
 

 

 
 

Dylai naill ai Ffurflen AP1 neu Ffurflen FR1 gael ei hanfon gyda'r ffurflen hon. 
 
Dylai unrhyw rannau o’r ffurflen nad ydynt yn cael eu teipio gael eu llenwi mewn inc du ac mewn prif 
lythrennau. 
 
Os bydd angen mwy o le arnoch na'r hyn sydd ar gael mewn panel, ac mae'ch meddalwedd yn caniatáu hynny, 
gallwch ehangu unrhyw banel yn y ffurflen. Fel arall defnyddiwch ddalen barhau CS a'i hatodi i'r ffurflen hon. 

 
I gael gwybodaeth am sut mae Cofrestrfa Tir EF yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, gweler ein Siarter 
Gwybodaeth Bersonol 
 

Gadewch yn wag os daw cais am 
gofrestriad cyntaf gyda'r ffurflen hon. 

1 Rhif(au) teitl yr eiddo: 

Rhowch gyfeiriad gan gynnwys cod post 
(os oes) neu ddisgrifiad arall o'r eiddo, 
er enghraifft 'tir yn ffinio â 2 Acacia 
Avenue'. 

2 Eiddo: 
 
 

Bydd y wybodaeth ym mhanel 3 yn ein 
helpu ni os daw'r ffurflen hon yn rhydd. 
 
Rhowch enw(au) llawn y ceisydd ar 
Ffurflen AP1/FR1. Os yw trawsgludwr 
yn cyflwyno'r cais, rhaid nodi enw(au) y 
cleient(iaid), nid y trawsgludwr. 

3 Cyflwynir y ffurflen hon gyda chais yn Ffurflen AP1/FR1 a wnaed 
gan: 

Gall y cofrestrydd gofnodi rhybudd o 
fudd a ddadlennwyd yng nghofrestr y 
teitl. 
 
Gallwch ddefnyddio cynifer o Ffurflenni 
DI ag sy'n angenrheidiol. 
 
Rhaid i'r cynllun i unrhyw gopi 
ardystiedig o brydles ddangos yr holl 
liwiau a ddangoswyd ar y gwreiddiol.   

4 Rhestrwch isod yr holl brydlesi dadlenadwy digofrestredig yn 
nhrefn dyddiadau, gan ddechrau gyda'r hynaf.  
 
Cyflwynwch gopi ardystiedig o naill ai'r brydles wreiddiol neu 
wrthran pob prydles a ddadlennwyd. 
 

Bydd rhybudd o brydles(i) yn cael ei 
ddileu dim ond pan dderbyniwyd 
Ffurflen CN1 gyda thystiolaeth o 
derfyniad. 
 
Os rhestrwyd dwy brydles neu fwy o'r un 
eiddo a rhestrir yr un dyddiad, rhowch rif 
neu ddynodwr arall ar gyfer pob prydles 
yn y golofn gyntaf. 
 
 
 
 

  Disgrifiad o'r tir a 
brydlesir 

Dyddiad y 
brydles  

Cyfnod a'r dyddiad 
dechrau 

e.e. Fflat 1, modurdy 3 a 
lle biniau 
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 5 Rhestrwch isod unrhyw fuddion gor-redol dadlenadwy heblaw 

prydlesi. Cyflwynwch unrhyw dystiolaeth ddogfennol o fewn 
rheolaeth y ceisydd sy'n adnabod y budd a ddadlennwyd. 

Ar gyfer pob budd a ddadlennir yn y 
panel hwn:  
 
Rhowch ddisgrifiad o'r budd, er 
enghraifft, hawddfraint gyfreithiol. 
 
Rhowch fanylion o'r weithred neu o dan 
ba amgylchiadau y mae'r budd wedi 
codi. 
 
Cwblhewch dim ond os yw'r budd yn 
effeithio ar ran o'r teitl. Rhowch 
ddisgrifiad byr o'r rhan yr effeithir arni, er 
enghraifft 'wedi ei lliwio'n frown ar y 
cynllun atodedig.' 

 a.  
 
 
 
yn deillio yn rhinwedd: 
 
 
 
yn effeithio ar y rhan(rhannau) o'r ystad gofrestredig fel y 
dangosir: 
 

  b.  
 
 
yn deillio yn rhinwedd: 
 
 
 
yn effeithio ar y rhan(rhannau) o'r ystad gofrestredig fel y 
dangosir: 
 

  c.  
 
 
yn deillio yn rhinwedd: 
 
 
 
yn effeithio ar y rhan(rhannau) o'r ystad gofrestredig fel y 
dangosir: 
 

RHYBUDD 
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. 

Os nad ydych yn llenwi'r ffurflen hon gyda'r gofal priodol gall diogelwch o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 gael ei golli os yw 
camgymeriad yn cael ei wneud yn y gofrestr o ganlyniad i hyn. 

O dan adran 66 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002 mae'r rhan fwyaf o ddogfennau (gan gynnwys y ffurflen hon) a gedwir gan y 
cofrestrydd sy'n ymwneud â chais a gyflwynir i'r cofrestrydd neu y cyfeirir ato yn y gofrestr ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio a'u 
copïo. Os ydych yn credu bod dogfen yn cynnwys gwybodaeth niweidiol, gallwch wneud cais i'r rhan honno o'r ddogfen gael ei 
heithrio trwy ddefnyddio Ffurflen EX1, o dan reol 136 o Reolau Cofrestru Tir 2003. 
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