Ffurflen Tystysgrif Geni/Mabwysiadu 2017/18
Rhaid i chi lenwi’r ffurflen hon yn llawn er mwyn cael cyllid myfyrwyr.

Datganiad o Hunaniaeth yr Ymgeisydd
Cyfeirnod Cwsmer (os oes un gennych)
Teitl
Enw(au) cyntaf
Cyfenw
DYDD

MIS

BLWYDDYN

Dyddiad geni
Man geni (enw’r dref neu’r pentref)
Rhif Cyfeirnod Tystysgrif Geni (os yn berthnasol)
Rhif Cyfeirnod Tystysgrif Mabwysiadu (os yn berthnasol)
Rydw i wedi cynnwys fy nhystysgrif geni wreiddiol neu fy nhystysgrif mabwysiadu wreiddiol i
gadarnhau fy hunaniaeth. Rydw i wedi cynnwys Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth wedi’i llenwi hefyd.
Llofnod

DYDD

x

MIS

BLWYDDYN

Dyddiad

Gwybodaeth Bwysig
!

Rhaid i chi sicrhau bod unigolyn uchel ei barch yn y gymuned, y gellir dilysu eu
hunaniaeth nhw, yn llenwi’r Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth.
Mae enghreifftiau o unigolion uchel eu parch yn cynnwys:
• rhywun sy’n meddu ar gymhwyster proffesiynol,
h.y. athro, cyfrifydd, peiriannydd, cyfreithiwr, ac ati;
• swyddog mewn banc neu gymdeithas adeiladu;
• gwas sifil;
• gweinidog yr efengyl; neu
• heddwas.
Rhaid i’r unigolyn hwn fodloni’r holl feini prawf canlynol:
• rhaid eu bod wedi’ch adnabod chi am o leiaf 2 flynedd;
• ni ddylent fod yn perthyn i chi trwy enedigaeth neu briodas;
• ni ddylent fod mewn perthynas bersonol gyda chi;
• ni ddylent fod yn byw yn yr un cyfeiriad â chi;
• rhaid bod ganddo basbort cyfredol y DU; a
• mae’n rhaid eu bod yn byw yn y DU ar hyn o bryd.

Os ydych chi, neu’r sawl sy’n cwblhau’r Ffurflen Cadarnhau Hunaniaeth, angen copi o’r ffurflen
hon ar ffurf amgen megis print bras neu Braille, cysylltwch â ni ar 0300 200 4050 i drefnu hyn.
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Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth
Defnyddir y ffurflen hon i gadarnhau hunaniaeth yr ymgeisydd.

Gwybodaeth Bwysig
Rydw i’n datgan:
Fy mod wedi adnabod yr ymgeisydd ers o leiaf
2 flynedd;
• Nad ydw i’n perthyn i’r ymgeisydd trwy
enedigaeth neu briodas;
• Nad ydw i mewn perthynas bersonol gyda’r
ymgeisydd;
•

Eich teitl
Eich
enw(au) cyntaf
Eich
galwedigaeth

Nad ydw i’n byw yn yr un cyfeiriad â’r
ymgeisydd;
• Mae gennyf basbort cyfredol y DU; ac
• Fy mod yn byw yn y DU ar hyn o bryd.
•

Eich
		 cyfenw

Rhif eich pasport
Eich cyfeiriad post llawn (rhaid i hyn fod yn gyfeiriad gwaith oni bai’ch bod wedi ymddeol)

Rhif llinell tir gwaith
(oni bai’ch bod wedi
ymddeol)

Côd post
Ers faint yr ydych chi wedi
adnabod yr ymgeisydd

blynedd

Enw llawn yr ymgeisydd
Cyfeirnod Cwsmer yr ymgeisydd
(os yw’n hysbys)
				

Pwy fydd yn defnyddio’r wybodaeth hon
Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo rhai
swyddogaethau yn ymwneud â chyllid i fyfyrwyr i’r Cwmni
Benthyciadau Myfyrwyr (SLC).
Yr SLC fydd y rheolydd data ar gyfer yr wybodaeth a
ddarparwch ar y ffurflen hon. Bydd Gweinidogion Cymru hefyd
yn rheolydd data ar gyfer yr wybodaeth hon gan y byddant
yn gyfrifol amdani dan y gyfraith. Fodd bynnag, os yr hoffech
weld eich gwybodaeth, cysylltwch â’r SLC.
Bydd yr wybodaeth a ddarparwch ar y ffurflen hon yn cael ei
defnyddio i brosesu cais yr ymgeisydd am gyllid i fyfyrwyr,
yn arbennig er mwyn cadarnhau hunaniaeth yr ymgeisydd a,
thrwy hynny, i sefydlu a yw’n gymwys o bosibl i dderbyn

cyllid i fyfyrwyr.
Efallai y bydd SLC yn cysylltu â chi, eich cyflogwr, neu
Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi wirio’r wybodaeth yr ydych
yn ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd angen iddynt gadw’ch
gwybodaeth er mwyn archwilio eu hasesiad o gymhwyster yr
ymgeisydd am gyllid i fyfyrwyr.
Yn ôl y gyfraith, rhaid i’r SLC ddiogelu cronfeydd cyhoeddus
maent yn eu trin a gallant ddefnyddio’r wybodaeth a
ddarparwch i atal a chanfod twyll. Gallant hefyd rannu’r
wybodaeth hon i’r un perwyl gydag adrannau llywodraeth eraill
sy’n delio ag arian cyhoeddus.

Rydw i’n cadarnhau fy mod yn credu mai’r unigolyn a enwir ar y dystysgrif geni/mabwysiadu
amgaeedig yw’r ymgeisydd a fy mod i’n ei adnabod fel yr unigolyn a enwir yn y ffurflen hon.

Llofnod

!

x

DYDD

MIS

BLWYDDYN

Dyddiad

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi, eich cyflogwr a Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi i
gadarnhau unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu ar y ffurflen hon.
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Enghreifftiau o gydlofnodwyr derbyniol
Sylwer, rhaid i’r sawl sy’n cydlofnodi eich ffurflen:
• fod yn unigolyn ac iddo enw da yn y gymuned,
• fod wedi eich adnabod am fwy na 2 flynedd,
• beidio bod yn berthynas i chi (trwy enedigaeth neu briodas), mewn perthynas gyda chi neu’n byw yn
eich cyfeiriad,
• fod yn byw yn y Deyrnas Unedig ac
• yn ddeiliad pasbort dilys y Deyrnas Unedig.
Dyma ambell enghraifft o bobl y gallech eu hadnabod sy’n gallu cydlofnodi eich ffurflen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyfrifydd
Swyddog Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Cadeirydd/Cyfarwyddwr cwmni cyfyngedig
Gwas sifil (parhaol)
Deintydd
Cyfarwyddwr/Rheolwr cwmni sydd wedi cofrestru i
dalu TAW
Peiriannydd (gyda chymhwyster proffesiynol)
Swyddog yn y gwasanaeth tân
Rheolwr/Swyddog personél cwmni cyfyngedig
Meddyg (rhaid ei fod yn adnabod yr ymgeisydd yn
bersonol)
Gweinidog crefydd gydnabyddedig

•N
 yrs (RGN ac RMN neu ddeiliad BA, BSc neu
Ddiploma mewn Nyrsio)
•S
 wyddog yn y Lluosedd Arfog
• Optegydd
• Fferyllydd
• Swyddog yr Heddlu
• Swyddog yn Swyddfa’r Post
• Llywydd/Ysgrifennydd sefydliad cydnabyddedig
• Gweithiwr Cymdeithasol
• Cyfreithiwr
• Athro/Darlithydd
• Milfeddyg

Mae yna hefyd nifer o bobl broffesiynol eraill allai lofnodi’ch ffurflen, er enghraifft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensaer
• Swyddog yn y Llynges Fasnachol
Clerc erthyglog mewn cwmni cyfyngedig
•P
 aragyfreithiwr (paragyfreithiwr ardystiedig,
Bargyfreithiwr
paragyfreithiwr cymwysedig neu aelod cyswllt o
Fferyllydd
Sefydliad y Paragyfreithwyr)
Ciropodydd
• Parafeddyg
Ymarferwr Seientiaeth Gristnogol
• Ffotograffydd (proffesiynol)
Cyfarwyddwr/Rheolwr elusen sydd wedi cofrestru i • D
 eiliad Trwydded Bersonol (a adnabyddir yn ffurfiol
dalu TAW
fel trwyddedai tŷ cyhoeddus yn unig)
Hyfforddwr Gyrru (cymeradwy)
• Swyddog Carchar/Prawf
Cyfarwyddwyr Angladdau
• Swyddog Byddin yr Iachawdwriaeth
Newyddiadurwr
• Syrfëwr
Ynad Heddwch
• Swyddog undeb llafur
Swyddog llywodraeth leol
• Asiant Teithio (cymwysedig)
Swyddog Etholedig
• Swyddog Gwarantedig a Phrif Is-Swyddog

Os, wedi darllen yr wybodaeth hon, nad ydych yn siŵr o hyd bod y sawl a ganfuoch i gydlofnodi
eich ffurflen yn bodloni’r meini prawf ar frig y dudalen, ffoniwch ni ar 0300 200 4050.

