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Gweithdrefn ar gyfer cyflwyno Ceisiadau Chwilio Lleol 

Mae Pridiannau Tir Lleol yn gweithredu o ddydd Mawrth i ddydd Iau 

Er	 mwyn 	helpu'r	 Tîm 	pridiannau 	tir	 lleol	 i	 gynnal	 eich 	ceisiadau 	chwilio,	 a	 wnewch 	chi	 ddilyn 	y	 weithdrefn	 a	 
nodir	 isod:	 -	

Rhaid	 derbyn	 pob	 cais	 sydd	 wedi	 ei	 gwblhau	 erbyn	 11:00am 	 -	bydd	 ceisiadau	 a	 dderbynnir	 ar	 ôl	 yr	 amser	 
hwn	y n	c ael	 eu	pr osesu	y 	 diwrnod	g waith	ne saf	 y	 bydd	y 	 Tîm 	Pridiannau	T ir	 Lleol	 yn	g weithredu. 	

1	 			E-bostiwch	bob	 m ath	o	 gei siadau 	Chwilio 	i: 		Locallandchargesteam@torfaen.gov.uk	 

2	 				Rhowch	y 	 cyfeiriad	a 'r	 cod	pos t	 swyddogol	 a'r	 uprn,	 os	 yw 	ar	 gael	 

3	 				Yng	 nghynnwys	 eich	 e-bost,	 gofynnwch	a m 	y	 math	o	 g ais	 hy	 LLC1	 yn 	unig,	 LLC1	 ynghyd 	â	 Con29	 ac	a ti	 

4.	 			Llenwch 	ac	 atodwch 	y	 canlynol,	 ar	 ôl	 cyflwyno'ch 	cais,	 fel	 sy'n 	briodol	 yn 	dibynnu	 ar	 ba	 fath	 o	 chwiliad	 
rydych 	chi	 wedi	 dewis:	 -	

a. 			Ffurflen 	LLC1 	

b. 		Ffurflen	 Con29	 	

c. 			Ffurflen 	Opsiynol	 Con29	 

	 Gellir	 cael	 yr	 holl	 ffurflenni	 gan	 werthwyr	 offer	 ysgrifennu	 Oyez	 -	
<https://support.oyezforms.co.uk/formslist.asp?r=5>	 

ch.		 	Cynllun 	clir 	(safon 	arolwg 	ordnans) 	i	r addfa 	o 	1:1250 	yn 	dangos 	ehangiad 	y 	chwiliad 	a’r 	ardal	o  	
amgylch 	

5.	 Tabl	 ffioedd 	-		https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/Local-Land-Charges/Local-Land-
Charges-List-of-Fees.pdf	 	

6.	 	Proses	 talu 	ar	 lein 	https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/Local-Land-Charges/On-line-
Search-and-Payment-Process.pdf	 

	

D.S	Gwrt hodir	unrhyw	geisiadau	s y'n	met hu	â  	glynu at	y	wei thdrefn	u chod	y n	l lwyr	a	bydd	h yn	 
yn	 gohirio'ch	 cais	 chwilio	 a'ch	 canlyniadau.	 

Rydym 	yn	g werthfawrogi	 eich	c efnogaeth	a c	 yn	di olch	a m 	eich	a mynedd	a 'ch	de alltwriaeth	y n	y stod	y 	 
cyfnod 	anodd 	hwn.	 Os	o es	a ngen 	cymorth 	pellach 	arnoch,	 cysylltwch	â :	 -	Julie 	Jenkins 	-	Uwch	 Swyddog	 
Cymorth	Bus nes	 (Pridiannau	T ir	 Lleol	 a	 Thir	 Comin)	 – 	Julie.jenkins@torfaen.gov.uk 	/	0 1495 	742655 	

https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/Local-Land-Charges/On-line
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/Local-Land-Charges/Local-Land
https://support.oyezforms.co.uk/formslist.asp?r=5



