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Adran 1 
Cyflwyniad y Cadeirydd  

 
Teithwyr rheilffyrdd 

Mae boddhad teithwyr yn parhau i godi'n gyson yn ôl Arolwg Teithwyr Cenedlaethol (ATC) 
Ffocws ar Deithwyr (Passenger Focus), a dderbyniodd lawer o ganmoliaeth. O ran 
perfformiad rheilffyrdd, mae’r gyrrwr allweddol sy'n tanategu boddhad teithwyr hefyd yn 
cynyddu, ac mae lefelau cymharol uchel o fuddsoddiad yn y diwydiant gan y llywodraeth yn 
parhau neu wedi’u cynllunio – trenau newydd, trydaneiddio a chynlluniau mawr, pwysig, fel 
ail-adeiladu Birmingham New Street a Crossrail. Ar ben hyn mae'r llywodraeth yn 
ymgynghori ar ddechrau rhwydwaith cyflymder uchel newydd, yn rhannol er mwyn hybu 
capasiti'r rheilffyrdd. 

Ar y llaw arall, mae rhwystredigaethau teithwyr yn parhau – mae amharu wedi’i gynllunio a 
heb ei gynllunio yn parhau i fod yn broblem – er gwaethaf cytundeb cyffredinol bod rhaid i’r 
rheilffyrdd wneud yn well. Bydd prisiau’n codi’n sylweddol dros y tair blynedd nesaf. Dywedir 
wrth deithwyr bod costau’n llawer uwch nag y dylent fod, a bod angen i'r rheilffyrdd gyflawni 
llawer mwy o werth am arian. Goblygiad hynny yw bod pris tocynnau’n dioddef nes cyflawnir 
hynny. Ond i'r teithiwr cyffredin, nid yw pwy sydd ar fai mor bwysig â'r gwasanaeth y maent 
yn ei ddisgwyl neu’r gwerth y maent yn disgwyl ei gael am bris y tocyn. Ac er bod 
perfformiad a phrydlondeb yn gwella ar lefel penawdau, mae ffigurau boddhad a 
pherfformiad cyffredinol cwmnïau trenau yn cuddio amrywiaeth eang rhwng llwybrau a 
rhanbarthau. Mae Ffocws ar Deithwyr bellach yn cyhoeddi'r ATC fesul llwybr. Rydym am 
weld y diwydiant rheilffyrdd yn sicrhau bod ei ddata perfformiad allweddol - y 'mesur 
perfformiad cyhoeddus' - ar gael i bawb. Yna, bydd modd i deithwyr weld sut mae eu trên yn 
gwneud. Mae'r data yn bodoli, ac o ystyried bod trethdalwyr yn parhau i roi cymhorthdal i'r 
diwydiant rheilffyrdd yn gyffredinol, ni welwn unrhyw reswm pam na ddylai’r wybodaeth 
allweddol hon fod yn agored i'r cyhoedd ei harchwilio. Byddai hyn hefyd yn helpu mater yr 
ydym wedi ei ddatgelu yn ein gwaith ymchwil. Gall trenau a gyfrifir fel rhai sydd 'ar amser' ar 
ddiwedd eu taith fod yn hwyr iawn ar hyd y ffordd. Byddai mesur perfformiad mewn 
gorsafoedd rhyngol o gymorth mawr i atebolrwydd. 

Rydym hefyd yn mynd i dir newydd gyda masnachfreintiau hwy a manylebau llai llym ar yr 
hyn y dylai cwmnïau trenau ei ddarparu. Er y gall hyn gyflwyno manteision i'w croesawu, 
mae angen i deithwyr wybod y gofalir am eu buddiannau yn y cyfnodau hir hyn. Yn benodol, 
ni fydd teithwyr am weld y diwydiant yn dychwelyd i ganolbwyntio ar y cynhyrchydd yn 
hytrach na’r teithwyr, gan drefnu pethau i fodloni ei hun. Efallai bod rheilffyrdd sy’n cynnig 
archebu ymlaen llaw fel cwmnïau hedfan yn ymddangos yn effeithlon iawn, ond mae ein 
hymchwil yn dangos bod teithwyr yn gwerthfawrogi rheilffyrdd prynu yn y fan a’r lle. Gall 
materion capasiti ac effeithlonrwydd alw am newidiadau, ond dylid diwygio yn unol ag 
anghenion teithwyr – gan gadw tocynnau fforddiadwy, hyblyg cyfnodau tawel ar gyfer 
teithiau pell ar reilffordd, yn hytrach na gorfodi grwpiau o gymudwyr oriau brig i wynebu 
cynnydd ffigurau dwbl ym mhris eu tocynnau flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

Teithwyr bysiau a choetsis 
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Mae ein gwaith i deithwyr bysiau wedi aeddfedu yn ystod y flwyddyn. Ym mis Gorffennaf, 
cyhoeddodd Ffocws ar Deithwyr yr arolwg unigol mwyaf erioed o farn teithwyr bysiau yn 
Lloegr. Ar yr olwg gyntaf, mae'r gwaith hwn yn dangos diwydiant bysiau sy’n darparu'r hyn y 
mae teithwyr am ei gael, gyda lefelau uchel o foddhad cyffredinol. Ond o edrych yn fanylach, 
gwelir darlun mwy cymhleth o foddhad cymharol wael gyda gwerth am arian a 
gwahaniaethau sylweddol rhwng perfformiad mewn gwahanol ardaloedd ac mewn perthynas 
â gwahanol agweddau ar y gwasanaeth. 

Mae'r gwaith boddhad teithwyr bysiau arloesol hwn wedi datblygu methodoleg sydd o 
ddefnydd i weithredwyr bysiau, awdurdodau trafnidiaeth a'r Llywodraeth. Cychwynnwyd ar 
waith ar y cyd â gweithredwyr, y Gweithgorau Cludiant Teithwyr a Llywodraeth Cynulliad 
Cymru i symud tuag at ddatblygu darlun cenedlaethol o foddhad teithwyr bysiau. Rydym yn 
gobeithio cynnal mwy o'r arolygon hyn yn fuan. Maent yn arwain at nifer enfawr o 
newidiadau ar lawr gwlad a ffocws go iawn ar eu cwsmeriaid gan y diwydiant. 

Rydym hefyd wedi cynnal gwaith ar y newidiadau i wasanaethau bysiau a gefnogir gan 
lywodraeth leol. Mae awdurdodau trafnidiaeth lleol wedi wynebu penderfyniadau cyllidebol 
anodd iawn yn wyneb Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant y llywodraeth. Galwasom ar 
awdurdodau i ymgynghori â theithwyr ynghylch unrhyw doriadau roeddent yn bwriadu eu 
gwneud i'w gwasanaethau bysiau a gefnogir yn lleol. Rydym wedi casglu darlun manwl o'r 
hyn sy'n digwydd ar draws y wlad. Mae'r diwydiant a'r Llywodraeth yn gwerthfawrogi’r gwaith 
hwn, a chyfeiriwyd ein cyfraniadau ar ran teithwyr at ymchwiliad Pwyllgor Dethol Trafnidiaeth 
Tŷ'r Cyffredin i "Wasanaethau Bws ar ôl yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant". 

Nodwyd bysiau mwy prydlon fel prif flaenoriaeth teithwyr ar gyfer gwelliant. Rydym wedi 
gweithio'n galed i ddatblygu darn o waith i ddadansoddi'r ffactorau sy'n achosi oedi ac i lunio 
cynlluniau gweithredu i fynd i'r afael â hwy. Rydym wedi llwyddo i ennill cefnogaeth y 
diwydiant a'r Llywodraeth i’n cynigion. Rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda 
gweithredwyr, awdurdodau lleol, rheoleiddwyr a’r Llywodraeth yn y maes gwaith hanfodol 
hwn i deithwyr bysiau. 

Rydym hefyd wedi gweithio gyda’r diwydiant i ddeall a gwneud argymhellion ar y ffordd y 
mae cwynion am wasanaethau bysiau yn cael eu trin. Hefyd, rydym wedi cynnal ein gwaith 
cyntaf gyda theithwyr coetsis – grŵp a anwybyddir yn aml sy’n ymddangos yn hapus iawn 
gyda'r gwasanaethau maent yn eu defnyddio. 

Ffocws ar Deithwyr 

Mae'r flwyddyn wedi bod yng nghysgod amheuon cychwynnol am fodolaeth barhaus Ffocws 
ar Deithwyr, ac yna toriad cyllideb llym o 50% (ac eithrio'r ATC) ar gyfer y flwyddyn ariannol 
gyfredol. Ein nod yw cwblhau'r gwaith anochel o ail-strwythuro gan gynnal cynifer o'n 
harolygiadau rheolaidd o deithwyr ag y gallwn, gan ofyn iddynt ddweud wrthym ni a'r 
diwydiant beth sydd ei eisiau arnynt, beth maent yn ei hoffi neu beidio; parhau i gynrychioli 
teithwyr, gyda chefnogaeth ymchwil o ansawdd uchel. Bydd llai o waith ar lawr gwlad nag o’r 
blaen, ond byddwn yn ddyfeisgar ac yn canfod ffyrdd newydd o helpu pawb sy'n ymwneud 
â'r diwydiant bysiau, rheilffyrdd, tramiau a choetsis. 

Mae ein staff a'r bwrdd wedi parhau i weithio'n galed yn ystod y cyfnod anodd hwn ac maent 
wedi cyflawni’r hyn roedd rhaid ei wneud yn gadarnhaol ac yn gall. Rwyf am gloi’r adroddiad 
blynyddol hwn gyda theyrnged i bob un ohonynt – i'r rhai sy'n ein gadael a'r rhai sy'n aros. 
Gwnaethoch waith gwych i deithwyr, ac rwy’n siŵr y byddwch yn parhau i wneud hynny. 
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Adolygiad o Weithgareddau  
 
Ymchwil bysiau a rheilffyrdd – deall anghenion a phrofiadau teithwyr 
 
Yr Arolwg Teithwyr Cenedlaethol 
 
Yr Arolwg Teithwyr Cenedlaethol (ATC) yw un o'r arolygon mwyaf yn y byd a gyhoeddir ar 
foddhad cwsmeriaid sy'n deithwyr rheilffordd, a chynhelir ef gan Ffocws ar Deithwyr bob 
gwanwyn a hydref. Eleni, roedd yr arolwg yn cynnwys dros 66,000 o deithwyr (roedd dros 
56,000 o gwmnïau trên masnachfraint). 
  
Roedd 2010-11 yn flwyddyn gyffrous i’r ATC. Gwnaed nifer o newidiadau i'r prif adroddiad a 
gyhoeddir. Y newid pwysicaf oedd cyhoeddi manylion gorsafoedd a threnau ar lefel llwybr 
(h.y. is-CGT). Mae dadelfennu data fel hyn yn caniatáu i ni gyflwyno canfyddiadau sy’n 
cynrychioli profiad teithwyr unigol yn llawer gwell. 
 
Cynhaliwyd hefyd adolygiad o’r arolwg, gwaith mawr technegol annibynnol a gwaith gyda 
rhanddeiliaid, cyn ail-dendro’r cytundeb asiantaeth ddechrau 2011. Daeth yr adolygiad i'r 
casgliad bod yr ATC "yn ymdrin yn hynod gost-effeithiol â chyflawni ei phrif nod", ac 
awgrymodd rywfaint o "fireinio cynyddrannol pellach", ond gan nodi "nad oedd diffygion 
pwysig yn y dull presennol". Cafodd llawer o'r gwelliannau hyn eu cynnwys yn y ddogfen 
dendr, a gellir eu rhoi ar waith mewn blynyddoedd i ddod, os bydd arian yn caniatáu. 
Nododd yr adolygiad hefyd "fod rhanddeiliaid yn gyffredinol o'r farn bod yr ATC yn bwysig 
iawn, os nad yn hanfodol". Ategodd Network Rail y canfyddiad hwn drwy ddod ag arolwg 
pwrpasol o’u gorsafoedd a reolir i ben, a buddsoddi yn lle hynny mewn hwb sylweddol i’r 
ATC fel ei fod yn cyflawni’r swyddogaeth hon. 
 
Ar lefel genedlaethol, roedd canran y teithwyr oedd yn fodlon ar eu taith gyffredinol yn hydref 
2010 ar lefel uchaf yr arolwg ers iddo ddechrau yn hydref 1999, sef 84%. Yng ngwanwyn 
2010, roedd canran y teithwyr oedd yn fodlon ychydig yn is yn unig, sef 83%, 2% yn uwch na 
gwanwyn 2009. 
 
Parhaodd ffigurau boddhad gyda phrydlondeb a dibynadwyedd i fod yn uchel yn hydref 
2010, gydag 82% o deithwyr yn fodlon ar yr agweddau hyn ar eu teithiau. Yng ngwanwyn 
2010, roedd wedi cynyddu’n sylweddol o 80% y flwyddyn cynt i 82%. Mae dadansoddi 
gyrwyr allweddol data'r ATC yn gyson yn dangos mai bodlonrwydd ar brydlondeb sy’n 
cyfateb agosaf i foddhad cyffredinol gyda'r daith. 
 
Cynyddodd boddhad gyda gwerth am arian yn sylweddol yn hydref 2010 (o 45% i 49%) a 
gwanwyn 2010 (o 40% yn 2009 i 48%). Yn hanesyddol, mae boddhad gyda gwerth am arian 
wedi amrywio’n sylweddol gyda’r tymor, gyda boddhad fel arfer yn amlwg is yn y gwanwyn 
yn fuan ar ôl y newid ym mhris tocynnau ym mis Ionawr. Fodd bynnag, mae'r cynnydd yn y 
canfyddiadau o werth am arian eleni yn dilyn rhewi pris llawer o docynnau ym mis Ionawr 
2010 yn dilyn y gyfradd chwyddiant isel yng nghanol 2009 (sy'n bwydo i mewn i'r fformiwla ar 
gyfer codi pris tocynnau trên). 
 
Yn genedlaethol, roedd boddhad gyda mwyafrif ffactorau gorsafoedd a threnau naill ai heb 
newid neu’n well na flwyddyn yn ôl yng ngwanwyn a hydref 2009. Yr unig eithriad oedd 
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boddhad gyda glendid y tu allan i'r trên, a oedd wedi disgyn erbyn gwanwyn 2010 o'i 
gymharu â blwyddyn yn gynharach. 
 
Gallu cwmnïau trenau i ymateb i oedi yw’r agwedd ar y gwasanaeth a ystyrir waethaf o hyd 
(35% yn fodlon yng ngwanwyn 2010, 40% yn hydref 2010). Mae dadansoddi gyrwyr 
allweddol yn gyson yn dangos mai gallu’r cwmni i ymateb i oedi sy’n cyfateb agosaf i 
fodlonrwydd ar y daith yn gyffredinol. 
 
Mae Ffocws ar Deithwyr wedi creu mesurau diogelwch er mwyn sicrhau bod yr arolwg yn 
wrthrychol ac o ansawdd uchel, gan gynnwys Grŵp Llywodraethu Ystadegau (Grŵp 
Llywodraethu ATC yn flaenorol), sy'n cynnwys aelodau o'r bwrdd, a grŵp o randdeiliaid sy'n 
cynrychioli defnyddwyr yr arolwg. 
 
Cynhaliodd Ffocws ar Deithwyr nifer fawr o arolygon ymchwil ar ben yr ATC yn 2010/2011, 
yn edrych ar drenau a bysiau. Isod, ceir rhai o’r uchafbwyntiau. 
 
Gwybodaeth i Deithwyr yn ystod Amharu ar Wasanaethau 
 
Achosodd y lefelau uchel o anfodlonrwydd ar allu cwmnïau trenau i ddelio ag oedi a 
ddangoswyd yn yr ATC i ni sefydlu panel o 1000 o deithwyr a adroddodd am eu profiadau i 
ni pryd bynnag y daethant ar draws ffactorau a fu'n amharu ar eu taith, rhwng mis Tachwedd 
2009 a mis Tachwedd 2010. Derbyniwyd tua 2000 o adroddiadau yn ystod y cyfnod hwnnw, 
a gellir eu crynhoi o dan chwe thema: 
 

• Dangoswch barch tuag ataf 
• Dylech gydnabod fy sefyllfa 
• Helpwch fi i osgoi’r broblem yn y lle cyntaf 
• Chi gafodd fi i’r sefyllfa hon – helpwch fi i’w datrys 
• Dylech ymddwyn yn gydlynol 
• Rwyf bob amser yn hwyr – gwnewch rywbeth am y peth 

 
Nododd adroddiad dilynol ar berfformiad yn ystod yr eira ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2010 
bod angen ychwanegol am roi rhybudd cynnar i deithwyr yn ystod tywydd eithafol, o ddewis 
cyn iddynt adael cartref, fel eu bod yn gwybod a yw teithio hyd yn oed yn bosib y diwrnod 
hwnnw. 
 
Disgrifiwyd ein hadroddiad gan David Quarmby CBE yn ei Adolygiad o Wytnwch yn ystod y 
Gaeaf ar gyfer y Llywodraeth fel "gwaith darllen gofynnol ar draws y diwydiant rheilffyrdd ar 
gyfer holl staff rheoli, goruchwylio ac eraill sy’n dod i gysylltiad â theithwyr". 
 
Tocynnau 
 
Yn ystod haf 2010, cyhoeddasom ddau ddarn o waith ymchwil cyflenwol. Mesurodd y cyntaf 
yr amserau ciwio ar gyfer swyddfeydd tocynnau a pheiriannau gwerthu tocynnau (PGT) 
mewn 33 o orsafoedd rhanbarthol mawr. Un o ganfyddiadau allweddol y gwaith ymchwil hwn 
oedd nad oedd ciw, neu mai ciw byr yn unig fyddai ger PGT, hyd yn oed pan fyddai ciwiau 
hir i’r swyddfa docynnau. Asesodd yr ail ddarn o waith ymchwil ddefnyddioldeb PGT, i 
ganfod pa rwystrau allai fod i'w defnyddio. Datgelodd y gwaith ymchwil nifer o feysydd i’w 
gwella, gan gynnwys gosodiad y sgrîn, y dilyniant rhaglennu, a pha wybodaeth a gyflwynir i 
deithwyr, a sut. Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r diwydiant rheilffyrdd a chynhyrchwyr y 
peiriannau tocynnau i amlygu’r hyn y mae angen ei newid. 
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Arolwg Teithwyr Bysiau 
 
Ym mis Gorffennaf 2010, cyhoeddwyd cam cyntaf ein Harolwg Teithwyr Bysiau, a 
ddisgrifiwyd gan Steve Rooney, golygydd Bus and Coach Professional fel, “mwy na thebyg y 
gwaith ymchwil pwysicaf i deithwyr bysiau ers dadreoleiddio’r diwydiant". Adroddodd yr 
arolwg brofiadau bron 19,000 o deithwyr ar draws 14 awdurdod trafnidiaeth. Roedd 
bodlonrwydd cyffredinol ar deithiau bysiau’n dda ar y cyfan, yn amrywio o 84% i 92% ar 
draws y 14 ardal. Yn unol â moddau eraill, mae prydlondeb yn broblem. Roedd boddhad o 
ran a oedd y bws yn cyrraedd yn brydlon yn amrywio o 67% i 84%. Gwerth am arian oedd 
un o'r materion pwysicaf i deithwyr sy'n talu, gyda boddhad yn amrywio o 46% i 68%. 
Cafwyd amrywiaeth eang hefyd yn argaeledd cyfleusterau arosfannau bysiau.  
 
Hygyrchedd – System Archebu i Deithwyr sydd angen Cymorth  
 
Yn 2008, cyhoeddasom ganlyniadau ein harolwg ar effeithlonrwydd cymorth i deithwyr anabl 
sy’n defnyddio'r System Archebu i Deithwyr sydd angen Cymorth (APRS). Dangosodd y 
canlyniadau bod mwy o waith i’w wneud i’r diwydiant roi hyder llawn i deithwyr anabl wrth 
ddefnyddio'r rheilffordd. Eleni, cynhaliwyd arolwg arall gweddol debyg, yn edrych ar drenau 
a gorsafoedd yr holl weithredwyr masnachfraint, trenau’r holl weithredwyr mynediad agored 
a holl orsafoedd Network Rail. Er bod gwelliannau i rai agweddau ar y daith ers ein harolwg 
diwethaf, mae darparu gwybodaeth a chymorth yn dal i ymddangos yn anghyson. Rydym yn 
gweithio gyda'r diwydiant i weithredu gwelliannau pellach, ac rydym wedi creu canllawiau 
arfer gorau a fyddai'n sicrhau taith ddiffwdan i deithwyr anabl. 

 

Mae mwy o fanylion am yr holl waith ymchwil a wnaed gydol y flwyddyn ar gael yn 
www.passengerfocus.org.uk/research  
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Ymgyrchoedd rheilffordd – sicrhau gwelliannau diriaethol, mesuradwy i 
deithwyr 

Gorsafoedd 

Yn ystod y flwyddyn cyhoeddwyd adroddiadau ar yr hyn mae teithwyr ei eisiau yng 
ngorsafoedd Luton, Barking a Clapham Junction. Pwysleisiwyd pwysigrwydd gwybodaeth, 
toiledau a staff yn y tri adroddiad. Cynhyrchwyd adroddiadau hefyd ar orsafoedd heb staff 
yng Nghymru, ar farn teithwyr am glwydi tocynnau, a pharhau â’n gwaith gyda’r fenter 
Cynllun Teithio Gorsafoedd. 

Prisiau Tocynnau 

Rydym wedi parhau i annog gostwng pris tocynnau un ffordd pellter hir cyfnodau tawel i 
hanner pris tocynnau mynd a dychwelyd, ac mae’n bleser gennym adrodd bod East Coast 
wedi gwrando, ac wedi cyflwyno hyn ar brawf ar 22 Mai 2011. 

Dechrau yn unig yw hyn, ac rydym yn parhau i roi pwysau ar gwmnïau trên i roi'r gorau i 
gynyddu eu prisiau’n ormodol neu orfodi teithwyr i deithio mewn cyfnodau prysur drutach. 
Rydym yn cadw llais cyson, proffil uchel ar y mater hwn drwy'r cyfryngau. 

Masnachfreintiau sy’n canolbwyntio ar deithwyr 

Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddwyd ein hymatebion i'r cynlluniau ar gyfer masnachfreintiau 
Inter City East Coast, Greater Anglia ac Essex Thameside, gan ddechrau’r gwaith o holi 
teithwyr beth hoffent ei weld ym masnachfraint West Coast sydd ar ddod. Hefyd, ymatebwyd 
i gynigion y llywodraeth i newid polisi masnachfraint, gan bwysleisio'r angen am fwy o 
dryloywder ac atebolrwydd mewn masnachfreintiau a phwysigrwydd cynnwys targedau sy'n 
seiliedig ar foddhad teithwyr. 

Strategaethau Defnyddio Llwybrau  

Rydym yn parhau â'n hymdrechion i ddylanwadu ar y Strategaethau Defnyddio Llwybrau 
(RUS) sy'n nodi pwysau ar gapasiti ac sy’n cynllunio sut gall y rhwydwaith rheilffyrdd 
ddatblygu ac ymateb. Buom yn rhan o bedwar ymgynghoriad yn ystod y flwyddyn, gan 
gynnal gwaith ymchwil gyda theithwyr, hwyluso cyfarfodydd gyda grwpiau defnyddwyr 
rheilffyrdd lleol a pharatoi ein cyflwyniadau ein hunain.  

Prydlondeb  

Cwblhawyd gwaith ymchwil gennym (ar y cyd ag East Anglia, CrossCountry a Northern) yn 
edrych ar y berthynas rhwng boddhad teithwyr gyda phrydlondeb ac amseroedd cyrraedd 
gwirioneddol. Mae bodlonrwydd cymudwyr yn disgyn ar ôl munud o oedi, ac yn disgyn bum 
pwynt am bob munud pellach yn hwyr, tra bod teithwyr busnes/hamdden yn fwy goddefgar, 
gan ganiatáu 4-6 munud cyn i’w boddhad ddisgyn. Mae teithwyr hefyd yn hwyrach ar 
gyfartaledd nag y mae’r ystadegau swyddogol yn ei awgrymu, oherwydd yn ystod oriau brig 
y prynhawn, mae’r rhan fwyaf o deithwyr wedi gadael cyn cyrraedd y gyrchfan derfynol, gan 
awgrymu bod angen i ni fonitro prydlondeb mewn gorsafoedd rhyngol. Rydym hefyd wedi 
gweithio gyda Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd i ymchwilio i'r ystadegau perfformiad trenau 
yr hoffai teithwyr eu gweld yn cael eu gwneud yn gyhoeddus, a chyhoeddir y gwaith hwn cyn 
bo hir. 

Hygyrchedd  
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Eleni, mae gwaith hygyrchedd wedi parhau i ganolbwyntio ar y System Archebu i Deithwyr 
sydd angen Cymorth (tudalen 7). Rydym wedi croesawu cynigion ATOC i wella'r system 
archebu. Fodd bynnag, rydym yn awyddus i sicrhau manteision ymarferol i deithwyr a gwella 
cysondeb cyflwyno gwasanaethau. Rydym yn rhychwantu ymchwil i ffactorau sy'n agor a 
chau drysau i deithio ar gyfer pobl sydd â phroblemau hygyrchedd. 

 

Amharu a gynlluniwyd 

Mae Ffocws ar Deithwyr wedi nodi nifer o brosiectau peirianneg, lle gallesid lleihau'r amharu 
a achoswyd i deithwyr. Rydym hefyd wedi cysylltu â Network Rail a CGT er mwyn sicrhau y 
cymerir cyfleoedd i wella gwasanaethau i deithwyr lle bynnag y bo gwaith yn digwydd i 
amnewid trac a signalau ar sail tebyg am debyg. 

Mae’r llwyddiannau’n cynnwys adfer y gwasanaethau trenau yn ystod y cyfnod o gau am 
bum wythnos yn Nottingham yn 2013 am ddwy ran o dair o’r cyfnod, pan nad oedd y 
cynigion y cytunwyd arnynt yn wreiddiol yn darparu dim; yn dilyn ein hanogaeth, mae 
Network Rail yn adolygu, yn ôl-weithredol, ble y gellir gwella cyflymder y lein ar lwybr Settle-
Carlisle heb gost ychwanegol yn dilyn tua £100m o wariant adnewyddu. 

Cynhaliwyd ymchwil hefyd yn edrych ar wybodaeth yn ystod gwaith peirianyddol Reading, a 
gwelwyd bod ymdrechion y diwydiant i gydlynu gwybodaeth am y gwaith yn y cyfnod cyn y 
cau ac yn ystod yr amharu wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i brofiad teithwyr. Dylai'r 
astudiaeth achos roi arweiniad da i'r diwydiant ar gynllunio cyfathrebu â theithwyr yn ystod 
amharu ar benwythnosau a gwyliau banc yn y dyfodol. 

 

Ffocws ar Deithwyr yn yr Alban 

Er mwyn gwella gwasanaethau rheilffyrdd yr Alban, mae gan Ffocws ar Deithwyr aelod 
penodol o’r bwrdd sydd wedi ei leoli yn yr Alban ac yn gweithio dros deithwyr yno. O 
ganlyniad i’n lobïo parhaus ac i gyfeirio penderfyniadau’r dyfodol ar gyflwyno trenau newydd 
yn yr Alban, cynhaliwyd prosiect gyda Transport Scotland i ddeall barn teithwyr ynghylch 
dyluniad cerbydau newydd i wasanaethau ScotRail. Mae’r ymchwil gyda theithwyr wedi’i 
dylunio i roi cyngor ar faterion teithwyr o ran manyleb fewnol y trenau newydd a’r 
cyfleusterau sydd i'w darparu arnynt. 
 
Mae teithwyr yn parhau i fod â meddwl uchel o drenau a gorsafoedd ScotRail, gydag 86% yn 
fodlon ar eu taith yn gyffredinol. Canfu arolwg Ffocws ar Deithwyr bod sgôr boddhad 
cyffredinol ScotRail yn uwch na chyfradd Prydain Fawr o 84%. Derbyniodd ScotRail farciau 
gwell am brif flaenoriaethau teithwyr, gan gynnwys gwerth am arian (57% o’i gymharu â sgôr 
Prydain Fawr o 49%), prydlondeb (86% o’i gymharu ag 82%) a chael sedd (72% o’i gymharu 
â 68%). 
 

Ffocws ar Deithwyr yng Nghymru 

Mae Ffocws ar Deithwyr yn parhau i gymryd camau i gefnogi materion teithwyr yng Nghymru 
ac i gadw aelod penodol o'r bwrdd yng Nghymru. 

Arweiniodd y nifer uchel o orsafoedd heb staff yng Nghymru a boddhad isel teithwyr gyda 
gorsafoedd Ffocws ar Deithwyr i gomisiynu ymchwiliad manwl i brofiadau teithwyr o 
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ddefnyddio gorsafoedd heb staff. Mae hyn yn ysgogi gwelliannau mewn meysydd allweddol. 
Ar ôl codi pryderon teithwyr am wybodaeth ar adegau pan fydd amharu ar wasanaethau, 
rydym yn falch iawn o weld sgriniau gwybodaeth amser go iawn i gwsmeriaid yn cael eu 
gosod ym mhob gorsaf, gyda 110 o’r 244 o orsafoedd wedi gwneud eisoes a rhaglen ar 
gyfer y gweddill erbyn dechrau 2014. 

Diogelwch 
 
Agorwyd cwest Potters Bar ddechrau mis Mehefin 2010, dros wyth mlynedd ar ôl y 
digwyddiad dan sylw. Roeddem yn bresennol yn y cwest ym mis Mehefin a Gorffennaf, a 
derbyniwyd tystiolaeth gan fwy na 180 o dystion yno. 

Ewrop 
 
Mae cysoni hawliau teithwyr yn dal yn bwnc llosg yn y Comisiwn a'r Senedd Ewropeaidd. 
Ym mis Mehefin 2010, ymestynnodd Llywodraeth y DU ein cylch gwaith i gynnwys cwynion 
teithwyr ar rai teithiau rhyngwladol - yn unol â'r gyfarwyddeb Ewropeaidd ar hawliau teithwyr 
rheilffyrdd. Mae'r ddadl yn parhau hefyd gyda hawliau teithwyr bysiau a choetsis. Bydd 
Ffocws ar Deithwyr yn parhau i hyrwyddo buddiannau teithwyr rheilffyrdd Prydain gyda'r 
Comisiwn a’r Senedd Ewropeaidd, ac i fod yn aelod gweithgar o Ffederasiwn Teithwyr 
Ewrop. 

 

Mae manylion ymgyrchoedd Ffocws ar Deithwyr ar gael yn - 
www.passengerfocus.org.uk/ourwork 
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Ymgyrchoedd bysiau – Sicrhau gwelliannau diriaethol, mesuradwy i deithwyr 

Toriadau i wasanaethau bysiau 

Yn dilyn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant (ACW) ym mis Hydref 2010, cyhoeddwyd nifer 
o addasiadau a gostyngiadau i wariant cyhoeddus oedd yn effeithio ar wasanaethau bws 
lleol. Y mwyaf sylweddol o'r rhain oedd torri 28% o'r cyllid i awdurdodau lleol dros gyfnod yr 
ACW. 

Mewn cyfnod o doriadau, roedd yn bwysig nad oedd y diwydiant yn ymyleiddio teithwyr. 
Roedd yn hanfodol ceisio barn teithwyr a'i hystyried wrth bennu blaenoriaethau. Roedd 
Ffocws ar Deithwyr mewn sefyllfa unigryw i gasglu’r farn hon. 

O ganlyniad, ysgrifennwyd at yr holl awdurdodau trafnidiaeth lleol ym mis Tachwedd 2010 yn 
gofyn iddynt roi gwybod i ni os oeddent yn ystyried gostyngiadau sylweddol i wasanaethau 
bysiau a gefnogir, gan dynnu sylw at bwysigrwydd tryloywder ac ymgynghori effeithiol â'r 
cyhoedd. 

Cawsom ein calonogi gan gydnabyddiaeth nifer o awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill yn y 
diwydiant o'r rôl gadarnhaol a chwaraewyd gan Ffocws ar Deithwyr wrth hwyluso 
ymgynghori effeithiol, gan rymuso teithwyr lleol i gysylltu'n adeiladol â'u hawdurdod lleol a 
mapio darlun cenedlaethol o’r effaith ar deithwyr bysiau. 

Hysbysodd ein gwaith pwysig yn y maes hwn in hymateb i ymchwiliad y Pwyllgor 
Trafnidiaeth – Gwasanaethau Bws ar ôl yr Adolygiad o Wariant. 

Gweithio’n lleol 

Yn ystod 2010-11, daeth Ffocws ar Deithwyr â thîm at ei gilydd i weithio ar lefel leol a 
rhanbarthol i sicrhau bargen well i deithwyr bysiau, coetsis a thramiau. 

Gyda chanlyniadau’r Arolwg Teithwyr Bysiau wrth law, dechreuodd y tîm siarad â 
gweithredwyr, awdurdodau trafnidiaeth ac amrywiaeth o randdeiliaid eraill. Sicrhaodd hyn 
fod anghenion, disgwyliadau a phrif ddyheadau defnyddwyr bysiau o ran gwelliant yn cael 
eu cyfleu i’r bobl allweddol sy’n gyfrifol am gynllunio a chyflwyno gwasanaethau bysiau lleol. 

Gan weithio ar ran teithwyr, sicrhaodd y tîm amrywiaeth o welliannau, gan gynnwys: 

Mynd i’r afael â rhwystrau a chymhellion i deithio ar fws, gan gynnwys materion 
allweddol i deithwyr fel prydlondeb a dibynadwyedd. Mae canlyniadau ein gwaith yn 
Plymouth, yn enwedig lefelau anfodlonrwydd teithwyr o ran prydlondeb, wedi arwain at greu 
partneriaeth gwella prydlondeb bysiau yn y ddinas sy'n cynnwys cyngor y ddinas, 
gweithredwyr a Ffocws ar Deithwyr. Bydd y bartneriaeth yn nodi targedau a rennir i wella 
prydlondeb. 

Gwella perfformiad ar draws ystod eang o ffactorau sy'n bwysig i deithwyr bws. 
Tynnodd ein gwaith yng Nghaergrawnt sylw at anfodlonrwydd penodol ar wybodaeth 
cyfnewidfa yng ngorsaf drenau Caergrawnt yn achos teithwyr oedd yn dymuno dal bws 
gerllaw. Gan weithio gyda chyngor y ddinas a gweithredwyr, cwblhawyd gwaith i gyfeirio 
teithwyr yn fwy effeithiol yn uniongyrchol o'r orsaf reilffordd i arosfannau bws gerllaw sydd 
hefyd wedi cael eu gwella, gyda gwell arwyddion i deithwyr. Defnyddiwyd data BPS i 
ddarbwyllo Cyngor Sir Essex a gweithredwyr bysiau lleol i wella gwybodaeth a 
gwasanaethau i deithwyr yn Harlow a Colchester. 
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Dod ag awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau at ei gilydd i weithio er budd teithwyr. 
Defnyddiwyd data BPS i fwydo mewnbwn Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr i Bartneriaethau 
Ansawdd. Defnyddiwyd data BPS hefyd i lunio cynllun gweithredu gyda Chyngor Sir 
Cumbria a Stagecoach. 

Cael mynediad i yrwyr gwerth am arian ar lefel leol. Yn Medway, mae prydlondeb wedi 
cael ei flaenoriaethu ar agenda’r awdurdod lleol ac Arriva am fod y BPS wedi tynnu sylw at 
yr effaith negyddol roedd perfformiad gwael yn ei chael ar ganfyddiadau o werth am arian. 

Ysgogi cynllunio trafnidiaeth. Defnyddiodd Cyngor Sir Caergrawnt y BPS fel dangosydd 
yn ei Gynllun Cynaliadwyedd.  
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Grymuso teithwyr â gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth 

Hyrwyddo arfer da wrth drafod cwynion a darparu cyngor ac eiriolaeth i achwynwyr 

Cysylltodd cyfanswm o 14,487 o deithwyr â Ffocws ar Deithwyr yn 2010-11.  

Mae ein tîm cyngor i deithwyr yn trafod gyda chwmnïau rheilffyrdd pan fo teithwyr yn 
anfodlon ar y ffordd y mae cwmni trenau wedi ymateb i'w cwyn. Rydym yn galw'r rhain yn 
gwynion apêl, a derbyniwyd 2,333 ohonynt yn 2010-11. 

Rydym yn dadansoddi'r math o broblemau y cysylltir â ni yn eu cylch i wella ein dealltwriaeth 
o bryderon cyffredinol teithwyr. 

Sut gwnaethon ni? 

Mae Ffocws ar Deithwyr yn gofyn i deithwyr pa mor fodlon ydynt ar yr ymateb i'w cwyn. 
Gwnawn hyn er mwyn gallu gwella'r gwasanaeth a ddarparwn i deithwyr. 

Eleni, roedd 89% o’r teithwyr a ymatebodd i'n harolwg yn fodlon ar y ffordd y trafodwyd eu 
cwyn apêl. 

Gwneud iawn i deithwyr 

Rydym yn defnyddio ein dylanwad a’n gwybodaeth am y diwydiant i drafod canlyniad i 
deithwyr unigol ac i gywiro pethau i atal problemau rhag digwydd eto. Eleni, llwyddwyd i 
sicrhau £62,560 ychwanegol gan gwmnïau trenau mewn iawndaliadau neu daliadau ewyllys 
da i deithwyr. 

Mae'r data isod yn dangos nifer yr apeliadau a agorwyd gan Ffocws ar Deithwyr fesul mis yn 
ystod y flwyddyn. Trefnir hwy fesul darparwr gwasanaeth yn nhrefn tabl cynghrair. 

CGT  Ebrill  Mai Meh  Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag Ion  Chwe  Maw Cyfanswm

East Coast   41  32 32  40  46 26 30 33 31 35  32  51 429

First Great Western  21  17  15  26  21  23  33  22  19  25  27  26  275 

Virgin Trains  22  17 16  22  12 14 13 11 7 23  29  25 211

South West Trains  15  25 13  11  12 21 17 14 6 12  23  20 189

Cross Country  5  10 9  8  6 9 14 11 7 14  11  21 125

East Midland Trains  18  6 5  10  30 15 6 13 4 2  3  9 121

South Eastern Rail  12  8 16  11  4 8 6 11 8 12  14  11 121

National Express EA  13  9 7  6  9 8 11 10 10 14  7  5 109

First Scotrail  12  13 4  10  6 7 6 9 5 6  13  13 104

Northern Rail  8  4 6  9  6 8 7 9 7 14  8  11 97

Southern Rail  12  12 8  7  5 8 4 9 2 7  11  11 96

The Trainline.com  9  6 17  5  8 5 7 9 4 6  8  4 88
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London Midland  4  11 11  10  5 4 4 6 2 7  12  11 87

First TransPennine 
Express  11  4  4  4  8  6 

   7 
5  9  13  4  5  80 

First Capital 
Connect  3  6  5  4  1  6 

1 
1  1  2  1  2  33 

Arriva Trains Wales  3  2 1  4  3 2 3 4 2 2  0  3 29

NRE  3  1 3  2  2 2 4 2 3 1  0  3 26

Merseyrail  0  3 1  0  1 4 2 4 1 3  0  0 19

Grand Central  3  1 1  3  0 1 0 2 1 2  3  1 18

Chiltern  1  0 2  1  1 2 0 0 1 4  3  1 16

Raileasy  0  2 2  1  3 1 1 1 1 0  2  0 14

c2c  0  0 1  1  0 0 0 3 1 3  2  3 14

ATOC  0  0 2  0  1 3 1 0 0 0  1  1 9

Network Rail  0  1 1  0  2 1 0 0 1 1  1  1 9

Nexus  0  0 1  1  0 1 0 0 0 0  0  3 6

IRCAS1  1  0 0  0  1 0 0 1 0 0  1  1 5

First Hull Trains  0  0 0  0  0 0 0 0 0 2  0  0 2

National Express EC  0  0 1  0  0 0 0 0 0 0  0  0 1

Metrolink  0  0 0  0  0 0 0 0 0 0  0  0 0

IPFAS2  0  0 0  0  0 0 0 0 0 0  0  0 0

Wrexham and 
Shropshire  0  0  0  0  0  0 

0 
0  0  0  0  0  0 

Eurostar  0  0 0  0  0 0 0 0 0 0  0  0 0

Cyfanswm  217  190 184  196  193 185 177 190 133 210  216  242 2333

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Casglu refeniw a chymorth annibynnol  
2 Gwasanaeth apelio annibynnol yn erbyn taliadau cosb 
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Mae’r graff isod yn dangos y mathau o gwynion a dderbyniwyd dros y deuddeg mis diwethaf.  

 

 

Sylwer: rydym yn cofnodi pob achos pryder o gwynion apêl ar wahân, felly disgwylir i'r mathau o gwynion uchod fod yn fwy 
na chyfanswm y 'cwynion apelio' fel arfer. 
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Bod yn weladwy, yn hygyrch ac yn ddealladwy i deithwyr a rhanddeiliaid 

Mae Ffocws ar Deithwyr yn cynhyrchu cylchlythyron chwarterol ar gyfer Prydain Fawr, yr 
Alban a Chymru ynghyd â naw argraffiad rhanbarthol arall i Loegr. Mae'r rhain yn cynnwys 
gwaith diweddaraf Ffocws ar Deithwyr ac yn cael eu hanfon ar e-bost at 700 o randdeiliaid a 
thrwy’r post at 1,500 o bobl eraill, y mae ganddynt i gyd ddiddordeb yn y diwydiant rheilffyrdd 
o adrannau trafnidiaeth awdurdodau lleol i Aelodau Seneddol, Aelodau Senedd yr Alban, 
Aelodau’r Cynulliad, newyddiadurwyr ac adrannau'r llywodraeth. 

Cynhyrchir rhifyn bysiau, coetsis a thramiau hefyd bedair gwaith y flwyddyn ac eto caiff ei 
anfon at gysylltiadau allweddol a chyda chylchgrawn Bus Users UK, a ddosberthir i 1,700 o 
bobl ledled Prydain Fawr. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r tîm cyfathrebu wedi prawfddarllen, brandio, dylunio a 
chyhoeddi 78 o gyhoeddiadau. 

Codi proffil yn y cyfryngau 

Parhaodd Ffocws ar Deithwyr i gynnal proffil uchel yn y cyfryngau yn ystod 2010-11, gyda 59 
cyfweliad cenedlaethol a rhanbarthol wedi’u darlledu, a 450 o gyfweliadau radio. Sicrhaodd 
Ffocws ar Deithwyr hefyd 527 o erthyglau cenedlaethol, 664 achos o sylw rhanbarthol a 
thros 300 o ddarnau masnach, llawer ohonynt yn erthyglau helaeth. Ar ôl ennill ein plwyf  fel 
sefydliad credadwy, llawn gwybodaeth, mae llawer o newyddiadurwyr yn holi llefarwyr 
Ffocws ar Deithwyr yn wythnosol am sylwadau ar straeon rheilffyrdd. 

Digwyddiadau 

Mae Ffocws ar Deithwyr yn siarad mewn cyfran fawr o ddigwyddiadau proffil uchel y 
diwydiant, gan sicrhau y clywir llais teithwyr. Yn ystod y deuddeg mis diwethaf buom yn 
siarad mewn 55 o ddigwyddiadau allanol. 

Cynllun Iaith Gymraeg 

Rydym yn parhau i gadw at y Cynllun Iaith Gymraeg sydd yn ei le gennym. Mae 
cyhoeddiadau am Gymru a theithwyr Cymru yn unig wedi cael eu cyfieithu a'u cyhoeddi. 
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Adran 3 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2010-2011 

Sylwebaeth gan y rheolwyr 
 
Dyma chweched adroddiad a chyfrifon blynyddol Ffocws ar Deithwyr; mae’n cyfeirio at y 
flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2011. Pasiwyd deddfwriaeth eilaidd ym mis Chwefror 2010 a 
ehangodd ein rôl i gynnwys cynrychiolaeth bysiau, coetsis a thramiau yn Lloegr (y tu allan i 
Lundain). Rhestrir ein cyflawniadau eleni ar gyfer teithwyr trenau, bysiau, coetsis a thramiau 
yn yr Adolygiad o Weithgareddau. Yn ystod y cyfnod hwn, cyhoeddodd y llywodraeth y 
byddai Ffocws ar Deithwyr yn destun diwygio sylweddol, gan arwain at raglen ailstrwythuro a 
gychwynnodd ym mis Mawrth 2011. Bydd yr ailstrwythuro yn arwain at lai o staff, a bydd hyn 
yn peri costau diswyddo y darparwyd ar eu cyfer yn y datganiadau ariannol hyn. 
 
Oherwydd i’r llywodraeth gyflwyno mesurau rheoli gwariant ychwanegol ym mis Mehefin 
2010, nid oedd modd cwblhau sawl darn allweddol o waith ymchwil teithwyr i ysgogi 
gwelliannau i deithwyr a oedd wedi'u cynnwys yn ein cynlluniau busnes ar gyfer 2010-11. 
 
Oherwydd y newid i’n cynlluniau yn sgîl y mesurau rheoli gwariant, roedd y gwariant net ar 
gyfer y flwyddyn yn is na'r rhagolygon cyn ystyried y ddarpariaeth diswyddo. 
 
Natur ein gwaith 
Ffocws ar Deithwyr yw enw gweithredol y Cyngor Teithwyr, a elwid gynt yn Gyngor Teithwyr 
Rheilffyrdd, a gyfansoddwyd yn swyddogol ar 25 Chwefror 2010 o ganlyniad i newid Deddf 
Rheilffyrdd 2005. Mae Ffocws ar Deithwyr yn gorff cyhoeddus gweithredol anadrannol a 
sefydlwyd gan y Llywodraeth i ddiogelu buddiannau teithwyr rheilffyrdd Prydain a theithwyr 
bysiau Lloegr y tu allan i Lundain, teithwyr coetsis ar wasanaethau cartref cofrestredig a 
theithwyr tramiau. Fe’n hariennir gan yr Adran Drafnidiaeth, ond mae ein gweithrediadau a’r 
polisïau a lunnir gennym yn annibynnol ar y llywodraeth. 
 
Cyllid 
Ariennir y sefydliad drwy grant cymorth gan yr Adran Drafnidiaeth, a derbyniwyd £8.7 miliwn 
yn 2010-11. Dyrannwyd £1.1 miliwn ohono ar gyfer gwaith ar yr Arolwg Teithwyr 
Cenedlaethol, £2.2 miliwn ar gyfer cynrychioli teithwyr bysiau, coetsis a thramiau a £130,000 
ar gyfer ymchwil teithwyr dirgel ar fysiau. Yn ogystal, sicrhaodd Ffocws ar Deithwyr 
£141,000 o incwm trydydd parti eleni ar gyfer prosiectau ar y cyd. 
 
Ym mis Mehefin 2010, symudodd ein swyddfa yn Llundain, ac ym mis Chwefror 2011, 
symudodd ein swyddfa ym Manceinion. Mae cytundebau prydles newydd wedi cychwyn ar 
gyfer y ddwy swyddfa, a chynhwyswyd costau gwaith adeiladu yng nghyfrifon eleni. Bydd y 
costau hyn yn cael eu hamorteiddio dros gyfnod y brydles. Roedd rhaid symud y ddwy 
swyddfa, ac mae’n golygu bod Ffocws ar Deithwyr bellach wedi ei leoli mewn adeiladau ar yr 
ystâd sifil yn unig. 
 
Newid 
Dechreuwyd ymgynghori â staff ym mis Mawrth 2011 ynghylch ailstrwythuro arfaethedig i 
arbed costau o tua 50% (ac eithrio'r ATC). Byddai'r cynigion ailstrwythuro yn golygu tua 20 
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yn llai o staff, a chyflawnir rhai o'r gostyngiadau hyn trwy ymadawiadau gwirfoddol, ond 
efallai y bydd y gweddill yn golygu diswyddiadau gorfodol. Darparwyd ar gyfer costau'r 
diswyddiadau yng nghyfrifon 2010-11. Rydym yn gobeithio cwblhau ailstrwythuro’r sefydliad 
erbyn 3 Mehefin 2011. 
 
Yn ogystal â chyflawni arbedion trwy leihau nifer y staff, rydym hefyd yn archwilio cyfleoedd 
pellach i arbed costau o'n swyddfeydd ym Manceinion a Llundain a fydd yn golygu gwneud 
defnydd mwy hyblyg o'r lle yn y swyddfa. 
 
Staff 
Rhaid i'n staff gymryd y clod am y llwyddiannau eleni, ac maent yn haeddu diolch am eu 
gwaith caled a'u cyfraniad yn ystod y flwyddyn i sicrhau ein bod yn cyflawni amcanion ein 
cynllun busnes, gan gynnwys ymestyn ein rôl i gynnwys cynrychioli teithwyr bysiau, coetsis a 
thramiau. 
 
Ym mis Mawrth 2011, cychwynnwyd proses ailstrwythuro i gyflawni’r toriadau i’n cyllid yn y 
dyfodol a allai arwain at ddiswyddo rhai aelodau o staff. Cafwyd rhai cynigion defnyddiol 
mewn ymgynghoriad â staff ar y newidiadau sylweddol hyn am sut y gallwn barhau i wneud 
gwahaniaeth i deithwyr gyda llai o staff. 
  
Cynyddodd nifer cyfartalog y staff a gyflogir o un o gymharu â'r flwyddyn flaenorol, oherwydd 
ein bod wedi graddoli ein recriwtio yn ystod 2009-10 er mwyn datblygu ein gallu a’n 
harbenigedd i ymdopi â'r cyfrifoldebau ychwanegol o gynrychioli teithwyr bysiau. 
 
Daliwyd ati i weithredu ein cynllun bonws syml yn ystod y flwyddyn er mwyn cydnabod staff 
sydd wedi cyflawni perfformiad eithriadol. Ceir rhagor o fanylion yn yr Adroddiad Taliadau ar 
dudalennau 24 i 28. 
 
Yn ystod y flwyddyn, lefel yr absenoldebau heb eu cynllunio oherwydd salwch oedd 3% 
(2009-10: 3%) o gyfanswm amser y staff. 
 
Ceir manylion y tâl i gyfarwyddwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn yn yr Adroddiad Taliadau 
ar dudalennau 24 i 28. 
 
Llywodraethu corfforaethol 
Mae gan Ffocws ar Deithwyr fwrdd yn cynnwys 10 aelod anweithredol a benodwyd yn dilyn 
cystadleuaeth lawn a reoleiddiwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus 
(OCPA). Mae eu bywgraffiadau ar gael ar wefan Ffocws ar Deithwyr. Y bwrdd sy'n gyfrifol 
am bennu cyfeiriad strategol a phrif bolisïau’r sefydliad, a darparu rheolaeth gorfforaethol a 
goruchwylio cyllid a gweithrediadau. Ceir manylion y bwrdd a'i bwyllgorau ar dudalennau 19 i 
20. 
 
Cynllun Cydraddoldeb 
Yn dilyn ymgynghoriad â thri grŵp o deithwyr anabl, cyhoeddodd Ffocws ar Deithwyr 
Gynllun Cydraddoldeb Anabledd ym mis Rhagfyr 2007, a oedd yn cynnwys ein cynllun 
gweithredu. Caiff y cynllun ei ddiweddaru bob blwyddyn, ac rydym yn parhau i wneud 
cynnydd o ran y camau gweithredu rydym wedi ymrwymo iddynt, gan gynnwys datblygu'r 
wefan yn unol â safonau "See It Right" a sicrhau y caiff ystyriaethau cydraddoldeb a 
hygyrchedd eu cynnwys fel rhan o'n cynlluniau gwaith. Rydym wrthi'n datblygu Cynllun 
Cydraddoldeb Sengl newydd ar hyn o bryd yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb Newydd. 
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Rydym yn parhau i hybu ymwybyddiaeth o anabledd a chydraddoldeb ymysg staff trwy 
sesiynau hyfforddi, ac rydym bob amser yn annog amgylchedd gwaith mewnol amrywiol ac 
agored. Mae gwella dibynadwyedd y System Archebu i Deithwyr sydd angen Cymorth 
(APRS) wedi parhau i fod yn flaenoriaeth. Rydym wedi gweithio gyda'r Adran Drafnidiaeth 
(DfT) a Chymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau (ATOC), ac yn y flwyddyn sydd i ddod 
rydym yn rhagweld gwelliant enfawr i isadeiledd y system APRS. Rydym yn cynllunio 
ymchwil pellach i'r system honno yn y flwyddyn sydd i ddod i asesu a oes cynnydd o ran 
darparu gwasanaeth cymorth dibynadwy i'r rhai sy’n ei archebu. Adolygir y cynllun eto yn 
2011-12. Rydym hefyd yn datblygu ein gwaith gyda sefydliadau sy'n cynrychioli teithwyr ag 
anableddau. Rydym yn ceisio cefnogi eu gwaith a dysgu ganddynt. 

 
Iechyd a diogelwch 
Ein polisi yw darparu amgylchedd diogel, iach i’n staff a’n hymwelwyr. Adnewyddwyd y ddwy 
ganolfan sydd gennym, yn Llundain a Manceinion, i ddarparu amgylchedd gweithio cyfoes i'r 
staff. 
 
 
Cyfraniadau elusennol a gwleidyddol 
Ni wnaeth Ffocws ar Deithwyr unrhyw gyfraniadau elusennol na gwleidyddol yn ystod y 
flwyddyn. 
 
 
Trafod data 
Cyhoeddodd Swyddfa'r Cabinet adolygiad o ddiogelu gwybodaeth yn y llywodraeth, a oedd 
yn nodi ystod eang o gamau gweithredu sy'n ofynnol er mwyn gwella diogelu data. Fel corff 
cyhoeddus anadrannol, mae'n ofynnol i ni gydymffurfio â'r canllawiau llymach ar drafod data 
personol sensitif. Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi gweithredu polisïau a gweithdrefnau i 
sicrhau bod mesurau priodol ar waith gennym ar gyfer trafod unrhyw ddata personol sensitif. 
Mae'r rhain yn cynnwys sicrwydd misol gan berchnogion asedau gwybodaeth a sicrwydd 
chwarterol a blynyddol i'r Adran Drafnidiaeth. Ni fu unrhyw ddigwyddiadau yn ymwneud â 
data yn ystod y flwyddyn. 
 
 
Datgeliadau i archwilwyr 
Fel Swyddog Cyfrifo, cyn belled ag y gwn i, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 
nad yw archwilwyr Ffocws ar Deithwyr yn ymwybodol ohoni, ac rwyf wedi dilyn pob cam 
rhesymol y dylaswn eu cymryd i sicrhau fy mod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth 
archwilio berthnasol ac i gadarnhau bod archwilwyr Ffocws ar Deithwyr yn ymwybodol o'r 
wybodaeth honno. 
 
 
Y Bwrdd 
Penodir aelodau bwrdd anweithredol gan Ysgrifennydd Gwladol Trafnidiaeth (cadeirydd a 
dim mwy na 12 aelod), Cynulliad Cenedlaethol Cymru (un aelod), Gweinidogion yr Alban (un 
aelod) a Chynulliad Llundain (un aelod) yn unol â'r cod ymarfer a gyflwynwyd gan Swyddfa'r 
Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. Mae aelodau'r Bwrdd yn ymarferol ac yn darparu 
cyfraniad ac arweiniad gwerthfawr i waith parhaus Ffocws ar Deithwyr. Mae’r cyfraniadau’n 
cynnwys mewnbwn tymor byr, prosiectau gweithredol untro, perthnasau tymor hwy a 
chefnogaeth allanol ar gyfer strategaethau defnyddio llwybrau. Rhestrir aelodau presennol a 
diweddar y bwrdd isod: 



 

22 
 

 
 Dyddiad y 

penodiad 
gwreiddiol 

Dyddiad y 
dechreuodd y 

penodiad cyfredol 
neu fwyaf 
diweddar 

Tymor 
Cyfredol 

(blynyddo
edd) 

 

Llywodraethu 
Ystadegau 

Pwyllgor 
Archwilio 

Pwyllgor 
Taliadau 

 

C Foxall  
(Cadeirydd) 

23 Medi 2005 23 Medi 2009 4 √   

D H Burton 24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2008 4  √  

P M Davis 24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2008 Gweler y 
nodyn isod 

√   

J A King 24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2009 Gweler y 
nodyn isod 

   

J A King 1 Mawrth 2011 1 Mawrth 2011 Gweler y 
nodyn isod 

 

C E Knights 24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2008 3  √ √ 

D Langslow 
(Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Archwilio tan fis 
Mehefin 2010) 

24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2008 3 √ √  

D Leibling 9 Ionawr 2009 9 Ionawr 2009 4 √   
D Mead 24 Gorffennaf 

2005 
24 Gorffennaf 2009 4  √ 

W E Samuel 
(Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Archwilio o fis 
Gorffennaf 
2010) 

24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2009 4  √  

B Saunders 24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2009 4  √  

M J Seale 24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2008 Gweler y 
nodyn isod 

  √ 

S M Thomas 1 Mai 2006 1 Mai 2009 4    
N Walmsley 
(Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Taliadau) 

24 Gorffennaf 
2005 

24 Gorffennaf 2009 4 √  √

 
Nodyn: Ymddeolodd Mr Phil Davies, Mr James King a Mr Marc Seale o’r Bwrdd ar 23 
Gorffennaf 2010. Penodwyd Mr King i Fwrdd Ffocws ar Deithwyr o 1 Mawrth 2011 yn dilyn 
cystadleuaeth agored a gynhaliwyd gan Transport Scotland ar ran Gweinidogion yr Alban. 
 
Penodwyd Mr Samuel yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio o 9 Mehefin 2010 pan adawodd Dr 
D Langslow y swydd honno. 
 
Mae gan y bwrdd gyfrifoldeb corfforaethol dros sicrhau bod Ffocws ar Deithwyr yn cyflawni’r 
nodau a’r amcanion y cytunwyd arnynt gydag Ysgrifennydd Gwladol Trafnidiaeth ac am 
hybu defnydd effeithlon ac effeithiol o staff ac adnoddau eraill Ffocws ar Deithwyr. 
 
Prif ddiben y pwyllgor archwilio yw cefnogi Ffocws ar Deithwyr ar bob mater sy'n ymwneud â 
llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol (gan gynnwys y datganiad ar Reoli Mewnol) a 
goruchwylio'r broses archwilio fewnol ac allanol. Mae hyn yn golygu darparu cyngor, 
arweiniad a chymorth i'r Prif Weithredwr wrth gyflawni rôl y Swyddog Cyfrifo. 
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Prif ddiben y pwyllgor taliadau yw cefnogi Ffocws ar Deithwyr ar bob mater sy'n ymwneud â 
pholisi cyflogau a graddio a thelerau cyflogaeth. 
 
 
 
Perfformiad Gweithredol 
Mae ein cynllun corfforaethol 2009-12 yn nodi sut rydym yn bwriadu cyflawni ein saith prif 
amcan dros y tair blynedd, ac yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer pob un o'r saith amcan. 
 
Dyma ein saith amcan corfforaethol hyd at 31 Mawrth 2012: 

• gwneud gwahaniaeth i bob teithiwr rheilffordd 
• mynd i’r afael ag enghreifftiau o wasanaeth rheilffordd gwael i deithwyr 
• gwella mynediad i wasanaethau i deithwyr rheilffyrdd ag anghenion penodol 
• hyrwyddo arfer da wrth drafod cwynion am y rheilffyrdd a darparu cyngor ac 

eiriolaeth i achwynwyr 
• datblygu a chyflwyno cynrychiolaeth effeithiol i deithwyr bysiau, coetsis a thramiau 
• cynyddu ymwybyddiaeth rhanddeiliaid o Ffocws ar Deithwyr a’n dylanwad 
• hybu gallu Ffocws ar Deithwyr i sicrhau’r fargen orau i deithwyr. 

 
Adroddir ein cynnydd o ran amcanion y cynllun corfforaethol yn yr Adolygiad o 
Weithgareddau, gan gynnwys ein llwyddiannau eleni. 
 
Y flwyddyn gyfredol 
Gwariodd y sefydliad gostau net o £8.5 miliwn yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2011. Cafodd 
tua 20% (2009-10: 24%) o'n gwariant ei fuddsoddi mewn ymchwil ar faterion teithwyr sy'n 
sicrhau ein bod yn gallu darparu tystiolaeth wrthrychol i gefnogi ein hymgyrchoedd dros 
welliannau. 
 
Ariannwyd ein costau trwy gymorth grant a dderbyniwyd gan yr Adran Drafnidiaeth sy'n 
noddi Ffocws ar Deithwyr. Yn ogystal, eleni rydym wedi sicrhau ariannu ar y cyd gwerth 
£141,000 ar gyfer nifer o brosiectau. 
 
Cyfanswm gweddill yr ecwiti trethdalwyr oedd £111,000 ar ddiwedd y flwyddyn, a 
chyfanswm y cymorth grant a gafwyd yn ystod y flwyddyn oedd £8,657,000, y gwariwyd 
£243,000 ohono ar asedau anghyfredol. 
 
Rhwymedigaethau pensiwn 
Mae Ffocws ar Deithwyr yn rhan o drefniadau Pensiwn y Gwasanaeth Sifil a ddisgrifir yn yr 
Adroddiad Taliadau, ac mae nodyn 1.6 yn y cyfrifon yn egluro sut y cyfrifir am 
rwymedigaethau a chostau pensiynau. 
 
 
Talu cyflenwyr 
Mae Ffocws ar Deithwyr yn ymdrechu i gydymffurfio â Chod Ymarfer Talu'n Well ac mae'n 
ceisio talu anfonebau o fewn 30 niwrnod o’u derbyn. Yn ystod y flwyddyn, talodd 99.8% 
(2009-10: 99.6%) o anfonebau o fewn 30 niwrnod, ac 84.8% (2009-10: 91.5%) o fewn 10 
niwrnod gwaith. 
 
Staff 
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Drwy raglen recriwtio ac ailstrwythuro yn ystod 2009-10, adeiladwyd gallu'r sefydliad i 
dderbyn y cyfrifoldeb ychwanegol o gynrychioli teithwyr bysiau, coetsis a thramiau yn Lloegr. 
Mae'r staff i'w canmol am y cyflawniadau a nodir yn yr Adolygiad o'r Flwyddyn mewn cyfnod 
a fu’n ansicr yn dilyn y cyhoeddiad am ddiwygio Ffocws ar Deithwyr yn sylweddol. 
 
Mae'r diwygio sylweddol wedi golygu gostyngiad sylweddol i’n cyllid yn y dyfodol, ac ym mis 
Mawrth 2011, cychwynnwyd ar y broses ailstrwythuro i gyflawni'r arbedion a allai arwain at 
golli swyddi, ac rydym wedi bod yn ymgynghori â staff ar y newidiadau hyn. Ni fydd y 
cynlluniau ailstrwythuro yn cael eu cwblhau tan fis Mehefin 2011. Darparwyd ar gyfer costau 
diswyddo posib yn y datganiadau ariannol hyn. 
 
Rydym yn ymroddedig i roi cyfle cyfartal i'n holl staff, ac nid ydym yn goddef 
camwahaniaethu ar sail rhyw, hil neu darddiad cenedlaethol, lliw, cred grefyddol, anabledd, 
statws priodasol, oedran na thueddfryd rhywiol. 
 
Rydym yn awyddus i roi ystod o gyfleoedd hyfforddi a datblygu i'n staff i sicrhau bod yr 
wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ganddynt i gyflawni eu cyfrifoldebau’n effeithiol. Yn ystod 
y flwyddyn, rydym wedi gwario £156,000 i gefnogi gwella perfformiad staff, gan gynnwys 
datblygu a chyfathrebu’r cynllun busnes. Rydym hefyd wedi cyflwyno rhaglen sefydlu ar 
gyfer yr holl staff newydd. 
 
Adnoddau 
Cryfder allweddol y sefydliad yw’r dylanwad sydd ganddo drwy’r wybodaeth a’r arbenigedd a 
geir drwy ymchwil teithwyr wedi'i thargedu, a thrwy weithio'n agos gyda rhanddeiliaid 
allweddol yn y diwydiant rheilffyrdd a bysiau. Gwerth ein buddsoddiad mewn ymchwil i 
deithwyr dros y flwyddyn oedd £1,697,000, gan gynnwys yr Arolwg Teithwyr Cenedlaethol 
a’r ymchwil teithwyr dirgel ar fysiau. Amlygwyd y prif brosiectau ymchwil eleni yn yr 
Adolygiad o Weithgareddau, ac mae manylion llawn ein gwaith ymchwil ar gael ar ein 
gwefan. 
 
 
Blynyddoedd i ddod 
Yn 2009 cyhoeddwyd ein Cynllun Corfforaethol 2009-12, a oedd yn nodi ein bwriadau ar 
gyfer y ddwy flynedd nesaf. Mae ein hamcanion a nodir yn y ddogfen honno yn dangos 
cynlluniau Ffocws ar Deithwyr ar gyfer y dyfodol i gyflawni ein cenhadaeth o 'sicrhau gwell 
bargen i deithwyr'. 
 
Mae'r sefydliad wedi cytuno ar gyllid o £4.7 miliwn ar gyfer 2011-12 a byddwn yn cwblhau 
ein gwaith ailstrwythuro ym mis Mehefin 2011 i sicrhau arbedion er mwyn aros o fewn ein 
cyllideb newydd. Unwaith y byddwn wedi cwblhau'r ymarfer ailstrwythuro hwn, byddwn yn 
adolygu ein blaenoriaethau corfforaethol a’n cynllun busnes yn sgîl y lefel ariannu is. 
 
Materion cymdeithasol ac amgylcheddol 
Fel yr esboniwyd yn adroddiad y prif weithredwr, nid yw'r sefydliad yn gwneud rhoddion 
ariannol i elusennau. 
 
Rydym wedi dechrau ailgylchu gwastraff swyddfa lle bo hynny'n ymarferol. Yn ogystal, mae 
staff ac aelodau bwrdd Ffocws ar Deithwyr yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus wrth 
ymgymryd â busnes swyddogol. 
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Trefniadau contractiol hanfodol 
Mae prif drefniadau contractiol y sefydliad ar gyfer ymchwil teithwyr, gan gynnwys yr Arolwg 
Teithwyr Cenedlaethol (ATC), Arolwg Teithwyr Dirgel ar Fysiau ac Arolwg Boddhad Teithwyr 
Bysiau, a’n darparwr isadeiledd a’n cymorth TG allanol. 
 
Rheolir y contract ar gyfer yr ATC drwy adroddiadau rheolaidd ar berfformiad fesul lefel 
gwasanaeth, a dyfarnwyd ef yn unol â thelerau'r contract fframwaith ymchwil oedd eisoes ar 
waith ar ôl diwedd y flwyddyn gan fod y contract presennol yn dod i ben ym mis Ebrill 2011. 
 
Prif elfennau o risg ac ansicrwydd 
Mae gwaith Ffocws ar Deithwyr yn dibynnu'n drwm ar ei hygrededd, a'r prif risg yw methu â 
chynnal enw da'r sefydliad, a fyddai'n lleihau ei allu i ddylanwadu ar randdeiliaid allweddol er 
mwyn sicrhau gwelliannau i deithwyr. Er mwyn lleihau’r risg hon, mae'r sefydliad wedi 
sefydlu model risg menter. Ymhlith pethau eraill, fe’i defnyddir i ganfod a fydd prosiect neu 
ddarn o waith yn peryglu enw da Ffocws ar Deithwyr. 
 
Strwythur ariannol y busnes 
Ariennir Ffocws ar Deithwyr gan gymorth grant oddi wrth yr Adran Drafnidiaeth. Gwnaed 
taliad cychwynnol i'r sefydliad i ddarparu cyfalaf gweithio. Gwnaed taliadau misol dilynol gan 
yr adran ar sail gwariant gwirioneddol y mis blaenorol, a gofynion a ragwelir at y dyfodol. Fel 
yr adroddwyd uchod, mae Ffocws ar Deithwyr wedi cytuno ar ei ofynion ariannu gyda'r 
Adran Drafnidiaeth tan 2012. 
 
Cyfrifon ac Archwilio 
O dan baragraff 8(2) o Atodlen 5 o Ddeddf Rheilffyrdd 2005, mae Ysgrifennydd Gwladol 
Trafnidiaeth, gyda chymeradwyaeth y Trysorlys, wedi cyfarwyddo Ffocws ar Deithwyr i 
baratoi datganiad o gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol ar ffurf ac ar sail a nodir yn y 
Cyfarwyddyd Cyfrifon. Paratoir y cyfrifon ar sail croniadau a rhaid iddynt roi darlun gwir a 
theg o faterion Ffocws ar Deithwyr ar ddiwedd y flwyddyn ac o'i incwm a'i wariant a’i holl 
enillion a cholledion cydnabyddedig a'i lifau arian ar gyfer y cyfnod ariannol. Wrth baratoi'r 
cyfrifon, mae'n ofynnol i Ffocws ar Deithwyr gydymffurfio â gofynion Llawlyfr Adroddiadau 
Ariannol y Llywodraeth. 
 
Archwiliwyd y datganiadau hyn gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol am gost o £22,000, 
ac ni thalwyd neb am unrhyw wasanaethau nad ydynt yn ymwneud ag archwilio. 
 
 
 
 
 
Anthony Smith 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifo 
23 Mehefin 2011 
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Adroddiad Taliadau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2011 
Mae'r pwyllgor taliadau yn cynnwys tri aelod anweithredol o'r bwrdd: Nigel Walmsley 
(cadeirydd), Marc Seale tan fis Gorffennaf 2010, Derek Mead ers mis Gorffennaf 2010, a 
Christine Knights. 
 
Mae’r pwyllgor taliadau’n ystyried: 

• strwythur cyflogau a graddio cyffredinol gweithwyr Ffocws ar Deithwyr 
• ychwanegiadau costau byw a thâl pherfformiad blynyddol 
• unrhyw newidiadau arfaethedig i delerau neu amodau cyflogaeth gweithwyr Ffocws 

ar Deithwyr 
• unrhyw newidiadau arfaethedig i drefniadau’r pensiwn galwedigaethol 
• y polisi cyffredinol ar gyfer talu staff ar lefel weithredol 
• y trefniadau talu unigol i staff ar lefel weithredol, a chymeradwyo unrhyw gynigion ar 

gyfer newidiadau dilynol i'r trefniadau hynny 
• lefel a strwythur taliadau ar gyfer staff ar lefel weithredol. 

 

Cytunir ar unrhyw gynnydd blynyddol i dâl aelodau'r bwrdd rhwng cadeirydd y bwrdd a'r 
Adran Drafnidiaeth. Nid yw aelodau o'r pwyllgor taliadau wedi cael eu cynnwys mewn 
penderfyniadau sy'n ymwneud â'u taliadau eu hunain. Yn unol â rhewi cyflogau’r 
Gwasanaeth Sifil yn ystod 2010-11, ni wnaed unrhyw gynnydd i dâl yr aelodau. 
 
Mae'r trefniadau ar gyfer newidiadau i dâl aelodau'r tîm rheoli gweithredol yr un fath ag ar 
gyfer gweithwyr eraill yn y sefydliad. Ni roddwyd codiad cyflog i staff yn ystod 2010-11 yn 
dilyn y cyhoeddiad ynghylch rhewi cyflogau’r Gwasanaeth Sifil. 
 
Daliwyd ati gyda'n cynllun bonws blynyddol syml yn 2010-11, a derbyniodd 15 aelod o staff 
daliadau bonws ar gyfer 2009-10, cyfanswm o £19,995. Mae'r cynllun bonws yn cydnabod 
perfformiad eithriadol staff i ddarparu gwerth eithriadol, neu lefelau uchel o broffesiynoldeb 
neu ymrwymiad personol wrth gyflwyno gwaith o ansawdd uchel. Mae'r holl staff, gan 
gynnwys aelodau o'r tîm rheoli, yn gymwys i gymryd rhan yn y cynllun bonws, a 
chymeradwyir unrhyw ddyfarniadau gan Gadeirydd y Pwyllgor Taliadau. 
 
Mae elfennau o dâl y Prif Weithredwr yn gysylltiedig â chyflawni amcanion busnes allweddol 
y cytunwyd arnynt gyda’r Cadeirydd a'r Adran Drafnidiaeth. Caiff lefel wirioneddol unrhyw 
daliad ei hasesu gan y Cadeirydd a rhaid i’r pwyllgor taliadau gytuno iddi.  
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Aelodau'r bwrdd (wedi’u harchwilio) 
Isod amlinellir y taliadau i aelodau anweithredol y bwrdd ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mawrth 
2011. 
 
 Ffioedd bwrdd a dalwyd yn 

y cyfnod hyd at 
Dyddiad y 

penodiad cyfredol 
neu fwyaf diweddar 

Dyddiad terfyn y 
penodiad 

 31 Mawrth 
2011 

£000oedd 

31 Mawrth 
2010 

£000oedd 
C Foxall  (Cadeirydd)  47 39 23 Medi 2009 23 Medi 2013 
D H Burton 16 16 24 Gorffennaf 2008 23 Gorffennaf 2012 
P M Davis 5 16 24 Gorffennaf 2008 23 Gorffennaf 2010 
J A King 5 16 24 Gorffennaf 2009 23 Gorffennaf 2010 
J A King 1 n/a 1 Mawrth 2011 28 Chwefror 2015 
C E Knights 16 16 24 Gorffennaf 2008 23 Gorffennaf 2011 
D Langslow  16 16 24 Gorffennaf 2008 23 Gorffennaf 2011 
D Leibling 1 - - 9 Ionawr 2009 8 Ionawr 2013 
D Mead 16 16 24 Gorffennaf 2009 23 Gorffennaf 2013 
W E Samuel 16 16 24 Gorffennaf 2009 23 Gorffennaf 2013 
B Saunders 16 16 24 Gorffennaf 2009 23 Gorffennaf 2013 
M J Seale 5 16 24 Gorffennaf 2008 23 Gorffennaf 2010 
S M Thomas 16 16 1 May 2009 30 April 2013 
N Walmsley  16 16 24 Gorffennaf 2009 23 Gorffennaf 2013 
     
 

1 Penodwyd Mr D Leibling gan Gynulliad Llundain, ac nid yw’n derbyn unrhyw ffioedd gan 
Ffocws ar Deithwyr ar gyfer y penodiad. 
 
Nid yw’r tâl a ddangosir yn y tabl yn cynnwys Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Cyflogwyr sy'n 
daladwy gan Ffocws ar Deithwyr yn gysylltiedg â’r penodiadau hyn. 
 
Nid yw Ffocws ar Deithwyr yn darparu pensiwn i aelodau’r bwrdd, ac ni ddarparwyd budd-
daliadau trethadwy eraill i aelodau'r bwrdd yn ystod y cyfnod. 
 
Mae gan holl aelodau'r bwrdd gyfnod rhybudd o dri mis, ac nid oes unrhyw delerau iawndal 
am ddod â'u contractau i ben yn gynnar. Un penodiad yn unig a fu i'r bwrdd yn ystod y 
flwyddyn, sef James King gan Weinidogion yr Alban. Gan fod ei (ail) benodiad blaenorol yn 
dod i ben a’i benodiad newydd (cyntaf) wedi dechrau yn ystod y flwyddyn adrodd, rydym 
wedi dangos dau gyfnod o dâl. 
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Y Tîm rheoli gweithredol (wedi'u harchwilio) 
Mae aelodau o'r tîm rheoli gweithredol ar gontractau parhaus, ac amlinellir eu tâl,  
ynghyd â'u budd-daliadau pensiwn, isod: 
 

Enw a theitl 

Dyddiad 
Dechrau/ 
Dyddiad 
Gorffen 

 
2010-11 
Cyflog 
mewn 
bandiau o 
£5,000  
[ffigurau 
cymharol 
2009-10] 
(£000oedd) 

2010-11 
Cynnydd 
gwirioneddol 
i’r pensiwn 
a’r 
cyfandaliad 
cysylltiedig 
yn 60 oed 
(bandiau o 
£2,500) 
£000oedd 

Cyfanswm y 
pensiwn a 
gronnwyd 
yn 60 oed ar 
31 Mawrth 
2011 a’r 
cyfandaliad 
cysylltiedig 
(bandiau o 
£5,000) 
£000oedd 

Gwerth 
Trosglwyddo 
Arian Parod 
Cyfatebol ar 
y Dyddiad 
Gorffen 
£000oedd 

Gwerth 
Trosglwyddo 
Arian Parod 
Cyfatebol 
Ddechrau’r 
Flwyddyn 
(£000oedd 
agosaf) 

Gwir 
gynnydd o 
ran Gwerth  
Trosglwyddo 
Arian Parod 
Cyfatebol i'r 
£000oedd 
agosaf 

A Smith 
Prif 
Weithredwr 

1 Ebrill 
2010 - 31 
Mawrth 
2011 

120-125 
[115-120] 

0 – 2.5 
[2.5 – 5] 

 

 20-25 
(20-25) 

349 
 

273 32 

N R Holden 
Cyfarwyddwr 
Adnoddau 

1 Ebrill 
2010 - 31 
Mawrth 
2011 

60-65 
[60-65] 

0 - 2.5 
(0 – 2.5) 

15-20 
(15-20) 

240 201 7 

A Kumar 
Cyfarwyddwr 
Teithwyr 
Rheilffyrdd 

1 Ebrill 
2010 - 31 
Mawrth 
2011 
 

75-80 
[75-80] 

5 – 7.5 
(0 – 2.5) 

55-60  
(10-15) 

158 123 15 

D Sidebottom 
Cyfarwyddwr 
Teithwyr 
Bysiau 

1 Ebrill 
2010 – 31 
Mawrth 
2011 

70-75 
[15-20] 

10 - 12.5 
(0 - 2.5) 

65-70 
(10-15) 

257 187 42 

 

Penodwyd Mr D Sidebottom yn Gyfarwyddwr Teithwyr Bysiau ar 1 Ionawr 2010, felly mae’r 
cyflog ar gyfer 2009-10 am gyfnod o dri mis o'r dyddiad hwnnw. Y ffigur cyfatebol ar gyfer 
blwyddyn lawn yw £70-75. 
 
Mae "cyflog" yn cynnwys cyflog gros ac unrhyw dâl perfformiad neu fonysau a ddyfernir. 
 
Ni dderbyniodd y tîm rheoli gweithredol unrhyw fuddion mewn nwyddau na buddion heblaw 
arian parod yn ystod y cyfnod. 
 
Mae'r holl gyfarwyddwyr yn aelodau o'r cynlluniau pensiwn Classic, Premium neu Classic 
Plus, ac amlinellir prif ddarpariaethau’r rhain isod. 
 
Pensiynau'r Gwasanaeth Sifil 
Darperir buddiannau pensiwn drwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. O 30 Gorffennaf 
2007, gall gweision sifil fod mewn un o bedwar cynllun buddion diffiniedig; naill ai cynllun 
'cyflog terfynol' (Classic, Premium neu Classic Plus), neu gynllun 'gyrfa gyfan' (Nuvos). Nid 
ariennir y trefniadau statudol hyn, a thelir am gostau'r buddiannau ag arian y mae'r Senedd 
yn pleidleisio arno bob blwyddyn. Caiff pensiynau sy'n daladwy o dan y cynlluniau Calssic, 
Premium, Classic Plus a Nuvos eu cynyddu'n flynyddol yn unol â newidiadau yn y 
ddeddfwriaeth cynyddu pensiynau. Gall aelodau sy'n ymuno o fis Hydref 2002 ddewis naill 
ai'r trefniant buddion diffiniedig priodol neu bensiwn rhanddeiliad 'prynu arian' o ansawdd da 
gyda chyfraniad sylweddol gan y cyflogwr (cyfrif pensiwn partneriaeth). 
 
Pennir cyfraniadau gweithwyr ar gyfradd o 1.5% o enillion pensiynadwy ar gyfer y cynllun 
Classic a 3.5% ar gyfer Premium, Classic Plus a Nuvos. Mae buddion Classic yn cronni ar 
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gyfradd o un rhan o 80 o’r enillion pensiynadwy terfynol am bob blwyddyn o wasanaeth. Yn 
ogystal, mae cyfandaliad sy'n gyfwerth â thair blynedd o bensiwn yn daladwy wrth ymddeol. 
Yn achos Premium, mae buddion yn cronni ar gyfradd o un rhan o 60 o enillion pensiynadwy 
terfynol am bob blwyddyn o wasanaeth. Yn wahanol i Classic, nid oes unrhyw gyfandaliad 
awtomatig. 
 
Yn ei hanfod, mae Classic Plus yn gyfuniad, gan gyfrifo buddion gwasanaeth cyn 1 Hydref 
2002 yn fras fel y cynllun Classic, a chyfrifo buddion gwasanaeth o fis Hydref 2002 fel y 
cynllun Premium. Yn Nuvos, mae aelod yn cronni pensiwn ar sail ei enillion pensiynadwy yn 
ystod y cyfnod yn aelod o'r cynllun. Ar ddiwedd blwyddyn y cynllun (31 Mawrth) caiff cyfrif 
pensiwn a enillwyd yr aelod ei gredydu â 2.3% o'i enillion pensiynadwy yn y flwyddyn honno 
o’r cynllun, a chaiff y pensiwn cronedig ei uwchraddio yn unol â deddfwriaeth cynyddu 
pensiynau. Ym mhob achos, gall aelodau ddewis ildio (cymudo) pensiwn am gyfandaliad 
hyd at y terfynau a osodwyd gan Ddeddf Cyllid 2004. 
 
Mae'r cyfrif pensiwn partneriaeth yn drefniant pensiwn rhanddeiliaid. Mae'r cyflogwr yn 
gwneud cyfraniad sylfaenol rhwng 3% a 12.5% (yn dibynnu ar oedran yr aelod) i gynnyrch 
pensiwn rhanddeiliaid a ddewisir gan y gweithiwr o banel o dri darparwr. Nid oes rhaid i'r 
gweithiwr gyfrannu, ond pan fydd yn gwneud cyfraniadau, bydd y cyflogwr yn cyfrannu swm 
cyfatebol i’r rhain hyd at derfyn o 3% o’r cyflog pensiynadwy (yn ogystal â chyfraniad 
sylfaenol y cyflogwr). Mae cyflogwyr hefyd yn cyfrannu 0.8% pellach o gyflog pensiynadwy i 
dalu cost yswiriant buddiant risg a ddarperir yn ganolog (marw mewn gwasanaeth ac 
ymddeol oherwydd salwch). 
 
Y pensiwn cronedig a nodir yw'r pensiwn y mae gan yr aelod hawl i'w dderbyn pan fydd yn 
cyrraedd oedran pensiwn, neu'n syth ar ôl peidio â bod yn aelod gweithredol o'r cynllun os 
yw eisoes wedi cyrraedd oedran pensiwn neu’n hŷn na hynny. Oedran pensiwn yw 60 oed 
yn achos aelodau Classic, Premium a Classic Plus a 65 yn achos aelodau Nuvos. 
 
Gellir cael manylion pellach am drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil yn: 
www.civilservice-pensions.gov.uk 
 
Gwerthoedd Trosglwyddo Arian Parod Cyfatebol 
Gwerth Trosglwyddo Arian Parod Cyfatebol (CETV) yw gwerth cyfalafu y buddion cynllun 
pensiwn a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol, wedi ei asesu yn actiwaraidd. Y buddion a 
brisir yw buddion cronedig yr aelod ac unrhyw bensiwn cymar sy'n daladwy o'r cynllun. 
 
Taliad yw CETV a wneir gan drefniant neu gynllun pensiwn i sicrhau buddion pensiwn mewn 
trefniant neu gynllun pensiwn arall pan fydd yr aelod yn gadael cynllun ac yn dewis 
trosglwyddo'r buddiannau a gronnwyd yn ei gynllun blaenorol. Mae'r ffigurau pensiwn a 
ddangosir yn ymwneud â'r buddion y mae'r unigolyn wedi'u cronni o ganlyniad i'w aelodaeth 
gyfan o'r cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn swydd uwch y mae datgeliad yn 
gymwys iddo. 
 
Mae'r ffigurau’n cynnwys gwerth unrhyw fudd pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall y 
mae'r unigolyn wedi'i drosglwyddo i drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Maent hefyd yn 
cynnwys unrhyw fudd pensiwn ychwanegol a gronnwyd gan aelodau o ganlyniad i brynu 
buddiannau pensiwn ychwanegol ar eu cost eu hunain. Cyfrifir CETV yn unol â Rheoliadau 
Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) (Newid), ac nid ydynt yn 
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ystyried unrhyw ostyngiad gwirioneddol neu bosib o ganlyniad i'r Dreth Lwfans Gydol Oes a 
all fod yn ddyledus pan gymerir buddion pensiwn. 
 
Cynnydd gwirioneddol mewn CETV 
Mae hyn yn adlewyrchu'r cynnydd mewn CETV a ariennir gan y cyflogwr i bob pwrpas. Nid 
yw'n cynnwys y cynnydd mewn pensiwn cronedig oherwydd chwyddiant, cyfraniadau a 
dalwyd gan y gweithiwr (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion a drosglwyddwyd o gynllun 
neu drefniant pensiwn arall) ac mae'n defnyddio ffactorau prisio'r farchnad gyffredin ar gyfer 
dechrau a diwedd y cyfnod. 
 
 
 
 
 
Anthony Smith 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifo 
23 June 2011 
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Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifo 

O dan baragraff 8(2) o Atodlen 5 o Ddeddf Rheilffyrdd 2005, mae Ysgrifennydd Gwladol 
Trafnidiaeth, gyda chymeradwyaeth y Trysorlys, wedi cyfarwyddo Ffocws ar Deithwyr i 
baratoi datganiad o gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol ar ffurf ac ar sail a nodir yn y 
Cyfarwyddyd Cyfrifon. Paratoir y cyfrifon ar sail croniadau a rhaid iddynt roi darlun gwir a 
theg o faterion Ffocws ar Deithwyr ar ddiwedd y flwyddyn ac o'i incwm a'i wariant a’i holl 
enillion a cholledion cydnabyddedig a'i lifau arian ar gyfer y cyfnod ariannol. Wrth baratoi'r 
cyfrifon, mae'n ofynnol i Ffocws ar Deithwyr gydymffurfio â gofynion Llawlyfr Adroddiadau 
Ariannol y Llywodraeth, ac yn arbennig: 

• dilyn y Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol, gan 
gynnwys y gofynion cyfrifo a datgelu perthnasol, a chymhwyso polisïau cyfrifo addas 
yn gyson 

• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol 
• nodi a ddilynwyd safonau cyfrifo perthnasol a amlinellir yn Llawlyfr Adroddiadau 

Ariannol y Llywodraeth, a datgelu ac esbonio unrhyw wyriadau perthnasol yn y 
datganiadau ariannol 

• paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes hyfyw, oni bai ei fod yn amhriodol 
cymryd y bydd Ffocws ar Deithwyr yn dal i weithredu. 

 
Dynododd y Cyfarwyddwr Cyffredinol Cartref, fel Swyddog Cyfrifo Ychwanegol i’r Adran 
Drafnidiaeth, brif weithredwr Ffocws ar Deithwyr yn swyddog cyfrifo. Mae ei gyfrifoldebau 
perthnasol fel swyddog cyfrifo, gan gynnwys cyfrifoldeb dros briodoldeb a chysondeb yr 
arian cyhoeddus y mae'r Swyddog Cyfrifo yn gyfrifol amdano, am gadw cofnodion cywir a 
diogelu asedau Ffocws ar Deithwyr, wedi’u nodi yn 'Rheoli Arian Cyhoeddus' Trysorlys EM. 
 
 
Datganiad y Swyddog Cyfrifo ar reoli mewnol 
 
Cwmpas cyfrifoldeb 
Fel Swyddog Cyfrifo, rwyf yn gyfrifol am gynnal system gadarn o fesurau rheoli mewnol sy'n 
cefnogi cyflawni polisïau, nodau ac amcanion sefydliadol a bennwyd yn y ddogfen 
fframwaith y cytunwyd arni gyda'r Adran Drafnidiaeth, gan ddiogelu arian cyhoeddus ac 
asedau'r sefydliad rwyf yn gyfrifol amdanynt, yn unol â'r cyfrifoldebau a roddwyd i mi yn 
nogfen 'Rheoli Arian Cyhoeddus’ Trysorlys EM. Rwyf yn atebol i'r Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Cartref, Swyddog Cyfrifo Ychwanegol yr Adran Drafnidiaeth, ac i'r Senedd am sicrhau 
gwerth am arian, cysondeb a phriodoldeb wrth ddefnyddio holl adnoddau’r sefydliad. 
 
Cefnogir Ffocws ar Deithwyr gan aelodau'r bwrdd sy'n gyfrifol am y canlynol: 

• gosod strategaethau a fframweithiau galluogi’r sefydliad  
• monitro perfformiad o ran amcanion a thargedau'r cynllun gwaith blynyddol 
• nodi'r gweithgareddau canolog angenrheidiol i gefnogi cyflwyno’r Cynllun 

Corfforaethol a chymeradwyo'r gyllideb flynyddol 
• gwerthuso effaith materion sy'n dod i'r amlwg neu wyriadau sylweddol o gyflenwi’r 

Cynllun Corfforaethol a'r Cynllun Gwaith. 
 
Mae'r Bwrdd yn cynnwys 10 aelod anweithredol a phenodir cadeirydd anweithredol. 
Sefydlwyd Pwyllgor Archwilio i gefnogi'r Prif Weithredwr drwy fonitro ac adolygu 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd y sefydliad o ran: 

• trefniadau llywodraethu corfforaethol; 
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• prosesau ar gyfer rheoli risgiau; 
• archwilio mewnol a gweithgareddau cysylltiedig; 
• ymatebion y rheolwyr i argymhellion sy'n deillio o waith archwilio mewnol; a  
• Datganiad y Swyddog Cyfrifo ar reoli mewnol. 

 

Mae'r Prif Weithredwr ac uwch-reolwyr Ffocws ar Deithwyr yn cwrdd ag uwch-swyddogion o 
fewn yr Adran Drafnidiaeth yn rheolaidd. Mae'r cyfarfodydd hyn yn digwydd yn chwarterol fel 
arfer, ac mae’r materion a drafodir yn cynnwys perfformiad o ran cynlluniau gweithredol, 
gwariant ariannol a datblygu polisi. Yn ogystal, mae cadeirydd Ffocws ar Deithwyr yn cwrdd 
â gweinidogion yn gyson. 
 
Diben y system rheoli mewnol 
Bwriad y system rheoli mewnol yw rheoli risg i lefel resymol yn hytrach na dileu pob risg o 
fethu â chyflawni polisïau, nodau ac amcanion. Ni all, felly, ond darparu sicrwydd rhesymol 
yn hytrach na sicrwydd llwyr o effeithiolrwydd. Mae'r system rheoli mewnol yn seiliedig ar 
broses barhaus a luniwyd i nodi a blaenoriaethu risgiau i gyflawni polisïau, nodau ac 
amcanion y sefydliad, i werthuso tebygolrwydd y risgiau hynny, eu heffaith petaent yn cael 
eu gwireddu, ac i reoli risgiau a dulliau rheoli cysylltiedig yn effeithiol, yn effeithlon ac yn 
ddiwastraff. 
 
Mae'r system rheoli mewnol wedi bod ar waith yn Ffocws ar Deithwyr ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2011 a hyd at ddyddiad cymeradwyo'r adroddiad blynyddol a'r 
cyfrifon, ac mae'n cydymffurfio ag arweiniad y Trysorlys. Mae'r System Rheoli Mewnol yn 
parhau i gael ei hadolygu a'i datblygu gyda gwelliannau pellach ar waith. 
 
 
Gallu i drafod risg 
Fel Swyddog Cyfrifo, rwy'n gyfrifol am adolygu ein gallu i drafod risgiau. Er mwyn gwneud 
hyn, mae Ffocws ar Deithwyr wedi datblygu a gweithredu'r canlynol: 

• Polisi rheoli risg sy'n adlewyrchu pwrpas ac ymagwedd sylfaenol at reoli risg a rôl y 
staff a'r uwch dîm rheoli, sydd ar gael i bob aelod o staff ar y fewnrwyd, a 

• Chofrestr risg sefydliadol sy'n nodi'r prif risgiau gweithredol a neilltuwyd i 
berchnogion risg unigol. Mae'r gofrestr risg a weithredir gan Ffocws ar Deithwyr yn 
cynnwys camau lliniaru i ddileu neu leihau'r risg hon, a chaiff ei hadolygu yn y 
cyfarfodydd tîm rheoli misol ynghyd ag adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Archwilio. 
 

Y fframwaith risg a rheoli 
Mae fframwaith rheoli risg Ffocws ar Deithwyr yn ystyried y Cod Ymarfer Da ar Lywodraethu 
Corfforaethol mewn Adrannau Llywodraeth Ganolog a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, ac yn 
ei roi ar waith drwy'r canlynol: 
 
 
Y Bwrdd 
Roedd y bwrdd yn cynnwys cadeirydd anweithredol a 10 aelod anweithredol, a chyfarfu saith 
gwaith yn ystod y cyfnod er mwyn: 

• ystyried a chymeradwyo cynlluniau gwaith Ffocws ar Deithwyr ar gyfer y cyfnod, gan 
gynnwys dyrannu adnoddau i gyflawni'r cynlluniau hynny 

• monitro cynnydd o ran y cynlluniau gwaith ar gyfer y cyfnod drwy adroddiadau 
rheolaidd gan y tîm rheoli 
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• ystyried adroddiadau ariannol rheolaidd 
• ystyried a chymeradwyo polisïau a gweithdrefnau i’w mabwysiadu gan Ffocws ar 

Deithwyr 
• ystyried a chymeradwyo gwariant yn unol â’r polisi caffael a fabwysiadwyd gan 

Ffocws ar Deithwyr. 
 
Y Pwyllgor Archwilio 
Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cynnwys pedwar aelod anweithredol, a chyfarfu bedair gwaith yn 
ystod y cyfnod i ystyried y canlynol: 

• yr adroddiadau ariannol chwarterol 
• drafft o'r Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol 
• y polisïau a’r gweithdrefnau i’w gweithredu gan Ffocws ar Deithwyr 
• y gweithgaredd a drefnwyd a chanlyniadau’r archwiliad allanol a mewnol  
• digonolrwydd ymateb y rheolwyr i faterion a nodwyd mewn archwiliad chwarterol 
• y polisi a’r gweithdrefnau rheoli risg a reolir gan y weithrediaeth. 

 
Darparodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio adroddiadau rheolaidd i'r Bwrdd am 
weithgareddau’r Pwyllgor Archwilio ac unrhyw ganfyddiadau yn ymwneud â rheoli mewnol. 
 
Archwilio mewnol 
Mae Archwilio Mewnol yn adrodd i'r pwyllgor archwilio ac yn cytuno ar raglen dreigl o 
archwiliadau ar gyfer pob blwyddyn i ddod yn unol â blaenoriaethau’r bwrdd. Gwneir 
adroddiadau archwilio rheolaidd, ynghyd ag adroddiad blynyddol archwilio mewnol ar 
ddiwedd y flwyddyn, fel y'i diffinnir gan Safonau Archwilio Mewnol y Llywodraeth. Mae hyn 
yn cynnwys barn annibynnol gan Bennaeth Archwilio Mewnol ar ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd system rheoli mewnol y sefydliad. 
 
Cafwyd sicrwydd derbyniol cyffredinol ar gyfer y flwyddyn gan Bennaeth Archwilio Mewnol 
yn ei adroddiad blynyddol. Cwblhawyd pedwar aseiniad archwilio mewnol yn ystod y 
flwyddyn ac nid oedd unrhyw wendidau sylweddol o fewn cwmpas y materion y dylid adrodd 
amdanynt yn y Datganiad ar Reoli Mewnol. 
 
Roedd aseiniadau archwilio eleni yn cynnwys y Broses o Reoli Newidiadau yn dilyn 
trosglwyddo cyfrifoldeb am gynrychioli teithwyr bws, darparu gwasanaethau adnoddau 
dynol, cyfathrebu allanol a systemau ariannol a stiwardiaeth pensiynau. Aseiniwyd 
cyfrifoldeb ac amserlenni i reolwyr ar gyfer gweithredu'r argymhellion archwilio sydd naill ai 
wedi neu yn y broses o gael eu cwblhau. Adroddir am gynnydd o ran y camau gweithredu i'r 
pwyllgor archwilio o dro i dro er mwyn sicrhau bod y canfyddiadau yn cael sylw. 
 
 
 
Rheoli risg 
Caiff y fframwaith rheoli risg, yn ogystal â'r gofrestr risg sefydliadol, ei hysbysu gan y broses 
ganlynol: 

• adolygiadau cyfnodol o’r gofrestr risgiau 
• nodi risgiau allweddol pan gyflwynir materion i’r bwrdd i’w hystyried 
• cynnwys rheoli risg fel eitem rheolaidd ar agenda’r pwyllgor archwilio 
• tîm rheoli sy’n cwrdd yn rheolaidd i ystyried cynlluniau gweithredol a chyfeiriad 

strategol y sefydliad 
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• sicrhau bod gweithrediadau a system rheoli mewnol Ffocws ar Deithwyr yn 
cydymffurfio â’r prif argymhellion arfer gorau gan adrannau'r Llywodraeth megis 
Swyddfa’r Cabinet a Swyddfa Masnach y Llywodraeth. 

 
Risgiau trafod data a gwybodaeth 
Rwy'n ymwybodol bod trafod gwybodaeth a data yn risg i'r sefydliad. Cyflwynwyd canllawiau 
manwl i'r holl staff am y pwnc hwn, a chynhaliwyd hyfforddiant pellach yn ystod 2010-11. 
Mae Uwch-berchennog Risgiau Gwybodaeth (SIRO) Ffocws ar Deithwyr yn gweithredu 
arweiniad Swyddfa'r Cabinet, fel y bo'n briodol, trwy Berchnogion Asedau Gwybodaeth a 
benodwyd ar draws y sefydliad ac sy'n cwrdd bob chwarter. Gan ei fod yn ofynnol iddo 
wneud, ysgrifennodd y SIRO ataf ar ddiwedd y flwyddyn gyda'i farn ar risgiau gwybodaeth, a 
chyhoeddodd y farn hon ar ein gwefan. Rwyf yn derbyn y farn hon a nodaf nad oedd unrhyw 
ddigwyddiadau adroddadwy ynghylch trafod data yn ystod y flwyddyn. 
 
Adolygu effeithiolrwydd 
Fel Swyddog Cyfrifo, rwyf yn gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y system rheoli mewnol. 
Caiff fy adolygiad o effeithiolrwydd y system rheoli mewnol ei gyfeirio gan waith archwilwyr 
mewnol a rheolwyr gweithredol y sefydliad sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y fframwaith 
rheoli mewnol, a sylwadau a wnaed gan yr archwilwyr allanol yn eu llythyr at y rheolwyr ac 
adroddiadau eraill. Rwyf wedi cael cyngor ar effeithiolrwydd y system rheoli mewnol gan y 
pwyllgor archwilio, ac mae cynllun yn ei le i fynd i'r afael â gwendidau a sicrhau gwelliant 
parhaus i'r system. Fy nghasgliad i yw bod y system rheoli mewnol yn system gadarn sy'n 
cefnogi cyflawni amcanion y sefydliad. 
 
 
 
 
 
Anthony Smith 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifo 
23 Mehefin 2011 
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Barn Archwilio 
 

TYSTYSGRIF AC ADRODDIAD RHEOLWR AC ARCHWILYDD CYFFREDINOL DAU 
DY'R SENEDD 
Tystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Ffocws ar Deithwyr/Passenger Focus 
(enw gweithredol y Cyngor Teithwyr) am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2011 o dan 
Ddeddf Rheilffyrdd 2005. Mae’r rhain yn cynnwys y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr, 
y Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol, y Datganiad o Lif Arian, y Datganiad o Newidiadau yn 
Ecwiti Trethdalwyr a'r nodiadau cysylltiedig. Mae'r datganiadau ariannol hyn wedi'u paratoi 
dan y polisïau cyfrifo a nodir ynddynt. Rwyf hefyd wedi archwilio'r wybodaeth yn yr 
Adroddiad Taliadau y nodir yn yr adroddiad hwnnw ei bod wedi ei harchwilio. 

Cyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifo a'r Archwilydd 

Fel yr eglurwyd yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifo, y Swyddog 
Cyfrifo sy’n gyfrifol am baratoi'r datganiadau ariannol ac am gael ei fodloni eu bod yn rhoi 
darlun cywir a theg. Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio’r datganiadau ariannol a mynegi barn 
arnynt yn unol â Deddf Rheilffyrdd 2005. Cynhaliais fy archwiliad yn unol â'r Safonau 
Rhyngwladol ar Archwilio (y DU ac Iwerddon). Mae'r safonau hynny'n gofyn fy mod i a'm 
staff yn cydymffurfio â Safonau Moesegol y Bwrdd Arferion Archwilio i Archwilwyr. 

Cwmpas yr Archwiliad o'r Datganiadau Ariannol 

Mae archwiliad yn golygu casglu tystiolaeth ddigonol am y symiau a'r datgeliadau yn y 
datganiadau ariannol i roi sicrwydd rhesymol nad yw’r datganiadau ariannol yn cynnwys 
camddatganiad perthnasol, boed drwy dwyll neu gamgymeriad. Mae hyn yn cynnwys asesu 
a yw'r polisïau cyfrifo’n briodol i amgylchiadau Ffocws ar Deithwyr ac a ydynt wedi’u 
cymhwyso’n gyson a’u datgelu'n ddigonol; pa mor rhesymol yw amcangyfrifon cyfrifeg 
sylweddol a wnaed gan Ffocws ar Deithwyr; a chyflwyniad cyffredinol y datganiadau 
ariannol. Yn ogystal, rwyf yn darllen yr holl wybodaeth ariannol ac an-ariannol yn yr 
Adroddiad Blynyddol i nodi anghysondebau perthnasol â'r datganiadau ariannol a 
archwiliwyd. Os deuaf yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau 
perthnasol ymddangosiadol, byddaf yn ystyried y goblygiadau ar gyfer fy nhystysgrif. 

Ar ben hynny, mae'n ofynnol i mi gasglu tystiolaeth ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod y 
gwariant a'r incwm a adroddwyd yn y datganiadau ariannol hyn wedi cael eu cymhwyso at y 
dibenion a fwriadwyd gan y Senedd, a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r 
awdurdodau sy'n eu rheoli. 

Barn ar Gysondeb 
Yn fy marn i, ym mhob ystyr berthnasol, defnyddiwyd y gwariant a'r incwm at y dibenion a 
fwriadwyd gan y Senedd, ac mae'r trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu 
rheoli. 
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Barn ar ddatganiadau ariannol 

Yn fy marn i:  

• mae'r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr materion Ffocws ar 
Deithwyr ar 31 Mawrth 2011 ac o'i wariant net am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd 
hynny; 

• cafodd y datganiadau ariannol eu paratoi'n briodol yn unol â Deddf Rheilffyrdd 2005 
ac â chyfarwyddiadau’r Ysgrifennydd Gwladol a gyflwynwyd o dan y ddeddf honno. 

Barn ar faterion eraill  

Yn fy marn i: 

• cafodd y rhan o'r Adroddiad Taliadau sydd i'w harchwilio ei pharatoi'n briodol yn unol 
â chyfarwyddiadau'r Ysgrifennydd Gwladol a gyflwynwyd o dan Ddeddf Rheilffyrdd 
2005; 

• mae’r wybodaeth a roddir yn Sylwadau'r Rheolwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol y 
paratoir y datganiadau ariannol ar eu cyfer yn gyson â'r datganiadau ariannol. 

Materion rwyf yn adrodd arnynt drwy eithriad 

Nid oes gennyf ddim i adrodd arno ynghylch y materion canlynol, y byddaf yn adrodd arnynt i 
chi os byddaf yn barnu: 

• nad yw cofnodion cyfrifo digonol wedi cael eu cadw; neu 

• nad yw’r datganiadau ariannol a'r rhan o'r Adroddiad Taliadau i'w harchwilio yn 
cytuno â'r cofnodion neu’r ffurflenni cyfrifo; neu 

• nad ydwyf wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau y mae eu hangen arnaf ar 
gyfer fy archwiliad; neu 

• nad yw’r Datganiad ar Reoli Mewnol yn adlewyrchu cydymffurfiaeth â chanllawiau 
Trysorlys EM. 

Adroddiad 
Nid oes arsylwadau gennyf i’w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn.   

 

 

 

Amyas C E Morse 

Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol 
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Datganiad o'r Cyfrif Gwariant Net Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 
31 Mawrth, 2011 
 
 2010-11 2009-10

(Ailddatgan)  
 Nodyn £000 £000
  
Gwariant  
Costau staff 3 3,461 3,191
Dibrisiant 4 57 32
Gwariant arall 4 4,120 4,115
 7,638 7,338
  
Darpariaeth ddiswyddo 11 1,050 -
 8,688 7338
  
Incwm  
Incwm o weithgareddau 5 141 115
  
  
Gwariant Net (8,547) (7,222)
  
Llog derbyniadwy 6 1 1
Gwariant net ar ôl llog (8,546) (7,221)
 
 
 
 
 
Ni pharatowyd Datganiad o Wariant Cynhwysfawr Arall am na fu unrhyw symudiadau 
ailbrisio yn ystod y flwyddyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae'r Polisïau a’r Nodiadau Cyfrifo ar dudalennau 39 i 48 yn rhan o'r datganiadau ariannol 
hyn. 
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Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2011 
 2011 2010 
 £000 £000
 
 Nodyn

 

Asedau anghyfredol:  
Eiddo, peiriannau ac offer 7 351 165
Cyfanswm yr asedau anghyfredol 351 165

Asedau cyfredol  

Masnach a symiau derbyniadwy eraill 8 96 119
Arian parod neu eitemau cyfatebol 9 1,916 785
Cyfanswm yr asedau cyfredol 2,012 904
  
Cyfanswm yr asedau 2,363 1,069
 
Rhwymedigaethau cyfredol 

 

Masnach a symiau eraill sy’n daliadwy 10 1,202 1,068
Rhwymedigaethau eraill  
Cyfanswm y rhwymedigaethau cyfredol 1,202 1,068
Asedau anghyfredol +/- asedau/ 
rhwymedigaethau cyfredol net 1,161 1

Rhwymedigaethau anghyfredol 
 

Darpariaethau 11 1,050 -
Cyfanswm y rhwymedigaethau anghyfredol 1,050 -
  
Asedau tynnu rhwymedigaethau 111 1
 
Ecwiti trethdalwyr 

 

Cronfa ailbrisio wrth gefn - -
Cronfa gyffredinol wrth gefn 111 1
 111 1
 
 
 
Mae'r Polisïau a’r Nodiadau Cyfrifo ar dudalennau 39 i 48 yn rhan o'r datganiadau ariannol 
hyn. 
 
 
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 33 i 38 gan y Bwrdd ar 15 Mehefin 
2011, a llofnodwyd hwy ar ei ran gan: 
 
 
 
 
(Llofnod)    (Prif Weithredwr) 
23 Mehefin 2011 
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Datganiad Llif Arian am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2011 
  2010-11 2009-10 

(Ailddatgan)
  £000 £000
 Nodyn   
Llif arian parod o weithgareddau gweithredu   
Gwariant net ar ôl llog  (8,546) (7,221)
(Cynnydd)/gostyngiad mewn masnach a symiau 
derbyniadwy eraill 

 23 45

Cynnydd/(gostyngiad) mewn masnach a symiau 
eraill sy'n daladwy 

 134 113

Cynnydd mewn darpariaethau 11  1,050 -
Ychwanegu: Dibrisiant  57 32
All-lif arian parod net o weithgareddau 
gweithredu 

 (7282) (7,031)

 
Llif arian parod o weithgareddau buddsoddi 

  

Prynu eiddo, peiriannau ac offer 7  (243) (154)
All-lif arian parod net o weithgareddau 
buddsoddi 

 (243) (154)

 
Llif arian parod o weithgareddau ariannu 

  

Grantiau gan yr adran wreiddiol  8,657 7,414
Ariannu net  8,657 7,414
   
(Gostyngiad)/cynnydd net mewn arian parod 
ac eitemau cyfatebol yn y cyfnod 

 
1,132 229

Arian parod ac eitemau cyfatebol ar ddechrau’r 
cyfnod 

9  
785 556

Arian parod ac eitemau cyfatebol ar ddiwedd y 
cyfnod 

9  1,916 785

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae'r Polisïau a’r Nodiadau Cyfrifo ar dudalennau 39 i 48 yn rhan o'r datganiadau ariannol 
hyn. 
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Datganiad o Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2011 
 
  

 
Nodyn

Cronfa 
Ailbrisio 

Wrth Gefn 
£000 

Cronfa 
Gyffredinol 
Wrth Gefn 

£000 

 
Cyfanswm 
Wrth Gefn 

£000 
Gweddill ar 1 Ebrill 2009  2 (194) (192)
  
Newidiadau mewn cronfeydd wrth 
gefn 2009-10 (Ailddatgan) 

 

Elfen a wireddwyd o ddibrisiant a 
drosglwyddwyd i'r Gronfa Gyffredinol 
Wrth Gefn (2) 2 -
Gwarged/diffyg a gadwyd  - (7,221) (7,221)
Cyfanswm yr incwm a’r costau 
cydnabyddedig ar gyfer 2009-10 

(2) (7,219) (7,221)

  
Cymorth grant a dderbyniwyd gan yr 
Adran Drafnidiaeth 

- 7,414 7,414

Gweddill ar 31 Mawrth 2010 - 1 1
  
Newidiadau i ecwiti trethdalwyr ar 
gyfer 2010-11 

 

Elfen a wireddwyd o ddibrisiant a 
drosglwyddwyd i'r Gronfa Gyffredinol 
Wrth Gefn - - -
Gwarged/diffyg a gadwyd - (8,546) (8,546)
Cyfanswm yr incwm a’r costau 
cydnabyddedig ar gyfer 2010-11  

- (8,546) (8,546)

Cymorth grant a dderbyniwyd gan yr 
Adran Drafnidiaeth  

8,657 8,657

Gweddill ar 31 Mawrth 2011 - 111 111
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae'r Polisïau a’r Nodiadau Cyfrifo ar dudalennau 39 i 48 yn rhan o'r datganiadau ariannol 
hyn. 
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Nodiadau i'r Cyfrifon  
 
 
1. Datganiad o bolisïau cyfrifo  
 
Ffocws ar Deithwyr yw enw gweithredol y Cyngor Teithwyr, a elwid gynt yn Gyngor Teithwyr 
Rheilffyrdd. Newidiwyd yr enw statudol i'r Cyngor Teithwyr o ganlyniad i newid i Ddeddf 
Rheilffyrdd 2005 ar 25 Chwefror 2010, a ymestynodd ei gylch gwaith i gynnwys cynrychioli 
buddiannau teithwyr bysiau, coetsis a thramiau yn Lloegr (y tu allan i Lundain), yn ogystal â 
theithwyr rheilffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae Ffocws ar Deithwyr yn Gorff 
Cyhoeddus Anadrannol (NDPB), ac fe'i noddir gan yr Adran Drafnidiaeth a'i ariannu drwy 
gymorth grant. 
 
Mae'r datganiadau ariannol hyn wedi'u paratoi yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 
Llywodraeth ar gyfer 2010-11 (FReM) a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. Mae'r polisïau 
cyfrifo yn y llawlyfr yn cymhwyso Safonau Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol (IFRS) wedi'u 
haddasu neu eu dehongli yng nghyd-destun y sector cyhoeddus. Lle bo'r Llawlyfr yn 
caniatáu dewis o bolisi cyfrifo, dewiswyd y polisi cyfrifo y bernir ei fod yn fwyaf priodol i 
amgylchiadau arbennig Ffocws ar Deithwyr er mwyn rhoi darlun cywir a theg. Disgrifir y 
polisïau penodol a fabwysiadwyd gan Ffocws ar Deithwyr isod. Dilynwyd hwy’n gyson wrth 
ddelio ag eitemau y bernir eu bod yn berthnasol i'r cyfrifon.  
 
1.1 Confensiwn cyfrifyddu  
Paratowyd y cyfrifon hyn dan y confensiwn cost hanesyddol a addaswyd i gynnwys ailbrisio 
asedau anghyfredol yn ôl eu gwerth i'r busnes drwy gyfeirio at eu costau cyfredol.  
 
1.2 Incwm o weithgareddau gweithredu 
Mae incwm o weithgareddau gweithredu yn cynrychioli incwm cyd-ariannu gwariant ar 
brosiectau ymchwil teithwyr rheilffyrdd ac mae’n cael ei gyfrif ar sail croniadau. 
 
1.3 Asedau anghyfredol diriaethol 
Caiff gwariant ar asedau anghyfredol diriaethol ei gyfalafu. Y lefel isaf ar gyfer cyfalafu 
asedau anghyfredol diriaethol yw £2,500. Caiff asedau eu hailbrisio bob blwyddyn os yw’n 
berthnasol. 
 
1.4 Dibrisiant/amorteiddiad 
Darperir dibrisiant/amorteiddiad ar yr holl asedau anghyfredol, ar gyfraddau a gyfrifir i ddileu 
cost neu brisiad pob ased, llai unrhyw werth gweddilliol amcangyfrifedig, yn gyfartal dros ei 
oes ddefnyddiol ddisgwyliedig. Oes ddefnyddiol ddisgwyliedig y prif gategorïau yw: 

• Dodrefn a ffitiadau - pum mlynedd 
• Offer cyfrifiadurol - tair blynedd 
• Gwelliannau prydlesol - hyd y brydles sy'n weddill 
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1.5 Grantiau'r Llywodraeth 
Caiff cymorth grant a ddefnyddir i ariannu gweithgareddau a gwariant sy'n cefnogi amcanion 
statudol ac eraill Ffocws ar Deithwyr ei drin fel cyllid a'i gredydu i'r Gronfa Gyffredinol Wrth 
Gefn pan dderbynnir ef oherwydd yr ystyrir ef yn gyfraniad gan barti rheoli. 
 
1.6 Costau Pensiwn 
Mae cyn-weithwyr a gweithwyr presennol yn dod o dan ddarpariaethau Prif Gynllun Pensiwn 
y Gwasanaeth Sifil (PCSPS) o ran eu pensiynau. Mae'r Cynllun hwn yn gynllun buddion 
diffiniedig aml-gyflogwr heb ei ariannu, ond ni all Ffocws ar Deithwyr nodi ei gyfran o'r 
asedau a'r rhwymedigaethau gwaelodol. Cynhaliwyd prisiad actiwaraidd llawn ar 31 Mawrth 
2007. Ceir manylion yng nghyfrifon adnoddau Swyddfa'r Cabinet: Civil Superannuation 
(www.civilservice-pensions.gov.uk). Mae Ffocws ar Deithwyr yn talu symiau i'r Cynllun i dalu 
rhwymedigaethau’r Trysorlys sy'n cronni o ran budd-daliadau pensiwn i bobl a gyflogwyd yn 
y gweithrediadau a ariennir, ac o ran y treuliau gweinyddol y gellir eu priodoli i'r 
rhwymedigaethau a'u cyflawni. 
 
1.7 Prydlesi gweithredol 
Codir tâl rhent sy'n ddyledus o dan brydlesi gweithredol ar y Cyfrif Gwariant Net ar sail y 
rhenti gwirioneddol sy'n daladwy sy'n adlewyrchu'r defnydd yn deg. 
 
1.8 Tâl cyfalaf 
Mae newidiadau i’r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol ar gyfer 2010-11 wedi diddymu taliadau 
cost cyfalaf ac felly ni chyfrifwyd hwy yng nghyfrifon 2010-11. Mae manylion y newidiadau i'r 
cyfrifon hyn i’w gweld yn Nodyn 19. 
 
1.9 Trethiant 
Nid yw Ffocws ar Deithwyr dan rwymedigaeth i dalu treth gorfforaeth oherwydd y darperir 
cyllid drwy gymorth grant gan yr Adran Drafnidiaeth. 
 
1.10 Symiau sy'n weddill o fewn y llywodraeth 
Dadansoddwyd symiau derbyniadwy a thaladwy o fewn y llywodraeth yn unol â Llawlyfr 
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth. 
 
2. Dadansoddiad o Wariant Net fesul Segment  

 

 

Teithwyr 
rheilffyrdd 

£000

Teithwyr 
bysiau a 
choetsis 

£000

 
Cyfanswm 

2010-11 
£000 

Cyfanswm 
2009-10 

£000
Gwariant Gros 6,821 1,868 8,689 7,337
Incwm (45) (96) (141) (115)
Gwariant Net 6,776 1,772 8,548 7,222
  
Llog derbyniadwy 1 - 1 1
 
Dyrannwyd costau’n uniongyrchol i'r ddau weithgaredd lle bynnag y bo modd, a dosrannwyd 
costau a rennir rhwng y ddau weithgaredd ar sail nifer cyfartalog y staff ar gyfer pob 
gweithgaredd. 
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Cytunwyd ar gyllid o £2,250,000 gyda'r Adran Drafnidiaeth ar gyfer 2010-11 i dalu costau 
cynrychioli teithwyr bysiau, coetsis a thramiau. Mae'r costau a ddangosir uchod ar gyfer y 
gweithgareddau hyn yn cynnwys costau sy’n uniongyrchol gysylltiedig â'r gwaith hwn yn 
ogystal â dosraniad gorbenion sefydlog. 
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Niferoedd staff a chostau cysylltiedig  
 

Mae costau staff yn cynnwys:     
 2010-11 2009-10 
 

Cyfanswm
Staff a gyflogir yn 

barhaol Eraill Cyfanswm
 £000 £000 £000 £000
Cyflogau 2,731 2,615 116 2,515
Costau nawdd cymdeithasol 226 226 - 199
Costau pensiwn eraill 504 504 - 477
Cyfanswm costau net 3,461 3,345 116 3,191
 
Mae Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil yn gynllun buddion aml-gyflogwr diffiniedig heb 
ei ariannu, ond ni all Ffocws ar Deithwyr nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau 
gwaelodol. Prisiodd actiwari'r cynllun y cynllun ar 31 Mawrth 2007. Ceir manylion yng 
nghyfrifon adnoddau Swyddfa'r Cabinet: Civil Superannuation (www.civilservice-
pensions.gov.uk). 
 
Ar gyfer 2010-11, roedd cyfraniadau cyflogwyr o £489,000 (2009-10: £477,000) yn daladwy 
i'r Cynllun ar un o bedair cyfradd yn yr ystod 16.7% i 24.3% o gyflog pensiynadwy (2009-10: 
16.7% - 24.3%), ar sail bandiau cyflog. Mae Actiwari'r Cynllun yn adolygu cyfraniadau'r 
cyflogwr bob pedair blynedd yn dilyn prisiad llawn o'r cynllun. O 2011-12, bydd y cyfraddau’n 
parhau i fod yn yr ystod 16.7% i 24.3%. Pennir y cyfraddau cyfrannu i dalu costau'r buddion 
sy'n cronni yn ystod 2010-11 i'w talu pan fydd yr aelod yn ymddeol, ac nid y buddion a delir 
yn ystod y cyfnod i bensiynwyr presennol. 
 
Gall gweithwyr ddewis agor cyfrif pensiwn partneriaeth, sy'n bensiwn rhanddeiliaid gyda 
chyfraniad gan y cyflogwr. Talwyd cyfraniadau cyflogwr o £14,648 i un neu fwy o’r panel o 
dri darparwr pensiwn rhanddeiliaid penodedig. Mae cyfraniadau cyflogwr yn gysylltiedig ag 
oedran ac yn amrywio o 3% i 12.5% o gyflog pensiynadwy. Mae cyflogwyr hefyd yn darparu 
arian sy'n cyfateb i gyfraniadau gweithwyr hyd at 3% o gyflog pensiynadwy. Yn ogystal, 
roedd cyfraniadau cyflogwr o £1,224, 0.8% o gyflog pensiynadwy, yn daladwy i'r Cynllun i 
dalu am gost darparu buddion cyfandaliad o farw mewn gwasanaeth ac ymddeol oherwydd 
salwch i’r gweithwyr hyn yn y dyfodol. Y cyfraniadau oedd yn ddyledus i ddarparwyr pensiwn 
partneriaeth ar ddyddiad y fantolen oedd £1,323. 
 
Nifer cyfartalog y bobl a gyflogir 
 
Roedd nifer cyfartalog y bobl gyfwerth amser llawn a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn fel a 
ganlyn. 
 2010-11 2009-10 
 

Cyfanswm 
Nifer y Staff 

Parhaol Nifer Eraill Cyfanswm 
     
Cyflogir yn uniongyrchol 61 52 9 60
Arall 2 2 2
Cyfanswm 63 52 11 62
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4.  Costau gweinyddol a gwariant arall  
 2010-11 2009-10
 £000 £000
Costau rhedeg  
Ymchwil teithwyr 1,697 1,810
Teithio a chynhaliaeth, llogi ystafelloedd a recriwtio 429 633
Costau argraffu, postio a swyddfa 186 262
Gwasanaethau a chefnogaeth allanol 218 222
Cefnogaeth a chynnal technoleg gwybodaeth 408 400
Tâl y bwrdd  244 254
Rhent, trethi a chyfleustodau 667 318
Hyfforddiant a datblygiad 156 91
Costau telathrebu 85 97
Ffi archwilio allanol 22 23
Rhentu prydlesi gweithredol (ac eithrio rhent) 8 5
Eitemau anariannol  

Dibrisiant 57 32
Cyfanswm 4,177 4,147

 
 
5.  Incwm 
 

2010-11 
£000 

2009-10
£000

Incwm o ran prosiectau ar y cyd 141 82
Cyfraniad at gostau rhent ychwanegol - 33
 141 115
 
 
 
 
6. Llog derbyniadwy 
 2010-11 

£000 
2009-10

£000
Llog ar adnau banc 1 1
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7.  Eiddo, peiriannau ac offer  
 

   Gwelliannau 
Prydlesol 

 

Technoleg 
Gwybodaeth a 
Gosodiadau 

Cyfanswm
 

 £000 £000 £000 
Cost neu brisiad    
 Ar 1 Ebrill 2010  405 41 446
 Ychwanegiadau  239 4 243
Ar 31 Mawrth 2011  644 45 689
    
Dibrisiant   
 Ar 1 Ebrill 2010   274 7 281
 Codwyd yn ystod y flwyddyn  54 3 
Ar 31 Mawrth 2011   328 10 338
   
Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2011  316 35 351
Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2010  131 34 165
    
Ariannu asedau    
 Mewn perchnogaeth  316 35 351
 Llogi trwy gyllid  - - -
Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2011  316 35 351
 
Cost neu brisiad     
 Ar 1 Ebrill 2009   281 11 292
 Ychwanegiadau  124 30 154
Ar 31 Mawrth 2010   405 41 446
    
Dibrisiant   
 Ar 1 Ebrill 2009   245 4 249
 Codwyd yn y flwyddyn   29 3 32
Ar 31 Mawrth 2010   274 7 281
   
Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2010   131 34 165
Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2009   36 7 43
    
Ariannu asedau   
 Mewn perchnogaeth  131 34 165
 Llogi trwy gyllid  - - -
Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2010   131 34 165
 
Yn ystod y flwyddyn, talwyd costau gwaith adeiladu i adleoli ein swyddfeydd yn Llundain a 
Manceinion. Cyfalafwyd y costau hyn a’u cynnwys fel ychwanegiadau i'r Gwelliannau 
Prydlesol.  
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8.  Symiau masnach derbyniadwy ac asedau cyfredol eraill  

 2010-11 
£000 

2009-10
£000

Cyfrifon fydd yn ddyledus o fewn blwyddyn:    
Symiau masnach derbyniadwy  32 35
Symiau derbyniadwy eraill  6 6
Rhagdaliadau ac incwm cronedig  58 78
 96 119
Mae’r symiau derbyniadwy eraill yn cynnwys benthyciadau tocyn 
tymor i 6 aelod o staff (2009-10: 7) cyfanswm o £5,618 (2009-10: 
£6,125). 

  

   
Symiau yn y ffigurau uchod sy'n ddyledus gan endidau eraill a 
gynhwysir yng Nghyfrifon y Llywodraeth Gyfan: 

  

 Gweddill gyda chyrff eraill y Llywodraeth Ganolog  5 12
 Gweddill gydag Awdurdodau Lleol - 7
 Gweddill gydag Ymddiriedolaethau GIG - -
 Gweddill gyda chorfforaethau cyhoeddus a chronfeydd 

masnachu  
1 44

 
9.  Arian parod ac eitemau cyfatebol 
 2010-11 

£000 
2009-10

£000
Gweddill ar 1 Ebrill  785 556
Newid net o ran y gweddill arian parod ac eitemau cyfatebol 1,131 229
Gweddill ar 31 Mawrth 1,916 785
   
Mae'r gweddill sydd yn y banc yn cael ei gadw mewn banc 
masnachol. 

  

 
10.  Symiau masnach taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill  
 
 2010-11 2009-10 
 £000 £000
Symiau sy'n ddyledus o fewn blwyddyn   
Trethiant arall a nawdd cymdeithasol  76 78
Cyfraniadau pensiwn sy'n daladwy 67 44
Symiau masnach taladwy 104 323
Symiau taladwy eraill 13 16
Rhwymedigaethau Rhent 160 -
Croniadau ac incwm gohiriedig  782 607
 1,202 1,068
Cronnwyd y rhwymedigaeth rhent oherwydd y cytunwyd 
ar gyfnod di-rent ar gyfer y swyddfa, a defnyddir hyn dros 
gyfnod y brydles. 
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Symiau yn y ffigurau uchod o ganlyniad i endidau eraill a 
gynhwysir yng Nghyfrifon y Llywodraeth Gyfan: 
 Gweddill gyda chyrff eraill y Llywodraeth Ganolog  -  163
 Gweddill gydag awdurdodau lleol -  1
 Gweddill gydag Ymddiriedolaethau GIG  -  -
 Gweddill gyda chorfforaethau cyhoeddus a chronfeydd 

masnachu 
-  -

 
11.  Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau 
 2010-11  2009-10
Darpariaeth Cost Diswyddo £000  £000
Gweddill ar 1 Ebrill -  -
Darparwyd yn ystod y flwyddyn 1,050  -
Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn ystod y flwyddyn -  -
Gweddill ar 31 Mawrth 1,050  -
   
Darparwyd y ddarpariaeth fel ymrwymiad diwrthdro cyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir y 
defnyddir y ddarpariaeth ddiswyddo a amcangyfrifir yn llawn yn ystod 2011-12. 
   
 
 12. Ymrwymiadau cyfalaf  
 
 2010-11 2009-10  
 £000 £000
Ymrwymiadau cyfalaf ar gontract ar 31 Mawrth 2011 nad 
ydynt wedi’u cynnwys yn y datganiadau ariannol hyn fel 
arall. 

 

Eiddo, peiriannau ac offer - 299
 - 299
 
13.  Ymrwymiadau o dan brydlesi 
 
Prydlesi gweithredol  
Nodir cyfanswm lleiafswm taliadau prydles y dyfodol o dan brydlesi gweithredol yn y tabl 
isod ar gyfer pob un o'r cyfnodau canlynol. 
 2010-11 2009-10 
 £000 £000
Mae'r rhwymedigaethau o dan brydlesi 
gweithredol yn cynnwys: 

 

Adeiladau  
Heb fod yn hwyrach na blwyddyn 337 296
Yn hwyrach na blwyddyn a heb fod yn hwyrach na 
phum mlynedd 

1,338 935

Yn hwyrach na phum mlynedd 409 643
 2,084 1875
  
Arall  
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Heb fod yn hwyrach na blwyddyn 6 8
Yn hwyrach na blwyddyn a heb fod yn hwyrach na 
phum mlynedd 

13 -

Yn hwyrach na phum mlynedd 1 -
 20 8
 
Mae gan Ffocws ar Deithwyr drwydded i feddiannu swyddfeydd yn Llundain sydd wedi ei 
chynnwys fel rhwymedigaeth brydles am fod ganddi delerau ac amodau tebyg. 
 
14.  Rhwymedigaethau amodol a ddatgelwyd o dan Safon Gyfrifo Ryngwladol (IAS) 
37 
Nid oedd unrhyw rwymedigaethau amodol neu asedau amodol adroddadwy ar 31 Mawrth 
2011, a chafodd y cais yr adroddwyd amdano y llynedd fel rhwymedigaeth amodol ei 
grisialu, a darparwyd ar ei gyfer. 
 
15. Trafodion partïon cysylltiedig 

Mae Ffocws ar Deithwyr yn gorff cyhoeddus gweithredol anadrannol a noddir gan yr Adran 
Drafnidiaeth ac a ystyrir yn barti cysylltiedig. Derbyniwyd £8,657,000 gan yr Adran 
Drafnidiaeth fel cymorth grant ar gyfer y flwyddyn a thalwyd £27,741 am wasanaethau 
archwilio mewnol. 
 
Er bod Ffocws ar Deithwyr yn gweithio gyda chwmnïau gweithredu trenau (CGT) i sicrhau 
gwelliannau i deithwyr, ni fernir bod y CGT yn bartïon cysylltiedig. 
 
Nid yw unrhyw aelodau o'r bwrdd na staff rheoli allweddol wedi ymgymryd ag unrhyw 
drafodion perthnasol gyda Ffocws ar Deithwyr, ar wahân i’w tâl, na'i bartïon cysylltiedig yn 
ystod y flwyddyn, ac nid oes gan yr un ohonynt fuddiant ariannol yn y CGT a fyddai’n 
dylanwadu ar eu gwaith gyda Ffocws ar Deithwyr. 
 
16.  Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd  
Nid oes unrhyw ddigwyddiadau adroddadwy ar ôl y cyfnod adrodd. Awdurdodwyd y cyfrifon 
hyn gan y swyddog cyfrifo i’w cyhoeddi ar 23 Mehefin 2011. 
 
17.  Offerynnau ariannol 
Gan fod gofynion arian parod Ffocws ar Deithwyr yn cael eu bodloni trwy gymorth grant a 
ddarperir gan yr Adran Drafnidiaeth, mae offerynnau ariannol yn chwarae rôl fwy cyfyngedig 
wrth greu a rheoli risg nag a fyddai'n berthnasol i gorff y tu allan i’r sector cyhoeddus. Mae'r 
rhan fwyaf o offerynnau ariannol yn ymwneud â chontractau i brynu eitemau anariannol yn 
unol â gofynion prynu a defnydd disgwyliedig Ffocws ar Deithwyr, ac felly prin yw’r risgiau 
credyd, hylifedd neu farchnad y mae Ffocws ar Deithwyr yn eu hwynebu. 
 
18. Taliadau ofer 
O ganlyniad i gyfyngiadau a osodwyd ar wariant Ffocws ar Deithwyr, talwyd £15,242 i logi 
lleoliad ar gyfer cynhadledd flynyddol arfaethedig 2010. Er yr ymdrechwyd i atal y taliadau 
hyn, roedd Ffocws ar Deithwyr yn atebol am y costau gan fod cytundeb contractiol wedi’i 
lunio cyn i'r cyfyngiadau gael ei gosod. Ni fu unrhyw effaith ar y Datganiad o'r Sefyllfa 
Ariannol. 
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19. Addasiadau’r Flwyddyn Flaenorol 
Mae newidiadau i Lawlyfr Adroddiadau Ariannol 2010-11 wedi diddymu cost taliadau cyfalaf, 
ac felly ni chyfrifwyd hwy yng nghyfrifon 2010-11. O ganlyniad, gwnaed yr addasiadau 
canlynol i gyfrifon 2009-10: 
 
 
 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr 
 2009-10 

(Gwreiddiol) 
2009-10 

(Ailddatgan)  
 £000 £000 

  
Gwariant Net (7,222) (7,222)
  
Cost cyfalaf (5) -
Llog derbyniadwy 1 1
Gwariant net ar ôl costau codi cyfalaf a llog (7,226) (7,221)
 
 

 
Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr 
 
 Cronfa 

Gyffredinol 
Wrth Gefn 

(Gwreiddiol) 
£000 

Cronfa 
Gyffredinol 
Wrth Gefn 

(Ailddatgan) 
£000 

Gweddill ar 1 Ebrill 2009 (194) (194)
  
Newidiadau i gronfeydd wrth gefn 2009-10  
Taliadau anariannol - cost cyfalaf 5 -
Elfen a wireddwyd o ddibrisiant a drosglwyddwyd i'r Gronfa 
Gyffredinol Wrth Gefn 2 2
Gwarged/diffyg a gadwyd (7,226) (7,221)
Cyfanswm yr incwm a’r costau cydnabyddedig ar gyfer 
2009-10 

(7,219) (7,219)

  
Cymorth grant a dderbyniwyd gan yr Adran Drafnidiaeth 7,414 7,414
Gweddill ar 31 Mawrth 2010 1 1
 
 

 

Nid yw ffigurau mantolen y flwyddyn flaenorol wedi newid o ganlyniad i’r addasiad hwn, felly 
nid yw sefyllfa'r fantolen ym mis Ebrill 2009, sy'n ofynnol gan IAS 1, wedi cael ei datgelu. 

 

Argraffwyd yn y DU ar gyfer Y Llyfrfa Cyf ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi  



 

51 
 

ID 2437593        07/11 

Argraffwyd ar bapur sy'n cynnwys o leiaf 75% o gynnwys ffibr wedi'i ailgylchu  
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