NEWIDIADAU PWYSIG I’N RHWYDWAITH
BYSUS – o 01 Ebrill 2012
O 1 Ebrill, 2012 fydd y newidiadau canlynol yn dod i rym i’n rhwydwaith bysus. Gwneir y
newidiadau canlynol yn dilyn dyfarniad contractau newydd i’n cwmni gan Gyngor Gwynedd
(gwasanaethau 28/29/30/X32 Suliau) yn cynnwys gwelliannau cysylltiadau rhwng ein
gwasanaethau presennol. Amserlenni ar gael ar y bws/ein swyddfa/ ar ein gwefan.
Rhif Gwasanaeth

Disgrifiad o’r gwasanaeth

Gwasanaeth 28
Dolgellau - Tywyn

Tywyn i Ddolgellau fel amserlen bresennol yn eithrio siwrnai olaf nol a blaen
Dolgellau - Tywyn - Machynlleth ar ddydd Sul a gwyliau cyhoeddus fydd yn
gweithredu’n ystod misoedd Gorffennaf ac Awst o bob blwyddyn.

Gwasanaeth 29
Tywyn Clipa

Gweithredir fel yn bresennol.

Gwasanaeth 30
Dolgellau – Tywyn

Siwrneiau newydd amser brig rhwng Tywyn a Dolgellau (Llun i Wener).

Gwasanaethau 33/33A/36
Dolgellau –
Brithdir/Llanfachreth/
Dinas Mawddwy –
Machynlleth

Gweithredir y gwasanaeth fel yr amserlen bresennol yn eithrio'r ail amseru o rhai o
siwrneiau ar y Sadwrn : 0850 o Ddolgellau i Fachynlleth yn gadael am 0840 /
1710 o Fachynlleth i Ddolgellau yn gadael am 1715. Mae hyn i ddarparu
cysylltiadau newydd gyda’n gwasanaeth presennol X28 Coastliner. Gwneir newid
hefyd i siwrnai 1425 ar wasanaeth 33A i 1430 i gyd fynd gyda’r amseroedd eraill y
gwasanaeth hwn.

Gwasanaethau 30/34
Machynlleth – Aberllefenni
– Tywyn

Gweithredir y gwasanaeth fel yr amserlen bresennol yn eithrio amserau all frig ar
wasanaeth 34 o Fachynlleth i Aberllefenni am 0940, 1140 , 1340 yn newid i
0930, 1130, 1330 gyda’r siwrneiau dychwelyd o Aberllefenni yn newid o 1005,
1205, 1405 i 0955, 1155, 1355. Gwneir y newidiadau er mwyn gwella cysylltiadau
gyda’n gwasanaeth X28 ym Machynlleth (Llun i Sadwrn).

Gwasanaeth 34A
Machynlleth – Cae
Crwn/Health Centre

Gwneir newidiadau i amserau all frig y gwasanaeth er mwyn cyd fynd a
newidiadau yng ngwasanaeth 34 a hefyd i ddarparu cysylltiadau newydd gyda’n
gwasanaeth X28 ym Machynlleth.
Rydym hefyd yn rhesymoli'r safleoedd bysiau y’i defnyddir wrth gyrraedd/gadael
ym Machynlleth (Llun i Wener).

Gwasanaethau X26/X85
Machynlleth - Texplan/Y
Drenewydd

Gweithredir y gwasanaethau fel yn bresennol gydag eithriad ail rifo gwasanaeth
522 yn X26 er mwyn cyd fynd gyda’n rhwydwaith strategol
newydd(X26/X27/X28/X29) - X26 (Llun i Wener) / X85 (Llun i Sadwrn).

Gwasanaeth X27
Dolgellau - Machynlleth

Cyflwynir gwasanaeth newydd all frig pob dwy awr rhwng Dolgellau a Machynlleth
(cysylltiadau ar gael ym Machynlleth gyda’n gwasanaeth X28 Coastliner).

X28 Coastliner
Machynlleth – Aberystwyth

Yr amserlen i barhau fel yn bresennol.

X29 Coastliner
Llanegryn/Tywyn Machynlleth

Yr amserlen i barhau fel yn bresennol.
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