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Cyllid ôl-raddedig 
Meistr 

Ffurfen Statws Cyfogaeth y DU 
Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd gyda’r holl ddogfennau ategol y gofynnir amdanynt 
er mwyn profi eich bod chi neu’ch perthynas agosaf yn ddinesydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd 
(AEE) neu’n ddinesydd Swistirol sy’n gweithio yn y DU, neu sydd wedi bod yn gweithio yn y DU yn 
flaenorol ac sy’n chwilio am waith yn y DU nawr. 
Pan fyddwn yn sôn am eich ‘perthynas agosaf’, rydym yn golygu: 
• eich gŵr, eich gwraig, eich partner sifil
• rhiant (neu rieni), llys riant (neu lys-rieni), neu aelod o’r teulu arall mewn llinell ddisgynnol

uniongyrchol i weithiwr AEE
• plentyn, llysblentyn, disgynnydd uniongyrchol arall i weithiwr AEE
I gael gwybod sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth a ddarparwch, ewch i
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwydd i ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd cyn
llenwi’r ffurflen hon.

Sut i lenwi’r ffurflen hon
Dilynwch y cyfarwyddiadau a roddwyd, atebwch yr holl gwestiynau y gofynnir i chi eu hateb – os na 
fyddwch yn gwneud hyn, bydd hyn yn oedi eich cais. 
Gan ddibynnu ar yr atebion y byddwch yn eu rhoi, rhoddir cyfarwyddyd i chi droi at adran benodol yn y 
Nodiadau Gwybodaeth Tystiolaeth Ategol (tudalennau 9 – 18). Bydd yr adran hon yn dweud wrthych beth 
fydd angen i chi anfon i gefnogi’ch cais. Fe welwch yr eicon hwn pan fydd yn rhaid i chi anfon tystiolaeth. 
Os na allwch chi anfon popeth rydym yn gofyn amdano ar hyn o bryd, dychwelwch eich ffurflen wedi ei 
llenwi gyda chymaint â phosibl. Bydd hyn yn ein galluogi i gychwyn ar eich cais. Byddwn yn cysylltu â chi 
i gael y dystiolaeth sy’n weddill a bydd angen i chi ddarparu hyn cyn y byddwn yn gallu cymeradwyo eich 
cais am Cyllid Meistr ôl-raddedig. 

Adran 1 Amdanoch chi 
1.1 Manylion personol Teitl 

Mr Mrs Miss Ms 

Enw(au) cyntaf  

Cyfenw/enw teuluol 

Rhyw

 Gwryw Benyw 
Dyddiad Geni 
Diwrnod  Mis  Blwyddyn 

1.2 Cyfeirnod Cwsmer 
Os nad oes un gennych eto, gadewch hwn yn wag. 

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwydd
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwydd


 
 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

Adran 2 Gwybodaeth am eich manylion preswylio 

2.1 A ydych chi’n ddinesydd yr Ardal 
Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu’n 
ddinesydd Swistirol sy’n 
• gweithio yn y DU
• wedi gweithio yn y DU yn flaenorol ac yn chwilio

am waith yn y DU nawr?

Nac ydw – ewch i 2.4 

Ydw – Ticiwch y dewis sy’n disgrifio’ch sefyllfa 
bresennol chi orau 

Rydw i’n gweithio yn y DU ar hyn o 
bryd – ewch i 2.2 

Roeddwn yn gweithio yn y DU yn 
flaenorol ac rydw i’n chwilio am waith 
yn y DU nawr – ewch i 2.3 

Dim un o’r uchod – ewch i 2.4 

Rydw i’n gweithio yn y DU ar hyn o bryd 

2.2 A ydych chi’n gyflogedig neu’n 
hunangyflogedig? Cyflogedig – Bydd angen i chi anfon 

tystiolaeth. Darllenwch Adran A 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a 
dyddio’r datganiad ar dudalen 8. 

Hunangyflogedig – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch 
Adran B yn y Nodiadau 
Gwybodaeth Tystiolaeth i 
weld beth i’w anfon. Dylech 
ddarllen, llofnodi a dyddio’r 
datganiad ar dudalen 8. 
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Adran 2 Gwybodaeth am eich manylion preswylio – parhad 

Roeddwn yn gweithio yn y DU yn flaenorol ac rydw i’n chwilio am waith yn y
DU nawr 
2.3 A oeddech chi’n gyflogedig neu’n 

hunangyflogedig? Cyflogedig – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch Adran C 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a 
dyddio’r datganiad ar dudalen 8. 

Hunangyflogedig – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch 
Adran D yn y Nodiadau 
Gwybodaeth Tystiolaeth i 
weld beth i’w anfon. Dylech 
ddarllen, llofnodi a dyddio’r 
datganiad ar dudalen 8. 

2.4 A yw: 
• eich gŵr/eich gwraig/eich partner sifil
• rhiant (neu rieni), llys riant (neu lys-
rieni), neu aelod o’r teulu arall mewn
llinell ddisgynnol uniongyrchol

• plentyn, llysblentyn, disgynnydd
uniongyrchol arall

yn ddinesydd AEE neu’n ddinesydd 
Swistiro 
• sy’n gweithio yn y DU
• sydd wedi gweithio yn y DU yn
flaenorol ac sy’n chwilio am waith yn
y DU nawr?

Aelodau uniongyrchol esgynnol neu ddisgynnol 
o’r teulu ddim ond yn gymwys i weithwyr AEE 
yn y DU. 

Os yw’ch dau riant neu lys-riant yn 
ddinasyddion AEE neu Swistirol, dim ond am 
un ohonynt y bydd angen i ni gael gwybod 
amdanynt. Dewiswch un, a defnyddiwch ei 
wybodaeth i lenwi gweddill y ffurflen. 

Rydym angen manylion eich aelod o’r teulu o’r 
AEE i gyfrifo os allwch chi gael cyllid i fyfyrwyr. 
Rhaid i chi ddweud wrtho/wrthi eich bod wedi 
rhoi ei f/manylion i ni. 

Aelodau o’r teulu gweithiwr AEE 

Diffinnir perthynas uniongyrchol yn y llinell 
esgynnol fel rhiant, nain neu daid, hen nain 
neu daid biolegol ac ati i unigolyn. Rydych chi’n 
berthynas uniongyrchol yn llinell esgynnol eich 
plentyn, ŵyr neu wyres, gor-ŵyr neu or-wyres 
ac ati. 

Diffinnir disgynnydd uniongyrchol fel plentyn, 
ŵyr neu wyres,gor-ŵyr neu or-wyres biolegol 
ac ati i unigolyn. Er enghraifft,rydych chi’n 
ddisgynnydd uniongyrchol i’ch mam, eich 
nain,ein hen nain, ac ati. 

Nac ydi – Nid ydych yn gymwys am 
Fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig 
dan y categori hwn. Ewch i 
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
i gael gwybod mwy am gategorïau 
preswylio cymwys. Os ydych chi’n 
meddwl y dylech allu ymgeisio fel un 
o’r categorïau cymwys eraill, gallwch 
lawrlwytho a llenwi Cais Benthyciad 
Gradd Meistr Ôl-raddedig ar yr 
un wefan. 

Ydi – Beth yw ei enw? 

Beth yw ei berthynas â chi? 

Gŵr/Gwraig/Partner Sifil – ewch i 2.5 

Rhiant/Llys-riant/Aelod o’r teulu arall 
mewn llinell ddisgynnol uniongyrchol i 
weithiwr AEE – ewch i 2.8 

plentyn, llysblentyn, disgynnydd 
uniongyrchol arall i weithiwr AEE – 
ewch i 2.8 

Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch 
Adran E yn y Nodiadau 
Gwybodaeth Tystiolaeth 
i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi 
a dyddio’r datganiad ar 
dudalen 8. 
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Adran 2 Gwybodaeth am eich manylion preswylio – parhad 

2.5 Beth yw statws cyflogaeth presennol
eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner 
sifil sy’n ddinesydd AEE neu 
Swistirol? 

Mae’n yn gweithio yn y DU ar hyn o bryd – 
ewch i 2.6 

Roedd yn gweithio yn y DU yn flaenorol ac 
mae’n yn chwilio am waith yn y DU nawr – 
ewch i 2.7 
Dim un o’r 
uchod – Nid ydych yn gymwys 

am Fenthyciad Gradd 
Meistr Ôl-raddedig dan 
y categori hwn. Ewch i 
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
i gael gwybod mwy am gategorïau 
preswylio cymwys. Os ydych chi’n 
meddwl y dylech allu ymgeisio 
fel un o’r categorïau cymwys 
eraill, gallwch lawrlwytho a llenwi 
Cais Benthyciad Gradd Meistr 
Ôl-raddedig ar yr un wefan. 

Mae fy ngŵr, fy ngwraig neu fy mhartner sifil sy’n ddinesydd AEE neu 
Swistirol yn gweithio yn y DU ar hyn o bryd 

2.6 A yw’n gyflogedig neu’n 
hunangyflogedig? Cyflogedig – Bydd angen i chi anfon 

tystiolaeth. Darllenwch Adran F 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a 
dyddio’r datganiad ar dudalen 8. 

Hunangyflogedig – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch 
Adran G yn y Nodiadau 
Gwybodaeth Tystiolaeth i 
weld beth i’w anfon. Dylech 
ddarllen, llofnodi a dyddio’r 
datganiad ar dudalen 8. 
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Adran 2 Gwybodaeth am eich manylion preswylio – parhad 

Roedd fy ngŵr, fy ngwraig neu fy mhartner sifil sy’n ddinesydd AEE neu 
Swistirol yn gweithio yn y DU yn flaenorol ac mae’n yn chwilio am waith yn y
DU nawr 

2.7 A oedd yn gyflogedig neu’n 
hunangyflogedig? 

2.8 Beth yw statws cyflogaeth presennol
eich rhiant, llys-riant neu lys-riant
esgynnol uniongyrchol arall sy’n 
wladolyn yr AEE neu’r Swistir? 

Cyflogedig – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch Adran H 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a 
dyddio’r datganiad ar dudalen 8. 

Hunangyflogedig – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch 
Adran I yn y Nodiadau 
Gwybodaeth Tystiolaeth i 
weld beth i’w anfon. Dylech 
ddarllen, llofnodi a dyddio’r 
datganiad ar dudalen 8. 

Mae’n yn gweithio yn y DU ar hyn o bryd – 
ewch i 2.9 

Roedd yn gweithio yn y DU yn flaenorol ac 
mae’n yn chwilio am waith yn y DU nawr – 
ewch i 2.12 

Dim un o’r 
uchod – Nid ydych yn gymwys am 

Fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig 
dan y categori hwn. Ewch i 
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
i gael gwybod mwy am gategorïau 
preswylio cymwys. Os ydych chi’n 
meddwl y dylech allu ymgeisio fel un 
o’r categorïau cymwys eraill, gallwch 
lawrlwytho a llenwi Cais Benthyciad 
Gradd Meistr Ôl-raddedig ar yr 
un wefan. 
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Adran 2 Gwybodaeth am eich manylion preswylio – parhad 

Mae fy rhiant, llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol uniongyrchol 
arall sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn gweithio yn y DU ar hyn o bryd 

2.9 A yw’n gyflogedig neu’n 
hunangyflogedig? Cyflogedig 

Hunangyflogedig 

2.10 A oeddech chi’n byw yn y DU pan 
oeddech dan 18 oed? Nac oeddwn – ewch i 2.11 

Oeddwn – A oeddech chi’n cael addysg y 
wladwriaeth yn y DU pan oeddech 
dan 18 oed? 

Nac oeddwn – ewch i 2.11 

Oeddwn – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch 
Adran J yn y Nodiadau 
Gwybodaeth Tystiolaeth 
i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi 
a dyddio’r datganiad ar 
dudalen 8. 

2.11 A fyddwch chi dros 21 oed ar 
ddechrau’ch blwyddyn academaidd? 
Diwrnod cyntaf eich blwyddyn academaidd yw: 

• 1 Medi, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu ar ôl 1
Awst a chyn 1 Ionawr;

• 1 Ionawr, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu ar ôl 1
Ionawr a chyn 1 Ebrill;

• 1 Ebrill, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu ar ôl 1
Ebrill a chyn 1 Gorffennaf;

• 1 Gorffennaf, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu ar
ôl 1 Gorffennaf a chyn 1 Awst.

Na fyddaf – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch Adran K 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a 
dyddio’r datganiad ar dudalen 8. 

Byddaf – Bydd angen i chi anfon tystiolaeth. 
Darllenwch Adran L 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a dyddio’r 
datganiad ar dudalen 8. 
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Adran 2 Gwybodaeth am eich manylion preswylio – parhad 

Roedd fy rhiant, llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol 
uniongyrchol arall sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn gweithio yn y DU 
yn flaenorol ac yn chwilio am waith yn y DU ar hyn o bryd 

2.12 A oedd yn gyflogedig neu’n 
hunangyflogedig? Cyflogedig 

Hunangyflogedig 

2.13 A oeddech chi’n byw yn y DU pan 
oeddech dan 18 oed? Nac oeddwn 

Oeddwn – A oeddech chi’n cael addysg y 
wladwriaeth yn y DU pan oeddech 
dan 18 oed? 

Nac oeddwn – ewch i 2.14 

Oeddwn – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch 
Adran J yn y Nodiadau 
Gwybodaeth Tystiolaeth 
i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi 
a dyddio’r datganiad ar 
dudalen 8. 

2.14 A fyddwch chi dros 21 oed ar 
ddechrau’r flwyddyn academaidd? 
Diwrnod cyntaf eich blwyddyn academaidd yw: 

• 1 Medi, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu ar ôl 1
Awst a chyn 1 Ionawr;

• 1 Ionawr, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu ar ôl
1 Ionawr a chyn 1 Ebrill;

• 1 Ebrill, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu ar ôl 1
Ebrill a chyn 1 Gorffennaf;

• 1 Gorffennaf, pan fo’ch cwrs yn cychwyn ar neu
ar ôl 1 Gorffennaf a chyn 1 Awst.

Na fyddaf – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch Adran M 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a 
dyddio’r datganiad ar dudalen 8. 

Byddaf – Bydd angen i chi anfon 
tystiolaeth. Darllenwch Adran N 
yn y Nodiadau Gwybodaeth 
Tystiolaeth i weld beth i’w anfon. 
Dylech ddarllen, llofnodi a 
dyddio’r datganiad ar dudalen 8. 
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Datganiad 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi’r datganiad mewn inc. 
Rydw i’n cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred bod yr wybodaeth a ddarparwyd gennyf yn 
gywir ac yn gyflawn. 
Rwy’n cadarnhau ble rwyf wedi darparu unrhyw wybodaeth bersonol parthed trydydd parti, rwyf wedi eu 
hysbysu o hyn. 

Eich llofnod (mewn inc) Dyddiad heddiw  

Diwrnod Mis  Blwyddyn 

/ / 

Adran 3 Dychwelyd eich ffurflen 

3.1 A ydych chi wedi cynnwys yr holl 
dystiolaeth ategol y gofynnwyd amdani? Nac ydw – Mae angen i chi roi popeth rydym 

wedi gofyn amdano i ni. Os 
na allwch ar hyn o bryd, efallai 
y byddwn yn cysylltu â chi’n 
hwyrach i gael y dystiolaeth sydd 
ar goll. Gallai hyn oedi eich cais 
am Fenthyciad Gradd Meistr 
Ôl-raddedig. 

Ydw 

3.2 A ydych chi wedi llofnodi a dyddio eich 
datganiad? Nac ydw – rhaid  i chi lofnodi’r datganiad, 

ni allwn dderbyn eich ffurflen os 
na fyddwch wedi ei lofnodi.  

Ydw – Rydych yn barod i ddychwelyd eich 
ffurflen Statws Cyflogaeth y DU.  
Dylech ddychwelyd eich ffurflen 
wedi’i llenwi i: 
Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211 
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU 

Gwnewch yn siŵr bod yr hyn yr 
ydych yn ei anfon yn cael ei bwyso 
a bod y pris postio cywir yn cael ei 
dalu’n llawn. 
Cofiwch ofyn am brawf postio! 
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Ffurfen Statws Cyfogaeth y DU 

Defnyddiwch y nodiadau hyn i gael gwybod pa dystiolaeth ategol fydd angen i chi ei hanfon atom. 

Chwiliwch am yr adran y cawsoch eich cyfeirio ati, ac anfonwch yr holl dystiolaeth ategol y 
byddwn yn gofyn amdani. 

Os na allwch anfon popeth nawr, dylech ddychwelyd eich ffurflen gyda chymaint o’r 
dystiolaeth ag y gallwch. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen i ni gael unrhyw wybodaeth 
neu dystiolaeth bellach gennych, ond gallai hyn oedi eich cais am Cyllid Meistr ôl-raddedig.

Adran A – Rydw i’n gyflogedig yn y DU ar hyn o bryd

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom:
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Mae angen i chi brofi eich cyflogaeth i gyd, anfonwch lungopïau atom o BOB UN 
o’r canlynol: 
• eich slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf

• eich P60 diweddaraf

• eich contract cyflogaeth.

Adran B – Rydw i’n hunangyflogedig yn y DU ar hyn o bryd

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom:
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Mae angen i chi brofi eich hunan-gyflogaeth, anfonwch lungopïau atom o UN 
o’r canlynol: 
• eich anfonebau neu’ch cyfrifon am y 3 mis diwethaf

• eich cyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf

• eich ffurflen dreth ddiweddaraf (os yw ar gael).
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran C –  Roeddwn yn gyflogedig yn y DU yn flaenorol ac rydw i’n chwilio 
am waith yn y DU nawr 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom:
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Bydd angen i chi brofi’ch cyflogaeth flaenorol, anfonwch gadarnhad 
ysgrifenedig atom o pryd a pham y daeth eich cyflogaeth i ben, a llungopïau o 
un o’r canlynol: 
• slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf cyn i’ch cyflogaeth ddod i ben

• P60 ddiweddaraf 

• P45. 

Bydd angen i chi brofi eich bod yn chwilio am gyflogaeth hefyd, anfonwch 
lungopïau atom o un o’r canlynol:
• cadarnhad eich bod yn cael Lwfans Ceisio Gwaith

• eich ceisiadau diweddar am swyddi a’r ymatebion a gawsoch.

Adran D –  Roeddwn yn hunangyflogedig yn y DU yn flaenorol ac rydw i’n 
chwilio am waith yn y DU nawr 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom:
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Bydd angen i chi brofi’ch hunangyflogaeth flaenorol, anfonwch gadarnhad 
ysgrifenedig atom o pryd a pham y daeth eich hunangyflogaeth i ben, a 
llungopïau o un o’r canlynol:
• anfonebau neu gyfrifon o’r 3 mis diwethaf cyn gorffen hunangyflogaeth

• llythyr gan Gyllid a Thollau EM yn cadarnhau diwedd eich hunangyflogaeth

• ffurflen dreth ddiweddaraf.

Bydd angen i chi brofi eich bod yn chwilio am waith hefyd, anfonwch lungopïau 
atom o un o’r canlynol: 
• cadarnhad eich bod yn cael Lwfans Ceisio Gwaith

• eich ceisiadau diweddar am swyddi a’r ymatebion a gawsoch.
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran E – Mae fy mhlentyn, llysblentyn neu ddisgynnydd uniongyrchol arall
yn wladolyn yr AEE neu’n wladolyn Swisaidd 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Mae angen i chi brofi hunaniaeth eich plentyn, llysblentyn, neu ddisgynnydd 
uniongyrchol arall, anfonwch: 
• dystysgrif geni neu fabwysiadu eich plentyn, llysblentyn, neu ddisgynnydd 

uniongyrchol arall. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o: 
• dystysgrif geni neu fabwysiadu eich plentyn. 

Mae angen i chi brofi eich bod yn ddibynnol yn ariannol/corfforol ar eich 
plentyn, llysblentyn, neu ddisgynnydd uniongyrchol arall, anfonwch lungopïau o 
un o’r canlynol atom: 
• llythyrau meddygol 

• cyfriflenni banc yn dangos taliadau sy’n ymwneud â’ch plentyn, llysblentyn, 
disgynnydd uniongyrchol arall. 

Adran F – Mae fy ngŵr, fy ngwraig neu fy mhartner sifil sy’n ddinesydd AEE 
neu Swistirol yn gyflogedig yn y DU ar hyn o bryd 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi hunaniaeth eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil sy’n 
ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch y canlynol atom: 
• pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol eich gŵr, eich gwraig neu’ch 

partner sifil. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch: 
• tystysgrif briodas neu bartneriaeth sifil. 

Bydd angen i chi brofi cyflogaeth eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil sy’n 
ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom: 
• ei slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf 

• ei P60 

• ei gontract cyflogaeth. 
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran G – Mae fy ngŵr, fy ngwraig neu fy mhartner sifil sy’n ddinesydd AEE neu 
Swistirol yn hunangyflogedig yn y DU ar hyn o bryd 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi hunaniaeth eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil sy’n 
ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch y canlynol atom: 
• pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol eich gŵr, eich gwraig neu’ch 

partner sifil. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch: 
• tystysgrif briodas neu bartneriaeth sifil. 

Bydd angen i chi brofi hunangyflogaeth eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil 
sy’n ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom: 
• ei anfonebau neu gyfrifon am y 3 mis diwethaf 

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf 

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf. 

Adran H – Roedd fy ngŵr , fy ngwraig neu fy mhartner sifil sy’n ddinesydd AEE   
neu Swistirol yn gyflogedig yn y DU yn flaenorol ac mae’n yn chwilio   
am waith yn y DU nawr 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi hunaniaeth eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil sy’n 
ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch y canlynol atom: 
• pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol eich gŵr, eich gwraig neu’ch 

partner sifil. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch: 
• tystysgrif briodas neu bartneriaeth sifil. 

Bydd angen i chi brofi cyflogaeth flaenorol eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner 
sifil sy’n ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch gadarnhad ysgrifenedig atom 
o pryd a pham y daeth y gyflogaeth i ben a llungopïau o un o’r canlynol: 
• ei slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf cyn i’w gyflogaeth ddod i ben 

• ei P60 ddiweddaraf 

• ei P45. 

Bydd angen i chi brofi bod eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil sy’n 
ddinesydd AEE neu Swistirol yn chwilio am waith, anfonwch lungopïau atom o 
un o’r canlynol: 
• cadarnhad ei fod yn cael Lwfans Ceisio Gwaith 

• ei geisiadau diweddar am swyddi a’r ymatebion a gafodd. 
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran I – Roedd fy ngŵr, fy ngwraig neu fy mhartner sifil sy’n ddinesydd AEE 
neu Swistirol yn hunangyflogedig yn y DU yn flaenorol ac mae’n 
chwilio am waith yn y DU nawr 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi hunaniaeth eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil sy’n 
ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch y canlynol atom: 
• pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol eich gŵr, eich gwraig neu’ch 

partner sifil. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch: 
• tystysgrif briodas neu bartneriaeth sifil. 

Bydd angen i chi brofi hunangyflogaeth flaenorol eich gŵr, eich gwraig neu’ch 
partner sifil sy’n ddinesydd AEE neu Swistirol, anfonwch lungopïau atom o’r 
canlynol: 
• ei anfonebau neu ei gyfrifon am y 3 mis diwethaf cyn lleoliad 

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf cyn i’w hunangyflogaeth ddod i ben 

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf. 

Bydd angen i chi brofi bod eich gŵr, eich gwraig neu’ch partner sifil sy’n 
ddinesydd AEE neu Swistirol yn chwilio am waith, anfonwch lungopïau atom o 
un o’r canlynol: 
• cadarnhad ei fod yn cael Lwfans Ceisio Gwaith 

• ei geisiadau diweddar am swyddi a’r ymatebion a gafodd. 
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran J – Roeddwn yn cael addysg y wladwriaeth yn y DU pan oeddwn dan 
18 oed 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Mae angen i chi brofi hunaniaeth eich rhiant, llys-riant neu aelod arall o’ch teulu 
llinell esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd, anfonwch y 
canlynol atom: 
• ei basbort neu ei gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch: 
• tystysgrif geni neu fabwysiadu. 

Bydd angen i chi brofi eich bod wedi dod i mewn i’r DU fel uned deuluol, 
anfonwch y canlynol atom: 
• dogfennau’r Swyddfa Gartref. 

Bydd angen i chi brofi eich bod yn cael addysg y wladwriaeth yn y DU, anfonwch 
lungopïau atom o’r canlynol: 
• tystysgrifau neu lythyr gan eich ysgol neu’ch coleg. 

Mae angen i chi brofi bod eich rhiant, llys-riant neu aelod arall o’ch teulu llinell 
esgynnol uniongyrchol arall sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd wedi bod 
yn gweithio ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich addysg wladwriaethol, 
anfonwch lungopïau o’i: 
• slipiau cyflog 

• P60 

• contract cyflogaeth. 
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran K – Mae fy rhiant, llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol 
uniongyrchol arall sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn gweithio 
yn y DU ar hyn o bryd a byddaf yn iau nag 21 oed ar y diwrnod 
cyntaf fy mlwyddyn academaidd 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom:
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Mae angen i chi brofi hunaniaeth eich rhiant, llys-riant neu aelod arall o’ch teulu 
llinell esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd, anfonwch y 
canlynol atom: 
• ei basbort neu ei gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch:
• tystysgrif geni neu fabwysiadu.

Os yw’n gyflogedig, anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom:
• ei slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf

• ei P60 diweddaraf

• ei gontract cyflogaeth.

Os yw’n hunangyflogedig, anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom:
• ei anfonebau neu ei gyfrifon am y 3 mis diwethaf

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf.
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran L – Mae fy rhiant, llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol 
uniongyrchol arall sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn gweithio 
yn y DU ar hyn o bryd a byddaf yn 21 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod 
cyntaf fy mlwyddyn academaidd 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Mae angen i chi brofi hunaniaeth eich rhiant, llys-riant neu aelod arall o’ch teulu 
llinell esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd, anfonwch y 
canlynol atom: 
• ei basbort neu ei gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch: 
• tystysgrif geni neu fabwysiadu. 

Os yw’n gyflogedig, anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom: 
• ei slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf 

• ei P60 diweddaraf 

• ei gontract cyflogaeth. 

Os yw’n hunangyflogedig, anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom: 
• ei anfonebau neu ei gyfrifon am y 3 mis diwethaf 

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf 

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf. 

Mae angen i chi brofi eich bod yn ddibynnol yn ariannol/corfforol ar eich rhiant, 
llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr 
AEE neu Swisaidd, anfonwch atom: 
• llythyrau meddygol neu 
• gyfriflenni banc yn dangos trosglwyddiadau banc oddi wrth eich rhiant, llys-riant neu 

aelod arall o’r teulu llinell esgynnol uniongyrchol. 
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran M –  Roedd fy rhiant, llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol 
uniongyrchol arall sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn gweithio 
yn y DU yn flaenorol ac mae bellach yn chwilio am waith yn y 
DU, a byddaf yn iau nag 21 oed ar ddiwrnod cyntaf fy mlwyddyn 
academaidd 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom: 
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi hunaniaeth eich rhiant neu’ch llys-riant sy’n ddinesydd 
AEE neu Swistirol, anfonwch y canlynol atom: 
• ei basbort neu ei gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol. 

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch: 
• tystysgrif geni neu fabwysiadu. 

Os oedd yn gyflogedig, anfonwch gadarnhad ysgrifenedig atom o pryd a pham y 
daeth y gyflogaeth i ben, a llungopïau o un o’r canlynol: 
• ei slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf cyn i’w gyflogaeth ddod i ben 

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf 

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf. 

Os oedd yn hunangyflogedig, anfonwch gadarnhad ysgrifenedig atom o pryd a 
pham y daeth ei gyflogaeth i ben, a llungopïau o un o’r canlynol atom: 
• ei anfonebau neu ei gyfrifon am y 3 mis diwethaf cyn i’w gyflogaeth ddod i ben 

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf 

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf. 

Mae angen i brofi bod eich rhiant, llys-riant neu aelod arall o’ch teulu llinell 
esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn chwilio am waith, 
anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom: 
• cadarnhad ei fod yn cael Lwfans Ceisio Gwaith 

• ei geisiadau diweddar am swyddi a’r ymatebion a gafodd. 
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Nodiadau tystiolaeth ategol 

Adran N –  Roedd fy rhiant, llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol 
uniongyrchol arall sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn gweithio 
yn y DU yn flaenorol ac yn awr yn chwilio am waith yn y DU, a 
byddaf yn 21 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod cyntaf fy mlwyddyn 
academaidd 

Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth, anfonwch y canlynol atom:
• eich pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Mae angen i chi brofi hunaniaeth eich rhiant, llys-riant neu aelod arall o’ch teulu 
llinell esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd, anfonwch y 
canlynol atom: 
• ei basbort neu ei gerdyn adnabod cenedlaethol gwreiddiol.

Bydd angen i chi brofi’ch perthynas hefyd, anfonwch lungopi atom o’ch:
• tystysgrif geni neu fabwysiadu.

Os oedd yn gyflogedig, anfonwch gadarnhad ysgrifenedig atom o pryd a pham y 
daeth y gyflogaeth i ben, a llungopïau o un o’r canlynol:
• ei slipiau cyflog am y 3 mis diwethaf cyn i’w gyflogaeth ddod i ben

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf.

Os oedd yn hunangyflogedig, anfonwch gadarnhad ysgrifenedig atom o pryd a 
pham y daeth y gyflogaeth i ben, a llungopïau o un o’r canlynol atom:
• ei anfonebau neu ei gyfrifon am y 3 mis diwethaf cyn i’w gyflogaeth ddod i ben

• ei gyfriflenni banc am y 3 mis diwethaf

• ei ffurflen dreth ddiweddaraf.

Mae angen i chi brofi eich bod yn ddibynnol yn ariannol/corfforol ar eich rhiant, 
llys-riant neu aelod arall o’r teulu llinell esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr 
AEE neu Swisaidd, anfonwch atom:
• llythyrau meddygol neu

• gyfriflenni banc sy’n dangos trosglwyddiadau banc o’ch rhiant neu’ch llys-riant.

Mae angen i brofi bod eich rhiant, llys-riant neu aelod arall o’ch teulu llinell 
esgynnol uniongyrchol sy’n wladolyn yr AEE neu Swisaidd yn chwilio am waith, 
anfonwch lungopïau o un o’r canlynol atom:
• cadarnhad ei fod yn cael Lwfans Ceisio Gwaith

• ei geisiadau diweddar am swyddi a’r ymatebion a gafodd.
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