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Canllaw Cyfathrebu 

Gan ddefnyddio technoleg heddiw, i adeiladu 

cymuned yfory. 
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Pwy ydyn ni 
.Cenhadaeth G-Expressios yw i cefnogi pobl ifanc rhwng 10-25 i 

dawnsio,datblygu,a chyflawni eu breuddwydion,Trwy dawns,theatr,ac 

gweithgareddau arweinyddiaeth,rydym yn rhoi pobl ifanc y hyder,offer,ac 

sgiliau i cyflawni eu nodau ac amodau cefnogi sydd i dyfu ac ffynnu.Rydym 

wedyn yn annog nhw i mynd allan ac gael profion newydd sydd wedyn yn 

dod ac rhannu efo eu cyfoedion iau 

. 

 

 

 

 

 
Fel canlyniad o ein waith,talent pobl ifanc yn cael ei gydnabod o fewn y 

cymunned.Nhw yn well i weithio gydai gilydd,nhw yn deall eu optiynau ac 

nhw yn gael fwy cyflaeoedd i fyw yn llwyddiannus,cyfoethogi bywyd.Rydym 

dim yn hawlio i ein pobl ifanc ac eu cyflawniadau.Rydym yyn credu y fwy 

profiadau sydd gennych mewn bywyd,y gorau. 
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CCyfarfod â'r Tîm Cyfathrebu  

 

 
  

Helo fy enw i yw Corie-Mya. Rydw i yn y swyddog cyfieithu 

Cymru arweinwyr ifanc i G-Expressions,fy rol yw i gwithio 

gyda y aelod arall y tim i gyfiaethu unrhyw waith sydd ar 

gael i gymraeg er mwyn ei gyhoeddi.Y pwysigrwydd o fy 

rol yw i cyflwyno y iaith gymraeg i y sefydlliad i targedi pobl 

sydd yn siarad gymraeg.Rydw. Rwyf ochr yn ochr â 

Danielle run, cyfrif twitter G-Expressions @GX_Crymu ac 

yn hwyluso platfform GX TIkTok a Snapchat.  

Danielle ydw i, a Swyddog Cyfathrebu Cynorthwyol G-

Expressions. Dechreuais gyda’r tîm Hydref 2019, fel 

myfyriwr ar fy ngradd BA mewn Gwaith Ieuenctid a 

Chymunedol cyn ymgymryd â’r rôl fel Comms Cynorthwyol 

ym mis Ionawr 2020. Mae wythnos waith gyffredinol i mi yn 

amrywio o oriau rhwydweithio twitter, bywydau Instagram, 

snapchat yn cymryd drosodd ac ysgrifennu blog ond nid 

oes yr un wythnos yr un peth. Rwyf wrth fy modd yn dod 

ag ymagweddau newydd i'r tîm a chael fy arwain gan y 

bobl ifanc rydyn ni'n gweithio gyda nhw, gan eu hwyluso 

a'u harwain i arwain a pherchnogaeth eu platfformau a'u 

sefydliadau a dod â'u syniadau a'u dyheadau ar gyfer ein 

gwaith yn fyw. 

Helo rydw i yn Fez,swyddog cyfathrebu i G-Expressions,ac 

hefyd cynhyrchydd ffilm ac addysgwyr.Rydw i wedi gofyn y 

tim i hwb a chefnogi ei anghenion cyflathrebu fel 

asiantaeth.Fy profiad cylflathrebu yn gynnwys cyfarwyddwr 

fideo ac athro,ymchwilwyr,gwneuthurwr ac creuadigwyr-ac 

rydw i wedi ymrwymo i cefnogi i tim i wneud eu 

gweledigaethau yn reality,ac adeiladu lan rhywdaith cryf,on 

fewn rydyn gallu parhau i fod ymroddedig i ein cymuned. 
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Ein Gweledigaeth Comms  

Cyfathrebu creadigol yw mynegiant creadigol 

Y tim cyfathrebu GX yn ymarfer mewn llefydd o draddodiadol 

ac cyfryngau degidiol yn ogystal a ceisiadau dwy iaethog.Efo 

ymrwymiad i cynwysoldeb a hygrychedd y strategaeth rydym 

yn cymrud rhan “dysgu dim carreg heb ei throi”ac yn agosau 

pob cyfle i fod yn creadigol i fod hygredd gan y grwp fawr o 

pobl.Y strsteaeth farchnata arddangos gan G-Expressions,wedi 

gael eu arddunio  o 10 mlynedd o profiad yn gyntaf yn y 

cymmuned ymgysylltu ac darparu ac efo busnes newydd sgil 

datblygu.Y tasg o lledeinu ein presenoldeb cymdeithasol ar-

lein,a dysgu tuag at dull gidol,enwedig mewn hinsoddau 

diweddar,wedi  annog GX i weld y rhydwaith cysylltiedig mewn 

fordd  cyfan ac dull cysylltiedig.Caniatau staff i gwerthfawogi’r 

ehangder o y rhydwaith ac i annog nhw gyd i gael dealltwriaeth 

dyfnach o y pwer o cyfathrebu. 

 

 

 

 
 

 

 

 



G-Expressions © 2020. All rights reserved. 

.Rydych chi gallu cymud llun new dewis llun i 

uwchlwytho llun o eich oriel llun.Y eicon yn y cornel yn 

caniatau i anfon e i dilynwyr neu ychwanegu e i eich 

stori.Y rhai uchaf yn pryd rydych chi gallu ychwanegu 

testyn,emojis.neu hidlwyr..  

Instagram 

 

Stories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ychwanegu stori i’ch proffil.Gwasgwch eich 

delwedd;y storiau ya yn para 24 awr.storiau 

instagram fydd yn fwy na tebyg gael ei weld gan y fwy 

afrif o eich dilynwyr felly gwthio gwybodaeth rydych 

eisiau pobl i weld gan drfnyddio y storiau. 

Pryd rydych yn gwilio eich stori,rydych yn gael y 

optiwn i ychwanegi i uchafbwynt.Uchafbwynt yn aros 

ar eich proffil  am y rhagweladwy tan fod rydych chi 

yn cymrud nhw bant.Rydych gallu ychwanegu 

cymaint ag y dymunwch,ac enwi nhw unrhyw topig, 



G-Expressions © 2020. All rights reserved. 

Rydych gallu pigo unrhyw llun neu fideo o eich oreli. 

-os ydych eich llun yn fwy na y 

amlinelliad  sgwar;rydych gallu ymestyn e gan 

defnyddio y saethau yn y cornel chwith isaf. 

Y eico yn y cornel dde eithaf yn gadewch i chi i pigo 

luosog o lluniau i cynnwys yn un post (lan i 10) fideo 

neu llun. 

Wedyn rydych wedi gorffen!yYchwanegwch  eich 

captiwn ac unrhyw hashtag perthnasol;tag unrhyw 

un arall sydd yn y llun neu unrhyw brandiau 

perthnasol i eich post(Hashtags/tags yn cynyddu y 

ymgysylltu ar eich post ac yn lledu y cynulleidfa sydd 

yn mynedu nhw)  

Wedyn RHANNU. 

 Swyddi Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y fanner gwaelod yn rhoi i chi 

mynediad i i proffil gatref,bar 

chwilio eich hysbysebiaau,ac 

y cannol am uwchlwytho a 

postio 

Amser hidlydd! 

 Dewis unrhyw hidlydd rydych 

eisiau i uchwanegu effaith ar 

eich post 
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Hashtags- Pam maen nhw'n bwysig os ydych chi'n eu defnyddio'n 
iawn! 

Hashtags yn y bon prosses instagram...yn y bon,hashtags yn fordd well i catergoreiddio eich 

post.Nhw yn helpu chi i cyrraedd a dargedu cynulleidfa,a fwy bwysig ,nhw yn helpu targedu 

cynulleidfa feindio chi.(Forsey,C,2020) 

.Trwy ein ymchwiliad,rydym wedi darganfod fod postio gan defnyddio minimwn o 6 

hashtags yn gael ymgysylltiad uwch na nhw heb-mae yn cynyddu lan i 12.6%. 

Y hashtags gorau yn gynnwys eiriau wedi ei gysylltu uniongyrchol i y sefydliad neu darparu 

gwasanaeth.Ble possib,yn cynnwys gweithgaredd rydych chi’n ei gynnig,y lleoliad o eich 

fusness,ac y gwasanaeth rydych chi’n ei darparu.FUR A MELYS yn y fordd ymlaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G-Expressions HASHTAGS- Sut y gwnaethon nhw ddatblygu. 

 

#GXIS10- Dathlu ein 10fed Pen-blwydd (2020), coladu ein holl swyddi cymdeithasol sy'n 

dogfennu dathliad ein taith.  

#GXDigitalTakeover- Adeiladu hype a neges ein presenoldeb ar-lein yn ystod yr 

amser y cafodd cyswllt wyneb yn wyneb ei ddileu. 

#YoungPeopleOfSouthWales- Targedu ein prif gynulleidfa. 

#DramaInNewport – Gweithgaredd yn yr ardal sydd ar gael 

#DanceInNewport- Gweithgaredd yn yr ardal sydd ar gael 
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I creu eich tryar,y eicon glas ar y cornel gwaelod gallu gael ei 

defnyddio i anfon trydar.Mae gennych chi lan i 140 o 

eiriau.Defnyddio hashnodau ac tagio brandiau 

perthnsol/cwmniau fydd yn cynyddu eich siawns o eich 

trydar yn gael ei ail-trydaru sydd yn adeiladu eich gwylwyr ac 

dilynwyr o eich profil. 

Deall Twitter 

 

                            Eiconau Twitter Pwysig: 

 ail-drydar 

 Fel 

 Sylw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mae na dai fath o ail-drydar; Ail-drydar syml yn rhoi y trydar 

ar eich profil.Ail-drydaur efo sylwadau yn caniatau iddoch chi 

i ychwanegu i eich trydar i y trydar rydych eisiau rhannu. 
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Oriau rhwydweithio 

Rhan enfawr o ein cyfarthrebu wythnosol;yn wneud lan allan o cymrud rhan mewn 

oriau rhydweithio lleol  i cysylltu efo ei gilydd,trwy y defnyddio hashnodau unigolac 

yn lledeinu eich cynulleidfa ar draws lwyfannau sydd efallai na dod adraws eich 

presenoldeb cyfrangau cymeithasol 

O fewn G-Expressions, rydym yn cymryd rhan mewn 3 awr rwydweithio wythnosol.  

Dydd Llun - #PortHour  

Dydd Mercher - #ArtsNewydd & #CardiffHour  

“Oriau rhwydweithio trydar yn creu y llwyfan perffaith i arddangos eich 

brand,gwasanaethau neu gynyrchiadau i targedu eich cynylleidfa,yn 

amgylchedd agor syniadau newydd.Unigolion,sefydliadau,ac brandiau 

yn defnyddio trydar fel platform i rwydweithio gyda gilydd gan defnyddio 

hashnodau penodol ar ddiwrnodau ac amserau penodol-yn union 

fel  rhwydweithio wyneb- i- wyneb go iawn” (Ashdon, M. 2017) 

 

I ddarganfod pryd mae'ch awr rwydweithio leol yn digwydd; gwel 

https://blog.crowdcontrolhq.com/a-complete-guide-to-twitter-networking-

hours am fwy o wybodaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.crowdcontrolhq.com/a-complete-guide-to-twitter-networking-hours
https://blog.crowdcontrolhq.com/a-complete-guide-to-twitter-networking-hours


G-Expressions © 2020. All rights reserved. 

Facebook 

 

Postio ar Facebook 

Y prif pwrpas o Facebook yw i helpu teulu a ffrindiau i cysylltu efo ei gilydd 

ond gallu fod yn  fuddiol i sefydliadau ac fusnessau i cyrraedd cynulleidfa 

ehangach.I rhannu statws ar Facebook,mynd i y blwch testyn at y ben y 

tudalen porthiant newyddion neu ar eich tudalen proffil-efo diweddariau 

statws,rdych chi gallu rhannu testun efo 15 lliw gwahannol 

cefndiroedd,llun,fideo,GIFs,sticeri,ac dolenni Mae Facebook hefyd yn 

llwyfan i archwilio gwahanol fathau o gynnwys; mae enghraifft o'r fath fel a 

ganlyn…. 

• Teimlo / Gweithgaredd: rhannwch sut rydych chi'n teimlo ar hyn o bryd 

neu'r hyn rydych chi'n ei wneud ar hyn o bryd. 

• Gwiriwch i mewn: pan ymwelwch â dinas, lleoliad neu le, gwiriwch i mewn 

a gadewch i'ch ffrindiau wybod ble rydych chi. 

Ffrindiau Tag: os ydych chi'n hongian allan gyda'ch ffrindiau, tagiwch nhw 

yn eich statws a rhannwch yr hyn rydych chi'n ei wneud. 

• Digwyddiad Tag: os ydych chi mewn digwyddiad, gallwch ei dagio yn eich 

statws a rhannu pa ddigwyddiad rydych chi'n ei fynychu.  

• Gofynnwch am Argymhellion: os ydych chi newydd symud i rywle neu os 

ydych chi ar fin ymweld â lleoliad, gallwch ofyn i'ch ffrindiau Facebook am 

argymhellion ar ble i fynd. 

• Pleidlais: gofynnwch i'ch ffrindiau Facebook beth yw eu barn ar bwnc 

penodol. 

• Ateb Cwestiwn: dewiswch gwestiwn a bennwyd ymlaen llaw i'w ateb neu 

greu eich cwestiwn eich hun i'w ateb a'i rannu gyda'ch ffrindiau ar 

Facebook 

. Rhestrau: dewiswch bwnc a bennwyd ymlaen llaw i wneud rhestr ar gyfer 

neu greu eich pwnc eich hun a'i rannu gyda'ch ffrindiau ar Facebook. 

 
• Straeon Facebook: gellir rhannu'r holl gynnwys y gallwch ei rannu trwy 

ddiweddariad statws trwy eich stori Facebook. Gallwch hefyd uwchlwytho 
cynnwys i'ch straeon trwy glicio ar y botwm Ychwanegu at Eich Stori ar y 
bar ochr dde. 
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Lluniau a Fideos 

Ar Facebook, gallwch ychwanegu lluniau, fideos, albymau, a darllediadau 

fideo byw i'ch proffil i'ch holl ffrindiau eu gweld. 

Llwytho lluniau neu fideos i fyny 

I uwchlwytho lluniau neu fideos i'ch proffil, dilynwch y pedwar cam syml 

hyn: 

1. Ewch i'ch proffil 

2. Pwyswch y tab "Lluniau". 

3. Pwyswch “Ychwanegu Lluniau / Fideo”. 

4. Llwythwch i fyny luniau neu fideos o'ch cyfrifiadur. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Creu albymau lluniau neu fideo 
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I greu albwm lluniau neu fideo, dilynwch y pedwar cam syml hyn: 

1. Ewch i'ch proffil 

2. Pwyswch y tab "Lluniau". 

3. Pwyswch "Creu Albwm". 

4. Llwythwch i fyny luniau neu fideos o'ch cyfrifiadur. 

 

Facebook Live 

I wneud darllediad byw ar eich cyfrif Facebook, dilynwch y tri cham syml 

hyn. 

1. Yn y blwch sy’n dweud, “Beth sydd ar eich meddwl?”, Pwyswch “Live 

Video”. 

2. 2. Ar ôl i chi wasgu “Fideo Byw”, gallwch ysgrifennu disgrifiad am 

eich darllediad, tagio pobl ynddo, ychwanegu teimlad neu 

weithgaredd, gwirio mewn digwyddiad, cefnogi digwyddiad dielw, 

neu ychwanegu arolwg barn. Gallwch hefyd deitlio'ch darllediad byw 

neu dagio gêm fideo os ydych chi'n byw yn ffrydio rhywun neu'ch hun 

yn chwarae gêm fideo. 

3. Pwyswch “Go Live” pan fyddwch chi wedi gorffen disgrifio'ch 

darllediad byw. 

Gan gyfeirio at - https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-facebook 
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Snapchat 

Sut i greu ac anfon Snaps 

1. Tynnwch lun neu fideo 

I dynnu llun, tapiwch y botwm dal (cylchlythyr) ar waelod y sgrin. 

I gymryd fideo, daliwch y botwm cipio i lawr. Gallwch chi ddal hyd 

at 10 eiliad o fideo mewn un Snap. Os ydych chi'n dal i ddal y botwm 

i lawr, bydd yn recordio sawl Snaps. 

 

I gymryd hunlun, fflipiwch y camera ar eich sgrin trwy dapio eicon y 

camera yn y gornel dde uchaf neu dapio dwbl yn unrhyw le ar y 

sgrin. 

2. Cynnwys Creadigol 

Ar ôl i chi dynnu'ch llun, gallwch ei wisgo gydag offer creadigol a 

hidlwyr. (Mae lensys Snapchat yn gweithio ychydig yn wahanol, 

felly rydyn ni'n cwmpasu'r rhai yn adran nesaf y swydd hon.) 

Offer Creadigol: Mae'r offer creadigol canlynol yn ymddangos ar 

ochr dde eich sgrin. 

•Pennawd (eicon T): Ychwanegwch gapsiwn neu unrhyw destun arall, 

ynghyd ag arddulliau beiddgar, italig, neu danlinellu.  

 • Doodle (eicon pensil): Offeryn lluniadu Snapchat. Gallwch newid lliw a 

maint eich brwsh neu dapio eicon y galon i dynnu llun gydag emojis. 

• Sticeri (eicon sgwâr sy'n debyg i nodyn gludiog): Ychwanegwch 

sticeri o lyfrgell Snapchat. 

• Siswrn (eicon siswrn): Gallwch ddewis bron i unrhyw ran o Snap i'w 

droi yn sticer y gallwch ei ddefnyddio ar eich Snap cyfredol neu ei 
arbed ar gyfer y dyfodol. Mae'r eicon siswrn hefyd yn rhoi mynediad 

ichi i'r Rhwbiwr Hud, sy'n eich galluogi i gael gwared ar elfennau o'r 
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llun; yr offeryn Backdrop, sy'n eich galluogi i ychwanegu cefndir 
patrymog i'ch snap; a'r Tint Brush, sy'n eich galluogi i newid lliw 

gwrthrychau yn eich Snap. 

• Paperclip (eicon paperclip): Tapiwch yr eicon hwn i nodi URL unrhyw 
dudalen we. Pan fydd eich ffrind yn edrych ar eich Snap, gallant newid 

i ddod o hyd i'r dudalen we gysylltiedig. 

• Amserydd (eicon stopwats): Dewiswch faint o amser y bydd eich Snap yn 
weladwy - hyd at 10 eiliad. Neu, dewiswch y symbol anfeidredd i adael i'ch 

dilynwyr weld y Snap cyhyd ag y dymunant. 

 

Hidlwyr Snapchat: I gael mynediad at hidlwyr Snapchat, trowch i'r 

chwith neu'r dde ar eich sgrin. Gallwch wasgu eicon y pentwr sy'n 

ymddangos o dan yr offer creadigol eraill i gymhwyso hidlwyr lluosog 

i'ch Snap. 



G-Expressions © 2020. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut i ddefnyddio Straeon Snapchat 

Mae Stori Snapchat yn gasgliad o Snaps a ddaliwyd yn ystod y 24 

awr ddiwethaf. Yn ddiofyn, mae eich Stori yn weladwy i'ch holl 

ffrindiau, a gallant weld y Snaps yn eich stori gymaint o weithiau ag 

yr hoffent. Gallwch gyfyngu ar bwy sy'n gweld eich Stori trwy newid 

eich gosodiadau preifatrwydd. 

Sut i greu a golygu eich Stori 

Ychwanegwch Snaps i'ch Stori 

Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod i greu Snap, yna tapiwch y 

botwm Stori ar waelod chwith eich sgrin. Tap Ychwanegu, a bydd y 

Snap yn dod yn rhan o'ch Stori.Arbedwch eich Stori 

archif dreigl o'r 24 awr ddiwethaf yw eich Stori. Os hoffech arbed 

Stori yn hwy na hynny, gallwch ei chadw. O sgrin y camera, tapiwch 

yr eicon ysbryd. Tapiwch y botwm lawrlwytho wrth ochr My Story i 

arbed eich Stori Atgofion gyfredol neu gofrestr eich camera.  
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<- Prif dudalen; Dyma lle rydych chi 

dewch o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch 

chi fwy neu lai 
Adref - Gweld fideos o'r rhai rydych chi'n 

eu dilyn a'u fforchio 

Darganfod - Chwilio am dueddiadau / synau  

+- lanlwytho'ch fideo 

mewnflwch - hysbysiadau 

+ Yn arwain at hyn ->  

Yma mae gennych chi opsiynau i dechrau 

ffilmio eich TIKTOK,i ddechrau y rhai prif 

rydych angen yw y amserydd;sydd yn dechrau 

cyfri lawr cyn rydych yn dechrau yn gadael i chi 

i gael fwy yn ei lle .Ac y rhes gwaelod 

opsiynau.Gwnewch siwr fod y camera wedi 

gael ei gosad ar y opsiwn 60s o dan y botwm 

coch os rydych eisiau creu vidio hirach na 15 

eiliad.Uwchlwytho yn arwain i eich roll camera 

i uwchlwytho unrhyw fideo rydych yn gael 

wedi ffilmio ymlaen llaw (60s neu furach) 

Defnyddio TikTok- Canllaw Gweledol 
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Effeithiau yw treial a camgymeriad;trio nhw allan a 

rydych gallu dadwneud rhai rydych ddim yn 

hoffi.Gwasgwch i lawr ar unrhyw eich eicon i trio y 

effeithiau,gwasgwch e i lawr am y cyfnod o amser 

rydych eisiau y effaith ei dangos ar y video...ac 

arbed unwaith rydych yn happus. 

 

Effeithiau yw treial a camgymeriad;trio nhw allan a 

rydych gallu dadwneud rhai rydych ddim yn 

hoffi.Gwasgwch i lawr ar unrhyw eich eicon i trio y 

effeithiau,gwasgwch e i lawr am y cyfnod o amser 

rydych eisiau y effaith ei dangos ar y video...ac arbed 

unwaith rydych yn happus. 

 

Postio fideo; os ydych ddim eisiau postio fideo yn 

syth;neu yr un modd os dyw e ddim wedi gorffen-

arbed e i ddraftiau,rydych gallu mynd yn ol ac golygy 

/post yn diweddgar.Neu rydych gallu postio yn breifat  

hyn yn golygu fydd e yn safio ar eich ddyfais ond fydd 

ddim yn gweladwy ar Tiktok...os rydych chi eisiau gallu 

anfon e i rhywun arall!Y opsiwn dewiswch glawr yn 

gadael i chi i dewis y bawd y fideo(fydd yn gael ei 

dangos ar y grid TikTok)wedyn fydd y broses o 

ddisgrifio a postio fel ynrhyw blatfform arall.TIP;gweld 

os y swn rydych yn defnyddio yn gael hashnodau(E.E 

#COOLOFFCHALLENGE). 
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Iaith Gymraeg 

 

Yn gynnar yn 2020,G-Expressions wedi croesawi ein arweinydd ifanc 

swyddog cyfieithu Cymru i y tim.Trwy o rol,rydym wedi gallu i datblygu 

ein cyfarthreu,ac dechrau cangen allan i ein cynylleidfa siaradwyr 

Cymraeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ddarllen un o'n postiadau blog Cymraeg lluosog; ymweld 

https://gexpressions.co.uk/meet-our-ylwto/ 

 

 

https://gexpressions.co.uk/meet-our-ylwto/
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Deall eich cynulleidfa gymdeithasol 

Yn cynnal lluosig llwyfannau cymdeithasol,yn gofyn am 

dealltwriaeth o pwy eich gynulleidfa yn,ac pa platfform yn 

gofyn am iaith ac agwedd benodol. 

G-Expressions:  

llwyfannau VS Cynulleidfaoedd. 

Twitter- gweithwyr proffesiynol,  

Cyllidwyr, Cysylltiadau cymunedol 

Facebook –  

Rhieni, aelodau o'r cyhoedd 

Snapchat- Pobl ifanc 

Instagram- Pobl ifanc, Sefydliadau, Cysylltiadau 

cymunedol 

TikTok- Pobl ifanc, Gweithwyr proffesiynol 

creadigol 
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Dewch o Hyd i Ni  

 

- G-Expressions  

 

 

 
- @GX_Wales  
- @GX_Cymru 

 

 

 

-@GX_Wales 
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-@GX_Wales 

 


