
 

Modiwl Hyfforddi WEFO Ar-lein 

Cofrestru ac Ymrestru 

 

Cofrestru ar gyfer Porth y Llywodraeth ac Ymrestru eich 

Sefydliad ar WEFO Ar-lein 

 
 

Defnyddiwch y saethau ar eich Bysellfwrdd  

i symud drwy'r sgriniau 

. 

 



Nod 

Nod y cyflwyniad hwn yw arwain defnyddwyr 

drwy'r broses o gofrestru ar gyfer Porth y 

Llywodraeth ac ymrestru ar gyfer gwasanaeth 

Ar-lein WEFO.  



Porth y Llywodraeth 

• Defnyddir gwefan Porth y Llywodraeth i 

gofrestru ar gyfer gwasanaethau ar-lein y 

llywodraeth. 

 

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

yn gofyn i chi gofrestru yn y lle cyntaf gyda 

Phorth y Llywodraeth ac yna ymrestru ar 

gyfer WEFO Ar-lein. 



Nodyn am y Broses Gofrestru 

• Unwaith y cewch wybod eich bod yn gallu 

cyflwyno cais llawn am gyllid, byddwch yn cael 

gwahoddiad i ymrestru ar gyfer WEFO ar-lein.  

 

• Ni fyddwch yn gallu ymrestru oni bai eich bod 

wedi cael gwahoddiad i wneud hynny. 



WEFO Ar-lein  ̶  Trosolwg 

Noder:   

 

• Crëwyd y modiwl hwn gan ddefnyddio 

amgylchedd prawf.   

 

• Mae unrhyw enwau / Rhif (ID) defnyddiwr a 

ddefnyddiwyd yn rhai ffug. 



Porth y Llywodraeth 

Ewch i www.gateway.gov.uk, gan ddefnyddio’r dolenni uchod a dewiswch 

'Creu Dynodydd Defnyddiwr'(ID)  

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


Gwirio eich cyfeiriad E-bost 
Yma, gofynnir i chi gadarnhau eich cyfeiriad e-bost. Rhowch eich cyfeiriad e-

bost, ticiwch y blwch 'Mae'r cyfeiriad e-bost hwn yn gywir' ac yna dewiswch 

‘Yn eich blaen'.  

 



Cadarnhau eich cyfeiriad E-bost 
Ar ôl i chi roi eich cyfeiriad e-bost, byddwch yn cael neges i ddweud bod y cod 

i gadarnhau eich cyfeiriad e-bost wedi’i anfon atoch.  



Gwirio eich cyfeiriad e-bost 
Ar ôl i chi gael y cod cadarnhau, bydd angen ei roi yn y blwch priodol  



Rhoi’r cod cadarnhau 
Ar ôl i chi roi y cod i gadarnhau eich cyfeiriad e-bost, dewiswch ‘Yn eich blaen' 

i roi eich manylion. 



Rhoi eich enw 
Bydd angen i chi roi eich Enw Llawn. Ar ôl gwneud hynny, dewiswch ‘Yn eich 

blaen’. 



Rhoi eich Cyfrinair 
Bydd angen i chi greu cyfrinair gan ddefnyddio'r cyngor isod. Ar ôl gwneud 

hynny, dewiswch ‘Yn eich blaen' 



Gosod Geiryn Atgoffa  
(Rhan 1) 

Nesaf, bydd angen i chi greu geiryn atgoffa. Bydd rhaid defnyddio hwn os 

byddwch yn anghofio'ch cyfrinair 



Gosod Geiryn Atgoffa  
(Rhan 2) 

Rhowch air gan ddilyn y cyngor sydd ar y sgrîn isod, a dewiswch ‘Yn eich 

blaen'. 



Rhif (ID) Defnyddiwr 
Ar ôl i chi osod eich geiryn atgoffa, bydd eich Rhif (ID) Defnyddiwr yn 

ymddangos ar y sgrîn.  Noder, byddwch yn cael eich Rhif (ID) Defnyddiwr ar 

ffurf e-bost hefyd. Bydd angen i chi ddefnyddio'ch Rhif Defnyddiwr a'ch 

Cyfrinair wrth fewngofnodi. Dewiswch ‘Yn eich blaen' er mwyn mynd i Sgrîn 

Ymrestru WEFO Ar-lein 



Ymrestru (Rhan 1) 

Bydd angen i chi roi eich manylion ymrestru ar gyfer WEFO Ar-lein 



Ymrestru (Rhan 2) 

Gan ddefnyddio'r wybodaeth a anfonwyd atoch yn y llythyr oddi wrth Ddesg 

Gymorth WEFO, llenwch y ffurflen Ymrestru. 



Ymrestru (Rhan 3) 

Defnyddiwch y "Rhif (ID) Defnyddiwr y Parti Busnes" sydd wedi’i nodi yn y 

llythyr er mwyn llenwi'r adran hon. 



Ymrestru (Rhan 4) 

Defnyddiwch y "Cod Post" sydd wedi’i nodi yn y llythyr er mwyn llenwi'r adran 

hon. 



Ymrestru (Rhan 5) 

Bydd y Cod Cynnau yn cael ei anfon atoch mewn llythyr ar wahân oddi wrth 

Ddesg Gymorth WEFO Ar-lein. Defnyddiwch y Cod Cynnau i lenwi'r adran 

hon. 



Ymrestru (Rhan 6) 

Ar ôl ichi lenwi pob adran, dewiswch 'Cyflwyno'. 



Cadarnhad Ymrestru (Rhan 1) 

Byddwch yn cael cadarnhad eich bod wedi ymrestru'n llwyddiannus â WEFO 

Ar-lein 



Cadarnhad Ymrestru (Rhan 2) 

Yna, byddwch yn cael neges gadarnhau i ddweud bod angen cynnal gwiriadau 

diogelwch ychwanegol. 



Cwblhau'r Ymrestru 
O fewn 48 awr ar ôl cael y neges hon, byddwch yn cael neges e-bost oddi 

wrth Blwch e-bost WEFO PPIMS yn nodi bod y gwiriadau diogelwch wedi'u 

cwblhau a bod modd i chi bellach ddefnyddio gwasanaeth WEFO Ar-lein. 



Gwefan WEFO 
Ewch i https://gov.wales/funding/eu-funds/wefo-online/?lang=cy a 

dewiswch y ddolen "WEFO Ar-lein" o ganol o ffenest. 
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Mewngofnodi 

Rhowch eich "Rhif (ID) Defnyddiwr" a’ch Cyfrinair a dewiswch 'Mewngofnodi' 



WEFO Ar-lein  
Byddwch yn cael eich trosglwyddo i WEFO Ar-lein. 



Rhagor o wybodaeth 

I gael rhagor o wybodaeth am WEFO Ar-lein gan 

gynnwys y dudalen 'mewngofnodi’ ewch i: 

https://gov.wales/funding/eu-funds/wefo-

online/?lang=cy 
 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r adran  

"Cronfeydd yr UE yng Nghymru" ar wefan WEFO:  

https://gov.wales/funding/eu-funds/?lang=cy 
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Rhagor o Gymorth 

I gael rhagor o gymorth o ran y mater hwn 

cysylltwch â’r canlynol: 

•Eich Swyddog Datblygu Prosiect 

neu 

•WEFO.PPIMS@gov.wales 

 

mailto:WEFO.PPIMS@gov.wales


 

 
 

Diolch yn Fawr 

 

Thank You 


