
www.bususers.org

Adroddiad Blynyddol
i Gymru 2021/22



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, 
llesol, a rennir. 

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 pedwar Swyddog Cydymffurfio Bysiau (BCOs) yn 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 adrodd hwn yn 
berthnasol i 2020/21.
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Penawdau 2021/22
  2020/21 2021/22
  Cwynion  81 147
  Materion a godwyd 127 213
  Cwynion am ddibynadwyedd gwasanaethau 7% 14%
  Cwynion am agwedd gyrwyr/staff 23% 17%
  Achosion a gyfeiriwyd at BAB 0 1
  Digwyddiadau 4 4
  Materion a godwyd yn y digwyddiadau 37 82
  Pobl mewn digwyddiadau 32 120
  Rhanddeiliaid y cyfarfuwyd â nhw 66 71
  Gweithredwyr a fonitrwyd gan BCOs 22 25
  Meysydd a fonitrwyd ar gyfer grantiau BSSG 3 3
  Meysydd a fonitrwyd am brydlondeb/dibynadwyedd 47 92
  Gwasanaethau a fonitrwyd 338 472
  Oriau o fonitro ar ymyl ffordd 1353 2980
  Dim gweithredu pellach gan y Comisiwn Traffig 8 6
  Ymholiadau Cyhoeddus ar Weithredwr 0 2
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Cwynion
Yn 2021/22 datrysom 147 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 2021/22, derbyniom 147 (81) o gwynion yn cwmpasu 295 (164) o faterion. Ymhlith y rhain, 
derbyniwyd 213 (127) drwy lythyr, e-bost a'r ffôn, a chodwyd 82 (37) yn ei 4 digwyddiad ‘Mae Eich 
Bws o Bwys’ ar draws Cymru.

  Cwynion fesul categori  2020/21 2021/22
  Bws heb aros neu droi fyny 6 48
  Dibynadwyedd gwasanaeth 7 39
  Agwedd gyrwyr/staff 30 35
  Materion tocynnau 24 23
  Lefel gwasanaeth 16 19
  Arall  1 15
  Gwybodaeth anghywir wedi'i rhoi 14 14
  Mynediad  12 9
  Capasiti  10 5
  Materion anabledd - 4
  Anaf personol - 2
  Seilwaith  3 -
  Bagiau  3 -
  Cyflwr cerbydau 1 -
  Cyfanswm  127 213

Cyfranogiad teithwyr
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. Yn 2021/22, trefnom 2 ddigwyddiad ar-lein a 2 ddigwyddiad wyneb yn wyneb:

Newport Fflecsi - 25 Awst 2021  Arolygon T1 Llanbedr Pont Steffan - 4 Tachwedd 2021
Merthyr Tudful - 25 Mawrth 2022  Rhymni - 25 Mawrth 2022

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. Mae'r 
digwyddiadau hyn yn cael eu hailfrandio fel “Materion Bysiau”.

  Testun y Cwynion 2019/20 2020/21
  Lefel gwasanaeth 15 37
  Dibynadwyedd gwasanaeth - 33
  Gwybodaeth a seilwaith 5 10
  Mynediad  3 2
  Tocynnu  13 -
  Cyflwr cerbydau 1 -
  Cyfanswm  37 82



Bus Users: Adroddiad Blynyddol i Gymru 2021/22

Cydymffurfio
Yn 2021/22 treuliom 2,980 o oriau yn monitro gwasanaethau bysiau ar draws Cymru

Mae ein tîm o bedwar 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 2021/2022
  Ymchwil/paratoi 7%
  Monitro gweithredol 70%
  Dadansoddi/gwaith achos 13%
  Ymweliadau cydymffurfio 4%
  Clerigol/gweinyddu 6%

  Ffigurau prydlondeb % gyfartalog y mis 2021/2022
  Gogledd Cymru 91%
  De-ddwyrain Cymru 75%
  De-orllewin Cymru 91%
  Canolbarth Cymru (WEF 10/2021) 91%

Wrth i gyfyngiadau'r pandemig Covid 19 lacio yn ystod 2021/22, llwyddodd ein 4 BCO i ddychwelyd at 
weithgareddau monitro llawn amser. Ym mis Hydref 2021, diolch i gyllid ychwanegol gan Lywodraeth 
Cymru, croesawom BCO newydd i'r tîm, a leolir yng Nghanolbarth Cymru.

Gweithgaredd
Yn 2021/22 buom yn monitro'r ardaloedd canlynol yn Ne Cymru:

  Aberaeron Cross Hands Llansteffan Pontardawe
  Aberdâr Cwmbrân Llechryd Port Talbot
  Aberdulais Dynfant Llwynypïa Pontyberem
  Rhydaman Glynebwy Margam Radur
  Banwen Glynrhedynog Merthyr Tudful Tŷ-du
  Bargoed Abergwaun Aberdaugleddau Sarn
  Y Barri Gŵyr Treforys Saundersfoot
  Bedwas Hwlffordd Nantgarw Abertawe
  Blackpill Henllan Arberth Ffynnon Taf
  Coed-duon Llanelli Castell-nedd Dinbych-y-pysgod
  Aberhonddu Cydweli Nelson Treharris
  Llansawel Glandŵr Trecelyn Tŷ Rhiw
  Caerffili Cilâ Castell Newydd Emlyn Hendy-gwyn ar Daf
  Caerdydd Llandeilo Pencader Ynys-y-bwl
  Caerfyrddin Llanbedr Pont Steffan Pontypridd Ystradgynlais
  Y Clun Llanymddyfri Penclawdd 
  Y Coelbren Llansamlet Pontarddulais  



Bus Users: Adroddiad Blynyddol i Gymru 2021/22

A'r ardaloedd canlynol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru:

  Aberystwyth Aberteifi Llanbedr Pont Steffan Oakley Arms
  Aberaeron Y Waun Llandudno Llanelwy
  Bangor Corwen Llangollen Y Trallwng
  Betws-y-Coed Dinbych Llanrwst Wrecsam
  Blaenau Ffestiniog Glannau Dyfrdwy Machynlleth 
  Brymbo/Caego Dolgellau Yr Wyddgrug 
  Caernarfon Caergybi Y Drenewydd 

Comisiynydd Traffig
Yn ystod y flwyddyn 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022, anfonwyd 6 llythyr ‘Dim gweithredu 
pellach’/‘Boddhaol’ at weithredwyr gan Bus Users Cymru ar ran Swyddfa'r Comisiynydd Traffig. 
Cyfarfuom â'r Comisiynydd Traffig ar-lein.

Cysylltu â rhanddeiliaid 
Buom yn bresennol mewn llawer o gyfarfodydd yn ystod 2021/22, a rhoddodd y rhain gyfleoedd i 
ddysgu, meithrin perthnasoedd a chodi ymwybyddiaeth o'n gwaith. 

  Bysiau Arriva Cymru First Cymru Stagecoach yn Ne Cymru
  ATCO/CSS Cŵn Tywys Sustrans
  BBC GWR Gweithgor Bysiau De-ddwyrain Cymru
  Cardiff Bus ITS (IUK) Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru
  Pobl yn Gyntaf Caerdydd Lloyds Coaches South Wales Transport
  CaBAC 18 o Awdurdodau Lleol Fforwm Trafnidiaeth De-orllewin Cymru
  CIHT London Travelwatch Stagecoach yn Ne Cymru
  Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd Mid Wales Travel Tanat Valley Coaches
  CILT Aelodau o'r Senedd Ombwdsmon Rheilffyrdd
  CPT Cymru Aelodau Seneddol Comisiynydd Traffig
  CTA Cymru NAT Trafnidiaeth Cymru
  CTSI National Express Transform Cymru
  Anabledd Cymru Network Rail TrawsCymru
  DVSA Newport Transport Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru
  Edwards Coaches Comisiynydd Pobl Hŷn Traveline Cymru
  EHIC Richards Bros Transport Focus
  Pwyllgor ESS RNIB UK Bus Awards
  Ffederasiwn Teithwyr Ewrop Grŵp Trawsbleidiol y    Llywodraeth Cymru
 Senedd ar Drafnidiaeth
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Ein heffaith
Covid-19
Mae gweithredwyr bysiau wedi aros ar y rheng flaen drwy gydol y pandemig, gan gadw'r wlad ar fynd 
a sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu cyrraedd y mannau lle mae eu hangen fwyaf. Rydym wedi 
cyfeirio ein hadnoddau at gefnogi gweithredwyr fel y gall y rhai sy'n gorfod gwneud teithiau hanfodol, 
wneud 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 eu gwasanaethau'n ddibynadwy 
ac yn ddiogel, a sicrhau bod teithwyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i'w gwasanaethau, yn 
enwedig y rhai hynny sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd. 

Galwom am ymyrraeth gan y Llywodraeth i helpu gweithredwyr. Ysgrifennom at y Dirprwy Weinidog 
dros Newid Hinsawdd, Lee Waters, 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 
a pharhau i redeg y Cynllun Ariannu Brys ar gyfer Bysiau, gan alluogi gweithredwyr i dalu am gostau 
rhedeg eu gwasanaethau wrth i’r niferoedd teithwyr ymadfer.

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

Roedd gweithredwyr wedi gostwng y capasiti ar fysiau i gyd-fynd 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 ddefnyddir mewn gwledydd eraill i gynyddu capasiti. 
Cymerom ran mewn cyfarfod brys ar y mater ac, o ganlyniad, rhoddodd CPT gyngor i weithredwyr. 
Drwy hyn, roedd gweithredwyr yn gallu cynyddu 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. Anogom weithredwyr i 
ychwanegu “oni bai eich bod yn eithriedig” bob amser ar eu trydariadau yn atgoffa 
teithwyr am y gofyniad i wisgo gorchudd wyneb.

Rhoesom gyflwyniad yn nigwyddiad Alternative Dispute Resolution y CTSI yn 
Birmingham yn esbonio sut rydym yn sicrhau bod ein gwasanaethau’n hygyrch i 
deithwyr agored i niwed a pha fecanweithiau a ddefnyddiwn i'w helpu.

Cydweithiom gydag Ombwdsmon y Rheilffyrdd gan redeg gweithdy mewnol ar gyfer Trafodwyr 
Cwynion yn y ddau sefydliad i drafod themâu cyffredin a'r ffordd orau o ymdrin â'r materion a 
ymgododd er lles teithwyr.

Mae'r prinder gyrwyr wedi cael effaith difrifol ar weithredwyr a golyga hyn nad yw gwasanaethau 
wedi gallu dychwelyd at y lefelau cyn Covid gan arwain i gansladau ar fyr-rybudd. Ysgrifennom at 
y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, Lee Waters, i amlygu'r effaith ar deithwyr ac i awgrymu 
cynllun prentisiaeth arloesol i recriwtio gweithlu iau, mwy amrywiol. Anogom y gweithredwyr i roi 
gwybod i deithwyr am wasanaethau a ganslwyd drwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ar bosteri mewn 
gorsafoedd bysiau fel y gallai teithwyr newid eu cynlluniau ar sail argaeledd gwasanaethau.
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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'u 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, ynghyd â sefydliadau eraill a fabwysiadodd ein graffeg a'n hashnod 
yn eu postiadau cyfryngau cymdeithasol. Rydym wedi cynhyrchu cyfres o bosteri y gall gweithredwyr 
ac awdurdodau lleol eu defnyddio.

Heriom y 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’r gwaith gan weithredwyr yng Nghymru i ddiogelu eu 
gyrwyr a’u teithwyr, yn cynnwys gwella'r trefnau glanhau a chynnig syniadau arloesol i leihau cyswllt 
wyneb yn wyneb. 

Galwom ar Lywodraethau Cymru a'r DU i annog pobl i fynd nôl at fysiau ac roeddem yn falch o weld 
lansiad ymgyrch Rhwydwaith Cymdeithasol Go Iawn Trafnidiaeth Cymru ym Mawrth 2022 yn annog 
pobl i fynd nôl at drafnidiaeth gyhoeddus.

Trin cwynion
Nid oedd gweithwyr allweddol yn Ne-Ddwyrain Cymru yn gallu mynd adref ar ôl eu sifftiau oherwydd 
y gostyngiad mewn gwasanaethau bysiau. Mynegom eu pryderon i'r gweithredwr gan esbonio'r 
amserau ymadael oedd eu hangen ar gyfer eu sifftiau. Defnyddiodd y gweithredwr y wybodaeth hon i 
roi’r achos dros gael cyllid gan yr awdurdod lleol i gyflwyno'r gwasanaethau oedd eu hangen.

Bwciodd teithiwr gwledig wasanaeth DRT a ymadawodd yn gynnar, ac o'r herwydd ni allodd gwblhau 
ei daith ac roedd ar ei golled wrth geisio datrys y mater ar ei ffôn symudol. Cynigiodd y gweithredwr 
ymateb technegol ac ymddiheuriad yn unig, ond ar ôl i ni ymyrryd, cafodd y teithiwr ad-daliad llawn 
am ei daliadau ffôn a newidiwyd meddalwedd y gweithredwr yn sgil hyn.

Cysylltodd meddyg mewn ysbyty â ni pan na redodd gwasanaeth olaf y diwrnod a bu'n rhaid iddo 
dalu am dacsi i fynd adref. Roedd y cysylltu cychwynnol â'r gweithredwr yn aflwyddiannus felly 
camom i'r adwy a rhoddodd y gweithredwr ad-daliad i'r teithiwr am bris y tacsi.

Bwciodd myfyriwr daith pellter hir o Dde-ddwyrain Cymru i Berkshire. Cafodd y gwasanaeth ei ganslo 
gan y gweithredwr a geisiodd berswadio’r teithiwr i deithio'n ddiweddarach, ond nid oedd hyn yn 
gyfleus. Cynigiwyd taleb ar gyfer teithio yn y dyfodol yn unig i'r myfyriwr, ond cafodd ad-daliad llawn 
ar ôl i ni gysylltu â'r gweithredwr.

Adborth gan deithwyr
Dyma giplun o sylwadau pobl ar ein gwaith yn ystod 2021/22:

l “Gallaf gadarnhau bod y mater wedi'i ddatrys a hoffwn ddiolch i chi a phob un a helpodd i ddatrys y  
 mater. Rwyf ar ben fy nigon gan y canlyniad a theimlaf na fyddai wedi digwydd heb eich cymorth   
 chi, felly diolch.”

l “Gyda llawer o ddiolch am ateb fy ngalwad. Rwy'n gwerthfawrogi beth ddywedoch, ac yn    
 ddiolchgar iawn i chi am ymchwilio i'r mater hwn. Unwaith eto, diolch am eich cymorth a'ch cyngor.”

l “Diolch am wrando a'm helpu drwy hyn – dw i wir yn ei werthfawrogi.” 

l “Llawer o ddiolch am eich cymorth gyda hyn. Gallaf gadarnhau fy mod wedi derbyn yr ad-daliad.   
 Roedd mor rhwystrol gan iddynt addo'r ad-daliad ym Mawrth ac o Ebrill ymlaen, roeddent braidd   
 yn ateb fy e-byst neu lythyrau nes i mi ddweud fy mod i'n cysylltu â'ch sefydliad chi. Diolch unwaith  
 eto am eich cymorth.”
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Mae ein gwasanaethau cwynion yn fuddiol i weithredwyr ynghyd â theithwyr:

“Mae Adventure Travel yn mawr werthfawrogi'r gwaith a wneir gan Bus Users Cymru. Yn ogystal â'r 
buddion amlwg wrth gael proses adolygu cwynion annibynnol, mae Bus Users hefyd yn darparu 
adborth defnyddiol, amserol a chywir ar ddibynadwyedd gwasanaethau, sy'n galluogi gweithredwyr i 
gymryd y camau priodol.”

Cynrychioliad
Rydym yn cynrychioli buddiannau teithwyr ar Fwrdd TrawsCymru ac yn cyfrannu at reolaeth 
strategol gwasanaethau TrawsCymru, gan amlygu'r materion sy'n effeithio ar deithwyr a phledio’r 
achos dros wasanaethau gwledig sy'n cwrdd ag 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 cynaliadwy, fforddiadwy a chynhwysol i Gymru. Mae'r grŵp wedi rhoi 
adborth i ymgynghoriad Un Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi ymuno ag wyth grŵp trafnidiaeth gyhoeddus, gweithredol ac a rennir 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 
ein profiadau a’n dealltwriaeth o deithwyr.

Dyma beth ddywedodd Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, am ein gwaith:

“Rydym yn mawr werthfawrogi'r gwaith a wneir gan Bus Users a hoffwn nodi ein gwerthfawrogiad 
o waith Barclay Davies a gweddill y tîm ar ran teithwyr bysiau yng Nghymru. Mae'n waith pwysig ac 
rwy'n falch bod Barclay wedi cael ei anrhydeddu amdano.”

Gwella gwasanaethau
Cydweithiom gyda gweithredwyr i'w hannog i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a phosteri 
mewn gorsafoedd bysiau i hysbysebu cansladau i'w gwasanaethau, fel y gall teithwyr wneud 
penderfyniadau ar sail y gwasanaethau sy'n rhedeg.

Amlygom enghreifftiau o arferion da yn nhermau darparu gwybodaeth trwy'r cyfryngau 
cymdeithasol. Ymddangosodd un o'n trydariadau yn hysbyseb recriwtio gweithredwr am swydd 
swyddog gwybodaeth. Mae gwella gwybodaeth yn ein helpu bob un i wneud teithiau mwy effeithiol.

Cyfrannom at weithdai Bws Cymru Llywodraeth Cymru oedd yn ystyried dyfodol gwasanaethau 
bysiau. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi eu dogfen Bws Cymru sy’n amlinellu'r map 
ffordd ar gyfer gwasanaethau bysiau'r dyfodol, gan roi lles teithwyr yn gyntaf.

Rhybuddiom weithredwyr am bwyntiau gwasgu yn eu gwasanaethau fel y gallent newid amserlenni i 
adlewyrchu amserau teithio'n fwy cywir, a gwneud gwasanaethau'n fwy dibynadwy.
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Codi materion
Rydym yn weithgar ar y cyfryngau cymdeithasol gyda 5,000 o ddilynwyr ar Twitter a bron 2,000 o 
ddilynwyr ar Facebook.

Cymerom ran mewn cyfweliad radio ar y BBC ar y mater o unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol sy'n 
ymgodi yn sgil colli gwasanaethau bysiau. Amlygom y rhan bwysig mae bysiau'n ei chwarae wrth gysylltu 
cymunedau a phobl, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle mae gan lai o bobl fynediad at gar.

Cawsom ein dyfynnu mewn erthygl yn Buses Magazine yn amlygu'r peryglon i ddefnyddwyr bysiau ac 
i feicwyr wrth gael lôn feiciau o flaen cysgodfan fysiau. 

Cyfrannom at erthygl ar-lein gan y BBC ar y gwelliannau y gall cerbydau trydan eu gwneud i ansawdd aer.

Ymgynghoriadau   
Ymatebom i ymgynghoriad y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd i sefydlu ei flaenoriaethau. Gofynnom i'r 
pwyllgor ganolbwyntio ar hyrwyddo'r bws fel cyfrwng ar gyfer mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, 
gan leihau tagfeydd a gwella ansawdd yr aer i bawb.

Yn ein cyflwyniad i ymgynghoriadau Cyngor Caerdydd, cefnogom fynediad i fysiau a thacsis yn 
unig ar Stryd y Castell a chyflwyno mesurau blaenoriaethu bysiau yng Ngorllewin Caerdydd. Yn yr un 
modd, yn ein cyflwyniadau i ymgynghoriadau Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru ar wella’r 
mynediad i Gyffordd Twnnel Hafren, cefnogom yr opsiwn i wella'r mynediad i fysiau. Yn ymgynghoriad 
Active Travel ar yr A48 rhwng Caerdydd a Chasnewydd, cefnogom yr opsiwn a gyflwynodd fesurau 
blaenoriaeth i fysiau, ond nodom mai'r prif fater ar y llwybr hwn yw'r tagfeydd wrth fynd i mewn ac 
allan o ganol dinasoedd Caerdydd a Chasnewydd.

Croesawom y Ddogfen Ymgynghori a gyhoeddwyd gan Fws Cymru a Llywodraeth Cymru – ‘Un 
rhwydwaith, un amserlen, un tocyn: cynllunio bysiau fel gwasanaeth cyhoeddus i Gymru’ – sy'n 
esbonio blaenoriaethau tymor byr Llywodraeth Cymru a'i huchelgeisiau am 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.

Gweithredu'n lleol
Yn ystod y pandemig, cynhaliwyd ein digwyddiadau arferol ar-lein yn hytrach nag mewn trefi a 
chymunedau ar draws Cymru. Wrth i'r cyfyngiadau lacio, cynhaliom ddigwyddiadau wyneb yn 
wyneb ym Merthyr Tudful a Rhymni. 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.

Trefnom rith digwyddiad gyda thîm Fflecsi ar ôl i'r gwasanaeth gael ei gyflwyno yng Nghasnewydd, 
gan ateb ymholiadau ynglŷn â thocynnu, gwasanaethau bwcio a’r ddarpariaeth gwasanaethau 
bysiau.

Mae ein cynrychiolwyr lleol yn parhau i wneud teithiau hanfodol ac adrodd nôl ar eu profiadau 
i weithredwyr ac i Lywodraeth Cymru. Maent hefyd wedi nodi unrhyw anghysondebau yng 
ngwybodaeth Traveline Cymru i sicrhau nad yw teithwyr yn drysu. Mae'r adborth hwn yn helpu i wella 
gwasanaethau ac amlderau.
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Monitro
Mae ein Swyddogion Cydymffurfio Bysiau (BCOs) yn cynnal monitro ar ymyl 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’r BCOs yn cael eu 
hanfon at y Comisiynydd Traffig sydd â'r gallu i alw gweithredwr i ymddangos o flaen Ymholiad 
Cyhoeddus 

Dyma enghreifftiau o effaith gwaith ein BCOs ar wasanaethau:

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

l O ganlyniad i fonitro ar fysiau ac ar ymyl ffordd ar lwybr bysiau yn Ne-orllewin Cymru, nodwyd   
 bod cerbyd yn rhy fawr ar gyfer rhan o'r llwybr. Cymerodd y gweithredwr gamau priodol ar unwaith,  
 a rhoi gwybod i'w yrwyr y byddai Bus Users yn parhau i fonitro gwasanaethau, hyd yn oed yn ystod  
 pandemig, i sicrhau eu bod yn rhedeg ar amser ac ar lwybr cofrestredig.

l O ganlyniad i fonitro ar fysiau ac ar ymyl ffordd ar wasanaeth yn Ne-ddwyrain Cymru, nodwyd bod  
 materion prydlondeb yn ymgodi oherwydd tagfeydd. Trafodwyd y casgliadau gyda'r gweithredwr a  
 wnaeth newidiadau i'r amserlen gofrestredig, gan wella dibynadwyedd y gwasanaeth i deithwyr.

l Pan symudwyd cyfnewidfa yng Ngogledd Cymru i alluogi cadw mwy o bellter cymdeithasol   
 y tu allan i garej fysiau, ymgododd materion diogelwch anfwriadol. Nododd ein BCOs nifer    
 o ddamweiniau fu bron â digwydd a mynegont eu pryderon i'r gweithredwr a'r awdurdod    
 lleol perthnasol. O ganlyniad, cynhaliwyd asesiad risg newydd, ac ar y cyd â llacio'r cyfyngiadau,   
 symudwyd y gyfnewidfa yn ôl i’w lleoliad blaenorol.

l O ganlyniad i fonitro gwasanaethau ar ymyl ffordd yng Nghanolbarth Cymru, lle mae cysylltiadau   
 pellter hir yn digwydd, nodwyd bod tagfeydd a effeithiai ar un gwasanaeth yn arwain i golli    
 cysylltiadau ac anghyfleustra i deithwyr. Paratowyd adroddiad yn amlygu'r materion ac awgrymu   
 diwygiadau. Mae’r rhain bellach wedi cael eu hystyried mewn newidiadau i’r amserlen sydd 
 ar ddod.
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