
Gohebwyr Ifanc 
yr Amgylchedd  
Newyddiaduraeth amgylcheddol 
dan arweiniad ieuenctid



Croeso i’ch canllaw i Ohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yng Nghymru, cystadleuaeth newyddiaduraeth 
amgylcheddol ryngwladol sy’n cael ei harwain gan ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11 – 25 oed. 

Mae’r ffordd yr ydym yn defnyddio adnoddau’r byd yn un o’r heriau mwyaf y mae’r ddynoliaeth yn ei hwynebu 
ac mae gan unrhyw un sy’n ymchwilio i faterion gwyrdd ac yn adrodd arnynt y potensial i wneud gwahaniaeth 
enfawr. Mae gohebwyr ifanc yn archwilio ac yn codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol yn eu cymunedau 
ac yn cynnig atebion trwy adrodd ymchwiliol, creu ffilmiau neu ffotograffiaeth

Byddwch yn rhan o Ohebwyr Ifanc yr Amgylchedd 

• Datblygwch sgiliau gydol oes mewn cyfathrebu, ymchwil, datrys problemau a dadansoddi beirniadol
• Datblygwch eich taith i fod yn ddinesydd byd-eang, cyfrifol yn gymdeithasol ac yn wybodus yn foesegol
• Deallwch sut mae ein materion lleol yn cysylltu â materion byd-eang 
• Byddwch yn rhan o rwydwaith YRE – Rhannwch syniadau a dysgwch oddi wrth bobl ifanc ar draws y byd
• Codi ymwybyddiaeth o’r materion amgylcheddol lleol yng Nghymru sy’n bwysig i chi

Pwy all gymryd rhan

Gall unrhyw un gymryd rhan cyhyd â’ch bod rhwng 11 a 25 oed. Gallwch gymryd rhan fel unigolyn neu fel rhan o 
ysgol neu græp ieuenctid.  Ymunwch yma. 

Mae YRE yn cefnogi dysgu a datblygu trwy eco bwyllgorau ysgolion, gwersi daearyddiaeth, gwyddoniaeth, 
Saesneg iaith a phrosiect dinasyddiaeth fyd-eang Bagloriaeth Cymru. 

Yn 2018, helpodd cais buddugol Rhyngwladol a Chymru y gystadleuaeth Litter Less i aelodau Græp 1af Sgowtiaid 
Johnston yn Sir Benfro gael eu bathodyn Gweithgaredd Cadwraeth Amgylcheddol. 

Methodoleg YRE

Dylai pob Gohebydd Ifanc ddefnyddio Methodoleg YRE i’ch tywys drwy’r broses. Mae’n bwysig iawn eich bod 

1. Yn ymchwilio ac yn archwilio eich testun yn drwyadl ar gyfer pob fformat, erthygl, ffilm a llun
2. Yn awgrymu atebion ymarferol y gellir eu cyflawni ar gyfer eich mater
3. Yn adrodd eich stori trwy ysgrifen, ffilm neu ffotograffiaeth
4. Yn lledaenu eich cais trwy dri chyfrwng gwahanol o leiaf

Nodau Datblygu Cynaliadwy

Mae’n rhaid i bob cais YRE fod yn gysylltiedig ag 
un o Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd 
Unedig, gallai stori am dref yn mynd yn ddi-blastig 
fod yn gysylltiedig ag un or 17 nod. Dewiswch y 
nod sy’n adlewyrchu eich stori orau.

Gweler yr holl nodau cynaliadwy yma

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Dewis ac Ymchwilio i’ch stori

P’un ag ydych yn newyddiadurwr gweithredol, yn flogiwr lleol neu’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth fel 
Gohebydd Ifanc yr Amgylchedd, mae’r rheolau ar gyfer dod o hyd i straeon, ymchwilio iddynt a’u hysgrifennu yr 
un peth. Dyma rai awgrymiadau i’ch rhoi ar ben y ffordd… 
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Dewch o hyd i rywbeth sydd yn 
digwydd nawr

Mae newyddiaduraeth am bethau sydd yn 
‘newydd’ neu o leiaf yn newydd i’ch darllenwyr 
a’ch gwylwyr. Nodwch rywbeth sydd yn 
digwydd fel man cychwyn ar gyfer eich erthygl. 
Gallai fod yn ymgyrch i ddiogelu draenogod 
yn eich ardal, busnesau’n ceisio rhoi’r gorau i 
ddefnyddio plastig, menter newydd i gael pobl i 
feicio i’r ysgol neu don o gæynion am sbwriel yn 
eich parc lleol. Bydd y ffaith ei fod yn newydd 
yn rhoi rheswm i’ch darllenwyr a’ch gwylwyr 
ddarllen y stori hon nawr. 

Ysgrifennwch linell sydd yn 
gwerthu’r stori 

Nodwch rywbeth sydd yn newid a’r cwestiwn 
yr ydych eisiau ei ofyn am y newid hwnnw. 
Rhowch y ddwy gydran gyda’i gilydd ac mae 
gennych linell sydd yn gwerthu’r stori i’r 
darllenwyr. Gallai ddweud… 
“Mae ymgyrch newydd yn ceisio glanhau 
ansawdd aer yng Nghasnewydd, felly beth 
gall gwleidyddion lleol ei wneud i wneud aer y 
ddinas yn fwy diogel?” 

Nodwch y cwestiwn sydd angen ei 
ofyn yn eich barn chi 

Efallai fod ymgyrch i lanhau ansawdd aer yn 
gwneud stori newyddion dda, ond mae angen i 
erthygl hwy ofyn cwestiwn am y mater hwnnw. 
Bydd gan lawer o ddarllenwyr papur lleol blant 
a allai ddioddef o asthma, ac efallai y byddant 
eisiau gwybod a fyddai’r ymgyrch hwn yn 
gweithio, neu efallai eu bod eisiau gwybod beth 
sydd angen i wleidyddion lleol ei wneud i wneud 
aer yn llai peryglus. 

Ymchwiliwch i’ch testun

Cyn dechrau cyfweld â phobl, bydd angen i 
chi ddeall yn iawn beth yw’r broblem a beth 
yw rhai o’r prif faterion a’r achosion. Beth yw 
effaith aer llygredig mewn dinasoedd? Beth 
mae gwleidyddion ac ymgyrchwyr gwahanol 
yn ei ddweud amdano? Beth maent yn credu 
sydd angen ei wneud? Pan fydd gennych 
ryw ddealltwriaeth o’r problemau, byddwch 
yn barod i ystyried pwy y mae angen i chi eu 
cyfweld a’r cwestiynau sydd angen i chi eu 
gofyn iddynt.

Mae Gohebwyr Ifanc yr 
Amgylchedd yn gweithredu mewn 
38 o wledydd ar draws y byd. Caiff 

ei gydlynu’n rhyngwladol gan y 
Sefydliad Addysg Amgylcheddol 
ac fe’i darperir yng Nghymru gan 

Gadwch Gymru’n Daclus.

Mae Cymru’n cymryd rhan yng 
nghystadleuaeth Litter Less 

Gohebydd Ifanc yr Amgylchedd, a 
ariennir gan Wrigley.

Bydd enillwyr y gystadleuaeth 
genedlaethol yng Nghymru’n cael 

eu cynnwys yn y gystadleuaeth 
ryngwladol.



Siaradwch â’r bobl sydd yn bwysig

P’un ai eich bod yn adrodd am lygredd aer, draenogod, sbwriel neu blastig, bydd angen i chi siarad â’r bobl sydd 
eisiau gwneud newidiadau (ymgyrchwyr) a phobl sydd â’r grym i wneud y newidiadau hynny (fel gwleidyddion 
neu bobl fusnes).  Yn ddelfrydol, byddwch yn canfod pobl sydd â syniadau gwahanol iawn am yr hyn sydd yn 
bwysig.  Bydd gwleidyddion yn gallu dweud wrthych beth maent eisoes wedi ei wneud, beth maent yn bwriadu ei 
wneud a’u barn am syniadau eraill i ddatrys y broblem.  Ond mae angen i chi, yn gyntaf, siarad â phobl sydd wedi 
eu heffeithio gan y materion er mwyn deall beth yw’r broblem.  Dewch o hyd i rywun ag asthma sydd yn gorfod 
cerdded i’r ysgol ar strydoedd llygredig neu rywun sydd wedi cael llond bol ar y sbwriel yn eu parc lleol ac wedi 
penderfynu dechrau gwneud y gwaith glanhau eu hunain.

• Penderfynwch pwy y mae angen i chi siarad â nhw. A ydynt yn berthnasol i’ch stori?

• Gwnewch rywfaint o waith paratoi. Gwnewch yn siær bod gennych wybodaeth sylfaenol am y bobl y 
byddwch yn cyfweld â nhw, yr hyn y maent yn ei wneud, sut maent yn berthnasol a pha wybodaeth rydych 
eisiau ei chael ganddynt. Paratowch rai cwestiynau ymlaen llaw.

• Siaradwch â phobl. Pan fyddwch yn siarad â phobl byddwch yn creu sgwrs yn hytrach na bod wedi paratoi 
atebion i’r cwestiynau ar e-bost.

• Dylech dorri’r garw ond ei wneud yn berthnasol. Defnyddiwch rywfaint o’r ymchwil yr ydych wedi ei gwneud, 
‘Rwy’n gweld eich bod wedi rhoi sylw ar ….. mewn stori newyddion ddiweddar….’, ‘Rwy’n credu eich bod wedi 
mynd i fy ysgol i...’

• Gofynnwch gwestiynau agored am y byddwch yn cael llawer mwy o wybodaeth trwy ofyn cwestiynau agored, 
er enghraifft, sut, pam, dywedwch wrthyf am.

• Gwrandewch a pheidiwch â thorri ar draws, cadwch yn dawel a bydd y person yr ydych yn cyfweld â nhw yn 
siarad.

• Byddwch yn chwilfrydig gyda diddordeb ym mhopeth, defnyddiwch iaith eich corff i ddangos diddordeb – 
gwenwch, amneidiwch eich pen, rhowch fynegiant calonogol ar eich wyneb.



Erthyglau ysgrifenedig, uchafswm o 1,000 o eiriau a hyd at dri llun

Mae ysgrifennu erthygl newyddion a chreu adroddiad sydd yn tynnu sylw eich darllenydd yn gamp. Mae gan bawb 
eu harddull ysgrifennu unigryw fodd bynnag a gall y canllawiau hyn eich helpu i greu adroddiad newyddion fydd yn 
denu eich darllenydd.

• Cynlluniwch eich erthygl. Edrychwch ar yr holl wybodaeth yr ydych wedi ei chasglu a dewiswch beth yr 
hoffech ei gynnwys.

• Ysgrifennwch ar gyfer eich cynulleidfa. Nodwch eich cynulleidfa ac ysgrifennwch yn briodol ar eu cyfer.

• Pwy, Beth, Ble, Pryd, Pam, Sut?  Dylid cynnwys yr atebion i’r cwestiynau hanfodol hyn yng nghorff eich 
adroddiad.

• Ewch yn fyd-eang. Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yn ymwneud â chysylltu materion lleol â materion 
eraill ar draws y byd. Dylai pob adroddiad gynnwys goblygiadau byd-eang y mater. 

• Adroddwch, peidiwch â mynegi barn. Dywedwch stori sydd yn ffeithiol, yn ddiduedd ac yn cynnwys 
safbwyntiau gwrthgyferbyniol.

• Ysgrifennwch arweiniad da. Defnyddiwch linell sydd yn gwerthu’r stori, sydd yn fyr ac yn gryno.  Dylai 
gynnwys agwedd bwysicaf yr adroddiad.

• Cofiwch gynnwys dyfyniadau a chyfweliadau. Mae’n hanfodol cynnwys dyfyniadau perthnasol a 
chyfweliadau gyda phobl briodol yn eich adroddiad. Gallech gyfweld ag athrawon, cydweithwyr, myfyrwyr, 
arweinwyr cymunedol, arbenigwyr, cynghorwyr lleol neu ymgyrchwyr fyddai’n ychwanegu amrywiaeth o 
safbwyntiau a barn.

• Dylai penawdau fod yn fyr ac yn uniongyrchol, peidiwch â bod yn ddiflas!

• Mae lluniau a phenawdau yn ffordd wych o wella eich adroddiad ond mae angen iddynt fod yn berthnasol ac 
o ansawdd da.

• Defnyddiwch ffeithluniau – Os ydych wedi cynnal arolwg neu holiadur yna defnyddiwch ffeithlun efallai yn 
lle ysgrifennu’r canlyniadau. Gall hyn ddal llygaid a chyfrif fel llun yn hytrach na geiriau.

• Golygwch eich adroddiad. Defnyddiwch wiriwr sillafu, gwiriwch eich gramadeg, ffurf brawddegau, gwiriwch 
ffeithiau – gwnewch yn siær bod eich holl ffeithiau yn gywir, yn dod o ffynhonnell ddibynadwy a bod y 
safbwyntiau yn gytbwys.

• Ysgrifennwch fel y byddech yn siarad. Sut y byddech yn dweud y stori hon wrth ffrind? Mae hynny’n weddol 
agos at y ffordd y dylech ei hysgrifennu.



Lluniau, gyda theitl o hyd at 140 o nodau a phennawd o uchafswm o 100 gair

Gall y ceisiadau fod ar ffurf ffotograffiaeth groniclo neu ymgyrchu:

Mae croniclad hefyd yn cael ei adnabod fel ffotograffiaeth ddogfennol ac mae’n arddull ffotograffiaeth sydd yn 
cyfleu eiliad neu ddigwyddiad ar ffurf naratif, h.y. delweddau sydd yn dweud stori.

Mae ffotograffiaeth ymgyrchu yn fath o lun wedi ei lwyfannu ar gyfer dweud stori neu gyfleu safbwynt.

Prif ddiben lluniau a ddefnyddir mewn straeon newyddion yw dal llygaid ac annog y gwyliwr i ddarllen y stori 
newyddion. Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd, ond mae pob llun ‘tudalen flaen’ yn gallu dweud stori, ac fel 
arfer yn gwneud hyn yn wreiddiol gan wneud i’r gwylwyr deimlo nad ydynt erioed wedi gweld llun o’r fath o’r 
blaen.  Beth yw’r stori y tu ôl i’r llun?

• Cynlluniwch ymlaen llaw bob amser  – meddyliwch am y stori yr ydych yn ceisio ei dweud a meddyliwch am y 
lle gorau i gynnwys llun sydd yn amlygu’r mater

• Tynnwch sawl llun ond cymerwch amser i edrych ar eich delweddau a dewiswch y gorau i’w cyflwyno – 
ceisiwch ddefnyddio onglau a safbwyntiau gwahanol.

• Mae angen i’ch testun fod yn glir i’r gwyliwr.  Mae gan bob delwedd dda yn y byd destun sydd yn gallu bod yn 
berson, yn wrthrych, neu’n rhywbeth arall. Unwaith bydd gennych eich testun, gallwch ddatblygu gweddill y 
ddelwedd o amgylch hwnnw.

• Ewch mor agos â phosibl at y testun gan osgoi chwyddo er mwyn cynnal yr ansawdd.

• Gwnewch yn siær bod y ddelwedd yn glir a heb ei goleuo’n ormodol. Waeth pa mor dda yw’r testun, os yw’n 
un neu’r llall o’r rhain, caiff ei anwybyddu.

• Dylech ymarfer defnyddio eich offer. Os ydych yn defnyddio camera yn hytrach na ffôn clyfar, 
ymgyfarwyddwch ag ef a dechreuwch ymarfer gyda’ch camera mewn modd gweithredu â llaw. Unwaith y 
byddwch wedi meistroli hyn, byddwch yn gwybod galluoedd a chyfyngiadau eich offer ac yn gallu addasu 
eich gosodiadau yn unol â hynny.

• Dylech osgoi golygu eich lluniau yn sylweddol a pheidiwch â newid realiti.  Dim ond mân newidiadau y 
gallwch eu gwneud, fel tocio a mân addasiadau. Bydd deall Cydbwysedd Lliwiau yn eich helpu i osod rhyw 
fath o naws ‘yn y camera’ heb ddefnyddio hildwyr.

• Talwch sylw i’r cefndir – mae hyn mor bwysig â gweddill y ddelwedd a gellir ei ddefnyddio i helpu gyda’r 
cyfansoddiad a’r cyfathrebu.

• Dylai eich teitl a’ch pennawd roi rhywfaint o gyd-destun sylfaenol i’r gwyliwr sy’n ei wella ac yn esbonio beth 
sy’n digwydd, dylai’r llun ddweud y stori



Ffilm, uchafswm o dair munud

Gall ffilmiau fod yn ffordd gyffrous o gyfleu eich neges ac maent yn ffordd wych o gynnwys tîm o bobl wahanol 
gyda chryfderau gwahanol. Mae rhai ohonom yn rhoi cyfweliad rhagorol neu’n wych yn ysgrifennu sgriptiau 
tra bod rhai ohonom yn well yn gweithredu camera neu’n trefnu’r prosiect. Nodwch yr awgrymiadau canlynol a 
byddwch ar y trywydd iawn i greu ffilm wych.

• Dewiswch arddull eich ffilm – gall ffilmiau fod mewn arddull cronicl neu ymgyrch felly meddyliwch a oes 
angen adroddiad newyddion dogfennol neu ffilm mewn arddull hysbyseb arnoch. Pa un fyddai’n dweud eich 
stori orau?

• Cynlluniwch eich stori. Dylech greu bwrdd stori yn amlinellu eich strwythur a’r llinell amser ar gyfer eich 
ffilm a dylech gynnwys pwy/beth yr hoffech ei gynnwys yn y ffilm.

• Crëwch restr o ddarluniau gyda manylion y delweddau a’r golygfeydd y mae angen i chi eu creu

• Ysgrifennwch sgript, cadwch hi’n fyr, yn lleol ac yn syml. Dangoswch yn hytrach na dweud. 

• Dyrannwch swyddi - pwy yw’r cyfarwyddwr, y person sy’n cyfweld, camera a goleuadau, meicroffon a sain.

• Gwirio offer. Gwnewch yn siær bod gennych yr holl offer sydd ei angen arnoch, efallai y byddwch eisiau 
defnyddio trybedd i leihau cryndod. Ydych chi’n deall sut i ddefnyddio’r offer ac a yw’n gweithio’n gywir ac 
wedi ei wefru?

• Mae sain yn bwysig ac mae sæn diangen yn y cefndir yn amharu - dewiswch le tawel i gynnal cyfweliadau er 
enghraifft.

• Gwnewch eich cyfweliadau yn gyntaf a dilynwch yr awgrymiadau cyfweld.

• Dewiswch yr hyn yr ydych yn ei ffilmio’n ofalus – ffilmiwch luniau sydd yn symud a defnyddiwch amrywiaeth 
o onglau, delweddau agos a llydan i ennyn diddordeb.

• Gall fod angen golygu’r Sgript Derfynol sydd yn dilyn cyfweliadau a ffilm.

• Golygwch eich gwaith yn ofalus a dewiswch y darnau mwyaf diddorol o’r cyfweliadau a’r ffilm o’r olygfa.

• Ychwanegwch gerddoriaeth – Os byddwch yn dewis ychwanegu cerddoriaeth, dewiswch yn ofalus ac yn 
briodol a byddwch yn ofalus o hawlfraint.



Tips – Photography, with title of up to 140 
characters and a caption of max 100 words

Entries can be in the form of reportage or campaign 
photography:

Reportage is also known as documentary photography 
and is a photographic style that captures a moment or 
event in narrative fashion, i.e. images that tell a story.

Campaign photography is a type of staged photo which 
is set up to tell a story or get your point across.

Byddwch yn ddiogel

Fel gohebydd ifanc, gallech ddymuno ymweld â lleoliadau gwahanol a 
chynnal cyfweliadau. Gwnewch yn siær eich bod yn cadw’n ddiogel

• Gwnewch yn siær eich bod wedi cael caniatâd gan riant/gwarcheidwad 
i wneud y gweithgaredd

• Gwnewch yn siær bod rhywun yn gwybod ble rydych yn mynd, pwy sy’n 
eich cyfarfod, sut rydych yn mynd yno a phryd byddwch yn dychwelyd.

• Peidiwch byth â chyfarfod rhywun nad ydych yn eu hadnabod ar ben 
eich hun yn eu cartref.  Dylech gyfarfod mewn lle cyhoeddus

• Ewch â’ch ffôn symudol gyda chi bob amser
• Byddwch yn ddiogel ar-lein trwy beidio byth â rhannu gwybodaeth 

yre@keepwalestidy.cymru
keepwalestidy.cymru
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