
Cydsynio â chofrestru tir fel tir 

cyfunddaliadol 

Cofrestrfa Tir EF 

CON1 
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, 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. 

PWYSIG IAWN 

Bydd y cydsyniad hwn yn eich rhwymo chi ac unrhyw olynwyr yn y teitl. Cyn 

llofnodi'r ffurflen hon y cyngor cryf yw i chi geisio cyngor cyfreithiol. 

1. Manylion y tir rhydd-ddaliol sy’n destun y cais i ddod yn gyfunddaliad (“y tir”) 

Rhif y teitl(au): 

 

Eiddo: 
 

 

2. Manylion pwy bynnag sy’n cydsynio, a’r budd yn y tir 

Enw'r cydsyniwr: 

 

Cyfeiriad: 

 

 

Manylion y budd: 

 

 

 

3. Datganiad Rhowch "X" yn y blwch(blychau) priodol. 

Rwy'n deall y bydd fy arwystl yn cael ei ddileu o ran y rhannau cyffredin wrth freinio'r rhannau 

cyffredin hynny yn y gymdeithas cyfunddaliad. 

Rwy'n deall y bydd fy arwystl yn cael ei ddileu dan adran 22(4) o Ddeddf Cyfunddaliad a 

Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002. 

Rwy'n cadarnhau nad oes gennyf unrhyw fudd a fydd yn cael ei ddileu o ganlyniad i'r cais i 

gofrestru tir fel tir cyfunddaliad. 

Rwy'n deall y bydd fy arwystl yn cael ei ddileu dan adran 7(3)(d) neu adran 9(3)(f) o Ddeddf 

Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002. 

4. Rwyf i,  fel [perchennog 

cofrestredig] [perchennog llesiannol] [ymddiriedolwr / cynrychiolydd personol y perchennog 

cofrestredig] [Dilëwch fel y bo'n briodol] y budd uchod, yn cydsynio â chofrestru'r tir fel ystad rydd-

ddaliol mewn tir cyfunddaliadol. 

 

5. Llofnod pwy bynnag sy’n 

cydsynio neu’r trawsgludwr Dyddiad 

SYLWCH: Mae’r cydsyniad hwn yn ddilys am gyfnod o 12 mis yn dechrau gyda’r 

dyddiad y cydsyniwyd. Nid oes modd ei dynnu’n ôl unwaith y caiff y cais cyfunddaliad 

ei gyflwyno i’w gofrestru. 
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