
 
 
 

Canllawiau llenwi’r ffurflen uwch-lwytho adnodd i’r Porth Adnoddau 
 
Teitl yr adnodd Dylai‘r teitl fod yn glir ac yn gryno, yn Gymraeg ac yn Saesneg 

 
 

Disgrifiad 
(Cymraeg a 
Saesneg) 

Dylai’r disgrifiad eto fod yn glir ac yn gryno.  
 
Dylech ystyried y canlynol wth baratoi’r cyflwyniad: 

 Beth yw’r adnodd? 
 Ar gyfer pwy mae’r adnoddau? 
 Oes cyfarwyddiadau ar sut i’w defnyddio? 
 Pwy sydd wedi datblygu’r adnodd? 

  
Dolenni neu 
ffeiliau   

Gall eich adnodd gynnwys dolenni, ffeiliau neu gyfuniad o'r ddau.  
 Rhaid cynnwys y dolenni yn y ffurflen. 
 E-bostiwch ffeiliau fel atodiadau i porthadnoddau@colegcymraeg.ac.uk 
 Mae modd trosglwyddo ffeiliau mawr megis fideos a ffeiliau zip drwy ddefnyddio 

We Transfer. 
 Sicrhewch eich bod yn rhoi teitl yr adnodd fel pwnc eich e-bost 
 Bydd angen nodi'r teitl ar gyfer pob dolen neu ffeil ac egluro’r drefn y dylid eu 

cyflwyno 
 Gellir nodi disgrifiad ychwanegol ar gyfer ffeiliau a dolenni os yn berthnasol 

  
Blwyddyn 
creu/cyhoeddi 

Dylid nodi blwyddyn gyhoeddi’r adnodd 
 
 

Trwydded   
  

Rhaid sicrhau bod y drwydded gywir yn cael ei nodi ar gyfer bob adnodd. Ceir 
mwy o wybodaeth am drwyddedau isod 

 Creative Commons 
 ERA 
 Parth cyhoeddus 

(Os nad ydych yn siŵr, dewiswch ‘Cedwir pob hawl’) 
  

Lefel yr 
adnodd 
 

Bydd angen dewis pob un sy’n berthnasol i’r adnodd 

Rhestr 
Pynciau/Tagiau 
 

Rhestrwch yr holl bynciau sy’n berthnasol i’r adnodd 
 
Mae’r Porth yn gosod yr un rhestr i ymddangos fel tagiau. 
 
 
 

mailto:porthadnoddau@colegcymraeg.ac.uk
https://wetransfer.com/
https://creativecommons.org/licenses/
https://era.org.uk/the-licence/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/


Allweddeiriau Mae nodi rhestr o eiriau allweddol yn bwysig iawn, maent yn galluogi 
defnyddwyr i ddod o hyd i’r adnodd wrth ddefnyddio’r hidlydd ‘Geiriau 
Allweddol’. Dylech ystyried y math o eirfa byddai defnyddwyr yn chwilio er 
mwyn dod o hyd i’ch adnodd. Nid yw’r eirfa yma yn ymddangos ar y wefan, ond 
maent yn holl bwysig i’r system tu cefn i ddod o hyd i adnodd 
 
e.e. Adnodd Amaethyddiaeth  
fferm, ffermio, amaeth, amaethyddiaeth, rheolaeth, rheolaeth fferm,  
  

Mân-lun Mae angen mân-lun ar gyfer bob adnodd. Mi fydd tîm y Porth Adnoddau yn creu 
llun addas ond os ydych yn dymuno darparu mân lun arbennig, bydd angen 
iddo fod yn ffeil .png neu .jpeg ac o faint 800 x 600 pix  
 
Sicrhewch fod gennych hawl i ddefnyddio’r llun. 
  

Nodiadau 
ychwanegol    

Dylech nodi unrhyw wybodaeth ychwanegol a fydd yn cynorthwyo tîm y Porth 
Adnoddau i gyflwyno’r adnodd 

 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae modd e-bostio 
porthadnoddau@colegcymraeg.ac.uk  
 

mailto:porthadnoddau@colegcymraeg.ac.uk


Esiampl o dudalen adnodd 
 
 
 
 
 

 

Teitl 
Dyddiad Cyhoeddi 

Tagiau 

Disgrifiad 

Lefel 

Pynciau 

Trwydded 

Disgrifiad dolen 

Teitl dolen 

Mân-lun 


