
Rheoliad 9(7)

Hysbysiad o aseiniad

I’w gwblhau gan yr aseinai/aseineion a’i anfon at berchennog/perchnogion y safle 
o fewn 7 niwrnod ar ôl i’r cytundeb gael ei aseinio

I

[mewnosoder enw perchennog/perchnogion y safle(au)]

Gan

[mewnosoder enw(au) y meddiannydd/meddianwyr newydd(au)]

Myfi/Ni yw meddianwyr newydd y cartref symudol a leolir yn:

Cafodd cytundeb y llain ei aseinio i mi/ni ar  

[mewnosoder dyddiad yr aseiniad]

gan
 

[mewnosoder enw y meddiannydd/meddianwyr blaenorol(au)] 

yn unol â thelerau a nodir yn y datganiad ysgrifenedig/cytundeb ac yn cynnwys y rheini sydd 
ymhlyg yn y cytundeb drwy Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Cyfeiriad y meddiannydd blaenorol yw:

Nodyn: Pan fo gwrthdaro rhwng term datganedig yn y cytundeb a therm ymhlyg, mae’r term 
ymhlyg yn drech na’r term datganedig a’r term ymhlyg sy’n rheoli’r cytundeb.



Adran 2 – pris prynu a thalu comisiwn  
(i’w chwblhau ar gyfer gwerthiannau’n unig, nid ar gyfer rhoi yn anrheg)

Pris Prynu

Prynais i/Prynom ni y cartref symudol am £                                       [mewnosoder cyfanswm y pris prynu]

y mae’r swm o £                                               [mewnosoder swm] yn gomisiwn sy’n ddyledus 
i berchennog y safle o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Talu Comisiwn

Mae’n ofynnol i berchennog y safle ddarparu manylion y cyfrif banc i mi y dylai’r comisiwn gael 
ei dalu iddo, cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl derbyn yr hysbysiad hwn.

Nodyn: Mae gan y meddiannydd newydd 7 niwrnod ar ôl y dyddiad pan mae’n derbyn manylion 
banc perchennog y safle i dalu’r comisiwn i berchennog y safle.

Adran 3 – personau sy’n preswylio yn y cartref symudol

Rwy’n/Rydym ni yn cadarnhau y bydd y personau canlynol yn meddiannu’r cartref symudol fel 
eu hunig breswylfa neu eu prif breswylfa.

Enw  Oedran

(DS: Dim ond os oes gan y parc reolau safle mewn perthynas ag oedran y dylid darparu oedran 
y personau sy’n preswylio yn y cartref symudol)

Adran 4  
(I’w chwblhau ddim ond os oes gan y parc reolau safle o ran cyfyngiadau oedran, 
anifeiliaid anwes neu gerbydau)

Rydw i/Rydym ni wedi darllen ac wedi deall rheolau’r safle (neu mae rhywun wedi  
eu hegluro i mi/ni) ac yn cytuno i gydymffurfio â hwy.

Adran 5 – Dogfennau

Amgaeaf y dogfennau canlynol a ddarparwyd i mi gan y meddiannydd blaenorol er gwybodaeth  
[ticiwch bob dogfen a ddarparwyd]

Copi o offeryn yr aseiniad

Copi o unrhyw reolau cyn cychwyn/rheolau safle 

Copi o’r cytundeb, telerau ymhlyg a datganiad ysgrifenedig

Tystiolaeth ddogfennol am y pris a dalwyd am y cartref symudol 



Adran 6 – Llofnod

Llofnodwyd

Dyddiad 

Nodyn: Cyn llofnodi’r ffurflen rhaid i chi sicrhau bod yr wybodaeth a ddarperir yn wir, yn gywir 
ac yn gyfredol (hyd eithaf eich gwybodaeth a’ch cred.
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