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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
 
CODI TÂL AM GYNGOR CYN YMGEISIO – NODYN CYFARWYDDYD  
 
Rydym yn annog ac yn croesawu’r cyfle i roi cyngor cyn bod cais yn cael ei wneud. Ein nod yw 
galluogi a hybu datblygu o ansawdd uchel a gwella effeithlonrwydd ein gwasanaeth. Rydym wedi 
adolygu sut y gallwn wneud mwy o ymdrech er mwyn cyflawni hyn. Er bod yn rhaid i ni gyflwyno 
taliadau, bydd y rhain yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol a phroffesiynol a fydd yn 
lleihau ansicrwydd ac a fydd yn hynod gost-effeithiol i bobl sy’n paratoi cais cynllunio. Mae’r ffioedd 
hyn yn ychwanegol at y ffioedd y mae’n rhaid eu talu am gyflwyno ceisiadau. Os byddwch yn 
cyflwyno cais ar ôl derbyn cyngor am dâl, mae’r ffi am gyflwyno cais llawn yn dal yn berthnasol. 
 
Mae’r cyngor wedi’i fwriadu i’ch helpu i ddeall y ffordd orau o fynd ati i geisio caniatâd. Ni ddylid drysu 
hyn â chyngor sy’n dweud a oes angen caniatâd cynllunio arnoch ai peidio, yr ymdrinnir ag ef trwy 
broses wahanol. 
 
Mae manteision sylweddol i’w cael o geisio cyngor gennym oherwydd 
 

• Mae’n rhoi cyfle i chi ddeall sut y bydd ein polisïau’n cael eu cymhwyso i’ch datblygiad. 
• Gellir adnabod ar adeg gynnar unrhyw angen am fewnbwn arbenigol, er enghraifft mewn 

perthynas ag adeiladau rhestredig, coed, y dirwedd, sŵn, llifogydd, trafnidiaeth, tir wedi’i 
halogi, ecoleg neu archaeoleg. 

• Bydd yn eich cynorthwyo i baratoi cynigion fel rhan o gais ffurfiol, ac ar yr amod eich bod wedi 
rhoi ystyriaeth lawn i’n cyngor ni, byddwn yn ymdrin â’r cais hwnnw’n gyflymach. 

• Gallai olygu y bydd eich ymgynghorwyr proffesiynol yn treulio llai o amser yn llunio cynigion. 
 
Gallai’r cyngor a roddir ddynodi bod cynnig yn gwbl  annerbyniol, gan olygu y byddwch yn 
arbed ar y gost a fyddai’n gysylltiedig â chyflwyno  cais ffurfiol. 
 
Yn ogystal â phenderfynu ynghylch ceisiadau am ganiatâd cynllunio, caniatâd hysbyseb a chaniatâd 
adeilad rhestredig, gall yr Adain Rheoli Datblygu roi cyngor a gwybodaeth i chi ynghylch amrywiaeth 
o bynciau megis dylunio. 
 
Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth y mae’i hangen arnoch ar y tudalennau cynllunio 
ar ein gwefan www.bridgend.gov.uk/planning neu ar wefan y Porth Cynllunio 
www.planningportal.gov.uk .  Gall deiliaid tai sy’n dymuno codi estyniad i’w cartrefi gael mynediad at 
ein system arbenigol sy’n rhoi gwybod a yw’n ofynnol cael caniatâd cynllunio a gallant hefyd gael 
mynediad at ein Canllawiau Cynllunio Atodol sy’n cynghori ynghylch datblygiadau gan ddeiliaid tai ac 
sydd ar gael ar y we. 
 
Byddwn yn codi tâl yn awr am gyngor cyn ymgeisio, gwiriadau cydymffurfio ac ymchwilio i hanes 
cynllunio ar gyfer cyfyngiadau ar ddatblygu a ganiateir. 

 
 

PA FATERION ELLIR EU CYNNWYS? 
 

Mae’r materion y gellid rhoi sylw iddynt mewn cyngor cyn ymgeisio’n cynnwys:- 
 

• Hanes Cynllunio’r safle; 
• Dynodiadau statudol sy’n berthnasol i’r safle, megis Ardaloedd Cadwraeth, adeiladau 

rhestredig, coed a warchodir, cadwraeth natur ac ati. 
• Polisïau cynllunio perthnasol a ffactorau perthnasol eraill sy’n ymwneud â’r safle/datblygiad 
• Y ffurflenni, y cynlluniau a’r ffi angenrheidiol 
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• Gwybodaeth a dogfennau ategol gan gynnwys Datganiadau Dylunio a Mynediad a gofynion o 
ran Effeithlonrwydd Ynni 

• Cyngor ynghylch y weithdrefn, y trefniadau ymgynghori a’r raddfa amser a amcangyfrifir ar 
gyfer prosesu’r cais; 

• Unrhyw ofynion o ran cyfraniadau gan y datblygwr tuag at yr isadeiledd sy’n angenrheidiol i 
ategu’r cais arfaethedig, er enghraifft tai fforddiadwy, mannau agored, hygyrchedd ac ati; 

• Sylwadau anffurfiol, nad ydynt yn rhagfarnu, am y cynnwys y dylid ei roi mewn cais, a sut i 
baratoi a chyflwyno cais er mwyn i’r cais fod yn debygol o gydymffurfio â pholisïau cynllunio’r 
Cyngor; 

• Rhinweddau cynigion drafft (e.e. priodoldeb y dyluniad) a 
• Darparu copïau o unrhyw ddogfennau perthnasol, yn amodol ar y taliadau safonol a godir gan 

y Cyngor am ddogfennau. 
 
GWYBODAETH Y BYDD ARNOM NI EI HANGEN GENNYCH CHI 
 
Byddwn wastad yn gofyn i chi ysgrifennu atom gyda manylion eich cynnig os ydych yn dymuno i ni 
wneud sylw ar adeilad, estyniad, dyluniad a.y.b. penodol. Os ydych chi am i ni gwrdd â chi ar y safle 
neu’r tu allan i Swyddfeydd y Cyngor neu gynnwys y Swyddog Cyfreithiol yn y trafodaethau, bydd 
angen i chi dalu ffi ychwanegol. 
 
Ar gyfer pob ymholiad  bydd angen i chi anfon y canlynol atom fel lleiafswm: 
 

• Manylion ysgrifenedig y cyfeiriad a’r cais; 
• Disgrifiad o natur a maint y datblygiad arfaethedig a’r modd y bydd tir ac adeiladau’n cael eu 

defnyddio; 
• Cynllun o leoliad y safle gyda’r safle wedi’i ddynodi’n eglur (wrth raddfa gydnabyddedig, gan 

ddynodi ble mae’r gogledd ac ati); 
• Brasluniau sy’n rhoi manylion y cynnig (wrth raddfa gydnabyddedig); 
• Ffotograffau o’r safle a’r ardal o’i gwmpas, gan roi sylw arbennig i dai neu ddatblygiad arall 

cyfagos y gallai eich cynnig effeithio arnynt; 
• Manylion cyswllt gan gynnwys rhif ffôn a chyfeiriad e-bost; 
• Cais am gyfarfod ar y safle (os o gwbl) 
• Y ffi briodol – Ni fydd unrhyw waith manwl nac ymweliadau â’r safle ’n digwydd nes bod y 

ffi wedi’i thalu’n llawn.  
 

• Datganiad dylunio a mynediad cychwynnol 
• Trefniadau ar gyfer mynediad a pharcio 
• Efallai y bydd angen anfon asesiad ecolegol ac asesiadau sy’n ymwneud â’r dirwedd, 

halogiad, llifogydd a thrafnidiaeth gyda hwn hefyd gan ddibynnu ar leoliad, natur a 
chymhlethdod y datblygiad. 

 
Mae ffurflen safonol ar gael i’w defnyddio ar y dud alen gynllunio ar wefan y Cyngor. 
 
YR HYN Y BYDDWN NI’N EI WNEUD 
 
Yn dilyn derbyn eich ymholiad cychwynnol, byddwn yn penderfynu a oes angen cyngor cyn i chi 
gyflwyno cais a pha fath o gyngor sydd fwyaf addas. Byddwn wedyn yn gwirio bod y ffi briodol wedi 
cael ei thalu. Os nad ydyw, byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau na fyddwn yn gweithio ar eich 
ymholiad nes bod y ffi briodol wedi cael ei thalu. 
 
Unwaith y bydd y ffi wedi cael ei thalu, bydd eich ymholiad yn cael ei ddyrannu i swyddog priodol. 
 
Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth o fewn 3 diwrnod gwaith i dderbyn ymholiad dilys a bydd honno’n 
cynnwys derbynneb am y ffi ac yn cadarnhau enw’r swyddog sy’n ymdrin â’r cais am gyngor. Byddwn 
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yn gwneud ein gorau i ymateb o fewn 20 niwrnod gwaith.  Fodd bynnag, ni allwn warantu ymateb o 
fewn y cyfnod hwn. Mewn achosion sy’n arbennig o gymhleth, efallai y bydd angen mwy o amser a 
byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwch ddisgwyl derbyn ymateb. 
 
Bydd yr ymateb ysgrifenedig a fydd yn nodi ein cyngor yn cynnwys y gwasanaeth sydd wedi’i 
gynnwys yn y tâl safonol. Byddwn yn codi ffi arall am ymholiadau pellach. 
 
Os na fydd digon o wybodaeth gennym i ateb eich ymholiad yna byddwn yn ysgrifennu atoch trwy 
lythyr neu drwy’r e-bost, gan nodi’r wybodaeth y mae’i hangen arnom. Os oes a wnelo’r ymholiad â 
chynnig mawr yna bydd y swyddog a neilltuwyd i weithio ar eich ymholiad yn cysylltu â chi ac yn 
cadarnhau a oes gwybodaeth ddigonol i allu rhoi cyngor ac, os nad oes, bydd yn gofyn am 
wybodaeth ychwanegol. Ym mhob achos, bydd y cloc yn stopio nes bod yr holl wybodaeth wedi dod i 
law. 
 
Os byddwch yn gofyn am gyfarfod, byddwn yn trefnu dyddiad addas gan ddibynnu ar gymhlethdod y 
cynllun a faint o waith y bydd angen ei wneud ymlaen llaw. Gall hyn gynnwys unrhyw amser a fydd 
yn angenrheidiol er mwyn cael safbwyntiau cychwynnol partïon eraill y mae a wnelont â’r datblygiad 
megis Peiriannydd Priffyrdd, y Swyddog Ansawdd Dylunio ac ati. Fodd bynnag, ni fydd unrhyw 
gyfarfodydd yn cael eu cynnal heb fwrw golwg yn gyntaf ar yr wybodaeth y gofynnir amdani. 
 
Bydd swyddogion eraill, gan gynnwys ymgynghorwyr arbenigol, yn bresennol yn y cyfarfod os ydym 
ni’n barnu bod hynny’n ddoeth ond ni fydd yn ofynnol talu ffioedd ychwanegol am hyn. 
 
Yn dilyn y cyfarfod, byddwn yn cadarnhau’r cyngor mewn llythyr neu neges e-bost. Eto, bydd hyn fel 
arfer yn digwydd o fewn 20 niwrnod gwaith oni bai fod y cynnig yn arbennig o gymhleth, ac mewn 
achos o’r fath bydd graddfa amser arall yn cael ei chytuno ar ddiwedd y cyfarfod. 
 
Os bydd yn ofynnol cynnal cyfarfod pellach, bydd cwmpas cyfarfod o’r fath yn cael ei benderfynu 
ymlaen llaw ynghyd â’r ffi berthnasol y mae’n rhaid ei derbyn ynghyd ag unrhyw ddogfennau 
perthnasol cyn y cyfarfod dilynol. 
 
Bydd unrhyw gyfarfod yn digwydd fel arfer yn y Swyddfeydd Dinesig, Pen-y-bont ar Ogwr. Mewn 
achosion eithriadol gall y Rheolwr Rheoli Datblygu newid hyn er mwyn caniatáu cais am gyfarfod ar y 
safle neu’r tu allan i’r Swyddfeydd Dinesig. Os felly, bydd y ffi’n cael ei haddasu i adlewyrchu’r amser 
a’r gost a fydd yn gysylltiedig â theithio. 
 
Mae gan y Rheolwr Rheoli Datblygu’r hawl i wrthod cais am gyngor cyn ymgeisio pan ystyrir nad yw 
hynny’n briodol nac yn angenrheidiol. 
 
FAINT YW’R TALIADAU? 
 
Datblygiadau Mawr 
 

• Datblygiad preswyl newydd o 10 neu fwy o anheddau newydd neu ar 0.5ha o dir neu fwy; 
• Newid defnydd adeiladau neu/a lle mae’r arwynebedd llawr crynswth neu arwynebedd 

crynswth y safle’n 1,000m2 neu fwy; 
• Adeiladau amhreswyl newydd ac estyniadau i adeiladau amhreswyl y mae’u harwynebedd 

llawr crynswth yn 1,000m2 neu fwy; 
• Datblygiadau defnydd cymysg lle mae’r arwynebedd llawr crynswth cyfunol yn 1,000m2 neu 

fwy. 
• Ceisiadau eraill ar raddfa fawr neu geisiadau eraill cymhleth/arbenigol lle mae angen cryn 

dipyn o fewnbwn gan swyddogion (e.e. achosion megis Fferm Wynt a fyddai fel arall o bosib 
yn cael ei hystyried yn ‘fân ddatblygiad’ yn seiliedig ar y meini prawf hyn) 

 
 



O:\PLANTYPE\wp51docs\Forms\pre application advice guidance note_Welsh.doc 

Ffi 
 

• £250 a TAW o £50, sef ffi o £300 ar y cyfan neu 1% o’r ffi briodol dan y Rheoliadau Ffioedd 
am Geisiadau, pa un bynnag sydd fwyaf, ar gyfer cyngor ysgrifenedig yn unig. Efallai y bydd 
angen cyngor ychwanegol ac fe godir am hwn yn ôl yr un gyfradd; 

• £500 a TAW o £100, sef ffi o £600 ar y cyfan neu 1.5% o’r ffi briodol dan y Rheoliadau Ffioedd 
am Geisiadau, pa un bynnag sydd fwyaf am gyfarfod sy’n para hyd at awr a chadarnhad 
ysgrifenedig. Efallai y bydd angen cyfarfodydd ychwanegol ac fe godir am y rhain yn ôl yr un 
gyfradd. Bydd y Rheolwr Rheoli Datblygu’n cytuno ar yr angen am gyfarfodydd ychwanegol a 
gall argymell bod trydydd partïon yn cael eu cynnwys os teimlir fod hyn yn angenrheidiol. 

 
Mân Ddatblygiadau 
 

• Datblygiadau preswyl newydd o 1 i 9 annedd; 
• Addasiadau preswyl sy’n ymwneud â newid defnydd ar gyfer mwy nag un annedd; 
• Newid defnydd ar gyfer adeiladau neu dir lle mae’r arwynebedd llawr crynswth neu 

arwynebedd crynswth y safle’n llai na 1,000m²; 
• Adeiladau amhreswyl newydd ac estyniadau i adeiladau amhreswyl ag arwynebedd llawr 

crynswth sy’n mesur o 100m2 i lai na 1,000m2; 
• Datblygiadau defnydd cymysg lle mae’r arwynebedd llawr crynswth cyfun yn mesur o 100m2 i 

lai na 1,000 m². 
• Hysbysebion 

 
Ffi 
 

• £150 a TAW o £30, sef ffi o £180 ar y cyfan am gyngor ysgrifenedig yn unig.  Efallai y bydd 
angen cyngor ychwanegol ac fe godir am hwn yn ôl yr un gyfradd; 

• £250 a TAW o £50, sef ffi o £300 ar y cyfan am gyfarfod sy’n para hyd at awr a chadarnhad 
ysgrifenedig. Efallai y bydd angen cyfarfodydd ychwanegol ac fe godir am y rhain yn ôl yr un 
gyfradd. Bydd y Rheolwr Rheoli Datblygu’n cytuno ar yr angen am gyfarfodydd ychwanegol a 
gall argymell bod trydydd partïon yn cael eu cynnwys os teimlir fod hyn yn angenrheidiol. 

 
 
Datblygiad gan Ddeiliad Tŷ/Cynigion Treftadaeth (Adeiladau Rhestredig, Caniatâd Ardal Gadwraeth, 
Dylunio mewn Ardaloedd Cadwraeth)/Cynigion Menter gan Gyngor neu 
Bartneriaeth/Cydfenter/Cynigion gan Gynghorau Tref/Cymuned/Lle mae Hawliau Datblygu a 
Ganiateir wedi’u Tynnu i Ffwrdd/Ymholiadau gan y Prisiwr Dosbarth/Cyngor ynghylch 
coed/Datblygiad bach ar gyfer cynllun cyfleuster cymunedol dielw gan elusen gofrestredig neu 
Fudiad yn y Sector Gwirfoddol. 
 
Yn ychwanegol, ni fydd talidau am y canlynol: 
 

• Ymholiadau ynglun â estyn neu cyfnewid defnydd adeilad busnes presennol hyd at 500 metr 
sgwâr sydd o fewn Dosbarth Defnydd B1, B2 a B8. 

  
• Ymholidau cychwynnol sydd yn ymwneud â safleoedd pwysig cyflogaeth ac ailgeneradu, sydd 

wedi eu nodi o fewn y Cynllun Datblygu ar gyfer Dosbarth Defnydd B1, B2 a B8. (Mae cyngor 
mwy manwl sy'n dilyn unrhyw ymholiad cychwynnol yn rhan o'r trefniadau cyngor cyn-
ymgeisio presennol.) 

 
 
 
Yr hyn y mae’r costau’n ei gynnwys 
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Mae’r ffioedd hyn yn cynnwys costau gweinyddu a’r amser a dreulir yn ymchwilio, yn cynnal 
asesiadau, yn cynnal cyfarfodydd fel y bo’r angen, ac yn llunio ymateb ysgrifenedig. 
 
Mae’n rhaid i unrhyw geisiadau am gyngor ysgrifenedig gael eu hanfon ynghyd â’r ffi berthnasol neu 
fel arall ni ellir rhoi cyngor. Fe godir yn ôl y gyfradd briodol am bob prosiect neu safle ar wahân y 
cyfeirir atynt mewn ymholiad. Ni ellir rhannu safleoedd yn artiffisial mewn ymgais i gael talu tariff 
gwahanol. Bydd ceisiadau lluosog yn denu’r ffioedd lluosog priodol. Y Rheolwr Rheoli Datblygu sydd 
â’r hawl i bennu’r ffi. Os bydd unrhyw anghydfodau, bydd y mater yn cael ei gyfeirio at y Rheolwr 
Grŵp – Datblygu a fydd yn cyflafareddu. Lle nad yw’r ffi briodol yn cael ei thalu o fewn 15 niwrnod 
gwaith i anfon llythyr atgoffa, ni fydd ymateb yn cael ei roi.   
 
Byddai’n well gennym ni pe bai taliadau’n cael eu gwneud â cherdyn credyd trwy ffonio’r adran (Rhif 
Ffôn 01656 643166) lle gellir derbyn y taliad. Fel arall gallwch dalu mewn arian parod yng 
Nghanolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 
 
SYLWER 
 
Mae ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio’n cael ei gynnig i ddatblygwyr ac ymgeiswyr unigol gan 
gynnwys deiliaid tai. Yn y naill achos a’r llall mae rhai pwyntiau cyffredinol y dylech eu hystyried cyn 
eich bod yn cysylltu â ni: 
 

• Ceisiwch gysylltu â ni ar y cyfle cynharaf sy’n rhesymol yn ystod eich prosiect; 
• Gwnewch beth gwaith ymchwil cychwynnol eich hun gan gynnwys bwrw golwg ar ein 

nodiadau ar sut i gyflwyno cais dilys; 
• Holwch am safbwyntiau’r rheiny y gallai eich cynigion effeithio arnynt; 
• Cofiwch, po fwyaf o wybodaeth y gallwch chi ei rhoi i ni, po fwyaf cywir a defnyddiol fydd ein 

hymateb yn gallu bod – dim ond cyngor amwys y gellir ei roi ynghylch cynigion amwys. Yr 
allwedd i lwyddiant y gwasanaeth hwn fydd eich bod chi’n darparu gwybodaeth ddigonol ar ein 
cyfer ymlaen llaw – caiff hyn ei egluro mewn mwy o fanylder yn y dogfennau a grybwyllir 
uchod; ac 

• Ar faterion cymhleth byddwch yn barod i geisio cymorth proffesiynol preifat – nid yw ein 
gwasanaeth wedi’i fwriadu i fod yn ddewis arall yn lle defnyddio gwasanaeth ymgynghorwyr 
proffesiynol. 

 
Byddwn wastad yn gwneud ein gorau i roi’r cyngor gorau y gallwn i chi, a hwnnw’n seiliedig ar yr 
wybodaeth sydd ar gael. Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn ymwybodol nad yw unrhyw gyngor a 
roddir gan Swyddogion y Cyngor mewn ymateb i ymholiadau cyn ymgeisio’n gyfystyr â 
phenderfyniad ffurfiol gan y Cyngor fel Awdurdod Cynllunio Lleol. Mae unrhyw farn neu safbwyntiau’n 
cael eu rhoi â phob ewyllys da, a hyd eithaf ein gallu ond heb ragfarnu’r broses ffurfiol o ystyried 
unrhyw gais cynllunio. 
 
Ni fydd y penderfyniad terfynol ynghylch unrhyw gais y byddwch chi wedyn yn ei gyflwyno ond yn 
gallu cael ei wneud wedi i ni ymgynghori â phobl leol, ymgynghoreion statudol ac unrhyw bartïon 
eraill y mae a wnelo’r cais â hwy. Bydd yn cael ei wneud gan y Pwyllgor Rheoli Datblygu neu gan 
swyddogion cynllunio a bydd yn seiliedig ar yr holl wybodaeth sydd ar gael ar yr adeg honno. 
 
Dylech fod yn ymwybodol felly nad yw swyddogion yn gallu gwarantu’r penderfyniad ffurfiol terfynol a 
fydd yn cael ei wneud ynghylch eich cais/ceisiadau. Fodd bynnag, bydd unrhyw gyngor a ddarparwyd 
cyn i chi gyflwyno’r cais yn cael ei ystyried yn ofalus wrth ddod i benderfyniad neu wrth lunio 
argymhelliad ynghylch cais; ond gyda’r amod y gallai amgylchiadau a gwybodaeth newid neu ddod i’r 
fei gan newid y sefyllfa honno. 
 
Sylwer y bydd y pwys a roddir ar gyngor cyn cyflwyno cais yn mynd yn llai dros amser, ac y gall gael 
ei ddisodli gan gyngor newydd gan y Llywodraeth neu bolisïau cynllunio newydd. 
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Ni ellir ad-dalu’r ffioedd. 
 
Ymchwilio i Hawliau Datblygu a Ganiateir a Hanes Cy nllunio 
 
Mae hyn yn cadarnhau a yw hawliau datblygu a ganiateir wedi cael eu tynnu i ffwrdd oddi wrth 
annedd gan amod cynllunio. Efallai y bydd angen i chi wybod hyn er mwyn cadarnhau a oes angen 
caniatâd cynllunio ai peidio. 
 

• Ymchwil i Hawliau Datblygu a Ganiateir fesul llain: £30*  
• Ymchwil i Hanes Cynllunio fesul llain yn ôl i 1974: £30*  
• Ymchwil i ganfod a yw amodau cynllunio wedi’u cyflawni ar gyfer ymgeiswyr am fân 

ddatblygiadau/ymgeiswyr sy’n ddeiliaid tai £30*  
• Ymchwil i ganfod a yw amodau cynllunio wedi’u cyflawni ar gyfer ymgeiswyr am ddatblygiadau 

mawr £80* 
• Os nad oes angen gwneud gwaith ymchwil ni chodir ffi ond codir £7 am bob hysbysiad o 

benderfyniad a bydd Cytundeb A106 yn gymwys 
* Tâl ychwanegol o £30 i ymweld â’r safle. 
 
Bydd TAW yn ôl cyfradd o 20% yn cael ei hychwanegu at bob tâl. 

 
 
 
 
Y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau 


