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Cyfathrebu ar-lein gan weithredwyr bysiau yng Nghymru yn 
ystod argyfwng Covid-19 

Mehefin 2020 

 
Mae gweithredwyr bysiau yng Nghymru wedi gorfod gwneud newidiadau cyflym i’w gwasanaethau 
mewn ymateb i'r argyfwng iechyd presennol. 

 
Mae Bus Users wedi galw'n gyson ar weithredwyr i roi gwybod i deithwyr am yr holl newidiadau i’w 
gwasanaethau mewn ffordd hygyrch ac amserol. Yng ngoleuni'r negeseua yn annog pobl i 
ddefnyddio cerbydau preifat yn lle teithio ar fysiau, rydym hefyd wedi galw ar weithredwyr i 
ddweud pa gamau maent yn eu cymryd i sicrhau bod teithiau ar fysiau yn ddiogel i unrhyw un sy'n 
gorfod teithio, a pha gamau dylai teithwyr eu cymryd i'w diogelu eu hunain ac eraill. 

 
Er ein bod yn cydnabod nad oes gan nifer sylweddol o bobl fynediad at y Rhyngrwyd neu ddyfeisiau 
symudol, pwrpas penodol y papur hwn yw ystyried pa mor effeithiol yw defnydd rhai gweithredwyr 
yng Nghymru o blatfformau ar-lein i ddiweddaru teithwyr. Mae'n werth nodi y byddem hefyd yn 
disgwyl bod gweithredwyr yn cyflwyno gwybodaeth ar ffurf glywedol a gweledol ble bynnag y bo 
modd, ac yn gweithio gyda'r gymuned leol i sicrhau eu bod yn cyfathrebu mor eang â phosibl. 

 
Nid yw'r papur hwn yn ystyried pa mor dda mae gweithredwyr wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau 
ac yn diwallu anghenion teithwyr yn ystod y cyfnod hwn. 

 
Cwmpas 

 
Edrychom ar sut wnaeth gweithredwyr gyflwyno gwybodaeth am Covid-19, a diweddaru'r 
wybodaeth honno wrth i'r argyfwng ddatblygu, ynghyd â darparu canllawiau ar ad-daliadau 
tocynnau a gwybodaeth am gysylltu â gweithredwyr. 

 
Edrychom hefyd ar wybodaeth a diweddariadau allweddol i deithwyr ar Facebook a Twitter, a 
thrwy wefannau Awdurdodau Lleol a TrawsCymru. 

 
Ar hyn o bryd, mae 61 o Weithredwyr PSV trwyddedig wedi cofrestru eu gwasanaethau gyda 
Swyddfa Comisiynydd Traffig Cymru. 

 
Mae'r gweithredwyr hyn yn amrywio’n sylweddol o ran maint – o weithrediadau un 
gwasanaeth, i gwmnïau fel Bysiau Arriva Cymru a First Cymru sy'n rhedeg cannoedd o 
wasanaethau rhyngddynt. 

 
Gwefannau sy’n perthyn i weithredwyr 

 
Gogledd Cymru: cyfanswm y gweithredwyr 24 

 mae gan 41% (10) wybodaeth Covid-19 ar eu gwefannau 

 mae 41% (10) yn diweddaru'r wybodaeth ar eu gwefan bob dydd neu'n rheolaidd 
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 mae 0% (0) yn rhoi gwybodaeth yn ymwneud ag ad-daliadau tocynnau 

 mae 70% (17) yn rhoi gwybodaeth gysylltu 

 mae 65% (15) yn defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol, ond gyda lefelau amrywiol o 
ddiweddaru 

 
De Orllewin Cymru: cyfanswm y gweithredwyr 13 

 mae gan 53% (7) wybodaeth Covid-19 ar eu gwefannau 

 mae 46% (6) yn diweddaru'r wybodaeth ar eu gwefan bob dydd neu'n rheolaidd 

 mae 8% (1) yn rhoi gwybodaeth yn ymwneud ag ad-daliadau tocynnau 

 mae 92% (12) yn rhoi gwybodaeth gysylltu 

 mae 61% (8) yn defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol, ond gyda lefelau amrywiol o 
ddiweddaru 

 
De Ddwyrain Cymru: cyfanswm y gweithredwyr 24 

 mae gan 62% (15) wybodaeth Covid-19 ar eu gwefannau 

 mae 62% (15) yn diweddaru'r wybodaeth ar eu gwefan bob dydd neu'n rheolaidd 

 mae 20% (5) yn rhoi gwybodaeth yn ymwneud ag ad-daliadau tocynnau 

 mae 87% (21) yn rhoi gwybodaeth gysylltu 

 mae 87% (21) yn defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol, ond gyda lefelau amrywiol o 

ddiweddaru 
 

Gwefannau awdurdodau lleol 
 

 Mae swm ac ansawdd y wybodaeth yn amrywio'n fawr ar draws y 22 o awdurdodau lleol 

 Mae rhai yn darparu gwybodaeth hollol gynhwysfawr, hygyrch iawn 

 Mae rhai yn rhoi dolennau i wefannau gweithredwyr neu Traveline Cymru yn unig 

 Mae rhai yn darparu ychydig neu ddim gwybodaeth 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw’r unig gyngor sydd wedi diweddaru unrhyw 
amserlenni ar eu safleoedd bysiau 

 
Gwefan TrawsCymru  

 

 Mae'r wefan hon yn rhoi dolennau i wefan Traveline Cymru, ac yn ei thro, mae hon 
yn rhoi dolennau i wefannau gweithredwyr unigol 

 
 
Arfer da 
 
Mae’r canlynol yn enghreifftiau o ddatganiadau sy’n ymddangos ar wefannau gweithredwyr. 
 

Enghraifft un:                                                                                                                                                                                                           
DIWEDDARIAD I'R AMSERLENNI:  Mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth ar osgoi teithio nad yw’n 
hanfodol, adborth gan weithwyr allweddol, a'r galw gostyngol am deithio ar fysiau, bydd yr 
amserlenni'n cael eu diwygio o ddydd Llun 20 Ebrill. Bydd manylion yr amserlenni ar gael cyn hir 
 

Enghraifft dau: 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori pobl i deithio os yw hyn yn hanfodol yn unig. Os oes rhaid i 
chi deithio, dilynwch y canllawiau a atodir ble bo'n bosibl er mwyn ein cadw ni i gyd yn ddiogel. 
Cynlluniwch eich taith, gwiriwch yr amserlenni a rhowch adborth i ni yn 
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http://stge.co/lw6b50zFbIv”.. 

 
 
 

Enghraifft tri: 
Er mwyn ein cadw ni i gyd yn ddiogel wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae Llywodraeth 
Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd. O'r 1af Mehefin, bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar niferoedd 
y cwsmeriaid ar bob bws er mwyn medru cadw pellter cymdeithasol ar ein bysiau. Am fanylion 
ynghylch teithio ar ein bysiau, ewch i http://stge.co/Kl8N50zTp83 

 
Crynodeb 

 
Yn gyffredinol: cyfanswm y gweithredwyr 61 

 mae gan 52% (32) wybodaeth Covid-19 ar eu gwefannau 

 mae 50% (31) yn diweddaru'r wybodaeth ar eu gwefan bob dydd neu'n rheolaidd 

 mae 9% (6) yn rhoi gwybodaeth yn ymwneud ag ad-daliadau tocynnau 

 mae 81% (50) yn rhoi gwybodaeth gysylltu 

 mae 72% (44) yn defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol, ond gyda lefelau amrywiol o 
ddiweddaru 

 
Casgliadau 
 
Mae'n galonogol gweld bod nifer o weithredwyr yng Nghymru yn gweithio'n galed i gyflawni eu 
rhwymedigaethau i deithwyr. Mae dros hanner yn rhoi gwybodaeth am Covid-19 gyda diweddariadau 
rheolaidd, ac mae 81% yn cynnig gwybodaeth gysylltu.                                                                                                                                                                                                         
 
Fodd bynnag, mae nifer sylweddol yn parhau i wneud ychydig neu ddim ymdrech i gyfathrebu â'u 
teithwyr yn ystod cyfnod mor ddifrifol. 

 
Mae gan deithwyr yr hawl i ddisgwyl lefel leiaf o gyfathrebu gan y gweithredwyr hynny sydd â 
phresenoldeb ar-lein. Mae'r gweithredwyr hynny nad yw eu gwefannau’n rhoi unrhyw wybodaeth 
ynghylch Covid-19 a dim gwybodaeth gysylltu yn destun pryder arbennig. 
 
Rydym hefyd yn pryderu am y lefel isel iawn (9%) o wefannau gweithredwyr sy'n cynnig gwybodaeth i 
deithwyr am ad-daliadau tocynnau. 
 
Ymhlith y gweithredwyr hynny sy'n defnyddio'u platfformau ar-lein yn effeithiol, mae llawer o 
enghreifftiau o ymgysylltu creadigol a bywiog sy'n dod â phobl at ei gilydd ac yn rhoi hwb i'w morâl. 
 
Bydd Bus Users yn parhau i fonitro drwy gydol yr argyfwng Covid-19.                                                                                                                           

  

Ynglŷn â Bus Users  

https://t.co/dIxdYhLzjK
https://t.co/QZsTmMhyyh
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Mae Bus Users yn elusen gofrestredig sy'n ymgyrchu dros drafnidiaeth gyhoeddus hygyrch, 
gynhwysol. Yn ogystal, ninnau yw'r unig gorff Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod sy’n benodol ar gyfer 
y diwydiant bysiau a choetsis. 
 
Mae Bus Users UK yn elusen gofrestredig (1178677 a SC049144), ac yn Gwmni Cyfyngedig Drwy 
Warant (04635458).  
 

Bus Users UK 
Victoria Charity Centre 
11 Belgrave Road 
Llundain SW1V 1RB 

 
Ffôn: 0300 111 0001 
enquiries@bususers.org www.bususers.org 

mailto:enquirieis@bususers.org
http://www.bususers.org/

