Sut i ddefnyddio Fy Nghyfrif
Gallwch ddefnyddio'r porth ‘Fy Nghyfrif’ i roi gwybod am nifer o wahanol faterion sy'n cael
effaith ar eich ardal leol neu i wneud cais a thalu am wasanaeth gan y Cyngor.
Gallwch gael mynediad i ‘Fy Nghyfrif’ trwy eich porwr rhyngrwyd ar eich cyfrifiadur / gliniadur /
dyfais symudol neu drwy lawrlwytho'r app symudol - AppMÔN i'ch tabled neu i'ch ffôn clyfar.
Gallwch roi gwybod am broblemau naill ai trwy fod yn ddefnyddiwr cofrestredig neu gellir llenwi
rhai ffurflenni heb roi eich enw.
I dderbyn ymatebion i'ch adroddiadau neu i safio ffurflen a'i llenwi'n ddiweddarach bydd yn
rhaid i chi fod yn ddefnyddiwr cofrestredig gyda chyfeiriad e-bost.

Sut i gael mynediad i'r system ar eich cyfrifiadur bwrdd
gwaith/gliniadur/dyfais symudol gan ddefnyddio porwr gwe
1. Ewch i https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Fy-Nghyfrif.aspx
2. Byddwch yn gweld y sgrîn hon. Yma, fe welwch ddolenni i fewngofnodi a cofrestru gyda'r

system.
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3. Os ydych chi eisoes yn ddefnyddiwr cofrestredig cliciwch ar MEWNGOFNODI -

Cwsmeriaid presennol - https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Fy-Nghyfrif.aspx sy'n mynd â chi
i'r sgrîn isod. Gellir defnyddio'r sgrîn hon hefyd i gael mynediad i’r ffurflenni y gellir eu
llenwi'n ddienw

4. Os ydych yn defnyddio ffôn symudol neu dabled, (nid AppMÔN), i ddefnyddio porth 'Fy

Nghyfrif' yna gwnewch yn siŵr eich bod yn gweld a llenwi'r ffurflen yn y modd tirlun fel eich bod
yn gweld yr holl feysydd a botymau yn glir.

5. Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair yr oeddech chi wedi eu creu wrth gofrestru. Os ydych

wedi anghofio eich cyfrinair, yna cliciwch ar y ddolen ‘anghofio cyfrinair’. Bydd gwneud hyn yn
anfon e-bost i'ch cyfrif gyda dolen i ailosod eich cyfrinair. Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod
wedi ychwanegu noreply@ynysmon.gov.uk at y rhestr o negeseuon e-bost y gallwch eu derbyn.

6. Gall defnyddwyr newydd greu cyfrif trwy ddewis yr opsiwn COFRESTRU - cwsmer newydd ar

y dudalen we - https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Fy-Nghyfrif.aspx
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7. Wrth gofrestru gofynnir i chi am eich cyfeiriad - ychwanegwch eich cod post ac NID eich

cyfeiriad llawn os gwelwch yn dda. Defnyddiwch y fformat canlynol os gwelwch yn dda - rhowch
fwlch rhwng dau rhan y cod post e.e. LL77 7TW. Bydd cwymplen o'r cyfeiriadau sydd ar gael yn
ymddangos. Os ydych yn cael trafferth dod o hyd i'ch cyfeiriad neu os yw'n anghywir, rhowch
wybod os gwelwch yn dda a byddwn yn sicrhau bod eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu at y
gronfa ddata.

8. Dewiswch yr iaith yr ydych eisiau i ni ei defnyddio pan fyddwn yn cyfathrebu â chi os gwelwch

yn dda.

9. Darllenwch y datganiad Preifatrwydd a chliciwch ar “Cytuno i'r Telerau ac Amodau” os

gwelwch yn dda os ydych chi eisiau bwrw ymlaen.

10. Cliciwch ar ‘Creu Cyfrif’.
11. Byddwch yn derbyn neges e-bost bod eich cyfrif wedi ei greu. O fewn yr e-bost bydd opsiwn i

chi actifadu eich cyfrif. Cliciwch ar y botwm i wneud hynny. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i'r
porth ‘Fy Nghyfrif’ na defnyddio'r ffurflenni heb actifadu eich cyfrif o'r ddolen yn yr e-bost. Os
nad ydych yn meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Sbam. Gallwn
wirio ac actifadu'r cyfrif ein hunain os oes angen. Rhowch wybod i ni os hoffech i ni wneud
hynny - adborthcrm@ynysmon.gov.uk

12. Byddwch yn derbyn e-bost yn dweud eich bod wedi llwyddo a gallwch fewngofnodi i'r system

nawr. Ar ôl mewngofnodi i'r porth gwe, fe welwch sgrîn fel yr un hon.
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13. Dyma sut i gyflwyno cais am wasanaeth, e.e. i drwsio twll yn y ffordd.

Dewiswch 'Beth hoffech wneud ' - 'Gwneud cais neu Roi Gwybod am broblem' ac yna 'Parcio,
lonydd a theithio' - 'Twll yn y ffordd' o'r ddewislen ar ochr chwith y sgrîn neu teipiwch 'twll yn y
lôn' yn y bar chwilio 'Sut allwn ni helpu?’
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14. Dewiswch ‘Twll yn y stryd’.

I'n helpu ni i ddelio'n effeithlon ac yn brydlon â'ch cais, cwblhewch yr holl feysydd gyda
chymaint o wybodaeth ag y gallwch os gwelwch yn dda. Os oes seren goch wrth faes penodol
yna mae'n rhaid cwblhau'r rhan honno o’r ffurflen. Efallai y bydd yn rhaid i chi sgrolio i lawr i
sicrhau eich bod chi'n cyflwyno popeth sydd raid.
Os ydych yn defnyddio ffôn symudol neu dabled, (nid AppMÔN), i ddefnyddio porth 'Fy
Nghyfrif' yna gwnewch yn siŵr eich bod yn sgrolio i'r dde ar waelod pob ffurflen i ddod o hyd
i'r botwm ‘Cyflwyno’ a chwblhau eich cais am wasanaeth.
Ar ôl cyflwyno'r cais byddwch yn cael diweddariadau i'ch blwch e-bost i roi gwybod beth sy'n
digwydd gyda'r mater yr ydych chi wedi rhoi gwybod amdano.
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15. Gallwch fynd yn ôl at gais yr ydych wedi ei gyflwyno neu gais drafft trwy ddewis yr opsiynau

ar ochr dde'r sgrin gartref.

16. I fynd i fanylion eich cyfrif, cliciwch ar yr eicon person ar ochr dde uchaf y sgrîn a dewiswch

eich cyfeiriad e-bost.

Yma gallwch wneud newidiadau i fanylion eich cyfrif a diweddaru eich proffil
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Sut i gael mynediad i'r system ar eich ffôn clyfar neu dabled
Mae ApMÔN ar gael ar systemau gweithredu Apple ac Android

1. Ewch i'ch storfa apiau a lawrlwythwch AppMÔN. Defnyddiwch un o'r termau chwilio canlynol os
gwelwch yn dda - appmôn, AppMÔN, appmon, cyngor sir ynys mon, anglesey neu isle of
anglesey county council - wrth chwilio am yr ap yn y storfa apiau berthnasol
2. Ar ôl i chi gael yr ap ar eich dyfais symudol, lansiwch yr ap.
3. Fe ddylech chi weld sgrîn fel hon, yn dibynnu ar eich dewis iaith
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4. Os ydych wedi cofrestru o'r blaen trwy borwr gwe, gallwch ddefnyddio'r un e-bost a chyfrinair.
5. I gofrestru, rhowch eich gwybodaeth a'ch manylion e-bost i mewn a chreu cyfrinair fel yr
esboniwyd yn flaenorol os gwelwch yn dda. Teipiwch eich cod post yn y blwch gwag heb deitl.
Fe'ch tywysir i sgrin arall lle bydd gwymp len cyfeiriad yn ymddangos. Dewiswch eich cyfeiriad a
bydd y ffurflen yn cael ei llenwi'n awtomatig.

6. Byddwch yn derbyn e-bost actifadu fel y disgrifir yn y cyfarwyddiadau ar gyfer porwr gwe e.e.
Google Chrome neu Internet Explorer. Os gwelwch yn dda – parhewch i actifadu eich cyfrif.
7. Ar ôl cofrestru a mewngofnodi, fe welwch sgrîn fel yr un isod.
Edrychwch ar yr opsiynau o dan bob botwm os gwelwch yn dda i weld ble mae'r gwahanol
swyddogaethau. Er enghraifft, gallwch newid iaith yr ap o dan ‘Gosodiadau’ ac allgofnodi o dan
‘Fy Mhroffil’.
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