
Angofio eich Atebion Diogelwch... Ar ôl ichi roi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, dewiswch ‘Wedi 
anghofio eich Ateb Diogelwch’.  Bydd yn rhaid ichi gadarnhau eich 
enw defnyddiwr, eich cyfenw, eich rhif YG a'ch dyddiad geni er 
mwyn peri i neges e-bost gael ei chreu a gaiff ei hanfon i'ch cyfrif                   
e-bost.  Yn y neges e-bost bydd dolen gyswllt a fydd yn eich galluogi i 
ail-greu eich atebion diogelwch.  

Anghofio eich enw Defnyddiwr... 

Anghofio eich Cyfrinair... 

Diweddaru eich Cyfrinair a'ch     
Ateb Diogelwch... 

Cliciwch ar ’Wedi anghofio eich Enw Defnyddiwr’.  Bydd angen ichi 
gadarnhau eich cyfenw, eich rhif YG (Yswiriant Gwladol) a'ch dyddiad    
geni.  Yna bydd cadarnhad o'ch Enw Defnyddiwr yn cael ei anfon 
atoch drwy neges e-bost. 

Wrth ddewis 'Wedi anghofio eich cyfrinair' bydd yn ofynnol ichi 
gadarnhau eich enw defnyddiwr, eich cyfenw, eich rhif YG a'ch 
dyddiad geni.  Yna bydd neges e-bost yn cael ei hanfon i'ch cyfrif          
e-bost, gan roi dolen gyswllt ichi er mwyn ichi allu creu cyfrinair 
newydd.  

Cyfeiriwch at y sgrin data ‘Dewisiadau Diogelwch’ yn y system a 
dewiswch yr ateb priodol unrhyw bryd.  

Sylwch... 

 Ni fydd modd defnyddio eich cyfrif os byddwch yn rhoi'r cyfrinair anghywir 3 gwaith o'r bron.                           
Os digwydd hyn, cyfeiriwch at yr adran uchod ynghylch ‘Wedi anghofio fy nghyfrinair’. 

  
  Gwahaniaethir rhwng PRIFLYTHRENNAU a llythrennau bach o ran eich cyfrinair.  
  
  Pan ofynnir ichi wneud hynny, dylech roi eich cyfenw, eich rhif YG a'ch dyddiad geni mewn                            

PRIF LYTHRENNAU bob amser.    
  
  Ni chewch ddefnyddio 'gofod' na 'nodau arbennig' megis ‘symbol % neu @’ wrth lunio eich cyfrinair/atebion 

diogelwch newydd.  
  
  Bydd unrhyw neges e-bost a gewch yn cael ei hanfon o flwch e-bost awtomatig, felly PEIDIWCH ag anfon  

ateb i'r cyfeiriad e-bost hwn.  

I gael rhagor o gymorth... Anfonwch neges e-bost at pensiynau@sirgar.gov.uk  

Diweddaru eich Cyfeiriad E-bost... Er mwyn diweddaru eich cyfeiriad e-bost, cyfeiriwch at y sgrin data 
‘Manylion Personol’ yn y system er mwyn gwneud y newid. 

mailto:pensions@carmarthenshire.gov.uk

