
TYSTIOLAETH DDOGFENNOL YNGHYLCH CYMHWYSTER I WEITHIO YN Y DEYRNAS UNEDIG 
 
O dan Ddeddf  Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006 gofynnir i chi roi tystiolaeth ddogfennol o’ch 
cymhwyster i weithio yn y Deyrnas Unedig. Bydd Adnoddau Dynol yn cadw copi/ cofnod o'r gwiriad a 
wnaed ar eich cofnod AD unigol. Bydd y dogfennau y gallwch eu darparu yn dibynnu ar yr hyn sydd ar 
gael i chi, ac a yw’r gwiriad hawl i weithio yn cael ei wneud â llaw neu ar-lein.  
 
GWIRIAD HAWL I WEITHIO SY'N SEILIEDIG AR DDOGFENNAU 
 
I gael gwiriad â llaw, rhaid i'r holl ddogfennaeth fod y rhai gwreiddiol. Ni dderbynnir copïau. Yn 
ychwanegol at y dogfennau a restrir isod, mae'n ofynnol i ddeiliaid fisa Gweithiwr Medrus a fisa Haen 5 
ddangos y dyddiad yn eu pasbort ar eu penodiad (tudalen fanylion) ac os ydynt yn dod i mewn i'r 
Deyrnas Unedig am y tro cyntaf, y stamp mynediad mewnfudo - neu os nad yw'r stamp ar gael, 
tystiolaeth arall o ddyddiad mynediad i'r Deyrnas Unedig e.e. tocynnau teithio neu docyn byrddio (papur 
neu electronig).   
 

RHESTR A 

Os cyflwynwch ddogfennau o’r rhestr hon, ni fydd angen mwy o wiriadau yn ystod 
eich cyflogaeth. 
1. Pasbort (cyfredol neu wedi dod i ben) yn dangos bod y deiliad, neu rywun a enwir yn y 

pasbort yn blentyn i’r deiliad, yn ddinesydd Prydeinig, neu’n ddinesydd y Deyrnas Unedig 
a’r Trefedigaethau sydd â hawl i fyw yn y Deyrnas Unedig. 

2. Pasbort neu gerdyn pasbort (cyfredol neu wedi dod i ben) sy'n dangos bod y deiliad yn 
ddinesydd  Gweriniaeth Iwerddon.  

3. Dogfen gyfredol a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref i aelod o deulu dinesydd Ardal 
Economaidd Ewrop neu’r Swistir, ac sy'n nodi y caniateir i'r deiliad aros yn y Deyrnas Unedig 
am gyfnod amhenodol. 

4. Dogfen a gyhoeddwyd gan Feilïaeth Jersey, Beilïaeth Guernsey neu Ynys Manaw, yn 
dangos bod y deiliad wedi cael caniatâd diderfyn i fynd i mewn neu aros o dan Atodiad y r 
UE i Reolau Mewnfudo Jersey, Atodiad yr EU i'r rheolau Mewnfudo (Beilïaeth Guernsey) 
Rheolau 2008 neu Atodiad yr UE i Reolau Mewnfudo Ynys Manaw.  Mae'n ofynnol i’r 
Adnoddau Dynol hefyd ofyn i Wasanaeth Gwirio Cyflogwyr y Swyddfa Gartref wirio 
bod y wybodaeth yn ddilys. Dim ond ar ôl derbyn Hysbysiad Gwirio Cadarnhaol y 
cewch chi ddechrau gweithio. 

5. Dogfen Fiometrig gyfredol ar gyfer Mewnfudo (Trwydded Preswyliad Fiometrig) a roddwyd 
gan y Swyddfa Gartref i’r deiliad, yn nodi y caiff yr unigolyn dan sy lw aros am gyfnod 
amhenodol yn y Deyrnas Unedig, neu nad oes terfyn amser ar ei arhosiad/ei harhosiad yn 
y Deyrnas Unedig. 

6. Pasbort cyfredol a arnodwyd i ddangos bod y deiliad wedi’i eithrio/heithrio o'r rheolaethau 
mewnfudo, y caiff aros am amser amhenodol yn y DU, bod ganddo/ganddi hawl i fyw yn y 
Deyrnas Unedig, neu nad oes cyfyngiad amser ar ei arhosiad/harhosiad yn y Deyrnas 
Unedig. 

7. Dogfen Statws Mewnfudo gyfredol a roddwyd gan Swyddfa Gartref i’r deiliad gydag 
arnodiad yn nodi y caiff yr unigolyn dan sylw aros yn y Deyrnas Unedig am gyfnod 
amhenodol neu nad oes cyfyngiad amser ar ei arhosiad/ei harhosiad yn y Deyrnas Unedig, 
ynghyd â dogfen swyddogol sy’n rhoi rhif Yswiriant Gwladol parhaol yr unigolyn a’i enw/a'i 
henw, a roddwyd gan un o asiantaethau’r llywodraeth neu gyflogwr blaenorol. 

8. Tystysgrif enedigaeth neu fabwysiadu a roddwyd yn y Deyrnas Unedig, ynghyd â dogfen 
swyddogol sy’n rhoi Rhif Yswiriant Gwladol yr unigolyn a’i enw/a'i henw, a roddwyd gan un 
o asiantaethau’r llywodraeth neu gyflogwr blaenorol. 

9. Tystysgrif enedigaeth neu fabwysiadu a roddwyd yn Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw neu 
Iwerddon, ynghyd â dogfen swyddogol sy’n rhoi Rhif Yswiriant Gwladol yr unigolyn a’i 
enw/a'i henw, a roddwyd gan un o asiantaethau’r llywodraeth neu gyflogwr blaenorol. 

10. Tystysgrif gofrestru neu naturioli’n ddinesydd Prydeinig, ynghyd â dogfen swyddogol sy’n 
rhoi Rhif Yswiriant Gwladol parhaol yr unigolyn a’i enw/a'i henw, a roddwyd gan un o 
asiantaethau’r llywodraeth neu gyflogwr blaenorol. 



RHESTR B - GRŴP 1 

Os cyflwynwch ddogfennau o’r rhestr hon, bydd angen mwy o wiriadau ar y 
dyddiad dod i ben a nodir yn y dogfennau, fel y gall eich cyflogaeth barhau ar ôl y 

dyddiad hwnnw. 
1. Pasbort cyfredol a arnodwyd i ddangos bod y deiliad yn cael aros yn y Deyrnas Unedig ac 

yn cael gwneud y math o waith sydd dan sylw ar hyn o bryd. 

2. Dogfen Fiometrig gyfredol ar gyfer Mewnfudo (Trwydded Breswylio Fiometrig) a roddwyd 
gan y Swyddfa Gartref i’r deiliad, sy'n nodi y caiff yr unigolyn dan sylw aros yn y Deyrnas 
Unedig ar hyn o bryd ac y caiff wneud y gwaith dan sylw. 

3. Dogfen gyfredol a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref i aelod o deulu dinesydd Ardal 
Economaidd Ewrop neu’r Swistir, ac sy'n nodi y caniateir i'r deiliad aros yn y Deyrnas Unedig 
am gyfnod cyfyngedig ac i wneud y math o waith dan sylw. 

4. Dogfen a gyhoeddwyd gan Feilïaeth Jersey, Beilïaeth Guernsey neu Ynys Manaw, yn 
dangos bod y deiliad wedi cael caniatâd cyfyngedig i fynd i mewn neu aros o dan Atodiad 
yr UE i Reolau Mewnfudo Jersey, Atodiad yr EU i Reolau Mewnfudo (Beilïaeth Guernsey) 
2008 neu Atodiad yr UE i Reolau Mewnfudo Ynys Manaw. Mae'n ofynnol i’r Adnoddau 
Dynol hefyd ofyn i Wasanaeth Gwirio Cyflogwyr y Swyddfa Gartref wirio bod y 
wybodaeth yn ddilys. Dim ond ar ôl derbyn Hysbysiad Gwirio Cadarnhaol y cewch chi 
ddechrau gweithio. 

5. Dogfen a gyhoeddwyd gan Feilïaeth Jersey neu Feilïaeth Guernsey, yn dangos bod y deiliad 
wedi gwneud cais i fynd i mewn neu aros o dan Atodiad yr UE i Reolau Mewnfudo Jersey, 
Atodiad yr EU i Reolau Mewnfudo (Beilïaeth Guernsey) 2008, ar 30 Mehefin 2021 neu cyn 
hynny. Mae'n ofynnol i’r Adnoddau Dynol hefyd ofyn i Wasanaeth Gwirio Cyflogwyr y 
Swyddfa Gartref wirio bod y wybodaeth yn ddilys. Dim ond ar ôl derbyn Hysbysiad 
Gwirio Cadarnhaol y cewch chi ddechrau gweithio. 

6. Trwydded gweithiwr trawsffiniol a gyhoeddwyd o dan reoliad 8 Rheoliadau Hawliau 
Dinasyddion (Gweithwyr Trawsffiniol) (Ymadael â’r UE) 2020. 

7. Dogfen Statws Mewnfudo gyfredol yn cynnwys ffotograff a roddwyd gan y Swyddfa Gartref 
i’r deiliad, gydag arnodiad dilys sy'n nodi y caiff yr unigolyn dan sylw aros yn y Deyrnas 
Unedig, ac y caiff wneud y math o waith dan sylw, ynghyd â dogfen swyddogol sy’n rhoi rhif 
Yswiriant Gwladol parhaol yr unigolyn a’i enw/a'i henw, a roddwyd gan un o asiantaethau’r 
llywodraeth neu gyflogwr blaenorol. 

 

RHESTR B - GRŴP 2 

Os cyflwynwch ddogfennau o’r blith y rhestr hon, bydd angen mwy o wiriadau o 
fewn 6 mis i’w cyflwyno. 
1. Dogfen a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref yn dangos bod y deiliad wedi gwneud cais 

am ganiatâd i fynd i mewn neu aros o dan Atodiad yr UE i'r rheolau mewnfudo ar 30 Mehefin 
2021 neu cyn hynny. Mae'n ofynnol i’r Adnoddau Dynol hefyd ofyn i Wasanaeth Gwirio 
Cyflogwyr y Swyddfa Gartref wirio bod y wybodaeth yn ddilys.  Dim ond ar ôl derbyn 
Hysbysiad Gwirio Cadarnhaol y cewch chi ddechrau gweithio. 

2. Dogfen a gyhoeddwyd gan Feilïaeth Jersey neu Feilïaeth Guernsey, yn dangos bod y deiliad 
wedi gwneud cais i fynd i mewn neu aros o dan Atodiad yr UE i Reolau Mewnfudo Jersey, 
Atodiad yr EU i Reolau Mewnfudo (Beilïaeth Guernsey) 2008, ar 30 Mehefin 2021 neu cyn 
hynny. Mae'n ofynnol i’r Adnoddau Dynol hefyd ofyn i Wasanaeth Gwirio Cyflogwyr y 
Swyddfa Gartref wirio bod y wybodaeth yn ddilys.  Dim ond ar ôl derbyn Hysbysiad 
Gwirio Cadarnhaol y cewch chi ddechrau gweithio. 

3. Mae'n ofynnol i’r Adnoddau Dynol hefyd ofyn i Wasanaeth Gwirio Cyflogwyr y 
Swyddfa Gartref wirio bod y wybodaeth yn ddilys. Dim ond ar ôl derbyn Hysbysiad 
Gwirio Cadarnhaol y cewch chi ddechrau gweithio. 

4. Hysbysiad Gwiriad Cadarnhaol a roddwyd i’r cyflogwr neu’r darpar-gyflogwr gan Wasanaeth 
y Swyddfa Gartref ar Wirio Cyflogwyr, sy'n nodi y caiff yr unigolyn dan sylw aros yn y 
Deyrnas Unedig ac y caiff wneud y gwaith dan sylw. 

 
 



GWIRIAD AR-LEIN HAWL I WEITHIO 
 
Ni fydd gan bob unigolyn statws mewnfudo y gallwch ei wirio ar-lein.  Fodd bynnag, os ydych 

chi wedi cael eich statws mewnfudo yn ddigidol gan y Swyddfa Gartref gallwch ddefnyddio'r 
gwasanaeth ar-lein i brofi'ch hawl i weithio.  I wneud hyn, byddai angen i chi ddarparu'ch 'cod 

rhannu' (share code) i'r brifysgol, sy'n caniatáu inni weld eich gwybodaeth ar-lein. 
 
Os yw'ch gwiriad ar-lein yn dangos bod terfyn amser ar eich statws mewnfudo, bydd angen 

gwiriad pellach ar y dyddiad dod i ben y manylir arno yn y ddogfennaeth os yw cyflogaeth i 
barhau y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw. 

 
Yn ychwanegol at y gwiriad ar-lein drwy’r ‘cod rhannu’, mae'n ofynnol i ddeiliaid fisa Gweithiwr 
Medrus a fisa Haen 5 ddangos y dyddiad yn eu pasbort ar eu penodiad (tudalen fanylion) ac 

os ydynt yn dod i mewn i'r Deyrnas Unedig am y tro cyntaf, y stamp mynediad mewnfudo - neu 
os nad yw'r stamp ar gael, tystiolaeth arall o ddyddiad mynediad i'r Deyrnas Unedig e.e. 

tocynnau teithio neu docyn byrddio (papur neu electronig).   


