
Modiwl Hyfforddiant WEFO Ar-lein

Cofrestru ac Ymrestru

Cofrestru ar gyfer Porth y Llywodraeth ac 

Ymrestru eich Sefydliad ar WEFO Ar-lein

Defnyddiwch y Saeth i Lawr ar eich Bysellfwrdd 

i Fynd Trwy'r Sgriniau.



Nod

Nod y cyflwyniad hwn yw tywys defnyddwyr

trwy'r broses o gofrestru ar gyfer Porth y

Llywodraeth ac ymrestru ar gyfer gwasanaeth

WEFO Ar-lein.



Porth y Llywodraeth

• Defnyddir Porth y Llywodraeth i gofrestru ar

gyfer gwasanaethau ar-lein y llywodraeth.

• Mae'r broses ymrestru ar gyfer WEFO Ar-lein

yn golygu cofrestru yn gyntaf ar gyfer Porth y

Llywodraeth ac yna ymrestru ar gyfer WEFO

Ar-lein.



Nodyn ynghylch Cofrestru 

• Unwaith y cewch wybod eich bod yn gallu

cyflwyno cais llawn am gyllid, byddwch chi'n

derbyn gwahoddiad i ymrestru ar gyfer WEFO

Ar-lein.

• Ni fyddwch yn gallu ymrestru oni bai eich bod

wedi cael gwahoddiad i wneud hynny.



Trosolwg o WEFO Ar-lein

Noder:

• Crëwyd y modiwl hwn gan ddefnyddio

amgylchedd prawf. 

• Mae unrhyw enwau neu Ddynodydd

Defnyddiwr (ID)  a ddefnyddir yn rhai ffug.



Porth y Llywodraeth

Ewch i https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds, yna

dewiswch ‘Creu manylion mewngofnodi’.

https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds


Gwirio E-bost

O'r man hwn, gofynnir i chi wirio eich e-bost. Nodwch eich e-bost, yna

dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Cadarnhau E-bost
Ar ôl i chi nodi eich e-bost, byddwch yn derbyn cadarnhad bod e-bost wedi'i

anfon i'ch cyfeiriad e-bost.



E-bost Gwirio
Bydd yr e-bost a gewch yn nodi cod cadarnhau y bydd angen i chi ei nodi.



Nodi'r Cod Cadarnhau
Ar ôl i chi nodi'r Cod Cadarnhau, bydd eich cyfeiriad e-bost wedi'i gadarnhau.

Dewiswch ‘Yn eich blaen’ i barhau i nodi eich manylion.



Nodi Enw

Nawr, gofynnir i chi nodi eich Enw Llawn. Ar ôl i chi ei nodi, dewiswch ‘Yn eich

blaen’.



Nodi Cyfrinair
Bydd angen i chi greu cyfrinair gan ddefnyddio'r paramedrau a nodir. Ar ôl i chi

wneud hynny, dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Creu Gair Adfer (Rhan 1)

Nesaf, gofynnir i chi greu gair adfer. Defnyddir hwn os byddwch chi'n

anghofio'ch cyfrinair.



Creu Gair Adfer (Rhan 2)

Nodwch air sy'n berthnasol i'r paramedrau ar y sgrin, yna dewiswch ‘Yn eich 

blaen’.



Dynodydd Defnyddiwr (ID)
Ar ôl i chi nodi eich gair adfer, dangosir eich Dynodydd Defnyddiwr(ID). Noder:

byddwch chi’n derbyn eich Dynodydd Defnyddiwr (ID) mewn e-bost hefyd.

Bydd angen i chi ddefnyddio eich Dynodydd Defnyddiwr (ID) a'ch Cyfrinair i

fewngofnodi. Dewiswch ‘Yn eich blaen’ i greu eich diogelwch ychwanegol.



Diogelwch Ychwanegol (Rhan 1)

Gofynnir i chi sefydlu diogelwch ychwanegol i'ch cyfrif. Dewiswch ‘Yn eich

blaen’ i nodi eich diogelwch ychwanegol.



Diogelwch Ychwanegol (Rhan 2)

Bydd gennych chi ddewis o dri gwahanol ddull diogelwch ychwanegol; Neges

Destun, Galwad Llais, neu Ap Dilysu. Os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU, bydd

angen i chi ddefnyddio'r opsiwn Ap Dilysu. Dewiswch un o'r opsiynau a

dewiswch ‘Yn eich blaen’. Bydd y sleidiau nesaf yn dangos sut i ddefnyddio

pob opsiwn. Ar ôl i chi sefydlu diogelwch ychwanegol, ewch i dudalen 30.



Diogelwch Ychwanegol (Neges Destun Rhan 1)

Y tro cyntaf i chi ddewis yr opsiwn neges destun, bydd angen i chi wirio eich

bod yn defnyddio rhif ffôn symudol yn y DU. Cadarnhewch eich bod yn

defnyddio un, yna dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Diogelwch Ychwanegol (Neges Destun Rhan 2)

Gofynnir i chi ddarparu rhif. Nodwch eich rhif ffôn symudol, yna dewiswch

‘Anfon cod cyrchu’.



Diogelwch Ychwanegol (Neges Destun Rhan 3)

Byddwch chi'n derbyn cod chwe digid trwy neges destun. Nodwch y cod, yna

dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Diogelwch Ychwanegol (Neges Destun Rhan 4)

Yna, cewch eich cyfeirio at y sgrin cadarnhau. Dewiswch ‘Yn eich blaen’ i fynd

i'r sgrin Ymrestru.



Diogelwch Ychwanegol (Galwad Llais Rhan 1)

Gyda'r opsiwn Galwad Llais, gofynnir i chi ddarparu rhif ffôn yn y DU. Nodwch y

rhif, yna dewiswch ‘Ffoniwch fi’.



Diogelwch Ychwanegol (Galwad Llais Rhan 2)

Dylech chi dderbyn galwad ffôn o fewn ychydig funudau o wneud y cais. Pan

gewch chi'r cod, nodwch ef yn bocs ‘Cod Cyrchu’, yna dewiswch ‘Yn eich

blaen’.



Diogelwch Ychwanegol (Galwad Llais Rhan 3)

Yna, cewch eich cyfeirio at y sgrin cadarnhau. Dewiswch ‘Yn eich blaen’ i fynd

i'r sgrin Ymrestru.



Diogelwch Ychwanegol (Ap Dilysu Rhan 1)

Gyda'r opsiwn Ap Dilysu, bydd yr ap yn creu cod ar eich cyfer bob tro mae

angen i chi fewngofnodi. Gallwch ddod o hyd i wahanol Apiau Dilysu trwy

chwilio yn yr App Store ar eich ffôn symudol. Ar ôl i chi wneud hynny, bydd

angen i chi gysylltu'r ap â'ch cyfrif Porth y Llywodraeth. Dewiswch ‘Yn eich

blaen’ i wneud hynny.



Diogelwch Ychwanegol (Ap Dilysu Rhan 2)
Gofynnir i chi sefydlu eich ap dilysu. Gallwch chi wneud hyn naill ai trwy

sganio'r cod QR neu drwy nodi'r Allwedd Cyfrinachol ar eich ffôn â llaw. Ar ôl i

chi wneud hyn, dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Diogelwch Ychwanegol (Ap Dilysu Rhan 3)

Yna, dangosir eich cod cyrchu ar eich ffôn symudol. Nodwch y cod cyrchu a

dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Diogelwch Ychwanegol (Ap Dilysu Rhan 4)

Y tro cyntaf i chi ddefnyddio Ap Dilysu, gofynnir i chi ddarparu enw ar gyfer yr

ap. Nodwch enw a dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Diogelwch Ychwanegol (Ap Dilysu Rhan 5)

Yna, cewch eich cyfeirio at y sgrin cadarnhau. Dewiswch ‘Yn eich blaen’ i fynd

i'r sgrin Ymrestru.



Ymrestru (Rhan 1)
Gofynnir i chi nodi eich manylion ymrestru yn WEFO Ar-lein.



Ymrestru (Rhan 2)

Gan ddefnyddio'r wybodaeth yn y llythyr a anfonwyd atoch gan Dîm Desg

Gymorth WEFO, cwblhewch y ffurflen Ymrestru.



Ymrestru (Rhan 3)

Defnyddiwch yr “ID Parti Busnes” o'r llythyr i lenwi’r maes hwn.



Ymrestru (Rhan 4)

Defnyddiwch y “Cod Post” o'r llythyr i lenwi’r maes hwn.



Ymrestru (Rhan 5)
Byddwch chi'n derbyn y Cod Actifadu mewn llythyr ar wahân a anfonir atoch 

gan Dîm Desg Gymorth WEFO. Defnyddiwch y Cod Actifadu i lenwi’r maes 

hwn.



Ymrestru (Rhan 6)

Pan fyddwch chi wedi llenwi pob maes, pwyswch ‘Cyflwyno’.



Cadarnhau Ymrestru (Rhan 1)

Yna, byddwch chi'n derbyn cadarnhad eich bod wedi llwyddo i ymrestru ar 

gyfer WEFO Ar-lein.



Cadarnhau Ymrestru (Rhan 2)

Yna, byddwch chi'n derbyn neges gadarnhau bod gwiriadau diogelwch

ychwanegol yn cael eu cynnal.



Actifadu Ymrestru
Cyn pen 48 awr ar ôl cael y neges hon, byddwch yn derbyn neges e-bost o

Flwch E-bost WEFO PPIMS yn nodi bod y gwiriadau diogelwch wedi'u

cwblhau ac yna bydd modd i chi ddefnyddio'r gwasanaeth WEFO Ar-lein.



Gwefan WEFO
Ewch i https://llyw.cymru/mewngofnodi-i-wefo-ar-lein a dewiswch y ddolen

“Mewngofnodi i WEFO Ar-lein” o ganol y ffenestr.

https://llyw.cymru/mewngofnodi-i-wefo-ar-lein


Mewngofnodi

Nodwch eich “Dynodydd Defnyddiwr (ID)” a'ch “Cyfrinair” and phwyswch

‘Mewngofnodi’.



Mewngofnodi
Cewch eich cymell i nodi'r cod cyrchu gan ddefnyddio'r diogelwch ychwanegol 

a sefydlwyd gennych. Nodwch y cod, yna dewiswch ‘Yn eich blaen’.



WEFO Ar-lein
Yna, cewch eich cyfeirio at WEFO Ar-lein.



Rhagor o Wybodaeth

Ceir rhagor o wybodaeth ar WEFO Ar-lein gan 

gynnwys y dudalen mewngofnodi yn: 

https://llyw.cymru/mewngofnodi-i-wefo-ar-lein

I gael rhagor o wybodaeth, gweler adran ‘Gwneud

Cais am Gyllid Ewropeaidd’ o wefan WEFO yn:

http://llyw.cymru/cyllido/ue-cyllid

https://llyw.cymru/mewngofnodi-i-wefo-ar-leinwefo
http://llyw.cymru/cyllido/ue-cyllid


Cymorth Pellach

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda'r

swyddogaeth hon, cysylltwch â'ch:

• Swyddog Datblygu Prosiect

neu

• WEFO.PPIMS@llyw.cymru

mailto:WEFO.PPIMS@llyw.cymrus


Diolch yn Fawr

Thank You


