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Canlyniadau rhanbarth Cymru/Prif ganfyddiadau

Prif ganfyddiadau yn ôl rhanbarth

Boddhad cyffredinol gyda’r daith (%)

Y Canolbarth (994)

Y Gogledd (748)

Y De-ddwyrain (2041)

Y De-orllewin (766)
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% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*Canlyniadau yn ôl rhanbarth

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

Boddhad gyda gwerth am arian (%) – teithwyr sy’n talu am docyn 

% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*Canlyniadau yn ôl rhanbarth

Y Canolbarth (296)

Y Gogledd (243)

Y De-ddwyrain (782)

Y De-orllewin (208)
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62

67

52

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

Bodlonrwydd gyda phrydlondeb y bws (%)

Canlyniadau yn ôl rhanbarth

Y Canolbarth (940)

Y Gogledd (706)

Y De-ddwyrain (1894)

Y De-orllewin (724)
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76

85

% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

* Yn sgil talgrynnu canran efallai na fydd y ffigur bodlon iawn/cymharol fodlon yn gyfwerth  
â chyfanswm gwerthoedd bodlon iawn a chymharol fodlon yn y siart bob amser
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Gallai teithwyr ddarparu mwy nag un ateb

Ffactorau sy’n effeithio ar hyd taith (%) – sut mae hyn yn amrywio yn ôl rhanbarth 

C Wnaeth un o’r canlynol effeithio ar hyd eich taith?

Darllen  
y siart

Mae’r siart isod yn dangos y gwahanol ffactorau sy’n effeithio ar hyd taith teithwyr a sut roedd y 
rhain yn amrywio yn y pedwar rhanbarth. Mae’r band gwyn yn dangos ystod y sgorau (canran y 
teithiau yr effeithwyd arnynt) ar gyfer pob ffactor ac mae’r dotiau du’n nodi’r sgorau unigol ar gyfer 
pob rhanbarth. Dangosir y sgorau uchaf ac isaf bob pen i’r bandiau gwyn. Mae hyn yn dangos, er 
enghraifft, bod tagfeydd traffig yn dueddol o effeithio ar ganran uwch o deithiau na gwaith ffordd,  
gan fod y band gwyn ymhellach i’r dde. Mae yna fwy o amrywiad yn y sgorau ar gyfer tagfeydd  
traffig nag ar gyfer gwaith ffordd hefyd.

500 10 20 30 40 %

Gyrrwr yn gyrru’n  
rhy araf 4 4

Amodau  
tywydd gwael 4 6

Aros yn rhy hir  
mewn arosfannau 3 5

Gwaith  
ffordd 11 16

Amser i deithwyr  
fynd ar y bws 10 16

Tagfeydd  
traffig 13 27

Canlyniadau yn ôl rhanbarth

Y Canolbarth (1005)

Y Gogledd (761)

Y De-ddwyrain (2072)

Y De-orllewin (781)
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88

% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

* Yn sgil talgrynnu canran efallai na fydd y ffigur bodlon iawn/cymharol fodlon bob amser  
yn gyfwerth â chyfanswm gwerthoedd bodlon iawn a chymharol fodlon yn y siart

Boddhad gydag amser y daith ar y bws (%)
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Prif ganfyddiadau yn ôl gweithredwr bysiau

Boddhad cyffredinol gyda’r daith ar y bws (%)

Boddhad gyda gwerth am arian (%) – teithwyr sy’n talu am docyn

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

C  Yn gyffredinol, o ystyried popeth o ddechrau i ddiwedd y daith ar y bws,  
pa mor fodlon oeddech chi gyda’ch taith?

C Pa mor fodlon oeddech chi bod eich taith yn rhoi gwerth am arian?

Gweithredwyr cenedlaethol

Arriva (470)

First (704)

Stagecoach (573)

TrawsCymru (786)

Gweithredwyr 

Arriva yn y Gogledd (470)

Cardiff Bus y De-ddwyrain (530)

First Cymru yn Y De-orllewin (479)

New Adventure Travel yn y De-orllewin (193)

Newport Bus y De-ddwyrain (513)

Stagecoach yn y De-ddwyrain (525)

TrawsCymru yn y Canolbarth (469)
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87
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% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*

Gweithredwyr cenedlaethol

Arriva (183)

First (207)

Stagecoach (179)

TrawsCymru (204)

Gweithredwyr 

Arriva yn y Gogledd (183)

Cardiff Bus yn y De-ddwyrain (216)

First Cymru yn y De-orllewin (149)

New Adventure Travel yn y De-ddwyrain (69**)

Newport Bus yn y De-ddwyrain (261)

Stagecoach yn y De-ddwyrain (166)

TrawsCymru yn y Canolbarth (130)
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% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*

Canlyniadau gweithredwyr Cymru/ Prif ganfyddiadau
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Boddhad gydag amser y daith ar y bws (%)

Boddhad gyda phrydlondeb y bws (%)

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

 Bodlon iawn       Cymharol fodlon       Ddim yn fodlon nac anfodlon       Cymharol anfodlon       Anfodlon iawn

C Pa mor fodlon oeddech chi gyda hyd eich taith ar y bws?

C Pa mor fodlon oeddech chi gyda phrydlondeb y bws?

Gweithredwyr cenedlaethol

Arriva (435)

First (653)

Stagecoach (525)

TrawsCymru (753)

Gweithredwyr 

Arriva yn y Gogledd (435)

Cardiff Bus yn y De-ddwyrain (497)

First Cymru yn y De-ddwyrain (450)

New Adventure Travel yn y De-ddwyrain (179)

Newport Bus yn y De-ddwyrain (483)

Stagecoach yn y De-ddwyrain (474)

TrawsCymru yn y Canolbarth (442)
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73

88

65

76

81
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73

87

% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*

Gweithredwyr cenedlaethol

Arriva (471)

First (721)

Stagecoach (580)

TrawsCymru (794)

Gweithredwyr 

Arriva yn y Gogledd (471)

Cardiff Bus y De-ddwyrain (534)

First Cymru yn De-orllewin (495)

New Adventure Travel yn De-ddwyrain (198)

Newport Bus yn De-ddwyrain (526)

Stagecoach yn y De-ddwyrain (528)

TrawsCymru yn y Canolbarth (474)
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93

79

86

90

% - bodlon iawn/ 
cymharol fodlon*

* Yn sgil talgrynnu canran efallai na fydd y ffigur bodlon iawn/cymharol fodlon yn gyfwerth 
â chyfanswm gwerthoedd bodlon iawn a chymharol fodlon yn y siart bob amser
**Maint Sylfaen bychan
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