
Mae’r rhyngrwyd yn llawn o bob math o
bethau defnyddiol... ac annefnyddiol. 
Yn debyg i pan fyddwch ar y stryd, mae rhai
pethau a phobl y dylech drafod yn ofalus.
Mae’r cod hwn yn amlinellu rhai ffyrdd o
osgoi sefyllfaoedd peryglus.

YN GRYNO…
• Peidio datgelu manylion personol 

eich hun neu rywun arall
• Amau ‘ffrindiau’ byddwch yn 

cyfarfod ar y rhyngrwyd
• Bod yn agored gyda rhieni a ffrindiau 

am beth fyddwch yn darganfod a 
gwneud ar y rhyngrwyd

• Peidio trefnu cyfarfod ar ben eich hun 
gydag unrhyw un byddwch yn cwrdd 
ar y rhyngrwyd. Os am wneud hynny, 
ewch gydag oedolyn a 
threfnu cyfarfod mewn 
man cyhoeddus.

CADW’N
EFFRO

Rhieni ac Athrawon
Gyda phawb yn defnyddio technoleg yn gynyddol yn
ein bywydau bob dydd, mae’n bwysig ein bod yn deall
digon er mwyn diogelu ein plant - yn arbennig eu
defnydd o’r rhyngrwyd a thechnolegau symudol. Mae’r
rhyngrwyd yn arf adloniant ac addysg gwych, ond dylai
ein plant fod yr un mor ymwybodol o beryglon ar-lein â
pheryglon ar ein strydoedd. Felly, mae’n bwysig:

• Dysgu plant i beidio datgelu manylion personol eu 
hunain neu rywun arall

• Dysgu plant i fod mor ofalus am bobl ddieithr ar-lein ag 
ar y stryd

• Rhwystro plant rhag cyfarfod â rhywun maent wedi 
cyfarfod ar-lein oni fyddwch chi, neu oedolyn cyfrifol, 
yn bresennol

• Siarad yn agored - trafod sut byddant yn defnyddio’r 
rhyngrwyd

• Sicrhau plant gallant eich holi am unrhyw beth 
anghyffyrddus sy’n digwydd ar y rhyngrwyd 

• Gosod y cyfrifiadur mewn man ble gallwch weld y sgrin 
ar bob amser

• Holi’r darparwr gwasanaeth am y rhyngrwyd a rheolau 
rhieni er mwyn cadw golwg ar ddefnydd plant o’r 
rhyngrwyd

• Sicrhau fod pawb yn deall y peryglon. Mae gwybodaeth 
bellach yn:

www.parentscentre.gov.uk/usingtheinternet 
www.thinkyouknow.co.uk

• Mae Rhaglen Addysg BT yn darparu llawer o adnoddau 
am ddim ar gyfer rhieni, plant ac athrawon. 
Gwybodaeth bellach yn: www.bt.com/education
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Meddwl

Cod Gwyrdd y
Rhyngrwyd
Ar y cyd â Children’s Charities Coalition 
on Internet Safety (CHIS)

Aros

Cadw’n 
Saff

Ar y cyd â



Aros

Wrth gofrestru ar gyfer ebost, 
sgwrs neu wefan, cofiwch 
ddefnyddio llysenw.

Peidiwch â threfnu cyfarfod ar ben 
eich hun gyda rhywun byddwch yn 
cwrdd ar y we. Os am wneud hynny, 
ewch gydag oedolyn a threfnu 
cyfarfod mewn man cyhoeddus.

!Mae pobl fydd am eich twyllo yn 
glyfar iawn ac wedi hen arfer cael 
pobl i ymddiried ynddynt.!

Meddwl Cadw’n Saff
Nid yw popeth fel yr ymddengys!
Byddwch wedi clywed storïau am bobl ar y 
rhyngrwyd sy’n cymryd arnynt eu bod yn rhywun
arall er mwyn dod i nabod pobl ifanc. Mae’n
amlwg na fydd pawb ar y rhyngrwyd am dwyllo
pobl, ond cofiwch...

Rhannu eich profiadau!
Cofiwch rannu eich profiadau ar y rhyngrwyd gyda
rhieni a ffrindiau. Nid pethau gwael yn unig, ond
profiadau da hefyd. Bydd eich rhieni’n teimlo’n well
os yn gwybod beth sy’n digwydd. Ac os am osgoi
siarad â’ch rhieni, dewiswch oedolyn arall gallwch
ymddiried ynddo - anti, athro, ffrind eich mam etc.

PEIDIO DATGELU 
• Eich enw llawn neu real

• Cyfeiriad

• Rhif ffôn cartref neu symudol

• Ysgol neu’r lleoliad

• Ffrindiau neu fanylion eu teuluoedd

• Hoff lefydd

• Eich llun

!

BOD YN AGORED
• Bydd eich rhieni am wybod am eich ffrindiau
ar-lein, ac yn yr ysgol – felly, dywedwch pwy

byddwch yn siarad â nhw

• Os bydd rhywun am eich cyfarfod, 
dywedwch wrth oedolyn

• Os bydd rhywbeth drwg yn digwydd ar-lein,
dywedwch wrth oedolyn cyfrifol

AMAU POPETH
• Ydyn nhw’n gofyn cwestiynau personol?

• Os felly, pam?

• Ydyn nhw’n ddig pan na fyddwch yn ateb?

• Pam ydyn nhw’n am i chi siarad yn breifat?

Peidiwch â datgelu manylion personol!
Mae gwybodaeth amdanoch chi a’r teulu yn breifat, 
a dylai aros felly. Fyddech chi’n datgelu eich cyfeiriad,
oedran a gwaith eich rhieni i berson dieithr ar y bws?
Na? Felly, cofiwch...




