
Bro360 yn dathlu 
dwy flynedd o wneud 
gwahaniaeth

Cryfhau 
cymunedau
Mae saith cymdogaeth – sy’n 
cynnwys tua 91,000 o bobol – yn 
rhan o brosiect Bro360 ac wedi creu 
gwefannau bro.

Mae’r gwefannau’n allweddol wrth 
helpu i dynnu cymdogaethau at ei 
gilydd, hybu gweithgarwch lleol a 
chryfhau gwytnwch y gymdeithas. 

Mae’r saith ardal yn Arfon a 
Cheredigion yn rhan o’r ymdrech i 
weld a oes modd ffurfio rhwydwaith 
cenedlaethol o wefannau tebyg.

Yn yr ychydig fisoedd cyn Covid, 
dangosodd y gwefannau eu gwerth, 
gyda blogiau byw, fideos, lluniau a 
straeon yn dod â digwyddiadau’n 
fyw mewn ffordd newydd.

Eisteddfod leol  
yn rhoi syniad i ŵyl 
genedlaethol
Roedd gan wefan fro Clonc360 
ran mewn cynnal eisteddfod 
ddigidol gynta’r byd yn ardal 
Llanbed ym mis Mawrth.

Fe fu mwy na 150 o blant trwy Gymru’n 
cystadlu trwy fideo ac ar-lein yn 
Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen – a 
dyna a roddodd y syniad i fudiad yr Urdd 
gynnal ‘Eisteddfod T’ rai misoedd yn 
ddiweddarach. 

Mae llu o gyfranogwyr wedi cyhoeddi 
straeon am nosweithiau digidol difyr, am 
gapeli’n arloesi trwy fynd ar-lein ac am 
ffyrdd creadigol o ddod â phobol ynghyd 
yn ddiogel. 

Mae rhannu’r straeon hyn ar wefannau bro 
wedi ysbrydoli mudiadau eraill i gynnal 
gweithgarwch tebyg.

Yn ystod Covid, daeth y  
gwefannau bro’n ffordd o  
rannu profiad a theimladau. 

• Un o’r straeon mwyaf poblogaidd ar Caernarfon360 
oedd stori gan y nyrs Erin Bryfdir, oedd yn rhannu’r 
profiad o weithio mewn ysbyty a brwydo yn erbyn yr 
haint.

• Ar BroWyddfa360, rhannodd Elin Aaron ddarn efo’r 
holl gwestiynau a aeth trwy ei meddwl adeg y clo 
mawr cynta’, efo’r “gwrthdaro mewnol” yr oedd hi’n ei 
wynebu wrth benderfynu ar ddyfodol ei busnes pizzas.

• Cael babi yn ystod y pandemig oedd profiad Megan 
Jenkins. Ar Caron360, rhannodd ei stori ddirdynnol am 
y profiad o wynebu’r diwrnod cynta’ ar ôl geni yn yr 
ysbyty heb ei phartner.

POBOL YN RHANNU 
PROFIADAU

Côr Gobaith yn Aberystwyth yn perfformio fu fas 
ar Ddiwrnod Cofio Hiroshima

“Mae ein gweledigaeth ar gyfer twf cynaliadwy yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn cydnabod cyfraniad hanfodol cymunedau a rhwydweithiau cymdeithasol sydd wedi eu clymu ynghyd ar sail lle” – Cymraeg 2050 Miliwn o Siaradwyr – Llywodraeth Cymru

“Fi wedi symud mewn i’r ardal ac 

felly mae hi wedi bod yn gyfle i 

‘nabod pobol yn well a deall y 

gymuned yn well trwy ddysgu am 

hanesion lleol. Ni wedi cael lot 

o sbort hefyd. Mae’n hwylus, ddim 

yn drwm nac yn faich, fi’n disgwyl 

‘mlaen i gymryd rhan yno fe.” 

– Enfys Hatcher-DaviesLle ar y we i bobol leol yw’r gwefannau bro, ac maen 
nhw’n dangos bod stori pawb yn werth ei chlywed.

Roedd hynny hefyd yn rhoi cyfle i 
gyfranwyr gydweithio’n greadigol 
a magu profiad ... a chyrraedd 
cynulleidfaoedd newydd.

Yn ystod Covid, mae’r gwefannau 
wedi helpu i lenwi’r bwlch a chadw 
pobol ynghyd.



Dechrau blogio yn Gymraeg 
Blogio yn Saesneg fyddai Owain Williams cyn magu’r hyder 
i greu blog ‘Wiwar Mynydd’ ar Ogwen360 yn trafod rhedeg 
mynyddoedd Eryri.

Cyfranogwyr newydd, cynulleidfaoedd newydd – mae’r 
gwefannau bro yn gallu mynd ymhell.

Llwyddodd un stori i gael 1,000 o hits 
mewn 24 awr! 
Ar Caron360, roedd cyfweliad gyda Gethin Davies o 
Landdewi Brefi, sy’n aelod o fand The Struts, yn dangos pa 
mor bell y gall newyddion lleol gyrraedd. 

Cafodd y stori ei haildrydar dro ar ôl tro gan ddilynwyr y 
band, gan fynd â’r stori, a’r Gymraeg, ymhell tu hwnt i’r 
gynulleidfa draddodiadol.

Mae Bro360 – prosiect peilot gan Gwmni Golwg – wedi bod yn 
gweithio gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Cheredigion 
dros y ddwy flynedd diwethaf i ddatblygu gwefannau bro.

Erbyn hyn mae saith gwefan yn fyw, a llu o ardaloedd eraill ar 
draws Cymru yn dangos diddordeb mewn datblygu gwefan 
straeon lleol.

Yn Arfon, mae pedair bro yn cynnal gwefan yr un a chymuned arall 
yn trafod; yng ngogledd Ceredigion, fe ddaeth pedair bro at ei 
gilydd i gynnal un wefan i Aberystwyth a’r pentrefi o’i chwmpas ac 
mae dwy arall yn ardaloedd Llanbed a Thregaron.

Mae’r gwefannau bro’n fwy na newyddion; maen nhw hefyd yn 
hybu gweithgarwch Cymraeg y cymunedau – elfen hanfodol wrth 
anelu am filiwn o siaradwyr.

O’r dechrau, mae’r pwyslais wedi bod ar helpu pobol leol i 
weithredu – mae pobol yn bwysicach na’r dechnoleg.

Ein gobaith yw datblygu’r rhwydwaith ar draws Cymru gyfan…

Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu gwefan fro 
yn eich ardal, cysylltwch trwy ebostio lowrijones@golwg.com.

Y Gymraeg yn cyrraedd 
cynulleidfa ymhellach

Bro360: y gobaith

“Mae’n brosiect peilot sydd ar y ffordd 
i gyflawni rhywbeth nad yw erioed wedi 
cael ei wneud o’r blaen, yn y Gymraeg, 

neu unrhyw iaith – partneriaeth 
broffesiynol a chymunedol, a rhwydwaith 
sy’n creu gwasanaeth newyddion lleol a 

chenedlaethol.” 
– Dylan Iorwerth, Cwmni Golwg

“Mae’r prosiect wedi datblygu’n ardderchog 
hyd yma ac yn arddangos sut mae modd i 
wasanaeth cenedlaethol fel golwg360 

ddatblygu perthynas dwy ffordd effeithiol 
gyda gwasanaethau lleol. Mae’n gyfle i ddod 
â materion lleol i sylw ehangach, gan hefyd 

drafod effaith materion cenedlaethol ar gymunedau lleol.”  – Owain Schiavone, Cyfarwyddwr Golwg  a Bro360

YN FODLON Â  
SAFON A SYLWEDD  
Y CYNNWYS

92%92%
O GYFRANOGWYR 
WEDI’U HYFFORDDI 
I ALLU CYMRYD 
RHAN

1,0381,038

Y weledigaeth
Bod yn gyfrwng…
•	 i hybu gweithgarwch ein cymunedau
•	 i rymuso pobol a datblygu arweinwyr
•	 i rannu a datblygu sgiliau
•	 i ddangos  bod bro yn bwysig
•	 i annog mwy i ddefnyddio’r Gymraeg
•	 i lenwi’r bwlch democrataidd 
•	 i gryfhau’r economi leol a busnesau bach

Clonc360 yn cyrraedd carreg filltir
Mae gwefan fro Llanbed a’r cylch wedi cyrraedd carreg filltir 
arbennig, trwy gyhoeddi ei 1000fed stori.

Ers ei sefydlu yn 2015, yn bartneriaeth rhwng y papur bro 
a chwmni Golwg, Clonc360 bellach yw y lle i gyhoeddi 
straeon ar-y-funud am dref Llanbed a’r pentrefi cyfagos.

Mae’r straeon wedi amrywio o newyddion y funud (gan 
gynnwys un llofruddiaeth!) i weithgarwch mudiadau a 
digwyddiadau, a straeon am bobol leol. 

Y datblygiad diweddara’ yw Y Farchnad, lle i grynhoi 
gwybodaeth am fusnesau bach y fro – handi i ddarllenwyr, 
gwerthfawr i’r busnesau eu hunain.

“Mae’n wasanaeth unigryw lle gall unrhyw un gyfrannu, a 
does dim byd tebyg i’w gael yn Saesneg yn yr ardal. Mae’n 
rhywbeth hollol Gymraeg,” medd Dylan Lewis, un o 
olygyddion y wefan.

“Mae mor braf hefyd cael adborth gan bobol na fyddai fel 
arfer yn darllen dim Cymraeg. Mae pobol yn dwlu darllen 
newyddion lleol iawn. Mae yna elfen fusneslyd yn perthyn 
i ni i gyd, ac mae gwefan Clonc360 yn bwydo’r archwaeth 
honno.”

Clonc360 oedd yr arbrawf a ddangosodd y ffordd i gynllun 
Bro360 – prawf fod gwefan fro yn cynnig rhywbeth 
newydd, ychwanegol. 

Ymlaen i’r 1000 nesa!

2020:

Codi arian, cael sylw
Llwyddodd un gŵr o Lanbed i godi arian mawr a rhoi 
cyhoeddusrwydd i’r Gymraeg.

Yn ystod y cyfnod clo cynta’ roedd Clonc360 yn rhoi sylw i 
Rhythwyn Evans, a heriodd ei hun i gerdded rownd y tŷ 91 o 
weithiau ar ddiwrnod ei ben-blwydd yn 91 oed. 

Yn ogystal â chodi mwy na £50,000 i’r Gwasanaeth Iechyd,  
fe dynnodd sylw JustGiving – a drydarodd yn Gymraeg i’w 
longyfarch!

“Rhaid i’r Gymraeg fod yn rhan o’r 
chwyldro digidol… er mwyn cefnogi addysg, 

gweithleoedd a defnydd cymdeithasol  o’r Gymraeg.”  – Cymraeg 2050 Miliwn o Siaradwyr  – Llywodraeth Cymru

“Mae’r wefan yn fwy na chyfrwng i 

rannu newyddion - mae’n gyfrwng sy’n 

dathlu hunaniaeth unigryw yr ardal, 

mae’n tynnu sylw at straeon na fyddai’n 

cael eu clywed fel arall ac mae’n 

atgyfnerthu’r ymdeimlad o berthyn a 

chymuned yn lleol”  

– Ben Lake, AS Ceredigion

Y posibiliadau

Straeon lleol gan bobol leol



Ym mis Tachwedd dewiswyd 15 
person ifanc o ardaloedd Arfon 
a Cheredigion i gymryd rhan 
mewn cwrs newydd sbon i feithrin 
gohebwyr lleol. 

Nod ein Cwrs Gohebwyr Ifanc oedd 
rhoi’r hyder, y gallu, a’r awydd i’r 
criw o ddarpar-ohebwyr fynd allan 
i adrodd ar straeon sy’n bwysig i’w 
bröydd nhw.

Bu’r criw yn cyd-ddysgu gyda rhai o 

oreuon maes newyddiaduriaeth leol 
a chenedlaethol – Dylan Iorwerth, 
Dylan Lewis, Garmon Ceiro, Euros 
Lewis a Betsan Haf – gan ymdrin 
â phopeth o sgrifennu i fideo a 
thynnu lluniau.

Bu’r 15 yn cyfrannu erthyglau, fideos, 
a chyfweliadau i’w gwefannau bro – 
rhai yn cyhoeddi am y tro cynta’, ac 
eraill yn aelodau o griwiau llywio eu 
gwefannau bro ac eisiau datblygu, 
arbrofi a magu hyder.

Dros fisoedd yr argyfwng, mae pobol ar 
lawr gwlad wedi bod wrthi’n dychmygu 
dyfodol eu cymdogaeth, trwy gymryd 
rhan mewn sgyrsiau Prosiect Fory.

Mae Bro360 wedi chwarae rhan 
allweddol yn hwyluso’r sgyrsiau a 
datblygu’r llwyfannau gweithredu 
lleol, ar y cyd â mudiad Radio Beca. 
Ac mae’r sgyrsiau wedi grymuso ein 
cymdogaethau ac ysgogi pobol i feddwl 
am syniadau gwreiddiol ar sut i wella 
cymdeithas, a newid pethau.

Dyma’r tri chwestiwn fu’n sail i bob 
sgwrs lawr gwlad:
• Ble’r oedden ni fel cymdeithas cyn 

ymyrraeth y feirws?
• Beth yw’r gwaethaf all ddigwydd 

wedi i’r argyfwng glirio?
• Beth yw’r dyfodol gorau posib? 

Er bod pob cymdogaeth yn wahanol, 
roedd un peth yn gyffredin ym 
mhob un o’r dros 25 o sgyrsiau – 
gwerthfawrogiad o’r newydd o’r lle lleol. 

Pam? Am ei bod yn haws i bobol gael 
effaith wrth weithredu a chynorthwyo 
yn eu hardal leol? Am bod anghenion a 
photensial ein bro yn fwy amlwg nawr? 

Am bod ein cymunedau’n ficrocosm o’n 
cenedl? 

Beth bynnag yw’r rheswm, fe ddaeth 
pobol i sylweddoli mai’r ardal leol 
yw’r man cychwyn ar gyfer adeiladu 
cymdeithas.

Roedd Meleri Davies o Ddyffryn Ogwen 
yn cydnabod bod y sgwrs wedi helpu’r 
gymuned i weld cymaint o botensial 
sydd ganddi:

“Roedd ‘na sylweddoliad yna hefyd 
o gryfder ein cymuned ni – nid jest y 
stwff traddodiadol, diwylliannol, ond ein 
cryfder ni o ran arloesi mewn meysydd 
sydd ddim yn draddodiadol i ni fel 
Cymry Cymraeg,” meddai.

Un peth arall ddaeth i’r amlwg oedd 
yr angen i gydio mewn syniadau, a 
gweithredu:

“Mae’r syniadau eisoes wedi dechrau 
llifo, so ma ishe i ni gydio yn y cyfle,” 
meddai Lyndsey Thomas. Ac yn syth 
ar ôl cyfarfod Llandysul aeth Lyndsey 
ati i weithredu, gan ymuno â’r Cyngor 
Cymuned.

Megis dechrau yw sgyrsiau cychwynnol 
Prosiect Fory. Megis dechrau y mae’r 
gweithredu...

Meithrin gohebwyr ifanc ‘Y lle lleol’
yn fwy pwysig nag erioedStraeon gan y gymuned ar 

gyfer y gymuned
Aeth Megan Turner ati i gyhoeddi ei straeon ar 
BroAber360 am yr hyn oedd yn bwysig iddi hi.  
Gwelodd dwf yn nifer y bobol oedd yn nofio yn y  
môr yn Aberystwyth yn ystod y pandemig, a bu Megan 
yn pwyso a mesur cyfleoedd a pheryglon hynny.

Fe gyhoeddodd fideo’n cyfweld â mynychwyr rali 
‘Nid yw Cymru ar Werth’, gan roi sylw i’r lleisiau 
lleol yn y digwyddiad. Mae’n credu bod “rhoi llais 
i’r lleol yn mynd â datganoli gam ymhellach, gan 
greu cyfleoedd i wella dyfodol cymunedau ein 
gwlad.”

Un arall a fanteisiodd ar y cwrs oedd Begw 
Elain. Ar ôl cyhoeddi llu o fideos uchafbwyntiau 
Clwb Pêl-droed Nantlle Vale ar DyffrynNantlle360 
cyn Covid, aeth ati i gyfweld â’r chwaraewyr i ddeall 
sut effaith oedd y pandemig yn ei chael arnyn nhw.

Gallwch ddarllen, gwrando a gwylio straeon y 
gohebwyr ifanc yma a llawer mwy o gyfranogwyr lleol 
ar y 7 gwefan fro – ewch i bori ar Bro360.cymru.

“Ceisio gwneud newidiadau lleol yw’r ffordd fwyaf 

effeithlon o achosi newid yn ehangach, ac mae gan 

newyddiaduraeth leol rôl enfawr i’w chwarae  

wrth geisio cryfhau ein cymunedau.”  

– Joseff Owen o Fangor

“Rwyf wedi mwynhau creu eitemau i’r wefan fro – o ysgrifennu erthyglau i greu fideo fer. Ar ôl creu storïau ar amryw o gyfryngau dwi wedi adeiladu’r hyder i barhau i greu ar ben fy hun” – Cerys Burton o Bonterwyd.

Stori ddirdynnol Hefin yn cyrraedd 
cynulleidfa genedlaethol
Ychydig cyn y Nadolig, rhannodd Hefin Richards hanes ei 
frwydr â Covid-19 ar wefan Caron360 – o ganlyniad, bu’n 
siarad ar Newyddion 9 ar S4C ac fe gafodd ei brofiadau eu 
rhannu’n helaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ar ôl dal y feirws ddechrau Tachwedd, treuliodd Hefin dair 
wythnos yn yr uned gofal dwys yn Ysbyty Amwythig, ac 
mae’n cyfaddef ei fod yn un o’r “rhai ffodus”.

“Os wnaiff darllen fy mhrofiad arbed un achos o’r 
salwch erchyll yma drwy wneud i chi feddwl am eich 
penderfyniadau dros yr wythnosau nesaf, fe fydda i a’r 
NHS yn falch dros ben!” meddai Hefin.

Mae llu o straeon eraill o’r gwefannau bro wedi cael sylw 
gan gyfryngau canolog megis BBC Radio Cymru, Cymru 
Fyw a Heno a’r rheiny a stori Hefin yn dangos pa mor 
bwysig yw y lleol iawn.

Un o ganlyniadau sgyrsiau Prosiect Fory yw cynllun 
i alluogi pwyllgorau lleol Eisteddfod Genedlaethol 

Ceredigion i adael gwaddol yn eu bro.

“Gall straeon cadarnhaol wneud byd o wahaniaeth i 

ysbryd pobol a chymunedau. Mae’n ffordd dda o ddod 

â phobol at ei gilydd, a chreu ymdeimlad o berthyn – 

rhywbeth sydd ei angen fwy nag erioed nawr” 
– Miriam Glyn o Aberystwyth.

“Mae pob stori fawr yn 

dechrau yn lleol yn rhywle” 

– Dylan Iorwerth wrth Gwrs  

Gohebwyr Ifanc Bro360.



Mae gwefan fro yn rhoi cyfle i wneud mwy na 
dim ond cyhoeddi straeon. Mae’n gallu bod yn 
lle i drafod a sgwrsio hefyd.

Yn ystod yr wythnosau’n arwain at y Dolig 
cyhoeddodd Bro360 gyfres o bodlediadau 
gyda phobol o’r gwahanol fröydd. 

Cafodd Shân Pritchard, gohebydd lleol 
golwg360, gwmni pump o fusnesau bwyd 
a diod sydd wedi addasu a mentro yn Arfon 
a Cheredigion dros y flwyddyn ddiwetha’ - 
Poblado, Cosyn Cymru, Fferm Gwarffynnon, 
Pitsa a Peint, a Chwrw Ogwen.

Mae Elin Aaron o gwmni Pitsa a Peint yn 
Llanberis yn bwrw ei bol am y tyndra oedd 
yn yr ardal pan ddychwelodd y twristiaid dros 
yr haf, ac yn chwerthin wrth gyfadde’i bod yn 

teimlo fel superhero yn danfon bwyd!

 “Wnaethon ni ‘neud rhwbath fel 3,700 o bitsas 
yn ystod y cyfnod clo cynta’,”meddai.

“Yndi, ma’ hi ‘di bod yn flwyddyn gythgiam o 
anodd... ond, eto ma’r gefnogaeth ydan ni ‘di 
dderbyn yn ddigon i ‘neud chdi fod isho hygio 
pawb sy’n dod mewn drw’r drws - a ti’m yn 
cael!”

Mae Richard Moore, un o gyfarwyddwyr 
Cwmni Ogwen, yn trafod eu dau gwrw 
newydd ac yn canmol y gefnogaeth leol, 
“ma’ ‘di bod yn brilliant, deud gwir. Ma’ lot 
o bobol yn lleol yn fan hyn yn cefnogi Cwrw 
Ogwen er nad ydyn nhw’n hoffi yfed IPA neu 
gwrw chwerw, ond ma’ nhw isho cefnogi 
menter leol.”

Wrth i’r Covid greu argyfwng i bapurau 
bro, mae Bro360 wedi helpu.

Mae 150 o rifynnau o bapurau bro 
wedi’u cyhoeddi ar-lein, ar Bro360, ers 
dechrau’r pandemig – gan lenwi’r bwlch o 
golli’r rhifynnau print.

Ar ddechrau’r cloi mawr, cynigiodd 
Bro360 y cyfle i holl bapurau bro Cymru 

gyhoeddi eu rhifynnau ar-lein, a hynny yn 
rhad ac am ddim.

Mae modd gweld rhifynnau digidol 
o dros 30 o bapurau bro Cymru mewn 
un man, a darllen eich papur lleol chi yn 
ogystal â busnesa i weld be sy’ mlaen 
mewn ardaloedd eraill!

 “Mae’r datblygiad yma wedi golygu 

bod modd i’r Ffynnon barhau i gyhoeddi 
mewn cyfnod anodd. Mae pobol leol yn 
driw iawn i’r papur ac yn ei ystyried yn 
wasanaeth pwysig yn lleol, felly roedd 
cael y cynnig i gyhoeddi’r papur ar-lein 
yn ystod yr argyfwng yn help aruthrol,” 
medd Aled Davies o bapur bro Y Ffynnon 
yn Eifionydd.

Blas o’r BröyddCamu i’r 
adwy i 
helpu’r 

papurau 
bro

Mae Covid wedi dangos i bawb bod rhaid gwybod am 
benderfyniadau lleol a chenedlaethol yng Nghymru.

Ond mae cyfryngau lleol yn brin ... a dyna lle mae’r bartneriaeth 
rhwng golwg360 a’r gwefannau bro yn gallu llenwi’r bwlch.

Mae gohebwyr golwg360 yn 
gallu rhoi’r wedd gymunedol 
ar straeon Cymru, yn gallu 
tynnu sylw at benderfyniadau 
cynghorau a chyrff tebyg a rhoi 
llais i farn y bobol leol.

Cynhaliodd un o’r gohebwyr 
gyfweliadau Zoom gydag 
arweinyddion Cyngor Gwynedd 
a Chyngor Sir Ceredigion ar adeg 
pan oedd pethau’n newid bob 
dydd gyda’r coronafeirws. Roedd y sgyrsiau’n cynnwys cwestiynau 
gan ddarllenwyr y gwefannau. 

Gohebwyr lleol golwg360 yn 
llenwi’r bwlch democrataidd

33 papur bro; 150 rhifyn

Rhoi llais i bobol y filltir sgwâr
Gwaith gohebwyr lleol golwg360 yw adrodd straeon newyddion 
lleol yn Arfon a Cheredigion, a rhoi’r wedd leol ar straeon 
cenedlaethol.

Pan waharddwyd tafarndai rhag gwerthu alcohol ym mis 
Rhagfyr, aeth Shân Pritchard, gohebydd lleol golwg360, ati 
gasglu safbwyntiau perchnogion tafarndai a bragdai lleol.

Denodd ymateb Dewi Siôn, perchennog dwy dafarn ym 
Methesda, dipyn o sylw: “Mae o fel dweud wrth McDonalds 
gewch chi agor ond gewch chi ddim gwerthu burgers na chips!”

Gwerthu tŷ yn lleol gyda chymorth y 
gymuned Gymraeg ar Facebook
Un stori leol a ddenodd ddiddordeb oedd hanes yr awdur 
Angharad Blythe. Roedd hi’n awyddus i werthu ei chartref ger 
Bethel yng Ngwynedd i bobol leol. Gyda help grŵp Rhwydwaith 
Menywod Cymru ar Facebook, fe lwyddodd.

“Mi ges i sawl un yn dod i weld y tŷ a oedd yn awyddus i droi’r lle 
yn dŷ haf ond faswn i ddim wedi medru byw yn fy nghroen taswn 
i wedi gwerthu iddyn nhw,” medd Angharad.

Wrth rannu’r stori, mae golwg360 nid yn unig yn rhoi sylw i 
ddigwyddiad lleol-iawn, ond mae’n rhannu’r esiampl yma o 
weithredu’n gadarnhaol dros y gymuned â Chymru gyfan.

“Mae cyfraniad gohebydd golwg360 wedi bod yn rhan bwysig o arlwy’r wefan fro” – Iestyn Hughes, BroAber360

Lleol yw’r 
gair
“Amser chi’n gwario mewn 
siopau lleol, mae’r bobol 
leol sy’n berchen nhw’n 
cadw’r arian yn y gymuned, 
ac mae’r arian yn mynd 
rownd. Stay local. Lleol yw’r 
gair,” meddai’r cigydd Rob 
Rattray o Aberystwyth.

Cymerodd sawl 
perchennog busnes ran yn 
yr ymgyrch #siopanlleol, 
trwy rannu negeseuon 
fideo bod cefnogi cwmnïau 
lleol yn bwysig, ar eu 
gwefan fro. 

“Mae o mor bwysig i’r 
gymuned leol, yn amlwg i’n 
bywoliaeth ni, ond hefyd 
ma’ isho meddwl – mewn 
blwyddyn ar ôl hyn, ydach 
chi isho cerddad lawr 
y strydoedd hardd ‘ma 
efo siopa gwag yn bob 
man?” gofynna Manon 
Ellis, perchennog siop 
Manon ar Stryd y Plas yng 
Nghaernarfon.

Yr her nesa fydd cynnal 
y momentwm – fel 
dywedodd Elliw Dafydd 
o Fferm Gwarffynnon yn 
Llanbed sydd wedi agor 
‘Bar Llaeth’:

“Mae hi’n bwysig dal gafael 
ar y positifrwydd – cymryd 
rheiny a mynd reit... 2021 – 
ni’n dod amdanoch chi!”

pobol  
leol

busnesau  
lleol

cymdeithasau 
lleol

Enillydd  
‘stori leol orau  
gan golwg360’ 

cyfweliad gydag  
Ellen ap Gwynn

Eleni, gyda phwyslais o’r newydd ar 
siopa’n lleol a busnesau annibynnol 
angen ein cefnogaeth yn fwy nag 
erioed, lansiwyd Y Farchnad ar y 
gwefannau bro.

Am y tro cynta, mae’n bosib gweld 
busnesau bach eich bro mewn un 
man.

Bwriad Y Farchnad yw ei gwneud yn 
rhwyddach i bawb wario yn lleol, er 
mwyn sicrhau bod yr arian yn aros  
yn y fro. A dim ond man cychwyn  
yw hyn...

Lansio Y Farchnad: busnesau 
bach y fro mewn un man



i’n cymunedau

yn gwneud  
gwahaniaeth...

i’n busnesau

i’n dyfodol


