
Modiwl Hyfforddiant WEFO Ar-lein –

Rheoli Cysylltiadau

Ychwanegu a Dileu eich Cysylltiadau

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 ychwanegu a dileu unigolion yn eich

sefydliad gan ddefnyddio gwasanaeth Ar-lein

WEFO.



Cysylltiadau Prosiect

Cyn i chi ychwanegu'r defnyddiwr ar y system,

rhaid i chi sicrhau eich bod yn cwblhau Ffurflen

Cysylltiadau Prosiect ac yn ei hanfon ymlaen at

eich Cyswllt Llywodraeth Cymru.



Trosolwg WEFO Ar-lein

Noder: crëwyd y modiwl hwn gan ddefnyddio

amgylchedd prawf. Mae unrhyw enwau neu

Ddynodydd Defnyddiwr (ID) a ddefnyddiwyd yn

rhai ffug.



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 gan ddefnyddio 

Porth y Llywodraeth
O'r sgrin Mewngofnodi gan ddefnyddio Porth y Llywodraeth, nodwch eich

manylion a dewiswch ‘Mewngofnodi’.



Mewngofnodi

Gofynnir i chi nodi'r cod cyrchu gan ddefnyddio'r Dilysiad Aml-ffactor a sefydlwyd

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

'



WEFO Ar-lein
Ar ôl mewngofnodi ar WEFO Ar-lein, dewiswch y ddolen ‘Rheoli Grŵp Porth

y Llywodraeth’.



Aelodau o'r Tîm

Cewch eich cyfeirio at y sgrin ‘Aelodau o'r tîm’. O'r man hwn, dewiswch

‘Ychwanegwch aelod o'r tîm’.



Ychwanegu Aelod o'r Tîm
Cewch eich cyfeirio at y sgrin ‘Ychwanegwch aelod o'r tîm’. Cwblhewch y

manylion perthnasol a dewiswch ganiatâd naill ai fel Gweinyddwr neu

Ddefnyddiwr Safonol, yna dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Cadarnhau Aelod o'r Tîm

Dewiswch ‘Cadarnhau’ i gadarnhau'r defnyddiwr newydd.



Aelod wedi'i Ychwanegu
Cewch eich cyfeirio at sgrin newydd yn cadarnhau bod y defnyddiwr wedi'i

ychwanegu. Bydd y defnyddiwr yn derbyn e-bost gyda’i Ddynodydd

Defnyddiwr (ID) a byddwch chi'n derbyn cyfrinair dros dro y bydd angen iddo

ei ddefnyddio y tro cyntaf y bydd yn mewngofnodi. Dewiswch ‘Yn eich blaen’ i

ddychwelyd i'r sgrin ‘Aelodau o'r tîm’.



Gwefan WEFO
Dywedwch wrth y defnyddiwr newydd i fynd i https://llyw.cymru/mewngofnodi-

i-wefo-ar-lein a dewis y ddolen ‘Mewngofnodi i WEFO Ar-lein’ o ganol y ffenestr.

https://llyw.cymru/log-wefo-ar-lein-


Actifadu Ymrestru
Bydd angen i'r defnyddiwr nodi ei ‘Ddynodydd Defnyddiwr (ID)’ a’i ‘Gyfrinair’ a

dewis ‘Mewngofnodi’.



Diogelwch Ychwanegol (Rhan 1)

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

blaen’ i ddewis 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, yna

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 29.



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 i 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 mewn 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 y 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 i chi 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, yna

dewiswch ‘Yn eich blaen’.



Diogelwch Ychwanegol (Ap Dilysu Rhan 4)

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

ap. Nodwch enw, yna 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.



Creu Cyfrinair Newydd
Gofynnir i'r defnyddiwr newydd nodi cyfrinair newydd. Nodwch gyfrinair

newydd, yna 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’.



Actifadu Ymrestru

Byddant yn derbyn neges gadarnhau bod gwiriadau diogelwch ychwanegol yn

cael eu cynnal.



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

nodi bod y gwiriadau diogelwch wedi'u cwblhau ac yna bydd modd iddynt

Fewngofnodi i WEFO Ar-lein.



Dileu Aelod o'r Tîm
I ddileu aelod o'r tîm, dewiswch ‘Rheoli’ wrth ymyl y defnyddiwr yr ydych am ei

ddileu.



Rheoli Manylion Defnyddwyr 

Porth y Llywodraeth
Cewch eich cyfeirio at sgrin lle dangosir manylion y defnyddiwr. Dewiswch

‘Dileu manylion aelodau Porth y Llywodraeth’.



Cadarnhau Dileu
Bydd neges gadarnhau yn ymddangos. Dewiswch ‘Ie’, ac yna ‘Yn eich blaen’ i

ddileu'r aelod.



Manylion Defnyddiwr wedi'u Dileu

Cewch eich cyfeirio at sgrin yn cadarnhau dileu’r defnyddiwr. Dewiswch ‘Yn

eich blaen’ i ddychwelyd i'r rhestr ‘Aelodau o'r Tîm’.



Aelodau o'r Tîm
Cewch eich cyfeirio at y sgrin ‘Aelodau o'r Tîm’ ac ni fydd y defnyddiwr yn

ymddangos ar y rhestr mwyach.



Cymorth Pellach

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda'r 

swyddogaeth hon, cysylltwch â'ch:

WEFO.PPIMS@llyw.cymru

Swyddog Datblygu Prosiect

neu



Diolch yn Fawr

Thank You


