
Paratoi am gyflweiad gyda’r Wasg 

 
Mae cyfweliad yn rhoi cyfle gwych i chi drosglwyddo eich neges yn uniongyrchol. Bydd 
paratoi yn drylwyr yn eich helpu i fod yn fwy cyfforddus yn ystod y cyfweliad, a’ch helpu i 
ganolbwyntio ar yr union neges yr ydych eisiau ei throsglwyddo yn ystod y cyfweliad. Dylai’r 
rhestr isod fod o gymorth: 
 
Beth yw fy stori?  
Bydd angen gofyn a yw eich stori yn cael ei chynnwys ar y newyddion neu ar raglenni 
cyffredinol. Mae cyfweliadau newyddion ar y cyfryw yn fyrrach ac ond angen un neu ddau 
ddyfyniad, ond mae cyfweliad ar gyfer rhaglen drafod neu raglen gyffredinol yn hirach. 
 
Beth yw’r ongl? 
Beth yw ongl y newyddiadurwr ar y stori? Efallai mai ongl gyffredinol e.e. dechrau 
gwasanaeth newydd fydd ei ateb, ond ceisiwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â 
pham ei fod nhw yn credu bod y stori yn bwysig. Ar beth fydd y ffocws? Sut bydd y cyhoedd 
yn elwa o’r gwasanaeth neu'r gwrthwynebiad? 
 

Pam fi? 
Gofynnwch beth yn union mae’r newyddiadurwyr eisiau drafod. Mae’n bosib eu bod 

eisiau;  
• Gwybodaeth ffeithiol ynglŷn â “phwy, ble, sut a pham”.Os felly, dylai eich cyfraniad chi 

gael cydnabyddiaeth er y bydd yn cael ei ddyfynnu yn y trydydd person.   
• Eich barn, ble bydd cyfle i chi siarad a chael eich dyfynnu yn uniongyrchol. Cyn rhoi 

eich barn, gofynnwch a’i siarad fel unigolyn neu ar ran grŵp/sefydliad fyddwch chi. 
Os yn llefarydd,  bydd angen cytundeb ar ran eich grŵp/sefydliad ynglŷn â’r farn yr 
ydych yn ei throsglwyddo.  

• Os yw’r gohebydd yn gofyn i chi wneud sylwadau yn y trydydd person bydd yn rhaid i 
chi ystyried am y goblygiadau posib y bydd eich sylwadau a’ch barn yn eu cael (e.e. 
yr effaith ar eich cyllidwyr).  

• Diddordeb Cyffredinol. Dyma’r un o’r prif resymau y bydd newyddiadurwyr yn cysylltu 
gyda chi e.e. I gael profiad uniongyrchol. Cofiwch osod ffiniau a glynu atynt.  

 
Pwy arall?  
Bydd angen gosod eich sylwadau yng nghyd-destun yr erthygl, eitem radio neu deledu. 
Gofynnwch pwy arall fydd yn cyfrannu. Os oes unrhyw un arall eisoes wedi gwneud 
sylw, gofynnwch beth gafodd ei ddweud a nodwch y sylwadau yma. Mae’n bwysig eich 
bod yn rhagweld unrhyw wrthwynebid neu safbwyntiau gwahanol. 


