
Atodiad 1 
Rhoddi Trwydded Cerbyd Hacni / Gyrrwr Hurio Preifat neu Yrrwr Hurio Preifat (yr un broses)  £140 I GYNNWYS £48 am Wiriad  y 

Swyddfa Cofnodion Troseddol 
 

Gweithgaredd Proses Gan Bwy Amser a Gymerwyd 

Printio ffurflenni cais, llyfrau, 
paratoi ffurflenni’r Swyddfa 

Cofnodion Troseddol, ffurflenni’r 
DVLA, diweddaru ffurflenni. 

Llungopïo, diweddaru ar Word /gwefannau, 
diweddariadau gan y Swyddfa Cofnodion 

Troseddol / DVLA neu ffurflenni 

 
Stephen Tomes / Emma 

Sinnett / Jo Thomas / 
Nicky Jones 

 

10 munud 

Anfon ffurflenni cais a dogfennau 
perthnasol allan 

Postio eitem, yn cynnwys mewngofnnodi 
post a ffrancio post neu weld cwsmer 

wyneb yn wyneb. 
 

 
Stephen Tomes / Emma 

Sinnett  
10 munud 

Cleient yn ffonio am apwyntiad 
neu’n anfon llythyr yn y post 

Trefnu apwyntiad neu gwblhau’r manylion 
post sy’n angenrheidiol ar daenlen. 

 
Stephen Tomes / Emma 

Sinnett 
 

10 munud 

Cais yn cael ei roi i mewn a’i wirio. 

Cais yn cael ei wirio i sicrhau ei fod yn 
gyflawn ac yn gywir.  3 dogfen adnabod yn 
cael eu gwirio â manylion ar ffurflen gais a’r 

ffurflen Swyddfa Cofnodion Troseddol.  
Caiff y ffurflen SCT ei gwirio o ran ei bod yn 
gyflawn ac yn gywir.  Rhoddir derbynneb a 
rhoddir dogfennau adnabod yn ôl.  Trefnir 

apwyntiad ar gyfer prawf gwybodaeth.  
Cais anghyflawn neu ddim digon o ddull 
adnabod, ffurflen gais i’w hanfon yn ôl. 

 
 
 
 

Stephen Tomes / Emma 
Sinnett 

1 awr 

Bancio taliadau 

 
Arian neu siec yn cael eu cofnodi a’u 
bancio.  Neu caiff taliadau cerdyn Visa eu 
gwirio a’u rhoi ar god. 

 
Stephen Tomes / Emma 

Sinnett 
10 munud 

Gwirio, arwyddo ac anfon mandad 
y Swyddfa Cofnodion Troseddol 

a’r DVLA at y Swyddfa Cofnodion 
Troseddol a’r DVLA 

Gwirio fod yr holl ddata perthnasol ar y 
ffurflen yn gywir ac anfon y ffurflen at y 
Swyddfa Cofnodion Troseddol / DVLA. 

 
Jo Thomas / Nicky Jones 

 
20 munud 

Prawf Gwybodaeth 
Cynhelir nifer o brofion gwybodaeth 

angenrheidiol efo’r gyrrwr a hynny wyneb 
yn wyneb ac mae’n cynnwys eistedd efo’r 

 
Stephen Tomes / Emma 

Sinnett / Jo Thomas / 
1 awr 20 munud 



gyrrwr drwy’r prawf a marcio’r prawf / rhoi 
gwybod y canlyniad iddyn nhw.  

Nicky Jones 
 

Dychwelyd gwiriad y Swyddfa 
Cofnodion Troseddol a mandad y 

DVLA 

Gwirio gwiriad y Swyddfa Cofnodion 
Troseddol yn erbyn y cais a chymryd 

camau angenrheidiol i roi’r drwydded neu 
gyfeirio at reolwr neu bwyllgor lle bo’r 

angen. 
 

 
 

Jo Thomas / Nicky Jones 
Hyd at 2 awr 

Prosesu Trwydded a’i hanfon neu 
ei rhoi i’r ymgeisydd 

Prosesu cais ar lalpac, mewngofnodi 
gwiriadau lle bo’r angen 

 
Stephen Tomes / Emma 

Sinnett  
 

20 munud 

 
Uwch Swyddog Trwyddedu i wirio’r 

drwydded a’i harwyddo. 
 

 
Jo Thomas / Nicky Jones 10 munud 

Ffeilio dogfennau 
Creu ffeil newydd a’i ffeilio yn y system 

ffeilio 

 
Stephen Tomes / Emma 

Sinnett 
 

 
10 munud 

 
Cyfanswm yr amser ar gyfer y broses 

gyfan 

 
 

 
6 awr 

 

Gweithgaredd Gorfodi  
 
 

 

 
Ymchwiliadau 

 

Cymryd datganiad, cyfweliadau Deddf yr 
Heddlu a Thystiolaeth Droseddol, 

clywdeipio cyfweliadau, paratoi ffeiliau 
erlyn. 

 
Howard Birnie 

? Dyddiau 

 
Atal gyrrwr 

 
Llythyr atal 

 
Jo Thomas / Nicky Jones / 

Howard Birnie 
 

20 munud 

 
Dirymu gyrrwr 

 
Paratoi adroddiadau pwyllgor. 

 
Jo Thomas / Nicky Jones / 

Howard Birnie 
 

2 awr 

 
Costau Ychwanegol 

 
Magicard Printer ar gyfer printio cardiau 

 
Pris dros 5 mlynedd o 

ddefnydd 
 



£3,000 / 3000 o gardiau 
wedi eu printio = £1.00 y 

cerdyn 

 
 

Cardiau a rhubanau, glanhau cardiau, 
rholwyr 

40c y cerdyn 
 

 


