
 

  
 
Defnyddir y ffurflen hon i ddiweddaru enw’r perchennog cofrestredig yn y gofrestr teitl yn dilyn newid 
rhywedd, a gellir ei defnyddio dim ond lle gallwch ddarparu’r dystiolaeth a nodir ym mhanel 2. Os ydych yn 
dibynnu ar unrhyw fath arall o dystiolaeth, gweler y ‘Nodiadau cyfarwyddyd ar newid rhywedd’ am 
wybodaeth ynghylch sut i wneud cais.  
Dylai unrhyw rannau o’r ffurflen nad ydynt yn cael eu teipio gael eu llenwi mewn inc du ac mewn 
prif lythrennau. 
Rhaid i chi, y ceisydd, fod yn unigolyn preifat ac yn un o berchnogion cofrestredig yr eiddo. 
 
Dychwelwch y ffurflen hon wedi ei 
marcio ‘Preifat a Chyfrinachol’ at: 
Tîm Dinasyddion 
(At sylw’r Rheolwr Cywirdeb) 
Tŷ Cwm Tawe 
Ffordd y Ffenics 
Llansamlet 
Abertawe 
SA7 9FQ 
 
Nodwch y cyfeiriad post llawn gan 
gynnwys y cod post.  
 
Mae manylion rhifau teitl ar gael o 
GOV.UK. 
 
 
Gall Cofrestrfa Tir EF rannu, gwirio a 
chadarnhau’r wybodaeth rydych yn ei 
darparu gydag: 
− adrannau ac asiantaethau eraill y 

llywodraeth 
− asiantaethau gorfodi’r gyfraith 
− sefydliadau a chyrff perthnasol 

eraill  
a chael gafael ar wybodaeth sy’n 
ymwneud â chi o gronfeydd data’r 
sefydliadau a’r cyrff a enwir uchod, at 
ddibenion cadarnhau, gweler ein 
Siarter Gwybodaeth Bersonol.  
 
Os ydych yn darparu naill ai Tystysgrif 
Geni Newydd neu Dystysgrif 
Cydnabod Rhywedd fel rhan o’ch cais, 
ni fyddwn yn anfon hysbysiad am y 
newid i’ch cyfeiriad.  
 
Os ydych yn darparu llythyr gan 
Ymarferydd Meddygol yn y DU, 
byddwn yn anfon rhybudd yn yr enw 
sy’n ymddangos yn y gofrestr i 
warchod rhag twyll ac rydych yn rhoi 
caniatâd inni gysylltu â’r Ymarferydd 
Meddygol i gadarnhau’r manylion a 
ddarparwyd.  
 
Os darperir llythyr Ymarferydd 
Meddygol, bydd Cofrestrfa Tir EF yn 
cadw hwn. 
 
Trwy ddarparu’r wybodaeth y gofynnir 
amdani yn y ffurflen hon, byddwch yn 
nodi eich cydsyniad i Gofrestrfa Tir EF 
brosesu eich gwybodaeth yn y ffordd 
hon. 
 
 
 

1 Cyfeiriad a rhif teitl yr eiddo  
 
Cyfeiriad: 
 
 
 
 
 
Rhif teitl: 
 
 

2 Tystiolaeth o newid rhywedd  
 
Rhaid cyflwyno un o’r dogfennau gwreiddiol canlynol gyda’r 
ffurflen hon  
 
 Tystysgrif Cydnabod Rhywedd NEU 
 
 Tystysgrif Geni Newydd NEU 
 
 Llythyr gan Ymarferydd Meddygol yn y DU 
 
Nodwch fanylion yr Ymarferydd Meddygol isod  
 
Enw: 
Cyfeiriad: 
 
 
Rhif ffôn: 
Cyfeiriad ebost: 
 
Rhaid i’r llythyr gadarnhau eich bod wedi byw yn eich rhywedd 
newydd am y ddwy flynedd ddiwethaf, neu fod newid eich 
rhywedd yn barhaol neu’n debygol o fod yn barhaol, a’ch bod 
nawr yn cael eich adnabod fel yr enw yr hoffech ei gofnodi yn y 
gofrestr fel y nodir isod.  
 
Mewn achosion lle darperir llythyr Ymarferydd Meddygol, wrth 
gyflwyno’r cais hwn rydych yn rhoi caniatâd i ni wneud y canlynol:    

− cysylltu â’r ymarferydd meddygol a enwir i gadarnhau bod y  
manylion a roddir yn y cais hwn yn gywir; a/neu   

− anfon rhybudd am y cais hwn yn yr enw yr hoffech inni ei 
ddileu o’r gofrestr  

https://www.gov.uk/registering-land-or-property-with-land-registry/update-or-correct-the-register
https://www.gov.uk/search-property-information-land-registry
https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry/about/personal-information-charter.cy


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth 
am y polisi preifatrwydd hwn, 
anfonwch ebost i 
dataprotection@landregistry.gov.uk 
 
 
Bydd eich enw blaenorol yn parhau i 
ymddangos mewn argraffiadau 
cynharach o’r gofrestr cyn y newidiwyd 
eich enw. Ni ellir tynnu enwau 
blaenorol o argraffiadau cynharach o’r 
gofrestr, na’u newid chwaith. Efallai y 
bydd eich enw blaenorol yn 
ymddangos mewn cofnod yn argraffiad 
cyfredol y gofrestr lle rydych yn barti i 
weithred hefyd, ac ni ellir newid hyn 
chwaith. 
 
Mae dogfennau a ffeilir gyda 
Chofrestrfa Tir EF yn ddarostyngedig i 
hawl archwilio statudol a bydd eich 
enw blaenorol yn parhau i ymddangos 
mewn unrhyw ddogfennau a ffeiliwyd 
cyn y newidiwyd eich enw. Ni ellir 
tynnu enwau blaenorol o ddogfennau a 
ffeiliwyd cyn y newidiwyd eich enw o 
ganlyniad i’r cais hwn, na’u newid 
chwaith.  
 
 
 
 
 
 
 
Os ydych yn rhoi gwybodaeth mewn 
modd anonest neu’n gwneud 
datganiad y gwyddoch ei fod, neu a 
allai fod yn anwir neu’n gamarweiniol, 
ac yn bwriadu, trwy wneud hynny, 
gynnig mantais i chi neu rywun arall, 
neu achosi colled neu’r risg o golled i 
rywun arall, gallech fod yn cyflawni’r 
trosedd o dwyll o dan adran 1 o 
Ddeddf Twyll 2006, a’r uchafgosb ar 
gyfer hyn yw carchar o 10 mlynedd 
neu ddirwy ddiderfyn, neu’r ddau. 
 
Rhowch enw’r unigolyn sy’n gwneud 
cais i newid y gofrestr.  
 
 
 
 

3       Enw i’w ddileu o’r gofrestr: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Enw i’w gofnodi yn y gofrestr: 
 
 

5 Mae’r Dystysgrif Cydnabod Rhywedd neu Dystysgrif Geni 
Newydd i’w dychwelyd at: 
 
Enw a chyfeiriad:  
 
 
 
 
 

6 Enw’r ceisydd:  
 
 

Rhowch gyfeiriad a rhif ffôn (os oes 
un) yr unigolyn a enwir ym mhanel 6. 
Byddwn yn ysgrifennu i’r cyfeiriad hwn 
os byddwn am gysylltu â’r unigolyn 
neu i roi gwybod iddo ein bod wedi 
newid y gofrestr.  

7 Cyfeiriad y ceisydd: 
 
 
 
Rhif ffôn: 
 

Mae’r ffurflen hon, ac unrhyw 
dystiolaeth gefnogol sy’n cyd-fynd â hi, 
wedi eu heithrio’n awtomatig o dan 
reol 133 o Ddeddf Cofrestru Tir 2003 
(fel y’i newidiwyd) o’r hawl archwilio 
gyhoeddus.  

8 Llofnod y ceisydd a enwir ym mhanel 4  
 
Llofnod: 
 
Dyddiad: 

 
Os oes angen cymorth neu wybodaeth bellach arnoch wrth lenwi’r ffurflen hon ffoniwch 0300 006 
0422. 
 
Rhybudd: Gall peidio â llenwi pob adran o’r ffurflen hon olygu bod y cais yn cael ei ddychwelyd 
atoch. 
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