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Cofrestru gyda Cyswllt Ffermio
Cofrestwch gyda Cyswllt Ffermio gan ddefnyddio’r ddolen isod. Yna gallwch gael
mynediad at y Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes;
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/ffurflen-gofrestru-cyswllt-ffermio

Mewngofnodi i’r system BOSS
Mae’r system BOSS yn eich galluogi i gael mynediad at holl ddeunydd Cyswllt Ffermio. 
Gallwch hefyd greu Cynllun Datblygu Personol. Mae hwn yn adnodd defnyddiol a fydd yn
monitro eich cynnydd trwy gydol y rhaglen ac mae’n bersonol i chi. Gallwch ei ddiweddaru
ar unrhyw adeg, gan ddangos eich datblygiad personol wrth i’ch gwybodaeth gynyddu. 
Gellir cael mynediad at y system BOSS trwy ddefnyddio’r ddolen isod;
https://businesswales.gov.wales/boss/?lang=cy
PEIDIWCH â cheisio cofrestru ar y system BOSS hyd nes y byddwch wedi derbyn eich e-
bost cofrestru unigol gan y Ganolfan Gwasanaeth a fydd yn cadarnhau eich manylion BOSS 
(yn dilyn eich cofrestriad gyda Cyswllt Ffermio). Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys manylion
y gellid eu defnyddio er mwyn MEWNGOFNODI i BOSS trwy SOC (Sign On Cymru).
Sylwer: Ar SOC, mae'r cwsmer yn creu ei gyfrinair ei hun a bydd angen iddo ddefnyddio ei
gyfeiriad e-bost fel yr enw defnyddiwr.

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/ffurflen-gofrestru-cyswllt-ffermio
https://businesswales.gov.wales/boss/?lang=cy


Cofrestru gyda BOSS am y tro cyntaf

Cofrestrwch gan ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio i fewngofnodi
gyda BOSS am y tro cyntaf.

Y ddolen i wefan BOSS yw: https://businesswales.gov.wales/boss

 Cliciwch Mewngofnodi gyda SOC – Byddwch yn cael eich trosglwyddo i’r rhyngwyneb SOC. Unwaith y byddwch wedi
cyrraedd y rhyngwyneb SOC, cliciwch Sign up Now

 Rhowch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio
 Cliciwch Send verification code
 Bydd cod dilysu yn cael ei anfon at y cyfeiriad e-bost a gofrestrwyd
 Rhowch y cod a dderbyniwyd yn y blwch cod dilysu ar y ffurflen SOC
 Rhowch eich cyfrinair newydd, a chadarnhewch yn yr ail flwch
 Cliciwch Continue, a byddwch yn cael eich trosglwyddo i dudalen proffil BOSS
 Cwblhewch bob un o’r meysydd gorfodol ac arbed eich gwaith, ac yna byddwch yn cael eich trosglwyddo i’r dangosfwrdd

BOSS, sy’n dangos y dysgu a gwblhawyd gennych hyd yma a’r wybodaeth gysylltiedig.
 Os byddwch chi’n clicio’r botwm Cancel neu geisio gadael y dudalen heb arbed, ni fyddwch yn gallu cael mynediad at y 

dangosfwrdd BOSS.
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Mewngofnodi i’r system BOSS ar ôl
cofrestru gyda Sign On Cymru
• Wrthddefnyddio’r un cyfeiriad e-bosta wnaethoch ddefnyddio i gofrestru â BOSS a Cyswllt

Ffermio, mewngofnodwchymaa nodwcheich cyfrinair
https://businesswales.gov.wales/boss/

https://businesswales.gov.wales/boss/


Cynllun Datblygu Personol (PDP)

Mae Cynllun Datblygu Personol (PDP) yn gynllun gweithredu’n seiliedig ar ymwybyddiaeth, 
gwerthoedd, myfyrdod, gosod nodau a chynllunio ar gyfer datblygiad personol. Mae’n
ddogfen barhaus y gellir ei ddiweddaru ar unrhyw adeg ac mae’n bersonol i’r unigolyn sy’n
ei gwblhau.

Mae hefyd yn cynorthwyo i ganfod cryfderau a gwendidau ac yn galluogi'r unigolyn ac 
eraill i fesur cynnydd. Felly, mae cwblhau PDP ar lein yn gam cyntaf hanfodol i unrhyw
unigolyn cymwys cyn cael mynediad at y cymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant fel rhan o'r
Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes.

Mae’r cynllun yn adnodd defnyddiol er mwyn cyfeirio at feysydd penodol lle gellir gwneud
y mwyaf o'r cryfderau a gwella unrhyw wendidau.
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Cwblhau’r PDP

Unwaith y byddwch wedi
mewngofnodi i wefan
Busnes Cymru, bydd y 
sgrîn canlynol yn
ymddangos. 

1. Cliciwch ar y ddolen
‘Creu Cynllun Datblygu
Personol Newydd’.

2. Gwyliwch fideo byr yn
dangos y broses o 
gwblhau PDP

Dim ond 5 munud o hyd yw’r fideo ac fe argymhellir i chi wylio’r fideo gyntaf i arbed amser wrth gwblhau’r PDP.
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Ail-ymweld â’ch PDP presennol
1. Dim ond un Cynllun Datblygu Personol gall unigolyn gael ar BOSS
2. Mae’r ddogfen yn un byw a gellir ei ddiweddaru ar unrhyw adeg
3. I gael mynediad at gynllun PDP presennol bydd angen i chi:
• Fewngofnodi i BOSS
• Clicio ar Fy Nysgu
• Clicio ar Cynllun Datblygu Personol
• Diweddarwch y 4 tab fel bod angen (Trosolwg, Nodau, Sgiliau a Chyrsiau) trwy glicio ar y tab 

perthnasol – bydd y cynllun diweddaraf yn cael ei arbed yn awtomatig.



Cwblhau’r PDP
Bydd y sgrîn canlynol
yn ymddangos. 

1. Cwblhewch POB
cwestiwn trwy glicio ar
y dewislenni unigol.

2. Cliciwch ‘Nesaf’ pan 
fydd pob cwestiwn
wedi’u hateb.
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Cwblhau’r PDP
Rydych nawr wedi cwblhau eich Cynllun a bydd y sgrin canlynol yn ymddangos. 

1. Nawr bydd angen i chi gwblhau eich PDP trwy fewnbynnu gwybodaeth o fewn meysydd gofynnol y PDP. 
Gallwch symud ar draws y botymau (yn y cylch coch isod) trwy glicio ar y botwm yr hoffech ei weld.

I wneud addasiadau i’r wybodaeth a roddwyd gennych, cliciwch ar y botwm yr hoffech fynd ato, a 
newid/ychwanegu’r wybodaeth a ddangosir.

Mae’r botwm ‘Trosolwg’ yn rhoi crynodeb, nid oes angen i chi fewnbynnu unrhyw wybodaeth ychwanegol
yma oni bai eich bod eisiau ychwanegu nodiadau defnyddiol
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Cwblhau’r PDP
NODAU

1. Cliciwch ar y tab ‘Nodau’ 
2. Cliciwch y botwm ‘Ychwanegu nod newydd’ 
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Cwblhau’r PDP
Nodau: Parhad…

1. Rhowch unrhyw nod tymor hir neu dymor byr a all fod gennych yn y maes perthnasol
2. Disgrifiwch eich nod mewn mwy o fanylder yn y maes ‘Disgrifiad o’r nod’.
3. Blaenoriaethwch eich nod ac aseswch eich hun ynglŷn â’r nod a roddwyd gennych gan 

ddefnyddio’r dewislenni.
4. Cliciwch ‘ychwanegu nod’.
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Cwblhau’r PDP
Nodau: Parhad…

Gosod nodau yw'r cam cyntaf ar gyfer cynllunio at y dyfodol ac mae'n rhoi ffocws er 
mwyn adnabod meysydd lle gall hyfforddiant helpu'r busnes. 

Wrth osod nodau, mae’n rhaid i chi feddwl am yr hyn yr hoffech ei gyflawni. 

• Sut fydd cwblhau’r hyfforddiant hwn yn eich cefnogi ac yn eich datblygu fel unigolyn?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r sgiliau newydd? 
• Sut mae'r nod yn berthnasol o fewn eich datblygiad busnes a phersonol a pham mae'n 

bwysig i chi? 
• Pa wahaniaeth fydd cyflawni’r nod yn ei gael ar yr hyn yr ydych yn ei wneud yn eich rôl 

bresennol? 

Os ydych yn ymgeisio am gymhorthdal Cyswllt Ffermio er mwyn cwblhau cwrs
hyfforddiant, mae'n bwysig eich bod yn cwblhau'r adran Nodau yn y PDP.
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Cwblhau’r PDP
Sgiliau
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Mae’n amser meddwl am y sgiliau sydd arnoch angen eu 
datblygu er mwyn cyflawni eich nodau.
Ar y tab hwn byddwch yn gweld rhestr wedi’i gwblhau’n 
awtomatig o’r sgiliau sy’n berthnasol i’r swydd a ddewiswyd 
gennych.

1. Cliciwch ar y ddewislen a ddangosir isod ar gyfer pob sgil 
er mwyn hunan asesu eich lefel presennol
2. Os byddwch yn credu nad yw sgil yn berthnasol i chi, 
gallwch ei ddileu o’ch adran Sgiliau trwy glicio ar yr eicon 
croes. 
3. Os hoffech ychwanegu mwy o sgiliau, cliciwch 
‘Ychwanegu sgiliau.’ (Manylion pellach ar y sleidiau i ddilyn). 
4. Gallwch ychwanegu sylwadau dewisol ochr yn ochr â’ch 
sgiliau os oes angen trwy glicio ar y ‘0’ a welir dan y golofn 
‘Sylwadau’.
4. Am fwy o fanylion ynglŷn â sgil benodol, cliciwch ar enw’r 
sgil. Bydd hyn yn eich galluogi i weld yr holl gynnwys 
perthnasol gan gynnwys; manylion pellach, adnoddau am 
ddim, modiwlau e-ddysgu, cyrsiau y mae modd eu hariannu 
ac nad oes modd eu hariannu. Gallwch hefyd ychwanegu 
cyrsiau at eich PDP o’r fan hon (Manylion pellach ar y sleid 
nesaf). 
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Cwblhau’r PDP
Sgiliau
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1. Unwaith y byddwch wedi dewis sgil benodol (a ddangoswyd ar y 
dudalen flaenorol), bydd y sgrin ganlynol yn ymddangos.

2. Ni fydd unrhyw gyrsiau’n ymddangos yma ar y funud, er mwyn
ychwanegu cwrs/cyrsiau, cliciwch ‘Ychwanegu cyrsiau at eich
PDP’. 

3.

1

23 4

Bydd yr holl gyrsiau sydd ar gael sy’n berthnasol i’r sgil a ddewiswyd
bellach yn ymddangos.
4.Cliciwch ar unrhyw gwrs sy’n berthnasol i chi a byddant yn
ymddangos yn y golofn ‘eitemau i’w hychwanegu’.
5.Unwaith y byddwch yn hapus gyda’ch dewis, cliciwch ‘arbed’.
6.Bydd y cwrs/cyrsiau a ddewiswyd wedi cael eu hychwanegu at eich
PDP a byddant i’w gweld. Er mwyn dychwelyd i’r prif dab sgiliau, 
cliciwch ‘Nôl’.
Noder: Nid yw dewis cwrs yn y fan hon yr un fath ag ymgeisio ar
gyfer cymorth ariannol. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais am 
gymorth ariannol yn ystod cyfnod ymgeisio. Bydd yr holl geisiadau
wedyn yn cael eu hasesu’n seiliedig ar y cynnwys cefnogol a 
ddarperir gennych o fewn eich PDP.  Mae’n bosibl na fydd eich cais
am gymorth ariannol yn cael ei gymeradwyo os nad yw eich PDP yn
nodi’r angen ar gyfer y cwrs / hyfforddiant penodol hwnnw. 
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Cwblhau’r PDP
Sgiliau – Ychwanegu sgiliau ychwanegol
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1. Cliciwch ar y groes i weld yr holl sgiliau sy’n
berthnasol i bob pennawd

2. I ychwanegu sgil, cliciwch ar deitl y sgil
3. Bydd y sgil wedyn yn ymddangos yn y 

golofn ‘Eitemau i’w hychwanegu’
4. Unwaith y byddwch yn hapus gyda’r sgiliau

ychwanegol a ddewiswyd gennych, cliciwch
‘parhau’.

5. Yna, bydd rhestr o’r holl gyrsiau cysylltiedig
yn ymddangos - os byddwch yn teimlo nad
oes un o’r cyrsiau’n berthnasol i chi, 
cliciwch arnynt er mwyn dadwneud eich
dewis. Bydd y tic yn y blwch yn diflannu. 
Unwaith y byddwch yn hapus gyda’ch
dewis, cliciwch ‘arbed’ a bydd y cyrsiau a 
ddewiswyd yna’n cael eu hychwanegu at 
eich PDP.  
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Cwblhau’r PDP
Cyrsiau

Ychwanegwch gyrsiau at eich PDP trwy ddewis y botwm ‘Cyrsiau’.

1. I ychwanegu cwrs, cliciwch ‘ychwanegu cwrs’ a dewisiwch y cwrs o’r rhestr sy’n berthnasol i chi.

17

1

2

3

2. Bydd pob un o’ch cyrsiau’n
ymddangos ar eich PDP (fel
y gwelir isod).

3. Os byddwch yn clicio ‘Agor
Tudalen Cwrs’ cewch fwy o 
fanylion ynglŷn â’r cwrs
penodol hwnnw.

4. Ewch yn ôl i’r dudalen
hafan trwy glicio ‘Hafan’ yn
y bar coch ar frig y dudalen; 
a

Bydd eich PDP yn arbed yn
awtomatig

4



Cwblhau’r PDP

Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth i bob un o’r
pedwar tab, rydych wedi cwblhau eich PDP a gallwch symud
oddi ar y dudalen. 

Nid oes angen i chi arbed eich PDP gan ei fod yn cael ei arbed yn
awtomatig. Gallwch ychwanegu/addasu unrhyw wybodaeth i’ch
PDP unrhyw bryd trwy fewngofnodi a chlicio ar y tab yr hoffech
ei addasu. Yna, gallwch fwrw golwg ar eich cynnydd hyd yn hyn.
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Mae’r holl gyrsiau ar gael i holl ddefnyddwyr Cyswllt Ffermio ac os na allwch ddod o hyd i’r
cwrs yr ydych yn chwilio amdano, yna: 

Cyrsiau sydd ar gael

19

1. Ar y dudalen Hafan, 
cliciwch ar ‘Cyswllt
Ffermio’ a bydd yn
dangos amrediad
lawn y 
gweithgareddau.

1



Cyrsiau sydd ar gael
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Bydd y sgrîn isod yn ymddangos. Mae hwn yn dangos y gwahanol gategorïau o fewn rhai o 
weithgareddau Cyswllt Ffermio. 

1. Ewch i’r ardal cwrs gofynnol trwy glicio ar un o’r categorïau. 
Mae’r cyrsiau wyneb yn wyneb wedi’u rhannu yn dri chategori:-

• Gwella Busnesau
• Technegol
• Peiriannau ac offer

Gallwch gael mynediad
at gyrsiau e-ddysgu o’r
fan hon, cliciwch ar
e-ddysgu ac ewch i
gwblhau’r modiwl yr
ydych yn ei ddymuno.

1



Awgrymiadau Denfyddiol – Problemau Technegol

Mae’r dudalen hon yn dangos sut i fynd i’r afael â phroblemau technegol yn y safle

BOSS ei hun. Os oes gennych broblemau mewngofnodi yn y lle cyntaf, gallai fod yn fanteisiol i

chi edrych ar y Cwestiynau Cyffredin yma a sut i gysylltu â’r tîm BOSS.
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1. Cliciwch ar y geiriau “Cwestiynau Cyffredin”, a bydd y sgrin ar y sleid nesaf yn
ymddangos.

1



Awgrymiadau Denfyddiol – Problemau Technegol

Fel y gwelwch, mae dau glic arall wedi’u gwneud. Un ar y gair ‘Technegol’ (!) ac un ar y 
frawddeg; ‘1. Pam nad ydw i’n gallu gweld cynnwys y cwrs? (Rhwystrwr Ffenestr Naid)’ 
(2).  Gallai hyn eich cynorthwyo os ydych yn cael trafferth hyd yn oed i weld y 
cynnwys.
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Awgrymiadau Defnyddiol – Mewngofnodi i BOSS

Gwefan gan Lywodraeth Cymru yw system BOSS, sy’n cael ei ddefnyddio gan sawl gwahanol

sector. 

Sign On Cymru yw’r ffordd newydd o fewngofnodi ar BOSS, a gafodd ei gyflwyno ar 23 Awst

2018.

Noder: Os hoffech ddiweddaru eich PDP, cael mynediad at eich cofnod CPD, cwblhau cyrsiau

e-ddysgu rhyngweithiol, a/neu ymgeisio am gyrsiau hyfforddiant achrededig yn ystod y cyfnod

ymgeisio, bydd angen i chi sicrhau eich bod wedi gwirio’ch cyfrif – gweler isod os ydych yn dod

ar draws anawsterau wrth fewngofnodi.
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Awgrymiadau Defnyddiol – Mewngofnodi i BOSS

Sicrhewch fod gennych fynediad at y cyfeiriad e-bost a 

ddefnyddiwyd gennych i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio. 

Rydym yn cynghori’n gryf yn erbyn defnyddio cyfeiriad e-bost gwahanol, 

oherwydd wrth wneud hyn byddwch yn creu cyfrif newydd na fydd yn

trosglwyddo’ch cofnod hyfforddiant, eich cofnod CPD na’ch cynllun

datblygu personol (PDP).

Bydd Sign On Cymru yn eich galluogi i gael mynediad at holl

wasanaethau ar-lein Busnes Cymru, gan gynnwys eich cyfrif ar-lein gyda

Cyswllt Ffermio wrth ddefnyddio un enw defnyddiwr a chyfrinair yn unig.

Os ydych yn parhau i gael anawsterau technegol wrth fewngofnodi, 

cysylltwch â Chanolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 

(9:00 am – 5:00 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener) ac eithrio diwrnodau

gwyliau cyhoeddus. 



Awgrymiadau Defnyddiol – Mynediad i’r We

Os nad oes gennych fynediad i’r we, bydd rhwydwaith o ddarparwyr

hyfforddiant, ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/hyfforddiant a fydd yn

gallu eich cynorthwyo gyda chwblhau PDP. 

Gallwch hefyd holi eich Swyddog Datblygu lleol a fydd yn gallu eich cynorthwyo

i ganfod lleoliadau lleol gyda mynediad i’e we. Bydd Cyswllt Ffermio hefyd yn

cynnal nifer o ddigwyddiadau lle bydd posib cwblhau’r PDP mewn lleoliadau

ledled Cymru sydd â mynediad i’r we. Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â’r

digwyddiadau hyn ar gael maes o law.
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https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/hyfforddiant


Awgrymiadau Defnyddiol – Problemau gyda’r Porwr

Os oes gennych broblemau gyda’ch Porwr, mae’r system BOSS yn gweithio orau ar Google 

Chrome, felly gallai fod yn fanteisiol i chi lawr lwytho’r porwr hwn, ac mae’n hawdd ac am 

ddim i wneud hynny. https://www.google.com/chrome/index.html.  

Mae’r Porwr yn gweithredu fel mynediad i’r rhyngrwyd. Mae pob porwr ychydig yn

wahanol, ond maent yn eich galluogi i ‘bori’r’ we a chael mynediad at wefannau amrywiol. 

Os oes gennych ddyfais Windows, bydd gennych raglen pori o’r enw Internet Explorer. 

Os oes gennych ddyfais Apple, byddwch yn defnyddio porwr o’r enw Safari. 

Mae sawl porwr arall hefyd ar gael megis Google Chrome a Mozilla Firefox.
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https://www.google.com/chrome/index.html


Os oes gennych gwestiwn technegol, fe welwch saeth mewn blwch melyn ar waelod
y sgrîn ar y chwith sy’n dweud “Angen Cymorth”. Cliciwch ar y saeth ar i fyny ar y dde
(1) a byddwch yn gallu cael mynediad at Sgwrsio Byw gyda’r tîm cefnogi rhwng 9 a 5. 
Os ydych yn cwblhau PDP tu allan i’r oriau hyn, byddant yn ymateb i chi cyn gynted â 
phosib.

Awgrymiadau Defnyddiol – Sgwrsio Byw

1
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