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Mae ein pobl ifanc yn mwynhau TG ac yn chwarae ar eu teclynnau ac mae llawer o bethau cadarnhaol 
ynghylch y pwnc hwn. Mae They yn  hoffi  defnyddio'r rhyngrwyd i chwarae gemau, gwylio Youtube a 
chymdeithasu gyda ffrindiau. Mae'n bwysig felly eich bod yn gwybod sut i ymddwyn yn ddiogel ac yn briodol 
ar y ffônwrth ddefnyddio ffôn symudol neuddyfeisiau eraill. Mae ein hawgrymiadau isod yn helpu i'w cadw'n 
ddiogel ar-lein a rhai canllawiau ar ddefnyddio eu dyfeisiau. 

 
1. Gosod cloeon canllawiau rhieni ar olygfeydd poblogaidd - mae gwefannau  wedi'u  cynllunio ar gyfer 

ystod o grwpiau oedran a gallant gynnwys cynnwys sy'n peri pryder. Dylent  fod â'r   gallu i rwystro 

cynnwys penodol gan ddefnyddio pin. Fel arfer, gellir dod o hyd i'r capasiti hwn drwy nodi tudalennau'r 
ganolfan cymorth/arweiniad/cymorth/diogelwch o'r hafan.  Gwefan  ddefnyddiol i'ch helpu gyda hyn  
yw: Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU  –  http://www.saferinternet.org.uk/advice-and-
resources/parents-and-carers/parents-guide-to-technology 

2. Sefydlu rheolau sylfaenol gyda'ch plentyn ynghylch sut y gallant ddefnyddio'r Rhyngrwyd, pryd ac am 
ba hyd. Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn ydyw ac nid yw'n iawn dweud wrth bobl amdanynt eu hunain 
ar-lein  a pha wybodaeth y dylent ac na ddylent ei rhannu. Megis rhifau ffôn, cyfeiriad, delweddau 
noeth (sextexting) ac ati. Unwaith eto ysgrifennwch y rhain i lawr a'u rhoi ar y wal, efallai y gallech greu 
poster gyda'ch gilydd. 

3. Anogwch eich plentyn i ddefnyddio llysenw ac avatar ar-lein ac i ddweud wrthych a oes unrhyw un yn 
gofyn am ei enw, ei luniau neu wybodaeth go iawn am ble maen nhw'n  byw, eu  hysgol  neu'n bod yn 
angharedig. Yn anffodus, mae seiberfwlio'n digwydd llawer ar-lein, cadwch dystiolaeth ac adrodd. 
Gallwch adrodd i'r ysgol, y darparwr gwasanaeth neu'r heddlu. Dyma rai gwefannau defnyddiol ar-lein i 
gael rhagor o wybodaeth:  http://www.anti-bullyingalliance.org.uk  a  
http://www.autism.org.uk/bullying  a  http://familylives.org.uk 

4. Ceisiwch gadw dyfeisiau allan o ystafelloedd gwely yn ystod y nos, bydd hyn yn helpu gyda'u patrymau 
cysgu ac yn fwy effro y diwrnod canlynol. 

5. Mae'n bwysig gwirio dyfeisiau eich pobl ifanc yn rheolaidd, gwnewch hyn yn rheol wrth ganiatáu iddynt 
gael y teclynnau hyn. Os yw eich plant yn rhan o grwpiau Whatsapp / Snapchat / Tictok / Facebook neu 
unrhyw rai eraill, gwiriwch fod popeth yn iawn a'u hannog i adael neu ddileu'r grŵp os ydynt yn cael eu 
llethu neu eu gofidio ganddynt. 

 
Os ydych chi'n ansicr am y rhyngrwyd neu eisiau dysgu mwy Mae'r Llywodraeth wedi argymell  y canllawiau 
isod: 

• Thinkyouknow (cyngor gan yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol i gadw'n ddiogel ar-lein) 
• Materion rhyngrwyd (cymorth i rieni a gofalwyr gadw eu plant yn ddiogel ar-lein) 
• Gwybodaeth i rieni (cymorth i rieni a gofalwyr gadw eu plant yn ddiogel ar-lein) 
• LGfL (cymorth i rieni a gofalwyr gadw eu plant yn ddiogel ar-lein) 
• Net-ymwybodol (cymorth i rieni a gyrfaoedd gan yr NSPCC) 
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