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Amdanom ni
Mae Bus Users yn elusen gofrestredig sy'n ymrwymedig i sicrhau bod 
trafnidiaeth yn gynhwysol ac yn hygyrch  

Rydym yn gorff Datrys Anghydfodau Amgen (ADR) cymeradwy ar gyfer teithwyr ar fysiau a choetsis, 
sy'n delio â chwynion dan y Rheoliad Hawliau Teithwyr Ewropeaidd (y tu allan i Lundain). Rydym hefyd 
yn rhan o Gynghrair Trafnidiaeth Gynaliadwy, grŵp sy'n gweithio i hybu buddion teithio cyhoeddus, a 
rennir, llesol.

Ynghyd â thrin cwynion, rydym yn cydweithio gyda chymunedau i geisio rhoi'r 
ddadl dros barhau i ddarparu gwasanaethau a derbyn cymhorthdal. Rydym 

hefyd yn cynnal digwyddiadau rheolaidd mewn lleoliadau gwledig a 
threfol fel y gall preswylwyr roi gwybod i ddarparwyr trafnidiaeth lleol a 
gwneuthurwyr polisi am eu hanghenion ac am effaith trafnidiaeth wael ar 
bobl sydd mewn perygl o ddioddef allgáu cymdeithasol.

Mae ein tri Swyddog Cydymffurfio Bysiau'n monitro gwasanaethau 
bysiau, yn aml mewn ymateb i gwynion gan deithwyr. O bryd i'w gilydd, 

mae'r gwaith hwn yn arwain i ymholiad cyhoeddus dan arolygaeth y 
Comisiynydd Traffig. Cewch fwy o wybodaeth am Bus Users, a’n newyddion 

diweddaraf yn www.bususers.org

Mae'r ffigurau a ddangosir mewn cromfachau yn yr adroddiad hwn yn berthnasol i 2019/20

Covid-19
Drwy gydol yr argyfwng iechyd, mae gweithredwyr bysiau yng Nghymru wedi bod yn y rheng flaen, yn 
cadw'r wlad ar fynd ac yn sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu cyrraedd y mannau lle mae eu 
hangen fwyaf. Yn ystod 2020/21, cyfeiriom ein hadnoddau at gefnogi gweithredwyr a theithwyr, fel y 
byddai'r rhai oedd yn gorfod gwneud teithiau hanfodol yn gallu gwneud hynny'n ddiogel, ac yn hyderus.

Ymgyrchom drwy gydol y pandemig dros bob person sy'n dibynnu ar fysiau i wneud teithiau hanfodol. 
Galwom ar weithredwyr i ddarparu digon o gapasiti i sicrhau bod gwasanaethau'n ddibynadwy ac 
yn ddiogel, ac i sicrhau bod teithwyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i'w gwasanaethau, yn 
enwedig y rhai hynny oedd heb fynediad i'r rhyngrwyd.  

Galwom am ymyrraeth gan Lywodraeth i helpu gweithredwyr. Ysgrifennom at Weinidog yr Economi, 
Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, yn esbonio pa mor hanfodol bwysig oedd cadw gwasanaethau 
bysiau'n rhedeg, a'r angen am gyllid gan y Llywodraeth i gyflawni hyn. Ymateb y Llywodraeth fu sefydlu 
Cynllun Ariannu Brys ar gyfer Bysiau, gan alluogi gweithredwyr i dalu costau rhedeg eu gwasanaethau.

Taliadau heb arian oedd y norm yn ystod y pandemig, er nad oes tystiolaeth yn cysylltu trafod arian â 
throsglwyddo Covid-19. Mae taliadau heb arian yn atal miliynau o bobl heb gyfrifon banc rhag teithio, 
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felly rydym wedi bod yn amlygu'r angen am gadw taliadau newid cywir fel y ffordd decaf 
a mwyaf diogel o gadw pobl ar fynd.

Roedd gweithredwyr wedi gostwng y capasiti ar fysiau i 25% i gydfynd â’r rheolau 
cadw pellter cymdeithasol 2 fetr. Wrth i'r cyfyngiadau lacio ac i'r galw am 
deithio gynyddu, pwysom ar Weinidogion Cymru i ystyried yr amgylchiadau 
lliniarol a ddefnyddiwyd mewn gwledydd eraill i gynyddu capasiti. Cymerom 
ran mewn cyfarfod brys ar y mater, ac yn sgil hyn rhoddodd CPT gyngor i’r 

gweithredwyr. O ganlyniad, roedd y gweithredwyr yn gallu cynyddu eu capasiti 
yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Pan ddaeth gorchuddion wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr, 
ysgrifennom at Weinidogion Cymru gan amlygu'r gwersi y gellid eu dysgu o'r profiad hwn. Mewn cyfarfod 
gyda Gweinidogion, canolbwyntiom ar yr angen am i esemptiadau meddygol gael eu cydnabod a'u 
parchu.

Cydweithiom gydag Asthma UK a Phartneriaeth Sefydliad Ysgyfaint Prydain ar y mater o orchuddion 
wyneb, gan godi ymwybyddiaeth o'r heriau, a'r gamdriniaeth a ddioddefir gan bobl sydd wedi’u heithrio 
pan fyddant yn teithio heb orchudd wyneb.

Cynhaliom arolwg yn dilyn cwynion gan deithwyr oedd wedi cael eu herio neu eu hatal rhag teithio 
am beidio â gwisgo gorchudd wyneb, er eu bod wedi'i heithrio am resymau meddygol. Arweiniodd yr 
ymateb i'n hymgyrch #byddwchyngaredigarybws #bebuskind ar y cyfryngau cymdeithasol, yn annog 
teithwyr a staff i barchu ei gilydd wrth deithio. Mae'r ymgyrch wedi cael ei dderbyn yn rhyfeddol o dda 
gan weithredwyr yng Nghymru, a sefydliadau eraill a fabwysiadodd ein graffeg a'n hashnod yn eu 
postiadau cyfryngau cymdeithasol. 

Rydym wedi herio negeseua gan Lywodraeth y DU yn pardduo trafnidiaeth gyhoeddus er nad oes 
unrhyw dystiolaeth yn dangos bod teithio ar fysiau'n anniogel. Mae'r negeseua gan Lywodraeth Cymru 
wedi bod yn fwy cytbwys ac rydym wedi amlygu gwaith gweithredwyr Cymreig i ddiogelu eu gyrwyr 
a’u teithwyr, yn cynnwys gwella'r trefnau glanhau a chynnig syniadau arloesol i leihau cyswllt wyneb yn 
wyneb. Rydym wedi galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i annog pobl i fynd nôl at fysiau.

Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau yn archwilio pa mor dda mae gweithredwyr wedi bod yn cysylltu 
â theithwyr yn ystod y pandemig, ac wedi sicrhau bod y wybodaeth oedd ar gael ar aps gweithredwyr 
yn cydymffurfio â'r amserlenni cofrestredig.

Creom fideo ‘Diolch’ byr i anrhydeddu'r gweithwyr bysiau a thrafnidiaeth dewr sy'n peryglu eu bywydau 
i wasanaethu ein cymunedau.

. . . Yn ystod 2020/21, cyfeiriom ein hadnoddau at gefnogi 
gweithredwyr a theithwyr, fel y byddai'r rhai oedd yn gorfod 
gwneud teithiau hanfodol yn gallu gwneud hynny'n ddiogel, ac 
yn hyderus . . .
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Headlines 2020/21

  2019/20 2020/21
  Cwynion  318 81
  Materion a godwyd 424 127
  Cwynion ynghylch dibynadwyedd gwasanaethau 24% 7%
  Achosion a gyfeiriwyd at BAB  1 0
  Digwyddiadau YBM 18 4
  Materion a godwyd mewn digwyddiadau 480 37
  Pobl yn y digwyddiadau 371 32
  Cwynion ynghylch lefelau gwasanaeth 46% 41%
  Rhanddeiliaid y cyfarfuwyd â nhw 64 66
  Gweithredwyr a fonitrwyd gan swyddogion BCO 25 22
  Meysydd a fonitrwyd ar gyfer grantiau BSSG  10 3
  Meysydd a fonitrwyd am brydlondeb / dibynadwyedd 58 47
  Gwasanaethau a fonitrwyd  454 338
  Oriau o fonitro ar ochr ffordd 3306 1353
  Dim gweithredu pellach gan y Comisiynydd Traffig 10 8

Cwynion
Yn 2020/21 datrysom 81 o Gwynion ar ran teithwyr bysiau yng Nghymru 
Mae Bus Users yn gorff Datrys Anghydfodau Amgen (ADR) cymeradwy ar gyfer y diwydiant bysiau a 
choetsis. Os bydd teithiwr yn codi cwyn gyda gweithredwr ac maent yn anfodlon ar yr ymateb, rydym 
yn gweithredu ar eu rhan.

Yn 2020/21, derbyniom gwynion am 164 (892) o faterion. Ymhlith y rhain, derbyniwyd 127 (412) drwy lythyr, 
e-bost a'r ffôn, a chodwyd 37 (480) yn ein 4 digwyddiad Mae Eich Bws o Bwys ledled Cymru.

  Cwynion fesul categori 2019/20 2020/21
  Agwedd gyrwyr / staff 64 30
  Materion tocynnau 49 24
  Lefel gwasanaeth 21 16
  Gwybodaeth anghywir wedi'i rhoi 38 14
  Mynediad  24 12
  Capasiti  7 10
  Dibynadwyedd gwasanaethau 100 7
  Bws heb aros neu droi fyny 84 6
  Seilwaith  0 3
  Bagiau  6 3
  Cyflwr cerbydau 9 1
  Arall  1 1
  Anaf personol 6 0
  Ysmygu  3 0
  Cyfanswm  412 127



Adroddiad Blynyddol Bus Users ar gyfer Cymru 2020/21

Cyfranogiad teithwyr
Oherwydd y pandemig, cynhaliom 4 digwyddiad Mae Eich Bws o Bwys ar-
lein yng Nghymru yn ystod 2020/21
Mae ein digwyddiadau Mae Eich Bws o Bwys yn dod â phobl sy'n defnyddio bysiau a'r bobl sy'n gyfrifol 
am eu rhedeg at ei gilydd.

  Cwynion fesul categori 2019/20 2020/21
  Lefel gwasanaeth 221 15
  Tocynnau  18 13
  Seilwaith  18 5
  Mynediad  12 3
  Cyflwr cerbydau 15 1
  Dibynadwyedd gwasanaethau 73 0
  Agwedd Gyrwyr / Staff 51 0
  Bws heb aros neu droi fyny 46 0
  Canmoliaeth  12 0
  Gwybodaeth anghywir wedi'i rhoi  9 0
  Capasiti  5 0
  Cyfanswm  480 37

Mae'r digwyddiadau hyn yn rhoi dealltwriaeth werthfawr i weithredwyr ac awdurdodau lleol o anghenion 
a phryderon teithwyr. Maent hefyd yn darparu llinell gyfathrebu uniongyrchol at y bobl sy'n rhedeg eu 
gwasanaethau.

Mae'r holl faterion a godir yn y Digwyddiadau Mae Eich Bws o Bwys yn cael eu trosglwyddo i'r gweithredwr 
neu'r awdurdod cyfrifol ac yn cael eu gwirio i sicrhau eu bod yn derbyn ymateb.

Cydymffurfio
Yn 2020/21 treuliom 1,353 o oriau yn monitro gwasanaethau bysiau ar 
draws Cymru 
Mae ein tîm o dri Swyddog Cydymffurfio Bysiau (BCOs) yn monitro gwasanaethau ac yn ysgrifennu 
adroddiadau a rannwn gyda'r cwmni bysiau dan sylw, swyddfa'r Comisiynydd Traffig a Llywodraeth Cymru

  Ystadegau gwaith % gyfartalog y mis 2020/21
  Ymchwil / Paratoi 25%
  Monitro gweithredol 30%
  Dadansoddi / Gwaith achos 19%
  Ymweliadau cydymffurfio 1%
  Clerigol / Gweinyddiaeth 25%

  Ffigurau prydlondeb % gyfartalog y mis 2020/21
  Gogledd Cymru 96.2%
  De Ddwyrain Cymru 87%
  De Orllewin Cymru 93.67%
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Cysylltu â rhanddeiliaid
Buom yn bresennol mewn llawer o gyfarfodydd yn ystod 2020/21, yn cynnwys cyfleoedd dysgu, meithrin 
perthnasoedd a chyfleoedd i godi ymwybyddiaeth o'n gwaith. Dyma rai o'r sefydliadau y cyfarfuom â 
nhw yn ystod y flwyddyn:

  Aelodau o’r Senedd Ffederasiwn Teithwyr Richards Bros
 Ewropeaidd
  Bysiau Arriva Cymru First Call Travel RNIB
  ATCO/CSS First Cymru Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru
  BBC Cŵn Tywys South Wales Transport
  Sefydliad Ysgyfaint Prydain ITS (UK) Fforwm Trafnidiaeth De Orllewin Cymru 
  Cardiff Bus Living Streets Stagecoach yn Ne Cymru
  Pobl yn Gyntaf Caerdydd Lloyds Coaches Sustrans
  CaBAC Awdurdodau Lleol x 18 Tanat Valley Coaches
  CIHT London Travelwatch Comisiynydd Traffig
  CILT Mid Wales Travel Trafnidiaeth Cymru
  CPT Cymru ASau TrawsCymru
  CTA NAT TRC Trenau
  DVSA National Express Traveline Cymru
  Edwards Coaches Network Rail Transport Focus
  EHIC Newport Transport UK Bus Awards
  Pwyllgor ESS Comisiynydd Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru  

  

Ein heffaith
Trin cwynion

Pan gyflwynwyd y cyfyngiadau teithio, doedd dim angen ei bàs bysiau blynyddol bellach ar fyfyriwr 
rhyngwladol yng Nghymru. Ond gwrthododd y gweithredwr roi ad-daliad llawn, a gofynnwyd i Bus 
Users ymyrryd. Perswadiom y gweithredwr i ailystyried ac ar ôl adolygiad o'r achos, cafodd y myfyriwr 
ad-daliad llawn.  

Cysylltodd rhiant pryderus â Bus Users pan gafodd eu plentyn ei atal rhag teithio adref o'r ysgol yn ystod 
y cyfyngiadau Covid-19. Ar ôl ceisio datrys y mater ei hun, cysylltodd y rhiant â Bus Users a llwyddom i 
gyfryngu rhwng y teulu a'r gweithredwr. Dydy'r plentyn ddim wedi cael mwy o broblemau wrth deithio 
rhwng y cartref a'r ysgol.

Roedd defnyddiwr cadair olwyn yn teimlo'n rhwystredig gan na chafodd wybod am newidiadau i'r 
gwasanaethau yn ei ardal leol. O ganlyniad, roedd yn gorfod disgyn tipyn o bellter oddi wrth ei gyrchfan 
dewisol. Cydweithiom gyda'r gweithredwr i geisio datrys y mater ac, yn sgil hyfforddiant i'r gyrwyr, mae'r 
holl deithwyr nawr yn cael gwybod am unrhyw newid i'r gwasanaeth.

Cafodd person ifanc gydag anghenion addysgol arbennig hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r bws, ond 
wedyn darganfu bod y gwasanaeth i'r coleg yn rhy annibynadwy i'w ddefnyddio. Bu Bus Users yn cyd-
drafod â'r gweithredwr lleol ar ran y person, a chafodd ei ad-dalu am y gost o orfod gwneud trefniadau 
teithio eraill. 
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Adborth gan deithwyr

Dyma giplun o sylwadau pobl ar ein gwaith yn ystod 2020/21:

l “Mae'r gweithredwr wedi cynyddu ei rodd ewyllys da. Hoffwn gydnabod cyfraniad amhrisiadwy Bus  
 Users, a'ch gweithgarwch dibetrus yn cynrychioli fy safbwynt.”

l “Diolch o galon am eich cymorth a'ch amynedd dros y misoedd diwethaf, mae wedi bod o gymorth  
 mawr i mi ac rwy'n falch iawn bod y cyfan drosodd nawr.”

l “Hoffwn ddweud diolch o galon. Neilltuoch amser ac egni yn ystod y cyfnod anodd hwn i gefnogi fy  
 achos – rwy'n gwerthfawrogi eich cyfranogiad yn fawr.”

Cynrychioliad

Rydym yn cynrychioli buddiannau teithwyr ar Fwrdd TrawsCymru ac yn cyfrannu at reolaeth strategol 
gwasanaethau TrawsCymru, yn cynnwys pledio’r achos dros wasanaethau gwledig sy'n bodloni 
anghenion pobl sy'n cael eu hallgáu’n gymdeithasol.

Rydym yn aelod o Gynghrair Transform Cymru, sef grŵp o sefydliadau sydd â gweledigaeth a rennir 
ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy, fforddiadwy a chynhwysol i Gymru. Mae'r grŵp wedi rhoi 
adborth i'r Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a helpodd i lywio'r ddogfen derfynol.

Rydym wedi ymuno ag wyth grŵp trafnidiaeth gyhoeddus ac a rennir gweithredol arall i ffurfio'r 
Gynghrair Trafnidiaeth Gynaliadwy. Ein nod yw cefnogi a symbylu'r gwaith o dorri allyriadau nwyon tŷ 
gwydr a sicrhau symudedd cynaliadwy, cynhwysol i bawb.

Rydym yn aelod o Ffederasiwn Teithwyr Ewropeaidd, sef casgliad o grwpiau sy'n cynrychioli teithwyr 
ym mhob rhan o Ewrop. Rydym yn mynychu cyfarfodydd, yn ymateb i ymgynghoriadau ac yn rhannu 
profiadau a’n dealltwriaeth o deithwyr.

Gwella gwasanaethau

Rydym wedi treialu ap newydd ar gyfer gwasanaethau TrawsCymru, a darparu 
adborth gwerthfawr a sicrhaodd bod yr ap terfynol yn gweithio i deithwyr.

Rydym wedi cydweithio gyda Chomisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru 
ar gynigion amgen yn lle ehangu traffordd yr M4. Mae'r argymhellion terfynol yn 
cynnwys rhwydweithiau bysiau cyflym a choridorau beicio sy'n cysylltu â gorsafoedd 
trenau newydd, gan gynnig dewisiadau trafnidiaeth mwy cynaliadwy ar gyfer y rhanbarth.

Rydym wedi cyfrannu at adroddiad gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar drafnidiaeth 
gyhoeddus hygyrch i deithwyr hŷn ac anabl yng Nghymru. Mae'r adroddiad terfynol yn adlewyrchu adborth 
a dderbyniwn gan gymunedau lleol ynglŷn â gwelliannau yr hoffent eu gweld gan wasanaethau bysiau.

Rhoesom rybudd i TrawsCymru pan gyhoeddodd gweithredwr sy’n rhedeg gwasanaeth trawsffiniol 
pwysig rhwng Cas-gwent a Bryste bod y gwasanaeth yn cael ei ganslo. Cymerom ran yn y gweithgor a 
lwyddodd i sicrhau, yn y pen draw, bod y gwasanaeth llawn yn cael ei gadw.
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Codi materion

Rydym yn weithgar ar y cyfryngau cymdeithasol gyda 4,500 o ddilynwyr ar Twitter a bron 2,000 o 
ddilynwyr ar Facebook.

Cymerom ran mewn cyfres o gyfweliadau ar BBC Radio ar y posibilrwydd o gael bwcio seddau ar 
deithiau bysiau. Cefnogom y syniad, yn enwedig i'r bobl hynny sy'n dibynnu ar y bws ar gyfer teithiau 
hanfodol, ac amlygom yr angen am i systemau bwcio fod yn fwy hygyrch a hyblyg.

Ymgynghoriadau 

Ymatebom i ymholiad y Pwyllgor Sgiliau, Seilwaith a’r Amgylchedd i Ddyfodol Trafnidiaeth yng Nghymru. 
Galwom am i'w gwefan gyhoeddi cofnodion wedi'u golygu o gyfarfodydd y Bwrdd er budd tryloywder. 
Gweithredwyd ar yr awgrym hwn, ac ychwanegwyd adran dryloywder newydd at eu gwefan.

Yn ein cyflwyniad i Bwyllgor Craffu Cyngor Caerdydd mewn perthynas â Gorsaf Fysiau 
newydd Caerdydd, galwom am fwy o ymgysylltu â'r gymuned i sicrhau bod y 

Gyfnewidfa derfynol yn hygyrch, wedi'i dylunio'n dda, ac yn bodloni holl anghenion 
y bobl fydd yn ei defnyddio.

Croesawom y Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru sy'n esbonio 
blaenoriaethau tymor byr Llywodraeth Cymru a'i huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol. 
Rydym yn cefnogi ei nodau o oresgyn rhwystrau i deithio a symud tuag at system 

drafnidiaeth gyhoeddus garbon isel sy'n cysylltu cymunedau, yn enwedig mewn 
ardaloedd gwledig. Fodd bynnag, hoffem weld mwy o bwyslais ar hygyrchedd, ac ar 

bwysigrwydd hanfodol ymdrin â chynhwysiant a lliniaru tlodi trafnidiaeth.

Gweithredu'n lleol

Yn ystod y pandemig, cynhaliwyd ein digwyddiadau arferol ar-lein yn hytrach nag mewn trefi a 
chymunedau ar draws Cymru. Mae'r digwyddiadau hyn yn ffordd wych o gyflwyno newidiadau i 
wasanaethau a chael gwybod beth sydd ei angen a’i eisiau ar gymunedau gan eu gwasanaethau 
bysiau.

Rhedom gyfres o rith ddigwyddiadau ‘Let’s Talk Buses’ gyda Rheolwr Rhwydwaith TrawsCymru, gan 
ganolbwyntio ar faterion prisiau a thocynnau, bwcio gwasanaethau bysiau ymlaen llaw a materion 
rhwydwaith, gwybodaeth a seilwaith. 

Mae ein cynrychiolwyr lleol wedi parhau i wneud teithiau hanfodol ac adrodd nôl ar eu profiadau i 
weithredwyr a Llywodraeth Cymru. Maent hefyd wedi nodi unrhyw anghysondebau yng ngwybodaeth 
Traveline Cymru i sicrhau nad yw teithwyr yn drysu. Mae'r adborth hwn yn arwain at welliannau mewn 
gwasanaethau ac amlderau.
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Monitro

Mae ein Swyddogion Cydymffurfio Bysiau (BCOs) yn cynnal monitro ar ochr ffordd ac yn ymchwilio 
i gwynion ynghylch prydlondeb. Rhoddir eu hadborth i'r gweithredwr ar unwaith er mwyn gwella 
gwasanaethau a datrys problemau. Mewn achosion eithafol, mae adroddiadau BCOs yn cael eu hanfon 
at y Comisiynydd Traffig sydd â'r gallu i alw gweithredwr cyn Ymholiad Cyhoeddus. 

Dyma enghreifftiau o effaith ein gwaith BCO ar wasanaethau:

l Nododd ein BCOs anghysondebau yn y wybodaeth ar amserlenni gan Traveline Cymru a gweithredwr  
 y wefan. Canfuwyd bod gwefan y gweithredwr yn anghywir a chytunodd y cwmni i redeg gwiriadau  
 ar eu gwefan i osgoi hyn yn y dyfodol.

l Wrth fonitro llwybr bysiau i gyfeiriad Abertawe, cafwyd bod y gwasanaeth yn rhedeg yn gynnar. Aeth  
 y gweithredwr ati ar unwaith i gywiro'r broblem a rhoddodd wybod i'w yrwyr y byddai Bus Users yn  
 parhau i fonitro gwasanaethau yn ystod y pandemig i sicrhau eu bod yn rhedeg ar amser.

l Lle nad yw monitro ar y bws wedi bod yn bosibl oherwydd cyfyngiadau teithio, mae'r BCOs wedi  
 canolbwyntio ar fonitro'r wybodaeth a gyhoeddir gan weithredwyr ar eu aps i sicrhau ei bod yn  
 cydymffurfio â'r amserlenni cofrestredig. Maent hefyd wedi archwilio'r ffordd y mae gweithredwyr  
 wedi ymgysylltu â theithwyr ar-lein yn ystod y pandemig, a chyhoeddi eu casgliadau mewn dau  
 adroddiad gwahanol.

l Yn yr adroddiadau hyn, amlygwyd unrhyw anghysondebau sylweddol yn y ffordd y byddai  
 gweithredwyr yn cyfathrebu ar-lein, yn amrywio o ddim gweithgaredd ar-lein o gwbl i ddiweddariadau  
 rheolaidd, amser real. Codom y mater gyda Llywodraeth Cymru ac rydym wedi galw am God Ymarfer  
 priodol i safoni'r wybodaeth y gall teithwyr ei disgwyl ar gyfer eu taith.



Cysylltwch â ni

Mae Bus Users UK Charitable Trust Ltd
yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr
(Rhif 1178677) ac yn Yr Alban (Rhif SC049144) ac yn
Gwmni Preifat a Gyfyngir drwy Warant (04635458).

 0300 111 0001

 enquiries@bususers.org

 www.bususers.org

 www.twitter.com/BusUsersUK

 www.facebook.com/BusUsersUK

Bus Users 
22 Greencoat Place, London SW1P 1PR


