
 
Swyddfa r 
Comisiynydd Traffig  

Cais i Gofrestru Gwasanaeth Bws Hyblyg 
At ddefnydd swyddogol yn unig    

Sylwer na chaiff gwasanaethau hyblyg ond gweithredu o fewn Cymru a Lloegr yn unig (ond NID 
yn yr Alban) a bod rhaid ichi anfon y ffi gywir gyda r ffurflen hon.  

Lle y mae r rheolau n caniatáu i r Comisiynydd Traffig dderbyn llai na 56 diwrnod o rybudd o r 
cofrestriad hwn, dylech hefyd lenwi ac atodi ffurflen PSV350A.  Os yw r gwasanaeth yn cynnwys 
arosfannau yn ardal Llundain Fwyaf, bydd yn rhaid ichi hefyd gael Hawlen Gwasanaeth Llundain oddi 
wrth Transport for London.  

Bydd Cofrestru Gwasanaethau Bws Lleol sy n Dilyn Llwybrau Hyblyg  Arweiniad i 
Weithredwyr o gymorth ichi wrth lenwi r ffurflen hon ond os cewch unrhyw anawsterau pellach, 
rhowch gynnig ar www.vosa.gov.uk

 

neu cysylltwch â r tîm trwyddedu yn y Swyddfa Ardal Draffig leol.       

 Ticiwch y blychau  Mewn PRIFLYTHRENNAU         
Oes Nac oes 

A oes unrhyw ran o r gwasanaeth hwn sy n 
rhedeg yn yr Alban? 

      

  

Eich Manylion 
1. Rhif(au) trwydded gweithredwr cerbydau 
gwasanaeth cyhoeddus neu rif(au) hawlen bws 
cymunedol (os ydych yn eu dal)1  

2. Enw, sydd ar eich Trwydded Gweithredwr 
Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus neu Hawlen 
Bws Cymunedol1  

3. Enw masnachu (os yw n wahanol i r uchod)  
4. Eich cyfeiriad ar gyfer gohebu      

5. Rhif ffôn yn ystod y dydd  

 

Datganiad 
Rwy'n datgan fod y wybodaeth a roddais, hyd eithaf fy ngwybodaeth a m cred, yn wir ac yn gywir.  

Llofnod:  Dyddiad
:  

 

Enw (mewn 
PRIFLYTHRENN
AU)  

 

Swydd yn y 
Busnes:  

                                           

 

1 
Nid oes rhaid cael trwydded gweithredwr ar gyfer gwasanaethau sy n cael eu rhedeg yn uniongyrchol gan awdurdod lleol. 

http://www.vosa.gov.uk


 
Y gwasanaeth 
6. Beth yw rhif gwasanaeth neu enw gweithredu r 
gwasanaeth?  
7. Beth yw r dyddiad dechrau arfaethedig?2  

8. Ar ba ddiwrnodiau ac amseroedd y bydd y 
gwasanaeth yn rhedeg?    

                                           

 

2 
Amgaewch ffurflen PSV350A os yw r dyddiad yn llai na 56 diwrnod ar ôl y dyddiad yr ydych yn disgwyl y caiff y cais ei dderbyn.  PSV 358 (2/04) 



       
Bydd/Oes Na fydd/Nac oes 

9. A fydd y gwasanaeth yn gweithredu o fewn 
ardal weithredu hyblyg? 

      

 
Os bydd, rhowch ddisgrifiad llawn ar 
y ddalen disgrifiad gwasanaeth. 

10. A fydd y gwasanaeth yn defnyddio 
arosfannau bws cydnabyddedig? 

      

 
Rhowch fanylion y trefniadau aros ar 
y ddalen disgrifiad gwasanaeth. 

11. A oes unrhyw arosfannau, mannau aros eraill 
a phwyntiau terfyn lle y byddwch yn aros yn hwy 
nag sydd raid i godi teithwyr neu eu gosod i lawr? 

      

 
Os oes, rhowch fanylion ar y ddalen 
disgrifiad gwasanaeth 

12. A fydd angen unrhyw arosfannau bws newydd 
ar gyfer y gwasanaeth? 

      

 
Os bydd, rhowch fanylion ar y ddalen 
disgrifiad gwasanaeth 

13. A oes unrhyw arosfannau sefydlog?       

 
Os oes, rhowch restr ohonynt ar y 
ddalen disgrifiad gwasanaeth. 

14. A oes unrhyw arosfannau sefydlog sydd 
wedi u hamserlennu?  

Os oes, atodwch gopi o unrhyw amserlen lawn ar 
gyfer unrhyw arosfannau sefydlog (rhaid iddi 
ddangos eich dyddiau ac amseroedd gweithredu, 
ac eithriadau fel gwyliau cyhoeddus). Os ydych 
yn dymuno newid yr amseroedd, rhaid ichi wneud 
cais i newid y cofrestriad.  

Os nac oes, a oes unrhyw arosfannau nad ydynt 
ar gael i w harchebu ar adegau penodol? Os oes, 
rhowch fanylion llawn ar y ddalen disgrifiad 
gwasanaeth. 

      

  

15. A oes unrhyw rannau sefydlog ar y llwybr?       

 

Os oes, rhowch fanylion llawn ar y 
ddalen disgrifiad gwasanaeth a u nodi 
ar fap llwybr 

16. A fydd unrhyw rannau o r llwybr sefydlog yn 
cael eu gweithredu ar ffurf Galw a Reidio ? 

      

 

Os bydd, rhowch fanylion llawn am y 
llwybr, yr arosfannau a r amserlenni 
ar gyfer y rhan(nau) hyn. 

 

17. Nodwch a yw ch gwasanaeth yn cael 
cymhorthdal gan awdurdod lleol neu PTE 

Ydyw          Nac ydyw          Yn rhannol 

18. Rhowch enw(au) yr awdurdod neu r PTE sy n 
darparu r cymhorthdal.  
19. Ym mha Ardal Draffig y bydd y rhan fwyaf 
o ch ardal weithredu hyblyg neu arosfannau 
sefydlog?  

 

Rhaid ichi anfon copi o r ffurflen hon (ar yr un pryd ag yr ydych yn ei hanfon i r Swyddfa Ardal 
Draffig leol) ynghyd â r dogfennau i w hategu i bob un

 

o r cynghorau sir, awdurdodau unedol, 
PTEs a chynghorau rhanbarthol neu ynys y bydd y gwasanaeth yn gweithredu yn ei ardal. 
Trosedd yw methu â gwneud hynny.  

Rwyf wedi anfon copi o r ffurflen hon a r dogfennau sy n ei hategu i r awdurdodau a ganlyn.  

      



Trefniadau archebu ymlaen llaw 
20. Sut y mae teithwyr yn archebu teithiau ymlaen 
llaw?  

Rhowch fanylion am:  

(a) y modd y cytunir ar leoliad pwyntiau codi a 
gosod i lawr hyblyg rhwng y gweithredwr a 
theithwyr unigol.  

(b) y modd y cytunir ar amseroedd codi a gosod i 
lawr gyda theithwyr unigol mewn ardaloedd 
gweithredu hyblyg.  
21. Ar ba ddyddiau ac adegau o r flwyddyn y caiff 
teithwyr archebu teithiau ymlaen llaw?    

22. A dderbynnir pob archeb? A oes unrhyw 
drefniadau os na ellir derbyn archeb unigol?  
23. Os yw archebion ymlaen llaw yn amodol ar 
ffenestr amser, rhowch fanylion.  

 

Y math o wasanaeth a weithredir  gweler paragraffau 10-13 yn yr arweiniad 
(Ticiwch yr holl flychau perthnasol)   

 Un man i lawer man   Llawer man i un man   Llawer man i lawer man  

24. Beth fydd maint/meintiau r cerbydau a 
ddefnyddir (nifer y seddau i deithwyr)?  

 

Darparwch y canlynol: 

 

Map ar raddfa nad yw n llai na 1:50000 yn dangos:   
(a) y ffyrdd sy n ffinio r ardal weithredu hyblyg (os oes rhai), a;   
(b) unrhyw rannau sefydlog ar y llwybr, gan gynnwys amrywiadau ar y llwybr. 

 

Unrhyw amserlen ar gyfer unrhyw arosfannau sefydlog; 

 

Dalen(nau) disgrifiad llwybr ychwanegol os cawsant eu defnyddio; 

 

Ffurflen PSV350A, os oes angen 

 

Y ffi, sieciau n daladwy i VOSA  

Anfonwch y ffurflen hon yn awr i Swyddfa r Ardal Draffig lle y mae r rhan fwyaf o ch ardal weithredu, 
neu ch arosfannau sefydlog.   

Nodiadau  

Cyfnod rhybudd byrrach

  

Fel arfer, ni allwch ddechrau n gynharach na 56 diwrnod oddi ar y dyddiad y 
mae r Comisiynydd Traffig yn derbyn y cofrestriad. Yn Atodiad 3 i Local Bus Service Registration 

 

Guide for Operators (PSV353A) eglurir y nifer bach o achosion lle y gellir derbyn cyfnod rhybudd 
byrrach 3. Os yw r achosion hynny n berthnasol i chi, rhaid ichi hefyd gwblhau ac atodi ffurflen 
PSV350A.  

Grant Gweithredwyr Gwasanaethau Bysiau

 

- Gallai ch gwasanaeth fod yn gymwys i dderbyn grant 
tuag at y dreth a godir ar danwydd bysiau o dan Adran 154 Deddf Trafnidiaeth 2000. Gellir talu Grant 
Gweithredwyr Gwasanaethau Bysiau am wasanaethau lleol (a gwasanaethau lleol yn Llundain) ar yr 
amod eu bod yn bodloni rhai amodau eraill gan gynnwys amod i r perwyl bod modd i aelodau o r 
cyhoedd eu defnyddio a u bod yn gwneud hynny. Ceir manylion yn nhaflen PSV360.  

                                           

 

3 
Heblaw am bwynt bwled 5 (newidiadau i amserlen gwasanaeth). 



Methu â darparu r gwasanaeth yn unol â r amodau cofrestru

  
Os bydd gweithredwr yn methu â 

darparu r gwasanaeth yn unol â r amodau cofrestru, mae n bosibl y caiff cosb ei phennu ar gyfer y 
drwydded gan y Comisiynydd Trafnidiaeth a all hefyd ystyried cymryd camau eraill.  



Disgrifiad o r gwasanaeth (defnyddiwch inc du)  

Rhowch fanylion am:  

Yr ardal weithredu hyblyg; unrhyw arosfannau bws cydnabyddedig, neu newydd, a ddefnyddir; unrhyw 
fannau aros sefydlog a r amserlen ar eu cyfer (os oes un) ac unrhyw rannau sefydlog, neu rannau 
galw a reidio , ar y llwybr.  


