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Bu’r flwyddyn ers Tachwedd 2021 yn un eithaf prysur i’r Clwb a chofnodwyd hanesion tua 66 o 

deithiau a gweithgareddau ar y wefan. Bu’r wefan a’r cyfrif Gweplyfr/Facebook yn ddefnyddiol i 

gysylltu ag aelodau ac i ddarganfod aelodau newydd. Bu hefyd yn ddefnyddiol pan oedd angen 

diweddaru’r Rhaglen – weithiau ar y funud olaf. Mae’r wefan yn dal yn gydnaws â ffonau clyfar a 

llechi iOS ac Android yn ogystal a porwyr ar bob math o gyfrifiaduron. Mae’r ‘ap’ ar gyfer ffonau 

clyfar a phadiau iOS ac Android, a luniwyd gan Rhys Jones, yn dal yn boblogaidd fel dull hawdd o 

gyrchu gwybodaeth o’r wefan. 

 

Diolch i bawb wnaeth ddanfon adroddiadau am hanes y teithiau gyda lluniau gwych. Cofier fod 

tudalen Newyddion ar y wefan ac fod croeso i bawb ddanfon manylion neu hanes o unrhyw beth all 

fod o ddiddordeb i’r aelodau – gan gynnwys gwybodaeth am unrhyw hanes allai fod o ddiddordeb. 

 

Cofnodir manylion defnydd pob rhan o wefan y Clwb gan Google Analytics. Golyga hyn fod gennym 

wybodaeth hynod o gyflawn o sut mae’r wefan yn cael ei defnyddio, gyda dadansoddiad manwl o 

natur y defnyddwyr (ond dim manylion personol ar gael) gan gynnwys yr offer a ddefnyddir. 

 

 
Ers Tachwedd 2021, bu 46,849 ymweliad â’r wefan gan 5,077 o ddefnyddwyr (y rhan fwyaf o’r DG a 

nifer o’r UDA a rhai o wledydd eraill). Bu’r defnydd yn weddol gyson drwy’r flwyddyn ac yn 

pegynnu pryd roedd gweithgaredd gan y Clwb. 

 

Dadansoddiadau o’r defnyddwyr ac offer isod: 

 



 
 

 
 

 
 

 Math o ffôn/pad:  

 

Y Gweplyfr / Facebook:  



  
 

 
 

Bellach, mae tua 9,500 o luniau a dynnwyd ar ein teithiau yn ôl i 2005 gan aelodau’r clwb, i gyd ar 

gael drwy’r wefan ar lwyfan Flickr. Gall aelodau lawrlwytho y rhain ar gyfer defnydd personol. 

 

 
 

Mae ein cyfrifon Gweplyfr / Facebook, Trydar / Twitter ag Instagram yn dal yn weithgar, i gyd yn 

cyd-lynu efo’r wefan. Cyhoeddir y Rhaglen a hanesion pob gweithgaredd ar ein gwefan – ynghyd â 

dolen i unrhyw adroddiad ar y wefan ar y Gweplyfr / Facebook. 

Gall unigolion hefyd ychwanegu eu lluniau neu sylwadau eu hunain at rhain, yn ogystal a’r cyfrifion 

Trydar ag Instagram. Cofiwch dagio @Clwb Mynydda Cymru. Cofiwch nodi eich bod am ddilyn ein 

cyfrif Gweplyfr / Facebook a hoffi a/neu rannu’r hanesion. 

Cofiwch lawr lwytho’r ‘ap’ o safleoedd ‘apiau’ iOS neu Android – cyfarwyddiadau ar sut i wneud 

hynny ar gael ar y wefan. 

 

Siomedig braidd oedd gweld mai dim ond tua 21% o’n defnyddwyr gwefan sydd wedi gosod eu 

cyfrifiaduron i weithredu drwy gyfrwng Y Gymraeg – er fod hyn bellach yn rhwydd i’w osod. 

 

Daliwch ati i gefnogi ein gwefan a thudalennau gwefannau cymdeithasol. 

 

Iolo ap Gwynn 6/11/2022 

Cyfeiriad Ebost: iolo.apgwynn@gmx.com 

Ysgrifennydd y Wefan 


