
FFIOEDD PRIDIANNAU TIR 2020-21

Ffioedd a gwasanaethau chwilio'r awdurdod lleol o 1 Ebrill 2020 

Chwiliadau a gyflwynwyd ar ffurf copi caled

Elfen Y math o
chwiliad

Ffi net
2019-20

£

TAW
£

Cyfansw
m y ffi

£

Rhan 1 Con 29R Un parsel o dir Preswyl £126.00 £25.20 £151.20
Rhan 1 Con 29R Un parsel o dir Masnachol £172.00 £34.40 £206.40
Pob parsel ychwanegol o dir Y ddau £26.00 £5.20 £31.20

Rhan 2 Con 29O Cwestiynau 4–22
Pob ymholiad argraffedig wedi'i gyflwyno

Y ddau £23.00 £4.60 £27.60

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

Y ddau £34.00 £6.80 £40.80

Ymholiadau nad ydynt yn cael eu Y ddau £34.00 £6.80 £40.80

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

Y ddau £43.00 £8.60 £51.60

Tystysgrif LLC1 / Un parsel o dir (ffi
statudol)

Y ddau 6.00 Ddim
yn

6.00

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

Y ddau 1.00 Ddim
yn

1.00

** Ni ddarperir unrhyw wybodaeth

Chwiliadau a gyflwynwyd yn uniongyrchol drwy e-bost* neu drwy ddarparwr

Elfen Y math o 
chwiliad

Ffi net
2019-20

TAW
£

Cyfans
w m y
ffi

Rhan 1 Con 29R Un parsel o dir Preswyl £99.00 £19.80 £118.80

Rhan 1 Con 29R Un parsel o dir Masnachol £130.00 £26.00 £156.00
Pob parsel ychwanegol o dir Y ddau £26.00 £5.20 £31.20
Rhan 2 Con 29O Cwestiynau 4–22 Fesul

un
Y ddau £23.00 £4.60 £27.60

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

Y ddau £34.00 £6.80 £40.80

Ymholiadau nad ydynt yn cael eu Y ddau £34.00 £6.80 £40.80
Ffi ganslo (os yw'r prosesu
wedi dechrau)**

Y ddau £43.00 £8.60 £51.60

Tystysgrif LLC1 / Un parsel o dir (ffi
statudol)

Y ddau 4.00 Ddim yn
berthna

4.00

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

Y ddau 1.00 Ddim yn
berthna

1.00

** Ni ddarperir unrhyw wybodaeth

Gellir gweld arweiniad ar yr hyn a ddehonglir fel ‘parsel ychwanegol o dir’ ar dudalen 2 ffurflen 
LLC1. (Os bydd angen chwiliad arnoch ar gyfer eiddo/annedd unigol o fewn adeilad, ni fyddwn 
yn codi tâl am barseli ychwanegol, cyhyd â'ch bod wedi nodi pa eiddo/annedd y mae angen 
chwiliad arno.)Os ydych yn ansicr am a yw eich ardal chwilio'n cynnwys parseli ychwanegol o 
dir, gallwch e-bostio copi wedi'i sganio o'ch cynllun atom yn landcharges@bridgend.gov.uk a 
byddwn yn ymateb i chi gyda dyfynbris




