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Cais i gofrestru defnydd tir dros dro i gadw da byw 
 
Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon os hoffech wneud cais am Rif Daliad Plwyf Sir Dros Dro (tCPH) Lloegr 
neu Gysylltiad Tir Dros Dro rhwng daliad yn Lloegr a thir naill ai yng Nghymru neu Loegr.   
 
Mae'n rhaid bod gennych Rif Daliad Plwyf Sir wedi'i ddyrannu gan yr Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA) a bod yn 
gofrestredig gydag APHA fel ceidwad da byw cyn y gallwch wneud cais am Gysylltiad Tir Dros Dro neu tCPH. 
 
Darllenwch y nodiadau cyfarwyddyd ar gofrestru defnydd tir dros dro (IRA78) cyn llenwi'r ffurflen hon. Os oes angen 
i chi gael copi o'r nodiadau cyfarwyddyd hynny neu os cewch broblemau wrth lenwi'r ffurflen hon, ffoniwch APHA ar 
03000 200 301. 
 
Noder: 

• Gellir ond defnyddio un ffurflen i wneud cais am un Cysylltiad Tir Dros Dro neu fwy, neu un tCPH 
• Mae'n rhaid llenwi'r ffurflen hon mewn inc du 
• * Yn dynodi blwch y mae'n rhaid ei lenwi 
• Mae'n rhaid defnyddio PRIFLYTHRENNAU BLOC wrth lenwi'r ffurflen hon (ac eithrio ar gyfer eich    

   cyfeiriad e-bost) 
• Peidiwch â defnyddio hylif cywiro: rhowch groes drwy gamgymeriad, ei lofnodi a'i ddyddio 
• Mae'n rhaid i'r datganiad yn Adran 6 gael ei lofnodi gan yr ymgeisydd (nid unrhyw un sy'n llenwi'r  

  ffurflen hon ar ei ran)       
• Ar dudalen 6, rhowch unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'ch cais 

 
Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen hon, gallwch ei sganio a'i hanfon drwy e-bost, ei phostio, neu ei ffacsio, gan 
ddefnyddio'r manylion cyswllt ar dudalen 6.  Dylai APHA brosesu eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl ei 
dderbyn.  Gall gymryd mwy o amser os bydd angen mwy o wybodaeth neu os na chafodd eich cais ei lenwi'n gywir 
nac yn gyflawn. 
 
I wneud cais am un neu fwy o Gysylltiadau Tir Dros, mae'n rhaid i chi lenwi pob adran ac eithrio Adran 5. 
 
I wneud cais am tCPH, mae'n rhaid i chi lenwi pob adran. 
 
Gallwch gael rhagor o gopïau o'r ffurflen gais hon naill ai drwy chwilio ar GOV.UK am ‘IRA75’ neu drwy gysylltu ag 
APHA. 
 

 At Ddefnydd Swyddogol yn Unig 

Cofnodwyd:  

Cychwynnwyd:  

Cysylltiad Tir Dros Dro:  

Dilyswyd:  

Gweithredwyd/Gwrthodwyd:  

http://www.gov.uk/
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Adran 1: Math o gais 
1.1 Gallwch ddefnyddio'r ffurflen gais hon i wneud cais am un tCPH, neu i gysylltu tir ag un daliad parhaol drwy un 
neu fwy o Gysylltiadau Tir Dros Dro. Mae'n rhaid i chi lenwi ffurflenni cais ar wahân os hoffech wneud cais am tCPH 
ac am un neu fwy o Gysylltiadau Tir Dros Dro. 
 

* Math o Gais: Cysylltiad Tir Dros Dro  Daliad Dros Dro (tCPH)  
 

1.2 Nodwch y dyddiad yr hoffech i'r Cysylltiad(au) Tir Dros Dro/tCPH ddechrau. Bydd yn cymryd ychydig o ddyddiau 
o'r dyddiad hwnnw i tCPH fod ar gael ar systemau symud, felly dylech nodi Dyddiad Dechrau nifer o ddyddiau cyn y 
dyddiad gwirioneddol y bwriadwch symud anifeiliaid. Bydd gan yr holl gaeau neu adeiladau a restrir yn y cais hwn yr 
un Dyddiad Dechrau. Pan fydd y Dyddiad Dechrau y gofynnir amdano ar benwythnos, bydd y cofrestriad yn 
dechrau ar y dydd Gwener blaenorol. 

Ni allwn ôl-ddyddio cofrestriad ond, os ydych am i'ch cofrestriad ddechrau cyn gynted ag y gallwn brosesu eich cais, 
nodwch ‘cyn gynted ag y bo modd’ yn hytrach na dyddiad yn y blwch dyddiad dechrau. 
 

* Dyddiad dechrau:         

 
Adran 2: Manylion y cwsmer 
2.1 Mae'n rhaid i chi lenwi'r adran hon â'ch manylion. 
 

* Teitl:       
 

* Enw cyntaf:       
 

* Cyfenw:       
 

   Enw'r busnes:       
 

* Cyfeiriad post:       

 Cod post        
 

* Rhifau ffôn cyswllt 
       
 

   Rhif ffacs:        
 

   Cyfeiriad e-bost:        
 

* 2.2. Rhif Daliad:       Nodwch eich Rhif Daliad parhaol. Bydd hwn yn 
gweithredu fel Rhif Rhiant-Ddaliad y cofrestriad hwn. 

 

* 2.3 Rhif SBI/CRN:       

Nodwch eich Dynodydd Busnes Unigol (SBI) RPA sy'n 
gysylltiedig â'r Daliad a nodwyd gennych uchod. Neu, os 
yw'r Daliad yng Nghymru, nodwch y Rhif Cyfeirnod 
Cwsmer (CRN) a ddynodwyd gan Taliadau Gwledig 
Cymru (RPW). 

 

* 2.4 Rhywogaethau:       Nodwch yr holl rywogaethau o dda byw rydych yn 
bwriadu eu cadw ar y tir hwn. 
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Adran 3: Manylion deiliad y tir 
Ar gyfer ceisiadau Cysylltiad Tir Dros Dro – Os ydych yn gwneud cais i gofrestru tir sy'n cael ei rentu1 gan un 
neu fwy o ddeiliaid tir (neu un neu fwy o Ddaliadau parhaol) mae'n rhaid i chi lenwi Adrannau 3 a 4 ar wahân ar 
gyfer pob un. Cewch ragor o gopïau drwy chwilio ar GOV.UK am ‘IRA75’, cysylltu ag APHA, neu lungopïo'r 
tudalennau hyn.  

Ar gyfer ceisiadau tCPH – Mae'n rhaid i'r holl dir gael ei rentu oddi wrth yr un unigolyn (a'r un Daliad parhaol). 
 
 
3.1 Mae'n rhaid i chi lenwi'r adran hon â manylion yr unigolyn rydych yn bwriadu rhentu'r tir hwn oddi wrtho. 
 

* Teitl:       
 

* Enw cyntaf:       
 

* Cyfenw:       
 

   Enw'r busnes:       
 

* Cyfeiriad post:       

 Cod post        

 
 

* 3.2. Rhif Daliad:       Nodwch y rhif Daliad parhaol ar gyfer y tir hwn. Nodwch 
‘Dd/B’ os nad oes rhif Daliad ar gyfer y tir hwn. 

 
 
Cewch ragor o gopïau drwy chwilio ar GOV.UK am ‘IRA75’, cysylltu ag APHA, neu lungopïo'r tudalennau 
hyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Defnyddir y termau ‘rhentu’ a ‘rhent’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at unrhyw drefniant rhyngoch chi a rhywun arall i chi 
ddefnyddio tir y mae ganddo reolaeth drosto. 

file://wor367fs/common/L_GB593/Central%20Operations%20Services/Operations%20Manual%20Team/Ops%20Manual/Archive%20of%20VIPER/Phase2/Amendments/2017/Registration%20Movements%20and%20ID/OA2017-LOxx/SharePoint%20Archive/www.gov.uk
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Adran 4: Manylion tir 

* 4.1 Daliad Deiliad y Tir (yr un Daliad ag yn 3.2). 
   Nodwch ‘Dd/B’ os nad oes Daliad ar gyfer y tir hwn.     
 

        

    

* 4.2 Llenwch un rhes ar gyfer pob cae (hynny yw, un darn o dir â ffin wrth-stoc o'i gwmpas) neu 
   adeilad i'w gynnwys yn y cofrestriad hwn: 

 Ar gyfer pob cae, mae'n rhaid i chi nodi naill ai Cyfeirnod Map 
Arolwg Ordnans neu Rif Adnabod Parsel (mae'n rhaid i chi nodi 
Cyfeirnod Map AO ar gyfer adeilad).  

  

Cyfeirnod Map AO 
Cyfeirnod map 12 nod (2 
lythyren a 10 rhif) ar gyfer pob 
cae neu adeilad. Er enghraifft, 
AO 12345 12345. Gweler 
Atodiad 2 i gael gwybodaeth am 
sut i gael cyfeirnod map.  

Rhif Adnabod Parsel Tir 
Rhif Adnabod Parsel Tir RPA yn y 
fformat 10 nod (2 lythyren ac 8 rhif). 
Er enghraifft, 
TN 9876 5432. Os yw'r sawl sy'n 
gosod y tir ar rent i chi'n hawlio 
cymhorthdal, dylech allu dod o hyd i'r 
Rhifau Adnabod Parsel Tir 
perthnasol ar ei waith papur RPA 
neu ar system y Taliadau Gwledig i 
chi.   

Disgrifiad o'r tir  
Disgrifiad neu'ch 
enw ar gyfer y cae 
neu adeilad a 
rentir. Er enghraifft, 
'Cae y tu ôl i'r 
dafarn' neu 'Cae 
Tom'. 
 
(Dewisol) 

Dyddiad gorffen 
arfaethedig  
Gellir nodi 
dyddiadau 
gwahanol ar gyfer 
pob cae neu 
adeilad. Ni all 
dyddiadau gorffen 
fod yn fwy na 
blwyddyn ar ôl y 
Dyddiad Dechrau.    

 
 
_  _     _  _  _  _  _    _  _  _  _  _ 
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_  _     _  _  _  _  _    _  _  _  _  _ 
 

 
_  _      _   _   _   _     _   _   _   _ 
 

  

    Ar gyfer copïau ychwanegol, chwiliwch GOV.UK am ‘IRA75’, cysylltwch ag APHA, neu llungopïwch y 
dudalen hon.  
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Adran 5: Manylion lleoliad tCPH (dim ond ar gyfer ceisiadau tCPH y dylid eu llenwi) 
5.1 Nodwch Gyfeirnod Map AO 12 nod (2 lythyren a 10 rhif), er enghraifft, AO 12345 12345, a fydd yn adlewyrchu'r 
man crynhoi anifeiliaid neu fynedfa'r daliad dros dro (gweler Atodiad 2 i gael gwybodaeth am sut i gael cyfeirnod 
map). Y man hwn fydd ‘Prif Gyfeirnod Map’ y daliad dros dro. 
 

* Cyfeirnod Map AO: _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 
 

 

5.2 Nodwch fanylion y lleoliad tCPH uchod ar fformat cyfeiriad post (gweler y nodiadau cyfarwyddyd i gael 
gwybodaeth am sut i gael cod post). 
 

* Cyfeiriad post:       

 Cod post        

 
 
Adran 6: Datganiad 
6.1 Ardystiaf fod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen gofrestru hon yn gywir, a chadarnhaf y canlynol: 

• Rwyf wedi darllen a deall y rheolau yn Atodiad 1 i'r ffurflen hon a byddaf yn cydymffurfio â nhw 
• Rwy'n deall y gall methiant i gydymffurfio â'r rheolau hyn gennyf i, fy staff neu unigolion a gaiff eu contractio 

i mi, arwain at ddiddymu unrhyw gofrestriad a/neu erlyniad 
• Os bydd unrhyw un o’r manylion a roddwyd ar y ffurflen hon yn newid, byddaf yn hysbysu APHA cyn gynted 

ag y bo’n ymarferol 
• Byddaf yn darparu unrhyw wybodaeth ychwanegol sy’n ymwneud â’r cofrestriad hwn yn ôl cais rhesymol 

gan APHA 
• Cadarnhaf y byddaf yn atal cyffyrddiad trwyn wrth drwyn rhwng fy ngwartheg a'm da byw a gedwir gan 

unrhyw un arall tra bydd fy ngwartheg mewn caeau/adeiladau a gynhwysir yn y cais hwn os bydd 
cyfyngiadau TB mewn grym ar fy muches i a/neu fuches y deiliad tir ar adeg y cais hwn.  

• Byddaf yn cysylltu ag APHA i ddod â'r cofrestriad hwn i ben os na fyddaf yn parhau i ddefnyddio'r tir hwn i 
gadw da byw. 

 

* Llofnod:        

 

* Enw: 
 
      
 

 

 

* Dyddiad:        

 

 

DIOGELU DATA 
I gael gwybodaeth am y ffordd rydym yn trin data personol ewch i www.gov.uk a chwiliwch am Siarter Gwybodaeth Bersonol yr Asiantaeth 
Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.  

http://www.gov.uk/


IRA75(Cymraeg) Ffurflen Gais (Diw. 05/18)    Tudalen 6 o 8 

Gallwch sganio'r ffurflen ar ôl ei llenwi a'i hanfon drwy e-bost i temporaryland@apha.gov.uk. Nid yw'r e-bost fel arfer 
yn cael ei amgryptio, felly dylech fod yn ofalus o ran trosglwyddo gwybodaeth sensitif. 
 
Fel arall, postiwch y ffurflen wedi'i llenwi i'r APHA, neu ei hanfon drwy ffacs, i'r cyfeiriad canlynol: 

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) 
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerdydd 
Adeiladau'r Llywodraeth 
66 Heol Tŷ Glas 
Llanisien  
Caerdydd 
CF14 5ZB 
 
Ffôn: 03000 200 301 
Ffacs:  029 2076 8520 
 
 

Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd yn 
gweithio ar ran Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban, a'r Asiantaeth Safonau Bwyd i ddiogelu iechyd anifeiliaid 

a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi. 
 

 
    Gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'ch cais 

      

 
 

At ddefnydd swyddfa APHA yn unig 
      

mailto:temporaryland@apha.gov.uk
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ATODIAD 1: Rheolau ar gyfer defnydd tir dros dro i gadw da byw 
Pryd bynnag y dechreuwch gadw da byw mewn unrhyw leoliad am y tro cyntaf, hyd yn oed dros dro, mae'n rhaid i 
chi gofrestru'r defnydd hwnnw. Mae peidio â gwneud hynny'n drosedd. Mae'n rhaid i chi hefyd ddweud wrthym pan 
fyddwch yn rhoi'r gorau i gadw anifeiliaid yn y lleoliad hwnnw. Mae'n rhaid i chi gydymffurfio â'r rheolau adrodd 
symud da byw a gwahardd symud presennol. 

Rheolau ar gyfer Cysylltiad Tir Dros Dro  
Pellter: Mae'n rhaid i'r tir (neu o leiaf ran o bob cae neu adeilad unigol) fod o fewn deng milltir i Fan Busnes RPA 
eich Daliad parhaol (wedi'i fesur fel mae'r frân yn hedfan). Dim ond os yw'n gyffiniol â thir (hynny yw, yn union nesaf 
ato) arall sydd yn y Daliad hwnnw y gellir cynnwys tir sy'n bellach na deng milltir i ffwrdd. 

Deiliadaeth unigol: Mae'n rhaid i chi gadw da byw ar eich Daliad chi (gan gynnwys unrhyw dir sy'n gysylltiedig ag 
ef drwy Gysylltiadau Tir Dros Dro) ar wahân i dda byw a gedwir gan unrhyw un arall (gan gynnwys y sawl rydych yn 
rhentu'r tir oddi wrtho). Mae'n rhaid cadw da byw ar Ddaliadau gwahanol, gan gynnwys Daliad(au) sydd gennych, ar 
wahân.  

Rheolaethau TB: Os cofrestrir eich Daliad ar gyfer cadw anifeiliaid buchol (gwartheg, byfflos neu fison), dim ond lle 
mae'r tir yn yr un ardal risg TB buchol â'r daliad sydd i'w gysylltu y caniateir Cysylltiad Tir Dros Dro p'un a ydych yn 
bwriadu cadw anifeiliaid buchol ar y tir a rentir ai peidio. 

Gellir defnyddio Cysylltiad Tir Dros Dro er mwyn cysylltu Ardal Risg Isel â Daliad parhaol yn yr Ardal Risg Isel hyd 
yn oed os yw anifeiliaid ar y Daliad hwnnw'n cael eu profi'n flynyddol (er enghraifft, buchesi sy'n destun profion TB 
rheiddiol, profion ar ôl achos o TB, neu brofion cynhyrchwyr/manwerthwyr llaeth heb ei basteureiddio ac ati). 

Bydd yr holl dir a gwmpesir gan un Daliad, p'un ai'n barhaol neu dros dro, yn cael ei drin fel rhan o'r Daliad hwnnw 
ar gyfer profion clefydau ac at ddibenion cyfyngiadau. 

Rheolau ar gyfer Daliad Dros Dro (tCPH) 
Pellter: Gellir dyrannu tCPH beth bynnag yw'r pellter rhyngddo a Daliadau eraill sydd gennych. Fodd bynnag, 
mae'n rhaid i'r tir (neu o leiaf ran o bob darn o dir) a gwmpesir gan y tCPH fod o fewn deng milltir i Brif Gyfeirnod 
Map y tCPH a nodwyd (wedi'i fesur fel mae'r frân yn hedfan). Dim ond os yw'n gyffiniol â thir (hynny yw, yn union 
nesaf ato) arall sydd yn y tCPH hwnnw y gellir cynnwys tir sy'n bellach na deng milltir i ffwrdd. 

Deiliadaeth unigol: Mae'n rhaid i chi gadw da byw ar eich tCPH ar wahân i dda byw unrhyw geidwad arall (gan 
gynnwys y sawl rydych yn rhentu'r tir oddi wrtho) a da byw unrhyw Ddaliad(au) eraill sydd gennych. 

Rheolaethau TB: Ar gyfer rhywogaethau buchol, hynny yw gwartheg, bison a byfflos, cewch wneud cais am tCPH 
p'un a yw'r tir rydych yn bwriadu ei rentu yn yr un ardal risg TB buchol â'ch Daliad parhaol. Bydd rheolau profion cyn 
symud ac ar ôl symud anifeiliaid TB yn berthnasol i symudiadau anifeiliaid buchol rhwng tCPH a Daliadau parhaol.  

Efallai na fydd anifeiliaid buchol a gedwir ar tCPH yn cael eu hystyried yn grwpiau ar wahân at ddibenion rheoli 
clefydau i'r anifeiliaid ar Ddaliad parhaol yr ymgeisydd. 

Deiliad y tir: Efallai y bydd eich rhif tCPH yn cwmpasu nifer o ddarnau o dir os ydynt i gyd yn cael eu rhentu oddi 
wrth yr un unigolyn (ac nad ydynt yn perthyn i Ddaliadau parhaol gwahanol). 

Newidiadau: 
Mae'n rhaid i chi roi gwybod i APHA os bydd unrhyw un o'r manylion a roddwyd ar eich ffurflen gais yn newid cyn 
diwedd eich Cysylltiad(au) Tir Dros Dro/tCPH: 

• tir a ddefnyddir 

• y rhywogaethau o dda byw rydych yn eu cadw, yn enwedig os ydych yn dechrau cadw gwartheg neu 

• eich manylion cyswllt neu fanylion y sawl rydych yn rhentu'r tir oddi wrtho 

Os ydych yn rhoi'r gorau i gadw da byw yn gyfan gwbl, mae'n rhaid i chi roi gwybod i APHA. 

Os byddwch yn caffael y tir yn barhaol, mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r Asiantaeth Taliadau Gwledig drwy ffonio 
03000 200301 er mwyn i'r tir gael ei ychwanegu at eich Daliad parhaol neu er mwyn i Ddaliad parhaol newydd gael 
ei ddyrannu.
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ATODIAD 2: Nodiadau ar lenwi'r ffurflen hon 

Defnydd tir dros dro i gadw da byw 
Mae'r nodiadau cyfarwyddyd ar gofrestru defnydd tir dros dro (IRA78) yn esbonio beth yw Cysylltiadau Tir Dros Dro 
a tCPH. Bydd y nodiadau hyn yn eich helpu i nodi ai cais am Gysylltiad Tir Dros Dro neu Rif Daliad Plwyf Sir Dros 
Dro (tCPH) y dylech ei wneud. Os bydd angen i chi gael copi o'r nodiadau cyfarwyddyd hynny, ffoniwch APHA ar 
03000 200 301. 

Sut i ddod o hyd i gyfeirnod map neu god post 
Er mwyn llenwi'r ffurflen gais, efallai y bydd angen cod post a/neu gyfeirnod map AO arnoch ar fformat 12 nod (2 
lythyren a 10 rhif) megis AO 12345 12345. Mae gwefannau a fydd yn rhoi'r cyfeirnod map a chod post i chi ar gyfer 
man a ddewiswch ar fap. Chwiliwch ar-lein am ‘how to find a map reference’. Os na allwch gael cyfeirnod map drwy 
ddefnyddio'r rhyngrwyd, gallwch gael un drwy ddefnyddio map AO wedi'i argraffu. 

Ar ôl i chi gyflwyno cais 
Ar ôl i'ch cais gael ei brosesu, bydd APHA yn cysylltu â chi. 

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd APHA yn anfon llythyrau ar y dyddiad dechrau sy'n cadarnhau dyrannu'r 
Cysylltiad(au) Tir Dros Dro/tCPH atoch chi a'r sawl/rhai rydych yn rhentu'r tir oddi wrtho/wrthynt (os yw/ydynt yn 
geidwa(i)d da byw). Bydd y llythyrau hynny'n cynnwys manylion am bob cae neu adeilad sydd yn y cofrestriad. 

Os nad ydych wedi nodi dyddiadau gorffen arfaethedig yn Adran 4, caiff dyddiad blwyddyn ar ôl y dyddiad dechrau 
ei ddefnyddio. 

Beth i'w wneud os bydd unrhyw beth yn newid 
Fel y nodwyd ar y dudalen flaenorol, mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni am newidiadau i'r manylion a roddwyd 
gennych. 

Cewch newid dyddiad gorffen arfaethedig eich tCPH neu eich Cysylltiad Tir Dros Dro ar unrhyw adeg.  

Gellir ychwanegu caeau neu adeiladau at tCPH neu eu dileu. Gellir diwygio dyddiadau gorffen caeau neu adeiladau 
unigol a gwmpesir gan y tCPH ar unrhyw adeg – hynny yw, gall cyfansoddiad y tCPH newid. 

• dylai'r Prif Gyfeirnod Map adlewyrchu'r man crynhoi anifeiliaid neu fynedfa daliad dros dro – gall fod angen 
ei newid os diwygiwch y tir sy'n cael ei gwmpasu gan tCPH 

• dim ond os bydd y prif gyfeirnod map yn yr un plwyf y gellir ei newid – os bydd y prif gyfeirnod map yn 
symud i blwyf arall, byddai angen tCPH newydd 

Os hoffech wneud cais am Gysylltiad Tir Dros Dro newydd neu tCPH newydd, mae'n rhaid i chi gyflwyno ffurflen 
gais arall.  

Beth sy'n digwydd ar ddiwedd Cysylltiad Tir Dros Dro neu tCPH? 
Bydd APHA yn ysgrifennu atoch 30 diwrnod cyn dyddiad gorffen arfaethedig tCPH neu Gysylltiad Tir Dros Dro i'ch 
atgoffa. Bydd y sawl/rhai rydych yn rhentu'r tir oddi wrtho/wrthynt hefyd yn cael copi o'r llythyr hwnnw os yw/ydynt 
yn geidwa(i)d da byw. 

Os bydd angen i chi newid y dyddiad gorffen arfaethedig er mwyn estyn y cofrestriad, mae'n rhaid i chi wneud cais i 
APHA cyn y dyddiad hwnnw. Gallwch wneud hyn drwy ddychwelyd y ffurflen adnewyddu sydd ynghlwm wrth y 
llythyr hwn neu drwy ffonio APHA. 

Ar ôl dyddiad gorffen tCPH, ni fyddwch yn gallu adnewyddu'r rhif tCPH hwnnw – byddech yn cael rhif tCPH 
gwahanol os byddech yn gwneud cais arall. Ar ôl i tCPH ddod i ben, ni allwch roi gwybod am symudiadau da byw 
arno mwyach.  

Ar ôl i Gysylltiad Tir Dros Dro ddod i ben, ni fydd y tir roedd yn ei gwmpasu yn rhan o'ch Daliad at ddibenion rhoi 
gwybod am symudiadau a gwahardd symud mwyach. 

Cysylltu ag APHA 
Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu os byddwch am wneud newidiadau i tCPH neu Gysylltiad Tir Dros Dro 
presennol, cysylltwch â Chanolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid APHA drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar dudalen 
6 o'r ffurflen hon. 
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