
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
FFIOEDD PRIDIANNAU TIR 2022-23

Ffioedd a gwasanaethau chwilio'r awdurdod lleol o 1 Ebrill 2022

Chwiliadau a gyflwynwyd ar ffurf copi caled 

Elfen
Y Math o 
Chwiliad

Ffi Net TAW 
 Cyfanswm 

 y Ffi 

Rhan 1 CON 29R Un parsel o dir Preswyl £136.00 £27.20 £163.20 

Rhan 1 CON 29R Un parsel o dir Masnachol £185.00 £37.00 £222.00 

Pob parsel ychwanegol o dir Y ddau £29.00 £5.80 £34.80 
Rhan 2 CON 29O Cwestiynau 4-22 
Fesul un pob ymholiad argraffedig 
wedi'i gyflwyno â’r chwiliad

Y ddau £26.00 £5.20 £31.20 

Rhan 2 CON 29O Cwestiwn 22 wedi’i 
gyflwyno ar wahân 

Y ddau £37.00 £7.40 £44.40 

Ymholiadau nad ydynt yn cael eu 
cynnwys yn CON 29O

Y ddau £37.00 £7.40 £44.40 

Ffi ganslo (os yw'r prosesu wedi 
dechrau)* 

Y ddau £47.00 £9.40 £56.40 

Tystysgrif LLC1/Un parsel o dir  
(ffi statudol)

Y ddau £6.00 
Ddim yn 

Berthnasol
£6.00 

Tystysgrif LLC1/Pob parsel ychwanegol 
o dir (ffi statudol)

Y ddau £1.00 
Ddim yn 

Berthnasol
£1.00 

* Ni ddarperir unrhyw wybodaeth

Chwiliadau a gyflwynwyd yn uniongyrchol drwy ebost neu drwy ddarparwr 

Elfen 
Y Math o 
Chwiliad 

Ffi Net TAW 
Cyfanswm 

y Ffi 

Rhan 1 CON 29R Un parsel o dir Preswyl £107.00 £21.40 £128.40 

Rhan 1 CON 29R Un parsel o dir Masnachol £141.00 £28.20 £169.20 

Pob parsel ychwanegol o dir Y ddau £29.00 £5.80 £34.80 
Rhan 2 CON 29O Cwestiynau 4–22  
Fesul un pob ymholiad argraffedig 
wedi'i gyflwyno â’r chwiliad

Y ddau £26.00 £5.20 £31.20 

Rhan 2 CON 29O Cwestiwn 22 wedi’i 
gyflwyno ar wahân 

Y ddau £37.00 £7.40 £44.40 

Ymholiadau nad ydynt yn cael eu 
cynnwys yn CON 29O

Y ddau £37.00 £7.40 £44.40 

Ffi ganslo (os yw'r prosesu wedi 
dechrau)* 

Y ddau £47.00 £9.40 £56.40 

Tystysgrif LLC1/Un parsel o dir  
(ffi statudol)

Y ddau £4.00 
Ddim yn 

Berthnasol
£4.00 

Tystysgrif LLC1/Pob parsel ychwanegol 
o dir (ffi statudol)

Y ddau £1.00 
Ddim yn 

Berthnasol
£1.00 

* Ni ddarperir unrhyw wybodaeth


