
Siaradwch â'ch plant am eu ffrindiau ar-lein, gan esbonio 
sut mae'n bosib i bobl beidio â bod pwy maent yn honni 
bod. Pwysleisiwch fod pawb y maent yn cwrdd â nhw ar-
lein yn ddieithryn, er y gall ymddangos fel petai'n ffrind. 
Ydych chi'n gwybod i ble mae'ch plentyn yn mynd pan 

fo'n mynd mas ac â phwy maent yn cwrdd? 

Dysgwch reolau G.A.N. B.W.Y.Ll. i'ch plentyn 

COFIWCH 
Byddai llawer o rieni'n dweud bod eu plentyn yn gyfrifol ac ni 
fyddai byth yn rhoi ei hun mewn perygl OND y realiti yw y gall 
plant gael eu twyllo gan ddieithriaid sy'n dweud celwyddau am 

pwy ydynt ac sy'n gallu gwneud addewidion rhyfeddol. 
Peidiwch â chredu'n wahanol — gallai'ch plentyn eu credu. 

RHYBUDDIWCH EICH PLANT! CADWCH NHW'N DDIOGEL 
Mae'r llyfryn hwn hefyd ar gael yn Saesneg  

GWYBODAETH Cadw'n ddiogel, paid â rhoi unrhyw 

wybodaeth bersonol i bobl ar-lein. 

ANGHYFFORDDUS Rho wybod i'th riant neu ofalwr 

os oes rhywun yn dy wneud yn anghyfforddus neu'n achosi i ti 
boeni. 

NEGESEUON Gall derbyn negeseuon, e-byst a lluniau 

oddi wrth bobl nad wyt yn eu hadnabod arwain at broblemau. 

BERYGLUS Gall cwrdd â phobl rwyt wedi cwrdd â nhw 

ar-lein yn unig fod yn beryglus. 

WYLIADWRUS Bydd yn wyliadwrus ar y we. 

YMDDIRIED Gall pobl ar-lein ddweud celwyddau am 

bwy ydynt 

LLEIHAU DY FAICH Paid â chadw’n dawel am 

unrhyw broblemau sy’n codi o ganlyniad i fynd ar y we - 
dweud wrth dy riant neu ofalwr. 

Perygl Dieithriaid 

 

 

 
 
 
 
 
 

OES GENNYCH CHI... 
syniad o beth mae eich plentyn yn ei wneud ar y 
rhyngrwyd? 

CYNGOR DA I RIENI, GOFALWYR, 
NEINIAU A THEIDIAU I GADW'CH 
PLENTYN YN DDIOGEL AR-LEIN 

YDYCH CHI'N… 
poeni am ddiogelwch eich plentyn ar-lein? 

DIOGELWCH AR 
Y RHYNGRWYD 

FYDDECH CHI'N GWYBOD… 
â phwy i gysylltu am help a chyngor? 



 

 

Awgrym Diogelwch— Peidiwch byth â rhoi llun o'ch 
plentyn mewn gwisg ysgol ar unrhyw wefan rhwydweithio 
cymdeithasol. Gall hyn roi eich plentyn a'r ysgol mewn perygl 
mawr. 

• Ni ddylai plant roi unrhyw fanylion personol i bobl nad ydynt yn eu 
hadnabod. 

• Peidiwch â chaniatáu i'ch plant roi ffotograffau ohonynt eu hunain - gall y 
ffotograffau hyn gael eu rhannu, eu golygu a'u gweld ledled y byd. 

• Gall ffotograffau gael eu defnyddio yn amhriodol a byddant yn aros yn 
gyhoeddus am byth. 

I gael mwy o wybodaeth i'r teulu cyfan, ewch i www.thinkuknow.co.uk 

Erbyn heddiw mae amrywiaeth eang o dechnoleg deithiol 
yn cael ei defnyddio yn y cartref ond gall pob math o 
fynediad i'r rhyngrwyd gael ei gamddefnyddio. Gwnewch 
yn siŵr eich bod chi a'ch plentyn yn deall y risgiau. 

• Bwriedir y mwyafrif o wefannau rhwydweithio cymdeithasol ar gyfer plant 
13 oed neu hŷn. 

• Anogwch eich plant i ddefnyddio gwefannau addas. 
• Dewch yn un o ‘ffrindiau’ ar-lein eich plant. 
• Dywedwch wrth eich plentyn i ddefnyddio llysenw fel nad ydynt yn 

datgelu unrhyw beth amdanynt eu hunain. 
• Cyfyngwch ar yr amser mae eich plentyn yn ei dreulio mewn ystafell 

sgwrsio. 
• Mae gwe-fwlio ar gynnydd - helpwch i amddiffyn eich plentyn 

 I gael mwy o wybodaeth, ewch i  www.stopcyberbullying.org 

Awgrym Diogelwch - Dywedwch wrth eich plentyn i 
ddefnyddio cyfrinair cadarn na fydd pobl eraill yn gallu ei 
ddyfalu. Dylai cyfrinair gynnwys ymysgedd o lythrennau, rhifau 
a chymeriadau. Esboniwch bwysigrwydd cadw cyfrineiriau'n 
breifat a pheidio â'u datgelu i ffrindiau. 

Manylion Personol 

Gwefannau Rhwydweithio Cymdeithasol 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Gallwch wirio hanes y defnydd o'r rhyngrwyd os bydd angen, bydd hyn yn 
dweud wrthych pa wefannau mae'r defnyddiwr wedi mynd arnynt, pa mor 
hir roedd yn treulio ar y wefan a pha amser cafodd y wefan ei chau. 

Os yw'n wag yna mae rhywun wedi'i ddileu!! 

Awgrym Diogelwch - Os yw eich plentyn yn derbyn e-
byst a thecstiau sbam neu sgrwtsh, atgoffa nhw i beidio 
byth â chredu bod eu cynnwys yn wir, ymateb iddynt na'u 
defnyddio. 

• Cymerwch ddiddordeb yn yr yn mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein. 
• Byddwch yn gadarnhaol am ddefnyddio'r rhyngrwyd - byddwch yn 

gefnogol yn hytrach na gorymateb neu fod yn rhy warchodol. 
• Byddwch yn agored - siaradwch am sut maent yn defnyddio'r 

rhyngrwyd. 
• Gosodwch reolau clir ar gyfer defnyddio'r rhyngrwyd ac ystyriwch 

’gytundeb teulu’ i blant iau. 
I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.childnet-int.org  

 
Rhowch wybod am unrhyw 

gynnwys amhriodol rydych yn dod ar ei draws ar eich 
cyfrifiadur.  Mae'r Ganolfan Ecsbloetio ac Amddiffyn Ar-lein i 
Blant (CEOP) yn asiantaeth gorfodi'r gyfraith sy'n ceisio mynd 
i'r afael â cham-drin plant ar-lein. www.ceop.gov.uk 

Awgrym Diogelwch - Dywedwch wrth eich plentyn i beidio ag 
agor ffeiliau gan bobl nad ydynt yn eu hadnabod. Ni fyddent yn 
gwybod beth sydd ynddynt - gallent gynnwys firws neu lun 
amhriodol. 

Cytuno ar Reolau Sylfaenol 

Gwirio ‘Hanes Rhyngrwyd’ 

Cynnwys amhriodol 

Lawrlwytho Meddalwedd Hidlo'r Rhyngrwyd 
• Gosod hidlwyr a dulliau rheoli priodol i rieni ar y peiriant chwilio sy'n 

cael ei ddefnyddio gan eich teulu. Bydd hyn yn lleihau'r perygl y bydd 
chwiliad diniwed yn arwain at deunydd amhriodol. 

• Cofiwch nad yw unrhyw system hidlo neu rwystro yn gwbl gadarn. 
• Rhowch y cyfrifiadur mewn ardal deuluol lle gallwch weld y sgrîn. 

I gael mwy o wybodaeth am becynnau hidlo gwefannau, ewch i 
www.GetNetWise.org 


