
Prosesau GA – Cofrestriad Newydd [Gwladolion y DU ac Iwerddon gyda phasbort
/ cerdyn adnabod cyfredol]

Gweithwyr Achlysurol (Cofrestrai) Gwiriwr Adnabod Bangor

Gwybodaeth i'r
porth cofrestru

E-bost awtomatig  
i'r Gwiriwr(wyr)

Trefnwch wiriad
personal o'r

wybodaeth ID
wreiddiol

ID yn iawn
(Dyddiad/ 
Person)?

E-bost at 

y Cofrestrai

E-bost  
at y Cofrestrai

Y

N

Methu  
a gweithio

Gallu Gweithio

Dechrau

Diwedd

Diwedd

Ychwanegu ac
system BU

nid yr un person ag yn y dogfennau

llwytho tystiolaeth dderbyniol 
 (ee tystysgrif geni a  

dogfen YG)

o fewn 14 diwrnod neu'n dod i ben



Gwladolion
y DU ac Iwerddon gyda phasbort / cerdyn adnabod cyfredol

Manylion i porth
3ydd parti

Gweithwyr Achlysurol (Cofrestrai) 
Gwiriwr 

Adnabod Bangor

Gwybodaeth i'r
porth cofrestru

E-bost awtomatig 

i'r Gwiriwr(wyr)

Porth 3ydd Parti

Sefydlu’r Gwiriad

Prosesu
Dogfennau

E-bost at y Gwiriwr 

Gwiriwch y
Gwasanaeth

Gwe am
Wybodaeth

Pdf o’r 'gymeradwyaeth'

Trefnwch wiriad ar
Teams neu yn y
cnawd o’r
wybodaeth  adnabod

Sganio
Dogfennau

ID

ID yn iawn
(Dyddiad/ 
Person)?

E-bost 
at y Cofrestrai

E-bost 
at y Cofrestrai

Y

N

E-bost 
at y Cofrestrai

Dechrau

Diwedd

Diwedd

Diwedd

Sganio gyda ffôn 

/ tabled E-bost at y Cofrestrai 

(Gweithiwr Achlysurol) gyda Chyswllt

Cofrestru: enw, cyfeiriad e-bost ac yn y blaen

Gallai basio 

neu fethu

Gwasanaeth Gwe

Ychwanegu at
System PB (o

fewn 28 diwrnod)

ID yn iawn
(Dyddiad/Person)?

N

Y

nid yr un person ag yn y dogfennau

Gallu Gweithio

Methu  
a gweithio

Methu  
a gweithio



Pobl nad ydynt yn ddinasyddion y DU as Iwerddon (gwladolion fisa - proses cod rhannu)

Gwriiwch y Cod
Rhannu

Gweithwyr Achlysurol (Cofrestrai) Gwiriwr Adnabod Bangor

Gwybodaeth (a
Chod Rhannu) i'r
porth cofrestru

Gwybodaeth i'r

Porth Cofrestru

Gwiriad Safle Cod Rhannu Gov

Ychwanegu 
at System PB 

Trefnwch wiriad ar
Teams neu yn y

cnawd o’r
wybodaeth  adnabod

ID yn iawn
(Dyddiad/ 
Person)?

E-bost 
at y Cofrestrai

E-bost 
at y Cofrestrai

Y

N

Dechrau

Diwedd

Diwedd

Cael Share Code o :  
https://www.gov.uk/prove-right-to-work

Gwasanaeth Gwe

Gweler y nodiadau isod 
Lawrlwytho’r dogfennau 

nid yr un person ag yn y dogfennau

Notes : 

os na 
roddir cod rhannu dilys, chewch chi ddim  
cofrestru
Bydd eich cod rhannu yn dechrau gyda w

Os nad ydych yn ddeiliad fisa 
Myfyriwr Prifysgol Bangor dylech atodi llythyr gan eich Prifysgol yn cadarnhau 
eich bod yn dal i fod wedi cofrestru, lefel y radd rydych yn ei dilyn PLUS 
manylion dyddiadau tymhorau

Gallu Gweithio

Methu  
a gweithio


