
Archebu Profion – Cyfarwyddiadau 

1. Agorwch y dudalen http://archebuprofion.profioncenedlaethol.cymru ar eich porwr.  

 

2. Mewngofnodwch i’r wefan gan ddefnyddio’r Enw Defnyddiwr a’r Cuddair unigryw sydd yn y llythyr 

anfonwyd atoch. Mae dolenni ar y dudalen hon i’r ‘Llawlyfr Gweinyddu’r Profion’ yn ogystal â’r ‘Llinell 

Gymorth Archebu Profion’. 

 

3. Archebu’r profion darllen. 

 

 

 

Dewiswch i 

lenwi’r ffurflen 

archebu yn 

Gymraeg neu 

Saesneg. 

Teipiwch yr Enw 

Defnyddiwr a’r 

Cuddair yn y 

blychau priodol 

a pwyswch y 

botwm 

MEWNGOFNODI 

Pwyswch y 

botwm 

er mwyn 

archebu profion 

darllen 

(Cymraeg a/neu 

Saesneg). 

Nodwch nifer y 

profion ar gyfer 

pob blwyddyn 

yn y blychau 

priodol. Bydd 

rhaid nodi rhif 

ym mhob blwch 

cyn medru 

symud ymlaen. 

Pwyswch 

ar ôl gorffen. 

 

 

 

http://archebuprofion.profioncenedlaethol.cymru/


 

 

 

 

4. Archebu’r profion rhifedd. 

 

 

 

 

 

  

Os am archebu 

profion darllen 

addasedig 

dewiswch 

 ac yna 

pwyswch . 

 

Nodwch nifer y 

profion ar gyfer 

pob blwyddyn 

yn y blychau 

priodol. Bydd 

rhaid nodi rhif 

ym mhob blwch 

cyn medru 

symud ymlaen. 

Pwyswch 

ar ôl gorffen. 

Pwyswch y 

botwm 

er mwyn 

archebu profion 

rhifedd 

(Cymraeg a/neu 

Saesneg). 

Nodwch nifer y 

profion ar gyfer 

pob blwyddyn 

yn y blychau 

priodol. Bydd 

rhaid nodi rhif 

ym mhob blwch 

cyn medru 

symud ymlaen. 

Pwyswch 

ar ôl gorffen. 

Pan fydd archeb wedi’i chwblhau bydd y botwm yn troi yn wyrdd. 



 

 

 

 

 

 

5. Cyflwyno’r archeb 

 

 

 

 

 

 

  

Os am archebu 

profion rhifedd 

addasedig 

dewiswch 

 ac yna 

pwyswch . 

Nodwch nifer y 

profion ar gyfer 

pob blwyddyn 

yn y blychau 

priodol. Bydd 

rhaid nodi rhif 

ym mhob blwch 

cyn medru 

symud ymlaen. 

Pwyswch 

ar ôl gorffen. 

Mae’r archebion 

darllen a rhifedd 

yn gyflawn ac 

felly mae’r ddau 

fotwm wedi 

troi’n wyrdd. 

Pwyswch y 

botwm 

. 

. 

 

Yn gyntaf, 

gwiriwch fod 

cyfeiriad yr ysgol 

yn gywir gan ei 

addasu os oes 

angen. 

Pwyswch y 

botwm . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cwblhewch y 

blychau priodol i 

nodi enw(au), 

teitl swydd a 

chyfeiriad e-bost 

y person cyswllt 

sydd â 

chyfrifoldeb dros 

weinyddu’r 

profion ac yna 

pwyswch . 

I gyflwyno’r 

archeb, 

pwyswch y 

botwm . 

Bydd modd addasu’r archeb ar unrhyw adeg, hyd at 24 Tachwedd 2017.  

Mae’r archeb yn 

awr yn gyflawn 

ac anfonir e-bost 

atoch i 

gadarnhau nifer 

y profion 

archebwyd.  

Bydd hefyd 

grynodeb o’r 

archeb yn 

ymddangos ar y 

sgrin wrth ddilyn 

y linc 

‘Dychwelyd 

gartref’ a 

phwyso’r botwm 

 

 


