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Cyflwyniad 
 
Mae ein Fframwaith Strategol a Chynllun Cyflawni Cynhwysiant Digidol (a 
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016) yn pennu nod eglur ar gyfer lleihau allgau digidol 
fel bod llawer mwy o bobl yn gallu cael budd o fod ar-lein a defnyddio technolegau 
digidol. Roedd yn seiliedig ar raddfa amser bum mlynedd, hyd at ddiwedd 2020. 
 
Fe wnaeth ein Strategaeth Genedlaethol (Medi 2017) bennu cenhadaeth ganolog, 
sef cyflawni Ffyniant i Bawb, gan nodi’r hyn y mae angen ei wneud i gyflawni ein 
blaenoriaethau, sut y byddwn yn cydgysylltu gwasanaethau ac yn gweithio’n 
wahanol gyda’n partneriaid i gael mwy o effaith o ran gwella sgiliau digidol. Mae’r 
gallu i ymgysylltu â thechnoleg a’i defnyddio mewn ffordd ystyrlon yn cysylltu â’r pum 
maes blaenoriaeth a adnabuwyd: y blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, 
iechyd meddwl a sgiliau a chyflogadwyedd.  
 
Caiff ein hymrwymiad i fynd i’r afael ag allgau digidol ei ddangos ymhellach trwy’r 
targed i ymgyrraedd ato yn y Rhaglen Lywodraethu, sef helpu 95% o bobl i ennill y 
sgiliau digidol sylfaenol y mae eu hangen ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae hon yn her na 
all y Llywodraeth fynd i’r afael â hi ar ei phen ei hun – mae’n rhywbeth y mae’n rhaid 
i bob sector a chymdeithas ehangach ei gofleidio’n llawn.   
 
Mae angen aros gyfuwch â datblygiadau technolegol, a chynorthwyo pobl i gael y 
budd mwyaf posibl o’r cyfleoedd helaeth y maent yn eu cynnig. Er gwaethaf cynnydd 
sylweddol dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae gormod o bobl yn colli’r cyfleoedd 
hyn o hyd. Mae’r rhai sy’n dal i fod wedi’u hallgau’n ddigidol mewn perygl o gael eu 
gadael ar ôl mewn cymdeithas, wrth i fwy a mwy o wasanaethau, gan gynnwys 
gwasanaethau cyhoeddus hollbwysig, fynd ar-lein.   
 
Roedd Arolwg Cenedlaethol Cymru (2016-17) yn dangos nad yw 15% o oedolion yn 
defnyddio’r rhyngrwyd yn rheolaidd yng Nghymru, ac mai’r rhai heb lawer o 
gymwysterau a’r rhai ar incwm is yw’r rhai sydd leiaf tebygol o ddefnyddio 
technolegau digidol o hyd. Er bod canran uwch o fenywod wedi’u hallgau’n 
gymdeithasol o’i gymharu â dynion, awgryma gwaith dadansoddi nad oes perthynas 
ystadegol arwyddocaol rhwng defnydd o’r rhyngrwyd a rhywedd pan fo’r holl 
nodweddion eraill yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Byddwn yn parhau i weithio gyda 
phartneriaid i gyrraedd pob grŵp sy’n gallu cael budd o’r cyfleoedd a gynigir gan y 
rhyngrwyd a thechnolegau digidol eraill.  
 
Mae’r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o’r gweithgarwch allweddol ledled Cymru ers 
cyhoeddi’r Fframwaith a’r Cynllun Cyflawni ac yn nodi heriau allweddol am y 12 mis 
nesaf.  
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Mae’n dal yn bwysig! 
Mae Cynhwysiant Digidol yn berthnasol i bob agwedd ar 
Gymdeithas 
 
Ceir disgwyliad cynyddol y dylai mynediad at wasanaethau cyhoeddus fod yn fwy 
cyfleus – ar gael ar-lein unrhyw bryd, yn newis iaith pobl, trwy unrhyw ddyfais. Mae 
newid i wasanaethau digidol o ansawdd da sy’n hawdd i’w defnyddio’n cynnig y 
potensial i wireddu arbedion sylweddol i sefydliadau trwy newid sianel, lliflinio 
prosesau busnes cefn swyddfa a datblygu gwasanaethau newydd y gellir eu 
hailddefnyddio a’u rhannu ar draws y sector cyhoeddus. 
 
Mae mynediad at gyflogaeth bellach yn ddibynnol iawn ar dechnoleg ddigidol. Nid 
yw’r rhai sydd heb sgiliau digidol sylfaenol yn gallu chwilio am y nifer helaeth o 
swyddi sydd bellach yn cael eu hysbysebu ar-lein yn unig. Mae rhaglenni 
cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn helpu i asesu a oes angen i unigolion gael eu 
cyfeirio at gymorth pellach. Mae ar y rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth angen 
cymorth i gadw a datblygu eu sgiliau digidol sylfaenol wrth i dechnoleg symud yn ei 
blaen. Mae’r camau gweithredu niferus sy’n ymwneud â Chymorth Cyflogaeth a 
Dysgu Oedolion sy’n Canolbwyntio ar Gyflogadwyedd oll yn cefnogi’r gwaith hwn.  
 
Mae cysylltiad agos iawn rhwng allgau digidol ac allgau ariannol. Mae bod â’r sgiliau 
a mynediad at dechnoleg ddigidol yn gallu cynyddu cynhwysiant ariannol yn fawr 
iawn. Mae gallu defnyddio’r rhyngrwyd i brynu nwyddau a gwasanaethau hanfodol 
yn gallu dwyn arbedion sylweddol i deuluoedd sy’n profi anawsterau ariannol.  
 
Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn dal i fod o’r pwys mwyaf i’n gwaith gan ddarparu 
mynediad am ddim at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd chymorth am ddim gyda hwy mewn 
lle diogel, niwtral yn y gymuned. Mae pwysau ariannol wedi arwain at rai newidiadau 
i oriau agor, lleoliad canghennau ac argaeledd staff. Bydd y seilwaith hanfodol hwn, 
a’r cymorth a gynigir i’w ddefnyddio, yn dod yn fwyfwy pwysig i’r bobl hynny sydd 
heb gyfrifiadur na mynediad at y rhyngrwyd gartref wrth i’r broses o gyflwyno’r 
diwygiadau i’r gyfundrefn lles gyflymu.  
 
Gyda datblygiadau parhaus mewn seilwaith, boed ar gyfer band eang cyflym iawn, 
ffibr neu gysylltedd symudol 5G sydd wrthi’n dod i’r amlwg, mae Llywodraeth Cymru 
yn cydnabod y cymorth sy’n ofynnol er mwyn i bawb gael budd llawn. Mae cynlluniau 
a gyllidir yn helpu i ehangu mynediad at wasanaethau rhyngrwyd dibynadwy, sy’n 
ffactor galluogi ar gyfer mynd i’r afael ag allgau digidol.  
 
Mae’r gallu i ddarparu band eang fforddiadwy mewn tai cymdeithasol amldenantiaeth 
neu ar gyfer mudiadau cymorth cymunedol yn hanfodol er mwyn cyrraedd y rhai sy’n 
dal heb fynd ar-lein. Ceir rhai enghreifftiau o gymdeithasau tai yn mynd ati’n 
rhagweithiol i ddatblygu datrysiadau ban eang i roi cysylltedd i denantiaid mewn 
ardaloedd cymunol. Fodd bynnag, er mwyn cynyddu cynhwysiant digidol yn 
sylweddol ymhlith tenantiaid tai cymdeithasol, mae angen dod o hyd i ddatrysiadau 
fforddiadwy lle gall tenantiaid gael budd o gyfleoedd sy’n deillio o ddefnyddio 
gwasanaethau ar-lein yng nghyfforddusrwydd a diogelwch eu cartrefi eu hunain.  
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Mae’r ddelwedd isod yn dangos pwysigrwydd parhau i fuddsoddi mewn cynhwysiant 
digidol, ochr yn ochr â chamau pellach i ddatblygu sgiliau a seilwaith digidol er mwyn 
gwneud Cymru’n genedl wirioneddol ddigidol. 
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Datblygiadau  

 
Mae Cymunedau Digidol Cymru (CDC), rhaglen 
cynhwysiant digidol bwrpasol Llywodraeth Cymru, yn 
canolbwyntio ar gefnogi’r unigolion hynny sydd â sgiliau 
cyfyngedig iawn neu sydd heb unrhyw sgiliau digidol, trwy 

weithio trwy sefydliadau partner a chydgysylltu gweithgareddau. Dechreuodd CDC 
ym mis Ebrill 2015 ac mae’n rhedeg tan fis Mawrth 2019 gyda chylch gorchwyl sy’n 
cwmpasu Cymru gyfan a ffocws ar yr ardaloedd mwyaf amddifadus. Mae wedi 
adeiladu ar y dull partneriaeth cryf a’r rôl gydgysylltu a gyflawnwyd gan raglenni 
cynhwysiant digidol blaenorol. Mae’n cynorthwyo sefydliadau sy’n gweithio gyda’r 
grwpiau sydd wedi’u heithrio fwyaf yn ddigidol i helpu i ennyn ymgysylltiad eu 
cleientiaid/cwsmeriaid; defnyddio gwirfoddolwyr; darparu hyfforddiant ar gyfer staff 
rheng-flaen; a rhoi cymorth i sefydlu cynhwysiant digidol fel rhan annatod o’u 
gweithgareddau. 
 
Mae gweithio gydag ystod eang o sefydliadau’n ei gwneud yn bosibl defnyddio dull 
mwy strategol o fynd i’r afael ag allgau yn seiliedig ar yr anghenion lleol a 
adnabuwyd. Trwy fodel Partneriaeth Dewch Ar-lein a ddatblygwyd dan raglenni 
cynhwysiant digidol blaenorol, mae CDC wedi ceisio ailsefydlu’r rhwydweithiau hyn 
ar lefelau awdurdodau lleol i gefnogi’r gwaith ymhellach. Mae’r Partneriaethau’n 
cynnwys ystod eang o gyrff cyflawni lleol, gan gynnwys llyfrgelloedd, canolfannau 
gwaith, awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, a mudiadau yn y sector gwirfoddol sydd 
mewn sefyllfa dda i adnabod y materion a’r datrysiadau i ennyn ymgysylltiad y rhai 
sydd wedi’u hallgau’n ddigidol â thechnoleg mewn ffordd ystyrlon.  
 
Mae cynaliadwyedd gweithgareddau cynhwysiant digidol yn ddibynnol ar ddatblygu’r 
Partneriaethau hyn mewn ffordd sy’n golygu bod partneriaid lleol yn perchenogi’r 
ymyriadau i gefnogi eu dinasyddion.  
 

Mae gan wirfoddolwyr rôl allweddol o ran rhoi’r cymorth sy’n angenrheidiol i ddileu 
rhwystrau o ran sgiliau ac agweddau, gan gynnwys trwy ddysgu rhwng cymheiriaid 
neu ddysgu sy’n pontio’r cenedlaethau. Mae CDC wedi hyfforddi dros 2,500 o staff 
rheng-flaen a gwirfoddolwyr ers mis Ebrill 2015 i helpu i ddangos i bobl beth yw 
manteision bod ar-lein ac addysgu sgiliau digidol sylfaenol iddynt. Rydym wrthi’n 
barhaus yn archwilio sut i ennyn ymgysylltiad cyflogeion o wahanol sectorau, gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru, i neilltuo amser gwirfoddoli i gefnogi cynhwysiant 
digidol. I rai sectorau gallai hyn fod yn rhan o’u Cyfrifoldeb Cymdeithasol 
Corfforaethol a chyfleoedd Dysgu a Datblygu staff.   
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Arwyr Digidol 
 
Trwy weithio gyda Chydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC), roeddem am ddatblygu 
cyfleoedd i ddisgyblion a myfyrwyr oedd â diddordeb mewn helpu pobl eraill i fynd 
ar-lein, gan ddefnyddio eu sgiliau a’u diddordebau hwy eu hunain yn y broses. Fe 
greodd Cymunedau Digidol Cymru fenter o’r enw Arwyr Digidol, lle mae pobl ifanc yn 
gwirfoddoli i gefnogi pobl hŷn sy’n syrthio’n bellach ar ei hôl hi, wrth i dechnoleg 
barhau i ehangu i mewn i’n bywydau.  
 

           
 
Mae’r her gymunedol yn ffordd wych i’r rhai sy’n dilyn y Cymhwyster Cyfnod 
Allweddol 4 ac Uwch ddatblygu a darparu gweithgareddau yn eu cymuned. Ein 
huchelgais yw creu cenedl o Arwyr Digidol, sydd i gyd yn helpu eraill i ddefnyddio’r 
rhyngrwyd i wella’u bywydau mewn ffordd gadarnhaol. 
 
Roedd staff a myfyrwyr Coleg Gwent ymhlith y cyntaf i ddod yn Arwyr Digidol. 
https://youtu.be/M5LuLhoS_Xc  
 
Astudiaeth Achos o Fyd Iechyd: Yn dilyn hyfforddiant gan CDC, fe gefnogodd pobl 

ifanc o Ysgol Gynradd Griffithstown sesiwn yn yr Ysbyty Sirol ym Mhont-y-pŵl 
(Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) a oedd yn archwilio sut y gellir defnyddio 
cynnwys digidol i helpu i symbylu cleifion wrth iddynt wella ar y ward. 
 

 
Disgyblion Griffithstown yn dangos lluniau i glaf o Dakota, y bu iddo hedfan yn ôl oddi yno ar ôl cael ei anafu yn 
yr Ail Ryfel Byd

 
 
 

 
 

https://youtu.be/M5LuLhoS_Xc
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Cynllun Peilot TGCh Cymunedol 
 
Rydym wedi datblygu a threialu cynllun TGCh Cymunedol ar y cyd ag e-Cycle, EE a 
Microsoft ac Uned TGCh Llywodraeth Cymru. Y diben oedd ailddosbarthu 
gliniaduron o eiddo Llywodraeth Cymru a oedd wedi cael eu hadnewyddu er mwyn i 
fudiadau cymunedol gyflawni gweithgareddau cynhwysiant digidol ac ariannol. Mae 
defnyddio offer wedi’i ailgylchu ar draws lleoliadau cymunedol yn gallu helpu 
unigolion, a fyddai fel arall yn profi anawsterau gyda rhwystrau cydnabyddedig megis 
costau prynu offer, trwy ddangos iddynt fanteision ehangach ymgysylltu â 
thechnoleg ac, yn eu tro, helpu i ddatblygu eu sgiliau digidol sylfaenol. 
 
Cafodd Merthyr Tudful ei hadnabod fel ardal lle nad oes llawer o weithgarwch 
cynhwysiant digidol yn digwydd. Cafodd partneriaeth Dewch Ar-lein Merthyr Tudful ei 
hailsefydlu gan CDC a gofynnwyd i’r aelodau am gynigion i gynorthwyo dinasyddion i 
fynd ar-lein a gwneud mwy ar-lein.  
 
Roedd ar Gymdeithas Tai Merthyr Tudful (CTMT) eisiau cynorthwyo preswylwyr a 
fyddai fel arall yn profi anawsterau gyda chostau TG i fynd i’r afael ag allgau digidol 
ac ariannol am gyfnod o 12 wythnos. Darparwyd saith gliniadur wedi’u hadnewyddu 
ac er bod gan CTMT gyswllt â’r rhyngrwyd mewn ardaloedd cymunol, fe ddarparodd 
EE ddyfeisiau band eang symudol a oedd yn galluogi preswylwyr i fod â chysylltiad 
â’r rhyngrwyd yn eu cartrefi eu hunain. Ar ddiwedd y cynllun peilot, dywedodd CTMT 
fod y gliniaduron wedi eu helpu i fynd i’r afael yn llwyddiannus ag arwahanrwydd 
cymdeithasol, materion iechyd, yn ogystal â materion cynhwysiant ariannol gyda 
phreswylwyr.  

 
Siarter Cynhwysiant Digidol 
 
Mae’r Siarter, a gefnogir gan ystod eang o sefydliadau ledled Cymru, yn hyrwyddo’r 
syniad o helpu pobl i ennill sgiliau digidol sylfaenol trwy ofyn i sefydliadau ymrwymo i 
Chwe Egwyddor gan gynnwys rhoi’r cyfle i’r holl staff a gwirfoddolwyr ddysgu am 
dechnolegau newydd.                                                                                                                                                                                                                           
 
Hyd yma, mae 280 o sefydliadau wedi llofnodi’r Siarter. Mae’r llofnodwyr yn amrywio 
o GoCompare, BT Wales, a Dŵr Cymru i awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, 
elusennau cenedlaethol, Cartrefi Gofal a mudiadau cymorth rhanbarthol – sydd i gyd 
yn ymrwymedig i helpu pobl sydd wedi’u hallgau’n ddigidol i fwynhau manteision 
technoleg ddigidol. 

 

 
 
 

https://digitalcommunities.gov.wales/charter/
https://digitalcommunities.gov.wales/charter/sign/


BETH YW’R SEFYLLFA BELLACH? 

Mae cael eich cynnwys yn ddigidol 
yn broses barhaus sy’n 
galw am gymorth parhaus 

 mwy o ddinasyddion 
a sefydliadu i 

lleiaf tebygol 
o ddefnyddio’r 
rhyngrwyd 
yn y cartref 

e.e. Defnyddio peiriant chwilio 
i ddod o hyd i’r wybodaeth yr 
ydych ei hangen

Problemau i ddefnyddwyr 
wrth oresgyn rhwystrau 
i weithio ar-lein

Rheoli Gwybodaeth 

MAE ANNOG

EITHRIO DIGIDOL: 

O’R DI-WAITH 10%

25%POBL ANABL

27%OED 50+
60%OED 75+

O DENANTIAID TAI CYMDEITHASOL 23%

Aelwydydd un
pensiynwr
(dim plant)

51%

Tai Cymdeithasol sydd â mynediad 
i’r rhyngrwyd yn y cartref 

 77% o drigolion  

87% o’r rhain sydd berchen 
eu cartrefi eu hunain 

88% o’r rhain sy’n 
rhentu’n breifat

Nid yw gallu cyflawni’r 5 Sgil Digidol Sylfaenol 
hyn yn golygu na ddylai defnyddwyr NEWYDD a 
DEFNYDDWYR WEDI’U CYFYNGU beidio ag anelu'n uwch 

1

e.e. Cadw mewn cysylltiad gan 
ddefnyddio e-bost, negeseua gwib, 
galwadau fideo a’r cyfryngau 
cymdeithasol

Cyfathrebu2

e.e. Rheoli eich cyfrif banc 
neu ddeall a defnyddio 
safleoedd masnachol i 
brynu a gwerthu

Trafodion3
e.e. dysgu tasgau syml i chi eich hun 
gan ddefnyddio gwersi fideo neu 
ddefnyddio gwasanaethau cymorth 
megis trafodaeth fyw

• cymhelliant
• diogelwch ar-lein

• cost
• cyfarpar

Datrys Problemau 4

e.e. creu a rhannu adborth gan 
ddefnyddio gwefannau siopa neu 
wneud sylw ar y cyfryngau cymdeithasol

Creu 5
@
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34%(18+)

24%(18+)

21%(18+)

19%(16+)

15%(16+)

10%(16+)

5%(16+)

2010

 erbyn 2019

 erbyn 2021

2012

2013-14

2014-15

2016-17

Eithrio Digidol – Oedolion yng Nghymru

RHWYSTRAU I YMGYSYLLTU
Ddim yn defnyddio'r rhyngrwyd yn rheolaidd
(Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17)

DIM OND

FABWYSIADU 
TECHNOLEGAU DIGIDOL 

yn parhau i fod
yn her enfawr

Llywodraeth Cymru  
yn ariannu PROSIECTAU 
DIGIDOL CYFFROUS i 
hyrwyddo’r defnydd o’r 
iaith Gymraeg drwy 
dechnolegau digidol

Digital Inclusion
by Gender (16+)
87% of men compared 

with 84% of women 

EIN NOD: 95% o oedolion i feddu ar 

sgiliau digidol sylfaenol erbyn 2021
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Rhagolwg 
 
Mae grymoedd y farchnad wedi annog llawer mwy o bobl i ddefnyddio’r technolegau 
digidol diweddaraf, a hwythau’n cael eu helpu gan offer rhatach a band eang 
cyflymach; eto, mae diffyg cymhelliant, sgiliau a mynediad yn dal i atal niferoedd 
sylweddol o bobl eraill rhag ymgysylltu. Er mwyn symud yr agenda hon yn ei blaen, 
mae’n rhaid wrth ymrwymiad gan sefydliadau ar draws pob sector. 
 
Byddwn yn bwrw golwg ar ganfyddiadau ymgynghoriad The Tech Partnership a 
Banc Lloyds ar Sgiliau Digidol Sylfaenol ac yn eu hystyried ochr yn ochr ag Arolwg 
Cenedlaethol Cymru 2017-18 a gyhoeddir yn haf 2018.  
 
Dros y 12 mis nesaf bydd ystod eang o Raglenni a gweithgareddau yn Llywodraeth 
Cymru, gan gynnwys Cymunedau Digidol Cymru yn ogystal â’n rhaglenni Sgiliau a 
Chyflogadwyedd a gwaith Tasglu’r Cymoedd a Chyllid y Cynllun Datblygu Gwledig 
yn parhau i fynd i’r afael ag allgau digidol.  
 
Fodd bynnag, rhaid inni werthfawrogi’r rhai a fydd wastad yn methu â defnyddio 
neu’n amharod i ddefnyddio technolegau digidol. Felly, mae angen ystyried ffyrdd 
eraill o gael mynediad at nwyddau a gwasanaethau er mwyn sicrhau nad ydynt yn 
cael eu gadael ar ôl.  

 

Isod rydym wedi nodi pedwar maes a fydd yn ffocws allweddol dros y 12 mis nesaf, y 
bydd yn rhaid wrth ymgysylltiad ar draws y Llywodraeth a sectorau er mwyn eu 
cyflawni:  
 

Dysgu sy’n Pontio’r Cenedlaethau  
Byddwn yn parhau i ystyried ffyrdd arloesol o gefnogi dysgu sy’n 
pontio’r cenedlaethau i ennyn ymgysylltiad pobl hŷn â 
thechnolegau, gan roi anogaeth i drosglwyddo sgiliau rhwng 
cenedlaethau a hynny’n arwain at fwy o ddealltwriaeth am 
faterion/heriau sy’n wynebu gwahanol genedlaethau. 

 
 Byddwn yn amcanu at weithio gyda’r Geidiau a’r Sgowtiaid i ennill bathodyn 

‘Arwyr Digidol’ cydnabyddedig a gyflawnir yn gyson ledled Cymru.  
 
 Byddwn yn parhau i archwilio’r potensial ar gyfer darparu hyfforddiant 

gwirfoddolwyr Cynhwysiant Digidol ar gyfer yr holl Gadetiaid Heddlu ledled 
Cymru o ystyried eu perthnasoedd llawn ymddiriedaeth â rhai o’n grwpiau 
blaenoriaeth allweddol.  

 
 Byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o fanteision Briff Her Bagloriaeth Cymru 

a hyrwyddo’r manteision hynny i annog mwy o fyfyrwyr i gefnogi pobl hŷn. 
 
 Byddwn yn gweithio gyda Cymunedau Digidol Cymru i archwilio’r potensial ar 

gyfer hyfforddi aelodau o Ffermwyr Ifainc mewn cynhwysiant digidol fel eu bod yn 
gallu rhoi cymorth i’r rhai yn eu cymunedau gwledig.    
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Mae rhai enghreifftiau gwych o weithgareddau ymgysylltu digidol 
yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Fodd bynnag, mae 
angen alinio’r rhain fel bod ymgysylltiad yn gyson ac yn hygyrch 
ledled Cymru.   

 
 Trwy Cymunedau Digidol Cymru byddwn yn amcanu at rannu gwersi a ddysgwyd 

o waith cychwynnol gyda Byrddau Iechyd ac archwilio’r potensial ar gyfer dyblygu 
gweithgareddau ledled Cymru.  

  
 Byddwn yn amcanu at ymgysylltu â GIG Cymru i roi anogaeth i gynnal rhagor o 

weithgareddau cynhwysiant digidol ar draws ystod o leoliadau iechyd.  
 

 Byddwn yn parhau i archwilio ffyrdd o godi ymwybyddiaeth o gynhwysiant digidol 
yn y Sector Iechyd, gan gynnwys hybu cynhwysiant digidol mewn cynadleddau 
Iechyd, ond nid dim ond hynny. 
 

 Byddwn yn annog y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol i fuddsoddi mewn 
hyfforddiant sgiliau digidol sylfaenol ar gyfer yr holl staff er mwyn cefnogi 
dinasyddion gyda’r newid parhaus i wasanaethau digidol. Gallai hyn gynnwys 
hyfforddi staff gweinyddol gyda Phractisau Cyffredinol ledled Cymru i gynorthwyo 
cwsmeriaid i gofrestru a rheoli eu hapwyntiadau ar-lein. 

 
Astudiaeth Achos: Mae gwasanaeth o’r enw Ceisiadau am Brofion ac Adrodd ar 
Ganlyniadau Profion Meddygon Teulu (GPTR) yn galluogi practisau meddygol teulu i 
newid o brosesau papur i ddefnyddio system gwbl electronig i wneud ceisiadau am 
brofion a chael canlyniadau. Mae’n helpu i sicrhau bod profion gwaed yn cael eu 
harchebu’n gywir bob tro, gan osgoi profion a gollir o bryd i’w gilydd oherwydd y 
broses bapur. Mae hyn yn arwydd pellach o bwysigrwydd cynyddol rhoi cymorth i 
uwchsgilio staff mewn sgiliau digidol yn y sector iechyd.   
http://www.wales.nhs.uk/nwis/page/92590   
 
 Byddwn yn amcanu at ymgysylltu â Grŵp Llywio Ffrwd Waith 1 ‘Gwybodaeth i 

Chi’ Iechyd a Gofal Gwybodus i sicrhau bod cynhwysiant digidol yn cael ei 
gymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu a chyflawni technoleg ddigidol ar gyfer 
dinasyddion sydd wedi’i bwriadu i gynorthwyo pobl a rhoi mwy o reolaeth iddynt 
reoli eu cyflyrau eu hunain. 

 

Y Sector Preifat  
Rydym yn cydnabod y rôl bwysig y gall y sector preifat ei 
chyflawni o ran cyrraedd pobl sydd wedi’u hallgau’n ddigidol a 
darparu adnoddau i’w cefnogi. Mae gan allu sefydliadau 
cenedlaethol mawr i amlygu cynhwysiant digidol i 
gynulleidfaoedd ar raddfa eang trwy ymgyrchoedd yn y 
cyfryngau megis Digital Eagles gan Barclays rôl hollbwysig o 

     ran helpu i godi ymwybyddiaeth.  
 

http://www.wales.nhs.uk/nwis/page/92590
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Mae’n amlwg o fudd i sefydliad annog ei gwsmeriaid i wella’u sgiliau digidol 
sylfaenol. Mae cwmnïau cymharu ar-lein, megis GoCompare (Un o Lofnodwyr y 
Siarter), Confused a MoneySuperMarket, yn ddibynnol iawn ar y ffaith bod gan 
unigolion y sgiliau digidol sylfaenol i ddefnyddio’u gwasanaethau.  
 
Mae archfarchnadoedd wedi mentro i’r byd digidol dros y blynyddoedd diwethaf, gan 
gynnig yr opsiwn i ddinasyddion gwblhau eu gorchwylion siopa wythnosol o 
gyfforddusrwydd eu cartrefi – gyda gwasanaethau danfon neu gasglu. Eto mae’r 
model hwn yn golygu ei bod yn ofynnol i’r rhai a fyddai’n cael y budd mwyaf (pobl 
hŷn yn ystod y gaeaf er enghraifft) allu ymgysylltu â’r gwasanaeth yn ddigidol.  
 
Mae cwmnïau eraill, boed yn gwmnïau telathrebu (EE, Three, O2, BT a Virgin), 
cwmnïau cyfleustodau (Nwy Prydain, Dŵr Cymru ac E.On), gwasanaethau ariannol 
(Natwest, Lloyds, Principality, Santander a Barclays) a chwmnïau yswiriant (Aviva, 
Admiral ac Endsleigh) yn disgwyl yn gynyddol bod cwsmeriaid yn rheoli eu cyfrifon 
ar-lein, gan felly leihau’r costau a achosir gan wasanaethau papur.  
 
 Byddwn yn annog y sector i arwain trwy esiampl ac ystyried eu cwsmeriaid sydd 

wedi’u hallgau’n ddigidol gan hefyd sicrhau bod staff yn cael cyfle i ddysgu sgiliau 
digidol sylfaenol. 

 
 Byddwn yn parhau i hyrwyddo ffyrdd y gall y sector roi eu hoffer TGCh segur er 

budd cynlluniau cynhwysiant digidol cymunedol. 
 
 Byddwn yn annog y sector i ymgysylltu â Cymunedau Digidol Cymru ac ystyried 

sut y gall dod yn un o lofnodwyr y Siarter Cynhwysiant Digidol hybu’r ffordd y 
maent yn helpu i roi pobl ar-lein a datblygu sgiliau digidol sylfaenol.  

 
 Byddwn yn annog y sector i ysbrydoli eu staff i ddod yn Arwyr Digidol 

(gwirfoddolwyr) i gefnogi sesiynau cymunedol.   
 

Dysgu Seiliedig ar Waith (Prentisiaethau)  
Gwyddom fod y gallu i ddefnyddio technoleg ddigidol yn 
anghenraid ar gyfer cyflogaeth. Fodd bynnag, ceir 
gwahaniaethau o ran i ba raddau y mae Llythrennedd Digidol 
wedi’i sefydlu’n llawn fel gofyniad ar gyfer prentisiaethau yng 

Nghymru. Mae sgiliau digidol yn sgil trosglwyddadwy hanfodol a dylent fod yn 
flaenoriaeth mewn prentisiaethau. Mae hyn yn cynnwys annog rhagor o fenywod i 
ymgymryd â rolau Technoleg trwy brentisiaethau, y mae’n rhaid iddo ddigwydd er 
mwyn ateb y galw yn y dyfodol am sgiliau Technoleg ar bob lefel.  
 
 Byddwn yn archwilio gyda swyddogion sgiliau sut y gallwn roi cymorth i gofleidio 

a sefydlu Llythrennedd Digidol Lefel 1 fel gofyniad gorfodol ym mhob Fframwaith 
Prentisiaeth. 

 
 Trwy drafodaethau gydag arweinwyr Sgiliau Sector, Cyflogwyr a Cholegau 

byddwn yn amcanu at ddangos pwysigrwydd sgiliau digidol fel sgiliau 
trosglwyddadwy. Bydd hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth ymhlith arweinwyr 
Sgiliau Sector am berthnasedd digidol yn eu sector, e.e. Adeiladu: y gallu i reoli 
platfformau ar-lein i hysbysebu busnes ac ateb ceisiadau am waith. Iechyd: y 
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gallu i staff cartrefi gofal annog dinasyddion i ymgysylltu mewn modd ystyrlon â 
thechnoleg sy’n gallu cynnwys sgwrs fideo gyda’r teulu i leihau arwahanrwydd 
neu ddefnyddio cymwysiadau i archwilio diddordebau/hobïau.  
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Astudiaethau Achos 
 
Trwy waith Cymunedau Digidol Cymru i annog sefydliadau i gofleidio cynhwysiant 
digidol a’i sefydlu fel rhan annatod o’u gweithgareddau o ddydd i ddydd, mae 
gennym ystod eang o astudiaethau achos sy’n amlygu’r deilliannau a gyflawnwyd.  
  
Mae hyn wedi cynnwys darparu hyfforddiant ar gyfer staff rheng-flaen a 
gwirfoddolwyr sy’n estyn allan at unigolion sydd wedi’u heithrio’n ddigidol ac yn 
ymgysylltu â hwy a chefnogi Arwyr Digidol.  
 
Mae astudiaethau achos ar gael ar wefan a sianel YouTube Cymunedau Digidol 
Cymru: https://digitalcommunities.gov.wales 
 
 
 

Adnoddau 
 

Digital Wings gan Barclays 
https://digital.wings.uk.barclays/for-everyone/topics-and-modules/ 

 
Llythrennedd Digidol gan Microsoft  
https://www.microsoft.com/en-us/digitalliteracy/overview.aspx  

 
Learn My Way 
https://www.learnmyway.com/ 
 
 
 
 

https://digitalcommunities.gov.wales/success-stories/
https://digital.wings.uk.barclays/for-everyone/topics-and-modules/
https://www.microsoft.com/en-us/digitalliteracy/overview.aspx



