Agor e-bost wedi'i amgryptio a anfonwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd
heb atodiadau.

Mae'r ddogfen ganllaw hon yn nodi'r cyfarwyddiadau ar gyfer derbyn negeseuon ebost wedi'u hamgryptio heb unrhyw atodiadau. Os ydych yn derbyn e-bost gyda dolen
a rennir i ffeil, cyfeiriwch at y ddogfen 'Sut i agor ffeil a rennir yn ddiogel'.

1. Pan fyddwch yn agor yr e-bost o'ch mewnflwch, fe welwch y neges ganlynol. Ni
allwch gael rhagolwg o'r neges hon yn y cwarel darllen, bydd angen i chi glicio'r e-bost
ddwywaith. Cliciwch 'Darllenwch y Neges'. Sylwch - bydd neges e-bost wedi'i
hamgryptio yn dod i ben o fewn 90 diwrnod i'r adeg y caiff ei hanfon yn wreiddiol ac ni
fydd yn gallu cael ei gweld.

2. Os byddwch yn agor yr e-bost o fewn y cyfnod o 90 diwrnod (ers i'r e-bost gael ei
anfon yn wreiddiol), bydd y neges ganlynol yn ymddangos. Cliciwch ar 'Mewngofnodi
gyda chod pas untro'.

3. Bydd tudalen porwr rhyngrwyd yn agor a byddwch yn gweld blwch dilysu ar gyfer
cod pas untro. Bydd e-bost hefyd yn cael ei anfon atoch gyda chod pas 8 digid. Ewch
yn ôl i'ch mewnflwch e-bost i gael y cod (Gwiriwch eich ffolder Sothach neu Sbam ar
gyfer yr e-bost gyda'r cod pas untro os nad yw'n ymddangos yn eich mewnflwch).

Dyma sut y bydd y cod yn edrych yn yr e-bost a
anfonir atoch. Rhowch y cod pas 8 digid yn y
blwch dilysu yna pwyswch 'parhau'

4. Byddwch nawr yn gallu darllen y neges.

Sylwer os ydych chi’n 'ateb' neu’n 'anfon ymlaen' yr e-bost, bydd yn parhau i fod
wedi'i amgryptio. Y rheswm am hyn yw bod yr amgryptiad wedi'i osod gan yr anfonwr
e-bost ac na all unrhyw dderbynnydd e-bost ei newid. Felly, ni allwch anfon ateb neu
anfon y neges e-bost ymlaen heb i'r amgryptiad aros yn ei le.

Gallwch hefyd dderbyn e-bost sy'n cynnwys dolen ddiogel ar gyfer ffeil neu atodiad
sydd wedi'i rannu â chi. I gael cyfarwyddyd ar sut i gael mynediad at hyn, cyfeiriwch at
'Sut i agor ffeil a rennir yn ddiogel'

