
At ddefnydd swyddogol yn unig  

Cais i Newid neu Ganslo manylion 
Cofrestriad Gwasanaeth Lleol  

Bydd y daflen Guide to local bus service registration [PSV353A] 
o gymorth ichi wrth lenwi r ffurflen hon. Os cewch ragor o anawsterau, 
cysylltwch â r Tîm Trwyddedu yn eich Swyddfa Ardal Drafnidiaeth 
leol, neu ymwelwch â gwefan VOSA: www.vosa.gov.uk. 
Lle bo r rheolau n caniatáu i r Comisiynydd Traffig dderbyn llai na 56 
diwrnod o rybudd o r newid neu r canslo hwn (gweler Rhan 3 o r 
Canllaw) bydd angen ichi hefyd lenwi ffurflen PSV350A a i hanfon 
gyda r ffurflen hon. 
Rhaid ichi anfon y ffi briodol  gweler y daflen ar wahân am restr o r ffioedd neu 
ymwelwch â gwefan VOSA: www.vosa.gov.uk. 

Ticiwch y blychau   mewn PRIF LYTHRENNAU  

1. Enw, sydd ar eich trwydded gweithredwr cerbydau gwasanaeth cyhoeddus neu 
hawlen bws cymunedol 
2. Enw masnachu (os yw n wahanol i r uchod) 
3. Cyfeiriad ar gyfer gohebu            

Cod Post      
Cyfeiriad e-bost 

4. Rhif ffôn yn ystod y dydd 
5. Rhif(au) trwydded gweithredwr cerbydau gwasanaeth cyhoeddus neu rif(au) hawlen 
bws cymunedol 
6. Ardal Drafnidiaeth / Ardaloedd Trafnidiaeth y mae r gwasanaeth wedi ei gofrestru 
ynddi/ynddynt 
7. Cyfeirnod(au) Cofrestru Ardal Drafnidiaeth a rhif y Llwybr (gan gynnwys unrhyw 
lythrennau e.e. 15A ac ati) 
8. A ydych yn gwneud cais i ganslo r cofrestriad hwn?   

Ydwyf   Nac Ydwyf  Os mai Ydwyf oedd eich ateb, ewch i C.10  

Os mai Nac Ydwyf oedd eich ateb, ticiwch yr eitemau a fydd yn newid (un neu 
ragor)  

Disgrifiad o r llwybr 
Arhosfan bysiau a mannau aros 
Trefniadau aros   
Symudiadau bacio   
Amserlen  

Arall   

A fyddech gystal â llenwi tudalen newydd ac 
amgáu map newydd 
Rhowch fanylion ynghlwm os gwelwch yn dda 
Rhowch fanylion ynghlwm os gwelwch yn dda 
Rhowch amserlen newydd ynghlwm os gwelwch 
yn dda 
Rhowch fanylion ynghlwm os gwelwch yn dda  

Cyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr. © Hawlfraint y Goron 2003. Ailargraffwyd yn y DU 
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9. Nodwch y newidiadau yn fyr ar gyfer y Notices and Proceedings (Dylid rhoi amlinelliad 
o r newidiadau  ni fydd cyflwyno r amserlen ddiwygiedig yn ddigon da a gallai olygu oedi cyn 
prosesu ch cais).  

10. Pryd fyddech chi n hoffi i r newidiadau ddod i rym?  

Fel arfer, dylai hyn fod o leiaf 56 diwrnod o r dyddiad pan dderbynnir y cais hwn. 
Os ydych eisiau cyfnod byrrach o rybudd yna rhaid ichi hefyd lenwi ffurflen 
PSV350A a i hanfon gyda r ffurflen hon.  

11. Dangoswch a yw unrhyw ran o ch gwasanaeth yn derbyn cymorthdaliadau gan 
awdurdod lleol neu awdurdod gweithredol trafnidiaeth i deithwyr.   

Dim cymhorthdal   Cymhorthdal llawn   Cymhorthdal rhannol  

12. Rhowch enw(au) r awdurdod neu r awdurdod gweithredol trafnidiaeth i deithwyr sy n 
darparu r cymhorthdal.  

Mae gan y Comisiynydd Traffig hawl i bennu cosb, sy n addas yn ei farn ef i 
weithredwr, os yw n credu bod y gweithredwr wedi methu â darparu gwasanaeth 
yn unol â r cofrestriad neu ei fod wedi gweithredu n groes i Adran 6 o Ddeddf 
Trafnidiaeth 1985.  

Ni fydd unrhyw gosb a bennir yn fwy na;  
£550; neu  
swm arall a bennir drwy orchymyn gan yr Ysgrifennydd Gwladol (yn achos Lloegr) neu 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru (yn achos Cymru), wedi ei luosi â chyfanswm y cerbydau 
y mae r gweithredwr wedi ei drwyddedu i w defnyddio dan yr holl drwyddedau 
gweithredwr cerbydau gwasanaeth cyhoeddus a ddelir ganddo/ganddi.  

Rhaid ichi anfon copi o r ffurflen hon gyda r dogfennau ategol at bob un o r 
cynghorau sir, awdurdodau unedol, awdurdodau gweithredol trafnidiaeth i 
deithwyr a chynghorau rhanbarthau neu ynysoedd y bydd y gwasanaeth yn 
gweithredu ynddynt. Mae peidio â gwneud hyn yn drosedd.  

Yr wyf wedi anfon copi o r ffurflen hon a dogfennau ategol at yr awdurdodau a ganlyn:  

DATGANIAD  

Yr wyf yn datgan, hyd y gwn i, bod y wybodaeth a roddais yn wir ac yn gywir.  

Arwyddwyd       Swydd yn y busnes 
Enw (mewn PRIF LYTHRENNAU)    Dyddiad  

Dychwelwch y ffurflen hon yn awr i swyddfa r Ardal Drafnidiaeth lle 
mae ch gwasanaeth yn dechrau. 
Gwnewch yn si r eich bod wedi amgáu r canlynol:   



amserlen lawn (os yw i w newid);  

disgrifiad o r llwybr newydd neu daflen 
arosfannau;  

ffurflen PSV350A (os yn berthnasol);   

y ffi sy n ofynnol, oni bai eich bod yn 
canslo neu n newid gwasanaeth er 
mwyn bodloni gofynion amodau neu 
orchmynion rheoleiddio traffig.                                          

Gweler cwestiwn 8.    

Gweler cwestiwn 10. 


