
=Awgrymiadau ar gyfer cyflwyno fideos i’n cystadleuaeth 
 

Lawrlwytho WhatsApp 

Gallwch chi lawrlwytho WhatsApp i’ch ffôn am ddim, drwy ddefnyddio’r Google Play Store 

ar ffonau Android neu yn y Siop Apiau ar iPhone. 

Gallwch chi hefyd ddefnyddio WhatsApp ar liniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith, naill ar 

drwy ei lawrlwytho neu drwy ei ddefnyddio drwy borwr gwe. Ond byddai’n rhaid i chi ei 

lawrlwytho i’ch ffôn er mwyn ei ddefnyddio ar liniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith. I gael 

gwybodaeth fanwl ynglŷn â sut i lawrlwytho WhatsApp i liniadur neu gyfrifiadur bwrdd 

gwaith, a sut i’w ddefnyddio, cliciwch ar y ddolen hon i wefan WhatsApp. 

 

Defnyddio WhatsApp i gyflwyno eich fideo 

Pan fyddwch chi wedi cael WhatsApp, dechreuwch sgwrs newydd gyda rhif ffôn pwrpasol y 

gystadleuaeth: 07734979751. Yna, dewiswch y fideo rydych chi am ei anfon – naill o’r 

llyfrgell fideos yn eich ffôn (os ydych chi wedi'i ffilmio ar eich ffôn) neu o ffeiliau eich 

cyfrifiadur (os ydych chi wedi lawrlwytho’r fideo i’ch cyfrifiadur). 

Os ydych chi’n defnyddio ffôn Android: 

1. Tapiwch ar Attach  ar frig y sgwrs, yna naill ai: 

o Dewiswch Gallery drwy ddefnyddio’r eicon hwn:  i ddewis fideo o’r oriel 
luniau/fideos yn eich ffôn. 
 

o Neu, os yw eich fideo wedi cael ei gadw fel dogfen ar eich ffôn, gallwch ei anfon 

drwy ddewis yr eicon hwn:    
 

2. Tapiwch ar Send.  

 

Os ydych chi'n defnyddio iPhone: 

1. Tapiwch Attach  ar frig y sgwrs, yna naill ai: 

o Dewiswch Photo & Video Library drwy ddefnyddio’r eicon hwn:  i ddewis fideo 
o’r oriel luniau/fideos yn eich ffôn. 
 

o Neu, os yw eich fideo wedi cael ei gadw fel dogfen ar eich ffôn, gallwch ei anfon 

drwy glicio ar yr eicon hwn:    
 

2. Tapiwch ar Send.  

https://faq.whatsapp.com/en/web/26000012/
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Os ydych chi'n defnyddio porwr gwe ar liniadur neu gyfrifiadur: 

1. Cliciwch ar Attach  ar frig y sgwrs, yna naill ai: 

o Cliciwch ar Photos & Videos drwy ddefnyddio’r eicon hwn:  i ddewis fideo oddi 
ar eich cyfrifiadur. 
 

o Neu, gallwch chi lusgo a gollwng fideo yn uniongyrchol i’r blwch mewnbynnu 
testun. 

o   Dewis arall yw anfon y fideo fel dogfen drwy glicio ar yr eicon hwn:   
 

2. Cliciwch ar Send  

 

Pwysig! Cofiwch anfon neges gyda’r fideo, gan roi eich enw, oedran a manylion cyswllt a 

chadarnhau eich bod wedi darllen y telerau a’r amodau. 

Beth os ydw i'n cael trafferth cyflwyno fy fideo? 

• Efallai y byddwch chi'n gallu lleihau maint ffeil eich fideo – yn enwedig os ydych chi 

wedi bod yn golygu eich fideo ar liniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith. Pan fyddwch 

chi'n cyhoeddi neu’n allforio eich fideo, chwiliwch am ffyrdd o leihau Cydraniad ac 

Ansawdd eich fideo.  Gweler ein dogfen gynorthwyol i gael awgrymiadau ar gyfer 

gwneud hynny ar iMovie Apple.  

 

• Os ydych chi'n cael trafferth cyflwyno'r fideo drwy WhatsApp neu e-bost, cysylltwch 

â ni drwy cystadleuaethmyfyrwyr@ofcom.org.uk  ac fe wnawn ni geisio trefnu ffordd 

arall i chi gyflwyno eich fideo. 
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