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Adran 8 
 

Diogelu ar-lein 
 
Mae technolegau digidol (y rhyngrwyd, e-bost, gwasanaethau negeseua, ystafelloedd sgwrsio a 
ffonau symudol ac ati) wedi creu amrywiaeth eang o gyfleoedd addysgol a hamdden, ond maent 
wedi creu peryglon newydd hefyd. Dyma rai o’r peryglon:  

 seiberfwlio (pobl yn cael eu bygwth, eu dychryn, eu bychanu ac ati drwy negeseuon 
testun, ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol) neu ‘ymladd’ ar-lein; 

 ‘secstio’ (cyfnewid cynnwys a/neu ddelweddau o natur rywiol drwy negeseuon testun);  

 pornograffi dial (lle mae cyn partner yn defnyddio delweddau rhywiol o’r partner arall 
a’u rhannu’n aml ar wefannau cyfryngau cymdeithasol); 

 meithrin perthynas amhriodol ar-lein; 

 cyfarfod â phobl y mae plant/pobl ifanc wedi’u cyfarfod ar-lein (ystafelloedd sgwrsio) ac 
a allai fod yn beryglus;  

 methu diogelu gwybodaeth ddigidol, gan arwain at golli preifatrwydd, dwyn hunaniaeth, 
camddefnyddio gwybodaeth a thwyll; 

 rhannu ffeiliau ag eraill, gan arwain at dorri deddfwriaeth hawlfraint/eiddo deallusol; 

 lledaenu feirysau a maleiswedd gyfrifiadurol   

 mynediad i ddeunydd niweidiol fel pornograffi a gwefannau sy’n hyrwyddo casineb, yn 
annog hunan-niwed a hunanladdiad, cymryd cyffuriau, gamblo ac ati; 

 dibyniaeth/defnydd gormodol/bod yn gaeth i dechnoleg ddigidol a’r cyfryngau 
cymdeithasol. 

 
Mae’n hollbwysig bod pawb sy’n darparu gwasanaethau, gan gynnwys eglwysi, yn rhoi mesurau ar 
waith i reoli peryglon posibl sy’n deillio o dechnolegau newydd er mwyn amddiffyn plant, pobl ifanc 
ac oedolion mewn perygl, a diogelu uniondeb gweithwyr.  

Gall yr eglwys gyfrannu at y gwaith o leihau’r peryglon sy’n gysylltiedig â defnyddio TG, ffonau 
symudol ac ati drwy wneud y canlynol: 

 cynorthwyo plant a’u teuluoedd ac oedolion mewn perygl i gadw’n ddiogel pan fyddant 
ar-lein;  

 hyrwyddo’r defnydd diogel o dechnolegau digidol a sicrhau bod pobl yn ymwybodol o 
rai o’r risgiau a’r peryglon. Dylai’r eglwys roi arweiniad i’w gweithwyr a’i 
gwirfoddolwyr ar sut i ddefnyddio TG yn ddiogel mewn eglwysi ac fel modd o 
gyfathrebu â phobl ifanc.  

 
 
Canllawiau i blwyfi ar fynediad i’r rhyngrwyd 
 
Dylai holl weithwyr yr eglwys, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i glerigion, gweithwyr cyflogedig 
a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion mewn perygl, fod â chontract neu lofnodi 
cytundeb sy’n datgan yn glir bod unrhyw fynediad i TG i’w ddefnyddio at ddibenion y swydd yn 
unig. Ni ddylid defnyddio’r mynediad hwn at unrhyw ddiben arall.  

Os yw’r Eglwys yn darparu mynediad i’r rhyngrwyd ar gyfer plant a phobl ifanc neu oedolion mewn 
perygl (e.e. caffi seiber), mae’n rhaid sicrhau bod gweithwyr yn ymwybodol o gyfleoedd a 
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pheryglon y rhyngrwyd. Mae’n rhaid rhoi’r canllaw “Cadw’n ddiogel ar-lein” i blant a phobl ifanc 
(Atodiad 2) a rhaid iddynt gwblhau a llofnodi Ffurflen 10: Cytundeb ar gyfer Defnyddio TGCh. Dylid 
cadw copi wedi’i lofnodi mewn ffeil cyn rhoi mynediad i’r rhyngrwyd iddynt. Fodd bynnag, nid yw’n 
ddigonol rhoi canllaw yn unig iddynt. Dylai gweithwyr siarad â phlant a phobl ifanc ac oedolion 
mewn perygl am ddiogelwch ar-lein a sicrhau eu bod yn deall y peryglon i’r graddau y bo hynny’n 
bosibl. Mae’n rhaid rhoi’r mesurau diogelu canlynol ar waith:  

 cyflwyno cyfyngiadau priodol (e.e. goruchwyliaeth gan rieni neu beiriannau chwilio 
diogel) os oes gan blant fynediad i gyfrifiaduron yr eglwys. Mae’n rhaid defnyddio 
meddalwedd hidlo a rhwystro os yw hynny’n briodol. Mae cyngor ar y mater hwn ar 
gael gan y Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISP); 

 osgoi unrhyw weithgareddau ar-lein, neu raglenni personol, sy’n gallu difrodi’r 
cyfrifiadur drwy feirysau ac ati; 

 os yw eglwys yn derbyn cyfarpar cyfrifiadur ail law, mae’n rhaid iddi sicrhau bod y 
cyfarpar yn ddiogel i’w ddefnyddio, nad yw’n cynnwys feirysau neu namau eraill a allai 
amharu ar y system, ac nad yw’r gyriant caled neu ddyfeisiau storio eraill yn cynnwys 
deunydd amhriodol; 

 mae angen polisïau llym ar gyfer cyfrineiriau a mewngofnodi. Mae’n rhaid i holl 
gyfrifiaduron yr eglwys sy’n cael eu defnyddio gan blant, pobl ifanc, oedolion mewn 
perygl neu weithwyr ieuenctid yr eglwys gynnwys meddalwedd sy’n galluogi’r sefydliad i 
sicrhau, i’r graddau posibl, bod ei bolisi ar ddefnydd derbyniol yn cael ei ddilyn.  Mae 
pecynnau meddalwedd atebolrwydd y rhyngrwyd ar gael sy’n monitro defnydd o’r 
rhyngrwyd ac yn graddio gwefannau yr ymwelwyd â nhw ar sail cynnwys annymunol. 

 
 
Gwefannau 
 
Mae’r Cyngor Plwyf Eglwysig yn gyfrifol am gynnwys llawn ei wefannau, ei fforymau, ei flogiau, ei 
gyfrifon Twitter neu ei gyfrifon rhwydweithio cymdeithasol eraill. Gall monitro annigonol arwain at 
yr eglwys yn colli ei henw da a hyd yn oed yn dioddef effeithiau ariannol. Mae’n rhaid rhoi 
ystyriaeth ofalus i fanteision/anfanteision ehangu gwefan i gynnwys byrddau 
negeseuon/fforymau/blogiau ac ati. Mae’r eglwys yn gyfrifol am sicrhau bod ei gwefannau yn ddiogel 
ac yn briodol. Dylid penodi oedolyn sydd â’r cymwysterau/profiad addas i oruchwylio’r wefan.  

Mae’n rhaid cael caniatâd unigolion cyn rhoi eu henwau/rhifau ffôn ar wefan.  

Mae’n rhaid cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan riant/gwarcheidwad cyn dangos llun unrhyw 
blentyn ar wefan. Cofiwch fod troseddwyr rhyw yn defnyddio’r rhyngrwyd i ddod o hyd i blant a 
chyfathrebu â nhw.   

Cyn dylunio gwefan, gofynnwch am gyngor gan y Sefydliad Diogelwch Ar-lein i Deuluoedd – 
www.fosi.org  
 
 
Cyfathrebu â phobl ifanc drwy ddulliau electronig a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol  
 
Mae’n rhaid cael caniatâd rhieni cyn defnyddio rhaglenni gwibnegeseua, gwefannau cyfryngau 
cymdeithasol fel Facebook, Twitter neu ddulliau cyfathrebu digidol eraill fel Instagram, Snap Chat, 
FaceTime neu Skype. Dylid defnyddio Ffurflen 4: Ffurflen Ganiatâd ar gyfer Cyfathrebu Electronig â 
Phobl Ifanc ar gyfer hyn. Nid yw’r dulliau cysylltu hyn yn briodol ar gyfer plant o dan 12 oed. Mae 
angen pwyso a mesur yn ofalus cyn defnyddio unrhyw ddull cyfathrebu, ac ni ddylai gweithwyr 
anfon unrhyw neges y byddent yn pryderu yn ei chylch pe bai rhiant, gwarcheidwad neu eu 
rheolwr eu hunain yn ei gweld.  
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Dylai eglwysi unigol drafod a chofnodi eu hagwedd y cytunwyd arni at gyfathrebu electronig a 
rhwydweithio cymdeithasol ar-lein â phobl ifanc. Dylent benderfynu a ddylid caniatáu i aelodau 
ifanc o’r eglwys fod yn ‘ffrind electronig’ i aelod o staff neu wirfoddolwr, a rhaid cofnodi’r 
penderfyniad hwnnw. Mantais y trefniant hwn yw hwyluso’r broses o sefydlu cysylltiadau cyfoes a 
chyswllt uniongyrchol hawdd, ond rhaid cofio am y perygl posibl o groesi’r ffin rhwng rôl yr aelod 
o staff fel mentor a’i safle o awdurdod, gan adael y gweithiwr a’r person ifanc yn agored i’r 
peryglon sydd ynghlwm wrth hynny. Os cytunir bod modd cynnwys aelodau sy’n blant fel ‘ffrindiau’, 
argymhellir y dylid creu rhestr/categori ar wahân o ‘ffrindiau’ ar gyfer grŵp eglwys penodol. Mae 
hyn yn golygu bod gwybodaeth yn gyfyngedig i’r grŵp hwnnw. Opsiwn arall yw creu ‘Tudalen 
Cefnogwyr’, sy’n hwyluso’r broses o rannu gwybodaeth, ond nad yw’n cynnwys cyfleuster ‘sgwrsio’.  

Mae’n rhaid i weithwyr yr Eglwys sy’n cyfathrebu â phobl ifanc yn y modd hwn ddangos gofal 
arbennig, gan gynnwys rhoi’r mesurau diogelu canlynol ar waith: 

 cadw cofnod o sgyrsiau / dulliau cyfathrebu gan ddefnyddio iaith glir bob amser (nid 
byrfoddau e.e. lol) er mwyn osgoi amwyster neu gamddehongli; 

 dylai unrhyw negeseuon, sgyrsiau neu negeseuon testun sy’n achosi pryder gael eu 
trosglwyddo neu eu hadrodd i’r unigolyn sy’n gyfrifol am y grŵp a/neu i Gydgysylltydd 
Diogelu’r Plwyf; 

 ni ddylid tynnu ffotograffau digidol o blant neu bobl ifanc heb ganiatâd eu rhieni. Os 
ydynt yn cael eu cadw, dylid eu lawrlwytho i gyfrifiadur yr eglwys a’u storio’n ddiogel 
yn unol â’r argymhelliad yn y polisi ar gyfer storio delweddau (gweler isod).  

 
Mae’n rhaid i’r plwyf ddilyn y canllawiau canlynol ar gyfer storio delweddau: 

 mae’n rhaid i ddelweddau electronig gael eu diogelu gan gyfrinair a’u dileu os nad oes 
eu hangen bellach. Ni ddylid eu storio ar gyfrifiaduron/gliniaduron unigol; 

 mae’n rhaid enwi ffeiliau delweddau yn briodol a’u diogelu gan gyfrinair; 

 dylid eu storio gyda ffurflenni cydsynio er mwyn cymryd a defnyddio’r delweddau; 

 ni all neb defnyddio delwedd os nad yw wedi’i awdurdodi i wneud hynny; 

 dylai copïau caled e.e. ffotograffau gael eu storio mewn lle diogel hefyd e.e. cabinet 
ffeiliau sy’n cloi; 

 nid ddylid cadw delweddau ar ffôn symudol;  

 mae’n rhaid cydymffurfio â gofynion gwefannau rhwydweithio ynglŷn ag isafswm 
oedran. Er enghraifft, nid yw plant o dan 13 oed yn gallu defnyddio Facebook, ac mae 
angen caniatâd ysgrifenedig rhieni/gwarcheidwaid ar gyfer pobl ifanc dros 13 oed; 

 mae’n amhriodol cyfathrebu â phlentyn ysgol gynradd drwy ddull electronig – mae’n 
rhaid cysylltu â’r rhiant/rhieni neu’r gwarcheidwad/gwarcheidwaid bob tro; 

 sefydlu ‘system atebolrwydd’, gofyn i gydweithiwr fonitro unrhyw gyfathrebu â 
phlant/pobl ifanc. Mae’n bwysig iawn gwneud hyn ar gyfer dulliau cyfathrebu preifat, fel 
defnyddio ffonau symudol i anfon negeseuon testun. Dylid ystyried yn ofalus a yw’r dull 
cyfathrebu hwn yn briodol, gan gadw unrhyw negeseuon yn fyr ac at ddibenion gwneud 
trefniadau yn unig; 
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 mae’n rhaid i gynrychiolwyr yr eglwys sy’n defnyddio gwefannau rhwydweithio 
cymdeithasol i gyfathrebu wirio elfennau preifatrwydd eu proffil yn ofalus. Mae’n rhaid 
iddynt sicrhau bod y cynnwys yn briodol i gael ei weld gan blant, gan gynnwys 
ffotograffau. Rhaid cofio bod plant yn gallu gweld ffotograffau/negeseuon/gwybodaeth 
gan eraill sydd wedi’u cysylltu (e.e. ‘ffrindiau’ Facebook);  

 ni ddylid rhannu gwybodaeth bersonol â phlant a phobl ifanc na gofyn iddynt am 
wybodaeth bersonol, ac ni ddylid ymateb i gais am wybodaeth bersonol y tu hwnt i’r 
hyn sy’n ofynnol ac yn briodol yng nghyd-destun y gwaith; 

 yn gyffredinol, dylid defnyddio cyfathrebu electronig at ddibenion rhannu gwybodaeth 
yn unig, ac nid ar gyfer ‘sgwrsio’/rhwydweithio cymdeithasol; 

 mae’n rhaid sicrhau bod unrhyw gyswllt â phlant a phobl ifanc yn digwydd yn agored. 
Peryglon mwyaf gwefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook yw’r 
swyddogaethau preifat; negeseuon sydd ond yn cael eu gweld gan y sawl sy’n eu hanfon 
a’u derbyn. Felly, mae’n fwy diogel peidio ag anfon negeseuon preifat. Os yw’n 
angenrheidiol anfon neges, dylid ei hanfon at nifer o bobl ar Facebook a chynnwys 
arweinwyr eraill yn y neges. Os yw’r sgwrs yn rhy breifat ar gyfer y trefniadau hyn, 
dylid trefnu cyfarfod wyneb yn wyneb ar sail yr egwyddorion diogelu arferol; 

 ni ddylid trafod plant/gweithwyr eraill ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol;  

 os yw plentyn sy’n wynebu argyfwng neu blentyn mewn angen yn cyfathrebu ar ffurf 
electronig, dylid cadw’r wybodaeth hon a thrin yr achos fel pryder diogelu. Wrth 
gynorthwyo plentyn mewn angen, mae’n well trefnu cyfarfodydd ‘wyneb yn wyneb’ yn 
unol â gweithdrefnau ymarfer da a diogelu; 

 mae’n rhaid i bob dull cyfathrebu ddangos logo’r eglwys. 
 
 
Dylid ystyried y canlynol yn enghreifftiau difrifol o dorri ymddiriedaeth: 
 

 chwilio am a/neu ddefnyddio gwefannau pornograffig, hiliol neu wefannau sy’n hyrwyddo 
casineb; 

 defnyddio TG a ddarperir gan yr eglwys i storio, arddangos a/neu drosglwyddo deunydd 
pornograffig, rhywiaethol, hiliol, homoffobaidd neu dreisgar; 

 anfon negeseuon e-bost neu ysgrifennu negeseuon ar unrhyw wefan cyfryngau cymdeithasol 
neu wefan arall gan ddefnyddio TGCh i fygwth, dychryn, bwlio, bychanu, cam-drin neu 
aflonyddu ar unrhyw unigolyn neu grŵp; 

 lawrlwytho, anfon ymlaen a/neu losgi ar unrhyw CD unrhyw gerddoriaeth, delweddau neu 
ffilmiau o’r rhyngrwyd heb ganiatâd y sawl sydd â hawlfraint; 

 datgelu unrhyw wybodaeth bersonol am bobl eraill heb ganiatâd e.e. cyfeiriadau, (personol, 
e-bost, negeseua), rhifau ffôn neu fanylion banc. 
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Rhagor o wybodaeth ac adnoddau 
 

 The Safe Network: gwybodaeth ac adnoddau i helpu i gadw plant yn ddiogel 
http://www.safenetwork.org.uk  

 Internet Watch Foundation – corff a ariennir gan ddiwydiant i adrodd ar ddeunydd 
anghyfreithlon. www.iwf.org.uk   

 Childnet International. www.childnet-int.org  

 www.kidsmart.org.uk – sefydliad dielw sy’n ceisio gwneud y rhyngrwyd yn lle diogel a 
gwych i blant; 

 Family Online Safety Institute: www.fosi.org   

 Child Exploitation and Online Protection (CEOP) Centre. www.thinkuknow.net 

 Churches Child Protection Advisory Service - www.ccpas.co.uk 

	

	

	_______________		
Diolch i grŵp ffocws Abertawe ac Aberhonddu am y deunydd yn yr adran hon.   

	

	

Diwedd 


