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17 Gorffenaf 2020 
 
 
Annwyl Gydweithiwr, 
 
NEWIDIADAU I FFIOEDD AR GYFER CEISIADAU CYNLLUNO A CHEISIADAU 
CYSYLLTIEDIG 
 
Cynnydd mewn ffioedd 2020 
 
Rwy'n ysgrifennu i'ch hysbysu bod Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am 
Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020 wedi'u 
cymeradwyo gan y Senedd a byddant yn dod i rym ar 24 Awst 2020. 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am 
Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015 a nodir crynodeb o'r prif 
newidiadau isod: 
 

 Bydd ffioedd ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig yn destun cynnydd 
cyffredinol o oddeutu 20%. Mae tabl o'r newidiadau i’r symiau ynghlwm yn yr Atodiad 
i'r llythyr hwn; 

 
 Mae'r terfynau uchaf a'r capiau i ffioedd wedi cynyddu oddeutu 4%; 

 
 Bydd ffioedd am wasanaethau cyn-ymgeisio yn aros yr un fath; a 

 
 Cyflwynir ffi o £230 ar gyfer ceisiadau sy'n ymwneud â Thystysgrifau Datblygiad Arall 

Priodol. 
 

http://www.llyw.cymru/
http://www.gov.wales/
https://senedd.wales/laid%20documents/sub-ld13259/sub-ld13259-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/sub-ld13259/sub-ld13259-w.pdf


Mae'r holl ffioedd, taliadau ac ardollau a osodir gan Weinidogion Cymru yn ddarostyngedig i 
egwyddorion Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru. Yr egwyddor sylfaenol yw bod unrhyw ffioedd 
am wasanaethau a ddarperir gan sefydliadau sector cyhoeddus yw i adennill costau llawn 
darparu'r gwasanaethau hynny. Felly, mae'r ffioedd sy'n ddarostyngedig i'r Rheoliadau yn 
cael eu targedu a'u cynllunio i adennill cost lawn darparu gwasanaeth rheoli datblygu. Yn 
unol â'r egwyddorion hyn, rwy'n disgwyl yn llwyr y bydd y cynnydd hwn mewn ffioedd yn 
cael ei ail-fuddsoddi yn unig i wella darpariaeth y gwasanaeth rheoli datblygu ar lefel leol. 
 
Cynigion ar gyfer y dyfodol 
 
Penodwyd Arup llynedd i ymchwilio i mewn i gostau darparu gwasanaeth rheoli datblygu 
gyda'r bwriad o awgrymu strwythur ffioedd a symiau newydd.  Mae'r ymchwil hon yn parhau 
a hoffwn ddiolch i'r rhai ohonoch sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn. Cyhoeddir canfyddiadau'r 
ymchwil yn ddiweddarach yn y flwyddyn, a byddant yn llywio diwygiadau i ffioedd ceisiadau 
cynllunio a cheisiadau cysylltiedig yn y dyfodol. 
 
Yn gywir,  
 

 
 
Neil Hemington 
Prif Gynllunydd, Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio 
Chief Planner, Planning Directorate 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-10/rheoli-arian-cyhoeddus-cymru.pdf


Atodiad – Ffioedd cyfredol a newydd 
 
 
 
Ffioedd cyfredol 
 

 
Ffioedd newydd o 24 Awst 2020 

£30 £35 
£70 £85 
£80 £100 
£95 £115 
£100 £120 
£110 £135 
£160 £190 
£190 £230 
£330 £400 
£380 £460 
£385 £460 
£2,150 £2,600 
£9,500 £11,500 
£19,000 £23,000 
£28,500 £34,500 
£74,800 £80,000 
£143,750 £150,000 
£287,500 £300,000 
 


