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[Nodir ychwanegiadau neu newidiadau i'r fersiwn Hydref 2019 mewn lliw glas] 
 

Cynnwys 

1 - Targedu Cynulleidfa 

2 - Canllaw Facebook 

3 - Canllaw Twitter 

4 - Canllaw Datganiad i’r Wasg 

5 - Canllaw Poster/Pamffled 

6 - Canllaw Gwefan 

7 - Canllaw e-gylchlythyr 

8 - Canllaw Fideos a lluniau 

9 - Canllaw Instagram 

10 - Canllaw systemau rheoli cyfryngau cymdeithasol 

Atodiadau – 

1 - Rhestr wirio cyfryngau 

2 - Top tips 
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Targedu Cynulleidfaoedd y Mentrau Iaith yn lleol 

 
 

Cyfrwng Teuluoed
d (plant 
bach) 

Teuluoed
d (plant 

hyn) 

Pobl 
Ifanc (11 

- 25) 

Oedolion 
/ 

Cymuned
au 

(Saesneg) 

Oedolion 
/ 

Cymuned
au 

(Cymraeg) 

Y 
cyfrynga

u 

Pwysigio
n 

Facebook x x x x x   
Twitter    x x x x 

Instagram x  x x x   
Datganiad
au i’r wasg      x x 
Papurau 

Bro x x   x   
Papur 

Saesneg 
Wythnosol 

x x  x x   

Posteri a 
pamffledi x x x x x   
Gwefan x x x x x x x 

e-
gylchlythyr x x  x x  x 
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Canllaw Facebook 
 

Gwefan cymdeithasol sy’n cynnwys proffiliau personol, tudalennau cwmni, 
corfforaeth neu sefydliad, marchnadoedd, a grwpiau cyhoeddus a phreifat. 
 

Pam? 

 Hyrwyddo digwyddiadau 

 Ymgysylltu gyda’r cyhoedd 

 Rhannu newyddion y fenter 

 Rhannu newyddion perthnasol arall 
 Hysbysebu 

Pryd? 

Dylid postio neges yn aml er mwyn aros yn gyfredol a gweladwy. 

O leiaf dwywaith yr wythnos. 

Amseroedd strategol (pryd mae’ch cynulleidfa yn defnyddio Facebook? E.e. ar ôl 
gwaith neu ar ôl swper) 

Pwy mae’n targedu? 

 

 Teuluoedd (plant bach) 

 Teuluoedd (plant hyn) 

 Pobl Ifanc (11-25) 

 Cymunedau (Saesneg) 

 Cymunedau (Cymraeg) 
 

Pa fath o dudalen? 

Tudalen (Cwmni, Corfforaeth neu Sefydliad) 

● Er mwyn creu digwyddiadau 
● Yn ffenest siop gyhoeddus 
● I ymgysylltu gyda’r cyhoedd 
● Gallu gweld ‘mewnweliadau’ 
● Gallu hysbysebu 

Proffil Person (proffil ar gyfer aelod staff sy’n llwyr 
broffesiynol ac ar wahân i’w proffil personol) 

● Er mwyn i’r cyhoedd ymgysylltu’n 
uniongyrchol gydag aelod o staff ar-lein 

 

Gwiriwch y rhestr isod i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r 
cyfrwng: 
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[Cyfarwyddiadau gosod tudalen wedi tynnu gan fod y Mentrau 
eisoes gyda thudalennau wedi eu gosod] 

 

Gwneud y mwyaf o’r dudalen 
 

 Defnyddio botwm ‘mewnweliadau’ i weld pwy yw’r gynulleidfa, pa negeseuon 
sy’n gweithio orau, pa amseroedd mae’r gynulleidfa ar Facebook 

 Tagio cyfryngau perthnasol mewn negeseuon drwy ddefnyddio @____ o 
fewn y neges 

 Rhoi llun a dolen ym mhob neges  (os nad oes llun/poster perthnasol, 
defnyddiwch eich logo) 

 Rhannwch newyddion/negeseuon eich partneriaid i adeiladu perthynas 

 Rhannwch wybodaeth gyffredinol am y Gymraeg (erthyglau o newyddion 
da, datblygiadau pwysig ayyb) 

 Gallwch amserlennu eich negeseuon i fynd ar amseroedd penodol yn y 
dyfodol. Ffordd effeithlon o ddefnyddio’ch amser ar-lein. 

 Crëwch dudalennau digwyddiadau ar y dudalen. Mae hyn yn arddangos 
gymaint o bethau sydd gan y mentrau’n mynd ymlaen, ac yn llai dryslyd na 
llwyth o bosteri ar y prif dudalen. 

 Gallwch greu ‘fideo byw’ o ddigwyddiadau. Ffordd dda o ymgysylltu gyda 
chynulleidfa oedd methu bod yno a’i ddefnyddio i hyrwyddo’r rhai nesaf. 

 Edrychwch ar yr opsiynau ‘boots post’ neu hysbysebu - rhad ond effeithiol! 
 Defnyddiwch fideos (maint sgwar yn cynnwys isdeitlau) a gosod ‘croes 

bostio’ i MIC allu rhannu’n bellach 

 Adolygwch eich adran wybodaeth yn gyson i sicrhau fod yr wybodaeth yn 
gyfredol 

 Defnyddiwch emojos lliwgar i dynnu sylw(pan yn briodol i'r gynulleidfa) 

 Anfonwch wahoddiad i bobl hoffi’ch tudalen yn gyson 

 Ceisiwch ofyn cwestiwn yn eich post i gadw diddordeb eich dilynwyr 

 Cysylltwch eich tudalen Facebook a’ch tudalen Instagram fel un cyfrif, gall 
hyn fod yn effeithiol tu hwnt os yn defnyddio ‘boost post’ neu hysbysebu 
sy’n gosod ar y ddau gyfrwng 

 .... mae mwy o ‘top tips’ am greu negeseuon effeithiol yn yr atodiadau 
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Canllaw Twitter 
 

Gwefan cymdeithasol sy’n cynnwys un math o gyfrif gyda phwyslais ar ‘tweets’ byr 
a bachog gan arwain at wefannau allanol. 
 

Pam? 

 Hyrwyddo digwyddiadau 

 Ymgysylltu gyda’r cyfryngau a phwysigion 

 Rhannu newyddion y fenter 

 Rhannu newyddion perthnasol arall 

Pryd? 

Dylid postio neges yn aml er mwyn aros yn gyfredol a gweladwy. 

Pwy mae’n targedu? 
 

 Oedolion 

 Y Cyfryngau 

 Pwysigion 
 

Gwiriwch y rhestr isod i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r 
cyfrwng: 
[tynnu rhai cyfarwyddiadau yn ymwneud gyda gosod cyfrif gan fod gan pob 
menter gyfrif eisoes] 

❏ Dilynwch gyfrifon cwmnïau lleol, cyfryngau lleol a chenedlaethol, pwysigion, 
pobl ddylanwadol yn eich cymuned, holl bartneriaid ‘Cymraeg’ 

❏ Defnyddio gwefan Tweetdeck neu Hootsuite (mae eraill ar gael hefyd) i allu 
amserlennu negeseuon, byrhau dolenni gwefan, gallu gweld ystadegau 
defnyddiol 

 Defnyddio #hashtags priodol e.e. #yagym (Yr Awr Gymraeg) rhwng 8yh a 
9yh ar nos Fercher neu #aydysgwyr (Awr y Dysgwyr) rhwng 9yh a 10yh ar nos 
Lun. 

 Defnyddio # sy’n ymwneud gyda digwyddiadau (e.e. #cwpanybyd) neu 
bynciau (e.e. #Cymraeg2050) 

 Defnyddio gwefan analytics.twitter.com i weld pwy yw’r gynulleidfa, pa 
negeseuon sy’n gweithio orau, pa amseroedd mae’r gynulleidfa ar Twitter 

 Tagio cyfryngau perthnasol mewn negeseuon drwy ddefnyddio @____ o 
fewn y neges 

 Rhoi llun/fideo a dolen ym mhob neges  
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 Rhannwch newyddion/negeseuon eich partneriaid i adeiladu perthynas 

 Rhannwch wybodaeth gyffredinol am y Gymraeg (erthyglau o newyddion 
da, datblygiadau pwysig ayyb) 

 Gallwch amserlennu eich negeseuon i fynd ar amseroedd penodol yn y 
dyfodol. Ffordd effeithlon o ddefnyddio’ch amser ar-lein. 

 Adolygwch eich adran wybodaeth yn gyson i sicrhau fod yr wybodaeth yn 
gyfredol 

 Defnyddiwch emojos lliwgar i dynnu sylw(pan yn briodol i'r gynulleidfa) 

 Ceisiwch ofyn cwestiwn yn eich post i gadw diddordeb eich dilynwyr 
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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 
cynnwys… 

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) 

Dilynwch y templed isod i greu Datganiad i’r Wasg am eich 
newyddion. 
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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 
  
  



 

 
  Llawlyfr Marchnata a 

Chyfathrebu 
 

 

Canllaw Posteri a Phamffledi 
 

Ffordd draddodiadol ond effeithiol i hyrwyddo ar y stryd, mewn siopau neu 
ganolfannau neu mewn digwyddiadau. 
 

Pam? 

 Hyrwyddo digwyddiadau 

 Rhannu gwybodaeth am y fenter 

Pwy mae’n targedu? 
 

 Teuluoedd (plant bach) 

 Teuluoedd (plant hyn) 

 Pobl Ifanc (11-25) 

 Cymunedau (Saesneg) 
 Cymunedau (Cymraeg) 

 
Gwiriwch y rhestr isod i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r 
cyfrwng: 

 Rhoi teitl yn fawr ar y brig 

 Defnyddio lliwiau sy’n cyfateb i'ch brand neu i liwiau swigod Mentrau 

 Defnyddio ffont a maint testun clir ar gyfer disgrifiad, dyddiad ac amser 

 Gosod llun cyfredol a pherthnasol 

 Gosod logos ar hyd y gwaelod, gyda chefndir tryloyw (gan gofio peidio 
newid siâp y logos!) 

 Edrychwch ar y fewnrwyd am dempledi posteri a/neu logos ymgyrchoedd 
ar ffurf cywir 

 Cynnwys ffordd i gael mwy o wybodaeth e.e. cyfeiriad gwefan / eich @ 
twitter, facebook neu instagram 
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Canllaw Gwefan 

Prif ffenest siop ddigidol a phroffesiynol ar gyfer y fenter. 

 

Pam? 

I hyrwyddo: 

 Gwaith a phrif neges y fenter 
 Gwybodaeth gyswllt y fenter 

 Delwedd broffesiynol y fenter 

Pwy mae’n targedu? 

 

 Teuluoedd (plant bach) 

 Teuluoedd (plant hyn) 

 Pobl Ifanc (11-25) 

 Cymunedau (Saesneg) 

 Cymunedau (Cymraeg) 

 Y Cyfryngau 

 Pwysigion 

 

Gwiriwch y rhestr isod i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r 
cyfrwng: 
 

❏ Logo ac enw’r fenter yn glir ar y wefan 

❏ Disgrifiad o nod ac amcanion y fenter yn glir ar y wefan 

❏ Gwybodaeth gyswllt a chyfeiriad yn glir ar y wefan 

❏ O leiaf 1 darn o newyddion newydd pob mis 

❏ Gwybodaeth am brif brosiectau’r fenter ar y wefan 

❏ Lluniau deniadol a pherthnasol ar y wefan 

❏ Delwedd ac iaith broffesiynol yn cael ei ddefnyddio 

❏ Logos noddwyr a phartneriaid gyda dolenni i’w gwefannau ar y wefan 

❏ Sicrhewch fod yr holl wybodaeth ar y wefan yn berthnasol a chyfredol gan 
taw dyma’r ffenest siop gyntaf i gynulleidfa newydd 
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Canllaw e-gylchlythyr 
 
Cylchlythyr ar ffurf e-bost gyda phigion o’ch newyddion, datblygiadau a 
digwyddiadau ac yn ffordd dda i gynnal perthynas gyda chynulleidfa sydd eisoes 
wedi dangos diddordeb. 
 

Pam? 

 Hyrwyddo digwyddiadau 

 Cadw perthynas gyda’r cyhoedd 

 Rhannu newyddion y fenter 

Pryd? 

Yn dibynnu ar eich newyddion - chwarterol, misol, wythnosol 

Pwy mae’n targedu? 

 

 Teuluoedd (plant bach) 

 Teuluoedd (plant hyn) 

 Cymunedau (Saesneg) 

 Cymunedau (Cymraeg) 

 Pwysigion 

 
Gwiriwch y rhestr isod i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r 
cyfrwng: 
 

❏ Defnyddiwch wefan fel Mailchimp er mwyn rheoli rhestr ddosbarthu a 
dylunio’r e-gylchlythyr 

❏ Logo ac enw’r fenter yn glir ar dop yr e-gylchlythyr 

❏ Sicrhau bod enw’r fenter yn y pwnc 

❏ Gwybodaeth gyswllt yn glir waelod yr e-gylchlythyr 

❏ Peidiwch rhoi gormod o wybodaeth, dim ond pigion gan arwain i’ch gwefan, 
tudalen Facebook neu rywle arall am fwy o wybodaeth 

❏ Llun deniadol neu bosteri i ddal llygad 

❏ Delwedd ac iaith broffesiynol yn cael ei ddefnyddio 

❏ Sicrhewch fod y rhestr ddosbarthu yn cael ei ddiweddaru’n aml gan 
sicrhau bod y derbynwyr eisoes wedi cytuno i dderbyn yr e-gylchlythyr 
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Canllaw Fideo a Lluniau 
 

Gall lun da ddweud llawer mwy ‘na geiriau a fideo yw’r cyfrwng sydd fwyaf 
effeithiol wrth dynnu sylw defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol. 
 

Pam? 

 Ffordd o hyrwyddo eich gweithgaredd 

 Tynnu sylw eich defnyddwyr 

 Adnodd marchnata gwych 

Pryd? 

 I gefnogi ymgyrchoedd 

 I hyrwyddo eich digwyddiad 

 I godi ymwybyddiaeth o’ch gwaith o ddydd i ddydd neu o brosiect penodol 

 
Pethau i'w hystyried wrth recordio fideo: 
 

 Gwiriwch nad oes golau llachar yn y cefndir 

 Peidiwch recordio o flaen cefndir rhy brysur ond ceisiwch gael elfen o’ch 
brand yno 

 Recordiwch gyfweliadau mewn man tawel, heb sŵn cefndir nag atsain 

 Ceisiwch gael y corff o’r cluniau i fyny mewn I'r llun, gan osgoi torri’r pen 

 Sicrhewch bod digon o fideo cyn ac ar ôl y siarad fel bod modd torri’r fideo 
a golygu 

 

Pethau i'w hystyried wrth olygu fideo: 
 

 Defnyddiwch ffrâm sgwâr, sydd yn gweithio’n dda i'r cyfryngau 
cymdeithasol  

 Sicrhewch fod ansawdd y sain yn dda ac yn glir 

 Gosodwch isdeitlau 

 Ceisiwch gynnwys sgrin deitl a diwedd 
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Pethau i'w hystyried wrth dynnu lluniau: 
 

 Defnyddiwch y tric ‘traean’ gan osod y grid ar eich camera a defnyddiwch y 
llinellau i fframio’r elfen o ddiddordeb 

 Sicrhewch bod digon o wagle o gwmpas eich elfen o ddiddordeb fel bod 
modd ‘cropio’ 

 Defnyddiwch linellau naturiol i arwain y llygad ar bwynt o ddiddordeb 

 Gwiriwch nad oes golau llachar yn y cefndir, oni bai os ydych am gael 
effaith cysgod 

 Peidiwch recordio o flaen cefndir rhy brysur ond ceisiwch gael elfen o’ch 
brand yno 

 Ceisiwch gael y corff i gyd yn y llun, neu os oes rhaid torri, yna torrwch o’r 
cluniau i fyny neu o’r ysgwyddau i fyny, gan osgoi torri’r pen 

 Os oes elfen ailadroddus, yna ceisiwch lenwi’r llun fel ei fod yn ymddangos 
bod yr ailadrodd yn digwydd y tu hwnt i ffram y llun 

 
Canllaw Instagram 
 
Gwefannau cymdeithasol sy’n cynnwys un math o gyfrif gyda phwyslais ar 
ddelweddau a storiau. 
 

Pam? 

 Hyrwyddo eich gweithgarwch dydd i ddydd 

 Ymgysylltu gyda’ch cynulleidfaoedd 

Pryd? 

Instagram: Dylid ‘postio’ llun yn lled aml i gadw diddordeb. Gallwch roi ‘stori’ yn 
aml iawn (hyd ar 5 y dydd. 
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Pwy mae’n targedu? 
 

 Teuluoedd (plant bach) 

 Pobl Ifanc (11-25) 

 Oedolion (Cymraeg a Saesneg) 
 

Gwiriwch y rhestr isod i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r 
cyfrwng: 
 

❏ Dilynwch gyfrifon cwmnïau lleol, cyfryngau lleol a chenedlaethol, pwysigion, 
pobl ddylanwadol yn eich cymuned, holl bartneriaid ‘Cymraeg’ 

 Defnyddio # sy’n ymwneud gyda digwyddiadau (e.e. #cwpanybyd) neu 
bynciau (e.e. #Cymraeg2050) neu sy’n disgrifio cynnwys neu weithgarwch 
eich llun (e.e. #funrun) 

 Tagio cyfryngau perthnasol mewn negeseuon drwy ddefnyddio @____ o 
fewn y neges 

 Defnyddiwch sticeri neu gifs i fywiogi eich storiau (chwiliwch ‘Cymraeg’ a 
daw nifer o gifs Cymraeg fel opsiynau) 

 Defnyddiwch y ffilteri gwahanol i wneud eich lluniau’n ddeniadol 

 Adolygwch eich adran wybodaeth yn gyson i sicrhau fod yr wybodaeth yn 
gyfredol 

 Defnyddiwch emojos lliwgar i dynnu sylw i'ch neges (pan yn briodol i'r 
gynulleidfa) 

 Ceisiwch ofyn cwestiwn neu osod ‘poll’ yn eich storiau i gadw diddordeb 
eich dilynwyr 
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Canllaw Systemau Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol 
 

Gwefannau sy’n eich helpu i reoli gwahanol gyfryngau cymdeithasol. 
 

Pam? 

 Hwyluso eich gwaith cyfryngau cymdeithasol 

 Eich galluogi i reoli ymgyrchoedd yn effeithiol 

Pryd? 

Gallwch wneud eich holl waith cyfryngau cymdeithasol mewn un, gan 
ddefnyddio’r systemau amserlennu i gyhoeddi eich negeseuon ar amseroedd 
penodol 

Pa systemau sydd ar gael: 
 

 ‘Publishing Tools’ Facebook – system reoli negeseuon ‘Teclynnau Cyhoeddi’ 
yn fewnol ar eich tudalen Facebook. Posib amserlennu a thracio un 
tudalen ar y tro. Am ddim. 

 Tweetdeck (tweetdeck.twitter.com) - system reoli cyfrifon Twitter yn unig. 
Gwych ar gyfer edrych ar sawl cyfrif ar yr un pryd, creu rhestrau, dilyn 
ymgyrchoedd a mwy. Posib amserlennu hyd at 30 neges ar yr un tro. Am 
ddim. 

 Hootsuite – system reoli aml gyfrwng (Facebook / Twitter / Instagram) 
Gwych ar gyfer rheoli’r gwahanol gyfryngau o un man. Fersiwn cyfyngedig 
am ddim i'w ddefnyddio, gyda fersiwn estynedig yn cynnwys mwy o 
adnoddau ar dal misol. 

 
Mae mwy o systemau fel Hootsuite (e.e. Buffer) ble mae modd rheoli aml gyfrwng 
mewn un man, ond i gyd yn fersiynau cyfyngedig am ddim. Chwiliwch ‘social 
media content managing system’ i weld yr holl opsiynau gwahanol. 
 
Cofiwch ddefnyddio’r adrannau ‘analytics’ o’r systemau hyn, gall eich helpu i weld 
pwy mae’ch negeseuon yn cyrraedd. Bydd modd i chi ddefnyddio’r ystadegau i 
wella eich targedu, yn enwedig gan ddefnyddio system hysbysebu, ble mae modd 
targedu’r demograffeg rydych yn cael yn anodd i ymgysylltu yn organig. 
Mae llawer iawn o help ar gael allan ar y we sy’n rhoi tips am gael y mwyaf o’r 
cyfryngau cymdeithasol gyda fideos, gwybograffeg (infographics) sy’n llawn 
gwybodaeth. Neu codwch y ffon i alw Mentrau Iaith Cymru! 
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Atodiad - Rhestr Wirio a Datblygu 
Defnyddiwch y tabl isod i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r holl sianeli 
marchnata a chyfathrebu sydd ar gael i chi yn effeithiol.  
 
Cofiwch ddarllen a gwirio’r canllawiau cyn ticio’r blwch. 
 

Cyfrwng Ddim yn ei 
ddefnyddio 

Lle i wella Defnyddio’n 
effeithiol 

Facebook    

Twitter    

Instagram/Snapcha
t 

   

Datganiadau i’r 
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