
Diben y ffurflen hon yw cofrestru gwasanaeth bws safonol yng Nghymru neu yn Lloegr (ac eithrio Llundain). 
Peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon os dymunwch gofrestru gwasanaeth hyblyg (yng Nghymru
neu yn Lloegr). 
Rhaid gwneud ceisiadau am wasanaethau hyblyg drwy ddefnyddio ffurflen VOSA 529. 

Cyfeiriwch at y nodiadau sydd ynghlwm â’r ffurflen hon cyn ei chwblhau.
Bydd Canllaw i gofrestru gwasanaeth bws lleol [PSV353A] o gymorth i chi hefyd wrth gwblhau’r ffurflen 
hon. Os bydd gennych ragor o broblemau o gwbl, ffoniwch y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmer ar 0300 123 9000.

Rhaid i chi anfon y ffi gywir gyda’r ffurflen hon (ewch i www.dft.gov.uk/vosa/latestfees/latestfees
am fanylion neu ffoniwch y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmer ar 0300 123 9000).

RHAID I CHI BEIDIO CYCHWYN GWEITHREDU’R GWASANAETH HWN HYD NES I CHI DDERBYN 
HYSBYSIAD O GYMERADWYAETH O’CH CAIS A CHADARNHAD O’R DYDDIAD CYCHWYN.

  Eich Manylion P y blychau ? mewn LLYTHRENNAU BRAS

1. Yr enw sydd ar eich trwydded gweithredwr
    PSV neu drwydded bws cymunedol

2. Rhifau Trwydded y gweithredwr PSV neu
    rif(au) trwydded bws cymunedol

3. Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth

4. Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi
    yn ystod y dydd   

5. Dyddiad cychwyn bwriededig 
(gweler nodyn 3)

6. Rhif y llwybr neu’r enw a roddir ar y gwasanaeth,
    yn cynnwys unrhyw lythrennau (ee 17A, 17B

7. O ble mae eich gwasanaeth yn cychwyn?
Lleoliad e.e. enw stryd, enw’r orsaf fws, gorsaf
drên, ysgol ac ati a phentref, tref neu ddinas

Os yw’n berthnasol, rhowch y rhif NaPTAN
ar gyfer y safle bws os yw’n wybyddus

Er defnydd swyddogol yn unig

8 www.gov.uk              Canolfan Gwasanaeth Cwsmer: 0300 123 9000

CAIS I GOFRESTRU GWASANAETH BWS SAFONOL
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Defnydd swyddogol yn unig
Dyddiad cychwyn penodol:
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8. Ble mae’r gwasanaeth yn gorffen?
Lleoliad e.e. enw stryd, enw’r orsaf fws, gorsaf
drên, ysgol ac ati a phentref, tref neu ddinas

Os yw’n berthnasol, rhowch y rhif NaPTAN ar
gyfer y safle bws os yw’n wybyddus

9. Prif bwyntiau a wasanaethir ar y daith

10. Pa fath o wasanaeth a redir gennych?

          Gwasanaeth Stopio arferol               Trip neu daith
                  (anwybyddwch gwestiynau 11 i 14 ac
        ewch i’r ddalen disgrifio llwybr)

          Stopiau cyfyngedig                Ysgolion neu wasanaeth gwaith

          Bodio a Theithio       Arall (nodwch)
 

11.  Ar ba ddyddiau o’r wythnos fydd y
      gwasanaeth yn rhedeg?

11A Pa mor aml fydd y gwasanaeth yn
       rhedeg ar y dyddiau hynny?

11B A fydd yr amledd yn wahanol ar wyliau
       banc a chyhoeddus?

(gweler nodyn 4)

12.  A fydd y gwasanaeth yn defnyddio pob safle
       bws ar hyd y llwybr?
    
13.  A fydd angen troi neu facio’n ôl ar ran y llwybr?
       Os BYDD rhowch fanylion ar y ddalen ddisgrifiadol.

14.  A fydd y gwasanaeth angen unrhyw
       safleoedd bws newydd?

15.  A fydd unrhyw ran o’r gwasanaeth heb fannau stopio
       swyddogol ee yn gweithredu ar sail bodio a theithio?
       Os BYDD rhowch fanylion ar y ddalen ddisgrifiadol.

16.  A yw’ch gwasanaeth yn cael ei gefnogi gan
       gymhorthdal gan awdurdod lleol neu PTE
       (Gweithrediaeth Trafnidiaeth Teithwyr)?

17.  Rhowch enw(au)’r awdurdod neu
       PTE sy’n darparu’r cymhorthdal.

heibio

        Bydd   Na fydd

        Bydd   Na fydd

        Bydd   Na fydd

        Bydd   Na fydd

        Bydd   Na fydd

        Ydi   Nac ydi   Yn rhannol
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  Meysydd Gwaith
18. Ym mha Ardal(oedd) Traffig fydd y gwasanaeth
       yn gweithredu? 

(gweler atodiad 1 o’r canllaw ar gyfer y meysydd
a gwmpasir gan y Meysydd Traffig neilltuol).

19. Bydd y gwasanaeth yn gweithredu ym maes/meysydd y cynghorau sir, awdurdodau
      unedig a PTEs canlynol.

Rhaid i chi anfon copi o’r ffurflen hon gyda’r ddogfennaeth atodol i bob un 
o’r cynghorau sir awdurdodau unedig a PTEs yn eu hardaloedd lle y rhedir y 
gwasanaethau. Mae’n drosedd peidio gwneud hynny.

  Cynlluniau Partneriaethau o Ansawdd (QPS) a Chytundebau       
  o Ansawdd (QPC) (gweler nodyn 7)

  Cynlluniau Partneriaeth o Ansawdd

20. A fydd unrhyw ran o’r gwasanaeth yn
      gweithredu drwy ardal sy’n destun Cynllun
      Partneriaeth o Ansawdd, un ai un sydd yn
      bodoli neu un sydd wedi cael hysbysiad?

Os Bydd, rhowch enw’r awdurdod trafnidiaeth
lleol neu’r awdurdod arweiniol.

21. A yw’n fwriad gennych ddefnyddio unrhyw
      un o’r cyfleusterau  a ddarperir dan y QPS
      wrth weithredu’r gwasanaeth hwn?

Os dymunwch ddefnyddio’r cyfleusterau a ddarperir dan y QPS bydd angen i chi un ai arwyddo 
ymrwymiad y byddwch yn darparu’r gwasanaeth yn unol â safonau’r QPS neu gadarnhau bod y 
gwasanaeth hwn wedi ei eithrio rhag gorfod cwrdd â’r safonau hynny.

SYLWER:
NI chaiff gweithredwr gwasanaeth lleol ddefnyddio’r cyfleusterau a ddarperir dan QPS oni bai ei fod wedi rhoi 
ymrwymiad ysgrifenedig i’r comisiynydd traffig y bydd yn darparu’r gwasanaeth i’r safon a fynnir yn y cynllun.

Nid yw ymrwymiadau yn berthnasol lle eithrir y gwasanaeth o’r cynllun.

Os bydd gweithredwr wedi cofrestru ymrwymiad gyda’r comisiynydd traffig ac yna’n methu â chwrdd â’r 
safonau, gall y comisiynydd traffig gyflwyno cosb neu sancsiwn. Gall y gosb fod hyd at £500 am bob cerbyd 
sydd gan y gweithredwr drwydded ar ei gyfer i weithredu a/neu gall y comisiynydd traffig osod amod ar y 
drwydded yn atal y gweithredwr rhag rhedeg rhai gwasanaethau lleol penodol neu rai o gwbl. 

Continued >>>

        Bydd   Na fydd

        Ydyw   Nac ydyw
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  Cynlluniau Cytundeb o Ansawdd

22. A fydd unrhyw ran o’r gwasanaeth yn gweithredu
      drwy ardal sy’n destun Cynllun Cytundeb o Ansawdd,
      un ai un sydd yn bodoli neu un sydd wedi cael hysbysiad?

23. Os Bydd, rhowch enw’r awdurdod
      trafnidiaeth lleol neu’r awdurdod arweiniol.

Os Bydd, cadarnhewch hefyd fod y gwasanaeth hwn wedi ei eithrio o’r Cynllun.

Os ydych yn ansicr a oes QPS neu QCS mewn bodolaeth neu un sydd wedi cael hysbysiad,
cysylltwch â’r awdurdodau lleol lle y rhedir y gwasanaeth hwnnw.

  Disgrifiad o’r Llwybr
Defnyddiwch y ddalen disgrifiad o’r llwybr dros y dudalen i roi’r manylion 
angenrheidiol:

    • Rhowch ddisgrifiad llawn o’r llwybr mewn digon o fanylder i ddangos yr holl ffyrdd a ddefnyddir.
      Os bydd y gwasanaeth yn crwydro oddi ar y llwybr hwn ar gais pobl, rhowch fanylion.

    • Dangoswch unrhyw amrywiaethau i’r llwybr, ac eithrio gwaith byr, yr ydych yn bwriadu’u cynnwys yn
      eich gwasanaeth. Dylai amrywiaethau fod yn gyffredin â 50% o’r prif lwybr. Os nad felly cysylltwch â 
      DVSA ar y rhif cenedlaethol am gyngor.

    • Rhowch fanylion unrhyw bwyntiau amseru, pwyntiau trosglwyddo a phwyntiau terfyn ar hyd y llwybr
      lle byddwch yn stopio am gyfnod hirach na’r hyn sy’n angenrheidiol i godi a gollwng teithwyr.

        Bydd   Na fydd
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  Dalen Disgrifiad Llwybr (Defnyddiwch inc du)

Rhowch y manylion canlynol

    Tripiau neu Deithiau

    1. amlinelliad o’r llwybr gyda mannau casglu;
    2. adegau o’r flwyddyn y gweithredir
        y gwasanaeth; ac
    3. yr uchafswm o gerbydau’n gadael
        ar unrhyw ddiwrnod.

Gwasanaethau eraill

1. disgrifiad o’r llwybr
2. unrhyw amrywiaethau i’r llwybr;
3. amrywiaethau ar gais teithwyr;
4. pwyntiau amseru/pwyntiau terfyn/pwyntiau
    trosglwyddo;
5. yr angen i facio’n ôl neu droi;
6. nifer o stopiau ar wasanaethau stopio cyfyngedig
    (neu ran o wasanaeth) nad oes ganddynt fannau
    stopio ee ‘bodio a theithio’

Gallwch barhau ar ddalen arall os bydd angen gan ei marcio’n glir gyda ‘Dalen Disgrifiad Llwybr’
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  Dogfennaeth Atodol Angenrheidiol
Cyflwynwch y canlynol:

    • Map (graddfa 1:50,000) yn dangos y ffyrdd i’w defnyddio’n glir, yn cynnwys amrywiaethau llwybr.

    • Dalen(nau) disgrifiad llwybr arall os defnyddiwyd un.

    • Copi o’ch amserlen lawn (sydd yn gorfod dangos dyddiau ac amseroedd eich gwaith, ac eithriadau
fel gwyliau cyhoeddus). Gweler pwynt 4. Os dymunwch newid yr amseroedd rhaid i chi wneud cais
i amrywio’r cofrestriad.

    • Ffurflen PSV 350A os yw’r dyddiad a roddir yng Nghwestiwn 5 yn llai na 56 diwrnod wedi’r dyddiad
y disgwyliwch i’r cais gael ei gymeradwyo. Gweler pwynt 3.

    • Y ffi briodol (Yn daladwy i Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr) – ffoniwch y Ganolfan 
Gwasanaethau Cwsmer am y ffi gyfredol.

  Datganiad
 
    • Rwy’n datgan, hyd y gwn, fod y wybodaeth a roddais yn wir ac yn gywir.

    • Rwyf wedi anfon copi o’r ffurflen hon a’r dogfennau atodol i bob un o’r awdurdodau lleol y gweithredir
y gwasanaeth ynddynt

       Arwyddwyd:           Dyddiad:

       Enw: 
       (mewn BRAS LYTHRENNAU)

       Swydd yn y busnes: 

Nawr dychwelwch y ffurflen hon ynghyd â’r ffi a’r ddogfennaeth atodol i’r Swyddfa 
Drwyddedu Ganolog, Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds LS9 6NF.
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  Nodiadau
1.  Cosbau
Unwaith y bydd y gwasanaeth hwn wedi ei gofrestru rydych wedi’ch ymrwymo i’w gynnal yn unol â 
nodweddion y cofrestriad. Mae comisiynwyr traffig yn disgwyl i weithredwyr fonitro eu gwasanaethau eu 
hunain i wirio eu bod yn rhedeg yn brydlon ac yn ddibynadwy.

Os:-

       •    methwch â darparu’r gwasanaeth yn unol â’r cofrestriad; neu

       •    weithredu mewn modd sy’n tramgwyddo adran 6 o’r Ddeddf Drafnidiaeth 1985; neu 

       •    weithredu’n groes i ddeddfwriaeth berthnasol arall

gall y comisiynydd traffig osod amod ar eich trwydded  yn eich atal rhag gweithredu unrhyw wasanaeth lleol 
o ddisgrifiad a nodir yn yr amod, neu amod sy’n eich atal rhag gweithredu unrhyw wasanaeth lleol. 

Mae gan y comisiynydd traffig y grym hefyd i osod cosb ariannol.

Ni all unrhyw gosb a osodir fod yn uwch na:

       •    £550; neu

       •    Unrhyw swm arall y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru (ar gyfer Cymru) Ysgrifennydd Gwladol
            (ar gyfer Lloegr) ei nodi

- wedi ei luosi gan y nifer o gerbydau a drwyddedwyd i chi eu defnyddio dan y trwyddedau gweithredwr
PSV sydd gennych.

Yn ychwanegol neu yn hytrach na dirwy, gall y comisiynydd traffig orchymyn y gweithredwr i wario swm 
penodol o arian ar ddarparu, neu wneud gwelliannau neilltuol i, wasanaethau neu gyfleusterau lleol neilltuol, 
neu ofyn i’r gweithredwr dalu iawndal i deithwyr. Gallai’r iawndal gynnwys teithio am ddim neu am gost lai 
am gyfnod o amser.

2.  Gwasanaethau gyda man stopio yn Llundain
Os oes gan y gwasanaeth un neu ragor o fannau stopio ym Mwrdeistrefi Llundain yn ardal Llundain Fwyaf, 
byddwch angen trwydded wasanaeth ar gyfer Llundain gan Drafnidiaeth Llundain. Peidiwch â defnyddio’r 
ffurflen hon ar gyfer y rhannau hynny o’r gwasanaeth sy’n gweithredu yn Llundain. 

Dylech gysylltu â Thrafnidiaeth Llundain  yn www.tfl.gov.uk neu e-bostio lsp@tfl.gov.uk.

3.  Dyddiad cychwyn
Dylech roi 56 diwrnod o rybudd o leiaf i’r comisiynydd traffig o’ch bwriad i gychwyn y gwasanaeth hwn, neu 
os ydych yn ddeilydd Trwydded Bws Cymunedol adran 22, yna 28 diwrnod rhybudd o leiaf. Sylwch fod y 
cyfnod hwn o rybudd yn cychwyn ar y diwrnod pan fydd y comisiynydd yn CYMERADWYO eich cais.

Petaech yn dymuno i’r comisiynydd traffig hepgor y cyfnod rhybudd o 56 diwrnod, neu 28 yn ddibynnol ar 
yr amgylchiadau, bydd angen i chi gwblhau ac atodi ffurflen PSV 350A hefyd. Nid yw cwblhau’r ffurflen yn 
sicrhau cyfnod rhybudd yn awtomatig. Y comisiynydd traffig sydd â’r disgresiwn i benderfynu ar hepgor y 
cyfnod rhybudd statudol o 56 diwrnod, neu 28 i weithredwyr bws cymunedol.

Mae’r canllaw ar gyfer Cofrestru Gwasanaeth Bws Lleol yn egluro’r achosion arbennig lle gellir cymeradwyo 
cyfnod rhybudd byrach.

4.  Gwyliau banc a chyhoeddus
Os bwriedwch weithredu gwasanaeth ar y Sul neu ddim gwasanaeth o gwbl ar ddydd Nadolig, Dydd 
Gwener y Groglith neu ŵyl y banc, nodwch hynny yn eich cais.
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Gellir amrywio gwasanaeth yng Nghymru a Lloegr ar gyfer unrhyw daith mewn wythnos sy’n cynnwys 24 
Rhagfyr, Dydd Gwener y Groglith neu unrhyw ŵyl y banc heb amrywiaeth ffurfiol o’r cofrestriad, cyn belled 
eich bod yn anfon rhybudd o’ch bwriad i amrywio’r gwasanaeth dan y darpariaethau hyn i’r comisiynydd 
traffig ac unrhyw awdurdod lleol perthnasol dim hwyrach na 21 diwrnod cyn i’r amrywiaeth ddigwydd.

Ar gyfer y dibenion hyn  mae wythnos yn cychwyn ar ddydd Llun.

5.  Amserlenni
Mae comisiynwyr traffig angen i weithredwyr enwebu Pwyntiau Amseru heb fod yn fwy na 15 munud oddi 
wrth ei gilydd (ac eithrio lle mae’r stop nesaf fwy na 15 munud o amser teithio o’r stop blaenorol os mai 
Pwynt Amseru’r yw’r stop nesaf hwnnw). Serch hynny, maent yn cydnabod, mewn nifer o wasanaethau bydd 
amser teithio’n amrywio yn ddibynnol ar amser o’r dydd a/neu ddiwrnod yr wythnos er mwyn medru cymryd 
gwahanol gyflymder gweithredu i ystyriaeth. Mae’n ofynnol ganddynt felly bod y maen prawf 15 munud yn 
cael ei fodloni ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau. Bydd yn dderbyniol i amser teithio rhwng Pwyntiau Amseru 
fod yn hirach na 15 munud, os rhoddir hynny ar yr amserlen, ar gyfer teithiau eraill sydd ag amseroedd 
gweithredu arafach. Gall y comisiynwyr ddefnyddio’u disgresiwn mewn perthynas â Phwyntiau Amseru ar 
gyfer trafnidiaeth sy’n ymateb i alw.

6.  Grant Gweithredwyr Gwasanaeth Bws
Grant Gweithredwyr Gwasanaeth Bws – Gallech fod yn gymwys i gael grant sydd yn daladwy i weithredwyr 
gwasanaethau lleol cofrestredig os nad yw’r gwasanaethau hynny’n dripiau neu’n deithiau. Mae rhai 
amodau ynghlwm ac mae’r manylion ar gael yn nhaflen PSV 360.

7.  Cynlluniau Partneriaethau o Ansawdd (QPS) a Chytundebau o Ansawdd (QCS)
Os bydd Cynllun Partneriaeth o Ansawdd neu Gynllun Cytundeb o Ansawdd mewn grym ar hyd unrhyw ran 
o’r llwybr gall eich atal rhag gweithredu’ch gwasanaeth.

Mae QPS yn bartneriaeth rhwng gweithredwyr a’r awdurdod lleol lle mae’r awdurdod yn darparu 
cyfleusterau i’r gweithredwr eu defnyddio ac mae’r gweithredwr yn darparu gwasanaeth yn unol â thelerau’r 
cynllun. I gymryd rhan yn y cynllun bydd angen i chi gwblhau ymrwymiad i’r comisiynydd traffig os nad 
ydych wedi darparu un eisoes mewn perthynas â gwasanaethau eraill yn gweithredu yn ardal y cynllun.

Mae QCS yn gynllun lle mae’r awdurdod lleol yn dyfarnu cytundeb o ansawdd i weithredwr neu weithredwyr 
ddarparu gwasanaethau lleol. Gellir dyfarnu cytundeb sengl yn cwmpasu ardal neu nifer o gytundebau 
unigol. Ni ellir darparu unrhyw wasanaeth arall yn yr ardal a gwmpasir gan QCS oni bai eu bod wedi eu 
heithrio o’r cynllun neu fod yr awdurdod lleol wedi darparu tystysgrif cliriad neu ganiatâd.

Os bydd un ai QPS neu QCS mewn grym o fewn yr ardal y dymunwch redeg gwasanaeth lleol, dylech 
geisio cyngor gan yr awdurdod traffig lleol. Bydd Swyddfa’r Comisiynydd Traffig yn cysylltu â chi hefyd ar ôl 
derbyn eich cais.

  Diogelu Data

Defnyddir yr wybodaeth bersonol a roddwyd gennych ar y ffurflen hon er dibenion swyddogaethau statudol y 
comisiynydd traffig. Gall hyn gynnwys rhannu’r wybodaeth a ddarparwyd gennych gyda chomisiynwyr traffig 
eraill, DfT, adrannau eraill o’r llywodraeth ac asiantaethau gorfodi. Bydd gwybodaeth safonol o drwyddedau 
a cheisiadau hefyd yn cael ei chynnwys mewn cofrestr genedlaethol sydd ar gael i aelod-wladwriaethau 
eraill. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o Swyddfa’r Comisiynydd Traffig.
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