
 NODYN CANLLAW YNGHYLCH FFIOEDD CEISIADAU 

 

CEISIADAU CYNLLUNIO – DATBLYGU GWEITHREDOL 

Ceisiadau Deiliaid Tai 
 (h.y. estyniadau, tai allan, 
newidiadau ac ati.) 

£190 os yw’n ymwneud ag un annedd 
£380 os yw’n ymwneud â dau neu fwy o 
anheddau (ddim yn berthnasol o fewn 
cwrtil annedd) 

Ceisiadau Amlinellol (ar gyfer Ffioedd 
Materion a Gedwir yn Ôl, gweler isod) 

£380 am bob 0.1 hectar ardal y safle hyd 
at 2.5 hectar 
a £100 am bob 0.1 hectar ardal y safle 
sy’n fwy na 2.5 hectar 
Ffi uchaf £143,750 

Adeiladu neu Greu Anheddau 
 (h.y. tai a fflatiau newydd eu 
hadeiladu) 
 

£380 yr annedd ychwanegol, hyd at 50 
annedd 
a £100 yr annedd ychwanegol ar ôl 50 
annedd  
Ffi uchaf £287,500 

Codi Adeiladau Amaethyddol (h.y. 
Ysguboriau, tai allan, storfeydd, ond, 
ddim yn cynnwys tai gwydr) 
 

£70 pan fo lle llawr gros 0-465m² yn cael 
ei greu 
£380 pan fo 465-540m² o le llawr gros yn 
cael ei greu a £380 am bob 75m² 
ychwanegol (neu ran ohono) 
Ffi uchaf £287,500 

Codi Tai Gwydr Amaethyddol £70 pan fo lle llawr gros 0-465m² yn cael 
ei greu 
£2150 pan fo 465m²  o le llawr gros yn 
cael ei greu 

Codi Unrhyw Adeiladau Eraill (h.y. 
Adeiladau masnachol newydd ac 
estyniadau) 
 

£190 pan fo 0-40m² o le llawr gros yn cael 
ei greu 
£380 pan fo 40-75m² o le llawr gros yn 
cael ei greu a £380 am bob 75m² 
ychwanegol (neu ran ohono) 
Ffi uchaf £287,500 

Codi Meysydd Parcio, Ffyrdd 
Gwasanaeth a Ffyrdd Mynediad (ar 
dir a ddefnyddir am fenter unigol pan 
fo’r gwaith adeiladu’n gysylltiedig â’r 
defnydd presennol)    

£190 
 

Codi, Newid neu Ddisodli Offer neu 
Beiriannau 

£385 am bob 0.1 hectar ardal y safle hyd 
at 5 hectar 
a £100 am bob 0.1 hectar ychwanegol 
dros 5 hectar 
Ffi uchaf £287,500 

Gwneud unrhyw Weithrediadau sy’n 
gysylltiedig â Drilio Archwiliadol am 
Olew neu Nwy Naturiol 
 

£380 am bob 0.1 hectar ardal y safle hyd 
at 7.5 hectar 
a £100 am bob 0.1 hectar ychwanegol 
ardal y safle dros 7.5 hectar 
Ffi uchaf £287,500 

Gweithrediadau ar gyfer Trin a 
Gweithio gyda Mwynau (ddim yn rhan 
o’r categorïau uchod)  

£190 am bob 0.1 hectar ardal y safle hyd 
at 15 hectar 
a £100 am bob 0.1 hectar ardal y safle 



sy’n fwy na 15 hectar 
Ffi uchaf £74,800 

Unrhyw Weithrediadau Eraill (nad 
ydynt yn rhan o unrhyw un o’r 
categorïau uchod) 

£190 am bob 0.1 hectar ardal y safle  
Ffi uchaf £287,500 

CEISIADAU CYNLLUNIO – NEWID DEFNYDD 

Defnyddio Adeiladu yn un neu fwy o 
Anheddau ar wahân (h.y. newid fflat, 
is-rannau adeiladau a chan gynnwys 
Llety Gwyliau hunangynhwysol 
perthnasol) 

£380 yr annedd ychwanegol, hyd at 50 
a £100 yr annedd ychwanegol ar ôl 50 
annedd 
Ffi uchaf £287,500 
 

Defnyddio tir er mwyn Gwaredu 
Gwastraff neu Storio Mwynau 

£190 am bob 0.1 hectar ardal y safle hyd 
at 15 hectar 
a £100 am bob 0.1 hectar ardal y safle 
sy’n fwy na 15 hectar 
Ffi uchaf £74,800 

Unrhyw newid defnydd arall i dir neu 
adeiladau. 

£380 
 

 
Os yw’r cais yn berthnasol i fwy nag un o’r categorïau uchod, neu os nad ydych yn 

siŵr am ffi, cysylltwch â’r Tîm Cofrestru Cynllunio ar 
cofrestrucynllunio@caerdydd.gov.uk am gyngor 

 

CEISIADAU ERAILL 

Dileu neu Amrywio Amod £190 

Rhyddhau Amod Deiliad Tŷ £30 
Pob achos arall £95 

Diwygiadau Anfaterol  Deiliad Tŷ £30 
Pob achos arall £95 

Diwygiadau i Geisiadau Mawr cyn 
penderfynu 

£190 

Tystysgrifau o ran Cyfreithlondeb y 
Defnydd neu’r Datblygiad. 

Datblygiad/Defnydd Presennol – Ffi Arferol 
Datblygiad/Defnydd Arfaethedig - 50% o'r 
Ffi Arferol 

Caniatâd Adeilad Rhestredig a 
Chaniatâd Cadwraeth  

Dim ffi 
 

Ceisiadau Telathrebu Cyn 
Cymeradwyaeth (dan Ran 24 GPDO) 

£380 

Dymchwel Cyn Cymeradwyaeth (dan 
Ran 30 GPDO) 

£80 

Apêl yn erbyn Hysbysiad Gorfodi Dwbl y Ffi Arferol 

EITHRIADAU A CHONSESIYNAU  

Sefydliadau di-elw y mae eu 
hamcanion yn cynnwys darparu 
cyfleusterau ar gyfer chwaraeon neu 
hamdden pan fo datblygu ar dir sy'n 
faes chwarae  

£385 (ceisiadau cynllunio’n unig) 
 

Pan nad yw caniatâd cynllunio 
cyfredol wedi dod i ben 

£190 (ceisiadau cynllunio’n unig) 

Pan wneir cais am ddau neu fwy o 
gynigion amgen am ddatblygiad ar yr 
un tir (ar yr un dyddiad gan yr un 

Y ffi arferol (yr uchaf sy’n berthnasol) a 
50% o Swm Ffioedd yr holl Gynigion 
Amgen (ceisiadau cynllunio’n unig) 
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ymgeisydd) 

Cynghorau Cymuned 50% o’r Ffi Arferol (ceisiadau cynllunio’n 
unig) 

Estyniadau a newidiadau i dŷ person 
anabl neu i ddarparu mynediad at 
adeilad cyhoeddus ar gyfer pobl 
anabl 

Dim ffi 

Ceisiadau sydd eu hangen o 
ganlyniad i’r ffaith na yw ‘datblygiad a 
ganiateir’ yn berthnasol (h.y. dileu yn 
unol â chaniatâd cynllunio neu 
gyfarwyddyd erthygl 4) 

Dim ffi 

Ceisiadau sy’n ymwneud â defnyddio 
adeilad at ddiben sydd o fewn yr un 
dosbarth defnydd â’r defnydd cyfredol 
sydd ei angen o ganlyniad i amod 
caniatâd  cynllunio sy’n cyfyngu ar 
ddefnydd 

Dim ffi 

Ailgyflwyno cais yn dilyn tynnu’n ôl 
neu wrthod o fewn 12 mis gan yr un 
ymgeisydd (rhaid i’r un cais fod yn 
berthyn i’r un safle, bod o’r un 
cymeriad neu ddisgrifiad a dim ond 
un cais o’r fath a all fanteisio ar 
eithriad) 

Dim ffi 

Pan nad yw ffi’n daladwy ar gyfer y 
cais gwreiddiol a chais dilynol (h.y. 
dileu/amrywio neu gyflawni amod a 
diwygiad anfaterol) yn cael ei 
chyflwyno 

Dim ffi 

 

HYSBYSEBION AC ARWYDDION  

Hysbysebion wedi’u harddangos ar 
neu o fewn cwrtil safleoedd busnes 
sy’n ymwneud â’r busnes hwnnw 

£100 

Hysbysebion at ddibenion cyfeirio at 
neu dynnu sylw at safle busnes o 
fewn yr ardal nad yw’n weladwy o’r 
safle 

£100 

Pob hysbyseb arall £380 

EITHRIADAU A CHONSESIYNAU  

Dau neu fwy o hysbysebion sy’n 
ymwneud â’r un safle 

Ffi unigol (yr uchaf sy’n berthnasol)  

Hysbysebion wedi’u harddangos ar 
fesuryddion parcio, biniau sbwriel, 
seddi cyhoeddus neu safleoedd 
bysus o fewn ardal benodol 

Ffi unigol (yr uchaf sy’n berthnasol) 

Cynghorau Cymuned 50% o’r Ffi Arferol 

Ailgyflwyno cais yn dilyn tynnu’n ôl 
neu wrthod o fewn 12 mis gan yr un 
ymgeisydd (rhaid i’r un cais fod yn 
berthyn i’r un safle, bod o’r un 

Dim ffi 



cymeriad neu ddisgrifiad a dim ond 
un cais o’r fath a all fanteisio ar 
eithriad) 

Pan fo angen cais dim ond gan fod y 
Caniatâd Tybiedig i arddangos 
Hysbyseb wedi’i ddileu 

Dim ffi 

 


