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Blwch B  
Cyfeiriad yr eiddo (nodwch enw’r ffordd, os yn 

berthnasol, a'r cod post):  

Blwch C  
Ffyrdd, llwybrau troed a llwybrau eraill:  

      

 D.S Atodwch gynllun clir yn amlinellu’r ardal ar gyfer 
y chwiliad)  

      

D.S Enwch neu nodwch ar gynllun unrhyw rai yr 
ydych eu hangen mewn ymateb i Ymholiadau 
CON29 2.1 a 3.6 (uchafswm o 3 ffordd).  Mae 
unrhyw ffyrdd sydd heb eu henwi yn annilys at 

ddiben adnabod.  
 

Math o chwiliad sy’n ofynnol (rhowch ) Ymholiadau Dewisol (rhowch  os yn 
ofynnol):  

LLC1 yn unig (£6)   C4  C9   C14   C19   

CON29 yn unig (£120) gan gynnwys TAW)   C5  C10   C15  C20   

CON29O yn unig (£12) gan gynnwys TAW fesul 
pob un dewisol)  

 C6   C11   C16   C21   

LLC1 + CON29 (£126) gan gynnwys TAW)   C7   C12   C17   C22   

Ffi i gyflymu'r broses - 2 ddiwrnod gwaith (£30) 
gan gynnwys TAW)  

 C8   C13   C18    

LLC1 + CON29 + Dewisol (£126 + £12) gan 
gynnwys TAW ar gyfer pob un dewisol)  

  

Eich Cwestiynau Chi (£25.20) fesul un gan 
gynnwys TAW)  

  (atodwch lythyr ar wahân yn rhestru’r rhain)  

 

Blwch D 

Rwy’n cytuno i dalu ffioedd o £       
Gyda   Siec    Cerdyn Debyd / Credyd   
  BACS* (ticiwch un dewis yn unig) 

Llofnodwyd       
Ar ran       

 

D.S. Bydd y chwiliad yn cael ei brosesu ar ôl 
derbyn taliad yn unig.  

Blwch E 
Anfonwch ateb at:  
 
Enw’r cwmni       
Enw cyswllt       
Cyfeirnod yr ymgeisydd        
Dyddiad       
Rhif ffôn       
E-bost       
Cyfeiriad post       
Nodwch y dull a ffefrir o ran ateb: (ticiwch un 
dewis yn unig)  

 E-bost   Ffacs     Drwy’r post 
 

At ddefnydd mewnol yn unig:  

 
 

*Cysylltwch â Phridiannau Tir i gael manylion banc  

Llenwch a chyflwynwch y ffurflen hon naill ai drwy’r post (gyda’r ffi sy’n ofynnol) neu drwy e-bost  
 (Gweler Canllaw Gwasanaeth Pridiannau Tir i gael rhagor o fanylion 

Hysbysiad Preifatrwydd Pridiannau Tir 

 

 
 

 Cyfeirnod Chwilio (at ddefnydd mewnol yn unig):                     
               

Ffurflen Gais Chwiliadau Lleol  

Blwch A  
Anfoner at: Pridiannau Tir Lleol, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, CH7 6NF 

Rhif Ffôn: 01352 702333/4/5 e-bost: land.charges@flintshire.gov.uk 
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Bydd eich data personol yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint ar gyfer y dibenion o ddarparu 
gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu i ni er mwyn   

• cofrestru a dychwelyd eich cais chwilio.  

• Archwilio’r gofrestr pridiannau tir lleol 

• Rhoi cofrestriadau pridiannau tir lleol yn y gofrestr pridiannau tir lleol 

• Prosesu ymholiadau mewn perthynas â materion Pridiannau Tir Lleol 

 

Mae’r swyddogaeth hon yn dasg gyhoeddus ac yn Ddyletswydd Statudol a osodwyd yn Neddf 
Pridiannau Tir Lleol 1975 a Rheoliadau Pridiannau Tir Lleol 1997. 

Gallwn rannu eich gwybodaeth gyda chyd-weithwyr mewnol sy’n cadw’r wybodaeth a fydd ei angen i 
gwblhau eich cais chwilio. 

Bydd manylion eich cais chwilio yn cael ei gadw am 15 mlynedd. Cedwir ein cofrestrau pridiannau tir 
lleol fel cofnod parhaol. 

Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, 
gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i’w gwefan neu ffonio eu llinell 
gymorth ar 0303 123 1113. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, 
darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan: 

Hysbysiad preifatrwydd (siryfflint.gov.uk) 


