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Eitem 6a 

RHAGLEN RANBARTHOL: Dyddiad Cofrestru: Y Cyfnod Hawlio pan 
Gofrestrwyd: 

80830 

DATGANIAD O DDIDDORDEB 
(This document is available in English / Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg) 

Mae’r canlynol yn feysydd cymorth posibl y gellir eu cynnig gan Ysbrydoli i Weithio i gynorthwyo cyfranogwr: 

Llythrennedd Magu hyder Cyngor am gyrsiau Cyfathrebu 

Rhifedd Mentora Sesiynau blasu Sgiliau chwilio am swydd 

Llythrennedd digidol Datblygu CV Lleoliadau gwaith Cymwysterau penodol i swydd 

Adran 1 Manylion Personol 
(I’w cwblhau gan yr unigolyn sydd angen cymorth Ysbrydoli i Weithio) 

Enw: 

Cyfeiriad: Cod Post 

Rhif Ffôn: E-bost: 

Dyddiad Geni: Rhif Yswiriant Gwladol: 

Rhyw: Gwryw Benyw Dewis iaith: Cymraeg Saesneg 

Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth uchod yn gywir ac nad wyf yn cymryd rhan ar hyn o bryd mewn unrhyw fath o 
addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, gan gynnwys rhaglenni’r Adran Gwaith a Phensiynau (ond heb gynnwys y Rhaglen 
Gwaith ac Iechyd). 

Printiwch Enw: __________________________ Llofnod: ______________________ Dyddiad:__________________ 

Cadarnhad o Gymhwysedd 
NODER: Rhaid cwblhau Adran 1 yn ogystal â NAILL AI Adran 2A NEU 2B 

Adran 2A (Tystiolaeth a ffafrir) Dim ond i’w chwblhau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau / Canolfan Byd 
Gwaith neu Gyrfa Cymru / y Cydgysylltydd Ymgysylltu a Datblygu: 
A yw’r unigolyn a enwir uchod yn cymryd rhan mewn unrhyw fath o addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant? Os felly, ni fydd y cyfranogwr yn gymwys am gymorth Ysbrydoli i Weithio. Ydy Nac 

ydy 
Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth: 

Printiwch Enw: _______________________ Llofnod: ______________________ Dyddiad:__________________________ 

Sefydliad: _____________________ Teitl Swydd:_______________________ Rhif Cyswllt:____________________ 

Adran 2B (Tystiolaeth trydydd parti) I’w chwblhau gan yr holl unigolion/sefydliadau eraill: 
A yw’r unigolyn a enwir uchod yn cymryd rhan mewn unrhyw fath o addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant? Os felly, ni fydd y cyfranogwr yn gymwys am gymorth Ysbrydoli i Weithio. Ydy Nac 

ydy 
Nodwch eich perthynas â’r unigolyn a enwir uchod. 

Nodwch eich perthynas â’r rhaglen Ysbrydoli i Weithio (gan gadarnhau eich bod yn 
annibynnol / nid oes unrhyw wrthdaro buddiannau). 
Cadarnhewch eich bod yn annibynnol ar y gwaith uniongyrchol o reoli a chyflawni’r rhaglen 
Ysbrydoli i Weithio, ac nad oes unrhyw wrthdaro buddiannau (buddiant ariannol neu arall). 
Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth: 

Printiwch Enw: _______________________ Llofnod: ______________________ Dyddiad:__________________________ 

Sefydliad: ______________________ Teitl Swydd:_______________________ Rhif Cyswllt:____________________ 

Nodyn swyddfa: Ar ôl cwblhau’r adran hon, rhaid i staff Ysbrydoli i Weithio hefyd atodi’r ffurflen Cadarnhad o 
Gymhwysedd – Cam 2 
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