
Cyhoeddi 50 rhifyn y flwyddyn

1,150 o danysgrifwyr 

322 o siopau ar draws Cymru yn gwerthu 
rhwng 1,300 a 1,550 copi yr wythnos

Cyfanswm gwerthiant wythnosol 
rhwng 2,450 a 2,700

Tua 7,500 o ddarllenwyr wythnosol  
(wrth rannu copïau)  

 

Cylchgrawn newyddion  
a materion cyfoes  
wythnosol Cymru 

Straeon gwreiddiol ● Materion cyfoes  

Erthyglau ffordd o fyw ● Chwaraeon  

Cyfweliadau ● Colofnwyr ● Celfyddydau

Cyfrol 32 . Rhif 34 . Mai 7 . 2020

O DDINBYCH  
I LUNDAIN  

- Garmon yn Gangs of London

CYHUDDO PLAID CYMRU O  
“droi’r pandemig yn wleidyddol”

Gobaith ar y gorwel  
i’r farchnad gaws?

Rhoi cic i’r coronafeirws 
– karate ar y We!

Cyfrol 32 . Rhif 40 . Mehefin 18 . 2020

Margaret 
Ogunbanwo 
am ddangos 
trugaredd  
i beintiwr  
y swastica

Margaret 
Ogunbanwo 
am ddangos 
trugaredd  
i beintiwr  
y swastica

Ffermwyr Môn yn  

Cyfrol 32 . Rhif 40 . Mehefin 18 . 2020

Ffermwyr Môn yn  Ffermwyr Môn yn  



Golwg360

Gwasanaeth newyddion cenedlaethol a 

rhyngwladol sy’n adrodd ar straeon am 
wleidyddiaeth, addysg, busnes, chwaraeon, 
technoleg, celfyddydau ac adloniant. 

Tua 45,000 ymweliad yr wythnos

Tua 700,000 dangosiad tudalen y mis 

Yn treulio tua 4 munud 30 eiliad ar 
gyfartaledd bob ymweliad

Hysbysebion yn cael tua 750,000 
dangosiad y mis

Hysbysebion yn cael tua 2,500 clic y mis

Golwg+

Mae holl erthyglau cylchgrawn Golwg ar gael 

yn ddigidol ar Golwg+.

Mae gan bob un o danysgrifwyr y cylchgrawn 
fynediad i’r wefan, ac mae modd tanysgrifio i 
dderbyn pecyn digidol yn unig.
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Cyfrol 32 . Rhif 32 . Ebrill 23 . 2020

COFIO DAFYDD HUWS  
– “awdur doniolaf ei ddydd”

“Ymateb anhygoel”  
i gynllun canfod llety  
i weithwyr allweddol

Mynd o ennill  
Cân i Gymru i actio 
yng Nghwmderi

Mynd o ennill  
Cân i Gymru i actio 
yng Nghwmderi

Siopau sy’n  
gwerthu Golwg
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“
”

Lingo Newydd 

Cylchgrawn i bobol sy’n dysgu Cymraeg. 

Erthyglau a straeon difyr mewn cylchgrawn 
hwyliog pob dau fis, gydag adran eirfa a 
gwahanol lefelau o ddarllen. 

Mae’n cynnwys erthyglau am natur, bwyd, 
ffasiwn, materion cyfoes ac adloniant, a 
chyfweliadau. Mae’r rhifyn digidol yn cynnwys 
darlleniadau sain o’r erthyglau i helpu gydag 
ynganu’r geiriau.

Rhwng 2,500 a 2,650

Wcw a’i Ffrindiau

Cylchgrawn lliwgar i blant rhwng 3 a 7, yn 
llawn o gymeriadau enwog a gwreiddiol, o 
Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant a 
Dona Direidi i Twm Tomato, Cwch Gwenyn ac 
Wcw ei hun!

Mae’r cylchgrawn misol yn cael ei gylchredeg 
trwy’r ysgolion, siopau a thanysgrifiadau a 
cheir taflen ddefnyddiol yn rhoi cyfieithiad 
gair am air ar gyfer rhieni di-Gymraeg. 

Rhwng 2,250 a 2,400 bob mis

Gwasanaethau 

Mae Cwmni Golwg yn cynnig gwasanaethau 

ychwanegol gan gynnwys:

 ● Atodiadau cylchgrawn — mae modd creu 
llyfryn unigryw i chi a’i atodi yn Golwg, gan 
brintio copïau ychwanegol i chi ddosbarthu.

 ● Erthyglau noddedig (advertorials).
 ● Ysgrifennu copi.
 ● Dylunio ac argraffu.
 ● Cyfieithu.

Cysylltwch am fanylion ac i drafod ymhellach.

“Mae Prifysgol Abertawe wedi gwneud defnydd da dros nifer o flynyddoedd erbyn hyn o wasanaeth 

Golwg gan gyhoeddi atodiadau blynyddol. Maent yn cael eu paratoi i’r safon uchaf gan y tîm yn Golwg ac 

mae cydweithio rhwydd wedi digwydd rhyngom ers tro. Mae’n braf gallu rhannu newyddion y sefydliad 

ar lwyfan cenedlaethol Cymraeg ei iaith fel hyn.” — Dr Gwenno Ffrancon, Prifysgol Abertawe

01792 205678     

www.abertawe.ac.uk@Prif_Abertawe  @AcademiHTeifi  @Cangen_abertawe

Prifysgol Abertawe

“Mae’r Cymry yn nyts! Mae bod yn 

rhan o Gymdeithas Gymraeg yn y 

brifysgol yn anhygoel, a’r penderfyniad 

gorau wnes i,” meddai Hannah Nicole 

Davies o Benygroes, Dyffryn Aman, 

sydd ar ei blwyddyn gyntaf yn astudio 

Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus 

yn Abertawe.

Ar un adeg, roedd hi fel llawer eraill yn 

poeni nad oedd ei Chymraeg yn ddigon 

da ond fe newidiodd ei meddwl ac mae 

wrth ei bodd.

“Fe wnes i ymgeisio i fod yn llysgennad 

er mwyn hybu’r iaith Gymraeg ac i gael 

disgyblion y chweched i weld y cyfleoedd 

anhygoel sydd ar gael wrth astudio trwy’r 

Gymraeg.”

Eisiau dangos cymaint o gyfleoedd 

Cymraeg sydd yna mewn cyrsiau iechyd y 

mae Shannon Rowlands o Gastell Newydd 

Emlyn sydd ar ei blwyddyn gyntaf ar gwrs 

Meddygaeth i Raddedigion.

“Mae bod mewn prifysgol yng 

Nghymru’n golygu fy mod i’n gallu 

defnyddio’r Gymraeg, sy’n teimlo’n fwy 

cartrefol i fi, a dwi eisiau gweithio yma ar 

ôl graddio felly mae’n gwneud synnwyr 

cael fy hyfforddi yma yng Ngwasanaethau 

Iechyd Cymru. 

“Cymraeg oedd fy hoff bwnc yn yr ysgol, 

a dw i wastad wedi bod eisiau astudio yn y 

Gymraeg,” meddai Lydia Hobbs o Gaerdydd, 

sydd ar ei hail flwyddyn yn astudio’r Gymraeg 

fel ail iaith. “Dw i’n falch iawn o allu hyrwyddo 

astudio trwy’r Gymraeg ac yn mwynhau 

cwrdd â phobl newydd.”

Gobeithio argyhoeddi pobl ifanc i ddilyn 

yn ôl ei thraed mae Katie Emma Phillips 

sy’n dod o Ferthyr ac yn falch o’r cyfle i 

barhau i astudio drwy’r Gymraeg wrth 

wneud BA Daearyddiaeth yn y Brifysgol.

“Mae mwy o gymorth a grwpiau llai 

wrth ddysgu trwy’r Gymraeg,” meddai. 

“Mae’n eich helpu chi i ddatblygu sgiliau 

iaith Cymraeg, gwella eich hyder, a chreu 

ffrindiau newydd.”

Pedair yn 
ysbrydoli
Tîm o bedair o ferched yw Llysgenhadon y Coleg Cymraeg 

yn Abertawe eleni. Eu rôl yw ymweld ag ysgolion i ysbrydoli 

rhagor o ddisgyblion i astudio drwy’r Gymraeg yn y 

brifysgol. Maen nhw hefyd yn ymweld â digwyddiadau 

cenedlaethol ac yn crynhoi eu profiadau mewn blog.

Grug yn ennill  
Cadair Abertawe
Fe arhosodd y Gadair Ryng-golegol yn Abertawe, 

wrth i un o fyfyrwyr y Brifysgol gipio’r brif wobr 

lenyddol yn yr Eisteddfod eleni.

Fe ddaeth cannoedd o fyfyrwyr o bob rhan o 

Gymru a’r tu hwnt i fwynhau eu hunain yn yr ŵyl  

dros benwythnos Gŵyl Ddewi. 

Er mai Prifysgol Bangor oedd yr enillwyr, cafodd 

myfyrwyr Abertawe y pleser o weld Grug Muse, 

myfyriwr ymchwil yn Adran y Gymraeg, yn ennill 

y Gadair a gafodd ei dylunio gan ddisgybl o Ysgol 

Gyfun Ystalyfera Bro Dur.

“Roedd yn benwythnos i’w gofio!” meddai 

Becca Martin, trefnydd yr Eisteddfod a Swyddog 

Materion Cymraeg rhan-amser olaf Undeb y 

Myfyrwyr. “Roedden ni wrth ein bodd yn cael 

croesawu’r Eisteddfod Ryng-golegol i Brifysgol 

Abertawe eleni. Dros y deuddydd fe gafwyd 

cystadlu brwd rhwng prifysgolion Abertawe, 

Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd trwy gyfrwng 

chwaraeon, canu, dawnsio a pherfformio, cyn 

i’r cyfan ddod i ben gyda gig arbennig gan HMS 

Morris, Mellt a Candelas.

“Rydym ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau i 

nodi canmlwyddiant Prifysgol Abertawe,” meddai 

Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi 

Hywel Teifi,  “ac roedd cynnal yr Eisteddfod hon 

yn ffordd wych o ddathlu treftadaeth a bywyd 

Cymraeg y sefydliad ac i dynnu prifysgolion eraill 

Cymru i’r dathliadau hynny. O gofio hynny, bu 

gwylio cadeirio Grug Muse ar lwyfan yr Eisteddfod 

yn adeilad eiconig y Brifysgol, Tŷ Fulton, yn 

brofiad arbennig tu hwnt.”

2019

Megan 

– llais llawn-amser  
i’r Gymraeg
Mae Megan Colbourne yn edrych 

ymlaen at flwyddyn brysur ac at greu 

ychydig o hanes – hi yw Swyddog 

Materion Cymraeg llawn amser cyntaf 

Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Fe fydd y fyfyrwraig o Landysul yn 

rhan o dîm o ferched-yn-unig sydd ym 

mhrif swyddi’r Undeb, ar ôl i fyfyrwyr 

bleidleisio tros gael swydd lawn-amser 

i hyrwyddo’r iaith.

“Mae hyn yn fraint fawr i mi a dw i’n 

disgwyl ymlaen at y flwyddyn gyffrous 

a phrysur sy’ o’m blaen,” meddai Megan, 

sydd ar fin graddio mewn Daearyddiaeth.

“Fy mhrif nod yw cynyddu statws yr 

iaith ar draws y Brifysgol a gwneud yn 

siŵr bod myfyrwyr Cymraeg yn derbyn yr 

un faint o gymorth â phawb arall.

“Fe fyddaf hefyd yn gweithio gyda’r 

Gymdeithas Gymraeg a’r Cymdeithasau 

Chwaraeon Cymraeg i roi mwy o 

gymorth iddyn nhw. Yn amlwg, byddaf 

yn cydweithio gydag adrannau a 

sefydliadau sy’n cefnogi addysg a’r 

Gymraeg, gan gynnwys Academi 

Hywel Teifi y Brifysgol, y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol a’r Mentrau Iaith lleol ac 

rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld 

beth allwn ni ei ddatblygu gyda’n 

gilydd yma yn Abertawe.” 

Tîm o ferched
Dyma’r tro cynta’ hefyd i fenywod 

gymryd pob un o brif swyddi’r Undeb.

Fe fydd Megan yn cydweithio â 

Grace Hannaford (Llywydd), Teresa ‘Tee’ 

Ogbekhiulu (Addysg), Inês Teixeira-Dias 

(Cymdeithasau a Gwasanaethau), Ffion 

Davies (Chwaraeon) ac Ana Guri (Lles).

Wrth ddymuno’n dda i Megan 

yn ei gwaith newydd, dywedodd 

Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, 

Dr Gwenno Ffrancon, ei bod yn 

croesawu’r penderfyniad i droi’r 

swydd yn un llawn-amser.

“Mae’r datblygiad cyffrous hwn 

yn sicrhau bod llais cryfach o fewn 

yr Undeb i’r miloedd o siaradwyr 

Cymraeg sy’n fyfyrwyr yn y 

Brifysgol,” meddai.

“Edrychwn ymlaen fel 

Academi at gydweithio’n agos â 

Megan wrth gefnogi, datblygu 

a hyrwyddo’r ddarpariaeth 

addysgol a’r gwasanaethau 

Cymraeg o fewn yr Undeb 

a’r Brifysgol. Dyma bennod 

newydd gyffrous i’r Gymraeg 

ym Mhrifysgol Abertawe ar 

drothwy canmlwyddiant y 

sefydliad.”



Hysbyseb print 

Golwg

Tudalen gefn £950
Tudalen £805
1/2 tudalen £465 
1/4 tudalen £330 
1/8 tudalen £175 

Lingo Newydd 

Tudalen £420
½ tudalen £275
1/4 tudalen £150

Wcw a’i Ffrindiau

Tudalen £420
½ tudalen £275
1/4 tudalen £150

Hysbyseb swydd

Print Lliw Du a gwyn

½ tudalen £1,292.70 £832.35
¼ tudalen £646.35  £416.18
1/6 tudalen £458.70  £295.35
1/8 tudalen £312.75  £201.38

Arlein

Hyd at 3 mis £120 
Tudalen yn hysbysebu’ch swydd 

ynghyd â llun, disgrifiad swydd 

a ffurflen gais; sylw yn ebost 

wythnosol Swyddi360 ac ar ein 

cyfryngau cymdeithasol.

 ● Hyd at 20% i ffwrdd am osod 
hysbyseb ar y ddau gyfrwng.

Hysbyseb arlein

Baner/Sgwar (MPU) 
12 mis £1,400
6 mis £800
3 mis £500
1 mis £200

Hirsgwar (DMPU) 
12 mis £2,800
6 mis £1,600
3 mis £1,000
1 mis £400

Bilfwrdd (billboard)
1 mis £475

 ● Fformat GIF neu HTML5.

Pecyn nawdd

Cefnogwch gyfryngau 

annibynnol, poblogaidd yn y 

Gymraeg, wrth hyrwyddo eich 

busnes neu sefydliad. Gellir 
teilwra pecyn blwyddyn ar 
Golwg360, er enghraifft gydag:

 ● Hysbyseb hirsgwar ar ochr 
erthyglau.

 ● Hysbyseb baner ar yr hafan.

 ● Erthygl noddedig bob mis yn 
cael ei gyhoeddi ar Golwg360.

Prisiau yn cychwyn o £2,500.

Tudalen
190×277mm 
portread

Tudalen
220×320mm 
portread

½ tudalen
190×136mm 
tirlun

½ tudalen
220×155mm 
tirlun

¼ tudalen 
92.5×136mm 
portread

¼ tudalen 
107.5×155mm 
portread

1/6 tudalen 
107.5×110mm 
portread

1/8 tudalen 
107.5×75mm 
tirlun

Bilfwrdd
970×250 picsel

Baner 728×90

Sgwar 
300×250

Hirsgwar 
300×600

 ● Pris erthyglau noddedig 
(advertorials) ar gael ar gais.

 ● Mae modd creu pecynnau 
hysbysebu yn cyfuno sawl 
platfform.

 ● Ceir gostyngiad ar gyfres o 
hysbysebion.

 ● Am ragor o wybodaeth neu 
i drefnu hysbyseb cysylltwch 
â ymholiadau@golwg.com

Mae TAW yn ychwanegol i’r 

prisiau a nodir.

golwg360.cymru

Meintiau print Golwg a swyddi Meintiau Lingo Newydd ac Wcw Meintiau arlein


