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Canllaw Datganiad i’r Wasg 
E-bost neu ddogfen sy’n dweud eich stori yn glir, syml a chywir 

Dyma ffordd i ledaenu eich stori newyddion i’r wasg a’r cyfryngau gan sicrhau eu bod yn derbyn 
y ffeithiau yn uniongyrchol gennych chi. 

Y Golofn Gymraeg? 

Gallwch hefyd holi’r papurau bro neu’r papur Saesneg yn eich ardal am golofn neu dudalen ar 
gyfer hyrwyddo eich gwaith chi a rhannu newyddion am y Gymraeg yn yr ardal. 

 
Pam? 

I hyrwyddo: 
● Digwyddiad e.e. Diwrnod hwyl i’r teulu yn lleol 
● Ymgyrch e.e. Prosiect lego gyda phobl ifanc 
● Newyddion e.e.  Penodi Prif Swyddog newydd 
● Stori brofiad e.e. rhywun wedi goresgyn problemau i wneud rhywbeth 

Pryd? 

Dylid anfon rhain mewn da bryd i gyrraedd amser cau’r gweisg neu gyfarfodydd trefnu cynnwys 
rhaglenni… 

e.e. mae dyddiad cau papurau wythnosol ganol/diwedd yr wythnos olynol 

e.e. mae cyfarfodydd Post Prynhawn peth cyntaf y bore 

 

Pwy mae’n targedu? 
 

Gwasg 
1. Cenedlaethol 

a. Western Mail, Nation.Cymru, Golwg, Y 
Cymro, Lleol.cymru ayyb 

2. Lleol 
a. Papurau Bro 
b. Papurau wythnosol a dyddiol (e.e. 

Llanelli Star, Chronicle ayyb) 
 

Cyfryngau 
3. Radio 

a. Radio Cenedlaethol (Radio Cymru/Radio 
Wales) 

b. Radio Ardal (e.e. Mon FM, Wave, BGFM 
ayyb) 

4. Teledu 
a. Newyddion (Newyddion 9, ITV Cymru) 
b. Cylchgrawn (Heno, Prynhawn Da, One 

Show ayyb) 
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Dilynwch y templed isod i greu Datganiad i’r Wasg am eich newyddion. 
 
DATGANIAD I’R WASG 
25/04/2017 
  

LOGO 
TEITL BACHOG, OND GWYBODUS, SY’N DAL SYLW 

  
  
Paragraff cyntaf i ateb y 5 cwestiwn – pwy, beth, pryd, ble, pam – 1 neu 2 frawddeg. 
  
Ail baragraff i ymhelaethu ar y cyntaf – unrhyw wybodaeth ychwanegol? 
Cyflwyno dyfynydd; 
  
         “Dyfyniad” 
  
  
Cyflwyno ail ddyfynydd (mae’n ddefnyddiol rhoi opsiwn o ddau lais); 
  
         “Dyfyniad” 
  
  
Unrhyw sylwadau cloi e.e. ble mae cael mwy o wybodaeth (dolen i wefan), tocynnau ayyb 
  
  
DIWEDD 
  
  
Am fwy o wybodaeth, lluniau neu i drefnu cyfweliad cysylltwch â  Enw, ebost, rhif ffôn. 
  
Llun – beth yw’r llun e.e. poster yr ymgyrch, llun o’r digwyddiad, llun o berson 
Oes angen credydu’r ffotograffydd? 
  
  
Nodiadau Golygyddol 
  
Yma gallwch roi unrhyw wybodaeth ychwanegol fydd o ddefnydd i olygydd e.e. cefndir 
  
 


