibynadwy o ansawdd uchel
Mae ein cwsmeriaid yn disgwyl i’n gwasanaethau
fod ar amser ac yn ddibynadwy. Mae hyn
yn golygu bod rhaid i ni wneud ein gorau
glas i wneud yn siŵr ein bod yn bodloni
eu disgwyliadau a gweithio gyda’n pobl
a sefydliadau eraill i wella’n barhaus.
Os bydd pethau’n mynd o chwith, byddwn
yn gwneud popeth gallwn ni i roi’r cyngor
a’r cymorth angenrheidiol i’n cwsmeriaid
er mwyn iddynt barhau ar eu taith.
Bydd cynlluniau adfer gwasanaethau o ansawdd
uchel, ynghyd â chyfathrebu cyson a chywir,
yn hollbwysig i’n llwyddiant yn y dyfodol.
Datblygu’r cynnig i gwsmeriaid yn barhaus
Er bod gwasanaeth o safon i gwsmeriaid
yn cyfrannu’n helaeth at roi profiad gwych
i gwsmeriaid, byddwn hefyd yn datblygu
ein gwasanaethau a’n cyfleusterau i ategu
a gwella teithiau ein cwsmeriaid.
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Bydd ein cynnig i gwsmeriaid yn arloesol,
yn uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar wella
profiadau ein cwsmeriaid ar bob cam o’u taith.
Byddwn yn datblygu llwyfannau digidol o
ansawdd uchel i ganiatáu i’n cwsmeriaid ddod
o hyd i wybodaeth ac ymgysylltu â ni pan
fyddant yn teithio, ac yn datblygu a gwella’r
cyfleusterau rydym ni’n eu cynnig yn barhaus.
Galluogi teithiau esmwyth a didrafferth
Mae mynediad at ein gwasanaethau
a theithio didrafferth yn bwysig i’n
cwsmeriaid ac i’r economi.
Byddwn yn dod â systemau a gweithredwyr
ynghyd i sicrhau gwelliannau go iawn,
ac yn gweithio gyda gweithredwyr a
Llywodraeth Cymru i greu newid go iawn.
Does dim modd darparu trafnidiaeth
integredig heb gydweithio’n effeithiol, felly
byddwn yn meithrin perthnasoedd effeithiol
ar draws pob dull trafnidiaeth perthnasol.
Byddwn yn canolbwyntio ar greu cyfnewidfeydd
sy’n galluogi gwell cysylltedd rhwng dulliau
trafnidiaeth ac yn darparu gwybodaeth, cyngor a
gwasanaethau o ran parhau â’ch taith, a fydd yn
cefnogi pontio didrafferth rhwng gweithredwyr.
Ennyn diddordeb cwsmeriaid, gwneud
argraff arnynt a chyfathrebu â nhw
Mae’n hollbwysig i’n llwyddiant ein
bod yn ennyn diddordeb cwsmeriaid
ac yn cyfathrebu’n effeithiol â phobl
sy’n defnyddio ein gwasanaethau, a’r
bobl sydd ddim yn eu defnyddio.
Byddwn yn creu dull gweithredu o ansawdd
uchel ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid – yn
ddigidol neu wyneb yn wyneb – ac yn deall
mwy am sut gallwn ni newid neu wella ein
gwasanaethau. Bydd safbwyntiau ein cwsmeriaid
wrth galon ein penderfyniadau – gan ddylanwadu
ar ein cyfeiriad a’n datblygiad yn y dyfodol.
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TrC a Llywodraeth Cymru
Mae TrC yn gwmni nid-er-elw sydd ym
mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.
Cyd-fynd â pholisïau Llywodraeth Cymru
• Mae Llywodraeth Cymru yn ymddiried yn TrC
fel partner cyflenwi, sy’n ein galluogi i wneud
penderfyniadau gweithredol annibynnol
• Ni yw cynghorydd arbenigol y Llywodraeth
hefyd, ac rydym n’n eiriolwr dros faterion sy’n
ymwneud â thrafnidiaeth. Mae ein cyngor a’n
harbenigedd technegol yn helpu Llywodraeth
Cymru i lunio polisïau

Ein Perthynas â Llywodraeth Cymru
• Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu
polisïau trafnidiaeth i Gymru
• Mae popeth mae TrC yn ei wneud
yn cefnogi polisïau’r Llywodraeth
• Mae cytundeb rheoli’n llywodraethu
perthynas TrC â Llywodraeth Cymru
• Mae’r Llywodraeth yn rhoi llythyr cylch
gwaith i TrC, sy’n amlinellu ein ffocws

“Mae Trafnidiaeth Cymru yn adeiladu
rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy a modern
a fydd yn sicrhau gwell cysylltedd rhwng ein
pobl, ein cymunedau a’n busnesau. Rydym ni
wedi ymrwymo i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle
datblygu economaidd cyffrous hwn a bydd y
gwaith cyffrous o drawsnewid ein
gwasanaeth rheilffyrdd, gwerth dros
£5 biliwn, yn sicrhau buddsoddiad
yn ffyniant Cymru yn y dyfodol”

“Mae rhwydwaith trafnidiaeth effeithiol yn un
o gonglfeini allweddol economi sy’n gweithio i
bawb, ac rydym ni ar daith a fydd yn gwella ein
gwasanaethau rheilffyrdd yn aruthrol. Anghenion
ein cwsmeriaid sydd wrth galon y trawsnewidiad
hwn ac rwy’n falch eu bod yn dechrau gweld y
buddion yn barod.
 ae buddsoddiad cyhoeddus â phwrpas
M
cymdeithasol hefyd yn rhan hanfodol o’n dull
gweithredu uchelgeisiol ar gyfer y rheilffyrdd,
ac mae’n cyd-fynd â’n Cynllun Gweithredu
Economaidd. Rydym ni’n benderfynol o weld ein
buddsoddiad yn sbarduno economi Cymru, yn
sicrhau’r cyfleoedd gorau posib i fusnesau Cymru,
yn datblygu sgiliau lleol ac yn creu a chefnogi
cynifer o swyddi lleol â phosib.”
Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru
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Ein rhanddeiliaid
Mae gan TrC amrywiaeth eang o randdeiliaid ac rydym ni
wedi ymrwymo i feithrin perthnasoedd effeithiol â nhw.
Rydym ni am iddynt gael y wybodaeth ddiweddaraf a bod yn
rhan o’r daith drawsnewid.
Cynrychiolwyr etholedig
Aelodau’r Cynulliad (ACau) ac Aelodau
Seneddol (ASau)
• Ein nod yw meithrin perthnasoedd cryf a
dibynadwy â Gweinidogion, ACau ac ASau i roi’r
newyddion diweddaraf iddynt ac iddynt deimlo
eu bod yn rhan o’r daith drawsnewid
• Rydym ni am wrando ac ymateb i bryderon ac
adborth eu hetholwyr
• Ers cymryd cyfrifoldeb am y gwasanaeth
rheilffyrdd, rydym ni wedi:
• Ymateb i ohebiaeth rydym ni wedi’i chael
gan ACau ac ASau
• Cyfarfod ACau ac ASau a’u gwahodd i
weld ein dull gweithredu â’u llygaid eu
hunain drwy ymweld â gorsafoedd, dangos
cynlluniau mewnol newydd trenau iddynt ac
ati.
• Cynnal sesiynau galw heibio yn y Senedd ac
yn San Steffan
Pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
• Tua diwedd 2018 a dechrau 2019 fe wnaethon
ni ymddangos gerbron Pwyllgor Economi,
Seilwaith a Sgiliau’r Cynulliad er mwyn
rhannu ein cynlluniau cyffrous i drawsnewid
trafnidiaeth, i ddarparu asesiad o’r misoedd
cyntaf ers i ni ddechrau rhedeg gwasanaethau
ac, ynghyd â Network Rail, i esbonio’r amhariad
ar wasanaethau adeg yr hydref
• Ym mis Mawrth 2019, cyflwynodd TrC
dystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i ddatblygiad
TrC yn y dyfodol
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Llywodraeth leol
Awdurdodau lleol Cymru a’r Gororau
• Rydym ni wedi ymgysylltu â nifer o awdurdodau
lleol yng Nghymru a’r Gororau mewn cysylltiad
â’n cynlluniau i drawsnewid trafnidiaeth ac er
mwyn sefydlu nifer o grwpiau trafnidiaeth
strategol yn 2018/19
• Rydym ni hefyd wedi cynnal nifer o weithdai
rhanddeiliaid gyda’r canlynol:
• Cynghorau Caerffili, Merthyr Tudful a
Rhondda Cynon Taf ynghylch lleoliad
canolbwyntiau strategol posib
• Cynghorau Blaenau Gwent a Phen-y-bont
ar Ogwr ynghylch cynlluniau gwella amlder
posib
• Pob awdurdod lleol ledled Cymru ynghylch
teithio rhatach a materion eraill sy’n
ymwneud â bysiau
• Cynghorau Conwy, Sir Benfro a Blaenau
Gwent ynghylch cynlluniau peilot ar gyfer
teithio ymatebol ac integredig
• Awdurdodau’r Gororau ynghylch y prif
heriau trafnidiaeth strategol

•

Yn ystod 2018/19, cawson ni drafodaethau
manwl â’r Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth
Cymru ynghylch datganoli’r fasnachfraint
rheilffyrdd i Lywodraeth Cymru.
Mae’r cytundeb i ddatganoli pwerau’n ystyried
y ffaith fod TrC yn gweithredu gwasanaethau
rheilffyrdd yn Lloegr hefyd, ac yn cynnwys
mesurau diogelwch i deithwyr sy’n defnyddio
ein gwasanaethau yn Lloegr.
Mae TrC yn cyfarfod â’r Adran Drafnidiaeth
bob chwarter er mwyn trafod materion gan
gynnwys perfformiad trawsffiniol, ymgysylltu â
rhanddeiliaid a gwelliannau i’r rheilffyrdd.
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Panel Hygyrchedd TrC
• Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethon ni sefydlu ein
Panel Hygyrchedd. Mae ein Panel yn cwrdd bob
chwarter a chafodd ei gyfarfod cyntaf ei gynnal
ym mis Rhagfyr 2018, a’r ail ym mis Mawrth
2019
• Mae’r Panel yn canolbwyntio ar wneud ein
rhwydwaith trafnidiaeth yn fwy hygyrch. Mae’n
ystyried materion o arwyddion i beiriannau
tocynnau, yn ogystal â chynllun ein trenau.
Mae aelodau’r Panel yn cyfarfod rhwng y
cyfarfodydd chwarterol hefyd, er mwyn
ystyried prosiectau penodol
Grwpiau Defnyddwyr Rheilffyrdd,
cymdeithasau trafnidiaeth, elusennau,
grwpiau trydydd sector a chyrff
diwydiannol / llywodraethol eraill
• Rydym ni wedi sefydlu perthynas waith â nifer o
Grwpiau Defnyddwyr Rheilffyrdd, cymdeithasau
trafnidiaeth, elusennau, grwpiau trydydd sector
a chyrff diwydiannol / llywodraethol eraill i’w
briffio am ein cynlluniau a chasglu adborth
Gweithdai panel teithwyr Transport Focus
• Fe wnaethon ni gymryd rhan yng ngweithdai
panel teithwyr Transport Focus ym mis Ionawr
2019. Roedd un gweithdy yn ymwneud a
strwythur diwydiant rheilffyrdd y DU, lle roedd
teithwyr yn cyfrannu at Adolygiad Williams
o’r Rheilffyrdd. Roedd y llall yn ystyried sut
mae dileu’r rhwystrau sy’n atal pobl ifanc rhag
defnyddio’r rheilffyrdd
Ymgysylltu â’r gymuned
• Nid dim ond ein teithwyr dylai gael budd o’n
gwasanaethau. Dylai’r gwasanaethau gael
effaith gadarnhaol ar economïau a chymunedau
lleol a’r unig ffordd o wneud yn siŵr ein bod yn
gwneud hynny yw cydweithio â’r economïau a’r
cymunedau hyn
• Rydym ni wedi ymgynghori â chymunedau
lleol a rhanddeiliaid
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Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol
• Tua diwedd 2018, daeth Gwasanaethau
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn aelod
gweithredol o bob un o’r pum Partneriaeth
Rheilffyrdd Cymunedol yng Nghymru a’r
Gororau
• Rydym ni wedi helpu’r Partneriaethau hyn i
gynnal dau weithdy i ddatblygu eu cynlluniau
busnes
Gweithio mewn partneriaeth â Network Rail
• Rydym ni wedi ymrwymo i sefydlu partneriaeth
ar y cyd effeithiol â Network Rail i roi’r
gwasanaeth gorau posib i’n cwsmeriaid
• Yn 2018/19, fe wnaethon ni ddechrau datblygu
rhaglen o weithio ar y cyd ehangach i wella
perfformiad, capasiti a dibynadwyedd
• Yn 2019, rhoddwyd Cytundeb Cynghrair ar
waith rhwng Network Rail a Gwasanaethau
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
• Ein nod yw cyfuno cledrau a threnau cymaint
â phosib, gan ganolbwyntio ar strategaethau,
strwythurau a thargedau fel paratoi ar
gyfer tymhorau, gwella’r broses adfer ar ôl
digwyddiadau, a’r gwaith o reoli perfformiad
• Rydym ni hefyd yn gweithio gyda Network Rail i
drosglwyddo Llinellau Craidd y Cymoedd i TrC
Bysiau a thrafnidiaeth integredig
• Fe wnaethon ni ymgysylltu â gweithredwyr
bysiau a bysiau moethus ar ddyluniadau
cysyniadol ar gyfer dodrefnu gorsaf fysiau
Caerdydd Canolog
• Fe wnaethon ni sefydlu Bwrdd Goruchwylio
Cyfnewidfa Caerdydd Canolog, ac rydym ni
bellach yn ei gadeirio. Mae’r Bwrdd yn dod
â phartneriaid cyflenwi ynghyd i sicrhau
dull cyson sy’n bodloni anghenion teithwyr,
gweithredwyr a’r gymuned leol
• Fe wnaethon ni ddatblygu’r ymgyrch
adnewyddu cardiau teithio rhatach ar fysiau ar
gyfer awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru

Creu llwybrau ymgysylltu i’n cwsmeriaid, i
randdeiliaid ac i grwpiau buddiant
• Yn 2019, byddwn yn creu panel cynghori
i alluogi ein cwsmeriaid, rhanddeiliaid a
grwpiau buddiant i ddarparu adborth ar ein
gwasanaethau
• Bydd ein panel cynghori’n cynnwys is-baneli a
fydd yn rhoi llais i’n cwsmeriaid, i randdeiliaid
ac i grwpiau buddiant, gan eu galluogi i roi
cyngor i ni am ein gweithgareddau
• Byddwn yn rheoli ein panel cynghori mewn
ffordd agored a thryloyw, gan wneud yn siŵr
bod allbwn y panel ar gael i’r cyhoedd
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Ein cynnydd yn erbyn
polisïau allweddol yn 2018/19
Mae Llywodraeth Cymru yn llunio polisïau
trafnidiaeth i Gymru ac mae popeth rydym ni’n ei
wneud yn cefnogi’r polisïau hyn.

Polisi/Deddf

Cynnydd

Deddf Teithio Llesol
(Cymru) 2013

• Wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i

Tasglu Gweinidogol:
Ein Cymoedd Ein
Dyfodol

• Wedi cefnogi Llywodraeth Cymru a phartneriaid lleol gyda

Ffyniant i Bawb:
y strategaeth
genedlaethol

integreiddio gwasanaethau
• Wedi darparu cyngor, arweiniad a chymorth arbenigol o ran cynllunio
a darparu teithio llesol
• Wedi ymgysylltu â Sustrans, yr elusen trafnidiaeth gynaliadwy, i
weithredu teithio llesol ledled Cymru
chynlluniau adfywio a datblygiadau sy’n ymwneud â chludiant o
gwmpas leys
• Wedi datblygu cynllun peilot wedi’i arwain gan y galw ar gyfer
gwasanaeth bysiau yn ardal Tasglu’r Cymoedd, a hynny ar y cyd â
Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, gweithredwyr a rhanddeiliaid
cymunedol
• Wedi cyhoeddi ein Polisi Caffael Cynaliadwy a Rheoli’r Gadwyn

•
•
•
•
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Gyflenwi, sy’n ymgorffori egwyddorion caffael cynaliadwy a moesol
TrC er mwyn cefnogi cyfleoedd i’r gadwyn gyflenwi leol
Wedi gwreiddio meini prawf cynaliadwyedd yn unol â Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
Gweithio gyda Busnes Cymru a Busnes Cymdeithasol Cymru i
gefnogi cyflenwyr lleol a’u galluogi i fanteisio ar gyfleoedd perthnasol
Wedi sefydlu ein fframwaith Cyflenwi Seilwaith Trafnidiaeth
Gynaliadwy
Wedi datblygu ein Polisi Amgylcheddol ac yn gweithio tuag BS EN ISO
14001:2015 er mwyn sefydlu system reoli amgylcheddol effeithiol

Deddf Rheilffyrdd
1993

• Wedi parhau i gyflawni ein rhwymedigaethau dan y Ddeddf

Rheoliadau
Rheilffyrdd a
Systemau Trafnidiaeth
Tywysedig Eraill
(Diogelwch) 2006

• Gwneud yn siŵr bod Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth

Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru

• Wedi helpu Llywodraeth Cymru i gyflenwi’r

Deddf yr Iaith
Gymraeg 1993 a
Mesur y Gymraeg
(Cymru) 2011

• Mae TrC yn sefydliad dwyieithog sydd wedi ymrwymo i ddarparu

Rheilffyrdd, gan gynnwys materion diogelwch a chyflogaeth,
a gwahanu a throsglwyddo seilwaith o Network Rail i TrC
Cymru yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Rheilffyrdd a
Systemau Trafnidiaeth Tywysedig Eraill (Diogelwch)

buddsoddiadau mewn seilwaith rheilffyrdd a nodir
yn y Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol
• Wedi cymryd cyfrifoldeb dros reoli prosiectau a rhaglenni
seilwaith rheilffyrdd, gan gynnwys cam 2 Metro De Cymru
gwasanaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg
• Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru wrthi’n rhoi
cynllun iaith Gymraeg ar waith
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“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth galon y
fasnachfraint rheilffyrdd i Gymru a’r Gororau. Rwyf wedi fy
nghalonogi gan gynlluniau Trafnidiaeth Cymru i gyfrannu at Gymru
lewyrchus drwy roi cyfleoedd gwaith i fusnesau bach ac i fentrau
cymdeithasol, ac i gyfrannu at Gymru gydnerth drwy addo y bydd yr
holl drydan i orsafoedd a llinellau uwchben yn dod o ynni sy’n 100%
dim carbon. Wrth fapio’r cyfraniadau i’r saith nod llesiant, rwy’n
falch o weld bod Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno ei ymrwymiad ar
ffurf dyluniad tryloyw, hawdd ei adnabod.”
Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sut rydym yn cyd-fynd â Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
ar hyn o bryd
Mae gweithgareddau TrC yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru), a byddwn yn parhau i gysoni ein gweithgareddau yn y dyfodol.
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
• Bydd TrC yn rhoi sylw dyledus i gadw ac ehangu
bioamrywiaeth ac yn cydymffurfio â’r
ddeddfwriaeth ryngwladol
• Lleihau effaith fyd-eang ein gwastraff
• Cefnogi Cenedl Masnach Deg Cymru
Cymru iachach
• Hyrwyddo teithio llesol, mannau storio beics
newydd a llwybrau cerdded diogel â digon o olau i
annog pobl i wneud dewisiadau iachach
• Lleihau ein cyfraniad i lygredd aer
• Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd
meddwl i bob gweithiwr
Cymru o gymunedau cydlynus
• Cyflogi Llysgenhadon Cwsmeriaid a Chymunedau
er mwyn creu mwy o ymdeimlad o gymuned ar
draws ein rhwydwaith rheilffyrdd
• Dyblu nifer y Partneriaethau Rheilffyrdd
Cymunedol ac annog yr arfer o fabwysiadu
gorsafoedd
• Ymgysylltu â chymunedau lleol i wneud yn siŵr bod
eu buddiannau wrth galon ein penderfyniadau
• Datblygu rhwydwaith trafnidiaeth mwy integredig

Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymrwymo i sicrhau sector cyhoeddus
carbon niwtral erbyn 2030 ac ym
mis Ebrill 2019, fe wnaeth ddatgan ei
bod yn argyfwng hinsawdd. Rydym
ni’n cefnogi Llywodraeth Cymru yn
ei hymateb i’r newid yn yr hinsawdd
drwy gyd-fynd â Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
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Cymru gydnerth
• Bydd yr holl ynni ar gyfer gorsafoedd a llinellau
uwchben yn dod o ynni sy’n 100% dim carbon,
gydag o leiaf 50% yn dod o Gymru
• Lleihau ein defnydd o ddŵr 50%
• Rheoli ein risg amgylcheddol
• Datblygu a gweithredu ein Cynllun
Gweithredu Bioamrywiaeth

Cymru lewyrchus
• Darparu cyfleoedd i fusnesau bach ac i fentrau
cymdeithasol
• Galluogi gweithwyr i gael hyfforddiant
• Creu 600 swydd newydd i redeg ein gwasanaethau
rheilffyrdd
• Creu 30 prentisiaeth bob blwyddyn
• Cydosod dros 50% o’n trenau newydd yng
Nghymru
• Dargyfeirio 95% o’n gwastraff o safleoedd tirlenwi ac
ailgylchu o leiaf 50% ohono
• Creu gwasanaeth saith diwrnod go iawn gyda
gwasanaethau newydd ar ddydd Sul a gwyliau banc
• Bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig a rheadru
hyn drwy ein cadwyn gyflenwi
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r
Gymraeg yn ffynnu
• Datblygu ein brand dwyieithog a darparu ein
gwasanaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg
• Ariannu a chefnogi pob aelod o’n staff sydd eisiau
dysgu Cymraeg
• Datblygu strategaeth rheilffyrdd a thwristiaeth,
gweithio gyda Croeso Cymru
• Cefnogi gwaith artistiaid lleol yn ein gorsafoedd
• Noddi Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar lefel aur
Cymru sy’n fwy cyfartal
• Datblygu strwythur prisiau newydd i wneud yn
siŵr nad yw cost yn rhwystro pobl rhag
defnyddio’r rhwydwaith
• Cyflwyno prisiau tocynnau trên rhatach ar gyfer
cyfnodau tawelach yng Nghymru
• Gweithio’n agos gyda grwpiau anabledd i wella
hygyrchedd a sefydlu panel hygyrchedd newydd
• Cynnig amser o’r gwaith i weithwyr wirfoddoli yn y
gymuned
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Ein hamcanion strategol
Gwasanaeth gwell i gwsmeriaid
Datblygu ethos cyffredin ar gyfer gwasanaeth i gwsmeriaid ar draws y
gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghymru a’r Gororau, ethos sy’n canolbwyntio
ar anghenion pobl ac yn cynnwys cymunedau a busnesau er mwyn
darparu trafnidiaeth ddiogel, ddibynadwy, fforddiadwy a charbon isel.

Cysylltu cymunedau
Bydd ein dull gweithredu ar gyfer nifer o’n hamcanion yn sail i’n nod o wneud
yn siŵr bod cymunedau wedi’u cysylltu’n iawn. Y tu hwnt i gysylltiadau
trafnidiaeth, bydd canolbwyntio ar gyfleoedd adfywio a chreu lleoedd i gefnogi
twf cynaliadwy, a’n hymrwymiad i’r iaith Gymraeg, yn cefnogi’r amcan hwn.

Cwbl integredig
Canolbwyntio ar wella’r integreiddio rhwng gwahanol ddulliau trafnidiaeth
yn barhaus.
I integreiddio, rhaid cael darpariaeth ddibynadwy o wybodaeth, system
tocynnau symlach a gwasanaethau cyson mewn cyfnewidfeydd, yn
ogystal â gwasanaethau wedi’u dyfeisio’n dda a, lle bo’n bosib, wedi’u
cyd-leoli, e.e. gorsafoedd bysiau a threnau wedi’u lleoli ynghyd.
Ailfuddsoddi mewn trafnidiaeth
Fel cwmni nid-er-elw sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru,
byddwn yn gwneud yn siŵr bod unrhyw arian dros ben o’n gweithrediadau’n
gallu cael ei ail-fuddsoddi mewn gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth
er budd cwsmeriaid – gan adeiladu ar addewid Llywodraeth Cymru
y bydd TrC, yn raddol, yn gweithredu’r rhwydwaith trafnidiaeth yng
Nghymru yn llwyr neu’n cael perchnogaeth uniongyrchol ohono.
Gwneud yn siŵr ein bod yn gwasanaethu Cymru gyfan yn effeithiol
Gwneud yn siŵr ein bod yn cael y ddealltwriaeth orau bosib o anghenion lleol
a rhanbarthol ledled Cymru, er budd defnyddwyr trafnidiaeth yn awr ac yn y
dyfodol.
Mae ein cynlluniau cyntaf ar gyfer cyflawni hyn yn cynnwys sefydlu Uned Fusnes
yng ngogledd Cymru yn 2018/19 a sefydlu ein pencadlys gyda phartneriaid
allweddol ym Mhontypridd yn 2020.
Datblygu sgiliau’n gynaliadwy
Mae llwyddiant TrC yn dibynnu ar ddatblygu sgiliau i gyflenwi gwasanaethau
a seilwaith. Byddwn yn edrych ar ffyrdd o gaffael seilwaith a gwasanaethau
sy’n arwain at mwy byth o fuddion lleol a rhanbarthol. Byddwn yn
gweithio ar y cyd gyda busnesau bach a chanolig a chwmnïau mwy i
sicrhau’r gwerth uniongyrchol mwyaf am arian drwy gyflenwi effeithlon
ac effeithiol, yn ogystal â buddion economaidd cynaliadwy ehangach.
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Modelu trafnidiaeth, cynllunio defnydd tir
Byddwn yn sefydlu dull gweithredu sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ategu
penderfyniadau mewn cysylltiad â buddsoddi mewn seilwaith. Byddwn yn
cefnogi Llywodraeth Cymru drwy weithio i wneud yn siŵr bod pawb yn
llawn ddeall y cyfleoedd i gael cymaint â phosib o leoedd preswyl, busnes a
hamdden o fewn pellter cerdded i drafnidiaeth gyhoeddus, a’r cyfleoedd i
wella cysylltedd a chynyddu cyfraniad trafnidiaeth i leihau olion traed carbon.

Yr Amgylchedd/Carbon
Byddwn yn cyflawni polisi Llywodraeth Cymru drwy ddatgarboneiddio ein
rhwydweithiau trafnidiaeth a gwella ansawdd aer y cymunedau maen nhw’n
eu gwasanaethu, gan geisio atal yr effaith negyddol gysylltiedig ar iechyd.

Cyfrannu at Ffyniant i Bawb (y Cynllun Gweithredu Economaidd)
Yn ogystal â’r amcanion a nodir uchod sy’n cefnogi Ffyniant i Bawb,
byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau’r budd mwyaf
posib yn sgil yr ymrwymiad i raglen hirdymor (pum mlynedd) yn y
dyfodol – rhaglen cyllid cyfalaf ar gyfer trafnidiaeth er mwyn cyflenwi
prosiectau yn y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol, gan wneud y mwyaf
o bŵer prynu sylweddol y sector cyhoeddus ar yr un pryd.
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Ein perfformiad yn 2018/19
Gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid
Amcanion strategol

Llwyddiannau 2018/19

Cynlluniau 2019/20

• Integreiddio ar draws dulliau trafnidiaeth: Gwella gwybodaeth, system tocynnau gyson a chyd-

• Helpu Llywodraeth Cymru i ddod â masnachfraint

• Cyflwyno cerbydau ychwanegol i

•
•
•
•
•
•

drefnu gwasanaethau trafnidiaeth
Un brand TrC a gwerthoedd/diwylliant cefnogol, gweithio gyda phartneriaid a chyflenwyr i
ddarparu trafnidiaeth integredig
Dealltwriaeth go iawn o anghenion cwsmeriaid ar draws Cymru a’r Gororau, mynd i’r afael ag
agendâu rhanbarthol a chenedlaethol (trefol, maestrefol, gwledig a phellter hir)
Profiad cwsmeriaid sydd wrth galon unrhyw wasanaeth rheilffyrdd. Mae’n hollbwysig fod TrC yn
bodloni anghenion presennol, ac yn ymateb i dwf teithwyr yn y dyfodol a’i ysgogi
Bydd TrC yn sefydlu systemau i’n galluogi i ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd sydd bob amser yn
ddibynadwy ac yn cyrraedd safon uchel
Bydd TrC yn darparu gwasanaethau rheilffyrdd y gall pobl ddibynnu arnynt ar gyfer teithio i’r gwaith,
i leoliadau addysg ac i’w gweithgareddau hamdden
Bydd ein gwasanaethau rheilffyrdd hefyd yn darparu profiad gwell o lawer i gwsmeriaid drwy wella
ansawdd gorsafoedd a gwasanaethau trenau

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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bresennol Cymru a’r Gororau i ben yn derfynol
Arwain y broses o weithredu Gwasanaeth Rheilffyrdd
Cymru a’r Gororau, a sicrhau’r drwydded i weithredu
o fewn amserlen ein Partner Gweithredu a Datblygu
er mwyn dechrau gweithredu ar 14 Hydref 2018
Trosglwyddo unrhyw brosiectau a oedd yn dal
yn cael eu harwain gan Arriva Trains Wales i
Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru,
fel y prosiect Toiledau Rheoli Allyriadau a’r
newidiadau i amserlen Caer-Lerpwl
Cwblhau pob cytundeb dan gontract, yn fasnachol
ac yn rheoleiddiol, i alluogi ein Partner Gweithredu
a Datblygu i weithredu, gan gynnwys dod â phob
cytundeb masnachol a oedd yn weddill i ben
Parhau i ddatblygu brand TrC fel brand
sy’n canolbwyntio’n gryf ar gwsmeriaid
fel bod ein teithwyr a’n rhanddeiliaid yn
cydnabod ac yn deall ein gwerthoedd
Cydweithio â rhanddeiliaid a sefydlu rhwydweithiau
newydd i wneud yn siŵr bod llais cymunedau
a chwsmeriaid yn cael ei glywed wrth i TrC
ddatblygu cynlluniau cyflenwi manwl
Cyflwyno cynnwys cwbl ddwyieithog ar y wefan
ac mewn cyfathrebiadau â chwsmeriaid
Cyflwyno mesurau perfformioa newydd
Sefydlu panel hygyrchedd newydd a phenodi
Rheolwr Hygyrchedd a Chynhwysiant i sicrhau
gwell ymgynghoriad â’n holl gwsmeriaid a gwneud
yn siŵr bod eu hanghenion yn cael eu hystyried
Datblygu a threialu system tocynnau
clyfar ar ein rhwydwaith rheilffyrdd

•

•
•

•
•

•

gynyddu capasiti a gwella cydnerthedd
Cyflwyno trenau cyntaf cynharach
a threnau olaf hwyrach, a chynyddu
gwasanaethau dydd Sul 61% o ddiwedd
2019 ymlaen
Cyflawni rhaglen ailwampio ar draws ein
fflyd o drenau
Rhoi system tocynnau clyfar ar waith
a gosod 236 o beiriannau tocynnau
newydd ar draws ein rhwydwaith
rheilffyrdd
Cyflogi staff pwrpasol i roi cymorth i
gwsmeriaid yn y prif orsafoedd
Lansio ein gwefan ac ap cenhedlaeth
nesaf i gwsmeriaid, sy’n cynnwys bot
sgwrsio a galluogrwydd cynllunio taith o
ddrws i ddrws
Cyflwyno’r gwasanaeth Wrecsam - Caer
– Lerpwl
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Cyngor arbenigol
Amcanion strategol

Llwyddiannau 2018/19

Cynlluniau 2019/20

• Gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ar gyfer gwasanaeth wedi’i arwain gan ganlyniadau, a

• Sefydlu Uned Dadansoddi TrC

• Arwain y gwaith o ddatblygu Model

chefnogi gwelliannau i seilwaith trafnidiaeth

• Penodi ein Rheolwr Dadansoddi Trafnidiaeth Strategol
•
•

•
•

•

•

•
•

•
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a’n Harweinwyr Teithio Llesol ym mis Tachwedd 2018
Dechrau’r gwaith o gaffael modelau
trafnidiaeth rhanbarthol
Deall hygyrchedd o ran amseroedd teithiau,
defnyddio meddalwedd TRACC i roi’r gallu
i ni nodi anghenion trafnidiaeth
Rhoi ein System Gwybodaeth Ddaearyddol
ar waith i wella ein penderfyniadau
Cymryd awenau Grŵp Rheoli Model
Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru a chomisiynu’r
tranche cyntaf o weithgareddau cynnal a
chadw / uwchraddio ar gyfer y model
Darparu arbenigedd a chymorth technegol ar gyfer
amrywiaeth o faterion teithio llesol, gan gynnwys
adolygu’r Canllawiau ar Ddylunio Teithio Llesol,
arfarnu ceisiadau grant ac ymholiadau technegol
ynghylch dylunio’r cynllun, yn ogystal â chefnogi’r
broses Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru
(WelTAG) o safbwynt teithio llesol ar gyfer cynlluniau
sy’n cael eu hyrwyddo gan Lywodraeth Cymru a TrC
Cynnal arolwg o ddull gweithredu presennol
awdurdodau lleol o ran darparu teithio llesol i
gael gwybod pa gymorth sydd ei angen arnynt
i ddatblygu a darparu cynigion teithio llesol
Darparu cyngor proffesiynol i gefnogi adolygiad
Llywodraeth Cymru o wasanaethau bysiau
Cefnogi a darparu cyngor proffesiynol ar ddatblygu
Achos Amlinellol Strategol i ddatblygu rhwydwaith
bysiau cenedlaethol, ateb teithio integredig/
ymatebol, a thocynnau/swyddfa gefn
Darparu cyngor proffesiynol i ddatblygu’r achos
dros fuddsoddiad yn ein rhwydwaith trafnidiaeth

•

•

•

•

Trafnidiaeth De-orllewin Cymru
a Chanolbarth Cymru, a Model
Trafnidiaeth Gogledd Cymru
Galluogi ein gweithwyr i ddefnyddio
ein System Gwybodaeth Ddaearyddol
i wella ein penderfyniadau
Darparu cyngor a chymorth
proffesiynol ar gyfer yr adolygiad o’r
Canllawiau ar Ddylunio Teithio Llesol
Cynnal amrywiaeth o weithgareddau, fel
ehangu’r cynllun llogi beiciau ac asesu
ceisiadau grantiau gan awdurdodau
lleol i’r Gronfa Teithio Llesol a’r Rhaglen
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau
Rhoi cymorth i Sustrans gyda’r
adolygiad o’r Canllawiau ar
Gyflenwi’r Ddeddf Teithio Llesol

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19 37

Buddsoddi mewn seilwaith
Amcanion strategol

Llwyddiannau 2018/19

Cynlluniau 2019/20

• Cyflenwi seilwaith effeithiol ar ôl buddsoddiad, i’r safonau ansawdd y cytunir arnynt, a hynny mewn

• Bwrw ymlaen â’r gwaith o ddarparu

• Parhau i ddatblygu ein cynghrair fframwaith Cyflenwi

ffordd sy’n ddiogel, yn amserol ac yn sicrhau gwerth am arian

•

•

•

•

•

•

•
•

•

prosiectau seilwaith rheilffyrdd,
gan gynnwys cyflenwi Metros
De Cymru a Gogledd Cymru
Cwblhau’r gwaith o ddatblygu
opsiynau a dewis cynllun
Llinellau Craidd y Cymoedd
Dyfarnu’r contract cyntaf ar gyfer
cael gwared ar asbestos yn safle
Ffynnon Taf drwy GwerthwchiGymru
Parhau i drin rhywogaethau
goresgynnol ar Linellau
Craidd y Cymoedd
Gwneud gwaith dylunio ar
brosiectau seilwaith Llanwern, Bow Street, Cyfnewidfa
Caerdydd a Glannau Dyfrdwy
Cyflawni cam ‘datblygu cynllun’
Shotton, Glannau Dyfrdwy,
Wrecsam Cyffredinol a Glynebwy
Cael caniatâd cynllunio ar gyfer
Cam 1 datblygiad Cyfleusterau
Rheilffyrdd Llan-wern a
dechrau datblygu opsiynau
Cwblhau gwaith trac i Gyfnewidfa
Drafnidiaeth Bow Street
Sefydlu hyd a lled buddsoddiad
ar gyfer Gorsaf Integredig
Aml-fodd yn Shotton
Sefydlu hyd a lled buddsoddiad
ar gyfer Gorsaf Parcffordd
Glannau Dyfrdwy

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Seilwaith Trafnidiaeth Gynaliadwy, a digwyddiadau
ymgysylltu â busnesau bach a chanolig
Parhau i gynnal digwyddiadau i randdeiliaid er mwyn
rhoi gwybod i ddarpar gyflenwyr am gyfleoedd yng
nghyswllt rhaglen trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd
Parhau i weithio gyda Busnes Cymru i wella sgiliau
busnesau bach a chanolig a gwneud yn siŵr eu
bod mewn gwell lle i wneud cynnig am gyfleoedd y
fframwaith Cyflenwi Seilwaith Trafnidiaeth Gynaliadwy
Dyfarnu contractau adeiladu drwy ein fframwaith
Cyflenwi Seilwaith Trafnidiaeth Gynaliadwy
Gwneud ein gwelliannau cyntaf i orsaf Abercynon
Bwrw ymlaen â throsglwyddo Llinellau
Craidd y Cymoedd gan Network Rail
Cwblhau depo Trefforest
Dechrau ein contract clirio llystyfiant
drwy GwerthwchiGymru
Dechrau gwaith ar ein canolfan rheoli signalau
newydd a gwneud gwaith galluogi signalau
Bwrw ymlaen â datblygu depo Ffynnon Taf
Gwneud gwaith dylunio manwl ar gyfer adrannau
penodol o Linellau Craidd y Cymoedd (Radur
i Bontypridd, a Phontypridd i Aberdâr)
Cwblhau dyluniad Cam 1 Cyfleusterau Rheilffyrdd
Llan-wern a dechrau eu hadeiladu
Nodi’r dyluniad sy’n cael ei ffafrio a
chyflwyno cais cynllunio ar gyfer gorsaf
parcio a theithio newydd Llan-wern
Parhau’r dyluniad cysyniadol ar gyfer
dodrefnu Cyfnewidfa Bws Caerdydd
Cwblhau dyluniad manwl Cyfnewidfa Drafnidiaeth Bow
Street, cael caniatâd cynllunio a dechrau adeiladu
Cwblhau’r gwaith o sicrhau ymarferoldeb y prosiect a
nodi’r opsiwn sy’n cael ei ffafrio ar gyfer Gorsaf Shotton
Cwblhau’r gwaith o sicrhau ymarferoldeb y
prosiect a nodi’r opsiwn sy’n cael ei ffafrio ar
gyfer Gorsaf Parcffordd Glannau Dyfrdwy
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Canlyniadau i gwsmeriaid
Roedd 2018 yn ddechrau taith gyffrous o
drawsnewid i’n rhwydwaith trafnidiaeth wrth i ni
ddechrau adfywio gwasanaeth rheilffyrdd Cymru
a’r Gororau, a chreu Metro De Cymru.
Buddsoddiad gwerth £40 miliwn
yn ein fflyd bresennol
• Byddwn yn cyflwyno trenau newydd yn y
blynyddoedd nesaf. Er hynny, rydym ni’n
cydnabod pa mor bwysig yw rhoi’r profiad
gorau i’n cwsmeriaid cyn gynted ag y bo
modd, a dyna pam ein bod yn buddsoddi
£40 miliwn yn ein fflyd bresennol
• Rydym ni’n gosod Teclynnau Diogelu
Olwynion rhag Llithro ar ein fflyd bresennol
i wella lefelau gwasanaeth yn y dyfodol
• Bydd y buddsoddiad hwn hefyd yn ariannu
gwasanaethau ychwanegol, yn gwella’r profiad
i gwsmeriaid ac yn gwella hygyrchedd
• Rydym ni wedi cychwyn rhaglen i nodi achosion
cyffredin a niferus methiannau trên i’w
rhwystro rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rydym
ni’n gobeithio lleihau nifer yr ymweliadau â’r
depo i’n trenau tua 10% yn y flwyddyn gyntaf
• Hefyd, rydym ni wedi cyflwyno prosesau
symlach yn ein gweithdai i wneud yn siŵr
nad oes rhaid i ni aros am ddarnau cyffredin
pan fydd trenau’n cael difrod, er mwyn
gallu eu cael yn ôl ar y trac yn gyflymach
Iawndal Ad-daliad am Oedi
• Rydym ni wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod
ein gwasanaethau’n rhedeg yn brydlon ac ym
mis Rhagfyr 2018, fe wnaethon ni gyflwyno’r
cynllun Ad-daliad am Oedi i ddigolledu
cwsmeriaid am oedi o 30 munud neu fwy
• Mae ein cynllun gwell yn ei gwneud hi’n
haws i’n cwsmeriaid hawlio iawndal
• Ers mis Chwefror 2019, mae cwsmeriaid
wedi gallu hawlio iawndal dan ein cynllun
Ad-daliad am Oedi os ydynt wedi cyrraedd
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pen eu taith 15 munud yn hwyrach na’r
disgwyl, dim ots beth yw’r rheswm
• Erbyn hyn, mae ein cwsmeriaid yn gallu
hawlio 25% o gost tocyn unffordd neu
25% o gost y rhan berthnasol o docyn
dwyffordd am oedi rhwng 15 a 29 munud
Gwasanaethau newydd
• Ym mis Mai 2019, fe wnaethon ni ddechrau
rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd
rhwng gogledd Cymru a Chaer i Lerpwl
drwy ailagor trac Halton Curve
• Bellach, mae TrC yn rhedeg 215 o wasanaethau
ychwanegol bob wythnos, gan wella cysylltedd
a chryfhau’r cysylltiadau trawsffiniol. Mae’r
gwasanaeth newydd yn darparu hwb
mawr i economi gogledd Cymru, gan greu
cyfleoedd economaidd a chymdeithasol
pwysig. Hefyd bydd gwella mynediad yn hwb
i’n cymunedau lleol ni ac i’r sector twristiaeth,
gan ddenu mwy o ymwelwyr i Gymru.
• Mae’r gwasanaethau hyn wedi
creu 30 swydd newydd
Gwelliannau i orsafoedd
• Yn 2018/19, dechreuon ni raglen eang
o lanhau ein gorsafoedd yn drylwyr
• Rydym ni wedi gosod peiriannau gwerthu
tocynnau sy’n gallu delio â thaliadau digyswllt
mewn gorsafoedd ar Linellau Craidd y Cymoedd

Bydd ein cwsmeriaid
yn gweld amrywiaeth
o welliannau dros y
flwyddyn nesaf
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Canlyniadau
i’n pobl ni
Ein nod yw bod yn gyflogwr
delfrydol a denu pobl dalentog
â’r brwdfrydedd, yr agwedd a’r
arbenigedd cywir i’n helpu ni
i wireddu ein gweledigaeth.
Adeiladu ein cwmni
• Rydym ni’n gwmni sy’n tyfu ac fe wnaethon
ni dreulio 2018/19 yn gosod y sylfeini er
mwyn ein galluogi i gyflawni’r uchelgeisiau
hyn a chreu’r amgylchedd gwaith cywir
i adeiladu sefydliad o safon byd
• Rydym ni hefyd wedi penodi Cyfarwyddwr
Pobl a Datblygu Sefydliadol i arwain
ein cynlluniau uchelgeisiol
Recriwtio
• Yn 2018/19, roedd ein tîm adnoddau dynol yn
canolbwyntio’n bennaf ar sicrhau adnoddau
a llenwi amrywiaeth o rolau hollbwysig
• Rydym ni hefyd wedi recriwtio gweithwyr i
nifer o rolau arbenigol ac wedi rhoi proses
gynefino esmwyth ar waith i groesawu
gweithwyr newydd, a’u galluogi i fod mor
effeithiol â phosib cyn gynted â phosib
• Yn bwysicach, mae ein rhaglen gynefino wedi creu
cyfleoedd i gyd-weithwyr a rhanddeiliaid allweddol i
feithrin perthnasoedd gwaith effeithiol. Hefyd mae’r
rhaglen hon wedi helpu recriwtiaid newydd i ddeall
cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd TrC
Meithrin ein diwylliant
• Rydym ni’n creu’r amodau cywir i sefydlu a
meithrin diwylliant TrC a chreu amgylchedd
sy’n galluogi ein sefydliad i dyfu a datblygu
• Rydym ni am i’n gweithwyr deimlo’n falch o’u rôl yn
creu rhwydwaith trafnidiaeth y mae Cymru’n falch
ohono ac i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi,
a’u bod yn datblygu gyrfaoedd boddhaus
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Sbardunwyr llwyddiant

Diwylliant

Seilwaith
adnoddau
dynol

Ymgysylltu â
gweithwyr

Dysgu a
datblygu

Cymorth
a lles
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Rhai o’n recriwtiaid newydd

Wali Mohammad

Amy Nichols

Natalie Rees

James Williams

Swyddog Adnoddau Dynol

Noddwr y Rhaglen Rheilffyrdd

Rheolwr Datblygu Cynaliadwy

Rheolwr Cysylltiadau
â’r Cyfryngau

“Mae diwylliant TrC
yn gynhwysol, yn
llawn anogaeth ac yn
gadarnhaol. Yn AD
rwy’n gweithio gyda
chyd-weithwyr o bob
rhan o’r cwmni ac
mae’n wych gallu dysgu
ganddynt. Rwyf wir yn
teimlo fy mod yn rhan o
dîm sy’n canolbwyntio
ar gwsmeriaid ac yn
gweithio’n galed i
adeiladu rhwydwaith
trafnidiaeth i bobl Cymru.”
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“Yn TrC rydym ni’n gwneud
gwahaniaeth go iawn i
bobl ac economi Cymru
drwy drawsnewid ein
rhwydwaith trafnidiaeth,
a dyna pam fy mod yn
meddwl bod TrC yn lle
hynod gyffrous i weithio
ynddo. Fel Noddwr y
Rhaglen Rheilffyrdd, mae
gen i le blaenllaw yn y
trawsnewidiad hwn, gan
weithio’n agos gyda’n
rhanddeiliaid i ddatblygu
a gweithredu prosiectau
allweddol yn llwyddiannus.”

“Mae TrC yn adeiladu
rhwydwaith trafnidiaeth
cynaliadwy yng Nghymru
ac rwy’n edrych ymlaen
yn arw at gyfrannu at
yr ymdrech i gyrraedd
allyriadau carbon
sero net. Bydd ein
gwaith o drawsnewid y
rhwydwaith trafnidiaeth
a chynyddu teithio llesol
yn chwarae rhan bwysig
o ran cyrraedd targedau
uchelgeisiol Cymru.”

“Mae fy rôl yn cynnwys
adrodd ein stori a
dylanwadu ar sut rydym
ni’n cael ein portreadu
yn y cyfryngau. Mae TrC
yn sefydliad modern â
gweledigaeth a dyheadau
uchelgeisiol, ac mae’n
wych cael bod yn rhan
o rywbeth a fydd yn
cael effaith gadarnhaol
enfawr ar fywydau pobl
yng Nghymru. Rwy’n
llawn cyffro ynghylch
ein cynlluniau ar gyfer y
dyfodol.”
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Cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant
• Rydym ni’n adeiladu tîm amrywiol yn TrC
sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym ni’n
eu gwasanaethau, oherwydd rydym ni’n
credu y bydd hynny’n ein galluogi i roi
gwasanaeth gwell i’n cwsmeriaid
• Rydym ni am i gydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant fod yn rhannau annatod o’n
diwylliant a’r ffordd rydym ni’n ymgysylltu
â’n cwsmeriaid, cyflogwyr a chyflenwyr
• Rydym ni’n credu y bydd deall
safbwyntiau amrywiol yn ein galluogi i
ddeall ein cwsmeriaid yn well, i wneud
penderfyniadau gwell ac i fod yn fwy
arloesol a chreadigol
• Ein nod yw adeiladu cwmni o safon fydeang ac rydym ni am i’n pobl chwarae rôl
allweddol yn cyflawni hyn
• Mae ein hagwedd at gydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant yn hollbwysig o
ran ein helpu i fod yn gyflogwr delfrydol
• Rydym ni am barhau i ddatblygu ein polisïau
cydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddwn
hefyd yn llunio strategaeth cydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant gan sicrhau
bod yr elfennau hynny wrth galon popeth
rydym ni’n ei wneud

Diogelwch a lles gweithwyr
• Mae diogelwch a lles ein gweithwyr yn ganolog
i’r hyn rydym ni’n ei wneud ac mae gennym
ni’r polisïau a’r gweithdrefnau gorfodol sy’n
ofynnol gan y gyfraith. Rydym ni wedi ategu
hyn â chyfres o fodiwlau dysgu ar-lein
• Yn 2019/20, rydym ni’n datblygu ein rhaglen
iechyd a lles gweithwyr. Mae hyn yn cynnwys
ymrwymo i siarter/ymgyrch Amser i Newid
Cymru sy’n cael ei rhedeg gan Hafal a Mind
Cymru, yn ogystal â sefydlu ein rhaglen cymorth
i weithwyr a darparwyr iechyd galwedigaethol
Seilwaith adnoddau dynol
• Yn 2018/19, fe wnaethon ni ganolbwyntio
ar ddatblygu’r polisïau a’r gweithdrefnau yr
oedd eu hangen arnom i’n galluogi i dyfu
gan barhau i ganolbwyntio ar gydymffurfio
mewn meysydd allweddol fel diogelwch,
fetio a chyfraith cyflogaeth. Mae’r gwaith
hwn yn parhau yn ystod 2019 wrth i ni
adeiladu ein seilwaith adnoddau dynol (AD)
• Mae ein tîm AD yn rhoi cymorth i
weithwyr TrC gyda’r heriau sefydliadol a
gweithredol maen nhw’n eu hwynebu
• Rydym ni’n adeiladu ein seilwaith AD a thîm AD
blaengar i roi system AD newydd ar waith ac i
ddatblygu deunyddiau i gefnogi cydymffurfedd,
datblygiad ac ymgysylltiad i weithwyr
• Bydd 2019 yn ein gweld yn canolbwyntio
ar berfformiad sefydliadol, ar
ymgysylltu â gweithwyr ac ar greu
diwylliant sy’n seiliedig ar ddysgu
Cydbwysedd rhwng rhywiau gweithwyr
• Mae’r datblygiadau yn ein cydbwysedd
rhwng y rhywiau yn galonogol:
• Roedd 43% o’n penodiadau yn 2018 yn ferched
• Mae 48% o’n huwch dîm yn ferched erbyn hyn
• Yn 2018/19, fe wnaethon ni benodi
pedair merch i fod yn aelodau newydd
o’r Bwrdd ac ar hyn o bryd mae 50%
o’n haelodau Bwrdd yn ferched
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Mae’r siart canlynol yn dangos y cydbwysedd presennol rhwng
rhywiau gweithwyr TrC ym mis Gorffennaf 2019:

Merched

43%

Dynion

57%

Rydym ni’n parhau i ddatblygu mentrau i annog mwy o ferched i ymuno â TrC ac â’r diwydiant
trafnidiaeth, sy’n llawn dynion ar hyn o bryd. Byddwn yn gweithio i leihau’r bwlch cyflog hanesyddol
rhwng y rhywiau yn y diwydiant trafnidiaeth. Fel rhan o’n strategaeth canfod talent, rydym ni’n sefydlu
cysylltiadau ag ysgolion, colegau a phrifysgolion er mwyn rhannu’r cyfleoedd sydd gennym i’w cynnig.

Ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau
30
Canolrif ein bwlch cyflog
rhwng y rhywiau

25

18.6%

20

Cyfartaledd y DU yn 2018

17.9%

(Rydym ni wedi cyfrifo cyfraddau
bob awr gan ddefnyddio cyflogau
cyfwerth ag amser llawn yn seiliedig
ar wythnos waith o 37.5 awr)

15
10

Merched
£22.56

Dynion
£27.73

5
0
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Ein partneriaeth gymdeithasol a’n gwaith ymgysylltu ag undebau llafur
Cymedr ein bwlch cyflog
rhwng y rhywiau

12.3%

Rydym ni wedi dewis cydnabod yr holl undebau
perthnasol yn y sectorau rydym ni’n gweithredu
ynddynt er mwyn datblygu partneriaeth
gymdeithasol effeithiol.

32
28
24
20
16
12

(Rydym ni wedi cyfrifo cyfraddau bob
awr gan ddefnyddio cyflogau cyfwerth
ag amser llawn yn seiliedig ar wythnos
waith o 37.5 awr)

Merched
£26.80

Dynion
£30.57

Yn 2018/19, fe wnaethon ni barhau i gwrdd yn
rheolaidd gyda chynrychiolwyr o’r undebau y
mae eu haelodau’n

gweithio i gyflenwi gwasanaeth rheilffyrdd
Cymru a’r Gororau. Rydym ni hefyd yn parhau
i ddatblygu a gweithredu strwythurau priodol i
wneud yn siŵr ein bod yn parhau i gael deialog
cadarnhaol ac adeiladol parhaus.

8
4
0

ASLEF, Cymdeithas
Gysylltiedig Peirianwyr
Locomotif a
Diffoddwyr Tân

FDA, yr undeb i uwch
reolwyr a gweithwyr
proffesiynol yn y sector
cyhoeddus

PCS, yr undeb i weision
sifil a chyhoeddus, a
gweithwyr yn y sector
preifat ar gontractau
llywodraeth

Prospect, yr undeb i
weithwyr proffesiynol,
rheolwyr, arbenigwyr
technegol a chrefftwyr
sy’n gweithio mewn
amrywiaeth enfawr o
ddiwydiannau

RMT, Undeb
Cenedlaethol y
Gweithwyr Rheilffordd,
Morwrol a Thrafnidiaeth

TSSA, Cymdeithas
Staff Cyflogedig
Trafnidiaeth

Unite, Undeb mwyaf
Prydain ac Iwerddon gydag
aelodau’n gweithio ar draws
holl sectorau’r economi

Cyfran y gweithwyr benywaidd a gwrywaidd ym mhob un o’r chwarteli cyflog

Chwartel uchaf
6 merch 37.5%
10 dyn
62.5%

Canol uchaf
5 merch 31.25%
11 dyn
68.75%

Chwartel isaf
9 merch 56.25%
7 dyn
43.75%

Canol isaf
6 merch 37.5%
10 dyn
62.5%

“Mae Trafnidiaeth Cymru wedi
mabwysiadu dull gwahanol o feithrin
perthnasoedd ag amrywiaeth o
randdeiliaid, gan gynnwys undebau
llafur. Rydym ni’n falch fod ASLEF
eisoes wedi cael lefelau uchel o
ymgysylltiad cadarnhaol â Trafnidiaeth
Cymru a’r ffaith fod Cymru’n datblygu
polisi trafnidiaeth mwy integredig.”
Mick Whelan
Ysgrifennydd Cyffredinol, ASLEF
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Risg

Rolau rheoli risg

Mae Bwrdd TrC yn gyfrifol am gynnal system rheoli
risg a rheolaeth fewnol gadarn.
Ein fframwaith rheoli risg
• Bydd rheoli risg wedi’i wreiddio yn y
sefydliad. Bydd tystiolaeth ohono a bydd
modd ei adnabod yn hawdd ym mhrosesau,
gweithdrefnau a deilliannau TrC
• Rydym ni wedi cynllunio ein fframwaith rheoli

risg i nodi, rheoli a lliniaru ein risg o fethu er
mwyn cyflawni amcanion busnes
• Bydd TrC yn croesawu adborth ar

effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ei arferion
rheoli risg gan ei randdeiliaid a’i weithwyr, a
hynny mewn modd cyfrinachol a heb fod yn
gyfrinachol. Byddwn yn ymgynghori â’r rheini
sydd wedi mynegi pryderon ac yn cynnig
atebion ymarferol
• Mae gennym strwythur rheoli ffurfiol yn ei le

gyda rolau, cyfrifoldebau a dyletswyddau clir
i’n Bwrdd, i’r Pwyllgor Archwilio a Risg, i’r Uwch
Dîm Arwain ac i’r swyddogaeth rheoli risg
Nodi risgiau ac asesu tirwedd risg TrC
• Mae ein tirwedd risg yn cynnwys pob risg a allai
effeithio ar ein busnes a’n cwsmeriaid, ein cadwyn
gyflenwi a’n cymunedau
• Mae ein prosesau nodi a rheoli risgiau ffurfiol yn

sicrhau ein bod wastad yn nodi, yn gwerthuso a,
lle bo’n bosib, yn lliniaru risgiau sy’n deillio o’n
gweithrediadau beunyddiol ac o’r diwydiant
rheilffyrdd a’r economi
• Mae rheolwyr TrC yn briffio ein Huwch Dîm

Arwain – a, lle bo’n briodol – ein Bwrdd, pan fydd
risgiau newydd sylweddol i TrC yn dod i’r amlwg
• Byddwn yn parhau i ddatblygu a mireinio ein dull o

nodi a rheoli risgiau sy’n dod i’r amlwg
Rheoli risg
• Mae rheoli risg yn effeithiol yn hollbwysig i TrC ac
rydym ni wedi’i wreiddio drwy’r cwmni cyfan
• Ein bwrdd a’n cyfarwyddwyr sy’n atebol am reoli

• Rydym ni’n cyflogi amrywiaeth o arbenigwyr

technegol i asesu a lliniaru risgiau, ac i oruchwylio
sut rydym ni’n cyflawni ein hamcanion rheoli risg
Ein hamcanion rheoli risg
• Bydd rheoli risg wedi’i wreiddio yn y
sefydliad. Bydd tystiolaeth ohono a
bydd modd ei adnabod yn hawdd ym
mhrosesau, gweithdrefnau a deilliannau
TrC. Bydd gwreiddio rheoli risg yn TrC
yn golygu y bydd modd dod o hyd i
dystiolaeth o weithrediad y polisi rheoli
risg hwn yn hawdd yn y sefydliad ac y
bydd wedi’i adlewyrchu yn neilliannau TrC
• Bydd TrC yn gwneud yn siŵr bod digon o

adnoddau’n cael eu neilltuo i reoli risg yn
effeithiol er mwyn cyd-fynd â’r lefelau risg
derbyniol perthnasol, ac i gefnogi’r gwaith
o ddatblygu diwylliant risg cryf sydd wedi’i
wreiddio yn y cwmni drwyddo draw
• Bydd TrC yn croesawu adborth ar

effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ei
arferion rheoli risg gan ei randdeiliaid
a’i weithwyr, a hynny mewn modd
cyfrinachol a heb fod yn gyfrinachol.
Byddwn yn ymgynghori â’r rheini sydd
wedi mynegi pryderon ac yn cynnig
atebion ymarferol

Y Bwrdd

Adroddiadau risg

• Adolygiad misol o’r risgiau

• Mae adroddiadau

rydym ni’n eu hwynebu
• Yn goruchwylio ein

rheolaethau mewnol a
chytuno â’r archwiliad
mewnol ar y meysydd
sydd angen sicrwydd

Uwch Dîm Arwain
• Mae Uwch Dîm Arwain

TrC yn asesu, yn monitro
ac yn lliniaru ein risgiau
strategol, gan adrodd i’n
Bwrdd bob mis
• Yn monitro amrywiaeth

eang o risgiau strategol,
gweithredol a risgiau
prosiect, gan wneud yn
siŵr ein bod yn defnyddio
ein fframwaith rheoli risg
yn effeithiol
• Yn gwreiddio ein polisïau

a’n prosesau rheoli risg yn
ei adran

Swyddogaeth
rheoli risg

risg yn cael eu llunio
a’u cyflwyno yn holl
gyfarfodydd y Pwyllgor
Archwilio a Risg

• Yn cydlynu ein prosesau

• Risgiau perthnasol wedyn

gorau o ran rheoli risg

yn cael eu hadrodd i’w
trafod gan y Bwrdd

Pwyllgor Archwilio
a Risg
• Yn monitro

effeithiolrwydd ein
system rheoli risg
• Yn cael adroddiadau risg

rheolaidd gan y tîm rheoli
• Yn goruchwylio ein

rheolaethau mewnol
ar gyfer y Bwrdd
• Yn cytuno â’r archwiliad

mewnol ar y meysydd
lle mae angen
sicrwydd arno
• Yn cwrdd sawl gwaith

y flwyddyn ac yn gallu
cwrdd yn amlach
os oes angen

ar gyfer nodi ac asesu
risgiau
• Yn gweithredu yr arferion
• Adroddiadau mewnol

ac allanol
• Yn cydlynu rhaglen

sicrwydd TrC

Rheolwyr a
gweithwyr
• Yn asesu, yn monitro

ac yn lliniaru risgiau
gweithredol a risgiau lefel
prosiect drwy ein cwmni
drwyddo draw
• Mae ein rheolwyr

risg cymwysedig yn
goruchwylio ein prosesau
rheoli risg, gan roi
cyngor ar risgiau a’u
cofnodi, eu prosesu a’u
huwchgyfeirio

• Bydd TrC yn ymdrechu i sicrhau, i’r

graddau mwyaf posib, bod arferion rheoli
risg ei gadwyn gyflenwi’n cyd-fynd â’r
polisi hwn
• Bydd TrC, o bryd i’w gilydd, yn profi

ac yn meincnodi ei arferion rheoli
risg yn erbyn y rheini sydd wedi’u
mabwysiadu gan sefydliadau eraill drwy
geisio cydnabyddiaeth rhanbarthol,
genedlaethol a rhyngwladol

risg yn TrC
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Cofrestr risgiau – Crynodeb 2018/19
Math
o risg

Teitl

Disgrifiad

Camau lliniaru

Math
o risg

Teitl

Disgrifiad

Camau lliniaru

Economaidd

Colli cyllid
Cronfa
Datblygu
Rhanbarthol
Ewrop

Mae TrC yn defnyddio
£16 miliwn o gyllid y
Gronfa i gefnogi’r gwaith
o uwchraddio seilwaith
Llinellau Craidd y
Cymoedd

• Mae rheolaethau rheoli wedi cael eu

Cymdeithasol

Efallai y
bydd TrC
yn methu
datblygu
systemau
diogelwch
digonol

Efallai y bydd TrC yn
methu datblygu System
Rheoli Diogelwch
ddigonol ac felly’n
cynyddu’r risg o niwed i
bobl ar y rheilffyrdd neu
o’u cwmpas. Os
bydd damwain, efallai
y bydd caniatâd TrC i
weithredu rhwydwaith
rheilffyrdd yn cael ei
ddiddymu a’i ddisodli
gan sefydliad arall

• Rydym ni wedi sefydlu swyddogaeth

Cyflenwi
cerbydau
newydd a
gwireddu
buddion
gweithredol
/ profiad y
teithiwr

O 2021 ymlaen, bydd
TrC yn cael fflydoedd
newydd o drenau i
alluogi’r rhwydwaith i
dyfu a datblygu

• Ar ôl llofnodi’r contract yn 2018, mae

Brexit yn
digwydd
heb
gytundeb

Gallai Brexit heb
gytundeb gael effaith
ar TrC, ei gyflenwyr
a’i bartneriaid. Gallai
hyn arwain at gost
gweithredu uwch,
risgiau i gyflenwad
deunyddiau hanfodol
(e.e. tanwydd) a
chyfyngiad ar symudiad
pobl ac adnoddau
rhwng yr UE a’r DU

Efallai y bydd methu
darparu’r buddion
busnes fel y bwriedir,
peidio â chwrdd
â cherrig milltir
adeiladu, neu beidio â
lenwi’r gwaith papur
angenrheidiol yn gywir
yn arwain at golli cyllid y
Gronfa
Economaidd

Hanes
blaenorol y
diwydiant
adeiladu
a’r effaith
ar gyflenwi
Llinellau
Craidd y
Cymoedd

Mae gan y diwydiant
adeiladu hanes blaenorol
gwael o ran cyflenwi
prosiectau rheilffyrdd
amlddisgyblaethol ar
amser ac i gyllideb, ac
o fewn amlen gyllid y
cytunir arni
Os bydd hyn yn digwydd
ar Linellau Craidd y
Cymoedd, bydd TrC
wedi gorwario yn erbyn
y gyllideb a bydd rhaid
ceisio rhagor o arian gan
Lywodraeth Cymru neu
leihau graddfa gyflenwi’r
prosiect

rhoi ar waith i wneud yn siŵr bod y
gofynion cyllid ac adrodd yn cael eu
bodloni. Bydd y gweithgareddau’n
ddarostyngedig i archwiliad mewnol
er mwyn cefnogi’r broses
• Ein Cyfarwyddwr Masnachol a

Phrofiad y Cwsmer sy’n atebol am y
broses
• Ein Cyfarwyddwr Seilwaith Rheilffyrdd

sy’n atebol am reolaethau’r prosiect
• Ein Cyfarwyddwr Cyllid sy’n atebol am

reolaethau ariannol
• Mae Trysorlys y DU wedi ymrwymo i

warantu cyllid y Gronfa o ganlyniad i
oblygiadau Brexit

Cymdeithasol

• Rydym ni wedi gweithredu

rheolaethau rheoli prosiect manwl, a
hynny o gam cychwynnol y prosiect
• Rydym ni’n gweithio’n agos

gyda’n Partner Gweithrediadau
a Chyflenwi, Gwasanaethau
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru,
i ddeall, rheoli a lliniaru risg
• Erbyn diwedd 2019, pan fydd y

cynnig trawsnewid terfynol ar gyfer
Llinellau Craidd y Cymoedd ar gael,
bydd gennym syniad manylach
o risgiau’r prosiect a bydd gwell
dealltwriaeth o’r gwerth. Bydd hyn
yn rhoi manylion am gyfanswm cost
y gwaith cyfalaf, risgiau’r peryglon
sydd wedi’u nodi (drwy broses
Asesu Risgiau Cost Meintiol), a’r
duedd optimistiaeth sy’n weddill
• Bydd rhagor o fesurau

Gwleidyddol

Diogelwch a Chynaliadwyedd
bwrpasol i wneud yn siŵr bod
TrC a Gwasanaethau Rheilffyrdd
Trafnidiaeth Cymru wedi gwreiddio
rheolaethau effeithiol a diwylliant o
ddiogelwch
• Mae’r Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd

yn asesu digonolrwydd systemau
diogelwch yn allanol a’u harchwilio’n
rheolaidd
• Rydym ni’n parhau i weithio’n agos

gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd
Trafnidiaeth Cymru i wneud yn siŵr
bod y system yn cydymffurfio
TrC a Gwasanaethau Rheilffyrdd
Trafnidiaeth Cymru wedi parhau i
weithio’n agos gyda chyflenwyr i
wneud yn siŵr bod y rhaglen dylunio
a chyflenwi’n dal ar y trywydd iawn
• Parhau i fonitro’r rhaglen dylunio a

chyflenwi i wneud yn siŵr bod unrhyw
risgiau’n cael eu nodi a’u lliniaru
• Mae TrC a Gwasanaethau Rheilffyrdd

Trafnidiaeth Cymru wedi cynnal
asesiad llawn o risgiau Brexit i’r
sefydliad, ac rydym ni’n parhau i
fonitro’r sefyllfa’n agos
• Rydym ni wedi datblygu mesurau

lliniaru i leihau a rheoli’r effaith bosib
ar ddarparu gwasanaethau os bydd
Brexit yn digwydd heb gytundeb
• Mae’r Uwch Dîm Arwain yn parhau i

wneud gwaith monitro

lliniaru’n cael eu datblygu ar
ôl cwblhau’r broses uchod
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Ein bwrdd

Scott Waddington

James Price

Heather Clash

Cadeirydd

Prif Weithredwr

Cyfarwyddwyr
Gweithredol, Cyllid

Wedi’i eni a’i addysgu yn Abertawe, mae
Scott wedi treulio’r rhan fwyaf o’i yrfa
yn y sector lletygarwch, yn marchnata
diodydd ac adwerthu tafarndai. Bu’n Brif
Weithredwr y bragdy a’r cwmni tafarndai
Cymreig SA Brain am 17 mlynedd. Yn
ystod ei gyfnod yno bu’n goruchwylio
adolygiad o’r strategaeth gorfforaethol,
cafodd brand Brains ei ailwampio a
chynyddwyd y buddsoddiad yn ystâd
tafarndai’r cwmni. Erbyn hyn mae gan
Brains dros 200 o dafarndai a dros
2,500 o weithwyr cyflogedig.

Daeth James i swydd Prif Weithredwr
Trafnidiaeth Cymru ym mis Ionawr 2018,
ar ôl cyfnod o ddwy flynedd pan oedd
yn Gadeirydd Trafnidiaeth Cymru yn ei
ddyddiau cynnar.

Ymunodd Heather â Trafnidiaeth
Cymru ym mis Gorffennaf 2018. Mae
hi wedi byw, astudio a/neu weithio yng
Nghymru am dros 25 o flynyddoedd.

Scott oedd Cadeirydd CBI Cymru yn
2010 a 2011 ac ef oedd Comisiynydd
Cymru i Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth
a Sgiliau am bum mlynedd o fis Ebrill
2012. Bu’n Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth
a Sgiliau Cymru hefyd. Ar hyn o bryd,
Scott yw Cadeirydd Clwb Busnes
Caerdydd ac mae’n Llywodraethwr ar
Fwrdd Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
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Roedd James yn Ddirprwy Ysgrifennydd
Parhaol yn Llywodraeth Cymru ac ef
oedd y swyddog cyfrifyddu ychwanegol
i Grŵp yr Economi, Trafnidiaeth, Sgiliau a
Chyfoeth Naturiol, gan arwain tîm o tua
2,500 o weision sifil tan ddiwedd 2017.
Dechreuodd James ei yrfa ym maes
contractau peirianneg sifil cyn symud i’r
Gwasanaeth Sifil.
Economegydd proffesiynol yw James
o ran ei hyfforddiant a’i gefndir. Mae
wedi cael nifer o wahanol swyddi ar
draws y DU gyda Llywodraeth Cymru,
Llywodraeth y DU ac asiantaethau sy’n
berchen i’r Llywodraeth yng Nghymru
a Lloegr. Ers 2007, mae James wedi
bod yn gyfrifol am gyflenwi seilwaith
i Lywodraeth Cymru, yn gyntaf fel
Cyfarwyddwr Trafnidiaeth ac wedyn
fel Cyfarwyddwr Cyffredinol a Dirprwy
Ysgrifennydd Parhaol.

Mae hi wedi dal amrywiaeth o rolau
sy’n gysylltiedig â rheolaeth ariannol
amrywiol bortffolios o gontractau
wedi’u rhoi’n allanol, a swyddogaethau
corfforaethol mewn sefydliadau
corfforaethol mawr.
Ymysg rolau blaenorol Heather mae
Cyfarwyddwr Cyllid i Gleientiaid
Allanol yn is-adran Gwasanaethau
TG Capita Grŵp Plc a Chyfarwyddwr
Cyllid Gwerthu a Marchnata yn y DU
i Compass Group Plc, yn ogystal â
rolau Cyfarwyddwr Cyllid eraill ar gyfer
busnesau Rhanbarthau a Sectorau yn
Compass Group Plc.
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Sarah Howells

Nicola Kemmery

Alun Bowen

Alison Noon-Jones

Cyfarwyddwyr Anweithredol
Cadeirydd, Pwyllgor
Cwsmeriaid a Chyfathrebu

Cyfarwyddwyr Anweithredol
Cadeirydd, Pwyllgor Iechyd,
Diogelwch a Lles

Cyfarwyddwyr Anweithredol
Cadeirydd, Pwyllgor
Archwilio a Risg

Cyfarwyddwyr Anweithredol
Cadeirydd, Pwyllgor Pobl

Yn wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr,
Sarah yw Pennaeth Gwasanaeth i
Gwsmeriaid Orangebox ar hyn o bryd.
Bu’n byw ac yn gweithio yn Seland
Newydd cyn dychwelyd i Gymru.

Mae Nicola wedi treulio’r rhan fwyaf
o’i gyrfa yn y diwydiant dŵr, ac fe
ymunodd hi â Dŵr Cymru-Welsh Water
fel Pennaeth Iechyd a Diogelwch yn
2010. Wedi i Dŵr Cymru benderfynu
cadw pob gweithgaredd gweithredol yn
fewnol yn 2010, sefydlodd Nicola system
rheoli iechyd a diogelwch newydd.

Yn wreiddiol o Landeilo, mae Alun wedi
teithio i bedwar ban byd yn rhinwedd
ei yrfa. Treuliodd 37 mlynedd yn KPMG,
gan weithio yng Nghaerdydd, Llundain,
Hong Kong, Sydney a Kazakhstan.

Mae gan Alison 34 mlynedd o brofiad
ym maes adnoddau dynol, gan gynnwys
25 mlynedd ar lefel bwrdd yn y DU
ac Ewrop mewn amrywiaeth eang o
sectorau gan gynnwys gweithgynhyrchu,
gwasanaethau ariannol, addysg uwch,
trafnidiaeth a logisteg. Mae hi wedi bod
yn Gyfarwyddwr AD Leidos Europe am
y tair blynedd ddiwethaf.

Gan feddu ar dros 20 mlynedd o
brofiad yn y sector gwasanaeth i
gwsmeriaid mewn nifer o wahanol
ddiwydiannau, mae Sarah wedi
treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa ym maes
telegyfathrebiadau, gan weithio
i frandiau byd-enwog fel Virgin a
Vodafone.
Yn ystod ei chyfnod fel Prif Swyddog
Gweithrediadau yn 2degrees, darparwr
telegyfathrebiadau gwasanaeth llawn
diweddaraf Seland Newydd, roedd
gan y cwmni’r lefelau bodlonrwydd
cwsmeriaid uchaf ymhlith pob
gweithredwr symudol yn y wlad.
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Mae Nicola’n weithiwr proffesiynol
iechyd a diogelwch siartredig, ac mae hi
wedi bod yn Aelod o Gyngor y Sefydliad
Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol am
chwe mlynedd.
Wedi’i geni a’i magu yn Swydd Efrog,
priododd Nicola lanc o Gymru yn 2000
cyn symud i Gymru yn 2010.

Ef oedd Rheolwr Bartner KPMG
yng Nghymru cyn cyflawni’r un rôl
yn Kazakhstan ac Asia Ganol. Hefyd,
treuliodd dair blynedd fel Pennaeth
Personél yn KPMG Llundain a phedair
blynedd fel arweinydd byd-eang arferion
cynaliadwyedd KPMG.
Ar hyn o bryd, ef yw Cadeirydd
Pwyllgor Risg ac Ymddygiad y banc a
grŵp yswiriant o Gaerdydd, Hodge.
Mae hefyd yn un o ymddiriedolwyr yr
Hodge Foundation. Mae’n Gadeirydd ar
Bwyllgor Archwilio Severstal yn Rwsia, y
seithfed cwmni dur mwyaf yn y byd sydd
â chyfranddaliadau wedi’u rhestru ar
Gyfnewidfa Stoc Llundain.

Yn arbenigwr trawsnewid dylanwadol,
mae hi wedi arwain a darparu ystod
eang o raglenni newid.
Symudodd Alison i dde Cymru yn
blentyn gan astudio Cymraeg a Saesneg
ym Mhrifysgol Abertawe, lle enillodd
hi Wobr Henry Lewis am y myfyriwr
Cymraeg gorau.
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Ymrwymiadau ein bwrdd
Cwmni ifanc yw TrC ac yn 2018/19
fe wnaethon ni sefydlu is-bwyllgorau
Bwrdd – Archwilio a Risg; Cwsmeriaid
a Chyfathrebu; Iechyd, Diogelwch a
Lles; a Phobl. Mae ein cwsmeriaid
wrth galon popeth mae TrC yn ei
wneud ac mae pob pwyllgor yn
canolbwyntio ar welliannau parhaus.

Alun Bowen
Cadeirydd, Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn goruchwylio system rheoli
risg TrC, ei reolaeth fewnol a’r adroddiadau ariannol.
Cefais fy mhenodi’n Gadeirydd Pwyllgor Archwilio
a Risg TrC ar 1 Ebrill 2019. Rwy’n edrych ymlaen at
y cyfle hwn gan fy mod yn credu bod dyfodol TrC
yn un heriol, ond cyffrous.
Mae TrC yn sefydliad sy’n tyfu ac yn datblygu ac, o
ganlyniad, mae llawer o brosesau a rheolaethau’r
sefydliad yn dal i gael eu datblygu.
Un o brif gyfrifoldebau’r Pwyllgor Archwilio
a Risg yw gwneud yn siŵr bod gwybodaeth
ariannol TrC a chynnwys yr Adroddiad Blynyddol
hwn yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy. I
wneud hyn, mae’r Pwyllgor yn canolbwyntio ar
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ansawdd y wybodaeth ariannol, annibyniaeth ein
harchwilwyr allanol a’u hymrwymiad i ansawdd
archwiliadau, a’r sicrwydd sy’n cael ei darparu
gan archwilio mewnol. Mae’r Pwyllgor hefyd
yn herio tybiaethau ac amcangyfrifon y tîm
rheoli wrth baratoi’r datganiadau ariannol. Mae’r
Pwyllgor wedi arfer ei farn wrth benderfynu pa
rai o’r materion yr oeddem yn eu hystyried yn
arwyddocaol i’r datganiadau ariannol ac mae’r
adroddiad hwn yn nodi’r materion perthnasol
sydd wedi cael sylw yn ein hystyriaethau.
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Adroddiadau ariannol
Dyma’r materion mwyaf arwyddocaol mewn cysylltiad ag Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol
2018/19, a sut mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg wedi delio â nhw:
Casgliad/camau sydd
wedi’u cymryd

Maes ffocws

Gwaith sydd wedi’i wneud

Roedd y Pwyllgor yn fodlon
bod y gwaith cyfrifyddu ar
gyfer y trafodiadau rhwng
TrC a Llywodraeth Cymru
yn briodol a bod datgeliadau
wedi cael eu gwneud yn y
datganiadau ariannol mewn
ffordd sy’n cyd-fynd â’r
gyfraith berthnasol a safonau
cyfrifyddu, ac ymrwymiad i
dryloywder.

Gallai’r berthynas rhwng TrC
a Keolis Amey Wales Cymru
Limited, sy’n masnachu fel
Gwasanaethau Rheilffyrdd
Trafnidiaeth Cymru –
perthynas sy’n cael ei rheoli
gan gontract rhwng Keolis
Amey Wales Cymru Limited
a Gweinidogion Cymru –
gael effaith ar y datganiadau
ariannol hefyd.

Roedd y Pwyllgor wedi trafod
effaith reolaethol y berthynas
â Keolis Amey Wales Cymru
Limited ar ddatganiadau
ariannol TrC. Roedd hefyd
wedi adolygu’r cytundeb
rhwng Gweinidogion Cymru
a Keolis Amey Wales Cymru
Limited.

Ym marn y Pwyllgor, roedd y
gwaith cyfrifyddu a datgelu
yn y datganiadau ariannol yn
briodol.

Adroddiad Blynyddol: yn
ei gyfanrwydd, rhaid i’r
Adroddiad Blynyddol fod
yn deg, yn gytbwys ac yn
ddealladwy er mwyn ei wneud
yn berthnasol i ddarllenwyr.

Fe wnaethon ni gynnal
cyfarfodydd paratoi â’r tîm
rheoli i bennu fformat yr
Adroddiad Blynyddol ac
adolygu’r cyfrifoldebau a oedd
wedi’u neilltuo a’i gynnwys,
ei gydlyniad cyffredinol a’i
eglurder. Fe wnaeth y tîm
rheoli gymharu Adroddiad
Blynyddol TrC ag Adroddiadau
cwmnïau eraill yn ein
diwydiant, a’r arferion gorau
yn fwy eang. O ganlyniad i’r
gwaith hwnnw, fe wnaeth y
Pwyllgor ddarparu adborth.
Cafodd drafft o’r Adroddiad
Blynyddol ei adolygu gan y
Pwyllgor Archwilio a Risg
a’r Bwrdd. Roeddem ni wedi
ystyried materion a oedd
yn dibynnu ar farn, fel y prif
risgiau yn yr adran Risgiau.

Cawson ni gadarnhad fod
cyfrifoldebau unigolion
wedi cael eu cyflawni a bod
yr adroddiad cyffredinol
yn gyson â gwybodaeth y
cyfarwyddwyr. Roedd hyn yn
caniatáu i’r Pwyllgor Archwilio
a Risg a’r Bwrdd fodloni bod
yr Adroddiad Blynyddol, yn
ei gyfanrwydd, yn deg, yn
gytbwys ac yn ddealladwy.

Maes ffocws

Gwaith sydd wedi’i wneud

Mae’r berthynas rhwng TrC a’i
gyfranddaliwr (Gweinidogion
Cymru), a chyfrifyddu a
datgelu trafodiadau rhwng
TrC a Llywodraeth Cymru,
yn hanfodol yn y gwaith o
baratoi’r datganiadau ariannol.

Mae’r Pwyllgor wedi adolygu’r
gwaith a wnaed gan y tîm
rheoli o ran gwneud yn siŵr
bod y trafodiadau rhwng TrC a
Llywodraeth Cymru wedi cael
eu cyfrifyddu’n briodol.

Mae TrC yn buddsoddi mewn
nifer o brosiectau seilwaith.
Dechreuodd llawer ohonynt
yn 2018/19. Rhaid i’r tîm rheoli
arfer ei farn wrth bennu pa
gostau sydd i’w cyfalafu, a
gwneud yn siŵr y bydd digon
o gyllid ar gael i gwblhau
prosiectau seilwaith yn
foddhaol a’u rhoi ar waith.

Mae’r Pwyllgor wedi adolygu’r
gwaith a wnaed gan y tîm
rheoli o ran cyfalafu asedau
seilwaith ac wedi trafod ar
ba sail y cafodd y costau
perthnasol eu cyfalafu, a barn
y tîm rheoli ar argaeledd cyllid
yn y dyfodol.

Roedd y Pwyllgor yn fodlon
bod yr asedau seilwaith a
oedd wedi’u cyfalafu yn y
fantolen dyddiedig 31 Mawrth
2019 wedi cael eu cyfalafu’n
briodol.

Mae IFRS 15 yn safon
cyfrifyddu ddiwygiedig ar
gyfer cydnabod refeniw.
Daeth y Safon i rym ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31
Mawrth 2019.

Roedd y Pwyllgor wedi
adolygu polisïau TrC ar
gyfer cyfrifyddu refeniw
yng ngoleuni’r gofynion
diwygiedig o ran cydnabod
refeniw a gyflwynwyd gan
IFRS 15.

Roedd y Pwyllgor yn fodlon
bod TrC wedi ystyried
gofynion IFRS 15

Mae’r Pwyllgor wedi adolygu’r
cytundeb rhwng TrC a
Gweinidogion Cymru yn
annibynnol hefyd.

wrth ddatblygu ei bolisi a’i
ddull gweithredu ar gyfer
cydnabod refeniw.

Casgliad/camau sydd
wedi’u cymryd

Nid yw TrC wedi cynnwys datganiad hyfywedd o ran rhagolygon hirdymor TrC yn yr Adroddiad
Blynyddol hwn, oherwydd ym marn y Pwyllgor Archwilio a Risg ni fydd yn darparu llawer o wybodaeth
na sicrwydd ychwanegol nes bod y trefniadau â Llywodraeth Cymru wedi datblygu ymhellach, ac
amserlen fwy sefydlog ar gyfer cyllid ar gael.
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Archwilio allanol
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn rhoi
pwys mawr ar ansawdd ac effeithiolrwydd
archwilio allanol. Wrth asesu ansawdd ac
effeithiolrwydd, mae’r Pwyllgor yn edrych
ar wrthrychedd, amheuaeth broffesiynol
ac addysg broffesiynol barhaus y tîm
archwilio, a’i berthynas â’r tîm rheoli.
Yn gynnar yn 2019, cyn i mi gael fy mhenodi,
cyflawnodd TrC broses tendro ar gyfer archwilio
allanol. Roedd y broses yn cynnwys tendr agored
ac, yn unol â hynny, roedd yn agored i bob
cwmni archwilio. Penderfynodd yr archwiliwr
ar y pryd beidio â chymryd rhan yn y broses.
Cafwyd nifer o gynigion gan gwmnïau ac ar
ôl asesu’r cynigion hyn, penododd Bwrdd
TrC KPMG fel ei archwiliwr allanol ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.

Rwyf wedi adolygu’r broses a’r cynigion a
wnaed gan y cwmnïau ar y rhestr fer, ac yn
cytuno â’r casgliad y daeth y Bwrdd iddo.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cynnal
gwerthusiad blynyddol o annibyniaeth a
gwrthrychedd yr archwiliwr allanol. Bydd
hefyd yn cynnal adolygiad o effeithiolrwydd
y broses archwilio, gan ystyried y gofynion
proffesiynol a rheoleiddiol perthnasol. Bydd
yr asesiad hwn yn seiliedig ar drafodaeth
benodol rhwng aelodau o’r Pwyllgor ac ar
gyfraniad y Cyfarwyddwyr Gweithredol ac
aelodau perthnasol eraill o’r uwch dîm rheoli, a
chyfraniad yr archwilwyr allanol yn y pen draw.

Ar ben y gwerthusiad blynyddol, mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cynnal asesiad
parhaus o ansawdd ac effeithiolrwydd archwilio allanol yn y ffyrdd canlynol:
1

Mae’r Pwyllgor yn trafod ac yn cytuno
ar y prif feysydd ffocws ar gyfer yr
archwiliad allanol.

3

Mae’r Pwyllgor yn trafod ac yn cytuno
ar hyd a lled yr archwiliad cyn iddo
ddechrau.

2

Mae’r Pwyllgor yn trafod cywirdeb yr
adroddiadau ariannol (perthnasedd)
gyda KPMG ar gyfer y gwallau
cyfrifyddu a fydd yn dod i sylw’r
Pwyllgor Archwilio a Risg, a’r symiau y
byddai angen eu haddasu er mwyn i’r
datganiadau ariannol gyflwyno safbwynt
cywir a theg.

4

Mae’r Pwyllgor yn trafod gyda KPMG
ei safbwynt ar farn y tîm rheoli wrth
baratoi’r datganiadau ariannol a’u barn,
h.y. lle maen nhw’n credu bod y farn, ar
sail eu profiad nhw, o bosib yn perthyn
i ystod dderbyniol rhwng ceidwadol ac
ymosodol.

Rwyf hefyd yn trafod gyda KMPG ynghylch
allbwn yr adolygiadau o’u gwaith a gynhelir gan
eu rheoleiddwyr a sut mae’r rhain wedi cael eu
hymgorffori yn eu cynlluniau.
Ers cael fy mhenodi, rwyf wedi cael un cyfarfod
â Chyfarwyddwr Archwilio KPMG lle nad oedd y
tîm rheoli’n bresennol. Rydym ni’n cyfathrebu’n
rheolaidd dros e-bost a’r ffôn hefyd.
Ym mhob cyfarfod, mae’r Pwyllgor yn cael y
diweddaraf am waith KPMG, ei annibyniaeth
a’i ganfyddiadau. Ar ddiwedd y flwyddyn, mae
trafodaeth fanwl ar ganfyddiadau archwilio KPMG
gan gynnwys gwahaniaethau archwilio, a’r gwaith
sydd wedi’i wneud i ategu eu barn archwilio
ar y datganiadau ariannol. Nid oedd unrhyw
wahaniaeth archwilio’n berthnasol, yn ansoddol
neu’n feintiol, i unrhyw eitem llinell yn y datganiad
incwm a’r fantolen. Felly, ni wnaeth y Pwyllgor
fynnu bod unrhyw addasiad yn cael ei wneud i’r
datganiadau ariannol o ganlyniad i wahaniaethau
archwilio a nodwyd gan KPMG.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg wedi sefydlu polisi
ffurfiol mewn cysylltiad â defnyddio’r archwiliwr
allanol ar gyfer gwaith nad yw’n waith archwilio.
Yn gyffredinol, ni phrynir gwasanaethau oni
bai ei bod yn synhwyrol defnyddio’r archwiliwr
allanol o safbwynt cost-effeithlonrwydd neu
reoleiddiol. Ffioedd archwilio KPMG ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 oedd
£29,000 (2018: £5,000 wedi’i dalu i Haines Watts
Wales LLP) a ffioedd nad oedd at ddibenion
archwilio yn cynnwys ffioedd o £4,000 ar gyfer
gwasanaethau cydymffurfio â threth gorfforaeth
(2018: Haines Watts Wales LLP - £Nil).

Archwilio mewnol
Mae’r swyddogaeth archwilio mewnol yn TrC yn
datblygu wrth i’r sefydliad newid. Mae rhaglen
waith amlinellol ar gyfer y cyfnod sy’n dod i ben
ar 31 Mawrth 2021 wedi cael ei datblygu ar ôl
ystyried y prif risgiau sy’n wynebu TrC a cheisiadau
rheolwyr. Mae’r cynllun ar gyfer y cyfnod a ddaeth
i ben ar 31 Mawrth 2019 wedi cael ei gwblhau’n
llwyddiannus, gan ganolbwyntio ar gaffael, arian
parod a rhoi’r system gyllid newydd ar waith.
Mae ymroddiad a thrwyadledd y staff archwilio
mewnol wedi gwneud argraff arnaf.
Ers cael fy mhenodi, rwyf wedi cael un cyfarfod
â’r Pennaeth Archwilio Mewnol Dros Dro lle nad
oedd y tîm rheoli’n bresennol gan wneud yn siŵr
bod yr unigolyn yn deall, yn ymarferol, mai ei brif
linell adrodd yw’r Pwyllgor Archwilio a Risg.
Mae’r swyddogaeth archwilio mewnol a’r
Pwyllgor Archwilio a Risg wedi datblygu Siarter
Archwilio Mewnol yn unol ag argymhellion
Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol fel y
cânt eu cymhwyso i gyrff yn y sector cyhoeddus
yn y DU, fel cam allweddol tuag at adeiladu
gwasanaeth archwilio mewnol proffesiynol,
annibynnol a gwrthrychol. Mae’r Siarter Archwilio
Mewnol ar gael ar wefan TrC.
Pan fydd y swyddogaeth archwilio mewnol wedi’i
sefydlu’n well a bod y Pwyllgor wedi cael y cyfle
i gyfrannu at y cynllun ar gyfer y flwyddyn sy’n
dod i ben 31 Mawrth 2020 a thu hwnt, bydd y
Pwyllgor yn cynnal adolygiad o effeithiolrwydd
archwilio mewnol, a fydd yn cynnwys trafodaeth
fel Pwyllgor a chyfraniad gan rai o brif gwsmeriaid
Archwilio Mewnol.
Mae’r Rheolwyr wedi dangos ymrwymiad da i
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Fframwaith Llywodraethu
roi’r argymhellion archwilio mewnol ar waith, a
bydd y Pwyllgor yn monitro’r broses hon yn agos
dros y flwyddyn sydd i ddod.

Yng ngweddill 2019 a dechrau 2020, ar ben ei
waith arferol, mae’r Pwyllgor yn bwriadu:

Risg a’r amgylchedd rheoli
Ar ran y Bwrdd, mae gan y Pwyllgor Archwilio a
Risg gyfrifoldeb dros oruchwylio’r gwaith o reoli
risg a’r amgylchedd rheoli.

•

Mae rheoli risg yn effeithiol yn rhan annatod o
weithrediadau a strategaeth TrC. Mae nodi, asesu
a rheoli risgiau’n gywir ac yn brydlon yn ategu
penderfyniadau ar bob lefel rheoli ac yn sicrhau
ein bod yn gallu cyflawni ein nodau strategol a
chwrdd â’n dangosyddion perfformiad allweddol.

•

Mae’r Pwyllgor yn monitro effeithiolrwydd y
system rheoli risg, yn cael adroddiadau risg
rheolaidd gan y tîm rheoli ac, yn y dyfodol, bydd
yn cytuno â’r swyddogaeth archwilio mewnol ar y
meysydd y mae angen sicrwydd arno.
Ym mis Ebrill 2019, cymeradwyodd y Pwyllgor
Archwilio a Risg bolisi rheoli risg TrC, gan ffurfioli
proses cofrestr risgiau strategol a gweithredol a
oedd eisoes wedi’i sefydlu’n rhesymol dda. Bydd y
Pwyllgor yn ymdrechu i weithio gyda’r tîm rheoli
i wneud y proses rheoli risg yn fwy effeithiol,
gan wneud yn siŵr bod risgiau’n cael eu nodi a
bod camau lliniaru, a lle bo’n bosib, rheolaethau
effeithiol yn cael eu rhoi ar waith. Bydd hi’n
bwysig bod rheolwyr yn gallu gweld pethau
mewn perspectif, yn enwedig o ran risgiau sy’n
dod i’r amlwg. Bydd y Pwyllgor hefyd yn helpu’r
rheolwyr i ystyried sefydlu system cydnerthedd
gweithredol wrth i’r busnes aeddfedu.

Gweinidogion Cymru

• Cefnogi’r tîm cyllid yn ei ymdrechion i roi

•
•

gwybodaeth gyfredol a chywir i TrC er mwyn ei
helpu i wneud penderfyniadau
Helpu rheolwyr i barhau i adeiladu
swyddogaeth archwilio mewnol sydd â digon
o staff ac yn llawn cymhelliant er mwyn
hwyluso’r Pwyllgor i gyflawni agweddau ar ei rôl
oruchwylio
Cefnogi’r swyddogaeth rheoli risg yn ei
hymdrech i wreiddio arferion da yn y sefydliad
mewn ffordd effeithiol a modern
Gwneud yn siŵr bod gan y sefydliad ddull
gweithredu priodol ar gyfer seiberddiogelwch
Goruchwylio gwelliannau parhaus ym
mhroses adrodd TrC, yn enwedig gwybodaeth
anariannol, er mwyn darparu rhagor o eglurder
a thryloywder i randdeiliaid, a gwneud yn siŵr
eu bod yn cael y wybodaeth sydd ei hangen
arnynt i weithio yn y ffordd fwyaf effeithiol

Bwrdd y cyfarwyddwyr

Pwyllgor y bwrdd

Cynllun busnes

Adrodd ar berfformiad

Polisiau

Strategaethau

Gweithrediadau
Rheilffyrdd

Prosiectau
Seilwaith
Rheilffyrdd

Diogelwch a
Chynaliadwyedd

Cyllid

Gwasanaethau
Corfforaethol ac
Ymgynghorol

Masnachol
a Phrofiad y
Cwsmer

Cyfathrebu

Pobl a Datblygu
Sefydliadol

Effeithiolrwydd y Pwyllgor
Archwilio a Risg
Mae’n rhy gynnar i gynnal adolygiad o gylch
gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Risg ac o’i
effeithiolrwydd fel pwyllgor. Mae hyn yn yr
arfaeth ar gyfer 2020. Bydd yn cael ei gydlynu ag
unrhyw adolygiad allanol o effeithiolrwydd y
Bwrdd a’i bwyllgorau.

Edrych i’r dyfodol
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Rhaglenni a chynlluniau

Pobl

Prosesau

Systemau
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Nicola Kemmery

Alison Noon-Jones

Cadeirydd, Pwyllgor Iechyd,
Diogelwch a Lles

Cadeirydd, Pwyllgor Pobl

Mae Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles TrC yn gweithredu fel
corff llywodraethu a chorff galluogi i wneud yn siŵr bod ein
strategaeth iechyd, diogelwch a lles yn cael ei gweithredu’n
effeithiol.

Mae Pwyllgor Pobl TrC yn adolygu pa mor briodol yw
strwythur TrC ar y pryd ac i’r dyfodol, yn ogystal â’n
strategaethau ar gyfer tyfu, newid, trosglwyddo ac
integreiddio.

Un o’r prif bethau mae ein Polisi Iechyd,
Diogelwch a Lles yn canolbwyntio arno yw
gwneud yn siŵr bod ein cwsmeriaid, ein
cyflenwyr a’n gweithwyr yn cael profiad diogel,
hapus ac iach.

Mae TrC am ddenu a chadw gweithwyr allweddol
i gefnogi ei dwf ac mae’r Pwyllgor yn argymell
polisïau sy’n cefnogi’r nod hwn, ac yn meithrin
yr amgylchedd cywir. Mae ein polisïau’n annog
cyfleoedd cyfartal i bawb ac yn gwneud yn siŵr
bod gan ein pobl gydbwysedd iach rhwng eu
gwaith a’u bywyd.

Gweithgareddau 2018/19
• Sefydlu cylch gorchwyl y Pwyllgor
• Cymeradwyo polisi Iechyd, Diogelwch a Lles TrC
• Datblygu metrigau adroddiadau perfformiad –
dangosyddion arweiniol ac oediog yn ogystal â
digwyddiadau sy’n cynnwys staff a chwsmeriaid
• Dechrau adolygiad o’r prif risgiau iechyd
a diogelwch a rheolaethau ar draws pob
swyddogaeth
• Cwrdd â Bwrdd Diogelwch Llwybrau Cymru
Network Rail a chynyddu’r ddealltwriaeth o’r
risgiau a’r rheolaethau sydd ar waith ar gyfer
rheoli diogelwch croesfannau rheilffordd
• Cefnogi teithiau diogelwch cyfarwyddwyr,
sesiynau briffio iechyd a diogelwch i staff, a
rhannu dysgu
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• Ymgysylltu â phobl TrC a sefydlu Grŵp

Gweithredu ar Les Staff
• Sefydlu Rhaglen Cymorth i Weithwyr TrC
• Recriwtio grŵp o Swyddogion Cymorth Cyntaf
gwirfoddol ar gyfer Iechyd Meddwl, a chefnogi
Amser i Newid Cymru a Mates in Mind
Edrych i’r dyfodol
• Monitro perfformiad TrC o ran iechyd,
diogelwch a lles
• Datblygu ymyriadau rhagweithiol a
dangosyddion arweiniol i atal anafiadau a salwch
• Nodi cyfleoedd i wella sut rydym ni’n rheoli ein
risgiau o ran iechyd, diogelwch a lles
• Ymgysylltu â gweithwyr, cyflenwyr a
rhanddeiliaid i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r
arferion gorau ar waith ac yn rhannu’r hyn
rydym ni’n ei ddysgu o ddigwyddiadau

Gweithgareddau 2018/19
• Sefydlu cylch gorchwyl y Pwyllgor
• Diffinio strwythur clir ac ystwyth i’r sefydliad
• Gwreiddio cyfres o bolisïau sy’n cefnogi ein
gwerthoedd, adnabod yr arferion gorau a
darparu fframwaith canllawiau ystyrlon i’r holl
weithwyr
• Lansio ein Hymrwymiad Dysgu a Datblygu i
ddatblygu ein pobl a chreu tîm deinamig sydd
â’r lefel gywir o sgiliau
• Ymgysylltu ag undebau llafur priodol a gweithio
mewn partneriaeth â nhw
• Wedi dechrau gweithredu fframwaith iawndal
a buddion cystadleuol sy’n cydnabod sgiliau ein
pobl ac yn darparu buddion modern, hyblyg

ac ystyrlon sy’n cefnogi lles ac amgylchiadau
personol ein gweithwyr
• Lansio arolwg pyls gweithwyr i annog adborth
ac ymgysylltiad gweithredol
Edrych i’r dyfodol
• Cynllunio ar gyfer siâp a phroffil TrC yn y dyfodol
• Adolygu ac argymell cynlluniau datblygu ar
gyfer talent newydd, prentisiaethau proffesiynol,
datblygu graddedigion a llwybrau gyrfa cynnar
• Cefnogi a hyrwyddo’r gwaith o recriwtio a
datblygu talent Gymreig lle bo’n bosib
• Gwreiddio diwylliant perfformio sy’n cydnabod
ac yn dathlu llwyddiant
• Annog amgylchedd sy’n cynnwys ‘llais y
gweithiwr’. Darparu sianeli a fforymau
cyfathrebu sy’n hyrwyddo adborth ac
ymgysylltiad gweithredol
• Creu profiad cyson i weithwyr TrC
• Ymgysylltu â sefydliadau addysgol yng Nghymru
i hyrwyddo’r buddion a’r cyfleoedd datblygu
yn ein sefydliad arloesol sy’n canolbwyntio ar y
cwsmeriaid
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Sarah Howells
Cadeirydd, Pwyllgor Cwsmeriaid
a Chyfathrebu

Mae’r Pwyllgor Cwsmeriaid a Chyfathrebu yn goruchwylio
strategaeth Cwsmeriaid TrC a’r mentrau sydd i’w cyflawni.
Mae hefyd yn adolygu metrigau perfformio TrC, ac adborth
cwsmeriaid a rhanddeiliaid i wneud yn siŵr ein bod yn deall
eu hanghenion.
Rydym ni’n rhoi cwsmeriaid wrth galon popeth
rydym ni’n ei wneud, ac mae gennym gynllun clir
i wella ein gwasanaethau rheilffyrdd i wireddu’r
trawsnewidiad mae ein cwsmeriaid yn ei ddisgwyl.
Bydd bwrw ymlaen â chyflawni’r cynllun hwn yn
ffocws allweddol yn 2019/20.
Gweithgareddau 2018/19
• Sefydlu cylch gorchwyl y Pwyllgor ac adeiladu ei
fframwaith gweithredu
• Adolygu a monitro cynllun gwella
Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
• Rhoi metrigau perfformio newydd ar waith i
fesur profiad cwsmeriaid
• Wedi dechrau gweithredu cynllun profiad
cwsmeriaid sy’n rhoi’r cwsmeriaid wrth galon
popeth rydym ni’n ei wneud
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Edrych i’r dyfodol
• Adeiladu ar fesurau perfformio presennol
i sefydlu metrigau perfformio newydd ac
ystyrlon yng nghyswllt cwsmeriaid, metrigau
sy’n cael eu mesur a’u monitro â threfn
lywodraethu briodol
• Gorffen datblygu mentrau manwl ar gyfer
gwella profiad cwsmeriaid a chynllunio i wella eu
profiad
• Datblygu mecanwaith i ymgysylltu â
chwsmeriaid, cyd-weithwyr, cyflenwyr a
rhanddeiliaid allweddol i gasglu eu hadborth a
rhoi blaenoriaeth i fentrau gwella parhaus
• Datblygu ein mecanweithiau a’n hadnoddau ar
gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid ac ymgysylltu’n
ddigidol, gan wneud yn siŵr bod cwsmeriaid yn
ei chael hi’n hawdd ymgysylltu a delio â ni
• Datblygu gwell atebion ar gyfer tocynnau
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Datganiad llywodraethu corfforaethol
Fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu
Trafnidiaeth Cymru (TrC), rwy’n gyfrifol am
reolaeth a llywodraethu cyffredinol y cwmni.
Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn yn amlinellu
sut rwyf wedi cyflawni fy nghyfrifoldebau i
reoli adnoddau TrC yn ystod y flwyddyn. Mae
TrC wedi ymrwymo i’r safonau uchaf o ran
llywodraethu, atebolrwydd a thryloywder, sy’n
hanfodol i lwyddiant pob rhan o’r cwmni.
Mae TrC yn cael ei lywodraethu
gan y canlynol:
• cyfrifoldeb cyffredinol y Gweinidog dros

yr Economi a Thrafnidiaeth am y cwmni
• cyfrifoldeb Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth
Cymru, i’r Gweinidog dros yr Economi a
Thrafnidiaeth ac yn uniongyrchol i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru, fel Prif Swyddog
Cyfrifyddu am wariant a rheolaeth y cwmni
• cyfrifoldeb y Prif Weithredwr fel
Swyddog Cyfrifyddu TrC
• Bwrdd TrC, sydd â chydgyfrifoldeb am
oruchwylio gwaith y cwmni, yn ogystal â
goruchwylio, craffu a chynnig sicrwydd i
sicrhau bod TrC yn cyflawni ei nodau a’i
amcanion gyda lefel briodol o reolaeth
Mae system lywodraethu TrC hefyd yn cynnwys
is-bwyllgorau’r Bwrdd a’r Uwch Dîm Arwain..
Y Bwrdd
Mae Bwrdd TrC yn goruchwylio holl
weithgareddau TrC, yn cynnig arweinyddiaeth
a gweledigaeth strategol, ac yn sicrhau bod
TrC yn cynnal safonau uchel o ran llywodraethu
corfforaethol a ffyrdd o weithio. Mae’n
gweithredu ar y cyd, gan ganolbwyntio ar:
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• sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith

o ran llywodraethu a goruchwylio
• materion sylweddol a strategaethol
sy’n effeithio ar weithrediadau TrC
o ran cyflawni ei gylch gwaith
• rhoi strategaeth y Bwrdd ar waith. Mae’n
llywio, yn herio ac yn craffu ar effeithiolrwydd
ac effeithlonrwydd perfformiad TrC,
gyda’r bwriad o sicrhau ei ddyfodol
a’r weledigaeth o greu rhwydwaith
trafnidiaeth y mae Cymru’n falch ohono
Mae cyfrifoldebau ein Cadeirydd yn cael eu
rhannu ag aelodau eraill y Bwrdd, sy’n cefnogi’r
Cadeirydd yn y rôl hon. Gall y Bwrdd ddirprwyo i’r
Uwch Dîm Arwain gyfrifoldeb am yr holl faterion
rheoli o ddydd i ddydd, ond yn y pen draw mae’n
dal yn gyfrifol ac yn atebol am bob mater.
Caiff gwybodaeth ei darparu i’r Bwrdd
rhwng a chyn bob cyfarfod i’w alluogi
i gael trafodaethau agored ac i wneud
penderfyniadau, os yw hynny’n briodol. Mae
aelodau Uwch Dîm Arwain TrC yn mynychu
ac yn gwneud cyflwyniadau yn rheolaidd.
Mae aelodau’r Bwrdd wedi arwyddo datganiad
Gwrthdaro Rhwng Buddiannau, ac mae pob
un wedi cwblhau ffurflenni datganiadau budd
chwarterol. Mae’r buddiannau a ddatganwyd ar
gael ar ein gwefan. Mae unrhyw ddatganiadau
buddiant newydd yn cael eu gwneud ar ddechrau
pob cyfarfod. Mae disgwyl i bob aelod o’r Bwrdd
weithredu yn unol â saith egwyddor bywyd
cyhoeddus, ac mae bob un wedi arwyddo
Cod Ymddygiad Swyddfa’r Cabinet ar gyfer
aelodau byrddau cyrff cyhoeddus. Nid oes
rhaid i TrC gydymffurfio â Chod Llywodraethu
Corfforaethol y DU, ond mae wedi penderfynu
cydymffurfio â’r egwyddorion ar sail wirfoddol.

Cafodd y Bwrdd un ar ddeg o gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn. Mae cofnodion holl gyfarfodydd y
Bwrdd yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.
Mae’r tabl canlynol yn dangos presenoldeb y cyfarwyddwyr mewn cyfarfodydd y Bwrdd a
chyfarfodydd is-bwyllgorau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019:

Bwrdd
James Price

11/11

Nick Gregg

8/8

Martin Dorchester

3/5

Peter Kennedy*

2/3

Brian McKenzie*

3/3

Heather Clash

8/9

Sarah Howells

8/9

Nicola Kemmery

9/9

Alison Noon-Jones

8/9

Scott Waddington

3/3

Andrew Falleyn*

0/2

Archwilio a
Risg

Cwsmeriaid a
Chyfathrebu

Iechyd,
Diogelwch a Lles

Pobl

1/1

1/1
2/2
3/3
3/3

Presenoldeb y Bwrdd: Mewn gwirionedd/ Posibl
*Bu newid i aelodau’r Bwrdd yn ystod dechrau 2018/19 (gweler tudalen 78)
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Mae ein Bwrdd yn cyfuno gwybodaeth a sgiliau
pum aelod anweithredol annibynnol a dau
aelod gweithredol i gynnig craffter a phrofiad
sy’n helpu i siapio ein cyfeiriad strategol. Mae’r
cyfarwyddwyr anweithredol annibynnol yn
cynnig amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad i’r
Bwrdd, ac mae pob un ohonynt yn weithwyr
proffesiynol blaenllaw yn eu meysydd eu hunain.
Maen nhw’n cynnig barn annibynnol ar faterion
strategaeth, perfformiad a risg, ac maen nhw
mewn sefyllfa dda i herio a chraffu ar berfformiad
y tîm rheoli mewn ffordd adeiladol.
Mae ein Bwrdd wedi ymrwymo i ddatblygu ei
hun, ac fe gymerodd ran mewn hyfforddiant
llywodraethu yn ystod y flwyddyn. Wrth iddo gael
ei sefydlu’n llawn, bydd y Bwrdd yn adolygu ei
effeithiolrwydd yn ystod y flwyddyn nesaf.
Ar ôl penodi Alun Bowen fel cyfarwyddwr
anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio
o 1 Ebrill 2019 ymlaen, mae TrC wrthi’n penodi
dau aelod newydd o’r Bwrdd; cyfarwyddwr
anweithredol annibynnol sy’n arbenigo mewn
trafnidiaeth a chynrychiolydd Undebau Llafur.
Amrywiaeth y Bwrdd
Mae ein Bwrdd wedi ymrwymo i ddenu a chadw
pobl dalentog, a gyda hynny mewn golwg, mae
amrywiaeth ar draws ystod o feini prawf yn cael
ei gwerthfawrogi. Mae ein Bwrdd yn cydnabod
fod amrywiaeth ym mhob maes yn allweddol
ar gyfer cyflwyno safbwyntiau amrywiol wrth
wneud penderfyniadau. Mae ein Bwrdd yn credu
bod rhywedd yn elfen bwysig wrth greu’r Bwrdd
gorau posibl o ran cydbwysedd a chyfansoddiad.
Ar hyn o bryd, mae pedair aelod benywaidd a thri
aelod gwrywaidd ar y Bwrdd.
Pwyllgorau’r Bwrdd
Mae ein Bwrdd wedi dirprwyo pwerau penodol
i bedwar is-bwyllgor y Bwrdd, sy’n gweithredu i
gynorthwyo’r Bwrdd i gwblhau ei ddyletswyddau
a’i gyfrifoldebau cyffredinol. Dyma’r pedwar isbwyllgor:
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• Archwilio a Risg – i gynnig sicrwydd i’r Bwrdd

ynglŷn â rheoli risg, rheolaeth fewnol ac
adroddiadau ariannol
• Cwsmeriaid a Chyfathrebu – i gynorthwyo’r
Bwrdd gan adolygu, monitro a rhoi
cyfarwyddyd mewn cysylltiad â phynciau sy’n
ymwneud â chwsmeriaid, a hynny i gyflawni
pwrpas TrC sef “Cadw Cymru i Symud”
yn ddiogel, gan dalu sylw at lais y cwsmer,
trawsnewid profiad cwsmeriaid, arloesi digidol a
chyfathrebu agored ac onest
• Iechyd, Diogelwch a Lles – i gynorthwyo’r
bwrdd gan argymell polisi iechyd a diogelwch,
monitro ac asesu cydymffurfedd, datblygu a
chyflawni gwelliannau parhaus, adolygu ac
ymchwilio i ddigwyddiadau iechyd a diogelwch
ac ystyried materion iechyd a diogelwch a allai
olygu goblygiadau i’r cwmni o ran strategaeth,
busnes ac enw da, yn ogystal ag argymell
mesurau ac ymatebion priodol
• Pobl – i gynorthwyo’r Bwrdd â’r holl faterion yn
ymwneud â strwythur y sefydliad a chynlluniau
olyniaeth, cydymffurfio â pholisi, hyfforddi a
datblygu, adolygu ac argymell polisi iawndal,
iawndal gweithredol a gweinyddu’r cynllun
buddion
Mae pob pwyllgor yn cael ei gadeirio gan
gyfarwyddwr anweithredol, ac maent yn cwrdd
bob chwarter o leiaf. Mae gan bob is-bwyllgor
ein Bwrdd awdurdod dirprwyedig gan y Bwrdd
i gyflawni’r dyletswyddau sydd wedi’u nodi yn
ei gylch gorchwyl. Mae cylch gorchwyl pob isbwyllgor wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan.
Mae Cadeirydd pob is-bwyllgor yn rhoi gwybod
i’r Bwrdd am unrhyw weithgareddau a wnaed
yn y mis diwethaf, ac yn gwneud argymhellion i’r
Bwrdd ar ran yr is-bwyllgor i’w cymeradwyo, pan
fo hynny’n briodol.

Fframwaith Llywodraethu

prosiectau a rhaglenni.

Mae ein Bwrdd yn atebol i Weinidogion Cymru,
sef yr unig aelod o’r cwmni. Mae Gweinidogion
Cymru yn gyfrifol am bolisi strategol sy’n
gysylltiedig â’r holl faterion trafnidiaeth
datganoledig. Mae’r Prif Weinidog wedi rhoi’r
prif gyfrifoldeb dros oruchwyliaeth TrC i’r
Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
Mae’r Gweinidog yn goruchwylio TrC drwy
osod amcanion a blaenoriaethau, yn ogystal
â chyllidebau cyfalaf a gweithredol sy’n sail i
gynlluniau busnes a chorfforaethol TrC.

Fframwaith rheolaeth fewnol

Yn ystod y flwyddyn, cafodd TrC dri llythyr cylch
gwaith gan Lywodraeth Cymru.

Mae ein cynllun dirprwyo yn nodi gyda phwy
mae’r awdurdod yn ein cwmni ar gyfer mathau
penodol o benderfyniadau sy’n cael eu gwneud
yn enw neu ar ran TrC, a lle mae’r Bwrdd wedi
dirprwyo unrhyw benderfyniadau o’r fath i’n
huwch dîm arwain. Mae’r cynllun yn nodi pa
faterion sydd wedi’u cadw ar gyfer y Bwrdd yn
unig, ac mae’n cynnwys awdurdodau gwario a
gwneud penderfyniadau corfforaethol.

• Mis Ebrill i fis Mehefin 2018
• Mis Gorffennaf i fis Medi 2018
• Mis Hydref 2018 i fis Mawrth 2019

Amlinellir y berthynas rhwng TrC a Llywodraeth
Cymru o ran rheolaeth ariannol a llywodraethu
corfforaethol yn ein Cytundeb Rheoli. Mae’r
ddogfen hon yn cyflwyno termau’r cytundeb i
gefnogi cysylltiadau adeiladol a chlir rhwng TrC a
Llywodraeth Cymru.
Ein Huwch Dîm Arwain
Mae ein Huwch Dîm Arwain yn gyfrifol am
faterion rheoli TrC o ddydd i ddydd, ac mae’n
cynnwys saith cyfarwyddwr gweithredol a dau
gyfarwyddwr. Mae ein Huwch Dîm Arwain yn
cwrdd yn wythnosol i drafod materion strategol
a gweithredol, gyda chyfrifoldeb penodol
dros gyllid, iechyd a diogelwch, pobl, rheoli
risg, llywodraethu a pherfformiad a chynnydd

Mae pob corff sy’n cael ei gyllido gan arian
cyhoeddus yng Nghymru yn gaeth i reolaethau
mewnol ac allanol i sicrhau ei fod yn cydymffurfio
â fframweithiau Llywodraeth Cymru, fel Rheoli
Arian Cyhoeddus Cymru. Mae TrC wedi rhoi
trefniadau rheoli cadarn ar waith i roi sicrwydd
i’r Bwrdd, ei Brif Swyddog Cyfrifyddu ac i
Weinidogion Cymru bod arian cyhoeddus ac
adnoddau’n cael eu defnyddio’n briodol ac yn
effeithlon.

Llywodraethu a rheoli ariannol
Mae cynlluniau busnes TrC yn dibynnu ar y
gyllideb sy’n cael ei gosod gan Lywodraeth
Cymru sy’n cael ei nodi yn y llythyr cylch gwaith
blynyddol. Mae ein gwir ganlyniadau’n cael eu
cymharu â rhagolygon ac yn cael eu hadolygu
bob mis i sicrhau ein bod ni’n rheoli ein gwariant
yn unol â chyllidebau a gymeradwywyd ac i roi
sicrwydd a chyngor i’r Bwrdd.

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19
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Twyll, llwgrwobrwyo a chwythu’r chwiban
Mae gan TrC ddull ‘dim goddefgarwch’ o ran
twyll a llwgrwobrwyo. Yn ystod y flwyddyn,
cytunodd TrC ar bolisi Gwrth-dwyll, Llygredd a
Gwrth-lwgrwobrwyo, ac ar bolisi a threfniadau
Chwythu’r Chwiban, ac mae’r ddau bolisi wedi
cael ei roi ar waith. Mae unrhyw achosion yn
ymwneud â thwyll neu lygredd yn cael eu
harchwilio’n llawn, ac mae camau disgyblu a/
neu gamau cyfreithiol yn cael eu cymryd
lle bo hynny’n briodol, yn unol â’n polisi. Ni
chafwyd gwybod am unrhyw achos o dwyll
nac o lwgrwobrwyo yn ystod 2018/19.
Mae’n ofynnol bod pob aelod o
staff yn cael hyfforddiant Gwrthlwgrwobrwyo a Gwyngalchu Arian.
Mae ein polisi a’n trefniadau Chwythu’r
Chwiban wedi’u cynllunio i sicrhau diwylliant
o hyder ac amgylchedd diogel pe byddai
rhywun yn mynegi unrhyw bryder. Ni chafodd
unrhyw bryderon eu mynegi drwy ein trefn
Chwythu’r Chwiban yn ystod y flwyddyn.
Rydym ni hefyd wedi sefydlu panel Chwythu’r
Chwiban a swyddogion a enwebwyd.

Bod yn agored a thryloyw
Rydym ni wedi ymrwymo i fod yn agored a
thryloyw yn y ffordd y mae TrC yn gweithredu
fel busnes, ac rydym ni wedi mabwysiadu’r
Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol sydd wedi’i
lunio a’i gymeradwyo gan y Comisiynydd
Gwybodaeth. Mae’r Cynllun yn ymrwymo
TrC i wneud gwybodaeth benodol ar
gael i’r cyhoedd fel mater o drefn.
Yn ystod 2018/19, cafodd TrC 18 cais am
wybodaeth, ac fe gafodd y terfynau amser
statudol eu cyrraedd ar gyfer pob un o’r ceisiadau
hyn. Yn ychwanegol, ni chafodd TrC unrhyw
adolygiad gan y Comisiynydd Gwybodaeth.
Rheoli risg
Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am
reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â TrC. Rydym
ni wedi cynnal asesiad o’r risg rydym ni’n eu
hwynebu, ac mae’r prif risgiau wedi’u cynnwys
yn ein Cofrestr Risgiau. Mae ein Bwrdd yn
adolygu’r Gofrestr Risgiau Strategol ym mhob
cyfarfod, ac mae ein Huwch Dîm Arwain yn
ystyried y Gofrestr Risgiau Strategol a’r Gofrestr
Risgiau Gweithredol yn ei gyfarfod wythnosol.
Mae ein Cofrestr Risgiau yn nodi’r risgiau
posibl ac yn eu blaenoriaethu yn ôl eu

heffaith a’r tebygolrwydd eu bod nhw’n
digwydd. Mae camau lliniaru yn cael eu
cyflwyno ochr yn ochr â phob risg er mwyn
rheoli a lleihau’r risgiau a nodwyd.
Sicrhau
Daw prif ffynhonnell sicrwydd TrC o nodi
pa mor llwyddiannus ydym ni wrth gyflawni
ein hamcanion ac wrth reoli ein risgiau.
Yn ychwanegol at ein trefniadau archwilio
mewnol, rydym ni hefyd yn cael sicrwydd drwy
adroddiadau misol i’r Bwrdd, is-bwyllgorau’r
Bwrdd a’r Uwch Dîm Arwain, cofrestrau
risgiau a gwybodaeth reoli arall. Rydym ni
hefyd yn darparu adroddiadau gweithredol
ar y prif bwyntiau i Lywodraeth Cymru.
Mae TrC hefyd yn cael adolygiadau allanol yn
ystod y flwyddyn, ac fe roddodd cynrychiolwyr
TrC dystiolaeth i Bwyllgor Economi, Seilwaith
a Sgiliau’r Cynulliad Cenedlaethol ddwywaith.
Gall adolygiadau allanol hefyd gael eu cynnal
gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Yn ystod y flwyddyn, fe wnaeth ein Pwyllgor
Archwilio a Risg gyfarfod i sefydlu ei gylch
gorchwyl yn ogystal â’r blaengynllun gwaith
ar gyfer ein swyddogaeth archwilio mewnol.
Yn ystod y chwarter olaf, fe wnaethom ni
benodi cyfarwyddwr anweithredol sydd â
chyfrifoldeb dros archwilio, risgiau a chyllid.
Dechreuodd ei swydd ar 1 Ebrill 2019 a bydd
yn cadeirio’r Pwyllgor Archwilio a Risg.

Wrth i TrC dyfu dros y flwyddyn, mae ein
gweithgareddau archwilio mewnol wedi
datblygu a chryfhau. Cymeradwyodd y
Bwrdd ein cynllun archwilio mewnol ar
gyfer 2018/19 ar 4 Rhagfyr 2018.
Roedd yr archwiliadau mewnol y gwnaethom
eu cynnal yn cynnwys sawl pwnc gan gynnwys
adolygiadau Cais Cyllid Ewropeaidd, caffael,
prynu i dalu, arian a banc yn ogystal ag adolygiad
o’n system ariannol newydd. Fe wnaethom ni
gwblhau’r rhaglen roeddem wedi’i chynllunio,
ac fe roddodd yr adroddiad canlyniadau
sicrwydd i ni a gwneud argymhellion ar gyfer
gwella, sydd wedi cael eu derbyn i gyd. Mae’r
holl welliannau’n cael eu rhoi ar waith yn unol
â’r amserlen y cytunwyd arni gan archwiliad
mewnol i gryfhau prosesau rheoli mewnol.
Rwyf yn fodlon nad oedd unrhyw wendidau
sylweddol yn fframwaith llywodraethu a systemau
rheoli mewnol TrC ar gyfer blwyddyn ariannol
2018/19. Roeddent yn cefnogi cyflawniad
polisïau, nodau ac amcanion TrC; yn hwyluso
arfer effeithiol o’n swyddogaethau, ac yn
diogelu arian cyhoeddus ac asedau y mae’r
Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol amdanynt.

J R Price
Cyfarwyddwr/Prif Weithredwr
19 Mehefin 2019

Cafodd yr Adroddiad Blynyddol ei gymeradwyo gan
Fwrdd y Cyfarwyddwr ar 6 Medi 2019
Mae pob cyfarwyddwr a oedd yn ei swydd ar ddyddiad cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol yn
cadarnhau fod yr Adroddiad Blynyddol, yn ei gyfanrwydd, yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy, ac
yn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i randdeiliaid allu asesu safle a pherfformiad, model busnes a
strategaeth TrC.
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Strwythur ein Bwrdd a’n pwyllgorau
Bwrdd TrC
Cadeirydd: Scott Waddington
Yn cwrdd: 11 gwaith y flwyddyn
Goruchwylio gweithgareddau TrC
Darparu arweinyddiaeth a gweledigaeth
strategol. Sicrhau bod safonau uchel
yn cael eu cynnal o ran llywodraethu a
ffyrdd o weithio.

Pwyllgor Archwilio a Risg
Cadeirydd: Alun Bowen
Yn cwrdd: Bob chwarter
Darparu goruchwyliaeth o system rheoli
risg TrC, systemau rheolaeth fewnol ac
adroddiadau ariannol

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a
Diogelwch a Lles
Cadeirydd: Nicola Kemmery
Yn cwrdd: Bob chwartery
Argymell polisi iechyd a diogelwch
Monitro ac asesu cydymffurfiad

Pwyllgor Cwsmeriaid a
Chyfathrebu
Cadeirydd: Sarah Howells
Yn cwrdd: Bob chwarter
Adolygu, monitro a darparu arweiniad
mewn cysylltiad â chwsmeriaid

Pwyllgor Pobl
Cadeirydd: Alison Noon-Jones
Yn cwrdd: Bob chwarter
Cyfrifol am gymeradwyo a herio agenda
pobl TrC

Uwch Dîm Arwain
Cadeirydd: James Price, y Prif
Weithredwr
Yn cwrdd: Bob wythnos
Cyfrifol am faterion rheoli strategaethol a
gweithredol TrC o ddydd i ddydd
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Taliadau (gan gynnwys cyflogau) a hawliau pensiwn
Mae’r adrannau canlynol yn rhoi manylion am dâl aelodau’r Bwrdd. Dim ond manylion ar gyfer 2018/19
sydd yma gan fod aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi a’u talu gan Lywodraeth Cymru cyn hynny.

* Nid oedd data ar gael ynglŷn â gwerth buddion
Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar adeg
cyhoeddi’r ddogfen hon.

Adroddiad taliadau: Bwrdd y Cyfarwyddwyr

** Cyfarwyddwyr Anweithredol a gafodd eu
penodi a’u talu gan Lywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr

Cyflog
2018/19
(£000)

Buddion
Pensiwn
2018/19 (£000)

Cyfanswm
2018/19
(£000)

James Price
Prif Weithredwr
(ar secondiad o Lywodraeth Cymru)

155-160

*

-

Heather Clash
Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol
(o fis Gorffennaf 2018)

90-95
(cyfwerth
â blwyddyn
lawn 120-125)

5-10
(cyfwerth â
blwyddyn lawn
5-10)

(cyfwerth
â blwyddyn
lawn 125)

Scott Waddington
Cyfarwyddwyr Anweithredol
(Cadeirydd o fis Ionawr 2019**)

5-10

-

5-10

Nick Gregg
Cyfarwyddwyr Anweithredol
(Cadeirydd dros dro tan fis Ionawr 2019**)

15-20

-

15-20

Sarah Howells
Cyfarwyddwr Anweithredol (o fis Gorffennaf 2018)

0-5

-

0-5

Nicola Kemmery
Cyfarwyddwr Anweithredol (o fis Gorffennaf 2018))

0-5

-

0-5

Alison Noon-Jones
Cyfarwyddwr Anweithredol (o fis Gorffennaf 2018))

0-5

-

0-5

Martin Dorchester
Cyfarwyddwr Anweithredol (tan fis Medi 2018**)

0-5

*** Aelodau’r Bwrdd na gafodd gyflog penodol/
ychwanegol am fod yn aelod o’r bwrdd oherwydd
eu dyletswyddau gwasanaeth sifil o fewn
Llywodraeth Cymru
Cyflog
Mae ‘cyflog’ yn cynnwys cyflog gros a goramser.
Ni chafodd buddion o fath arall eu talu gan TrC

Cymarebau tâl
Tâl band y cyfarwyddwr a oedd yn cael y tâl uchaf
yn TrC yn ystod y flwyddyn ariannol 2018/19 oedd
£155-160,000. Roedd hyn 3.1 gwaith yn fwy na
thâl canolrifol y gweithlu, sef £51,400. Ni chafodd
unrhyw weithiwr dâl a oedd yn fwy na thâl y
cyfarwyddwr a oedd yn cael y tâl uchaf.
Mae cyfanswm tâl yn cynnwys cyflog, ac nid yw’n
cynnwys cyfraniadau pensiwn y cyflogwr.
Pensiynau
Mae gweithwyr TrC yn aelodau o gynllun pensiwn
cyfrannol diffiniedig. Mae TrC yn gwneud
cyfraniad sylfaenol o 8% at y cynllun hwn.
Nid yw ein Cyfarwyddwyr Anweithredol yn
aelodau o’r cynllun hwn.

Ein strwythur talu a graddio
Mae’r tabl canlynol yn cynnwys strwythur tâl a graddio TrC, gan gynnwys y bandiau cyflog ar gyfer
pob swydd a nifer y gweithwyr a oedd ym mhob band ddiwedd mis Mawrth 2019. Nid yw’r tabl hwn yn
cynnwys Cyfarwyddwyr Anweithredol.
Cyflog sylfaen blynyddol
Lleiafswm (£)

Uchafswm (£)

Nifer y
gweithwyr ar
31 Mawrth 2019

Band cyflog y Cyfarwyddwyr Gweithredol
(gan gynnwys aelodau gweithredol o’r
bwrdd)

95,000

160,000

7

1B

100,000

110,000

1

1A

80,000

99,999

7

2B

70,000

78,000

1

2A

60,000

70,000

6

Peter Kennedy
Aelod o’r Bwrdd (tan fis Gorffennaf 2018***)

3B

50,000

58,000

14

3A

38,000

48,000

10

Brian McKenzie
Aelod o’r Bwrdd (tan fis Gorffennaf 2018***)

4B

30,000

40,000

4

4A

22,000

32,000

11

5

17,000

24,000

2

Andrew Falleyn
Aelod o’r Bwrdd (tan fis Mai 2018***)

78

0-5

Band cyflog
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Adroddiad strategol
Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn cyflwyno ei adroddiad strategol,
adroddiad y cyfarwyddwyr a’r datganiadau ariannol ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.
Cwmni nid-er-elw yw TrC sy’n eiddo’n llwyr i Lywodraeth Cymru. Ei nôd yw gwireddu gweledigaeth
Llywodraeth Cymru, sef darparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch
– rhwydwaith o safon uchel y gall pobl Cymru fod yn falch ohono. Mae TrC yn hollbwysig ar gyfer
cyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru, fel sydd wedi’u nodi yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth
Genedlaethol, ac yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Adolygu busnes
Mae 2018/19 wedi bod yn flwyddyn o newid a thwf i TrC. Dyma rai o’r prif bethau rydym wedi’u
cyflawni eleni:
•	mynd ati’n llwyddiannus i gael Gweithredwr a Phartner Datblygu newydd – KeolisAmey
Wales Cymru – i redeg gwasanaeth trenau Cymru a’r Gororau a datblygu Metro De
Cymru; mae KeolisAmey yn gweithredu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
(Gwasanaethau Rheilfyrdd) erbyn hyn
•	cydweithio’n effeithiol gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru cyn lansio
gwasanaethau rheilfyrdd newydd Cymru a’r Gororau i sicrhau bod y gwasanaeth yn
cael ei lansio’n esmwyth ac yn ddidrafferth

Yn 2019/20, byddwn yn canolbwyntio ar lythyr cylch gwaith Llywodraeth Cymru, a bydd hynny’n
cynnwys:
• gwella ymwybyddiaeth o’n brand
• cynnal gwasanaethau rheilfyrdd dibynadwy o safon uchel ar draws ardal Cymru a’r Gororau
•	pwyso a mesur cyfleoedd i fuddsoddi mewn rheilffyrdd a chynorthwyo Llywodraeth Cymru
gyda’r broses o drosglwyddo Llinellau Craidd y Cymoedd i TrC
•	ystyried cyfleoedd strategol tymor byr, tymor canolig a thymor hwy i fuddsoddi yn y
seilwaith trenau er mwyn cael effaith gymdeithasol a/neu ariannol ychwanegol
•	rhoi cyngor arbenigol er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i adolygu gwasanaethau
bysiau yng Nghymru
• cynnig cymorth ac arbenigedd technegol ym maes teithio llesol (e.e. cerdded a beicio)
•	gweithio gyda phartneriaid lleol, gan gynnwys awdurdodau lleol ac awdurdodau
trafnidiaeth rhanbarthol, i sicrhau gwaith cynllunio o safon uchel sy’n cyd-fynd ag
anghenion yr economi ar gyfer y dyfodol
•	nodi ein cyfraniad at ostwng lefelau carbon deuocsid ac allyriadau eraill sy’n dod
o drafnidiaeth yng Nghymru
• cyhoeddi strategaeth lleoliad
• cyhoeddi cynllun corfforaethol pum mlynedd

•	lansio gwasanaeth trenau newydd Cymru a’r Gororau ar 14 Hydref 2018, a chydweithio
â Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru i ddechrau trawsnewid ein rhwydwaith trenau

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i roi arian i TrC er mwyn ei gynorthwyo i gyflawni’r
cylch gwaith hwn.

•	bwrw ymlaen â’r broses o drosglwyddo Llinellau Craidd y Cymoedd i berchnogaeth
TrC wrth i ni ddatblygu Metro De Cymru

Y canlyniadau ar gyfer y cyfnod

•	gwneud gwaith dylunio ar gyfer nifer o brosiectau seilwaith rheilffyrdd, gan
gynnwys trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd, Llan-wern, Bow Street Aberystwyth
a Metro Gogledd Cymru

Mae’r datganiad o incwm yn dangos gwarged o £0.03 miliwn (2018: £0.4 miliwn) ar gyfer y flwyddyn,
a chostau gweinyddol o £19.6 miliwn ar gyfer y flwyddyn, sy’n gynnydd o gant y cant o’i gymharu â’r
flwyddyn flaenorol, sef £9.8 miliwn. Mae’r cynnydd hwn yn adlewyrchu’r twf mewn gweithgareddau ar
ôl i wasanaeth trenau newydd Cymru a’r Gororau ddechrau yn ystod mis Hydref 2018.

•	gweithio gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru i gael 134 o drenau
newydd gyda’r bwriad o’u cyflwyno rhwng 2021 a 2023, yn ogystal â phump o
drenau sydd wedi’u hailadeiladu’n gyfan gwbl y bwriadwn eu cyflwyno ar y lein
rhwng Wrecsam a Bidston yn 2019

Yn ogystal, hwylusodd TrC £88.3 miliwn o daliadau grant refeniw ac £17.3 miliwn o daliadau grant
cyfalaf fel rhan o’r cytundeb grant rhwng Gweinidogion Cymru a KeolisAmey Wales Cymru (nid yw
wedi’i gynnwys yn y gwariant uchod).

•	datblygu tîm TrC i reoli’r contract gwasanaethau rheilfyrdd, gan gyflwyno newidiadau
i seilwaith a rhoi cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru
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Ar ben y gwariant refeniw, gwariodd TrC £26.0 miliwn ar gaffaeliadau cyfalaf, ar waith yr ydym yn ei
wneud i gefnogi datblygiad Metro De Cymru yn bennaf (i baratoi ar gyfer trosglwyddo Llinellau Craidd
y Cymoedd gan Network Rail – yn 2019 gobeithio) yn ogystal â gwaith ar orsaf drenau newydd a
chyfleusterau cadw yn Llan-wern, a’r orsaf drenau newydd yn Bow Street, Aberystwyth. Ar 31 Mawrth
2019, ein balans ar gyfer eiddo, offer a chyfarpar oedd £31.6 miliwn (2018: £6.1 miliwn). Gwnaethom
hefyd ysgwyddo £4.1 miliwn o wariant grant cyfalaf i wneud gwelliannau i asedau trydydd-parti nad
oedd yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cyfalafu ar fantolen TrC; mae hyn wedi’i gynnwys o dan y costau
gweinyddol yn y datganiad incwm.

Risgiau ac ansicrwydd

Roedd ein gwarged cadw ar ddiwedd y flwyddyn wedi codi rhyw fymryn i £0.65 miliwn (£0.63 miliwn
ar 31 Mawrth 2018 ar ôl addasiad y flwyddyn flaenorol a amlinellir yn nodyn 19). Daw’r gwarged cadw
hwn o’r gwaith ymgynghori nad oedd yn cael ariannu gan grant a ddarparwyd gennym i Lywodraeth
Cymru ac i gyrff trydydd-parti eraill (awdurdodau lleol yn bennaf), a byddwn yn ei ddefnyddio i ariannu
gweithgarwch a chostau TrC yn y dyfodol.

•	yn hanesyddol, nid oes gan y diwydiant adeiladu hanes llwyddiannus iawn o gyflwyno prosiectau
rheilffyrdd amlddisgyblaethol yn brydlon ac yn unol â’r gyllideb a’r swm y cytunwyd arno. Os bydd
hyn yn digwydd ar Llinellau Craidd y Cymoedd, bydd gan TrC orwariant yn erbyn y gyllideb, a
bydd yn rhaid iddo ofyn am ragor o arian gan Lywodraeth Cymru neu leihau’r cwmpas ar gyfer
cyflawni’r prosiect

Dangosyddion Perfformiad Allweddol

•	mae TrC yn dal i ddatblygu ei System Rheoli Diogelwch, ac mae’n ymwybodol iawn o’r risgiau o
niwed i bobl ar y rheilffordd neu o’i chwmpas. Pe bai damwain yn digwydd, mae’n bosibl y byddai
caniatâd TrC i weithredu rhwydwaith trenau yn cael ei dynnu’n ôl, ac y byddai sefydliad arall yn
cymryd ei le

Mae’r tabl isod yn dangos ein gwariant terfynol o’i gymharu â’r cynllun busnes a gyhoeddwyd. Mae ein
halldro terfynol wedi’i rannu’n wariant wedi’i ariannu gan grant yn unol â’r cylch gwaith yn ein cynllun
busnes, a’r gwasanaethau ychwanegol a ddarparwn i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill nad ydynt yn
rhan o’r cylch gwaith sy’n berthnasol i’n grant.
Cynllun
Busnes
2018/19
£m
Gwariant wedi’i
ariannu gan grant
refeniw gweithredol
Gwariant wedi’i
ariannu gan grant
cyfalaf
Cyfanswm

101.9

Alldro 2018/19 £m*
O fewn
cylch gwaith
y Cynllun
Busnes
101.9

Gwasanaethau
ychwanegol y
gellir codi tâl
amdanynt
1.4

Cyfanswm

Amrywiant
cylch gwaith
£million

103.3

0.0

•	mae TrC yn defnyddio £162 miliwn o gyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (CDRhE)) er
mwyn uwchraddio seilwaith Llinellau Craidd y Cymoedd (LlCyC). Os na fydd y manteision i fusnes
yn cael eu cyflwyno yn ôl y bwriad, os na fydd y cerrig milltir ar gyfer y gwaith adeiladu yn cael eu
bodloni, neu os na fydd y gwaith papur angenrheidiol yn cael ei wneud yn gywir, mae’n bosibl y
bydd y cyllid hwn yn cael ei golli

•	o 2021 ymlaen, bydd TrC yn cael trenau newydd er mwyn iddo allu datblygu’r rhwydwaith a thyfu.
Pe bai’r cerbydau newydd yn hwyr yn cyrraedd gan y gweithgynhyrchwyr (CAF a Stadler), neu pe
bai unrhyw fath o oedi, gallai hyn effeithio ar ein gallu i gyflwyno gwelliannau i’r elfen weithredol ac i
brofiad y teithwyr ar y rhwydwaith
•	gallai Brexit ‘heb gytundeb’ gael effaith ar TrC ac ar ei bartneriaid cyflenwi. Gallai hyn arwain at
gostau gweithredu uwch, risgiau i gyflenwad deunyddiau hanfodol (tanwydd) a chyfyngiadau ar
symud pobl ac adnoddau rhwng y DU a’r UE
Mae’r Bwrdd wedi trafod y risgiau a’r ansicrwydd uchod ac mae’n ffyddiog bod y mesurau lliniaru
a rheoli priodol ar waith ganddo i sicrhau bod y risgiau hyn yn cael eu rheoli’n briodol. Mae ein
Hadroddiad Blynyddol yn cynnwys rhagor o fanylion am weithdrefnau rheoli risgiau TrC.
Drwy orchymyn y Bwrdd

54.8

47.4

-

47.4

(7.4)

156.7

149.3

1.4

150.7

(7.4)

* Mae’n cynnwys £88.3 miliwn o wariant wedi’i ariannu gan grant refeniw ac £17.3 miliwn o wariant
wedi’i ariannu gan grant cyfalaf a ddarparwyd i Wasanaethau Trenau Trafnidiaeth Cymru o dan y
cytundeb grant rhwng KeolisAmey Wales Cymru a Gweinidogion Cymru, sydd wedi’u gosod ar sail
net o fewn y gwariant yn y datganiadau ariannol.
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Dyma’r prif risgiau sy’n effeithio ar TrC:

J R Price
Cyfarwyddwr/Prif Weithredwr							19 Mehefin 2019
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Adroddiad y Cyfarwyddwyr
Mae ein cyfarwyddwyr yn cyflwyno’u hadroddiad ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019.
Y Cyfarwyddwyr
Dyma’r cyfarwyddwyr sydd wedi dal swydd yn ystod y flwyddyn:
Enw

Rôl

Dyddiad penodi/ymddiswyddo yn
2018/19

J S Waddington

Cadeirydd / Cyfarwyddwr
Anweithredol

Penodwyd 7 Ionawr 2019

N M Gregg

Cadeirydd Dros Dro / Cyfarwyddwr
Anweithredol

Ymddiswyddodd 4 Ionawr 2019

S Howells

Cyfarwyddwr Anweithredol

Penodwyd 2 Gorffennaf 2018

N J Kemmery

Cyfarwyddwr Anweithredol

Penodwyd 2 Gorffennaf 2018

A J Noon-Jones

Cyfarwyddwr Anweithredol

Penodwyd 2 Gorffennaf 2018

M Dorchester

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymddiswyddodd 18 Medi 2018

P D Kennedy

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymddiswyddodd 18 Gorffennaf 2018

B W McKenzie

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymddiswyddodd 4 Gorffennaf 2018

A D Bowen

Cyfarwyddwr Anweithredol

Penodwyd 1 Ebrill 2019

J R Price

Cyfarwyddwr Gweithredol

H J Clash

Cyfarwyddwr Gweithredol

Risg credyd
Nid yw TrC yn wynebu llawer o risg o ran credyd gan fod y rhan fwyaf o’n gweithgarwch yn cael ei
ariannu gan grantiau Llywodraeth Cymru, a dderbynnir ymlaen llaw, a gweddill ein gweithgarwch yn
ymwneud â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus. Caiff risg credyd ei fonitro’n rheolaidd.

Difidend arfaethedig
Nid yw’r cyfarwyddwyr yn argymell talu difidend. Bydd y gwarged cadw yn cael ei ddefnyddio i ariannu
ein gweithgarwch yn y dyfodol.

Cyfraniadau gwleidyddol
Fel is-gorff sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Lywodraeth Cymru, nid ydym yn cael cymryd rhan mewn unrhyw
weithgareddau gwleidyddol, ac yn unol â hynny, nid oes rhoddion gwleidyddol na gwariant gwleidyddol
wedi digwydd yn ystod y flwyddyn.

Y drefn ar gyfer chwythu’r chwiban
Mae TrC wedi ymrwymo i wneud yn siŵr ein bod yn cyrraedd safonau uchel, ac yn cadw’r safonau
hynny, o ran ymddygiad yn y gwaith, gwasanaeth i’r cyhoedd, a’n holl arferion gwaith. Disgwylir i’n
gweithwyr cyflogedig ymddwyn yn gywir, yn ddiduedd ac yn onest, a’n nôd yw meithrin diwylliant lle
rydym yn herio ymddygiad amhriodol ar bob lefel. Er mwyn sicrhau hyn, rydym yn annog pawb i roi
gwybod am bryderon gwirioneddol am gamymarfer, gweithredoedd anghyfreithlon neu achosion o
fethu cydymffurfio â safonau gwaith cydnabyddedig, heb ofni y bydd neb yn gwneud cam â hwy nac
yn eu cosbi am wneud hynny.

Darparu gwybodaeth i’r archwilydd
Mae’r cyfarwyddwyr a oedd yn y swydd ar ddyddiad cymeradwyo adroddiad y cyfarwyddwyr yn
cadarnhau, hyd y gŵyr pob un ohonynt, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw
archwilydd TrC yn ymwybodol ohoni, a bod pob cyfarwyddwr wedi cymryd yr holl gamau y dylai
fod wedi’u cymryd fel cyfarwyddwr i sicrhau ei fod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio
berthnasol ac i wneud yn siŵr bod archwilydd TrC yn ymwybodol o’r wybodaeth honno.
Archwilydd

Penodwyd 1 Medi 2018

Yn unol ag Adran 487 o Ddeddf Cwmnïau 2006, ystyrir y bydd yr archwilydd yn cael ei ail-benodi, ac
felly bydd KPMG LLP yn parhau i wneud y swydd.
Drwy orchymyn y Bwrdd

A Falleyn

Cyfarwyddwr Gweithredol

Ymddiswyddodd 30 Mai 2018

Offerynnau ariannol
Hylifedd a risg llif arian
Mae TrC yn monitro ei gyfalaf gweithio’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod digon o arian wedi cael ei
dynnu i lawr o Lywodraeth Cymru ar gyfer ei rwymedigaethau pan fyddant yn ddyledus.

J R Price
Cyfarwyddwr/Prif Weithredwr

19 Mehefin 2019

Canolfan QED, Main Avenue, Ystad Ddiwydiannol,
Trefforest, Pontypridd, CF37 5YR
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Datganiad llywodraethu corfforaethol
Fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu Trafnidiaeth Cymru (TrC), fi’n bersonol sy’n gyfrifol am y
modd y mae’r cwmni’n cael ei lywodraethu a’i reoli’n gyffredinol. Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn
yn amlinellu sut rydw i wedi cyflawni fy nghyfrifoldeb i reoli adnoddau TrC yn ystod y flwyddyn. Mae
TrC wedi ymrwymo i’r safonau uchaf o ran llywodraethu, atebolrwydd a thryloywder, ac mae pob un
o’r rhain yn hanfodol bwysig i lwyddiant pob rhan o’r cwmni.

Cyfarfu ein Bwrdd un ar ddeg o weithiau yn ystod y flwyddyn. Bydd cofnodion pob un o gyfarfodydd y
Bwrdd yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.
Mae’r tabl canlynol yn dangos presenoldeb y cyfarwyddwyr yng nghyfarfodydd y Bwrdd ac mewn isbwyllgorau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019:

Dyma sut mae TrC yn cael ei lywodraethu:
Y Bwrdd

• y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth sy’n gyfrifol am y cwmni drwodd a thro
•	mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru yn atebol i’r Gweinidog dros yr Economi a
Thrafnidiaeth ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn uniongyrchol, fel y Prif Swyddog Cyfrifyddu
ar gyfer gwariant a rheolaeth y cwmni

James Price

11/11

• mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb fel Swyddog Cyfrifyddu TrC

Nick Gregg

8/8

•	mae Bwrdd TrC yn gydgyfrifol am oruchwylio gwaith y cwmni ac am arolygu, craffu a sicrhau
bod TrC yn cyflawni ei nodau a’i amcanion gyda rheolaeth briodol

Martin Dorchester

3/5

Peter Kennedy*

2/3

Brian McKenzie*

3/3

Heather Clash

8/9

• sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith ar gyfer goruchwylio a llywodraethu

Sarah Howells

8/9

•	materion strategol ac arwyddocaol sy’n effeithio ar weithgareddau TrC wrth iddo gyflawni ei
gylch gwaith

Nicola Kemmery

9/9

Alison Noon-Jones

8/9

Scott Waddington

3/3

Andrew Falleyn*

0/2

Mae system lywodraethu TrC hefyd yn cynnwys is-bwyllgorau’r Bwrdd a’r Uwch Dîm Arwain.

Archwilio a
Risg

Cwsmeriaid a
Chyfathrebu

Iechyd,
Diogelwch a
Lles

Pobl

1/1

Y Bwrdd
Bydd Bwrdd TrC yn goruchwylio holl weithgareddau TrC, gan gynnig arweiniad a gweledigaeth
strategol a sicrhau y cynhelir y safonau uchaf o ran llywodraethu corfforaethol a ffyrdd o weithio.
Mae’n gweithredu fel un, gan ganolbwyntio ar y canlynol:

•	rhoi strategaeth y Bwrdd ar waith – mae’n llywio, yn craffu ac yn herio effeithiolrwydd ac
effeithlonrwydd perfformiad TrC, gyda golwg ar sicrhau ei ddyfodol, a’r weledigaeth o greu
rhwydwaith trafnidiaeth y gall Cymru fod yn falch ohono
Caiff cyfrifoldebau ein Cadeirydd eu rhannu gydag aelodau eraill o’r Bwrdd sy’n cefnogi’r Cadeirydd
yn y rôl. Gall y Bwrdd ddirprwyo i’r Uwch Dîm Arwain gyfrifoldeb am weinyddu’r holl faterion rheoli o
ddydd i ddydd, ond yn y pen draw mae’n dal yn gyfrifol ac yn atebol am bob mater.
Darperir gwybodaeth i’r Bwrdd rhwng pob cyfarfod a chyn pob cyfarfod er mwyn caniatáu trafodaeth
agored a gwneud penderfyniadau os yw hynny’n briodol. Bydd aelodau Uwch Dîm Arwain TrC yn dod
i’r cyfarfodydd yn rheolaidd ac yn rhoi cyflwyniadau.

1/1
2/2
3/3
3/3

Presenoldeb y Bwrdd: Mewn gwirionedd/ Posibl
*Bu newid i aelodau’r Bwrdd yn ystod dechrau 2018/19

Mae aelodau’r Bwrdd wedi llofnodi datganiad gwrthdaro buddiannau ac mae pob un ohonynt wedi
llenwi ffurflen datgan buddiant chwarterol. Mae modd gweld buddiannau sydd wedi’u datgan ar ein
gwefan. Bydd unrhyw ddatganiadau buddiant newydd yn cael eu gwneud ar ddechrau pob cyfarfod.
Disgwylir i bob aelod o’r Bwrdd ymddwyn yn unol â saith egwyddor bywyd cyhoeddus, ac mae pob un
ohonynt wedi llofnodi Cod Ymddygiad Swyddfa’r Cabinet ar gyfer aelodau bwrdd cyrff cyhoeddus. Nid
yw’n rheidrwydd ar TrC i gydymffurfio â Chod Llywodraethu Corfforaethol y DU, ond mae wedi dewis
cydymffurfio â’i egwyddorion o’i wirfodd.
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Mae ein Bwrdd yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau pum aelod anweithredol annibynnol a dau
aelod gweithredol sy’n cynnig syniadau a phrofiadau i helpu i siapio ein cyfeiriad strategol. Mae’r
cyfarwyddwyr anweithredol annibynnol yn dod â phob math o sgiliau a phrofiadau i’r Bwrdd, ac mae
pob un yn unigolion proffesiynol blaenllaw yn eu maes eu hunain. Maent yn rhoi barn annibynnol
ar faterion sy’n ymwneud â strategaeth, perfformiad a risg, ac maent mewn sefyllfa dda i graffu ar
berfformiad y rheolwyr a’i herio’n adeiladol.
Mae ein Bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn datblygu, ac yn ystod y flwyddyn bu’r aelodau’n dilyn
hyfforddiant ym maes llywodraethu. Pan fydd wedi sefydlu ei hun yn llwyr, bydd y Bwrdd yn edrych ar
ba mor effeithiol ydyw yn ystod y flwyddyn nesaf.
Ar ôl penodi Alun Bowen yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a
Risg o 1 Ebrill 2019 ymlaen, mae TrC wrthi’n penodi dau aelod newydd o’r Bwrdd, sef cyfarwyddwr
anweithredol annibynnol sy’n arbenigo mewn trafnidiaeth, a chynrychiolydd Undebau Llafur.

Amrywiaeth y Bwrdd
Mae ein Bwrdd wedi ymrwymo i ddenu pobl dalentog ac i ddal gafael arnynt. Gyda hynny mewn cof,
gwerthfawrogir amrywiaeth ar draws meini prawf eang iawn. Mae’n cydnabod bod amrywiaeth, ar
bob ffurf, yn allweddol er mwyn cyflwyno gwahanol safbwyntiau i’w brosesau gwneud penderfyniadau.
Er mwyn creu’r Bwrdd gorau posibl, mae’r Bwrdd yn credu bod rhyw yn elfen bwysig i’w hystyried,
o safbwynt cydbwysedd a chyfansoddiad. Ar hyn o bryd, mae aelodau’r Bwrdd yn cynnwys pedair
menyw a thri dyn.

Pwyllgorau’r Bwrdd
Mae ein Bwrdd wedi dirprwyo rhai pwerau i bedwar is-bwyllgor sydd yno i’w gynorthwyo i gyflawni ei
ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau cyffredinol. Dyma’r pedwar is-bwyllgor:
•	
Archwilio a Risg – rhoi sicrwydd i’r Bwrdd ynglŷn â rheoli risg, rheolaethau mewnol ac
adrodd ariannol
•	
Cwsmeriaid a Chyfathrebu – helpu’r Bwrdd i adolygu a monitro a rhoi cyfeiriad ar bynciau
sy’n ymwneud â chwsmeriaid wrth gyflawni pwrpas TrC, sef ‘Cadw Cymru i Symud’ yn ddiogel,
gan roi sylw penodol i lais y cwsmer, trawsnewid profiad y cwsmer, arloesi digidol a chyfathrebu
agored a gonest
•	
Iechyd, Diogelwch a Lles – helpu’r Bwrdd drwy argymell polisi iechyd a diogelwch, monitro
ac asesu cydymffurfedd, datblygu a chyflwyno gwelliannau parhaus, edrych yn fanwl ar
ddigwyddiadau iechyd a diogelwch ac ymchwilio iddynt, ac ystyried materion yn ymwneud ag
iechyd a diogelwch a allai arwain at oblygiadau i’r cwmni o safbwynt strategol, busnes ac enw da,
yn ogystal ag argymell mesurau ac ymatebion priodol
• P
 obl – helpu’r Bwrdd gyda phob mater sy’n ymwneud â strwythur y sefydliad a chynllunio ar
gyfer olyniaeth, cydymffurfio â pholisïau, hyfforddi a datblygu, adolygu ac argymell polisi iawndal,
iawndal gweithredol a gweinyddu cynllun buddion
Caiff pob pwyllgor ei gadeirio gan gyfarwyddwr anweithredol, a’i gynnal bob chwarter o leiaf. Mae pob
un o is-bwyllgorau’r Bwrdd wedi cael awdurdod dirprwyedig gan y Bwrdd i gyflawni’r dyletswyddau yn
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ei gylch gorchwyl. Mae cylch gorchwyl llawn pob is-bwyllgor i’w weld ar ein gwefan. Bydd Cadeirydd
pob is-bwyllgor yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am unrhyw weithgareddau a wnaed yn
ystod y mis blaenorol, ac yn gwneud argymhellion i’r Bwrdd lle bo angen ar ran yr is-bwyllgor er mwyn
iddo eu cymeradwyo.

Fframwaith llywodraethu
Mae ein Bwrdd yn atebol i Weinidogion Cymru, sef unig aelod y cwmni. Gweinidogion Cymru sy’n
gyfrifol am bolisi strategol ar gyfer yr holl faterion trafnidiaeth datganoledig. Mae Prif Weinidog Cymru
wedi rhoi’r prif gyfrifoldeb dros oruchwylio TrC i’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth. Bydd y
Gweinidog yn nodi cylch gwaith TrC drwy osod amcanion a blaenoriaethau, yn ogystal â chyllidebau
cyfalaf a gweithredol, sy’n sail ar gyfer busnes TrC a’i gynllun corfforaethol. Yn ystod y flwyddyn, cafodd
TrC dri llythyr cylch gwaith gan Lywodraeth Cymru:
• Ebrill - Mehefin 2018
• Gorffennaf - Medi 2018
• Hydref 2018 - Mawrth 2019
Amlinellir y berthynas rhwng TrC a Llywodraeth Cymru o ran rheolaeth ariannol a llywodraethu
corfforaethol yn ein Cytundeb Rheoli. Mae’r ddogfen hon yn nodi telerau’r cytundeb i gefnogi
cysylltiadau clir ac adeiladol rhwng TrC a Llywodraeth Cymru.

Yr Uwch Dîm Arwain
Yr Uwch Dîm Arwain – sy’n cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, saith cyfarwyddwr gweithredol a
dau gyfarwyddwr – sy’n gyfrifol am reoli TrC o ddydd i ddydd. Bydd yr Uwch Dîm Arwain yn cyfarfod
bob wythnos i drafod materion strategol a gweithredol, ac mae ganddo gyfrifoldeb penodol dros
gyllid, iechyd a diogelwch, pobl, rheoli risgiau, llywodraethu a pherfformiad a chynnydd prosiectau a
rhaglenni.

Fframwaith rheolaethau mewnol
Mae rheolaethau mewnol ac allanol yn berthnasol i bob corff sy’n cael ei ariannu gan arian cyhoeddus
yng Nghymru. Bwriad hyn yw sicrhau eu bod yn cydymffurfio â fframweithiau Llywodraeth Cymru,
er enghraifft Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru. Mae TrC wedi rhoi trefniadau rheoli cadarn ar waith
er mwyn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd, ei Brif Swyddog Cyfrifyddu a Gweinidogion Cymru fod arian ac
adnoddau cyhoeddus yn cael eu defnyddio’n briodol ac yn effeithlon.
Mae ein cynllun dirprwyo’n dangos lle saif yr awdurdod yn y cwmni ar gyfer mathau penodol o
benderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn enw TrC neu ar ei ran, a lle mae’r Bwrdd wedi dirprwyo
unrhyw gyfrifoldeb i wneud penderfyniadau i’r Uwch Dîm Arwain. Mae’r cynllun yn dangos yn glir pa
faterion sy’n cael eu cadw ar gyfer y Bwrdd yn unig, ac mae’n cynnwys awdurdodau gwario a gwneud
penderfyniadau corfforaethol.

Rheoli a llywodraethu ariannol
Y gyllideb a roddir gan Lywodraeth Cymru, fel y nodir yn y llythyr cylch gwaith blynyddol, sy’n pennu
gwaith cynllunio busnes TrC. Bydd ein canlyniadau gwirioneddol yn cael eu cymharu â’r rhagolygon
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ac yn cael eu hadolygu bob mis i wneud yn siŵr ein bod yn rheoli ein gwariant yn unol â chyllidebau a
gymeradwywyd ac yn gallu rhoi sicrwydd a chyngor i’r Bwrdd.

Twyll, llwgrwobrwyo a chwythu’r chwiban
Ni fydd TrC yn goddef unrhyw fath o dwyll na llwgrwobrwyo o gwbl. Yn ystod y flwyddyn, cytunodd
TrC ar Bolisi Gwrth-dwyll, Gwrth-lygredigaeth a Gwrth-lwgrwobrwyo, yn ogystal â pholisi a
gweithdrefnau ar gyfer chwythu’r chwiban, a’u rhoi ar waith. Ymchwilir yn llawn i unrhyw achosion lle
ceir amheuaeth o dwyll neu lygredigaeth, a chymerir camau disgyblu a/neu gyfreithiol lle bo angen, yn
unol â’n polisi. Yn 2018-19, ni chafwyd unrhyw adroddiad am achos o dwyll na llwgrwobrwyo.
Mae’n rhaid i bob aelod o staff ddilyn hyfforddiant Gwrth-lwgrwobrwyo a Gwyngalchu Arian.
Mae ein polisi a’n gweithdrefnau ar gyfer chwythu’r chwiban wedi cael eu llunio gyda’r bwriad o
sicrhau diwylliant o hyder ac awyrgylch diogel os bydd rhywun am fynegi pryder. Ni chodwyd unrhyw
bryderon drwy ein gweithdrefn chwythu’r chwiban yn ystod y flwyddyn. Rydym hefyd wedi sefydlu
panel chwythu’r chwiban a swyddogion penodol.

Bod yn agored ac yn dryloyw
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod TrC fel busnes yn gweithredu mewn ffordd agored a thryloyw,
ac wedi mabwysiadu’r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol, a baratowyd ac a gymeradwywyd gan y
Comisiynydd Gwybodaeth. Drwy’r Cynllun, mae TrC yn ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth benodol
ar gael i’r cyhoedd fel mater o drefn.
Yn 2018-19, cafodd TrC 18 cais am wybodaeth, a bodlonwyd y terfynau amser statudol ar gyfer pob un
ohonynt. Yn ogystal, nid oedd TrC yn destun unrhyw adolygiadau gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae TrC yn destun adolygiadau allanol hefyd, ac yn ystod y flwyddyn rhoddodd staff TrC dystiolaeth i
Bwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Cynulliad Cenedlaethol ddwywaith. Gall Archwilydd Cyffredinol
Cymru gynnal adolygiadau allanol hefyd.
Cyfarfu ein Pwyllgor Archwilio a Risg yn ystod y flwyddyn i sefydlu cylch gorchwyl a blaengynllun
gwaith ar gyfer ein swyddogaeth archwilio mewnol. Yn ystod y chwarter diwethaf, penodwyd
cyfarwyddwr anweithredol i fod yn gyfrifol am archwilio, risgiau a chyllid. Cychwynnodd y
cyfarwyddwr hwnnw ar ei waith ar 1 Ebrill 2019, a bydd yn cadeirio’r Pwyllgor Archwilio a Risg hefyd.
Gan fod TrC wedi tyfu yn ystod y flwyddyn, mae ein gweithgareddau archwilio mewnol wedi esblygu
ac wedi cryfhau. Cymeradwyodd y Bwrdd ein cynllun archwilio mewnol ar gyfer 2018-19 ar 4 Rhagfyr
2018.
Roedd yr archwiliadau mewnol a gynhaliwyd gennym yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan
gynnwys adolygiadau o Hawliadau Cyllid Ewropeaidd, caffael, prynu-i-dalu ac arian parod a bancio, ac
adolygwyd ein system gyllid newydd hefyd. Fe wnaethom gwblhau ein rhaglen arfaethedig, ac roedd
yr adroddiadau dilynol yn rhoi sicrwydd rhesymol ac yn gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau,
sydd wedi cael eu derbyn i gyd. Mae pob un o’r gwelliannau’n cael eu rhoi ar waith yn unol ag amserlen
y cytunwyd arni gan yr archwiliad mewnol i gryfhau’r prosesau sy’n ymwneud â rheolaeth fewnol.
Rwy’n fodlon nad oedd unrhyw wendidau mawr yn fframwaith llywodraethu TrC a’r systemau
rheolaeth fewnol yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19. Roeddent yn cefnogi’r broses o gyflawni polisïau,
nodau ac amcanion TrC, yn hwyluso’r gwaith o arfer ein swyddogaethau’n effeithiol, ac yn diogelu
asedau ac arian cyhoeddus y mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn bersonol yn gyfrifol amdanynt.

Rheoli risg
Ein Bwrdd Cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â TrC. Rydym wedi asesu’r
risgiau a wynebwn ac mae’r prif rai wedi’u cynnwys yn ein Cofrestr Risgiau. Bydd ein Bwrdd yn
adolygu’r Gofrestr Risgiau Strategol ym mhob cyfarfod, a bydd yr Uwch Dîm Arwain yn ystyried y
Cofrestrau Risgiau Gweithredol a Strategol yn ei gyfarfodydd wythnosol.
Bydd ein Cofrestrau Risgiau’n nodi risgiau posibl ac yn eu blaenoriaethu yn ôl effaith y risg a pha mor
debygol yw hi o ddigwydd. Cyflwynir mesur lliniaru wrth ymyl pob risg er mwyn ei rheoli a lleihau ei
heffaith.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y ffordd y mae TrC yn ymdrin â rheoli risgiau yn yr
Adroddiad Blynyddol ar ein gwefan.

J R Price
Cyfarwyddwr/Prif Weithredwr

19 Mehefin 2019

Sicrwydd
Prif ffordd TrC o gael sicrwydd yw drwy weld i ba raddau yr ydym yn cyflawni ein hamcanion ac yn
rheoli ein risgiau. Yn ogystal â’n trefniadau archwilio mewnol, ceir sicrwydd hefyd drwy adroddiadau
misol i’r Bwrdd, is-bwyllgorau’r Bwrdd a’r Uwch Dîm Arwain, cofrestrau risgiau a mathau eraill o
wybodaeth reoli. Byddwn hefyd yn rhoi adroddiad ar y prif bwyntiau gweithredol i Lywodraeth Cymru
bob mis.
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Datganiad o gyfrifoldebau’r
cyfarwyddwyr o ran adroddiad y
cyfarwyddwyr a’r datganiadau ariannol

Adroddiad yr archwilydd annibynnol i
aelodau Trafnidiaeth Cymru

Ein cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am baratoi’r Adroddiad Strategol, Adroddiad y Cyfarwyddwyr a’r
datganiadau ariannol, yn unol â’r rheoliadau a’r gyfraith berthnasol.

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Trafnidiaeth Cymru (“y cwmni”) ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019, sy’n cynnwys y Datganiad Incwm, Datganiad am y Sefyllfa Ariannol,
Datganiad am Newidiadau mewn Ecwiti, y Datganiad Llif Arian a’r nodiadau cysylltiedig, gan gynnwys y
polisïau cyfrifyddu yn nodyn 1.

Mae cyfraith cwmnïau’n mynnu bod cyfarwyddwyr yn paratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob
blwyddyn ariannol. Fel rhan o’r gyfraith honno, maent wedi dewis paratoi’r datganiadau ariannol yn
unol â Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol, fel y’u mabwysiadwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, a’r
gyfraith berthnasol.
O dan gyfraith cwmnïau, ni chaiff ein cyfarwyddwyr gymeradwyo’r datganiadau ariannol oni bai
eu bod yn fodlon bod y datganiadau’n rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r cwmni, ac o elw neu
golled y cwmni ar gyfer y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn, mae’n rhaid i’r
cyfarwyddwyr wneud y canlynol:
• dewis polisïau cyfrifyddu addas, a’u rhoi ar waith yn gyson
• gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol, yn berthnasol ac yn ddibynadwy
•	nodi a ydynt wedi cael eu paratoi yn unol â’r Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol, fel y’u
mabwysiadwyd gan yr Undeb Ewropeaidd
•	asesu gallu’r cwmni i barhau fel busnes gweithredol a datgelu, fel y bo’n berthnasol, unrhyw
faterion sy’n gysylltiedig â bod yn fusnes gweithredol
•	defnyddio sail busnes gweithredol ar gyfer cyfrifyddu, oni bai eu bod naill ai’n bwriadu diddymu’r
cwmni neu roi’r gorau i weithredu, neu os nad oes ganddynt unrhyw opsiwn realistig arall heblaw
am hynny
Mae ein cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu digonol sy’n gallu dangos ac
egluro trafodiadau TrC a chyfleu ein sefyllfa ariannol yn rhesymol gywir ar unrhyw adeg, a’u galluogi
i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â Deddf Cwmnïau 2006. Maent yn gyfrifol am
reolaeth fewnol sy’n angenrheidiol yn eu barn nhw er mwyn gallu paratoi datganiadau ariannol nad
ydynt yn cynnwys unrhyw gamddatganiadau o bwys, boed y rheini wedi’u gwneud drwy dwyll neu
gamgymeriad. Mae ganddynt gyfrifoldeb cyffredinol hefyd i gymryd camau sydd, o fewn rheswm,
ar gael iddynt er mwyn diogelu asedau’r cwmni a rhwystro ac adnabod twyll ac achosion eraill o
afreoleidd-dra.
Ein cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r wybodaeth ariannol a’r wybodaeth gorfforaethol
sydd ar ein gwefan, ac am gywirdeb yr wybodaeth honno.
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Barn

Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol:
•	yn rhoi darlun cywir a theg o fusnes y cwmni ar 31 Mawrth 2019, ac o’i warged am y flwyddyn a
ddaeth i ben bryd hynny;
•	wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â’r Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol, fel y’u
mabwysiadwyd gan yr Undeb Ewropeaidd; ac
• wedi cael eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Cwmnïau 2006.

Y sail ar gyfer ein barn
Rydym wedi cynnal ein harchwiliad yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (y DU) (“ISAs (y DU)”)
a’r gyfraith berthnasol. Mae ein cyfrifoldebau’n cael eu disgrifio isod. O ran gofynion moesegol y
DU, gan gynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol, rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau
moesegol, ac yn annibynnol ar y cwmni yn unol â’r gofynion hynny. Rydym o’r farn bod y dystiolaeth
archwilio rydym ni wedi’i chael yn ddigonol ac yn briodol er mwyn rhoi sail i’n barn.

Effaith ansicrwydd ar ein harchwiliad wrth i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd
Mae ansicrwydd sy’n ymwneud ag effeithiau Brexit yn berthnasol i ddeall ein harchwiliad o’r
datganiadau ariannol. Bydd pob archwiliad yn asesu ac yn herio pa mor rhesymol yw amcangyfrifon
y cyfarwyddwyr, er enghraifft a fydd arian grant yn dal i fod ar gael, a gwybodaeth am bethau eraill
cysylltiedig, yn ogystal â pha mor briodol yw’r sail busnes gweithredol wrth baratoi’r datganiadau
ariannol. Mae pob un o’r rhain yn dibynnu ar asesiadau o’r cyd-destun economaidd yn y dyfodol,
ynghyd â pherfformiad y cwmni a’i ragolygon ar gyfer y dyfodol.
Mae Brexit yn un o’r digwyddiadau economaidd pwysicaf i’r DU. Ar ddyddiad yr adroddiad hwn, mae’r
canlyniadau’n ansicr iawn, ac ni wyddom beth yw hyd a lled yr effeithiau posibl. Wrth asesu perfformiad
y cwmni a’i ragolygon ar gyfer y dyfodol, defnyddiwyd dull safonol ar gyfer y cwmni i gyd i ymateb i’r
ansicrwydd hwnnw. Fodd bynnag, ni ellir disgwyl i unrhyw archwiliad allu darogan ffactorau nad oes
posibl gwybod beth ydynt na beth yw’r holl oblygiadau posibl i gwmni ar gyfer y dyfodol, ac mae hyn
yn arbennig o wir am Brexit.
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Busnes gweithredol
Mae’r cyfarwyddwyr wedi paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol gan nad ydynt yn
bwriadu diddymu’r cwmni na dirwyn ei weithrediadau i ben, a gan eu bod wedi dod i’r casgliad bod hyn
yn realistig wrth ystyried sefyllfa ariannol y cwmni. Maent hefyd wedi dod i’r casgliad nad oes unrhyw
ansicrwydd o bwys a allai fwrw amheuaeth sylweddol dros allu’r cwmni i barhau fel busnes gweithredol
am flwyddyn o leiaf o ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau ariannol (“cyfnod busnes gweithredol”).
Mae’n rhaid i ni roi gwybod i chi os ydym wedi dod i’r casgliad bod y defnydd o’r sail busnes
gweithredol ar gyfer cyfrifyddu yn amhriodol, neu os oes ansicrwydd o bwys heb ei ddatgelu a allai
fwrw amheuaeth sylweddol dros ddefnyddio’r sail honno am gyfnod o flwyddyn o leiaf o ddyddiad
cymeradwyo’r datganiadau ariannol. Wrth werthuso casgliadau’r cyfarwyddwyr, rydym wedi ystyried
y risgiau sy’n gysylltiedig â model busnes y cwmni, gan gynnwys effaith Brexit, ac wedi dadansoddi sut
gallai’r risgiau hynny effeithio ar adnoddau ariannol y cwmni neu ar ei allu i barhau i weithredu yn ystod
y cyfnod busnes gweithredol. Nid oes gennym ddim i’w adrodd yn hyn o beth.
Fodd bynnag, gan na allwn ni ddarogan yr holl ddigwyddiadau neu’r amodau a fydd yn codi yn y
dyfodol, a gan y byddai digwyddiadau yn y dyfodol yn gallu arwain at ganlyniadau sy’n anghyson â barn
a oedd yn rhesymol ar y pryd, nid yw’r ffaith nad yw’r adroddiad hwn gan yr archwilydd yn cyfeirio at
ansicrwydd o bwys yn gwarantu y bydd y cwmni yn parhau i weithredu.

Yr adroddiad strategol ac adroddiad y cyfarwyddwyr
Y cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am yr adroddiad strategol ac am adroddiad y cyfarwyddwyr. Nid yw ein
barn ni am y datganiadau ariannol yn cynnwys yr adroddiadau hynny, ac nid ydym yn mynegi barn
archwilio amdanynt.
Ein cyfrifoldeb ni yw darllen yr adroddiad strategol ac adroddiad y cyfarwyddwyr, ac wrth wneud
hynny ystyried - ar sail ein gwaith archwilio ar y datganiadau ariannol - a yw’r wybodaeth ynddynt yn
cael ei cham-ddatgan yn sylweddol, neu a yw’n anghyson â’r datganiadau ariannol neu ein gwybodaeth
archwilio ni. Ar sail y gwaith hwnnw’n unig:
•	nid ydym wedi dod o hyd i gamddatganiadau o bwys yn yr adroddiad strategol nac
yn adroddiad y cyfarwyddwyr
•	yn ein barn ni, mae’r wybodaeth yn yr adroddiadau hynny ar gyfer y flwyddyn ariannol yn
cyd-fynd â’r datganiadau ariannol
• mae’r adroddiadau hynny wedi cael eu paratoi yn unol â Deddf Cwmnïau 2006 yn ein barn ni

•	nid ydym wedi cael yr holl wybodaeth a’r esboniadau sydd eu hangen arnom ar
gyfer ein harchwiliad
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd yn hyn o beth

Cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr
Fel mae eu datganiad ar dudalen 13 yn ei egluro’n fanylach, mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am y
canlynol: paratoi’r datganiadau ariannol, a bod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir a theg; rheolaeth
fewnol sy’n angenrheidiol yn eu barn nhw er mwyn gallu paratoi datganiadau ariannol nad ydynt yn
cynnwys camddatganiadau o bwys, boed y rheini wedi’u gwneud drwy dwyll neu gamgymeriad; asesu
gallu’r cwmni i barhau fel busnes gweithredol gan ddatgelu, fel y bo’n berthnasol, unrhyw faterion sy’n
gysylltiedig â bod yn fusnes gweithredol; a defnyddio sail busnes gweithredol ar gyfer cyfrifyddu, oni
bai eu bod naill ai’n bwriadu diddymu’r cwmni neu roi’r gorau i weithredu, neu os nad oes ganddynt
unrhyw opsiwn realistig arall heblaw am hynny.

Cyfrifoldebau’r archwilydd
Ein hamcanion ni yw cael sicrwydd rhesymol nad yw’r datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd
yn cynnwys unrhyw gamddatganiadau o bwys, boed y rheini wedi’u gwneud drwy dwyll neu
gamgymeriad, a rhoi ein barn ni ar ffurf adroddiad yr archwilydd. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel
o sicrwydd, ond nid yw’n gwarantu y bydd archwiliad a gynhelir yn unol ag ISAs (y DU) bob amser yn
dod o hyd i gamddatganiad o bwys pan fydd yn bodoli. Mae camddatganiadau’n gallu codi yn sgil twyll
neu gamgymeriad, ac maent yn cael eu hystyried yn rhai o bwys os byddai’n rhesymol disgwyl iddynt –
yn unigol neu gyda’i gilydd – ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wneir ar sail y
datganiadau ariannol.
Mae disgrifiad mwy cyflawn o’n cyfrifoldebau ar gael ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.

Pwrpas ein gwaith archwilio, a’n cyfrifoldebau
Caiff yr adroddiad hwn ei wneud ar gyfer aelodau’r cwmni yn unig, fel corff, yn unol â Phennod 3, Rhan
16 o Ddeddf Cwmnïau 2006. Cyflawnwyd ein gwaith archwilio er mwyn i ni allu datgan wrth aelodau’r
cwmni y materion hynny y mae’n ofynnol i ni eu datgan wrthynt mewn adroddiad archwilydd, ac i ddim
pwrpas arall. I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn arddel cyfrifoldeb
i neb, ac eithrio i’r cwmni ac aelodau’r cwmni fel corff, am ein gwaith archwilio, ar gyfer yr adroddiad
hwn, nac am y farn a luniwyd gennym.

Materion y mae’n rhaid i ni adrodd arnynt drwy eithriad
O dan Ddeddf Cwmnïau 2006, mae’n rhaid i ni roi gwybod i chi os ydym yn credu bod y canlynol yn
wir:
•	nid oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi cael eu cadw, neu nid oes ffurflenni addas ar gyfer ein
harchwiliad ni wedi dod i law gan ganghennau nad ydym wedi ymweld â nhw

94

Rees Batley
Uwch-archwilydd Statudol

24 Mehefin 2019

• nid yw’r datganiadau ariannol yn cyd-fynd â’r ffurflenni a’r cofnodion cyfrifyddu

ar ran ac yn enw KPMG LLP, Archwilydd Statudol
Cyfrifwyr Siartredig

• nid yw rhai o daliadau’r cyfarwyddwyr, a nodir yn y gyfraith, wedi cael eu datgelu

KPMG LLP, 3 Assembly Square, Cei Britannia, Caerdydd, CF10 4AX, Cardiff
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Datganiad am y sefyllfa ariannol

Datganiad incwm

Ar 31 Mawrth 2019

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019
Nodyn
Refeniw
Costau gweinyddol
Gwarged gweithredol – gwarged cyn treth
Trethiant
Gwarged – cyfanswm yr incwm cynhwysfawr
am y flwyddyn

2

6

2019

Nodyn

£000

2018 fel yr ailddatganwyd
(nodyn 19)
£000

31,593

6,101

31,593

6,101

1,966
14,147

3,019
1,829

16,113

4,848

47,706

10,949

13,128
6
226

4,099
116
32

13,360

4,247

33,693

5
6,071

33,693

6,076

47,053

10,323

Asedau net

653

626

Ecwiti
Gwarged cadw

653

626

Cyfanswm ecwiti

653

626

2018
£000

£000

19,629
(19,597)

10,272
(9,760)

32
(5)

512
(103)

27

409

Asedau anghyfredol
Eiddo, offer a chyfarpar

Asedau cyfredol
Symiau derbyniadwy drwy fasnach a eraill
Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i
arian parod

7

8
9

Cyfanswm yr asedau
Rhwymedigaethau cyfredol
Symiau taladwy drwy fasnach a eraill
Treth sy’n daladwy
Grantiau gohiriedig y llywodraeth

Rhwymedigaethau anghyfredol
Rhwymedigaethau treth gohiriedig
Grantiau gohiriedig y llywodraeth

Cyfanswm y rhwymedigaethau

10
6
12

11
12

2019

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol hyn gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar 19 Mehefin 2019 ac fe’u
llofnodwyd ar ei ran gan:

J R Price
Prif Weithredwr
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Rhif cofrestru’r cwmni: 9476013
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Datganiad am newidiadau mewn ecwiti

Datganiad llif arian
Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019

Cronfeydd
cyfalaf
£000

Gwarged
cadw
£000

Cyfanswm
ecwiti
£000

145
(145)

217
-

362
(145)

Balans ar 1 Ebrill 2017 (wedi’i ailddatgan)

-

217

217

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar gyfer y cyfnod
Gwarged

-

409

409

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar gyfer y cyfnod

-

626

626

626

626

Balans ar 1 Ebrill 2017
Addasiad y flwyddyn flaenorol (gweler nodyn 19)

Balans ar 31 Mawrth 2018
Balans ar 1 Ebrill 2018

-

626

626

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar gyfer y cyfnod
Gwarged

-

27

27

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr argyfer y cyfnod

-

27

27

Balans ar 31 Mawrth 2019

-

653

653

Nodyn
Llif arian o weithgareddau gweithredol
Gwarged am y flwyddyn

2018
£000

27

409

522
(522)
5

97
(97)
103

32

512

8

1,053

(1,473)

9

2,284

1,899

6

(120)

(32)

3,249

906

(19,269)
28,338

(6,055)
6,055

Arian net o weithgareddau buddsoddi

9,069

-

Cynnydd net mewn arian parod ac eitemau sy’n
cyfateb i arian parod
Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod
ar 1 Ebrill

12,318

906

1,829

923

14,147

1,829

Addasiadau ar gyfer:
Dibrisiant, amorteiddiad ac amhariadau
Rhyddhau grantiau gohiriedig y llywodraeth
Trethiant

7
6

(Cynnydd)/gostyngiad mewn symiau derbyniadwy
drwy fasnach a symiau derbyniadwy eraill
Cynnydd mewn symiau taladwy drwy fasnach a
symiau taladwy eraill
Treth a dalwyd
Arian parod net o weithgareddau
gweithredol
Llif arian o weithgareddau buddsoddi
Prynu eiddo, offer a chyfarpar
Enillion ar ôl derbyn grantiau cyfalaf
y llywodraeth

Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian
parod ar 31 Mawrth

98

2019
£000

7
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Nodiadau
Sy’n rhan o’r datganiadau ariannol
1

Polisïau cyfrifyddu

Mae Trafnidiaeth Cymru (“TrC” neu’r “Cwmni”) yn gwmni cyfyngedig drwy warant sydd wedi’i gorffori
a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr yn y DU ac sydd â’i ddomisil yno. Y rhif cofrestru yw 09476013 a’r
cyfeiriad cofrestredig yw Canolfan QED, Main Avenue, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd CF37
5YR. Mae’r Cwmni yn is-gorff sy’n dod o dan reolaeth lwyr Gweinidogion Cymru (corff a ddiffinnir yn
Neddf Llywodraeth Cymru 2006) ac oherwydd hyn ystyrir Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig.
Y sail ar gyfer paratoi
Mae’r datganiadau ariannol hyn wedi cael eu paratoi a’u cymeradwyo gan y cyfarwyddwyr yn unol â
Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol, fel y’u mabwysiadwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.
Mae’r datganiadau ariannol yn cael eu paratoi ar sail costau hanesyddol.
Oni nodir yn wahanol, mae’r polisïau cyfrifyddu isod wedi cael eu rhoi ar waith yn gyson ar gyfer pob
cyfnod a gyflwynir yn y datganiadau ariannol hyn.
Newid mewn polisïau cyfrifyddu
Rydym wedi mabwysiadu’r Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol canlynol yn y datganiadau ariannol
hyn, ond nid yw’r un ohonynt wedi cael effaith o bwys ar y datganiadau ariannol:
• Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol 9: Offerynnau Ariannol
• Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol 15: Refeniw o Gontract gyda Chwsmeriaid
Rydym hefyd wedi adolygu’r polisïau cyfrifyddu ac wedi newid y ffordd rydym yn trin grantiau’r
llywodraeth; ceir manylion am hyn yn nodyn 19.
Busnes gweithredol
Ar yr adeg pan oeddent yn cymeradwyo’r datganiadau ariannol, roedd yn rhesymol i’n cyfarwyddwyr
ddisgwyl bod gan y Cwmni ddigon o arian wedi’i ddyrannu gan Lywodraeth Cymru i allu cyflawni
ei gylch gwaith a pharhau i fodoli’n weithredol am y dyfodol rhagweladwy. Felly, maent yn dal i
fabwysiadu’r sail busnes gweithredol ar gyfer cyfrifyddu wrth baratoi’r datganiadau ariannol.
Amcangyfrifon a rhagdybiaethau
Mae TrC yn gwneud amcangyfrifon a rhagdybiaethau ar sail profiad hanesyddol a ffactorau eraill yr
ystyrir eu bod yn berthnasol. Caiff yr amcangyfrifon a’r rhagdybiaethau hyn eu hadolygu’n rheolaidd
a chaiff addasiadau eu cydnabod yn y cyfnod lle caiff yr amcangyfrif ei addasu.
Ein prif amcangyfrifon sy’n effeithio ar y flwyddyn ariannol gyfredol yw’r oes ddefnyddiol sy’n
berthnasol i eiddo, offer a chyfarpar, ac i ba raddau y gellir adennill asedau contract (mae’r rhain
wedi cael eu seilio ar waith sydd wedi’i wneud ond heb ei anfonebu i Lywodraeth Cymru, ynghyd â’r
gorswm (margin) y cytunir arno yng nghyswllt prisiau trosglwyddo) a chostau cyflawni contractau
sydd wedi cael eu cydnabod fel ased (sy’n cael eu cydnabod dim ond pan maent yn cael eu hystyried
yn uniongyrchol gyfrifadwy ac adenilladwy).
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Penderfyniadau cyfrifyddu pwysig wrth roi polisïau cyfrifyddu’r Cwmni ar waith
Yn ogystal â’r uchod, mae TrC yn gwneud penderfyniadau penodol wrth roi ei bolisïau
cyfrifyddu ar waith.
Arian gan Lywodraeth Cymru
Mae TrC yn cael grantiau cyfalaf ac adnoddau gan Lywodraeth Cymru. Cynhaliwyd asesiad i weld
a ddylid trin y grantiau hyn fel grant gan y llywodraeth, cyfraniad cyfalaf ynteu fenthyciad gan barti
cysylltiedig. Daethpwyd i’r casgliad fod y Cwmni, drwy’r llythyr cylch gwaith a gofynion adrodd
Llywodraeth Cymru, yn gorfod cyflawni gweithgareddau penodol yn gyfnewid am yr arian, ac felly
mae’r arian wedi cael ei drin fel grant gan y llywodraeth.
Wrth ystyried y grant a dderbynnir sy’n cael ei dalu’n uniongyrchol i KeolisAmey Wales Cymru Ltd
(sy’n masnachu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru), yn unol â’r cytundeb grant rhwng
Gweinidogion Cymru a Keolis amey Wales Cymru ltd, mae’r cyfarwyddwyr wedi penderfynu bod TrC
yn gweithredu fel asiant yn unig. Oherwydd hyn, mae’r taliadau grant i Keolis amey Wales Cymru ltd yn
cael eu gosod ar sail net yn erbyn yr incwm grant cyfatebol yn y datganiad incwm.
Cyfalafu asedau
Mae gwaith yn cael ei wneud ar asedau penodol nad ydynt yn eiddo i TrC ar hyn o bryd. Rhagwelir y
bydd Llinellau Craidd y Cymoedd (LlCyC) yn dod o dan reolaeth TrC yn ystod 2019 pan fydd yr asedau’n
cael eu trosglwyddo iddo gan Network Rail. Oherwydd hyn, mae’r gwaith dylunio ar gyfer y broses
trosglwyddo asedau a gwaith sy’n gysylltiedig â thrawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd yn cael ei
gyfalafu i’r graddau y disgwyliwn iddo wella’r asedau y bydd TrC yn berchen arnynt, yn yr un modd â
gwaith sy’n cael ei wneud ar asedau eraill y disgwylir i TrC ddod yn berchen arnynt.
Nid yw gwaith ar asedau eraill nad oes disgwyl y bydd TrC yn dod yn berchen arnynt wedi’i gyfalafu.
Oherwydd natur y gwaith hwn (dylunio ac adeiladu), caiff ei ariannu gan grant cyfalaf gan Lywodraeth
Cymru. Mae costau’r gwaith hwn yn cael eu nodi fel costau gydag incwm grant cyfalaf cyfatebol yn
cael ei gydnabod yn y datganiad incwm.
Refeniw
Mae gan TrC dair ffrwd incwm:
• grantiau’r Llywodraeth
• prosiectau ymgynghori eraill gyda Llywodraeth Cymru
• contractau ymgynghori trydydd-parti
Grantiau’r Llywodraeth
Mae TrC yn cael grantiau cyfalaf ac adnoddau gan Lywodraeth Cymru. Rhoddir cyfrif amdanynt o dan
IAS 20 – Grantiau’r Llywodraeth.
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Caiff pris y trafodiad ei amcangyfrif ar ddechrau’r contract, a bydd yn seiliedig ar gwmpas y gwaith a
chynllun y prosiect. Bydd swm y refeniw a gydnabyddir wedi’i gyfyngu i’r swm nad oes disgwyl y bydd
yn cael ei wrth-droi yn y dyfodol, h.y. bydd wedi’i gyfyngu i ragolygon diwygiedig a chyfyngiadau
wedi’u cymeradwyo gyda’r cwsmer. Ein polisi ni yw cydnabod refeniw Prosiectau Rheoli Newid dros
amser wrth i ni fodloni’r meini prawf canlynol:

• Grant adnoddau
		Mae TrC yn cael grant adnoddau gan Lywodraeth Cymru i’w ad-dalu am gostau gweithredol
y mae wedi’u hysgwyddo neu y bydd yn eu hysgwyddo yn y dyfodol. O ran ad-dalu costau
gweithredu, bydd y grant yn cael ei gydnabod fel incwm yn y cyfnod pan ysgwyddir y
costau perthnasol, tra bydd y balans sy’n weddill yn cael ei ddangos fel incwm gohiriedig ar y
datganiad am y sefyllfa ariannol. Mae incwm sy’n gysylltiedig â chostau gweithredu’r Cwmni yn
ymddangos ar linell ar wahân ar y datganiad incwm
		Wrth ystyried y grant a dderbynnir sy’n cael ei dalu’n uniongyrchol i KeolisAmey Wales Cymru
Ltd (sy’n masnachu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru), yn unol â’r cytundeb
grant rhwng Gweinidogion Cymru a KeolisAmey Wales Cymru Ltd, mae TrC yn gweithredu fel
asiant yn unig. Oherwydd hyn, mae’r taliadau grant i KeolisAmey Wales Cymru Ltd yn cael eu
gosod ar sail net yn erbyn yr incwm grant cyfatebol yn y datganiad incwm


• Grant cyfalaf
		Mae TrC yn cael grantiau gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwariant cyfalaf sy’n rhan o’i gylch
gwaith. Rydym wedi dewis cyflwyno’r grant fel incwm gohiriedig yn hytrach na thynnu’r grant
o swm cario’r ased. Caiff yr incwm ei gydnabod yn y datganiad incwm i gyd-fynd â’r costau
perthnasol. Ar gyfer grant cyfalaf, mae hyn yn golygu cydnabod yr incwm dros oes ddefnyddiol
yr ased fel bod y grant yn cyfateb i’r tâl dibrisio (h.y. y gost berthnasol)
		Ar gyfer grantiau cyfalaf a dderbynnir a delir yn uniongyrchol i KeolisAmey yn unol â’r cytundeb
grant rhwng Gweinidogion Cymru a KeolisAmey, caiff y taliadau grant i KeolisAmey eu gosod ar
sail net yn erbyn yr incwm grant cyfatebol yn y datganiad incwm


• Grantiau eraill gan y llywodraeth
		Yn ogystal â’r grantiau a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru, bydd TrC yn cael grantiau gan
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’r Adran Drafnidiaeth ar gyfer prosiect trawsnewid
Llinellau Craidd y Cymoedd (LlCyC). Bydd y grantiau hyn yn cael eu trin yr un fath â grantiau
Llywodraeth Cymru yn y cyfrifon
Prosiectau ymgynghori eraill gyda Llywodraeth Cymru
Bydd Llywodraeth Cymru yn comisiynu Prosiectau Rheoli Newid ar gyfer gwaith/gwasanaethau nad
ydynt yn rhan o gylch gwaith presennol TrC. Caiff y cynigion hyn eu rhoi gan Lywodraeth Cymru,
a bydd TrC yn ymateb iddynt gyda chynnig ffurfiol ar gyfer costau a chyflawni. Pan fydd pawb
wedi cytuno ar y cynnig, a Llywodraeth Cymru wedi ei dderbyn yn ysgrifenedig, bydd ein cleient
yn Llywodraeth Cymru yn codi archeb brynu, a bydd y gwaith yn dechrau neu’r gwasanaethau’n
dechrau cael eu darparu.
Tybir bod contract ar gyfer Prosiect Rheoli Newid yn ei le pan fydd TrC a Llywodraeth Cymru wedi
cytuno ar gynnig. Pris y trafodiad y gall TrC ddisgwyl ei gael yw’r costau fydd yn dod i’w ran wrth
gyflawni’r gwaith/gwasanaethau, a’r gorswm (margin) yng nghyswllt prisiau trosglwyddo.

• mae’r contractau ar gyfer darparu gwasanaethau ymgynghori (a ddarperir yn uniongyrchol
gan TrC neu drwy drydydd parti a gontractir gennym ni) a bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn
ac yn defnyddio’r buddion a ddarperir ar yr adeg y cânt eu cyflawni
•	mae’r Prosiectau Rheoli Newid ar gyfer gwaith sydd y tu allan i gylch gwaith TrC (er enghraifft,
rhwydwaith ffyrdd Cymru) ac felly mae’r gwaith a wneir yn creu neu’n gwella ased a reolir gan
Lywodraeth Cymru


• nid oes defnydd amgen ar gyfer y gwaith
•  bydd Llywodraeth Cymru yn talu cydnabyddiaeth ar gyfer unrhyw waith a gwblhawyd hyd yma

Bydd swm y refeniw a gydnabyddir dros amser yn cael ei fesur gan y cynnydd a wneir tuag at lwyr
fodloni’r rhwymedigaeth perfformio (cwmpas y gwaith a nodir yn y prosiect). Mae TrC wedi dewis
seilio mesur y refeniw ar ddull mewnbwn. Mae’r dull hwn yn cydnabod refeniw (y gost a’r gorswm
yng nghyswllt prisiau trosglwyddo) ar sail y costau mae TrC wedi’u hysgwyddo, gan fod hyn yn
cynrychioli perthynas uniongyrchol rhwng mewnbwn TrC a throsglwyddo rheolaeth gwasanaethau
i Lywodraeth Cymru.
Contractau trydydd-parti
Mae TrC wedi ymrwymo i gontractau gyda thrydydd parti am gyfandaliad yn gyfnewid am
ddarparu cymorth ym maes ymgynghori. Rydym wedi penderfynu nad yw’r gwaith o fodloni’r
rhwymedigaethau perfformio o fewn y contract yn cael ei gyflawni dros amser, ond yn hytrach ar y
pwynt lle mae’r allbwn perthnasol yn cael ei drosglwyddo i’r cwsmer. Bydd hyn yn digwydd pan fydd
TrC wedi cwblhau’r hyn a nodwyd yn y contract, a’r cwsmer wedi’i dderbyn. Felly, polisi TrC yw bod
refeniw yn cael ei gydnabod ar y dyddiad y caiff y gwasanaethau eu cwblhau, h.y. pan fydd gennym
hawl i gael taliad ac yn mynd ati i anfonebu’r cwsmer.
Costau contract
Caiff y costau a ysgwyddir wrth gyflawni contractau trydydd-parti eu cydnabod fel ased, ar yr amod
bod y costau’n ymwneud yn uniongyrchol â chontract neu gontract disgwyliedig, fod y costau’n creu
neu’n gwella adnoddau a ddefnyddir i fodloni rhwymedigaethau perfformiad yn y dyfodol; a bod
disgwyl i’r costau gael eu hadennill.
Caiff costau cyffredinol a gweinyddol, costau llafur neu ddeunyddiau gwastraff, neu gostau sy’n
ymwneud â rhwymedigaethau perfformiad sydd wedi’u bodloni yn y contract, eu cofnodi fel
costau pan fyddant yn digwydd. Caiff ased contract ei amorteiddio ar sail systematig sy’n cyd-fynd â
throsglwyddo’r nwyddau neu’r gwasanaethau y mae’r ased yn berthnasol iddynt i’r cwsmer.
Nid yw TrC yn cydnabod costau cynyddrannol wrth gael contract gan fod cyfnod amorteiddio’r ased y
byddem fel arall wedi’i gydnabod yn flwyddyn neu lai.
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Offerynnau ariannol

Gosodiadau a ffitiadau

5 mlynedd

Gwelliannau i eiddo

2 flynedd

Cydnabyddiaeth a mesuriadau

Offer a pheiriannau

5-10 mlynedd

Offer Cyfrifiadurol

3 blynedd

Gellir disgrifio offerynnau ariannol fel trefniadau dan gontract sy’n rhoi ased ariannol i un endid a
rhwymedigaeth ariannol neu offeryn ecwiti i endid arall.

Bydd dulliau o gyfrifo dibrisiant, oes ddefnyddiol a gwerthoedd gweddilliol yn cael eu hadolygu ar
ddyddiad pob datganiad am y sefyllfa ariannol.

Mae asedau ariannol yn cynnwys symiau derbyniadwy drwy fasnach a symiau derbyniadwy eraill sy’n
cael eu cydnabod yn y lle cyntaf pan fyddant yn digwydd ac yn cael eu mesur yn ôl y swm anfonebu
gwreiddiol, ac yna’n cael eu mesur yn ôl cost wedi’i hamorteiddio llai unrhyw golledion yn sgil
amhariadau.

Asedau anariannol ac amhariadau

Asedau ariannol gydag amhariadau o ran credyd

Caiff symiau cario asedau anariannol TrC eu hadolygu ar bob dyddiad adrodd i benderfynu a oes
unrhyw awgrym o amhariadau. Os oes awgrym o hynny, bydd swm adenilladwy’r ased yn cael ei
amcangyfrif. Gellir disgrifio swm adenilladwy ased fel ei werth pan mae’n cael ei ddefnyddio neu ei
werth teg gan dynnu’r costau i’w werthu, pa un bynnag yw’r mwyaf. Wrth asesu ei werth pan mae’n
cael ei ddefnyddio, bydd y llif arian amcangyfrifedig ar gyfer y dyfodol yn cael ei ddisgowntio i’w werth
presennol gan ddefnyddio cyfradd ostyngol cyn-treth sy’n adlewyrchu asesiadau’r farchnad o werth
amser yr arian a’r risgiau sy’n benodol i ased ar y pryd.

Bydd TrC yn ystyried bod achos o ddiffygdalu’n berthnasol i ased ariannol pan mae’n annhebygol y
bydd y dyledwr yn talu ei rwymedigaethau credyd yn llawn i ni.

Caiff colled amhariad ei chydnabod os bydd swm cario ased yn fwy na’r swm adenilladwy a
amcangyfrifwyd ar ei gyfer. Bydd colledion amhariadau’n cael eu cydnabod fel elw neu golled.

Ar bob dyddiad adrodd, bydd y cwmni’n asesu a oes amhariadau o ran credyd yn berthnasol i’r
asedau ariannol a gariwyd ar gost wedi’i hamorteiddio. Gellir dweud bod amhariadau o ran credyd yn
berthnasol i ased ariannol os oes un neu ragor o ddigwyddiadau sy’n cael effaith niweidiol ar y llif arian
a ragwelir ar gyfer y dyfodol wedi digwydd. Bydd swm gros ased ariannol sy’n cael ei gario yn cael ei
ddileu (naill ai’n llawn neu’n rhannol) i’r graddau nad yw’n realistig y bydd yn cael ei adennill.

Bydd colledion amhariadau sydd wedi’u cydnabod mewn cyfnodau blaenorol yn cael eu hasesu ar
bob dyddiad adrodd am unrhyw arwydd bod y golled wedi lleihau neu nad yw’n bodoli rhagor. Bydd
colled amhariad yn cael ei gwrth-droi os bu newid yn yr amcangyfrifon a ddefnyddiwyd i bennu’r swm
adenilladwy. Bydd colled amhariad yn cael ei gwrth-droi dim ond i’r graddau nad yw swm cario’r ased
yn uwch na’r swm cario a fyddai wedi cael ei bennu, gyda’r gwerth net heb ystyried dibrisiant nac
amorteiddiad, os nad oes unrhyw golled amhariad wedi cael ei chydnabod.

Mae rhwymedigaethau ariannol yn cynnwys symiau taladwy drwy fasnach a symiau taladwy eraill
sy’n cael eu cydnabod pan fydd TrC yn dod yn rhan o ddarpariaethau contract ar werth teg (y swm
anfonebu fel arfer) ac yna’n cael eu mesur yn ôl cost wedi’i hamorteiddio.

Mae disgwyl i TrC asesu colledion credyd disgwyliedig hefyd gyda model sy’n edrych i’r dyfodol ac
yn ystyried gwybodaeth hanesyddol, gwybodaeth gyfredol a gwybodaeth ynglŷn â’r dyfodol. Gan
ystyried natur yr hyn y mae TrC yn ei dderbyn, nid yw o’r farn bod y colledion hyn yn berthnasol, ac
felly nid oes darpariaeth ar gyfer hyn.
Eiddo, offer a chyfarpar
Bydd eiddo, offer a chyfarpar yn cael eu cydnabod fel ased dim ond pan mae’n debygol y bydd
buddion economaidd sy’n gysylltiedig â’r eitem yn llifo i mewn i’r Cwmni yn y dyfodol.
Mae’r Cwmni hefyd yn cyfalafu unrhyw gostau y gellir eu priodoli i ddod â’r asedau i’r lleoliad, a’r
amodau sy’n angenrheidiol er mwyn iddynt allu gweithio. Mae’r rhain yn cynnwys ffioedd proffesiynol,
costau paratoi a chlirio’r safle, costau danfon a chostau trafod cychwynnol, costau gosod ac adeiladu a
chostau gweithwyr y gellir eu priodoli’n uniongyrchol. Nodir eiddo, offer a chyfarpar gan ddefnyddio’r
gost llai colledion yn sgil amhariadau a dibrisiant sydd wedi cronni.
Os bydd oes ddefnyddiol wahanol yn berthnasol i wahanol rannau o eiddo, offer neu gyfarpar, byddant
yn cael eu trin fel eitemau ar wahân yn y cyfrifon.
Caiff dibrisiant ei godi ar y Datganiad Incwm ar sail llinell syth dros oes ddefnyddiol amcangyfrifiedig
pob rhan o eitem, offer neu gyfarpar. Nid yw tir yn cael ei ddibrisio. Dyma’r oes ddefnyddiol a
amcangyfrifir ar gyfer y canlynol:
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Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol sydd wedi’u mabwysiadu ond heb gael eu
cymhwyso eto
Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 – Lesoedd (ar waith ar gyfer cyfnodau cyfrifyddu sy’n dechrau
ar 1 Ionawr 2019 neu ar ôl hynny) yw’r unig safon a fabwysiadwyd a fydd yn ôl pob tebyg yn cael effaith
o bwys ar ddatganiadau ariannol yn y dyfodol. Mae’r safon yn nodi sut y bydd cwmnïau’n cydnabod, yn
mesur, yn cyflwyno ac yn datgelu lesoedd. Mae’n cyflwyno un model cyfrifyddu ar gyfer lesddeiliaid ac
yn mynnu bod asedau a rhwymedigaethau’n cael eu cydnabod yn y datganiad am y sefyllfa ariannol,
ar wahân i achosion lle mae gwerthoedd lesoedd yn isel neu lle maent yn rhai tymor byr dros gyfnod
o 12 mis neu lai. Mae TrC wedi dewis y dull mabwysiadu ôl-weithredol a addaswyd, a chyflwyno’r safon
newydd fel addasiad i ecwiti ar 1 Ebrill 2019.
Bydd y safon newydd yn cael effaith wirioneddol ar y datganiad am y sefyllfa ariannol gan y bydd
lesoedd eiddo TrC yn cael eu cydnabod ar y datganiad am y sefyllfa ariannol fel asedau hawl-iddefnyddio, a bydd y rhwymedigaethau cyfatebol sy’n berthnasol i’r les yn cael eu dirwyn i ben
dros gyfnod y les. Ar 1 Ebrill 2019, disgwylir y bydd yr ased hawl-i-ddefnyddio yn £215,000, gyda
rhwymedigaeth les o £241,000. Bydd y balansau hyn yn cynyddu pan fydd TrC yn ymrwymo i’r les ar
gyfer ei bencadlys newydd ym Mhontypridd.
Bydd costau’r les yn cynnwys dibrisiant yr ased hawl-i-ddefnyddio a chostau ariannu’r les. Bydd y
costau’n uwch ar ddechrau’r les oherwydd y lefel cyllid uwch. Nid oes disgwyl i gostau sy’n gysylltiedig
â les newid yn sylweddol.
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2 Refeniw o gontractau gyda chwsmeriaid

Manylir isod gyfanswm yr arian grant sydd wedi’i osod ar sail net yn y gwariant:

Gwahanu refeniw
Yn y tabl canlynol, mae’r refeniw yn cael ei rannu yn ôl llinellau gwasanaeth/cynhyrchion mawr a phryd
mae’r refeniw yn cael ei gydnabod.
2019
£000

2018
£000

13,620

10,172

522

97

Grant cyfalaf Llywodraeth Cymru wedi’i ryddhau yng nghyswllt
gwariant ar asedau trydydd-parti

4,082

-

Prosiectau ymgynghori eraill Llywodraeth Cymru

1,295

-

110

3

19,629

10,272

18,225

10,269

110

3

1,294

-

19,629

10,272

Llinellau gwasanaeth/cynhyrchion mawr
Grant refeniw craidd Llywodraeth Cymru
Grant cyfalaf Llywodraeth Cymru wedi’i ryddhau yn
unol â dibrisiant ac amhariadau

Ymgynghoriaeth trydydd-parti
Cyfanswm
Amser trosglwyddo nwyddau neu wasanaethau
Incwm grant wedi’i gyfrifo o dan IAS 20
Cynhyrchion a gwasanaethau a drosglwyddwyd ar adeg benodol
Cynhyrchion a gwasanaethau a drosglwyddwyd dros amser
Cyfanswm

Mae TrC hefyd yn cael arian grant adnoddau yng nghyswllt taliadau grant refeniw ar gyfer
gwasanaethau rheilfyrdd, ac arian grant cyfalaf yng nghyswllt taliadau grant cyfalaf ar gyfer
gwasanaethau rheilfyrdd. Caiff yr arian ei drosglwyddo’n uniongyrchol i ddarparwr ein gwasanaethau
rheilfyrdd, Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, yn unol â’r cytundeb grant rhwng
Gweinidogion Cymru a Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Mae TrC yn gweithredu fel
asiant yn unig yn y trefniant hwn. O’r herwydd, mae’r taliadau a’r incwm wedi’u gosod ar sail net o dan
Gwariant yn y datganiad incwm.

Arian grant refeniw Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
Arian grant cyfalaf Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
Cyfanswm

2019
£000

2018
£000

88,290
17,276

-

105,566

-

Balansau contract
Mae’r tabl canlynol yn rhoi gwybodaeth am symiau derbyniadwy (agor a chau), asedau contract a
rhwymedigaethau contract o gontractau gyda chwsmeriaid, heb gynnwys incwm grant.
Nodyn

Symiau derbyniadwy
Asedau contract (incwm cronnus)
Rhwymedigaethau contract (incwm gohiriedig)

31 Mawrth
2019
£000

1 Ebrill
2018
£000

1,310
475
(225)

2,924
-

8
8
10

Mae asedau contract yn ymwneud â hawliau TrC i gael cydnabyddiaeth am waith sydd wedi’i gwblhau
ond heb gael ei filio ar y dyddiad adrodd ar wasanaethau ymgynghori a ddarparwyd i Lywodraeth
Cymru (incwm cronnus). Bydd asedau contract yn cael eu trosglwyddo i fod yn symiau derbyniadwy
pan fydd yr hawliau’n dod yn ddiamod. Disgwylir y bydd yr holl asedau contract yn cael eu hanfonebu
yn ystod 2019/20.
Mae’r rhwymedigaethau contract yn ymwneud â’r gydnabyddiaeth a gafwyd ymlaen llaw gan
gwsmeriaid am y gwasanaethau hyn. Nid oedd balans ar gyfer rhwymedigaeth contract ar
ddechrau’r flwyddyn. Bydd y balans ar ddiwedd y flwyddyn yn cael ei gydnabod fel refeniw pan fydd y
rhwymedigaethau sy’n ymwneud â pherfformiad wedi’u cyflawni, a disgwylir y bydd hyn yn digwydd
yn ystod 2019/20.
Asedau wedi’u cydnabod o gostau i gyflawni contractau
Mae TrC yn cydnabod y costau a ysgwyddir wrth gyflawni contractau trydydd-parti gyda chwsmeriaid
os yw’n debygol y bydd modd adennill y costau hyn. Ar ddyddiad y datganiad am y sefyllfa ariannol,
swm yr ased hwn oedd £43,000 (2018: £dim).
Pris y trafodiad wedi’i ddyrannu i’r rhwymedigaethau perfformiad sy’n weddill
Mae’r cyfnodau disgwyliedig gwreiddiol, sef blwyddyn neu lai, yn berthnasol i bob un o’r
rhwymedigaethau perfformiad nad ydynt wedi’u bodloni ar ddyddiad y datganiad am y sefyllfa ariannol.
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3

Tâl yr archwilydd

6
2019
£000

2018
£000

29
4

5
-

Archwilio’r datganiadau ariannol hyn
Symiau derbyniadwy gan archwilydd y Cwmni o ran
gwasanaethau cydymffurfio â threthiant

33

4

5

Nifer y gweithwyr cyflogedig a chostau

Nifer cyfartalog yr unigolion a gyflogwyd gan TrC (gan gynnwys cyfarwyddwyr)
yn ystod y flwyddyn, wedi’i ddadansoddi yn ôl categori, fel a ganlyn:
Nifer y gweithwyr
2019
Gwasanaethau canolog a gweithrediadau, symudiadau a phrynu trenau
Gwasanaethau ymgynghori

2018
32
2

6
-

34

6

2019
£000

2018
£000

1,714
198
129

249
26
10

2,041

285

Dyma gostau’r unigolion hyn ar y gyflogres, i gyd gyda’i gilydd:

Cyflog a thâl
Costau nawdd cymdeithasol
Cyfraniadau at gynlluniau cyfraniadau diffiniedig

5

Taliadau cydnabyddiaeth y cyfarwyddwyr

Taliadau cydnabyddiaeth y cyfarwyddwyr drwy’r gyflogres
Cyfraniadau’r cwmni at gynlluniau pensiwn prynu arian

2019
£000

2018
£000

100
7

-

107

-

Trethiant

Wedi’i gydnabod yn y datganiad o incwm
2019
£000

2018
£000

Costau treth cyfredol
Y flwyddyn gyfredol
Addasiadau blynyddoedd blaenorol

6
4

116
-

Cyfanswm costau treth cyfredol

10

116

Costau treth gohiriedig
Pwynt cychwyn a gwrth-droi gwahaniaethau dros dro

(5)

(13)

Cyfanswm costau treth gohiriedig

(5)

(13)

5

103

Cyfanswm costau treth

Y gyfradd dreth gyfredol yn y DU a ddefnyddiwyd ar gyfer y flwyddyn yw 19% (2018: 19%).
Cysoni’r gyfradd dreth wirioneddol
2019
£000

2018
£000

Gwarged am y flwyddyn

27

409

Cyfanswm costau treth

5

103

32
6
(5)
4

512
97
2
4
-

5

103

Gwarged heb gynnwys treth
Treth yn defnyddio’r gyfradd bresennol ar gyfer treth gorfforaeth yn y DU
Gostyngiad yn y gyfradd dreth ar falansau treth gohiriedig
Costau nad oes modd eu tynnu
Treth ohiriedig – dileu
Gor-ddarparwyd mewn blynyddoedd blaenorol
Cyfanswm costau treth

Yn ogystal â’r uchod, talodd TrC £256,000 (2018: £228,000) i Lywodraeth Cymru am wasanaethau
cyfarwyddwyr ar secondiad o Lywodraeth Cymru.
Mae budd-daliadau ymddeol yn cronni i un cyfarwyddwr o dan gynllun prynu arian (2018: dim).
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7

Eiddo, offer a chyfarpar
Gwelliannau i eiddo
£000

Offer a
chyfarpar
£000

Gosodion a
gosodiadau
£000

Asedau sydd
wrthi’n cael eu
hadeiladu
£000

Cyfanswm
£000

Cost
Balans ar 1 Ebrill 2017
Ychwanegiadau

160
5

-

59
6

6,044

219
6,055

Balans ar 31 Mawrth 2018

165

-

65

6,044

6,274

Balans ar 1 Ebrill 2018
Ychwanegiadau
Colledion amhariadau

165
146
-

648
-

65
152
-

6,044
25,068
(464)

6,274
26,014
(464)

Balans ar 31 Mawrth 2019

311

648

217

30,648

31,824

Dibrisiant ac amhariadau
Balans ar 1 Ebrill 2017
Tâl dibrisiant am y flwyddyn

64
82

-

12
15

-

76
97

Balans ar 31 Mawrth 2018

146

-

27

-

173

Balans ar 1 Ebrill 2018
Tâl dibrisiant am y flwyddyn

146
33

-

27
25

-

173
58

Balans ar 31 Mawrth 2019

179

-

52

-

231

Gwerth llyfr net
Ar 1 Ebrill 2017

96

-

47

-

143

19

-

38

6,044

6,101

133

648

165

30,648

31,593

Ar 31 Mawrth 2018 a 1
Ebrill 2018
Ar 31 Mawrth 2019

Mae asedau sy’n cael eu hadeiladu’n cynnwys y rhaglen gwaith cyfalaf sy’n cael ei chyflawni gan TrC i
helpu i ddatblygu Metro De Cymru (Llinellau Craidd y Cymoedd), yn ogystal â gwaith sy’n cael ei wneud
ar orsaf reilffordd newydd ac adnoddau cadw trenau yn Llanwern, ac ar orsaf reilffordd newydd yn
Aberystwyth. O ran perchnogaeth safleoedd Llanwern ac Aberystwyth, y bwriad yw y bydd yn cael ei
rhannu rhwng TrC a Network Rail. Ar gyfer y prosiectau hyn, dim ond gwariant sy’n ymwneud â thir y
mae’n bwriadu bod yn berchen arno y mae TrC yn ei gyfalafu.

8

Symiau derbyniadwy drwy fasnach a symiau derbyniadwy eraill

Symiau derbyniadwy drwy fasnach
Symiau derbyniadwy sy’n ddyledus gan y rhiant-gwmni
Asedau contract (incwm cronnus)
Symiau derbyniadwy eraill
Rhagdaliadau
Cyfanswm

Colledion amhariadau
Mae colledion amhariadau’n cynnwys prosiectau arian cyfalaf lle nad yw’r gwariant erbyn hyn yn ateb y
gofynion cyfalafu gan nad yw TrC yn bwriadu bod yn berchen ar yr asedau rhagor; yn hytrach na hyn,
bydd trydydd-parti’n berchen ar yr asedau (e.e. Network Rail).
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Eiddo, offer a chyfarpar sydd wrthi’n cael eu hadeiladu

9

2019
£000

2018
£000

328
982
475
43
138

2,924
95

1,966

3,019

Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod/ gorddrafftiau banc
2019
£000

2018
£000

Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod – datganiad am y sefyllfa ariannol

14,147

1,829

Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod – datganiad llif arian

14,147

1,829

10

Symiau taladwy drwy fasnach a symiau taladwy eraill

Symiau taladwy drwy fasnach
Symiau taladwy eraill
Costau cronnus
Incwm gohiriedig – grant refeniw craidd
Incwm gohiriedig – trydydd-parti
Nawdd cymdeithasol a mathau eraill o drethiant

2019
£000

2018
£000

1,442
68
10,114
1,206
225
73

1,668
3
1,681
444
303

13,128

4,099
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11

Rhwymedigaethau ac asedau treth gohiriedig

12

Grantiau gohiriedig y llywodraeth

Rhwymedigaethau ac asedau treth gohiriedig a gydnabyddir
Mae rhwymedigaethau ac asedau treth gohiriedig wedi’u priodoli i’r canlynol:
Asedau
2019
£000

Asedau
2018
£000

Rhwymedigaethau 2019
£000

Rhwymedigaethau 2018
£000

Net
2019
£000

Net
2018
£000

Eiddo, offer a chyfarpar
Buddion gweithwyr

6
-

1

(1)

(6)
-

-

(6)
1

Asedau treth net /
(rhwymedigaethau)

6

1

(1)

(6)

-

(5)

2019
£000

2018 wedi’i ailddatgan
£000

Balans ar 1 Ebrill
Ychwanegiadau
Rhyddhau yn unol â dibrisiant / amhariad ased

6,103
28,338
(522)

145
6,055
(97)

Balans ar 31 Mawrth

33,919

6,103

Elfen tymor byr
Elfen tymor hir

226
33,693

32
6,071

Symudiad treth ohiriedig yn ystod y flwyddyn

Eiddo, offer a chyfarpar
Buddion gweithwyr

1 Ebrill
2018
£000

Wedi’i
gydnabod
mewn incwm
£000

31 Mawrth
2019
£000

(6)
1

6
(1)

-

(5)

5

-

13

Buddion gweithwyr

Mae TrC yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig. Cyfanswm y costau a oedd yn
gysylltiedig â’r cynllun hwn yn y flwyddyn gyfredol oedd £129,000 (2018: £10,000).

14

Offerynnau ariannol

Gwerthoedd teg offerynnau ariannol
Nid oes unrhyw wahaniaethau rhwng gwerthoedd teg pob dosbarth o asedau ariannol a
rhwymedigaethau ariannol a’u symiau cario yn y datganiad am y sefyllfa ariannol.
Risg credyd

Symudiad treth ohiriedig yn ystod y flwyddyn flaenorol

Eiddo, offer a chyfarpar
Buddion gweithwyr

1 Ebrill
2017
£000

Wedi’i
gydnabod
mewn incwm
£000

31 Mawrth
2018
£000

18
-

12
1

(6)
1

18

13

(5)

Nid yw TrC yn wynebu llawer o risg o ran credyd gan fod y rhan fwyaf o’i weithgarwch yn cael ei
ariannu gan grant Llywodraeth Cymru, a dderbynnir ymlaen llaw, a gweddill ei weithgarwch yn
ymwneud â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus. Caiff risg credyd ei fonitro’n rheolaidd.
Mae swm cario’r symiau derbyniadwy drwy fasnach yn cynrychioli’r risg mwyaf posibl o ran credyd.
Felly, ar ddyddiad y datganiad am y sefyllfa ariannol, roedd y risg mwyaf posibl o ran credyd yn
£1,310,000 (2018: £2,924,000).
Nid oedd unrhyw symiau derbyniadwy heb gael eu talu ar y dyddiad yr oeddynt yn ddyledus ar ddim
un o’r dyddiadau adrodd.
Mae TrC yn monitro ei gyfalaf gweithio’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod digon o arian wedi cael ei
dynnu i lawr o Lywodraeth Cymru ar gyfer ei rwymedigaethau pan fyddant yn ddyledus.
Risg hylifedd
Mae TrC yn monitro ei gyfalaf gweithio’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod digon o arian wedi cael ei
dynnu i lawr o Lywodraeth Cymru ar gyfer ei rwymedigaethau pan fyddant yn ddyledus.
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15

Lesoedd gweithredu

Trafodion gyda’r prif bersonél rheoli

Dyma fanylion rhent lesoedd gweithredol nad oes modd eu canslo:

Llai na blwyddyn
Rhwng un a phump o flynyddoedd
Mwy na phump o flynyddoedd

2019
£000

2018
£000

136
125
-

69
35
-

261

104

Ar ddyddiad y datganiad am y sefyllfa ariannol, mae gan TrC ddau eiddo ar les, a hynny yng
Nghaerdydd ac yn Wrecsam. Yn ystod y flwyddyn, cafodd £94,000 ei gydnabod fel cost yn y datganiad
incwm ar gyfer lesoedd gweithredu (2018: £90,000).

16

Ymrwymiadau cyfalaf

Taliadau’r prif reolwyr yn cynnwys costau nawdd cymdeithasol
Cyfraniadau’r cwmni at gynlluniau pensiwn prynu arian
Iawndal am golli swydd

501
45
16

42
3
-

562

45

Nid yw hyn yn cynnwys cyfarwyddwyr sy’n weithwyr cyflogedig ar secondiad o Lywodraeth Cymru
nad ydynt yn cael iawndal uniongyrchol gan TrC.

18

Prif riant-gwmni a rhiant-gwmni grŵp mwy

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019, roedd TrC wedi ymrwymo i gontractau i brynu
eiddo, offer a chyfarpar i swm o £53,717,000. Disgwylir y bydd yr ymrwymiadau hyn yn cael eu setlo
yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae TrC yn is-gorff sy’n dod o dan ofal Gweinidogion Cymru, a ystyrir hefyd yn brif riant-endid. Mae
canlyniadau TrC wedi’u cynnwys yng nghyfrifon blynyddol cyfunol Llywodraeth Cymru, sydd ar gael o’r
cyfeiriad cofrestredig, sef Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ neu o’r wefan yn
https://llyw.cymru/cyfrifon-cyfunol-blynyddol-llywodraeth-cymru.

17

19

Partïon cysylltiedig

Manylion partïon cysylltiedig y mae TrC wedi delio â nhw
Yn ystod y flwyddyn, cafodd TrC £102,671,000 (2018: £10,269,000) o incwm o grant refeniw gan
Lywodraeth Cymru, a oedd yn cynnwys grant pasio-trwodd o dan Gytundeb Grant y Gwasanaethau
Rheilfyrdd, sef £88,290,000 (2018: £dim). Yn ogystal â hyn, derbyniodd TrC arian grant cyfalaf o
£49,699,000 (2018: £6,055,000), a oedd yn cynnwys arian pasio-trwodd o dan Gytundeb Grant y
Gwasanaethau Rheilfyrdd, sef £17,276,000 (2018: £dim) a gwariant o £4,082,000 ar asedau trydyddparti (2018: £dim). Wedi’i gynnwys yn yr incwm gohiriedig mae balans gyda Llywodraeth Cymru sy’n
ymwneud â’r grant adnoddau nad oedd wedi’i wario ar 31 Mawrth, sef £1,206,000 (2018: £444,000) a
balans grant cyfalaf nad oedd wedi’i wario, sef £2,327,000 (2018: £dim).
Yn ogystal, roedd TrC yn cydnabod incwm gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau ymgynghori
nad oeddent yn cael eu hariannu gan grant, a’r swm ar gyfer hynny oedd £1,294,000 (2018: £dim).
Ar 31 Mawrth 2019, roedd £982,000 (2018: £dim) yn ddyledus i TrC gan Lywodraeth Cymru am y
gwasanaethau ymgynghori hyn a oedd wedi cael eu darparu, ac mae hwn wedi’i gynnwys o dan
dyledwyr masnach. Mae gan TrC hefyd incwm cronnus ar gyfer gwasanaethau prosiect a
ddarparwyd i Lywodraeth Cymru ond nad ydynt wedi cael eu hanfonebu eto, a’r swm hwnnw
yw £475,000 (2018: £dim).
Talodd TrC £1,320,000 (2018: £360,000) i Lywodraeth Cymru am wasanaethau ail-godi (costau
archwilio mewnol a chostau gweithwyr ar secondiad yn bennaf) ac mae’r balans sy’n daladwy ar
ddyddiad y datganiad am y sefyllfa ariannol yn £8,000 o gredyd sy’n ddyledus gan Lywodraeth
Cymru (2018: £17,000 yn ddyledus i Lywodraeth Cymru).
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Tybir bod y prif bersonél rheoli yn cynnwys cyfarwyddwyr statudol y cwmni (y dangosir eu taliadau
cydnabyddiaeth yn nodyn 4) ac aelodau eraill o’r tîm gweithredol. Dyma’r taliadau gwneud iawn a
roddwyd i’r prif bersonél rheoli:
2019
2018
£000
£000

Addasiad y flwyddyn flaenorol

Yn sgil adolygu polisïau cyfrifyddu, mae’r arian grant cyfalaf a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru
wedi cael ei ail-ddosbarthu. Erbyn hyn mae’n dod o dan rwymedigaethau grantiau gohiriedig y
llywodraeth yn hytrach na chronfeydd cyfalaf.
Nodir isod effaith hyn ar y datganiad am y sefyllfa ariannol:
31 Mawrth 2018 fel y
nodwyd yn flaenorol
£000

£000

31 Mawrth 2018,
wedi’i ailddatgan
£000

-

6,103

6,103

Asedau net

6,729

(6,103)

626

Cronfeydd cyfalaf

6,103

(6,103)

-

Cyfanswm ecwiti

6,729

(6,103)

626

Rhwymedigaethau
Rhwymedigaethau grantiau
gohiriedig y llywodraeth

Addasiadau

Nid oes unrhyw effaith ar y datganiad incwm nac ar y datganiad llif arian.
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