
 

 
Modiwl Hyfforddi WEFO Ar-lein – Cofrestriad 

 

Cofrestru eich Sefydliad ar WEFO Ar-lein 

 

Defnyddiwch y saethau ar eich bysellfwrdd i symud drwy’r sgriniau 

 



Nod y Cyflwyniad 

Nod y cyflwyniad hwn yw helpu pobl gyda’r broses 

o gofrestru ar gyfer gwasanaeth WEFO Ar-lein. 



Porth y Llywodraeth 

Caiff Porth y Llywodraeth ei ddefnyddio i gofrestru 

ar gyfer gwasanaethau’r llywodraeth ar-lein. Mae’r 

broses o gofrestru ar gyfer WEFO Ar-lein yn 

cynnwys cofrestru eich sefydliad gyda Porth y 

Llywodraeth yn gyntaf, ac yna ymrestru ar gyfer 

WEFO Ar-lein. 



Cyn gynted ag y bydd wedi'i gytuno eich bod yn 

cael cyflwyno cais llawn am gyllid, byddwch yn 

cael gwahoddiad i gofrestru â WEFO Ar-lein. Ni 

fyddwch yn gallu cofrestru heb ichi gael 

gwahoddiad i wneud hynny. 

Nodyn am Gofrestru 



Trosolwg o WEFO Ar-lein 

Nodwch, y cafodd y modiwl hwn ei greu mewn 

amgylchedd prawf. Mae unrhyw enwau neu 

ddulliau adnabod yn rhai dychmygol. 
 



Porth y Llywodraeth 
Ewch i www.gateway.gov.uk. Er mwyn newid yr iaith i Gymraeg, cliciwch y 

saeth wrth y ddewislen iaith, dewiswch Cymraeg a phwyswch “Go”. 

http://www.gateway.gov.uk/


Porth y Llywodraeth 
O’r adran “Sefydliadau” ar hafan Porth y Llywodraeth, dewiswch “Cofrestru fel 

Sefydliad”. 



Cofrestru fel Sefydliad 
Yn y ffenestr “Cofrestru fel Sefydliad”, dewiswch y botwm “Cofrestru” yn y 

blwch Cofrestru. 



Cofrestru ar gyfer cyfrif 
Bydd angen i chi nodi eich Enw(au) Cyntaf, eich Cyfenw, eich Cyfeiriad E-bost 

a Chyfrinair yn y system. 



Cofrestru ar gyfer cyfrif 
Ar ôl nodi’r holl fanylion, dewiswch y botwm “Anfon”. 



Cadarnhad 
Yna, byddwch yn gweld eich ID Defnyddiwr ar gyfer y system. Sicrhewch eich 

bod yn gwneud nodyn ohono. Mae’n ofynnol i chi roi tic yn y blwch i 

gadarnhau eich bod wedi nodi’r rhif ID. 



Dewis Achos 
Ar ôl i chi roi tic yn y blwch, pwyswch y botwm “Parhau”. 



Eich Gwasanaethau 
Yna, byddwch yn gweld rhestr o’r gwasanaethau sydd ar gael ar Borth y 

Llywodraeth. 



Eich Gwasanaethau 
Ewch i ddiwedd y rhestr a dewiswch “WEFO Ar-lein”. 



Ymrestru ar gyfer gwasanaeth 
Yna, byddwch yn gweld ffenestr yn cadarnhau eich dewis. Pwyswch y botwm 

“Parhau”. 



Ymrestru ar gyfer gwasanaeth 
Gan ddefnyddio’r wybodaeth yn y llythyr a anfonwyd atoch gan WEFO, 

cwblhewch y ffurflen Ymrestru ar gyfer Gwasanaeth. 



Ymrestru ar gyfer gwasanaeth 
Nodwch “Rhif cofrestru WEFO” o’r llythyr, ar y ffurflen. 



Ymrestru ar gyfer gwasanaeth 
Nodwch y “Cod Post” o’r llythyr, ar y ffurflen. 



Ymrestru ar gyfer gwasanaeth 
Nid yw’n ofynnol i chi nodi rhif yn y maes cod diogelwch. 



Ymrestru ar gyfer gwasanaeth 
Ar ôl i chi lenwi’r holl feysydd, sicrhewch eich bod yn darllen y Telerau a’r 

Amodau. Ar ôl gorffen, ticiwch yn blwch a phwyswch “Nesaf”. 



Cadarnhad eich bod wedi ymrestru 
Yna, byddwch yn cael cadarnhau eich bod wedi cofrestru’n llwyddiannus ar 

gyfer WEFO Ar-lein. 



Cadarnhad eich bod wedi ymrestru 
Cyn y gallwch fynd ymlaen i’r cam nesaf, rhaid i chi aros i’r cod ysgogi gael ei 

anfon atoch. Gall hyn gymryd hyd at saith niwrnod. 



Llythyr Ysgogi 
Pan fyddwch yn cael eich llythyr ysgogi, sicrhewch eich bod yn mewngofnodi i 

Borth y Llywodraeth o fewn 28 DIWRNOD i ysgogi’r gwasanaeth. 



Porth y Llywodraeth 
Ewch yn ôl i hafan Porth y Llywodraeth a phwyswch y botwm “Mynd i mewn i 

Borth y Llywodraeth”. 



Porth y Llywodraeth - Mewngofnodi 
Nodwch eich “ID Defnyddiwr” a’ch “Cyfrinair” a dewiswch y botwm 

“Mewngofnodi”. 



Eich Gwasanaethau 
Yn y ffenestr “Eich gwasanaethau”, bydd y gwasanaeth WEFO Ar-lein yn 

ymddangos yn y maes “Yn disgwyl am god ysgogi gwasanaeth”. Dilynwch y ddolen. 



Ysgogi ymrestriad 
Nodwch y cod ysgogi a gawsoch yn y llythyr gan Borth y Llywodraeth a 

phwyswch “Nesaf”. 



Ysgogi ymrestriad 
Yna, byddwch yn cael neges yn cadarnhau bod y gwasanaeth wedi’i ysgogi yn 

llwyddiannus. 



Ysgogi ymrestriad 
Ar ôl i Borth y Llywodraeth gael ei ysgogi gennych, bydd angen i chi ysgogi 

eich cyfrif WEFO Ar-lein. 



Ewch i http://llyw.cymru/funding/eu-funds/wefo-online/ a dewiswch y ddolen 

“WEFO Ar-lein” yng nghanol y ffenestr. 

Gwefan WEFO 
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Ysgogi ymrestriad 
Ewch nôl i dudalen Mewngofnodi WEFO Ar-lein. Nodwch eich rhif defnyddiwr 

a’ch cyfrinair, a phwyswch y botwm i fewngofnodi. 



Ysgogi ymrestriad 
Yna, byddwch yn cael neges yn cadarnhau bod gwiriadau diogelwch 

ychwanegol yn cael eu cynnal. 



Ysgogi ymrestriad 
O fewn 48 ar ôl derbyn y neges hon, byddwch yn cael e-bost o flwch post 

PPIMS WEFO yn dweud bod y gwiriadau diogelwch wedi’u cwblhau a’ch bod 

yn gallu mewngofnodi i WEFO Ar-lein. 



Rhagor o wybodaeth 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am WEFO Ar-

lein a gweld y dudalen fewngofnodi yn 

http://llyw.cymru/funding/eu-funds/wefo-online 

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i adran Gwneud 

Cais am Arian Ewropeaidd o wefan WEFO yn 

http://llyw.cymru/funding/eu-funds 
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Rhagor o gymorth 

Os oes angen mwy o gymorth arnoch â'r nodwedd hon o'r system, dylech 

drafod â'ch swyddog cyswllt yn Llywodraeth Cymru. 



 

 
 

Diolch 


