
Rhestr Wirio Cynllunio 

Digwyddiad

Cynllunio Cychwynnol 

Penderfynwch ar nodau'r digwyddiad 

a'r gynulleidfa darged. 

Ystyriwch sefydlu tîm cynllunio 

digwyddiadau a dyrannu 

cyfrifoldebau. 

Pennwch gostau sefydlog ac amrywiol, 

cyllideb, a gosodwch gyfradd 

cynrychiolwyr. 

Ewch ati i greu tudalen we ar gyfer eich 

digwyddiad gan gynnwys 

gwybodaeth fanwl i'ch cynrychiolwyr 

am y rhaglen, siaradwyr, lleoliad a llety 

ynghyd â manylion am sut i gyrraedd y 

digwyddiad. 

A fydd gennych noddwyr ar gyfer eich 

digwyddiad? Meddyliwch am greu 

pecyn digwyddiadau efallai yr hoffech 

ei ddefnyddio i annog nawdd neu 

arddangoswyr i ddod. Gallai hyn 

ddarparu cyllid hanfodol tuag at gost 

rhedeg y digwyddiad. 

Datblygu Rhaglenni 

Dewiswch ddylanwadwyr o’r 

diwydiant neu lysgenhadon pwnc fel 

eich siaradwyr i ddenu mwy o bobl i 

brynu tocynnau.  Archebwch 

siaradwyr yn gynnar gan y bydd 

siaradwyr da yn cael eu harchebu  

fisoedd neu hyd yn oed blynyddoedd 

ymlaen llaw. 

Sicrhewch fod y rhaglen yn amrywiol 

ac ystyriwch gyfnodau o lefelau egni  

isel ar ôl cinio ac yn y prynhawn. 

Ystyriwch gynnwys gweithgareddau 

grŵp neu weithgaredd bywiogi i greu 

awyrgylch cadarnhaol.  

Caniatewch ddigon o amser i gael 

seibiannau, i gynrychiolwyr symud o un 

gweithgaredd i’r llall ac ar gyfer 

rhwydweithio. 

Ystyriwch gwrdd â chyfarch a’ch 

gwesteion VIP, a mynedfeydd 

arbennig ar eu cyfer. 

Ystyriwch ddefnyddio platfform 

agenda ar-lein fel www.sched.com 

sy'n eich galluogi i ddiweddaru 

rhaglenni'n amserol, hysbysu'r 

cynrychiolwyr yn gyflym ac yn hawdd 

cyn ac ar ddiwrnod y digwyddiad yn 

ogystal â darparu bywgraffiadau 

cynhwysfawr ar gyfer y siaradwyr. 

Dyddiadau a Lleoliadau 

Gwiriwch argaeledd y lleoliad o fewn 

eich dyddiadau dewisol.  

A yw'ch dyddiadau'n gwrthdaro ag 

unrhyw ddiwrnodau neu 

ddigwyddiadau dyddiadur arbennig 

eraill, yn lleol neu'n genedlaethol? 

Cynhaliwch archwiliad safle i weld a 

yw'n cwrdd â gofynion eich 

Trefnwch eich digwyddiad heb orfod crafu pen gyda'r canllaw defnyddiol hwn i'ch helpu i 

ganolbwyntio ar brif elfennau cynllunio digwyddiadau a rhedeg eich digwyddiad llwyddiannus 

eich hun.

http://www.sched.com/


 

  

digwyddiad a thrafodwch fanylion 

pellach gyda’r Tîm Cynadleddau.   

 A fydd angen ystafelloedd ymneilltuo 

arnoch chi? A oes digon o le? Oes 

angen swyddfa'r trefnydd arnoch chi? 

A fydd cefnogaeth gan y lleoliad ar y 

diwrnod?  

 Cadarnhewch unrhyw drefniadau 

eistedd. 

 Sylwch ar ofynion gosod a dadosod yr 

ystafell a graddfeydd amser.  

 Cadarnhewch eich archeb gyda 

manylion terfynol a chyfathrebu 

gosodiadau ystafell, rhestrau 

ystafelloedd, nifer y cynrychiolwyr, 

cludiant nwyddau ac unrhyw ofynion 

arbennig (A fydd angen storfa bagiau 

ar gynrychiolwyr?) 

 

Hyrwyddo a Chofrestri 

 Penderfynwch ar blatfform tocynnau 

a dechreuwch farchnata'ch 

cynhadledd cyn gynted â phosibl (yn 

ddelfrydol 4-6 mis ymlaen llaw) i 

sicrhau'r cofrestriad mwyaf posibl. 

Ystyriwch ostyngiadau cyntaf i’r felin.  
 Rhestrwch y digwyddiad ar bob 

calendr digwyddiadau ar-lein priodol.  

 Dynodwch 1 uned neu unigolyn i 

ymdrin â chofrestriad / archebion gan 

weithredu fel darparwr gwybodaeth a 

chyfathrebwr.  

 Datblygwch thema ganolog i roi 

hunaniaeth / brandio ar gyfer eich 

digwyddiad a bod yn gyson â 

deunyddiau'r digwyddiad. Efallai yr 

hoffech ystyried defnyddio asiantaeth 

cysylltiadau cyhoeddus i'ch 

cynorthwyo gyda brandio a 

marchnata ac i gynyddu proffil y 

digwyddiad i'r eithaf. 

 Archebwch ddeunydd marchnata - 

posteri, baneri, taflenni ac ati 

 Cyfryngau cymdeithasol - 

penderfynwch ar hashnod ar gyfer y 

digwyddiad a pharatoi cyhoeddiadau 

i gynnwys fideos, podlediadau, blogiau 

a chystadlaethau. 

 Darparwch ddatganiad i'r wasg a 

pharatowch becyn cyfryngau gyda 

manylion am y digwyddiad. 

 Trefnwch ffotograffydd i dynnu lluniau 

a fideos o'ch digwyddiad (cofiwch 

ddefnyddio ymwadiad a gwirio gyda'r 

cynrychiolwyr i sicrhau eich bod yn 

cydymffurfio â GDPR). 

 Anfonwch wahoddiad e-bost i'ch 

rhestr gyswllt gyda nodiadau atgoffa i 

ddilyn.. 

 

Maes Parcio   

 A yw'r lleoliad yn hawdd ei gyrraedd? 

Pa gyfleusterau barcio sydd ar gael ac 

a oes angen talu? Os yw'ch 

digwyddiad ym Met Caerdydd, 

adolygwch ein Canllaw Teithio i 

ymwelwyr. 

 Cynghorwch gynrychiolwyr ar 

argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus. 

 

Technoleg Gwybodaeth  

 A fydd angen mynediad i wi-fi / Y 

rhyngrwyd? Os felly, trefnwch enw 

defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer 

mewngofnodi ymlaen llaw. 

Darganfyddwch fwy am   wi-fi hunan-

gofrestru rhad ac am ddim Met 

Caerdydd ar gyfer ymwelwyr.  

 Anghenion clyweledol: a oes angen 

gliniadur / sain / meicroffonau arnoch 

chi?  

 Caniatewch amser ychwanegol i brofi 

offer clyweledol cyn y digwyddiad.  

 

 

http://study.cardiffmet.ac.uk/IT/Pages/Guest-WiFi.aspx
http://study.cardiffmet.ac.uk/IT/Pages/Guest-WiFi.aspx
http://study.cardiffmet.ac.uk/IT/Pages/Guest-WiFi.aspx


 

  

Arlwyo 

 Trafodwch fwydlenni gyda'r Tîm 

Cynadledda a dewiswch fwydlen yn 

seiliedig ar eich digwyddiad / gofynion 

eich cyfranogwyr .  

 Ystyriwch anghenion dietegol arbennig 

a chynnwys opsiynau iach.  

 Mae bwffe bwyd oer i’w fwyta wrth 

sefyll yn annog rhwydweithio a bydd 

angen digon o seddi ar gyfer yr holl 

gynrychiolwyr os ddewiswch fwffe 

bwyd poeth i’w fwyta wrth y bwrdd.  

 Pennwch ddyddiad cau i basio’r 

niferoedd terfynol ymlaen i'r tîm arlwyo.  

 

Iechyd a Diogelwch 

 Gwiriwch weithdrefnau gadael mewn 

argyfwng a phwyntiau gwacáu tân. 

Sicrhewch fod y gweithdrefnau hyn yn 

cael eu cyfleu'n glir i'r cynrychiolwyr ar 

ddechrau'r digwyddiad.  

 Cwblhewch asesiad risg digwyddiad 

ac unrhyw asesiadau risg penodol eraill 

sy'n ofynnol.  

 

Trwyddedau ac Yswiriant  

 Gwnewch gais am Hysbysiad 

Digwyddiadau Dros Dro os oes angen. 

 A oes gan y lleoliad a ddewiswyd 

trwydded i werthu Alcohol? 

 A fydd angen drysorion trwyddedig 

arnoch chi? (yn amodol ar 

werthiannau alcohol / niferoedd 

cynrychiolwyr) 

 Sicrhewch fod gennych drwydded 

gerddoriaeth PRS yn cynnwys 

cerddoriaeth gefndir / cerddoriaeth 

fyw os oes angen.  

 Sicrhewch yswiriant digwyddiadau ac 

atebolrwydd cyhoeddus addas 

gennych (os nad yw'ch lleoliad yn ei 

gwmpasu). Efallai y bydd angen 

yswiriant ychwanegol ar 

weithgareddau arbennig a 

gweithgareddau adeiladu tîm.  

 

Cynllunio'r Diwrnod 

  Ysgrifennwch restr wirio ac amserlen ar 

gyfer eich digwyddiad sy’n rhedeg 

trwy'r diwrnod cyfan o'r dechrau i'r 

diwedd i sicrhau bod yr holl fanylion yn 

cael eu cynnwys o'r broses gosod yr 

ystafell i’r broses dadosod. 

 Profwch yr offer clyweledol.  

 Llwythwch, profwch a gwnewch 

gopïau o unrhyw gyflwyniadau. 

 Cadarnhewch y manylion terfynol am 

y digwyddiad gyda thîm y digwyddiad, 

noddwyr, cyflenwyr, siaradwyr, staff y 

lleoliad a chyfranogwyr 

 A fydd unrhyw wobrau neu flodau? A 

oes angen unrhyw fyrddau 

ychwanegol arnoch neu a oes 

gennych ofynion arbennig eraill ar 

gyfer hyn? 

 Mae angen i chi creu a gosod unrhyw 

becynnau neu fathodynnau cofrestru 

cynrychiolwyr, arwyddion cyfeiriadol, 

cynlluniau bwrdd ac addurniadau 

ymhell ymlaen llaw, oherwydd gall hyn 

gymryd llawer o amser i'w baratoi.  

 Gwiriwch ragolwg y tywydd a'r 

diweddariadau traffig rhag ofn y bydd 

hyn yn effeithio ar gynrychiolwyr yn 

cyrraedd mewn pryd ac efallai y bydd 

angen cychwyn y digwyddiad yn hwyr. 

 Cofiwch i gadw’ch pen ar y diwrnod! 

Bydd yr holl gynllunio uchod yn sicrhau 

bod eich digwyddiad yn rhedeg yn 

esmwyth ac yn llwyddiant mawr!  

 

 

 

 



 

  

Ar Ôl y Digwyddiad 

 Sicrhewch eich bod yn tynnu pob 

eitem o'r lleoliad a’ch bod wedi trefnu 

cludiant ar gyfer offer yn ôl yr angen.  

 Gwnewch fideo yn hyrwyddo’r 

digwyddiad i'w ddefnyddio yn y 

cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan 

eich digwyddiad. 

 Anfonwch arolygon adborth at y 

cynrychiolwyr, noddwyr a siaradwyr a 

lluniwch ddyfyniadau y gallech eu 

defnyddio wrth farchnata ar ôl y 

digwyddiad.  

 Gwerthuswch lwyddiant y digwyddiad 

gyda thîm y digwyddiad, yn seiliedig 

ar amcanion a nodau cychwynnol y 

digwyddiad. Sut allech chi wella ar 

eich digwyddiad nesaf?  

 Anfonwch negeseuon diolch at yr holl 

randdeiliaid.  

 Cyllid ar ôl y digwyddiad; adolygwch 

werthiant tocynnau a’r hyn a warioch 

a diweddarwch y gyllideb. 

 Paratowch ar gyfer eich digwyddiad 

nesaf!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tîm Gwasanaethau Cynadleddau 

Conferenceservices@cardiffmet.ac.uk 

www.cardiffmet.ac.uk/conferences 

@CardiffMetConf 

029 2041 6181 
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