
 
 
         Atodiad B 
 
 
Dull Cyfrifo: 
 
Cyfrifir ffioedd trwyddedau Cerbydau Hacni a Cherbydau Llogi Preifat gan 
ddefnyddio teclyn gan Banel Arbenigwyr Trwyddedu Cymru. Nod y teclyn yw 
rhoi dull cyson a chadarn o osod ffioedd trwyddedu. Caiff y teclyn ei 
ddefnyddio gan nifer o awdurdodau lleol eraill. 
 
Rhan 1 – Crynodeb y Costau 
 
Dogfennir pob gwariant yr Adran Drwyddedu (ar sail ffigyrau 2016/17) a'i osod 
wrth bob swydd er mwyn rhoi cyfradd yn ôl yr awr ar gyfer pob aelod staff. 
 
Gwariant Cyffredinol yr Adran Drwyddedu: 
Gwasanaethau Cymorth 
Caerdydd £31,006 
Cyfleusterau Caerdydd £52,600 
Costau Adrannol y Fro £99,828 
Offer Swyddfa £838 
Cysylltiedig â gweithwyr 
(ac eithrio cyflogau) £2,119 
Argraffu Cyffredinol a 
Nwyddau i’r Swyddfa £5,322 
Ffioedd banc/Capita £1,126 
Hyfforddi staff £1,738 
Ffonau £4,853 
TGCh £8,149 
Yswiriant £3,520 

 
   
Mae’r holl ffigyrau wedi eu talgrynnu i’r £1 agosaf 

 
Rhennir cyfanswm y gwariant (£211,100) rhwng pob aelod o staff (cyfanswm 
o 16.6) er mwyn rhoi cyfradd yn ôl yr awr. 
 
Cynorthwy-ydd Cymorth Trwyddedu (x3)  £31 
Cynorthwyydd Trwyddedu (x3)   £33 
Swyddog Gorfodi Trwyddedu (x6) £45 
Uwch-swyddog Gorfodi   £49 
Uwch-swyddog Technegol   £49 
Swyddog Polisi (0.6)    £49 
Rheolwr Tîm    £57 
Rheolwr Gweithredol   £69 
 
 



Rhan 2 – Costau Ceisiadau  
 
Cyfrifir amser y treulia’r swyddogion ar dasgau sy’n gysylltiedig â’r math o 
drwydded mewn munudau. Mae hyn yn cynnwys pethau megis trafod 
ymholiadau, gwaith gweinyddol cyffredinol, cyfarfodydd, gwaith project, 
hyfforddiant, ymchwilio i gwynion, cydymffurfio a gorfodi.  
 
Cyfanswm y gost ar gyfer amser swyddogion ychwanegol (yn seiliedig ar 12 
mis) yw: 
Cerbydau Llogi Preifat: £108266 
Cerbydau Hacni: £125701 
Gyrwyr: £62057 
Cwmnïau Llogi Preifat: £2639 
 
 
Cyfrifir y costau eraill penodol i drwyddedau hefyd. Er enghraifft, o ran 
cerbydau, mae costau cyhoeddi’r hysbysiad yn y papur newydd yn 
berthnasol. 
 
Y gwariant cyffredinol ar dacsis yw £33,997 ac mae hyn yn cynnwys y 
canlynol:  
 
Costau banc £940 
Cludwyr £650 
Gwaredu gwastraff £71 
Treuliau Cyffredinol £581 
Argraffu Cyffredinol a 
Nwyddau i’r Swyddfa £2830 
TGCh Swyddfa 
Cerbydau Cyhoeddus £7736 
Amrywiol £31 
Cludwyr/stampiau post £9894 
Rhent y Swyddfa 
Cerbydau Cyhoeddus £6978 
Teledu Cylch Cyfyng £353 
Securicor £2824 
Ffonau/band eang £1768 

 
Yna rhennir gwariant cyffredinol tacsis ar gyfradd rhwng y meysydd 
trwyddedau penodol:  
Cerbyd Hacni: £9301 
Cerbyd Llogi Preifat : £12747 
Gyrwyr: £11639 
Cwmnïau Llogi Preifat: £310 
 
Cyfrifir costau ceisiadau ychwanegol, megis trosglwyddo cerbydau, newid 
cerbydau neu newid llechi rhif cofrestru/trwyddedau/bathodynnau, ac 
ychwanegir hyn at y costau penodol. Y costau ychwanegol a phenodol hyn yw 
£37,121 ar gyfer trwyddedau cerbyd hacni, £17,526  ar gyfer trwyddedau 



cerbyd llogi preifat, £16,833 ar gyfer trwyddedau gyrwyr a £4,050 ar gyfer 
cwmnïau llogi preifat. 
 
 
Caiff unrhyw arian dros ben/ddiffyg o’r flwyddyn flaenorol/blynyddoedd 
blaenorol ei ddwyn ymlaen a'i ychwanegu/tynnu oddi ar y costau uchod.  
 
Yna rhennir y costau penodol i drwyddedau rhwng cyfanswm nifer y ceisiadau 
perthnasol ar gyfer y trwyddedau 12 mis, mae hyn yn rhoi cost o £142 ar gyfer 
trwyddedau cerbyd hacni, £67 ar gyfer trwyddedau cerbyd llogi preifat, £25 ar 
gyfer trwyddedau gyrwyr a £12 ar gyfer trwyddedau cwmnïau llogi preifat fesul 
cais.  
 
Caiff amser swyddogion a chostau penodol ar gyfer trwyddedau 6 mis eu 
haneru, a'u lluosi ar gyfer trwyddedau 3 a 5 mlynedd. 
 
 
 
Sylwer (1) Yn berthnasol i wariant, mae’r term “tacsi” yn cyfeirio at ger bydau hacni a cherbydau llogi preifat 

(2)Mae’r holl ffigyrau wedi eu talgrynnu i’r £1 agosaf 

 

 

 

 

Rhan 3 Camau’r broses 
 
Ychwanegir costau gweinyddol y trwyddedau (ar sail cyfradd yr oriau yn ôl yr 
awr a gyfrifwyd yn Rhan 1) at gostau’r ceisiadau a ddangosir yn Rhan 2 
uchod a cheir y ffioedd canlynol:   
 
Cost adnewyddu trwydded cerbyd hacni am flwyddyn:   
£160 
 
Cost adnewyddu trwydded cerbyd hacni am chwe mis:  
£92 
 
Cost Cyflwyno trwydded cerbyd llogi preifat am flwy ddyn:  
£103 
 
Cost Adnewyddu trwydded cerbyd llogi preifat am flw yddyn: 
£86 
 
Cost Cyflwyno trwydded cerbyd llogi preifat am chwe  mis:  
£70 
 
Cost Adnewyddu trwydded cerbyd llogi preifat am chw e mis: 
£52 
 
Cost Cyflwyno trwydded gyrrwr am 3 blynedd; 
£159 
 



Cost Adnewyddu trwydded gyrrwr am 3 blynedd; 
£89 
 
Cost Cyflwyno trwydded gyrrwr am flwyddyn; 
£117 
 
Cost Adnewyddu trwydded gyrrwr am flwyddyn; 
£46 
 
Cost Cyflwyno trwydded cerbyd llogi preifat am 5 ml ynedd: 
£434 
 
Cost Adnewyddu trwydded cerbyd llogi preifat am 5 m lynedd: 
£350 
 
Cost Cyflwyno trwydded cerbyd llogi preifat am flwy ddyn: 
£98 
 
Cost Adnewyddu trwydded cerbyd llogi preifat am flw yddyn: 
£74 
 
 
 


