
 
 
 
 

 
 

RHEOLI ADEILADU CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
 

Canllaw i’r Ffioedd Rheoleiddio Adeiladu – a ddaw i  rym o 1 Ebrill 2014 ymlaen  
TAW 20% 

Pob gwaith arall 
(Heb gynnwys addasiadau ac estyniadau domestig a ch reu anheddau newydd)  

 
Pennir y ffioedd ar gyfer gwaith Rheoleiddio Adeiladu ar lefel i dalu am gost y gwasanaeth. Mae dau ddull y gall yr awdurdod eu defnyddio i bennu’r ffi ar 
gyfer gwaith adeiladu:- 
Ffioedd a bennir yn unigol, a sefydlu ffi safonol. 
 
Pennu ffi unigol 
 
Caiff ffioedd eu pennu’n unigol ar gyfer cynlluniau mwy o faint a/neu fwy cymhleth  
Mae’r rhain yn cynnwys: 
• Ceisiadau sy’n unol â thâl rifersiwn (gwaith sy’n dychwelyd o archwilydd cymeradwy i’r awdurdod lleol) 
• Gwaith adeiladu sy’n ymwneud â mwy nag un adeilad 
• Gwaith adeiladu heb ffi safonol ar ei gyfer yn y tablau isod, gan gynnwys: 
• Gwaith adeiladu sy’n cynnwys addasiadau i eiddo annomestig (heblaw am estyniadau) pan fydd y gost a amcangyfrifir yn fwy na £150,000 a 
• Gwaith adeiladu sy’n cynnwys estyniad neu adeilad newydd annomestig gydag arwynebedd llawr o fwy na 200m2 
• Gwaith adeiladu sy’n cynnwys gosod mwy na 50 o ffenestri mewn eiddo annomestig  
• Gwaith adeiladu sy’n cynnwys gosod ategion mewn eiddo annomestig pan fydd y gost a amcangyfrifir yn fwy na £250,000 
• Gosod ffitiadau swyddfa neu siop pan fydd arwynebedd y llawr yn fwy na 2000m2 
 
Os yw eich gwaith adeiladu yn cael ei ddiffinio fel gwaith sydd angen asesiad unigol o ffi, dylech e-bostio Rheoli Adeiladu ar: 
buildingcontrol@bridgend.gov.uk yn ddelfrydol, gan nodi ‘cais am ffi rheoleiddio adeiladu’ fel teitl yr e-bost a chan ddarparu disgrifiad o’r gwaith y bwriedir 
ei wneud. Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 24 awr neu, fel arall, ffoniwch ein llinell gymorth – ffôn 01656 643408. 



Ffioedd Safonol 
 
Mae’r tablau canlynol yn nodi’r ffioedd safonol ar gyfer codi, ymestyn neu addasu adeiladau annomestig. 
Mae’r ffioedd hyn wedi’u gosod gan yr awdurdod ar yr amod nad yw’r gwaith adeiladu yn cynnwys neu’n ymwneud â thechnegau adeiladu arloesol neu 
risg uchel (manylion ar gael gan yr awdurdod) ac/neu nad yw hyd y gwaith adeiladu, o’r ddechrau i’r diwedd, yn fwy na 12 mis. 
 
Mae’r ffioedd hefyd wedi’u gosod ar yr amod bod y cynllun a’r gwaith adeiladu yn cael eu gwneud gan unigolyn neu gwmni sy’n gymwys i gyflawni’r 
cynllun a’r gwaith adeiladu perthnasol. Os nad ydynt, gallai fod angen talu ffioedd atodol ar gyfer y gwaith. 
Os ydych yn cyflawni nifer o estyniadau a/neu wahanol fathau o addasiadau, gallai’r awdurdod leihau’r ffi safonol a dylech ofyn a fyddai asesiad unigol o’r 
ffi yn arwain at ffi is 
 



TABL D 
GWAITH ANNOMESTIG ARALL – ESTYNIADAU AC ADEILADAU N EWYDD 

 
 Arwynebedd 

llawr  
At ddefnydd p reswyl Arall  

(Sefydliad ac Arall)  
At ddefnydd ymgynnull a hamdden  At ddefnydd Diwydiannol a 

Storio  
Pob dosbarth arall o d defnydd  

Ffi 
cynllun  

Ffi 
archwilio  

Ffi 
rheoleiddio  

Ffi 
cynllun  

Ffi 
archwilio  

Ffi 
rheoleiddio  

Ffi 
cynllun  

Ffi 
archwilio  

Ffi 
rheoleiddio  

Ffi 
cynllun  

Ffi 
archwilio  

Ffi 
rheoleiddio  

              
1 Dim mwy na 

0 - 40m2 296.67 691.67  262.50 612.50  136.67 317.50  238.33 555.83  
  

356.00 830.00 £1,186 315.00 735.00 £1,050 164.00 381.00 £545 286.00 667.00 £953 
2 Mwy na 40m2 

ond dim mwy 
na 100m2 360.83 837.50  340.83 795.00  200.00 465.00  281.67 658.33  

  433.00 1005.00 £1,438 409.00 954.00 £1,363 240.00 558.00 £798 338.00 790.00 £1,128 
3 Mwy na 100m2 

ond dim mwy 
na 200m2 477.50 1113.33  423.33 988.33  219.17 

 
510.83  335.83 782.50  

  573.00 1336.00 £1,909 508.00 1186.00 £1,694 263.00 613.00 £876 403.00 939.00 £1,342 
 
Mae’r amser a bennir i gyflawni swyddogaethau’r Rhe oliadau Adeiladu yn amrywio, yn dibynnu ar gategorï au defnyddio gwahanol adeiladau. 
 
Mae’r amser a bennir i wirio ac archwilio adeilad a  ddefnyddir at ddefnydd diwydiannol a storio yn lla i nac adeiladau o’r un faint a ddefnyddir at ddiben ion eraill ac * 
mae’r ffi ar gyfer adeilad at ddefnydd preswyl aral l yn uwch oherwydd yr amser ychwanegol mewn cyswllt  â’r math hwn o waith. Mae’r defnydd o adeilad yn 
wahanol dan ddarpariaethau Rheoliadau Adeiladu 2010 .  



TABL E 
POB GWAITH ANNOMESTIG ARALL - ADDASIADAU 

Mae’r ffigurau mewn coch yn dangos y ffi gan gynnwys TAW o 20% 
 

Categori’r Gwaith Sail y Ffi Ffi Cynllun Ffi Archwilio 
 
Ffi Rheoleiddio 
 

1 Gosodiad 
unrhyw ffitiad 
neu waith arall 
sy’n ategol i’r 
gwaith o 
adeiladu 
estyniad  

Wedi’i gynnwys yn 
y ffi  

Amherthnasol  Amherthnasol   

       
2 Ategion Cost fras hyd at 

£50,000 £111.67 £22.33 £373.33 £74.67 £582 
  £134  £448  
Cost fras o fwy na 
£50,000 a hyd at 
£100,000 

 
£116.67 

 
£23.33 £372.50 

 
£74.50 £587 

  £140  £447  
Cost fras o fwy na 
£100,000 a hyd at 
£250,000 £121.67 £24.33 £421.67 

£84.33 
 £652 

  £146  £506  
3 Ffenestri 

newydd (heb 
eu cynnwys 
yn y Cynllun 
Unigolion 
Cymwys). 
 
Pris sefydlog 
wedi’i grwpio 
yn ôl nifer y 
ffenestri 

Yn unol â gosod 
hyd at 20 o 
ffenestri £61.67 £12.33 £205.83 £41.17 

 
£321 

 

 £74  £247  
 
Yn unol â gosod 
mwy nag 20 
ffenestr  £92.50 £18.50 £309.17 £61.83 

 
£482 

 

 £111  £371  
4 Blaen siop(au) 

newydd. 
 
Pris sefydlog 
wedi’i grwpio 
yn ôl nifer y 
ffenestri. 

Yn unol â gosod 
hyd at 20 o 
ffenestri £77.50 £15.50 £257.50 £51.50 £402 
 

 £93  £309  
Yn unol â gosod 
mwy nag 20 
ffenestr £98.33 £19.67 £246.67 £49.33 £414 
 

 £118  £296  
5 Adnewyddu 

elfen thermal  
Cost fras hyd at 
£50,000 £ 85.00 £17.00 £283.33 £56.67 £442 
  £102  £340  
Cost fras sy’n fwy 
na £50,000 a hyd 
at £100,000 £108.33 £21.67 £360.83 £72.17 £563 
  £130  £433  
Cost fras sy’n fwy 
na £100,000 a hyd 
at £250,000 £131.67 

 
£26.33 

 
£437.50 £87.50 £683 

   £158  £525  
 
 



TABL E (parhad)  
 

Categori’r Gwaith  Sail y Ffi  Ffi Cynllun  Ffi Archwilio  
 
Ffi Rheoleiddio 
 

6 Addasiadau na 
ddisgrifiwyd yn 
rhywle arall, gan 
gynnwys 
addasiadau 
adeileddol a 
gosod ffitiadau a 
reolir  

Cost fras hyd at 
£5,000 £77.50 £15.50 £180.00 £36.00 £309 
 

 £93 
      £216 
   

Cost fras sy’n fwy na 
£5,000 a hyd at 
£25,000 £102.50 £20.50 £238.33 

£47.67 
 £409 

 
 

£123 
  £286  

Cost fras sy’n fwy na 
£25,000 a hyd at 
£50,000 

 
£154.17 £30.83 £360.83 £72.17 £618 

 
 

£185 
  £433  

Cost fras sy’n fwy na 
£50,000 a hyd at 
£100,000 £185.00 £37.00 £432.50 £86.50 £741 
 

 
£222 

  £519  
Cost fras sy’n fwy na 
£100,000 a hyd at 
£150,000 £200.83 

 
£40.17 £468.33  £93.67 

 
£803 

 
 £241  

£562 
  

7 Gosod llawr 
Mesanîn hyd at  
500m2 

Pris sefydlog 

£136.67 £27.33 £317.50 £63.50 £545 
  

 £164  
£381 

  
8 Gosod ffitiadau 

swyddfa  
Pris sefydlog sy’n 
seiliedig ar fandiau 
arwynebedd llawr       
Llawr hyd at 500m2 

£126.67 £25.33 £295.00 
£59.00 

 £506 
 

 £152  
£354 

  
Llawr rhwng 500m2

 a 
2000m2 £162.50 £32.50 £378.33 £75.67 £649 
 

 £195  
£454 

  
9 Gosod ffitiadau 

siop  
Pris sefydlog sy’n 
seiliedig ar fandiau 
arwynebedd llawr      
Llawr hyd at 500m2 

£131.67 £26.33 £306.67 
£61.33 

 £526 
 

 £158  
£368 

  
Llawr rhwng 500m2

 a 
2000m2 £154.17 £30.83 £360.00 £72.00 £617 

 
 £185  

£432 
  

 


