
Canllawiau a thempled ar gyfer astudiaeth achos

● Cadwch eich astudiaeth achos i tua 500 gair o hyd.
● Rhowch enw, teitl swydd, sefydliad a dolen Twitter ar waelod yr astudiaeth achos.
● Ceisiwch osgoi iaith rhy ffurfiol, jargon ac acronymau. Fel arfer mae naratif person cyntaf yn fwy effeithol ar

gyfer dibenion blogio.
● Rhowch hyperddolenni perthnasol i ffynonellau priodol a nodir o fewn corff y geiriad.
● Dylai penawdau fod yn un llinell a chynnwys geiriau allweddol o’ch astudiaeth achos.
● Mae croeso mawr i chi anfon eich astudiaeth achos yn Gymraeg. Caiff yr holl flogiau eu cyfieithu felly bydd bob

amser fersiwn Cymraeg a fersiwn Saesneg ar gael.
● Dechreuwch eich astudiaeth achos gyda throsolwg byr, cyn rhoi mwy o fanylion ar y stori yn y person cyntaf,

gan wneud yn siŵr eich bod yn cysylltu gydag effaith gyffredinol y prosiect ar y gymuned ehangach e.e. gwella
iechyd, mwy o swyddi, adfywio, gostwng allyriadau carbon.

● Anfonwch lun o wyneb y person sy’n arwain y prosiect/o’r prosiect ei hun. Dylai’r maint fod yn 1000 picsel x
1000 picsel.

● Anfonwch e-bost at catrin-harries@cycymru.org.uk os hoffech fwy o wybodaeth ar y negeseuon allweddol ar
gyfer yr ymgyrch.

Enghraifft o dempled:

Gellir gweld enghraifft o astudiaeth achos flaenorol yma.

Teitl: (enw’r prosiect) yn helpu i greu swyddi lleol yn (ardal)

Paragraff agoriadol: Ni fu lle’r ydym yn byw erioed yn bwysicach i sut ydym yn byw. Mae (enw’r sefydliad) yn
ymroddedig i weithio law yn llaw gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu cymunedau iachach, mwy ffyniannus a gyda
chysylltiadau gwell. Mae rhan o’r ymrwymiad hwnnw wedi ei wreiddio mewn creu mwy o swyddi a gwella sgiliau a
hyfforddiant ar gyfer pobl leol.

Un llinell yn esbonio’r prosiect a’i effaith. Gellir cael mwy o wybodaeth gan (arweinydd y prosiect):

Cefndir – pryd ddechreuodd y prosiect, beth a phwy oedd yn cymryd rhan

Effaith – sut mae’r prosiect yn effeithio ar y gymuned ehangach. Dylai hyn gysylltu gyda rhai o ymrwymiadau’r
maniffesto er enghraifft creu mwy o swyddi, hybu’r economi, gwella deilliannau iechyd a gwella cynhwysiant digidol
tenantiaid.

Cau – unrhyw adborth gan bobl a gymerodd ran, beth yw’r camau nesaf.

Mae mwy o wybodaeth am yr hyn y gelwir amdano ym maniffesto Cartref y sector tai ar gael yma.
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