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Rhagair y Gweinidog 
.   
 
 
 
 
 
 
 

Mae bod â mynediad at y rhyngrwyd, a’r cymhelliant a’r sgiliau i’w defnyddio’n 
effeithiol, yn bwysicach yn awr nag erioed gyda’r rhan fwyaf o bobl bellach yn 
ystyried mai’r rhyngrwyd yw’r pedwerydd cyfleustod. Rydym yn byw mewn 
‘cymdeithas ddigidol’ ac mae datblygiadau technolegol yn parhau i gyflymu. 
Mae gwelliannau yng nghyflymder y rhyngrwyd, trwy fuddsoddiad sylweddol 
gan Lywodraeth Cymru yn y rhaglen Cyflymu Cymru, dyfeisiau rhatach a 
haws i’w defnyddio megis ffonau clyfar a llechi, a gwelliannau parhaus yn 
ansawdd gwasanaethau ar-lein, oll yn gwneud y profiad digidol i ddefnyddwyr 
yn well nag erioed. Fodd bynnag, i’r rhai sy’n dal wedi’u hallgáu o’r byd 
digidol, mae hyn yn anfantais go iawn gyda phobl yn teimlo’n gynyddol eu bod 
yn cael eu gadael ar ôl, wrth i fwy a mwy o wasanaethau, gan gynnwys 
gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, fynd ar-lein 
 
Gwyddom fod mynd ar-lein yn gallu gwneud gwahaniaeth sylweddol i 
gyfleoedd bywyd pobl, boed o ran helpu pobl i ddod o hyd i waith, cynnig 
cyfleoedd dysgu gwell neu helpu incwm sydd dan bwysau i fynd ymhellach 
trwy brynu nwyddau a gwasanaethau am bris rhatach ar-lein. Gall 
cynhwysiant digidol leihau teimladau o ynysedd ac unigrwydd hefyd trwy 
helpu unigolion i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau neu deulu a rhwydweithiau 
cymorth eraill. Mae datblygu sgiliau digidol cymunedau’n gallu arwain at fwy o 
gyfleoedd economaidd, cymdeithas fwy cyfartal a chydlyniant cymdeithasol 
gwell. Bydd cyflawni cymdeithas sy’n fwy cynhwysol yn ddigidol yn gwneud 
cyfraniad sylweddol at gyflawni ein hymrwymiadau ar gyfer Trechu Tlodi a’r 
saith nod yn ein deddfwriaeth arloesol, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru).   
 
Mae Cymru wedi cymryd camau mawr ymlaen o ran mynd i’r afael ag allgáu 
digidol ers cyhoeddi’r Fframwaith Strategol diwethaf ym mis Rhagfyr 2010, 
ond gwyddom fod ffordd bell i fynd o hyd. Trwy’r Fframwaith a’r Cynllun 
Cyflawni wedi’u diweddaru a geir yma, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 
ddarparu arweinyddiaeth strategol i helpu mwy o bobl i gael budd llawn o’r 
cyfleoedd y mae technolegau digidol yn eu cynnig. Fodd bynnag, dim ond 
ymdrech ar y cyd ar draws y sector preifat, y Trydydd sector a’r sector 
cyhoeddus all sicrhau cynhwysiant digidol mewn gwirionedd. Mae hon yn 
agenda drawsbynciol y mae’n rhaid ei phrif-ffrydio ar draws yr holl adrannau, 
sefydliadau a chymdeithas ehangach.   
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Mae’r Fframwaith wedi’i ddiweddaru a geir yma’n adeiladu ar y gwaith y mae 
Llywodraeth Cymru a’n partneriaid wedi’i wneud dros y deng mlynedd 
ddiwethaf ac yn atgyfnerthu ein hymrwymiad parhaus i fynd i’r afael â’r mater 
pwysig hwn. Mae angen i gymorth ar gyfer cynhwysiant digidol gael ei 
gydgysylltu’n well ac mae’n rhaid iddo gael ei sefydlu ar draws gwasanaethau 
fel nad yw unrhyw un yn cael ei adael ar ôl. Mae partneriaethau cryf yn bodoli 
eisoes gyda sefydliadau allweddol a all ein helpu i gyrraedd y grwpiau mewn 
cymdeithas sydd wedi’u hallgáu fwyaf; fodd bynnag, trwy’r Fframwaith a’r 
Cynllun Cyflawni a geir yma, gall y rhain gael eu cryfhau ymhellach a gall mwy 
o sefydliadau ac unigolion chwarae rhan i helpu i gefnogi ein hymdrechion i 
greu cymdeithas sy’n fwy cynhwysol yn ddigidol.      

 
 
 
 
 
 

Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
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Cefndir  
 
Yn 2010, datblygodd Llywodraeth Cymru ymateb strategol i’r niferoedd uchel 
o oedolion nad oeddent yn defnyddio’r rhyngrwyd, ac a oedd felly’n methu 
manteisio ar y cyfleoedd helaeth sydd ar gael pan fo pobl yn cofleidio’r byd 
digidol. Roedd y Fframwaith Cynhwysiant Digidol, a gyhoeddwyd ym mis 
Rhagfyr 2010, yn nodi’r bobl hynny a oedd fwyaf tebygol o gael eu hallgáu’n 
ddigidol, gan gynnwys pobl hŷn a phobl anabl; y rhai sy’n byw mewn tai 
cymdeithasol; y rhai ar incwm is; pobl ddi-waith a phobl economaidd 
anweithgar. Roedd cydnabyddiaeth bod sicrhau cynhwysiant digidol ar gyfer 
pobl, fel dinasyddion a defnyddwyr, yn hanfodol i sicrhau eu bod yn gallu cael 
budd o gyflymder chwim newid technolegol. Roedd y Fframwaith yn seiliedig 
ar raddfa amser o bum mlynedd. 
 
I ategu’r Fframwaith, cyhoeddwyd y Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Digidol ym 
mis Mawrth 2011. Roedd y Cynllun Cyflawni’n nodi’r targedau a’r amcanion 
allweddol, y tasgau i’w cyflawni a’r allbynnau a chanlyniadau disgwyliedig er 
mwyn gostwng lefelau allgáu digidol ymhlith oedolion yng Nghymru. 
 
Diweddarwyd y Cynllun Cyflawni ym mis Mehefin 2014 ac roedd hyn yn 
cynnwys pennu targedau diwygiedig i’w cyrraedd yn 2015 a 2017. Roedd hon 
i fod yn ddogfen fyw a, chan hynny, cyhoeddwyd diweddariad blynyddol ar 
gynnydd ym mis Awst 2015. Roedd y diweddariad ar gynnydd yn ystyried y 
canlyniadau o ran defnyddio’r rhyngrwyd yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 
2014-15, yr ydym yn eu defnyddio i adrodd ar ein targedau. 
 
Er bod sawl agwedd ar y Fframwaith a’r Cynllun Cyflawni gwreiddiol yn dal i 
fod mor berthnasol ag erioed, mae’r ffaith bod graddfa amser bum mlynedd y 
Fframwaith gwreiddiol wedi dod i ben, a datblygiadau parhaus mewn 
technoleg a gwasanaethau ar-lein, yn gwneud hwn yn amser hwylus i 
ddiweddaru’r Fframwaith a’i uno â’r Cynllun Cyflawni, gan greu un ddogfen 
Cynhwysiant Digidol. 
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Cyflwyniad 
 
Gwnaed cynnydd sylweddol ers dogfen y Fframwaith gwreiddiol. Mae 
llythrennedd digidol yn cael ei gydnabod yn Sgil Hanfodol ac mae dysgu 
digidol wedi’i sefydlu yn ein holl ysgolion. Mae niferoedd yr oedolion sydd 
wedi’u hallgáu’n ddigidol yng Nghymru wedi gostwng fwy na 300,000 yn y 
pum mlynedd ddiwethaf, ond nid yw’r heriau yr ydym yn eu hwynebu o ran 
annog mwy o ddinasyddion a sefydliadau i gofleidio technolegau digidol 
wedi’u datrys o bell ffordd.  
 
Mae technoleg, a manteision ei defnyddio, yn dal i ddatblygu’n gyflym. Mae 
hyn yn bygwth dyfnhau’r bwlch digidol rhwng y defnyddwyr gweithredol sy’n 
gallu manteisio ar y technolegau sy’n gwella drwy’r amser, a’r rhai sy’n ei 
chael yn anodd goresgyn y rhwystrau i fynd ar-lein. Mae’r bobl hyn sydd 
wedi’u hallgáu’n ddigidol mewn perygl o gael eu gadael ar ôl mewn 
cymdeithas, wrth i fwy a mwy o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau 
cyhoeddus hanfodol, fynd ar-lein.   
 
Defnyddir llawer o wahanol dermau yn gyfnewidiol i amlygu’r maes pwysig 
hwn – cynhwysiant digidol, sgiliau digidol sylfaenol, cyfranogiad digidol, 
cymhwysedd digidol, galluedd digidol, ymgysylltu digidol, llythrennedd digidol, 
llythrennedd gwybodaeth. I Lywodraeth Cymru, mae’n dal yn wir bod 
cynhwysiant digidol, ac unrhyw amrywiadau eraill o ran y termau a ddefnyddir 
i ddisgrifio’r materion a nodir yn y Fframwaith hwn, yn ymwneud â phobl yn 
gallu defnyddio technolegau digidol, yn enwedig y rhyngrwyd, mewn ffyrdd 
sy’n gwella’u bywydau ac yn cyfrannu at eu helpu i oresgyn anfanteision eraill 
y maent o bosibl yn eu hwynebu. Mae’r angen yn awr yn fwy nag erioed wrth 
i’r ffordd ‘ddigidol’ gael ei dewis yn fwyfwy fel y ffordd o gynnal trafodion a 
ffafrir gan ddarparwyr a defnyddwyr fel ei gilydd. 
 
Roedd cynhwysiant digidol yn ymwneud yn flaenorol â helpu pobl i gaffael y 
sgiliau mwyaf sylfaenol ar gyfer y rhyngrwyd i’w helpu i fynd ar-lein; gweld 
manteision gwneud hynny; a’u harwain ar hyd y llwybr tuag at ddod yn 
ddefnyddwyr mwy gweithredol. Er mwyn gweithredu mewn byd sy’n fwyfwy 
digidol mae’n rhaid gallu gwneud mwy na syrffio’r rhyngrwyd. Er mwyn gallu 
sicrhau manteision bod ar-lein go iawn, mae angen i unigolion allu 
cyfathrebu’n effeithiol ar-lein, dod o hyd i’r hyn y maent yn chwilio amdano a’i 
werthuso, a rhannu gwybodaeth bersonol yn ddiogel, boed wrth wneud cais 
am swydd, cynnal trafodiad gyda gwasanaeth cyhoeddus, neu brynu nwyddau 
ar-lein am brisiau sy’n aml yn rhatach. Mae ymddiriedaeth a diogelwch o bwys 
i lawer, yn enwedig yr henoed. Mae sicrhau bod plant yn cadw’n ddiogel ar-
lein o bwys mawr i rieni a theidiau a neiniau, felly bydd angen iddynt 
ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i wneud hyn. Mae ymgysylltu’n ddigidol go 
iawn yn golygu bod â’r sgiliau a’r hyder i greu cynnwys a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau cydweithredol ar-lein. 
 
Mae’r elusen Sgiliau Digidol Go ON UK yn nodi pum maes o ran sgiliau 
digidol sylfaenol:  
Rheoli gwybodaeth – Canfod, rheoli a storio gwybodaeth a chynnwys;  
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Datrys problemau – cynyddu annibyniaeth a hyder trwy ddatrys problemau 
gan ddefnyddio offer digidol a dod o hyd i ddatrysiadau; 
Cyfathrebu – Cyfathrebu, rhyngweithio, cydweithio, rhannu a chysylltu gydag 
eraill;  
Cynnal trafodion – Prynu a gwerthu nwyddau a gwasanaethau; trefnu eich 
materion ariannol; cofrestru ar gyfer gwasanaethau digidol y Llywodraeth a’u 
defnyddio 
Creu – ymgysylltu â chymunedau a chreu cynnwys digidol sylfaenol.   
 
Caiff y rhain eu cydnabod yn gynyddol fel y gofyniad sylfaenol er mwyn i 
unigolion allu cael budd llawn o’r byd digidol. Fodd bynnag, mae llawer o 
ddefnyddwyr y rhyngrwyd nad ydynt yn meddu ar yr ystod eang o sgiliau 
digidol sylfaenol ac sydd, felly, yn methu manteisio’n llawn ar fod ar-lein. 
Mae’r Fframwaith hwn yn cydnabod bod dod yn rhywun sydd wedi’i gynnwys 
yn llawn yn ddigidol yn broses sy’n galw am gymorth parhaus, ac y gall 
gymryd amser hir i fynd o fod yn ddefnyddiwr tro cyntaf i fod yn gwbl hyfedr a 
chysurus yn creu cynnwys digidol pwrpasol. Efallai y bydd angen i lawer o 
sefydliadau partner fod yn rhan o gynorthwyo rhywun i fynd o fod yn 
ddefnyddiwr newydd technoleg ddigidol i fod yn ddefnyddiwr cwbl gymwys, 
neu, yn yr un modd, gallai un unigolyn ymrwymedig gynorthwyo rhywun i ddod 
yn ddefnyddiwr cwbl hyfedr. 
 
Y Raddfa Cynhwysiant Digidol 
 
Roedd Strategaeth Cynhwysiant Digidol Llywodraeth y DU, a ddiweddarwyd 
ym mis Rhagfyr 2014, yn cynnwys graddfa gallu i helpu i oleuo ymyriadau, 
sy’n adlewyrchu’r gwahanol lefelau o gymhwysedd digidol. Y tri grŵp cyntaf ar 
y raddfa fu’r prif grwpiau targed ar gyfer ein gwaith, er bod y pedwerydd, 
pumed a chweched cam ar y raddfa wedi cael cryn dipyn o gymorth gan 
ymyriadau blaenorol hefyd. Mae’r cymorth wedi bod yn cael ei roi gyda golwg 
ar symud defnyddwyr i gam lle maent yn meddu ar ystod lawn o sgiliau digidol 
sylfaenol ac yn barod i ddatblygu’r rhain ymhellach i’r pwynt lle maent yn dod 
yn ddefnyddwyr hyderus. 
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Her Barhaus 
 
Er bod grymoedd y farchnad wedi annog llawer o bobl i ddefnyddio’r 
technolegau digidol diweddaraf, a hynny’n cael ei helpu gan offer rhatach a 
band eang cyflymach, mae rhwystrau’n dal i fodoli i niferoedd sylweddol o 
bobl, gan eu hatal rhag cyfranogi yn y byd digidol. Nid yw grymoedd y 
farchnad wedi gallu goresgyn y tri phrif rwystr, sef cymhelliant, sgiliau a 
mynediad (mae mynediad yma’n cynnwys cysylltiadau band eang, 
fforddiadwyedd a hygyrchedd). Gall diffyg hyder fod yn ffactor arwyddocaol 
hefyd sy’n atal rhywun rhag symud o fod yn ddefnyddiwr cyndyn, un pwrpas i 
fod yn rhywun sydd wir yn cael budd o fod ar-lein. Mae ymchwil yn awgrymu 
mai cymhelliant yw’r prif reswm o hyd pam nad yw pobl yn mynd ar-lein. Fodd 
bynnag, bydd yr angen i bobl ddefnyddio technolegau digidol yn cynyddu wrth 
i fwy o wasanaethau gael eu darparu trwy sianeli ar-lein.   
 
Mae Cynhwysiant Digidol yn ymwneud â goresgyn yr holl heriau hyn. Bydd 
cyflawni’r agenda hon yn galw am ymrwymiad gan sefydliadau ar draws pob 
sector; newid polisïau ac arferion gwasanaethau unigol, ac annog gwahanol 
rwydweithiau o sefydliadau i fabwysiadu dulliau sy’n rhoi sylw i gynhwysiant 
digidol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i helpu i ddileu’r rhwystrau i’r 
474,0001 o oedolion fwy neu lai sy’n dal wedi’u hallgáu’n ddigidol yng 
Nghymru. 
 
                                                
1 Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli 19% o’r boblogaeth oedolion yng Nghymru sydd wedi’u 
hallgáu’n ddigidol. Caiff ei ddeillio o gwestiynau ynghylch defnyddio’r rhyngrwyd yn Arolwg 
Cenedlaethol Cymru 2014-15 a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2015. 
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Bydd yn cyflawni hyn trwy: 
x ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol eglur trwy’r Fframwaith 

hwn. 
x dod ag ystod eang o wahanol randdeiliaid ynghyd yn y sector 

cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i gysoni cynlluniau a 
chydgysylltu gweithgareddau i gynyddu i’r eithaf yr effaith ar gyfer 
dinasyddion.  

x cydweithio’n agos gyda rhanddeiliaid i godi proffil cynhwysiant digidol 
ar draws cymdeithas a hwyluso’r gwaith o ddarparu dulliau creadigol o 
gynorthwyo pobl i fynd ar-lein.  

x cynyddu’r sylfaen dystiolaeth i helpu i dargedu ymdrechion a 
buddsoddiadau tuag at y rhai sydd fwyaf mewn angen, canfod yr hyn 
sy’n gweithio, a thracio cynnydd 

x sefydlu cynhwysiant digidol mewn polisi, rhaglenni a gwasanaethau 
x gweithio gyda phartneriaid i wella sgiliau digidol yr holl weithwyr yng 

Nghymru, gan ddechrau â Gweision Sifil Llywodraeth Cymru, er mwyn 
inni allu arwain trwy esiampl. 

x rhoi mwy o gefnogaeth i’r mentrau a’r sefydliadau hynny sy’n gwneud 
gwahaniaeth 

x creu amgylchedd cadarnhaol ar gyfer cydweithio gwell, cryfach rhwng 
pobl, busnesau, y trydydd sector a’r sector cyhoeddus 

x gweithio gyda rhaglenni cynhwysiant digidol ar lefel y DU gyfan i 
sicrhau bod Cymru’n cael budd o’r gweithgareddau hyn. 

x cyfrannu at yr ymdrech gwirfoddoli trwy annog staff Llywodraeth Cymru 
i gefnogi pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol mewn sesiynau 
cymunedol. 
 

Mae’r Fframwaith hwn hefyd yn nodi’r heriau a’r cyfyngiadau sy’n bodoli, er 
mwyn osgoi unrhyw fwlch rhwng disgwyliadau a’r gallu i gyflawni. Er bod y 
Fframwaith yn ceisio bod yn uchelgeisiol, mae angen iddo fod yn realistig. 
Mae’n seiliedig ar raddfa amser bellach o bum mlynedd gyda thargedau 
presennol yn cael eu cadw hyd at 2017 (gweler y Cynllun Cyflawni) a tharged 
i ymgyrraedd ato i sicrhau bod pawb sy’n dymuno bod ar-lein wedi mynd ar-
lein erbyn 2020.   
 
Niwtral yn Dechnolegol 
 
Mae’r ffocws ar bobl yn defnyddio’r rhyngrwyd a thechnolegau digidol eraill 
mewn ffordd bwrpasol, yn hytrach na dim ond bod â mynediad atynt, yn 
adlewyrchu’r manteision helaeth i bobl sy’n cronni’n bennaf o ganlyniad i fynd 
ar-lein. Gellir defnyddio dyfeisiau niferus i gael mynediad at y rhyngrwyd gan 
gynnwys ffonau clyfar, cyfrifiaduron, llechi neu gonsolau gemau, ond 
datblygu’r sgiliau a’r hyder i fynd ar-lein a defnyddio’r rhyngrwyd – trwy ba 
bynnag ddull – sy’n dwyn y manteision, megis mynediad at swyddi neu 
wasanaethau; prynu’n rhatach ar-lein; lleihau ynysedd. Mae’r sgiliau a ddysgir 
yn drosglwyddadwy. Mae’r ddogfen hon wedi’i bwriadu i fod yn niwtral yn 
dechnolegol gan fod y technolegau y gellir cyflawni hyn drwyddynt yn datblygu 
ac yn newid yn gyflym. 
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Gweledigaeth Gyffredin 

 
Mae’r weledigaeth hon yn cydnabod y bydd llawer o bobl na fyddant yn 
dymuno bod ar-lein o bosibl, ond y bydd angen cynyddol iddynt fod ar-lein, 
wrth i fwy o wasanaethau ddod yn rhai digidol. Bydd ar y bobl hyn angen 
cymorth i ddiwallu eu hanghenion uniongyrchol, gyda golwg ar ddatblygu eu 
diddordeb a’u sgiliau ymhellach i wireddu manteision ehangach y rhyngrwyd. 
  
Mae sicrhau cynhwysiant digidol, neu ddileu allgáu digidol, yn ganolog i 
gofleidio cyfleoedd y byd modern. Mae’n golygu: 
 

x bod pobl yn cael yr hyder, y cymhelliant, y sgiliau a’r cymwyseddau 
sy’n eu galluogi i gyfathrebu’n rhwyddach trwy dechnolegau digidol, 
gan leihau eu hynysedd a’u lefelau allgáu cymdeithasol 

 
x bod cyfleoedd newydd ar gael i bobl gyfrannu at gymdeithas a’r 

economi a chyfranogi ynddynt. Gellir ymdrin â heriau bywyd mewn 
ffyrdd newydd, gellir personoleiddio dysgu, gellir ehangu prosesau 
democrataidd, a gall ‘cymunedau buddiant’ rannu gwybodaeth a rhoi 
cymorth mewn ffyrdd newydd 

 
x bod defnyddwyr yn cael nwyddau a gwasanaethau’n haws ac yn 

rhatach, a hynny’n helpu teuluoedd ar incwm isel ac unigolion sydd ar 
fudd-daliadau yn arbennig 

 
x bod dinasyddion yn cael y cyfle i gyfranogi’n fwy mewn prosesau 

democrataidd 
 

x cefnogi gweithgareddau diwylliannol a mwy o ddefnydd o’r Gymraeg 
 

x bod y rhyngrwyd yn cynnig mynediad rhwyddach, mwy effeithlon ac 
effeithiol at wasanaethau cyhoeddus ar gyfer y cyhoedd 

 
x i’r Llywodraeth, bod potensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd 

sylweddol wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn ogystal â 
manteision economaidd o’r economi ddigidol. Er mwyn cynyddu’r 
defnydd o wasanaethau cyhoeddus ar-lein i’r eithaf, mae angen ennyn 
ymgysylltiad y 19% o’r boblogaeth oedolion nad ydynt ar-lein, yn anad 
dim am eu bod yn debygol o fod ymhlith y rhai sy’n defnyddio 
gwasanaethau cyhoeddus fwyaf.   

 

 

Sicrhau bod pawb sy’n dymuno bod ar-lein yn gallu mynd ar-lein, eu 
hamddiffyn eu hunain a’u ffrindiau a’u teuluoedd ar-lein a gwneud 
mwy ar-lein i gael budd llawn o’r cyfleoedd y mae’r rhyngrwyd a 
thechnolegau digidol eraill yn eu cynnig.  
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae a wnelo’r Ddeddf â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n annog Llywodraeth Cymru a 
sefydliadau partner i feddwl mwy am y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl a 
chymunedau a’i gilydd, ceisio atal problemau a defnyddio dull mwy 
cydgysylltiedig. Bydd cymdeithas sy’n gwbl gynhwysol yn ddigidol yn helpu i 
gyrraedd y saith nod yn y Ddeddf, sef gwneud Cymru’n gymdeithas 
lewyrchus, gydnerth, iachach, fwy cyfartal, ac yn wlad o gymunedau cydlynus 
a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.  
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Y Manteision 
Mae bod yn alluog yn ddigidol yn dwyn manteision sylweddol i unigolion, 
sefydliadau, y Llywodraeth a’r economi a chymdeithas ehangach. Efallai nad 
yw’r rhai nad ydynt yn gymwys yn ddigidol yn cydnabod y manteision y gellir 
eu cael. Er mwyn i bobl ddymuno defnyddio’r rhyngrwyd, mae’n rhaid iddynt 
deimlo’i bod yn berthnasol i’w sefyllfaoedd hwy eu hunain (boed mewn 
perthynas â’u bywyd gwaith, cymdeithasol neu bersonol). Mae’r rhain yn 
cynnwys canlyniadau gwell o ran addysg a chyflogaeth, gydag enillion gwell i’r 
rhai sydd mewn gwaith a mwy o siawns o gael gwaith i’r rhai sy’n ddi-waith; 
canlyniadau gwell o ran iechyd a llesiant; manteision i ddefnyddwyr o ran gallu 
prynu ystod ehangach o gynhyrchion am brisiau is; dulliau rhad-ac-am-ddim o 
gyfathrebu trwy fideo megis ‘Skype’ a ‘Facetime’ yn helpu i roi terfyn ar 
sefyllfaoedd lle mae unigolion wedi’u hynysu. Mae manteision eraill yn 
cynnwys arbed amser i ddinasyddion a defnyddwyr ac, o bosibl, costau 
cludiant is, gan arwain at fanteision amgylcheddol trwy lai o dagfeydd.  
 
Mae’n haws nag erioed dod o hyd i wybodaeth, darganfod pethau newydd a 
dysgu trwy gydol ein hoes. Gall aps gael gwared ar rywfaint o strach bywyd 
pob dydd, er enghraifft gwirio amserlenni cludiant cyhoeddus neu brynu 
rhywbeth â dau neu dri thap/cyffyrddiad. Mae’n haws cyrraedd cynulleidfa 
eang neu ddatblygu mudiad cymdeithasol neu ddechrau pethau a arferai fod 
allan o gyrraedd y rhan fwyaf o bobl, megis hunangyhoeddi llyfrau neu 
gerddoriaeth. Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd anferth i gynyddu 
cyfranogiad democrataidd ac ymgysylltiad â chymdeithas sifil. 
 
Bu astudiaethau niferus sydd wedi ceisio amcangyfrif yr arbedion posibl i 
ddefnyddwyr, ac effaith economaidd a chymdeithasol ehangach cymdeithas 
sy’n gwbl gynhwysol yn ddigidol lle mae dinasyddion a sefydliadau’n 
cofleidio’r ‘ffordd ddigidol’. Mae’r diweddaraf,  Mynegai Digidol Defnyddwyr y 
DU gan Lloyds Bank, sy’n meincnodi gallu digidol ac ariannol defnyddwyr yn y 
DU, yn amcangyfrif arbedion blynyddol o £744 ar gyfer defnyddwyr ar-lein, a’r 
arbedion blynyddol hynny’n gostwng i £516 ar gyfer defnyddwyr ar incwm isel. 
Gall yr arbedion hyn wneud gwahaniaeth sylweddol i aelwydydd. 
 
Roedd astudiaeth gan BT, ‘Valuing Digital Inclusion’ yn ceisio dangos gwerth 
cymdeithasol bod ar-lein i unigolion yn y DU. Amcangyfrifwyd fod gwerth bod 
ar-lein i ddefnyddiwr newydd yn £1,064 y flwyddyn. Daw hyn o ganlyniad i fod 
â mwy o hyder, gwneud arbedion ariannol ar-lein, sgiliau ceisio gwaith 
newydd a llai o arwahanrwydd cymdeithasol. I ddefnyddiwr uwch roedd y 
ffigwr hwn yn codi i £1,756 y flwyddyn. Roedd y ffigwr yn codi ymhellach i 
£3,568 i ddefnyddiwr proffesiynol o ystyried manteision gallu gweithio o bell 
a’r premiwm cyflog i’r rhai sy’n defnyddio TG yn y gwaith. 
 
I sefydliadau, mae mynd ar-lein yn gallu darparu ffyrdd o gyrraedd mwy o 
gwsmeriaid a lleihau costau gweithredu. Mae llawer o BBChau ac 
elusennau’n wynebu nifer o heriau i fabwysiadu technolegau digidol. Canfu 
Mynegai Digidol Busnesau’r DU gan Lloyds Bank, a gyhoeddwyd ym mis 
Mawrth 2015, fod 8% o BBChau ac elusennau’n ystyried bod technoleg 
ddigidol yn amherthnasol, tra bod 33% o BBChau ac elusennau heb sgiliau 

http://www.lloydsbank.com/assets/media/pdfs/ConsumerDigitalIndex_280715AP_0116_v9_Web.pdf
http://www.lloydsbank.com/assets/media/pdfs/ConsumerDigitalIndex_280715AP_0116_v9_Web.pdf
https://www.btplc.com/Betterfuture/ConnectedSociety/Creatingpossibilities/Valueofdigitalinclusion/Valuing-Digital-Inclusion.pdf
http://resources.lloydsbank.com/insight/uk-business-digital-index/
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digidol sylfaenol. Mae angen i sefydliadau fod ar-lein a datblygu galluoedd 
digidol os ydynt yn dymuno cynyddu nifer eu cwsmeriaid, cael mynediad at 
farchnadoedd ehangach neu weithio gyda busnesau mawr. Mae Busnes 
Cymru yn darparu offer ac adnoddau i gynorthwyo busnesau yng Nghymru i 
gyflawni hyn. Mae’r rhyngrwyd a gwasanaethau digidol yn rhan bwysig o’n 
heconomi gan helpu i gynyddu cynhyrchiant. Amcangyfrifodd Booz & 
Company, cwmni ymghynghori ym maes rheoli, pe bai pawb yn y DU yn gallu 
mynd ar-lein, y byddai hynny’n ychwanegu £63 biliwn arall at yr economi. 
Gellir dwyn arbedion effeithlonrwydd i ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus 
trwy gostau is am gynnal trafodion. Ceir amcangyfrifon amrywiol o arbedion 
am bob trafodiad, ond mae potensial i wneud arbedion sylweddol ar draws y 
sector cyhoeddus yng Nghymru. 
 
Mae llawer o bethau y mae ar bobl eu hangen i fynd ar-lein, ac yna i aros ar-
lein, cyn datblygu’n ddefnyddwyr gweithredol sy’n gallu mwynhau manteision 
llawn bod ar-lein. I ddechrau, mae ar ddefnyddwyr angen cymhelliant i 
ddefnyddio’r rhyngrwyd. I wneud hyn mae angen iddynt gydnabod sut y gallai 
fod o fudd iddynt a bod â’r hyder i roi cynnig arni. Wedyn mae angen iddynt 
wybod sut i fynd ar-lein, boed gartref neu mewn lleoliad cymunedol. Mae hyn 
yn cynnwys ystyriaethau o ran yr offer a’r cysylltiadau y mae eu hangen a’r 
costau cysylltiedig, a hefyd y cymorth i sefydlu pethau a diwallu eu hangen 
uniongyrchol. Hefyd, mae arnynt angen yr hyder a’r cymorth i aros ar-lein a 
gwneud mwy ar-lein, er mwyn iddynt allu cael profiad digidol sy’n eu bodloni’n 
fwy, gan wireddu’r ystod lawn o gyfleoedd y gall technolegau digidol eu creu. 
 
 

http://businesswales.itinfohub.co.uk/
http://businesswales.itinfohub.co.uk/
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Y Fframwaith 
 
Mae’r Fframwaith hwn yn cydnabod: 
 

x y bydd llwyddo gyda’r dyhead i sicrhau bod pawb ar-lein yng Nghymru 
yn galw am ymrwymiad gan ystod eang o randdeiliaid.  

 
x bod ystod o weithgareddau sy’n cyfrannu at gynhwysiant digidol 

dinasyddion ledled Cymru wedi cael, ac yn dal i gael eu cyflawni. Fodd 
bynnag, mae’r ffaith bod y ganran o’r oedolion nad ydynt ar-lein yn dal 
i fod yn 20% yn awgrymu bod angen gwneud mwy. Bydd gweledigaeth 
gyffredin a thargedau pendant yn helpu i gynyddu potensial y 
gweithgareddau hyn i’r eithaf. 

 
x bod cynnwys a chyfranogiad yr holl ddinasyddion yn rhan ganolog o’n 

gweledigaeth ar gyfer Cymru Ddigidol  
 

x y dylai fod gan bob dinesydd fynediad fforddiadwy, cymorth a’r sgiliau 
cywir i gael budd o ddatblygiadau mewn technolegau digidol 
 

x bod cynhwysiant digidol ar gyfer dinasyddion yn elfen allweddol o 
Cyflawni Cymru Ddigidol, ynghyd â thwf a chystadleurwydd busnesau, 
seilwaith band eang o safon fyd-eang, sgiliau digidol uwch, a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus ar-lein effeithlon i gwrdd â disgwyliadau 
cynyddol dinasyddion  
 

x na fydd grymoedd y farchnad yn unig yn ddigon i ysgogi pawb i 
ddefnyddio’r rhyngrwyd 
 

x mai dim ond trwy gydymdrechion gan y sector preifat, y trydydd sector 
a’r sector cyhoeddus y bydd modd sicrhau cynhwysiant digidol ar gyfer 
dinasyddion; ni all yr un sector gyflawni hynny ar ei ben ei hun 
 

x y dylai polisïau perthnasol ar draws Llywodraeth Cymru, a mentrau 
cysylltiedig, barhau i gael eu cysoni tuag at wireddu’r weledigaeth hon 
ar gyfer Cymru y mae’i dinasyddion wedi’u cynnwys yn ddigidol 
 

x gan fod hwn yn fater sy’n effeithio ar gyfran sylweddol o’r boblogaeth, 
bod a wnelo â gweithgareddau bron pob sefydliad a bod gan bawb – o 
amgueddfeydd i awdurdodau lleol, o rwydweithiau o bobl hŷn i 
gymdeithasau tai, o fanciau i gwmnïau telathrebu – gyfraniad i’w 
wneud tuag at gyrraedd y nod cyffredin hwn 
 

x bod cyrraedd y 474,000 o oedolion nad ydynt yn defnyddio 
technolegau digidol yn dal i fod yn un o’r heriau mwyaf o ran Cyflawni 
Cymru Ddigidol 

 
x Y bydd maint yr orfodaeth effeithiol gan rai darparwyr gwasanaethau i 

gwsmeriaid ddefnyddio gwasanaethau ar-lein yn cynyddu; y bydd 

http://gov.wales/docs/det/publications/101208digitalwalescy.pdf
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effaith allgáu digidol yn dod yn llawer mwy sylweddol; ac y bydd yr 
ystod o feysydd mewn bywyd y bydd datrysiadau digidol yn flaenllaw 
ynddynt yn cynyddu.  
 

x y bydd wastad rhai pobl nad ydynt yn gallu neu nad ydynt yn fodlon 
defnyddio technolegau digidol. I’r bobl hyn, dylai fod ffyrdd eraill o gael 
mynediad at nwyddau a gwasanaethau er mwyn sicrhau nad ydynt yn 
cael eu gadael ar ôl.  
 

x yn realistig, bod llawer o bobl o bosibl yn ei chael yn anodd defnyddio’r 
technolegau diweddaraf yn gwbl annibynnol, ond y bydd cymorth 
priodol yn golygu eu bod yn dal i allu gwireddu manteision bod ar-lein 
y mae cymaint ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. 

 
Bydd angen i weledigaeth y Fframwaith hwn gael ei chofleidio gan y llu o 
feysydd gweithgarwch gwahanol a chydategol sy’n annog neu’n helpu pobl i 
fynd ar-lein mewn amrywiaeth o amgylcheddau. Mae’r rhain yn cynnwys:  
 

x darpariaeth ar lawr gwlad trwy ddulliau cymunedol 
x mynediad a chymorth trwy lyfrgelloedd 
x cyfleoedd addysg a dysgu gydol oes, a datblygu sgiliau 
x ymgyrchoedd megis Wythnos Dewch Ar-lein ac Wythnos Addysg 

Oedolion 
x gwirfoddoli 

 
Ceir meysydd cydategol megis: 
 

x diogelwch ar-lein 
x Darparu gwasanaethau cyhoeddus ar-lein 
x Mentrau iechyd megis archwiliadau iechyd ‘Ychwanegu at Fywyd’ i rai 

dros 50 
x Cynhwysiant Ariannol 
x Rhaglenni Cyflogaeth megis Cymunedau am Waith ac ESGYN 

 
Mae’r Fframwaith hefyd yn nodi    
 

1) pwy sy’n dal i beidio â chael manteision y rhyngrwyd 
2) y rhesymau posibl pam fod hyn yn digwydd 
3) pa gamau pellach y gellir eu cymryd i fynd i’r afael â’r materion.  

 
Dogfen Fyw 
 
Gan fod hwn yn dal i fod yn faes sy’n newid yn gyflym, bydd angen i’r 
Fframwaith a’r Cynllun Cyflawni esblygu er mwyn aros gyfuwch â materion a 
thechnolegau wrth i wasanaethau newid a chydgyfeirio. Bydd datblygiadau’n 
cael eu hadolygu’n gyson ac addasiadau’n cael eu gwneud yn unol â hynny, 
fel bod y cynllun hwn yn parhau i fod yn ‘ddogfen fyw’, a fydd yn cael ei 
diweddaru’n rheolaidd. Mae’r Fframwaith yn seiliedig ar gyfnod o bum 
mlynedd hyd at ddiwedd 2020.   
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Cyllideb 
 
Er na fydd cyllideb gan y Fframwaith ynddo’i hun, mae adnoddau sylweddol 
eisoes yn cael eu buddsoddi mewn cynhwysiant digidol ar gyfer dinasyddion, 
gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y trydydd sector a’r sector preifat. 
Mae hefyd yn bosibl gwneud cynnydd sylweddol trwy ddwyn ynghyd yr ystod 
o weithgareddau presennol dan ymbarél y Fframwaith hwn. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn darparu arweinyddiaeth strategol, gan gydweithio’n agos gyda’r 
sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i gysoni cynlluniau a 
chydgysylltu gweithgareddau tuag at nod cyffredin.   
 
Tystiolaeth 
 
Mae pethau wedi symud yn eu blaenau’n sylweddol ers cyhoeddi’r Fframwaith 
Cynhwysiant Digidol gwreiddiol bum mlynedd yn ôl. Bryd hynny roedd diffyg 
data’n gyffredinol ynghylch allgáu digidol, yn enwedig dadansoddiadau 
demograffig penodol, a chyfyngedig oedd gwerthusiadau a thystiolaeth o 
weithgarwch tebyg mewn mannau eraill. Aethpwyd i’r afael â hyn i raddau 
helaeth, ond mae heriau’n dal i fodoli mewn perthynas â: 
 

x rhannu arfer gorau, ac ymwybyddiaeth o’r hyn nad yw wedi gweithio 
cystal, fel bod mentrau llwyddiannus yn gallu cael eu hailadrodd ar 
adeg pan fo llai o gyllid cyhoeddus  

x y ffaith bod cyflymder chwim datblygiadau technolegol yn anodd i’w 
ragweld, ond ei fod eto’n dal i allu trawsnewid amgylchiadau’n gyflym 

x sut i fynd ati’n effeithiol i fonitro cynnydd a dangos effaith o ystyried 
natur drawsbynciol y gwaith yma – cynhwysiant digidol yw’r erfyn 
galluogi i wella bywydau pobl felly gall fod yn anodd cael tystiolaeth i 
ddangos effaith uniongyrchol y cymorth yn y maes hwn. 

 
Mae argaeledd data trwy arolygon ar raddfa fawr megis Arolwg Cenedlaethol 
Cymru ac offer megis y Fframwaith Canlyniadau, a ddatblygwyd gan 
Government Digital Services (GDS) a phartneriaid, yn ei gwneud yn bosibl 
adnabod grwpiau mwy lleol ac sydd wedi’u rhannu’n garfannau llai a datblygu 
strategaethau manylach i fynd i’r afael â phob un o’r prif grwpiau yn y 
boblogaeth sydd wedi’i hallgáu’n ddigidol.    
 
Cyfyngiadau 
 
Nid yw’r Fframwaith hwn yn ymwneud â darparu cyllid newydd. Mae 
adnoddau sylweddol eisoes ar gael, gan gynnwys trwy Cymunedau Digidol 
Cymru, Rhaglen Cynhwysiant Digidol bwrpasol Llywodraeth Cymru, a’r 
rhaglenni eraill niferus sy’n cyfrannu at gynhwysiant digidol.  
 
Nid yw’r Fframwaith yn arwain o ran darparu seilwaith band eang, darparu 
gwasanaethau cyhoeddus na’r agenda addysg a sgiliau. Mae’r meysydd hyn 
yn cael sylw ar wahân. Fodd bynnag, mae’r Fframwaith yn cydnabod nad yw 
cynhwysiant digidol yn fater sy’n bodoli ar ei ben ei hun – mae wedi’i 
gydgysylltu â mathau eraill o weithgarwch digidol, a’r unig ffordd y gallwn fynd 

https://goon-local-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/resources/files/DI_OutcomesFramework_SUMMARY.pdf
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ati go iawn i greu Cymru Ddigidol yw os yw’r holl elfennau integredig yn 
cydweithio. Mae llawer o’r elfennau o weithgarwch cysylltiedig sy’n cyfrannu at 
gynhwysiant digidol yn cael sylw’n fyr yn y ddogfen hon. 
 
Mae’r Fframwaith a’r Cynllun Cyflawni a geir yma’n ymwneud ag oedolion yn 
bennaf, gan fod ymchwil yn dangos bod y mwyafrif llethol o blant yn defnyddio 
technolegau digidol yn weithredol. Fodd bynnag, cydnabyddir yn eang nad yw 
llawer o blant yn meddu ar yr ystod lawn o sgiliau digidol sy’n ofynnol er mwyn 
cael budd llawn o’r byd digidol, ac mae hyn yn cael sylw trwy ysgolion.  
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Pwy sydd wedi’u Hallgáu? 
 
Amcangyfrifir bod tuag un rhan o bump o’r boblogaeth oedolion yng 
Nghymru’n peidio â defnyddio’r rhyngrwyd yn rheolaidd ar hyn o bryd. Mae’r 
mwyafrif yn debygol o fod yn bobl hŷn, yn bobl anabl, yn bobl â chymwysterau 
cyfyngedig ac yn bobl ar incwm isel. Canfu Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014-
15: 

 
x Mai dim ond 63% o’r bobl 65-74 mlwydd oed sy’n defnyddio’r 

rhyngrwyd a bod y ganran hon yn gostwng i 29% ar gyfer pobl 75 oed a 
throsodd. Mae hyn yn cymharu â 99% o bobl 18-24 oed a 96% o bobl 
25-44 oed.  

 
x Bod deiliadaeth aelwydydd yn un o ddangosyddion allgáu digidol, gan 

fod y rhai mewn tai cymdeithasol bron ddwywaith yn fwy tebygol o fod 
heb gyswllt band eang gartref.  

 
x Bod gan 71% o’r aelwydydd sy’n byw mewn ardaloedd sydd ymhlith yr 

20% mwyaf amddifadus yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd, o’i 
gymharu ag 86% o’r aelwydydd sy’n byw mewn ardaloedd sydd ymhlith 
yr 20% lleiaf amddifadus. 

 
x Bod allgáu digidol ymhlith pobl anabl (38%) ddwywaith gymaint ag ar 

gyfer yr holl oedolion (19%).  
 

x Y gall rhai o’r ffactorau hyn atgyfnerthu ei gilydd. Er enghraifft, mae’r 
rhai â phroblemau gyda’u golwg a namau eraill yn fwy tebygol o fod 
dros 65 oed.  

 
Felly bydd y ffocws ar gyfer llawer o’r gweithgarwch cymunedol o fewn y 
Fframwaith hwn ar y grwpiau hyn, ac yn yr ardaloedd mwyaf amddifadus.  
 
Mae’r ffigyrau uchod o Arolwg Cenedlaethol Cymru yn seiliedig ar y rhai nad 
ydynt yn defnyddio’r rhyngrwyd yn rheolaidd. Cydnabyddir nad yw’r mesur 
hwn o anghenraid yn adnabod yr ystod lawn o sgiliau digidol y mae eu 
hangen i gyfranogi’n llawn yn y byd digidol modern, ond mae’n fesur da o ran 
cwmpasu’r sgiliau digidol mwyaf sylfaenol y bydd ar bobl eu hangen i allu 
cwblhau’r tasgau digidol sylfaenol mwyaf cydnabyddedig.  
 
Mae ffynonellau data eraill yn amlygu’r un grwpiau sydd wedi’u hallgáu, ond 
yn amrywio’n sylweddol o ran eu hamcangyfrifon o allgáu digidol. Roedd y 
ffigyrau diweddaraf gan Ofcom ym mis Awst 2015 yn dangos bod gan Gymru 
gyfradd uwch o ran defnyddio’r rhyngrwyd nag unrhyw un o wledydd eraill y 
DU, sef 85%.  Fodd bynnag, mae arolygon/adroddiadau eraill megis Map 
Gwres Digidol Go On UK yn awgrymu bod Cymru ar ei hôl hi o ran sgiliau 
digidol sylfaenol. Fodd bynnag, oherwydd cadernid cymharol y ffigyrau, bydd 
ffigyrau Arolwg Cenedlaethol Cymru yn parhau i fod y ffigyrau adrodd 
awdurdodol er mwyn ei gwneud yn bosibl bod â ffigyrau cyson a ffigyrau y 
gellir eu cymharu dros amser. Bydd ffynonellau data eraill yn cael eu 
defnyddio i gymharu ar draws gwledydd. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr15/Wales_5.pdf
http://www.go-on.co.uk/resources/heatmap/
http://www.go-on.co.uk/resources/heatmap/
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Rhwystrau 
 
Datgelodd Arolwg Ailgysylltu o’r rhai a ddywedodd nad oeddent yn defnyddio’r 
rhyngrwyd yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 2013-14, a gyhoeddwyd ym mis 
Mai 2015, faint y rhwystrau lluosog sy’n atal pobl rhag mynd ar-lein: 
 

x Nododd 91% fod diffyg diddordeb neu angen yn ffactor sy’n cyfrannu at 
beidio â defnyddio’r rhyngrwyd  
 

x Mae cyfyngiadau ‘meddal’ yn effeithio ar dri chwarter (75%) y rhai nad 
ydynt yn defnyddio’r rhyngrwyd e.e. diffyg sgiliau, pryderon ynghylch 
preifatrwydd neu ddiogelwch, neu ddiffyg cymorth. (Gellid dadlau mai 
dyma’r cyfyngiadau mwyaf syml i’w goresgyn gyda help allanol neu 
gymorth gan gymheiriaid)   

 
x Mae cyfyngiadau ‘caled’ yn atal dros hanner (56%) y rhai nad ydynt yn 

defnyddio’r rhyngrwyd rhag ei defnyddio, e.e. cost, anawsterau iechyd 
neu rwystrau o ran llythrennedd 

 
x Roedd cost yn rhwystr a oedd yn cyfrannu at atal un rhan o dair rhag 

defnyddio’r rhyngrwyd, ond roedd costau rhag blaen yn cael eu 
hystyried yn fwy o gyfyngiad na ffioedd cysylltu misol  

 
x Mae llai nag un rhan o dair yn teimlo’n hyderus ynglŷn â sefydlu cyswllt 

band eang neu ddyfeisiau newydd yn y cartref. Mae hyn yn awgrymu 
bod y rhan fwyaf o bobl yn dibynnu ar eraill i sicrhau eu bod yn gallu 
mynd ar-lein, ac mae diffyg cymorth o’r fath yn ei gwneud yn fwy 
tebygol y gallai defnyddwyr roi’r gorau i ddefnyddio’r rhyngrwyd os oes 
problemau cysylltu   

 
Mae mynediad at gyswllt priodol â’r rhyngrwyd gartref yn dal i allu bod yn 
rhwystr i leiafrif gostyngol o bobl. Mae hyn yn fwy tebygol o fod yn wir yn yr 
ardaloedd mwyaf gwledig lle mae’n annarbodus i ddarparwyr masnachol 
ddarparu cyswllt a lle mae’n rhy gostus i ddarparu ffeibr trwy ymyriadau a 
ariennir â chyllid cyhoeddus megis Cyflymu Cymru. Mae’r cynllun Allwedd 
Band Eang Cymru, sy’n cynnig grant tuag at gostau gosod datrysiad band 
eang amgen, yn helpu i fynd i’r afael â’r rhwystr hwn. 
 
Er y gellir goresgyn y rhwystrau hyn i lawer, mae ymchwil yn awgrymu na fydd 
rhai byth yn mynd ar-lein. Roedd mwy na hanner (56%) y rhai nad oeddent ar-
lein yn yr Arolwg Ailgysylltu yn teimlo na fyddai ‘dim byd’ yn eu hannog nac yn 
eu helpu i fynd ar-lein, a fyddai’n awgrymu na fydd tua 10% byth yn mynd ar-
lein. Fodd bynnag, trwy’r Fframwaith a’r Cynllun Cyflawni a geir yma, byddwn 
yn ceisio mynd i’r afael â’r rhwystrau hyn ac annog cymaint o bobl â phosibl i 
weld manteision technolegau digidol.  
 
Mae canfyddiadau eraill sy’n gysylltiedig â goresgyn y rhwystrau a adnabuwyd 
yn cynnwys 

- Bod cymorth un-i-un gydag agweddau sylfaenol ar ddefnyddio 
cyfrifiaduron/mynd ar-lein yn helpu pobl sydd â hyder isel iawn 

http://gov.wales/docs/caecd/research/2015/150527-national-survey-wales-2013-14-digital-inclusion-recontact-survey-en.pdf
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- Pwysigrwydd cymorth parhaus 
- Bod mynediad gwael neu ddibyniaeth ar eraill ar gyfer dyfeisiau a 

chysylltiadau’n gallu cyfrannu at beri i bobl roi’r gorau i ddefnyddio’r 
rhyngrwyd 

- Bod defnyddwyr blaenorol yn fwy tebygol o fod wedi bod â defnydd 
cyfyngedig o’r rhyngrwyd trwy’r gwaith/lleoliadau cyhoeddus 

 
Mae cysylltiad cryf rhwng materion allgáu ariannol a’r rhwystr 
‘fforddiadwyedd’. Er enghraifft, ni all pobl sydd heb fynediad at gyfrifon banc 
ymrwymo i gontract band eang, ac efallai na fydd y rhai â statws credyd gwael 
yn gallu cael benthyciad ar gyfer gliniadur neu lechen. Felly mae angen mynd 
i’r afael ag allgáu digidol fel rhan o ymdrech ehangach a chydlynol mewn 
perthynas ag allgáu cymdeithasol ac ariannol. 
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Cefnogi Grwpiau sy’n Flaenoriaeth 
 
Mae’r Cynllun Cyflawni o fewn y ddogfen hon yn nodi’r hyn y mae Llywodraeth 
Cymru, mewn cydweithrediad gydag eraill, yn ei wneud i fynd i’r afael ag 
allgáu digidol ymhlith y grwpiau blaenoriaeth allweddol a nodir uchod.  
 

x Pobl hŷn – mae cynhwysiant digidol yn thema drawsbynciol yn y 
Strategaeth Pobl Hŷn a’r Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru. Mae 
Cymunedau Digidol Cymru yn adeiladu ar berthnasoedd a ddatblygwyd 
dan raglen Cymunedau 2.0 er mwyn sicrhau bod cymaint o sefydliadau 
â phosibl yn gallu cynorthwyo pobl hŷn i gael eu cynnwys yn ddigidol. 
Mae cyfleoedd yn bodoli i gysoni’r agendâu iechyd a chynhwysiant 
digidol yn fwy gan fod sgiliau digidol gwell yn gysylltiedig â llai o 
arwahanrwydd gan felly roi cymorth i fyw’n annibynnol.  
 

x Trigolion tai cymdeithasol – mae Llywodraeth Cymru a Cymunedau 
Digidol Cymru yn parhau i ymgysylltu â Cartrefi Cymunedol Cymru, 
cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i adeiladu ar y gweithgareddau 
niferus ym maes cynhwysiant digidol a gyflawnir gan y sector tai 
cymdeithasol, y cafodd llawer ohonynt eu hariannu i ddechrau trwy’r 
rhaglen flaenorol, Cymunedau 2.0, a ddaeth i ben ym mis Mawrth 
2015. 
 

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi rhoi cymorth i Gymdeithas Tai Clwyd Alun 
trwy ddarparu hyfforddiant Hyrwyddwyr Digidol ar gyfer staff, gwirfoddolwyr a 
phreswylwyr, a darparu offer. Meddai Louise, “Roedd yr hyfforddiant gan 
Cymunedau Digidol Cymru yn ddefnyddiol, yn enwedig y dull hyfforddi’r 
hyfforddwr. Mae wedi rhoi mwy o hyder i mi i helpu i gynorthwyo ein preswylwyr i 
fynd ar-lein. Cafwyd presenoldeb da ar y cyfan yn y sesiynau ac maent wedi 
helpu pobl ar lefelau sgiliau amrywiol, ond rydym yn arbennig o awyddus i weld 
mwy o ddechreuwyr yn cael cymorth ac mae hynny’n rhywbeth arall yr hoffem ei 
archwilio gyda Cymunedau Digidol Cymru.” Ers yr hyfforddiant, mae un fenyw 
wedi gallu cael y newyddion diweddaraf am daith ei merch i Japan, trwy 
ddefnyddio Facebook, ac mae menyw arall wedi arbed arian ar batrymau gwau, 
trwy allu eu prynu ar Amazon.  
“Mae rhai tenantiaid wedi mynd ymlaen i brynu eu cyfrifiaduron a’u llechi eu 
hunain, ac mae’n beth gwych bod rhai o’n preswylwyr yn gweithredu fel 
Hyrwyddwyr Digidol, yn helpu tenantiaid eraill i wneud mwy ar-lein.” 

  
x Pobl ddi-waith a phobl economaidd anweithgar sydd heb sgiliau digidol 

sylfaenol – mae Cymunedau Digidol Cymru a Llywodraeth Cymru yn 
cynnal cysylltiadau ag asiantaethau cymorth allweddol i sicrhau bod 
polisi ac arfer yn cael eu cysoni. Bydd rhaglenni cymorth cyflogaeth 
allweddol gan Lywodraeth Cymru yn sefydlu sgiliau digidol fel rhan o’r 
cymorth.  

 
x Pobl anabl sy’n wynebu rhwystrau o ran e-hygyrchedd – adnabod a 

chefnogi ymyriadau gyda sefydliadau anabledd a hygyrchedd fel y bo’n 
briodol, gan gynnwys rhaglen Ar-lein Heddiw Sefydliad Cenedlaethol 
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Brenhinol Pobl Ddall, gan gydnabod yr anghenion gwahanol o ran 
cymorth sydd gan wahanol grwpiau.  
 

Dechreuodd Robert golli ei olwg ar ddechrau 2015 ac mae bellach yn ddall yn 
ei lygad dde ac mae wedi colli rhywfaint o olwg o’i lygad chwith. O ganlyniad i 
golli ei olwg mor sydyn bu’n rhaid iddo ymddeol o’i yrfa fel peiriannydd yn 
atgyweirio awyrennau ac mae wedi’i chael yn anodd cadw’n brysur. Roedd 
gan Robert iPad cyn ei ddiagnosis ond rhoddodd y gorau i’w ddefnyddio gan 
nad oedd yn ymwybodol o’r nodweddion hygyrchedd. Ymwelodd Swyddog 
Sgiliau Digidol ‘Ar-lein Heddiw’ RNIB Cymru ag ef yn ei gartref a dangosodd 
iddo sut i ddefnyddio Voice Over a Zoom. Mae’n teimlo’n fwy annibynnol gan 
ei fod bellach yn gallu manteisio’n llawn ar dechnoleg eto ac mae’n dweud bod 
mynd yn ôl ar-lein, gan ddefnyddio’i iPad a’i iPhone, wedi’i helpu go iawn i 
gadw’n brysur ac yn rhagweithiol. Mae Robert yn defnyddio’i iPad i ddarllen 
newyddion ar-lein, mae’n mwynhau gwrando ar lyfrau llafar ac yn defnyddio 
Facetime i weld ei ŵyr bach sy’n byw yn Henffordd. Mae hefyd yn hoff iawn o 
wyliau yn ardal Môr y Canoldir ac mae’n mwynhau pori’r we i chwilio am 
fargeinion. 

 
Mae Clwb Pobl Fyddar Bargoed wedi cael cymorth Cynhwysiant Digidol y 
mae ei effaith wedi gweddnewid bywydau ei aelodau. Bu Cymunedau 2.0 yn 
gweithio mewn partneriaeth gyda dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain i 
ddangos sut y gallai technoleg fod o gymorth i’w aelodau’n ddyddiol. Cafodd 
yr aelodau eu dysgu sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, e-bostio a 
siopa ar-lein. Hefyd, fe alluogodd Skype yr aelodau i gyfathrebu gyda’i gilydd 
mewn lleoliadau gwahanol am y tro cyntaf. 
 
Er bod setiau data gwahanol, dros flynyddoedd lawer, wedi adnabod yr uchod 
yn gyson fel y prif grwpiau blaenoriaeth, mae’r Fframwaith hwn yn cynnwys 
unrhyw un nad yw’n cael budd o dechnolegau digidol. Ni fydd 
gweithgareddau’n gyfyngedig i’r grwpiau hyn. Er enghraifft, mae gofalwyr yn 
un grŵp a fydd yn dal i fod yn flaenoriaeth, gan gydnabod y bydd y rhan fwyaf 
yn perthyn i’r grwpiau blaenoriaeth ehangach a nodir uchod.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o sefydliadau niferus sy’n helpu i fynd 
i’r afael ag allgáu digidol ymhlith y grwpiau sydd wedi’u hallgáu fwyaf. Mae 
Llywodraeth Cymru yn ceisio ymrwymiadau gan y rhain a chyrff eraill i 
gydweithio dan y Fframwaith hwn. Mae Cymunedau Digidol Cymru a Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi datblygu Siarter Cynhwysiant Digidol i 
helpu i gael ymrwymiad gan fwy byth o fudiadau. Mae llawer o randdeiliaid yn 
y sector preifat yn ymrwymedig i gefnogi cynhwysiant digidol ledled y DU ac 
maent wedi dangos yr ymrwymiad hwn trwy lofnodi Siarter Ddigidol y DU. 
Mae gweithgareddau ar lefel y DU gyfan megis Digital Eagles gan Barclays, 
Techy Tea Parties gan EE ac Wythnos Dewch Ar-lein Sefydliad Tinder yn 
enghreifftiau o rai mentrau poblogaidd. Fodd bynnag, rydym yn annog 
sefydliadau i newid o feddwl am gynhwysiant digidol fel rhan o’u Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol Corfforaethol yn unig – ‘peth neis i’w wneud’ – ac i’w ystyried yn 
rhywbeth y mae’n rhaid ei wneud o safbwynt masnachol.  
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Gweithgareddau Allweddol 
 
Mae amrywiaeth eang o weithgarwch cynhwysiant digidol wedi cael, ac yn dal 
i gael ei gyflawni o fewn Llywodraeth Cymru a’r tu allan iddi. Mae sefydliadau 
yn y sector preifat, y trydydd sector a’r sector cyhoeddus yng Nghymru (yn 
ogystal ag yn y DU ac yn ehangach na hynny) wedi cyflawni mentrau dirifedi 
dros y pum mlynedd ddiwethaf, y maent i gyd wedi cyfrannu at ostyngiad o 
oddeutu 300,000 yn niferoedd y bobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol ers 
diwedd 2010. Mae’r Cynllun Cyflawni’n cynnwys llawer o’r mentrau allweddol 
sy’n digwydd. Mae’r Fframwaith diwygiedig hwn yn darparu’r cyd-destun 
strategol, gyda gweledigaeth a thargedau cyffredin, a all adeiladu ar y 
gweithgareddau hyn, gan sicrhau bod ymyriadau’n cael eu cydgysylltu’n fwy 
ac yn cyrraedd ymhellach.  
 
Mae pwysigrwydd ‘digidol’ yn y gymdeithas sydd ohoni’n golygu bod 
gwasanaethau a gweithgareddau’n blaenoriaethu gwasanaethau digidol, am 
mai dyna y mae’r mwyafrif o ddefnyddwyr yn ei ddisgwyl ac y mae ei angen 
arnynt. Mae llawer o enghreifftiau o raglenni cymorth sydd wedi cydnabod yr 
angen i gynorthwyo pobl i gael mynediad at wasanaethau digidol pwysig, Er 
enghraifft, mae rhaglenni cyflogaeth yn cynorthwyo pobl i ddatblygu eu sgiliau 
digidol er mwyn iddynt allu chwilio ac ymgeisio am swyddi. Yn achos y sector 
preifat, maent yn cydnabod bod llawer o’u cwsmeriaid yn peidio â phrofi 
manteision bod ar-lein, ac maent felly’n cyflwyno gweithgareddau cynhwysiant 
digidol fel rhan o’u gwasanaeth. Mae cymorth yn aml yn canolbwyntio ar y 
modd y gall y rhyngrwyd helpu pobl yn eu bywydau pob dydd, gan gynnwys 
sut y gall wella’u hobïau/diddordebau, yn hytrach na dim ond canolbwyntio ar 
annog pobl i newid i wasanaethau digidol. Maent yn cydnabod y bydd pobl yn 
fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaethau digidol unwaith y byddant yn gweld y 
manteision iddynt hwy fel unigolion. 
 
Nod y Fframwaith hwn yw dwyn ynghyd y llu o fentrau sy’n cyfrannu at 
gynhwysiant digidol ar gyfer ein dinasyddion er mwyn cynyddu eu heffaith i’r 
eithaf.    
 
Cymunedau Digidol Cymru 
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru, y rhaglen gan Lywodraeth Cymru i olynu 
Cymunedau 2.0, yn canolbwyntio ar gefnogi cynhwysiant digidol unigolion 
trwy weithio trwy sefydliadau partner a chydgysylltu gweithgareddau. 
Dechreuodd ar 1 Ebrill 2015 a bydd yn rhedeg am ddwy flynedd i ddechrau 
gyda’r posibilrwydd o estyniad am ddwy flynedd. Mae’n gweithredu ledled 
Cymru gyda ffocws ar yr ardaloedd mwyaf amddifadus. 

 
Mae Cymunedau Digidol Cymru yn datblygu ymhellach y dull partneriaeth a’r 
rôl gydgysylltu a oedd yn nodweddion cryf ar Cymunedau 2.0, trwy 
gynorthwyo sefydliadau i helpu’r grwpiau sydd wedi’u hallgáu fwyaf yn 
ddigidol i fynd ar-lein a gwneud mwy ar-lein. Mae’n cynorthwyo sefydliadau 
sy’n gweithio gyda’r grwpiau sydd wedi’u hallgáu fwyaf i helpu i ennyn 
ymgysylltiad eu cleientiaid/cwsmeriaid; defnyddio gwirfoddolwyr; darparu 
hyfforddiant ar gyfer staff rheng-flaen; ac yn eu helpu i sefydlu cynhwysiant 
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digidol fel rhan o geisiadau am gyllid. Mae Cymunedau Digidol Cymru yn 
gweithio gyda nifer o bartneriaid strategol gan gynnwys Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru, Cartrefi Cymunedol Cymru, Anabledd Cymru a Cynghrair 
Henoed Cymru, sy’n ei gwneud yn bosibl defnyddio dull mwy strategol o fynd 
i’r afael ag allgáu ar draws sefydliadau a gynrychiolir gan y grwpiau ymbarél 
hyn. 
 
Fel rhan o’u hymrwymiadau cytundebol, mae’n ofynnol i Cymunedau Digidol 
Cymru, fel lleiafswm: 

x Weithio gyda sefydliadau i helpu i gynorthwyo 15,000 o bobl sydd 
wedi’u hallgáu’n ddigidol i ymgysylltu â thechnoleg bob blwyddyn 

x Rhoi hyfforddiant a chymorth i 400 o sefydliadau ar draws y sector 
preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector bob blwyddyn o ran sut i 
ysgogi pobl i ymgysylltu â thechnolegau 

x Annog a chynorthwyo sefydliadau i recriwtio a defnyddio 500 o 
wirfoddolwyr bob blwyddyn i helpu i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein, gan 
gydweithio’n agos gyda chanolfannau gwirfoddol a rhwydweithiau 
gwirfoddoli eraill 

x Cynorthwyo 500 o bobl bob blwyddyn i oresgyn eu rhwystrau o ran 
TGCh a gwella’u cyflogadwyedd. 

 
Cyfraniad Llyfrgelloedd 
 
Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn dal i ddarparu mynediad am ddim at 
gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd ar gyfer pobl sydd heb fynediad gartref neu y mae 
arnynt angen cymorth i ddefnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd. Mae’n bwysig 
cydnabod rôl llyfrgelloedd cyhoeddus fel mannau niwtral, diogel yn y 
gymuned, sy’n darparu seilwaith a chymorth hanfodol i helpu pobl i fynd ar-
lein. Mae’r rôl hon yn fwyfwy pwysig wrth i’r broses o gyflwyno diwygiadau lles 
gyflymu yng Nghymru. Fodd bynnag, mae llyfrgelloedd cyhoeddus dan 
bwysau parhaus oherwydd gostyngiadau ariannol sy’n achosi rhai newidiadau 
i oriau agor, lleoliad canghennau ac argaeledd staff.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £14 miliwn, gydag arian 
ychwanegol yn cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol ledled Cymru, fel rhan 
o’r rhaglen grant Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol, ers 2007. Mae’r ffocws ar 
hyn o bryd ar ddatblygu canolbwyntiau cymunedol, i alluogi pobl i gael 
mynediad at ystod o wasanaethau mewn un lle. Mae llyfrgelloedd yn cefnogi 
mentrau digidol niferus sy’n amrywio o ddosbarthiadau i ddechreuwyr i glybiau 
Codio.      

Dechreuodd DB fynychu’r sesiynau yn Llyfrgell Blaenafon haf diwethaf. Daeth â’i 
liniadur ei hun ond nid oedd unrhyw brofiad blaenorol ganddo o’i ddefnyddio. 
Roedd hefyd yn cael anhawster gweld y sgrîn a bysellau’r cyfrifiadur. Y dasg 
gyntaf oedd defnyddio’r Dewin Hygyrchedd i wella’r hyn a oedd yn cael ei 
ddangos ar y sgrîn a hefyd gosod rhai sticeri llachar fel ei fod yn gallu gweld y 
llythrennau a’r rhifau ar y bysellfwrdd. Roedd DB yn awyddus i ddysgu ac fe 
ddysgodd yn gyflym. Bu’n mynychu’n wythnosol am ychydig ac yn raddol daeth 
yn fwy hyderus. Mae’n dal i fynychu o bryd i’w gilydd pan fo’n dod ar draws 
problem nad yw’n gallu ei datrys. Mae hefyd yn anfon negeseuon e-bost at staff 
y llyfrgell i ofyn cwestiynau neu’n syml i ymarfer ei sgiliau e-bostio. 
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Gwirfoddoli 
 
Mae potensial cryf, o fewn y strwythurau gwirfoddoli ehangach, i gryfhau 
cyfleoedd i wirfoddoli er mwyn helpu pobl i ddechrau defnyddio’r rhyngrwyd. 
Gall gwirfoddolwyr gyflawni rôl allweddol o ran rhoi’r cymorth sy’n 
angenrheidiol i ddileu rhwystrau o ran sgiliau ac agweddau, gan gynnwys trwy 
ddysgu cymar-i-gymar neu ddysgu sy’n pontio’r cenedlaethau. Mae’r Trydydd 
Sector yn bartner allweddol o ran cyflawni ein hamcanion cynhwysiant digidol. 
Mudiadau cymunedol sydd yn y sefyllfa orau i allu gweithio gyda grwpiau ac 
unigolion sy’n llai tebygol o gael mynediad at gyfleoedd dysgu ffurfiol.  
 
Mae gwirfoddoli’n dal i fod yn hollbwysig er mwyn inni helpu cymaint o bobl â 
phosibl i gael budd o’r technolegau digidol diweddaraf. Rydym ni i gyd yn 
adnabod teulu a ffrindiau sy’n gyndyn o gofleidio’r byd digidol. Fodd bynnag, 
mae angen iddynt fod yn ymwybodol o’r manteision a chael cynnig y cymorth 
parhaus i’w gwneud yn ddefnyddwyr mwy cymwys. Mae cynllun recriwtio 
gwirfoddolwyr Cymunedau Digidol Cymru a lansiwyd ym mis Hydref 2015 yn 
dangos yr ymrwymiad parhaus i hybu gwirfoddoli i gefnogi’r agenda hon. Mae 
Llywodraeth Cymru yn arwain trwy esiampl hefyd gyda staff yn cefnogi 
sesiynau cynhwysiant digidol mewn llyfrgelloedd, cyfadeilau tai gwarchodol a 
lleoliadau cymunedol eraill, a bydd hyn yn cael ei gyflwyno’n ehangach i 
swyddfeydd eraill Llywodraeth Cymru. 
 
Ac yntau wedi gwirfoddoli dros 100 awr o’i amser gyda phrosiect Sir Ddinbych 
Ddigidol, mae Wayne wedi helpu llawer o bobl i fynd ar-lein. Ar ôl ymddeol, 
roedd Wayne yn chwilio am gyfle i rannu ei sgiliau TGCh mewn ffordd a fyddai 
o fudd i eraill ac mae wedi mwynhau gallu helpu pobl i gael eu cynnwys yn 
ddigidol. Byddai Wayne yn argymell bod eraill yn gwirfoddoli. Meddai, “Rydych 
yn dysgu amdanoch chi eich hun pan ydych yn rhedeg sesiynau. Mae’n helpu 
gyda’ch sgiliau cyfathrebu a’ch sgiliau pobl”. 
 
Cynnwys digidol yn cefnogi cynhwysiant diwylliannol   
 
Mae cynnwys digidol deniadol yn symbyliad cydnabyddedig i fynd ar-lein. Mae 
Llywodraeth Cymru yn trefnu bod cynnwys digidol o ansawdd uchel ar gael 
gyda phwyslais ar ddiwylliant a threftadaeth. Mae llyfrgelloedd, amgueddfeydd 
ac archifau ledled Cymru’n gweithio’n weithredol mewn partneriaeth i sicrhau 
mynediad a chreu cynnwys digidol o ansawdd uchel.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi grant i Lyfrgell Genedlaethol Cymru i 
ddatblygu Gwasanaeth Llyfrgell Digidol Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda 
llyfrgelloedd eraill yng Nghymru. Bydd y gwasanaeth yn cael ei lansio ym mis 
Mawrth 2016. Bydd y bartneriaeth yn rhoi mynediad am ddim i bobl ledled 
Cymru at ystod eang o gynnwys ar-lein gan gynnwys adnoddau hanes teulu, 
papurau newydd a deunydd cyfeirio cyffredinol. Mae’r bartneriaeth hefyd yn 
darparu mynediad o bell ar-lein yn rhad ac am ddim at e-lyfrau, e-gylchgronau 
ac e-lyfrau llafar. 
 
Mae gwefan Casgliad y Werin Cymru / People’s Collection Wales yn darparu 
llwyfan dwyieithog ar gyfer cyhoeddi ac ailbwrpasu cynnwys treftadaeth 
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ddiwylliannol digidol, gan gynnwys deunydd a grëwyd gan ddefnyddwyr ac 
adnoddau dysgu ffurfiol. Mae gan y wefan gynnwys digidol mewn ystod o 
gyfryngau, yn Gymraeg ac yn Saesneg, a ddarperir gan amrywiaeth eang o 
unigolion, grwpiau a sefydliadau. Caiff y wefan ei hategu gan raglen o 
weithgareddau sy’n rhoi anogaeth ar gyfer cyfranogiad cymunedol (yn 
enwedig mewn cymunedau difreintiedig trwy fod wedi’i chysoni â’r fenter 
Cyfuno: Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant), gan gynnig cyfleoedd i ddatblygu 
sgiliau digidol, a hybu dull cydweithredol mewn perthynas â threftadaeth 
ddigidol. 
 
Mae nifer o Orsafoedd Treftadaeth Ddigidol wedi cael eu sefydlu mewn 
cymunedau lleol. Mae’r Gorsafoedd yn darparu canolbwynt ar gyfer 
gweithgareddau treftadaeth ddigidol, mynediad at offer a chyfleusterau TG 
hanfodol (e.e. cyswllt diwifr â’r rhyngrwyd) a chymorth i ddefnyddwyr a 
ddarperir gan y lleoliad sy’n lletya a/neu bartneriaid cymunedol eraill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tudalen 26 o 62 
 

Meysydd Polisi Cysylltiedig 
 
Mae cynhwysiant digidol yn ymwneud, neu’n cyffwrdd â llawer o feysydd eraill 
o ran polisi ac arfer. Mae rhai o’r meysydd polisi arwyddocaol sy’n effeithio ar 
gynhwysiant digidol ar gyfer dinasyddion, ac y mae angen eu cysoni er mwyn 
cynyddu’r manteision posibl i’r eithaf, yn cynnwys:  
 
Sgiliau hanfodol 
  
Mae’r Datganiad Polisi ar Sgiliau’n atgyfnerthu nod Llywodraeth Cymru i 
gynorthwyo unigolion i wella’u sgiliau hanfodol fel eu bod yn y sefyllfa orau i 
gael mynediad at gyfleoedd gwaith neu i gamu ymlaen yn eu swydd. Felly 
bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu polisi cyflogadwyedd manwl sy’n dwyn 
ynghyd gamau gweithredu sy’n ymwneud â Sgiliau Hanfodol, Cymorth 
Cyflogaeth ac Addysg Oedolion sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd, gyda 
ffocws clir ar wella cyflogadwyedd oedolion yng Nghymru a hybu mwy o 
ffocws ar sgiliau hanfodol hyd at a chan gynnwys lefel 2 ar gyfer y rhai sydd 
mewn gwaith ac yn ddi-waith. 
 
Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod yn debygol y bydd gan oedolion â 
lefelau isel o ran sgiliau llythrennedd a rhifedd lefelau isel o ran llythrennedd 
digidol hefyd. Mae’r polisi sgiliau felly’n canolbwyntio ar sefydlu Sgiliau 
Hanfodol Lefel 2, gan gynnwys sgiliau TGCh, fel y dyhead ar gyfer y mwyafrif 
o oedolion nad ydynt yn meddu ar sgiliau ar y lefel hon a sicrhau bod 
cyflogwyr yn cydnabod Sgiliau Hanfodol Lefel 2 fel gofyniad hollbwysig ar 
gyfer eu gweithlu. Mae Llythrennedd Digidol bellach yn cael ei gydnabod fel 
sgil hanfodol. 
 
Lansiwyd Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (WEST) ar 1 Hydref 2015 a 
bydd yn ofynnol i’r holl ddysgwyr sy’n oedolion sy’n cael darpariaeth a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru o fwy na 5 awr yr wythnos gael asesiad Cychwynnol a 
Diagnostig trwy WEST. Bydd hyn yn helpu i ganfod lefel gallu dysgwr ar y 
pryd er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei roi ar y cwrs sydd fwyaf priodol i’w 
anghenion. Gellir cwblhau’r asesiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Gall 
dysgwyr gael eu hasesu o safbwynt eu sgiliau mewn Cyfathrebu, Cymhwyso 
Rhif a Llythrennedd Digidol fel bod WEST yn gallu darparu cynllun dysgu a 
phennu targedau sydd wedi’u teilwra i anghenion unigol. Mae Sgiliau 
Hanfodol wedi’u sefydlu yn ein rhaglenni Prentisiaeth a Hyfforddeiaethau 
hefyd. 
 
Gall Addysg Uwch wneud cyfraniad gwerthfawr at gynhwysiant digidol. Mae 
llawer o sefydliadau eisoes yn chwarae rhan, gan helpu i gyflawni prosiectau 
digidol arloesol sy’n gallu helpu pobl i ddatblygu sgiliau digidol lefel uwch. 
Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig ystod eang o ddeunyddiau a chyrsiau ar-
lein, i gefnogi pobl ar gamau amrywiol yn ystod eu taith ddigidol. Mae nifer o 
unigolion sydd wedi cael eu cefnogi gan ein rhaglenni cynhwysiant digidol 
wedi mynd ymlaen i gwblhau graddau ar-lein. Mae dysgu ar-lein yn agor 
llawer o gyfleoedd i grwpiau ac arnynt angen yr hyblygrwydd sy’n gysylltiedig 
ag astudio gartref yn rhan-amser oherwydd ystod o wahanol ymrwymiadau a 
rhwystrau. Mae cwrs Gyrfaoedd y Brifysgol Agored yn un enghraifft, ac mae 
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eu cyrsiau’n dal i apelio at fyfyrwyr anabl gyda 22,000 o fyfyrwyr anabl yn cael 
amrywiaeth eang o gymorth astudio bob blwyddyn. 
 
Gall myfyrwyr AU gyfrannu at eu cymunedau lleol trwy gynorthwyo unigolion 
sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol i ddatblygu eu sgiliau trwy chwarae rhan fel 
gwirfoddolwyr. Hefyd, gall SAUau yng Nghymru lenwi unrhyw fylchau yn yr 
ymchwil a dechrau astudiaethau mwy hirdymor, a phrofi tystiolaeth am 
raglenni, dulliau a thechnolegau cynhwysiant digidol i gefnogi arferion arloesol 
yn ogystal â chefnogi cyfleoedd dysgu ar gyfer pobl. 

 
Seilwaith TGCh 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda BT i ddarparu 
band-eang ffeibr cyflym iawn yng Nghymru. Cyflymu Cymru yw’r bartneriaeth 
fwyaf o’i bath yn y DU. Mae’r seilwaith yn cael ei sefydlu ym mhob ardal yng 
Nghymru a bydd yn darparu mynediad at wasanaeth band eang dibynadwy a 
band eang cyflym iawn. Mae’n erfyn galluogi ar gyfer mynd i’r afael ag allgáu 
digidol, er enghraifft y gallu i ddarparu band eang fforddiadwy mewn tai 
cymdeithasol â mwy nag un denantiaeth neu i fudiadau cymorth cymunedol 
ddefnyddio’r dechnoleg i ategu’r gwasanaethau y maent hwy’n eu darparu. 
Mae cynllun Allwedd Band Eang Cymru wedi cael ei ymestyn i bob cartref a 
busnes ledled Cymru nad ydynt yn gallu derbyn cysylltiadau cyflym iawn ar 
hyn o bryd. Bydd yn ariannu (neu’n rhan-ariannu) costau gosod cysylltiadau 
band eang newydd ar gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru sy’n cyflawni 
newid sylweddol mewn cyflymder lawrlwytho. Bydd y Rhaglen Manteisio ar 
Fand Eang Cyflym Iawn a ariennir â £12.5m o gronfeydd Ewropeaidd yn 
helpu i sicrhau bod busnesau’n manteisio’n llawn ar Gysylltedd Cyflym Iawn. 
 
Iechyd  
 
Gall cynhwysiant digidol ehangach ar gyfer dinasyddion, yn enwedig ein 
poblogaeth hŷn, gyfrannu at nodau triphlyg ein system iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru, sef gwella iechyd a llesiant y boblogaeth, mynd 
ati’n barhaus i wella ansawdd y gofal yr ydym yn ei roi a sicrhau ein bod yn 
cael y gwerth mwyaf o’r adnoddau sydd ar gael inni. Caiff cynhwysiant digidol 
ei gydnabod yn Iechyd a Gofal Gwybodus – Strategaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Ddigidol ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015, 
sy’n amlygu’r ffaith bod yn rhaid bod gwella mynediad at wybodaeth a 
chyflwyno ffyrdd newydd o ddarparu gofal â thechnolegau digidol yn ganolog 
i’n cynlluniau gwasanaethau a’n gweledigaeth ar gyfer gofal iechyd darbodus.  
 
Yn amlwg, bydd y rhai nad ydynt yn gallu defnyddio technolegau digidol yn ei 
chael yn anodd cael mynediad at wasanaethau iechyd digidol. Mae’r asesiad 
iechyd ar-lein ‘Ychwanegu at Fywyd’ yn enghraifft o’r cyswllt cryf rhwng 
cynhwysiant digidol ac iechyd. Mae Age Cymru yn cynorthwyo pobl hŷn i 
ddefnyddio’r offeryn ar-lein, sydd nid yn unig yn helpu i wella canlyniadau 
iechyd, ond sydd hefyd yn gallu ysgogi defnydd ehangach o wasanaethau 
digidol eraill. Mae cynhwysiant digidol wedi’i sefydlu yn y Strategaeth Pobl 
Hŷn hefyd ac yn y rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru. 
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Trechu Tlodi 
 
Mae cynhwysiant digidol yn rhan hanfodol o’n dull Llywodraeth-gyfan o fynd i’r 
afael ag effeithiau presennol tlodi ac atal tlodi yn y dyfodol. Mae bod wedi ’u 
hallgáu’n ddigidol yn cyfyngu ar y cyfleoedd sydd ar gael i eraill ac yn 
cyfrannu’n sylweddol at y tri phrif gam gweithredu yn ein Cynllun Gweithredu 
ar gyfer Trechu Tlodi: atal tlodi, helpu pobl i gael gwaith a gwella bywydau 
pobl sy’n byw mewn tlodi. Mae Trechu Tlodi’n dal i fod yn broblem barhaus 
sy’n gryn her gyda llawer mwy o bobl bellach yn byw mewn tlodi mewn 
gwaith. Mae sicrhau bod gan bobl fynediad teg a chyfartal at wasanaethau 
digidol, ni waeth ble y maent yn byw na beth yw eu hincwm, yn tanategu’r 
gwaith yr ydym yn ei wneud i wella’r canlyniadau ar gyfer aelwydydd ar incwm 
isel. Mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn cynnwys nifer o 
dargedau ym maes cynhwysiant digidol.    
 
Mae Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd 
ym mis Mawrth 2015, yn cynnwys dau amcan strategol newydd ar gyfer 
lleihau tlodi plant. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar: greu economi a marchnad 
lafur gref sy’n cefnogi’r agenda trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith; a 
helpu teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm eu haelwydydd trwy 
gyngor ynghylch dyledion a chyngor ariannol, camau gweithredu i fynd i’r 
afael â’r “premiwm tlodi” (lle mae aelwydydd yn talu mwy am nwyddau a 
gwasanaethau) a chamau gweithredu i liniaru effeithiau’r diwygiadau lles. Yn 
arbennig, mae’r Strategaeth Tlodi Plant yn cydnabod sut y gall mentrau 
cynhwysiant ariannol a digidol helpu i liniaru effeithiau tlodi trwy arfogi 
teuluoedd â’r sgiliau a’r adnoddau y mae eu hangen i wneud i’w hincwm fynd 
ymhellach.       
 
Mae gan gynhwysiant digidol rôl arbennig o ran rhoi cymorth i gyflawni’r 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi a’r Strategaeth Tlodi Plant. Mae 
datblygu sgiliau trwy ddefnyddio technolegau digidol, gwella cyflogadwyedd a 
bod â mynediad at nwyddau a gwasanaethau rhatach, sy’n aml ar gael ar-lein 
yn unig, yn gallu helpu i gefnogi’r rhai sy’n byw mewn aelwydydd ar incwm 
isel. 
 
Mae hyn wedi cael ei gydnabod ymhellach gan y camau gweithredu i drechu 
tlodi trwy gynhwysiant digidol yn y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig. 
Mae’r Gronfa, a ariennir trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – 
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, yn cynnig grantiau ar gyfer ystod eang 
o ymyriadau sydd wedi’u bwriadu i atal a lliniaru effeithiau tlodi mewn 
cymunedau gwledig. Ei nod yw: Hybu cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi, 
a hybu datblygu economaidd mewn ardaloedd gwledig; helpu’r rhai mwyaf 
amddifadus yng Nghymru wledig a’r rhai sydd â chyfle cyfyngedig i newid eu 
hamgylchiadau; a datblygu cadernid a gallu cymunedau gwledig fel eu bod 
mewn sefyllfa well i ymdopi â newid ac addasu iddo. Mae mynediad at 
wasanaethau a chynhwysiant digidol yn rhan o’r meini prawf sgorio ar gyfer 
ceisiadau am grantiau. 
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Diwygio Lles 
 
Mae diwygiadau lles Llywodraeth y DU wedi atgyfnerthu pwysigrwydd yr 
agenda cynhwysiant digidol i rai o’n hunigolion a chymunedau mwyaf 
difreintiedig. Er mwyn chwilio ac ymgeisio am swyddi, mae angen i bobl fod 
ar-lein, ac yn gynyddol mae angen i bobl ddi-waith hawlio’u budd-daliadau ar-
lein. Mae Cymunedau Digidol Cymru yn helpu i gydgysylltu gweithgareddau 
gyda llyfrgelloedd cyhoeddus a thrwy raglenni megis Cymunedau yn Gyntaf, 
Cymunedau am Waith ac ESGYN i liniaru rhai o effeithiau anffafriol yr 
elfennau digidol o ddiwygiadau lles trwy roi cymorth am ddim i’r rhai ac arnynt 
ei angen. 
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu hyfforddiant Hyrwyddwyr 
Digidol achrededig dros ddau ddiwrnod ar gyfer staff Cymunedau’n Gyntaf 
Môn Cyf ar Ynys Môn. Cafodd y swyddogion cymorth dysgu syniadau newydd 
o’r hyfforddiant, a ddangosodd iddynt sut i ddefnyddio gwahanol ddulliau i 
helpu rhywun i fynd ar-lein. Cawsant eu hannog hefyd i ddefnyddio llechi’n fwy 
yn eu sesiynau eu hunain. Cafodd Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf ei gynnwys 
hefyd yn y bartneriaeth cynhwysiant digidol, Digi Môn Digidol (DMD), a oedd 
yn cael ei datblygu yn y sir gan gydgysylltydd lleol Cymunedau Digidol Cymru. 
Nod DMD yw cyfuno a rhannu adnoddau a sgiliau pob un o’r partneriaid ar 
draws y sir, gan gynyddu gallu ac effeithiolrwydd pob un ohonynt. Llwyddodd 
Digi Môn Digidol i gael offer gan raglen Cymunedau Digidol Cymru hefyd. 
Caiff yr offer ei rannu ar draws y chwe phartner sy’n rhan o DMD, gyda phob 
un ohonynt yn defnyddio’r offer i helpu trigolion lleol i fynd ar-lein. Meddai 
James, sy’n Swyddog Cymorth Dysgu yn Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf, 
“Mae’r hyfforddiant a’r arweiniad a roddwyd inni gan Cymunedau Digidol 
Cymru wedi rhoi inni’r offer a’r hyder i allu cynorthwyo’r aelodau o’n cymuned 
sydd fwyaf mewn angen. Mae’r cymorth yn amrywio o bobl y mae arnynt 
angen rhywun i’w helpu i droi cyfrifiadur ymlaen, i’r rhai ac arnynt angen 
cymorth i ddod o hyd i’w ffordd trwy rai o’r gwefannau anoddach o blith 
gwefannau’r Llywodraeth a gwefannau ymgeisio am swyddi. Daeth un gŵr o’r 
ward ataf y diwrnod wedi inni ei helpu a diolchodd inni am ein cymorth cyflym. 
Yn ei ôl ef, heb y cymorth a gafodd gennym ni’r diwrnod hwnnw, i anfon ei CV 
a’i dystysgrifau’n electronig at gyflogwr, ni fyddai wedi ennill contract chwe 
mis, i weithio ar y môr.” 
 
 
 
Cynhwysiant Ariannol 
 
Cydnabyddir yn eang bod cysylltiad agos iawn rhwng cynhwysiant digidol a 
chynhwysiant ariannol. Mae lleihau allgáu digidol yn gallu cael effaith 
wirioneddol ar gynyddu cynhwysiant ariannol. Er enghraifft, byddai cael eu 
cynnwys yn ddigidol yn helpu’r rhai sy’n profi anawsterau ariannol gan y 
canfuwyd fod defnyddio’r rhyngrwyd i brynu nwyddau a gwasanaethau 
hanfodol yn gallu arbed symiau sylweddol i deuluoedd. Mae gweithgareddau 
cynhwysiant ariannol yn cael eu hymgorffori’n fwyfwy mewn ymyriadau 
cynhwysiant digidol megis Cymunedau Digidol Cymru. Mae offer ar-lein 
ardderchog ar gael i reoli arian/cyllidebau gan gynnwys y wefan 
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www.moneymadeclearwales.org a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Hefyd, 
dim ond ar-lein y mae’r cynhyrchion ariannol gorau (cyfraddau cynilo gwell a 
chyfraddau benthyca is) ar gael yn aml felly nid yw’n bosibl cael eich cynnwys 
yn llawn yn ariannol os nad ydych yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd. Wrth 
gefnogi cyngor rheng-flaen ynghylch budd-daliadau lles, dyledion, tai a 
gwahaniaethu, mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r angen i rymuso 
unigolion i gymryd yr awenau a rheoli eu materion eu hunain gan gynnwys, lle 
y bo’n bosibl, eu cynorthwyo i ddefnyddio technoleg ddigidol. Yn yr un modd, 
er ei bod yn cynnig gwasanaeth ymgeisio ar-lein, mae’r Gronfa Cymorth 
Dewisol yn ystyried yr unigolion hynny nad ydynt yn gallu cael mynediad at 
wasanaethau ar-lein eu hunain neu nad ydynt yn meddu ar y sgiliau sy’n 
angenrheidiol i ymgeisio yn y ffordd yma.  
 
Darparu gwasanaethau cyhoeddus 
 
Ym mron pob maes o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus, ceir disgwyliad 
cynyddol ymhlith cwsmeriaid y dylai gwasanaethau fod ar gael ar-lein ar 
unrhyw adeg, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn hygyrch trwy 
unrhyw ddyfais. Ar yr un pryd, gyda chyfyngiadau cyllidebol yn cynyddu, mae 
defnyddio technoleg ddigidol yn cynnig y potensial i wireddu arbedion 
sylweddol trwy newid dull, trwy symleiddio prosesau busnes cefn a thrwy 
ddatblygu gwasanaethau newydd y gellir eu hailddefnyddio a’u rhannu ar 
draws y sector cyhoeddus. Roedd y Papur Gwyn: Diwygio Llywodraeth Leol 
(Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni) yn nodi sut y mae angen i lywodraeth 
leol allu addasu i heriau newydd trwy arloesi, gan fanteisio’n llawn ar y 
cyfleoedd a gynigir gan dechnoleg a chyfathrebu digidol, a gallu cael 
mynediad at y sgiliau a’r wybodaeth arbenigol angenrheidiol a’u cadw.  

 
Un elfen allweddol o ddarparu gwasanaethau digidol ar gyfer ein dinasyddion 
yw bod â rhwydwaith cyfathrebu diogel, cyflym a dibynadwy. Yn yr hinsawdd 
economaidd sydd ohoni mae hefyd yn hanfodol ein bod yn darparu’r 
gwasanaethau hyn mewn ffordd effeithlon a chost-effeithiol. Mae rhwydwaith 
ardal eang Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus yn galluogi 
llawer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud hyn. 
Heddiw mae dros 100 o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus ar rwydwaith 
Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus ac mae’r bartneriaeth 
hon yn gosod y sylfeini ar gyfer integreiddio gwasanaethau cyhoeddus yn 
llawer mwy. Mae Gwasanaethau Iechyd, Gwasanaethau Tân ac Achub, yr 
Heddlu, Prifysgolion, awdurdodau lleol a llawer o sefydliadau eraill oll yn cael 
budd o Brosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus. Mae 4,500 o 
safleoedd wedi’u cysylltu dros y rhwydwaith erbyn hyn. Mae’r holl ysgolion 
yng Nghymru’n cael eu huwchraddio i ystod amledd uwch i wella cyfleoedd 
dysgu ac mae pob un o’r 650 o feddygfeydd teulu bellach wedi’u cysylltu â 
Phrosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus. 
 
Sefydlwyd Digidol yn Gyntaf ym mis Ebrill 2015. Ei nod yw dangos 
parodrwydd ac uchelgais Llywodraeth Cymru i ymgysylltu’n llawn â’r agenda 
trawsnewid digidol. Mae’n dynodi bwriad Llywodraeth Cymru i wneud 
anghenion defnyddwyr yn ganolog i’r agenda hon. Mae’n rhoi’r ffocws ar 
ddatblygu a darparu gwasanaethau o ansawdd sy’n defnyddio technolegau 

http://www.moneymadeclearwales.org/home.php?page_id=3&lng=cym
http://gov.wales/docs/dsjlg/consultation/150203-power-to-local-people-fullv2-en.pdf
http://gov.wales/docs/dsjlg/consultation/150203-power-to-local-people-fullv2-en.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/150421-digital-first-cy.pdf
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digidol lle y bo’n briodol, ond nid ar draul y rhai nad ydynt yn gallu defnyddio 
neu y mae’n well ganddynt beidio â defnyddio technolegau o’r fath, ac mae 
cynhwysiant digidol yn cael sylw amlwg drwy’r ddogfen i adlewyrchu hyn. 
Mae’n cydnabod y gellir cyflawni arbedion effeithlonrwydd trwy drawsnewid 
digidol ond bydd mynd ar drywydd arbedion o’r fath yn eilradd i ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel. Nid yw’n rhoi sylw manwl, 
cynhwysfawr i’r holl faterion. Gan hynny, mae wedi’i fwriadu i roi hwb 
cychwynnol i broses o newid sefydliadol, diwylliannol ac ymddygiadol.   
 
Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £7.9 miliwn mewn datblygu 
ceisiadau ar-lein ar gyfer ffermwyr fel rhan o’i gweledigaeth ar gyfer diwydiant 
ffermio modern, effeithlon a ffyniannus. Mae Ffurflen y Cais Sengl (SAF) ar-
lein yn ganlyniad busnes allweddol i wireddu’r weledigaeth hon. Yn 2014, sef 
y flwyddyn gyntaf, dewisodd dros 5,500 o ffermwyr ddefnyddio’r cais ar-lein. 
Yn 2015, cyflwynodd dros 12,000 o ffermwyr Ffurflen y Cais Sengl ar-lein, 
naill ai’n uniongyrchol neu drwy asiant. Roedd hyn yn 72% o gyfanswm y 
ceisiadau a gafwyd. Yn 2016, bydd llawer o geisiadau a phrosesau Taliadau 
Gwledig Cymru, gan gynnwys Ffurflen y Cais Sengl, yn gweithredu ar-lein yn 
unig. Mae rhaglen helaeth o gymorth yn yr arfaeth i wneud yn siŵr bod yr holl 
ffermwyr yn cael eu cynnwys yn y newid hwn. Mae’r cymorth hwn yn cynnwys 
cymorth digidol ar gyfer y rhai nad ydynt yn meddu ar y sgiliau neu fynediad at 
fand eang i ddefnyddio Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein heb gymorth. Anogir 
ffermwyr i fynychu cyfarfodydd lle maent yn cael cymorth un-i-un i gwblhau 
Ffurflen y Cais Sengl ar-lein, gan eu hannog i gael mynediad yn annibynnol yn 
y dyfodol.   
 
Dysgu Digidol mewn ysgolion – Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol 
 
Dysgu yn y Gymru Ddigidol yw rhaglen weithredu Llywodraeth Cymru i wella’r 
defnydd o dechnoleg ddigidol ar gyfer dysgu ac addysgu mewn ysgolion. 
Mae’r Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol yn cwmpasu sawl maes gwaith 
gan gynnwys:  
 
• Hwb – mae’r Ystorfa Ddigidol Genedlaethol yn gartref i gasgliad 
cenedlaethol o offer ac adnoddau digidol i gefnogi trawsnewid digidol mewn 
ystafelloedd dosbarth. 
 
• Digwyddiadau Hwb – mae’r Uned Dysgu Digidol yn ymgysylltu’n helaeth â 
rhanddeiliaid ym myd addysg ar bob lefel ledled Cymru trwy ddigwyddiadau 
amrywiol. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys y Digwyddiad a Gwobrau Dysgu 
Digidol Cenedlaethol blynyddol a sesiynau CwrddHwb misol. 
 
• Hwb+ - mae’r platfform dysgu Cymru gyfan yn darparu platfform dysgu 
dwyieithog unigol y gellir ei addasu ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng 
Nghymru. 
 
• e-Ddiogelwch – Ers mis Ionawr 2014, mae Llywodraeth Cymru wedi 
contractio gyda SWGfL i hyrwyddo defnydd diogel a chyfrifol o Hwb a darparu 
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ystod o weithgareddau e-Ddiogelwch ledled Cymru. Mae’r gweithgareddau 
hyn yn cynnwys hyfforddiant i weithwyr addysg proffesiynol ac adnoddau i 
gefnogi plant, rhieni ac athrawon.   
 
• Grant Dysgu yn y Gymru Ddigidol – buddsoddiad £39 miliwn i wella 
gwasanaethau band eang ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Crëwyd y rhaglen i 
fynd i’r afael â materion o ran cysylltedd band eang gwael ac anwastad ar 
gyfer yr holl ysgolion ledled Cymru a gwella cysylltedd o fewn ysgolion. 
 
Ofn, Ymddiriedaeth a Diogelwch 
 
Mae ffigyrau’r UE yn awgrymu mai dim ond 12% o ddefnyddwyr y we yn 
Ewrop sy’n teimlo’n gwbl ddiogel yn cynnal trafodion ar-lein. Mae bygythiadau 
megis meddalwedd maleisus a thwyll ar-lein yn bwrw defnyddwyr oddi ar eu 
hechel ac yn rhwystro ymdrechion i hybu’r economi ar-lein. Mae Llywodraeth 
Cymru yn helpu i godi ymwybyddiaeth o fygythiadau presennol ac yn 
cynorthwyo busnesau i’w hamddiffyn eu hunain trwy ei rhaglen e-Drosedd 
Cymru. 

 
Gall y cynnydd mewn Sgiamau ar-lein effeithio ar sawl gwahanol fath o bobl; 
fodd bynnag, gall pobl hŷn fod yn arbennig o agored i niwed gan y 
gweithgareddau hyn. Grŵp a arweinir gan Age Cymru a Chomisiynydd Pobl 
Hŷn Cymru yw Partneriaeth Cymru yn Erbyn Sgiamau, ac mae’n cynnwys 
ystod eang o bartneriaid sydd wedi ymrwymo i gydweithio i fynd i’r afael â 
sgiamau, gan gynnwys sgiamau ar-lein, yng Nghymru. 
 
Y Gymraeg 
 
Mae’n bwysig hybu cynhwysiant digidol ar gyfer pobl trwy eu dewis iaith. Mae 
gan Is-adran y Gymraeg yn Llywodraeth Cymru gryn dipyn o ddiddordeb ac 
arbenigedd mewn hybu defnydd pob dydd o'r Gymraeg trwy dechnolegau 
digidol. Mae Strategaeth y Gymraeg a Chynllun Gweithredu Technoleg a’r 
Cyfryngau Digidol Cymraeg yn amlygu pwysigrwydd cynnwys Cymraeg yn y 
cyfryngau digidol. Mae’r Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 
wedi cefnogi nifer o weithgareddau sydd wedi’u bwriadu i hybu a hwyluso 
defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol.  
 
Mae Coleg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli wedi bod yn dysgu myfyrwyr sut i 
godio cymwysiadau Android Cymraeg. Yn gyfnewid, mae’r myfyrwyr wedi bod 
yn mynd i ysgolion ym Mhen Llŷn i ddangos eu haps ac i ddisgrifio sut y 
gwnaethant yr aps hynny. Cafodd y prosiect hwn ei ariannu trwy Grant 
Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru yn 2015 ac 
mae prosiect Pwllheli hefyd yn rhan o fenter Clybiau Codio Google Cymraeg, 
menter fywiog sydd wedi ennill ei phlwyf mewn naw ysgol ym Mhen Llŷn. 
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Gweithio gyda Rhanddeiliaid 
 
Mae cyfle gwirioneddol i greu effaith fwy a lleihau allgáu digidol ar gyfer 
474,000 o ddinasyddion trwy ddwyn ynghyd bolisïau a mentrau’r Llywodraeth 
a gweithgareddau rhanddeiliaid eraill yn y sector preifat, y trydydd sector a’r 
sector cyhoeddus.  
 
Bydd y gyfres ganlynol o gynigion, ar y cyd, yn darparu llwyfan cryf ar gyfer 
gwaith cydgysylltiedig yn y dyfodol.   
 
Bydd Llywodraeth Cymru, trwy wefan Cymunedau Digidol Cymru a sianeli’r 
cyfryngau cymdeithasol, yn rhoi anogaeth ar gyfer ‘ymrwymiad’ lefel uchel ar 
draws nifer fawr o sefydliadau i’r weledigaeth a ddisgrifir yn y Fframwaith hwn.  
 
x Bydd yn mynd ati’n weithredol i geisio mewnbwn gan y sector preifat, y 

trydydd sector a’r sector cyhoeddus.  
 
x Bydd yn annog sefydliadau partner i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am y 

gwaith parhaus o gyflawni’r Fframwaith, gan y cydnabyddir yn eang bod 
angen i bob sector a’r gymdeithas ehangach gyfrannu at yr agenda hon. 

 
x Bydd yn rhannu adnoddau cyffredin ym maes cynhwysiant digidol ac yn 

amlygu digwyddiadau fel y gellir eu cydgysylltu’n well.  
 
x Bydd yn codi ymwybyddiaeth o weithgareddau a gyflawnir gan bartneriaid 

ac yn annog sefydliadau eraill i chwarae rhan trwy gynnig cyfleoedd i’w 
staff wirfoddoli, cyfrannu offer i leoliadau sgiliau digidol cymunedol a 
darparu cyfleoedd hyfforddi er mwyn i’w staff rheng-flaen ddysgu sut i 
gynorthwyo pobl â sgiliau digidol isel neu heb sgiliau digidol.  

  
 
Bydd Llywodraeth Cymru, trwy Cymunedau Digidol Cymru a phartneriaid 
strategol allweddol eraill megis Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, yn 
cynnwys y mudiadau a’r rhwydweithiau cenedlaethol a lleol yn y trydydd 
sector, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Byddant yn cael eu hannog i: 
 
x weithio mewn partneriaeth i hybu cynhwysiant digidol 
x adnabod mudiadau yn y trydydd sector o fewn eu hardal sy’n cynnwys 

pobl yn ddigidol ar hyn o bryd  
x adnabod prosiectau presennol sy’n cynnig hyfforddiant cysylltiedig a 

chyfleoedd i ddefnyddio’r cyfryngau digidol yn eu hardal 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus allweddol 
yn ymgysylltu. Bydd yn mabwysiadu dull systematig er mwyn sicrhau: 
 
x bod meysydd polisi’n cael eu cysoni ag eraill er mwyn cydlynu polisïau a 

phrosesau cyflawni ac osgoi bylchau yn y ddarpariaeth 
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x bod darparwyr gwasanaethau’n dod yn ymwybodol o berthnasedd 
cynhwysiant digidol ar gyfer dinasyddion i’w hagenda i drefnu’r modd y 
darperir gwasanaethau. 

 
Er mwyn cefnogi partneriaid, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal gwybodaeth 
dda am sefydliadau, sectorau a thechnolegau perthnasol, a’r ffordd y mae’r 
agenda’n datblygu, yn symud ac yn dod i’w siâp. Bydd yn trafod gyda 
rhanddeiliaid perthnasol beth maent yn ei wneud, beth allant ei wneud a bydd 
yn rhannu gwybodaeth gyda hwy.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru, trwy raglen Cymunedau Digidol Cymru, yn parhau i 
fapio a hwyluso trefniadau cydgysylltu a chydweithio gwell ar draws y 
gwahanol sectorau yng Nghymru sy’n rhan, neu a allai fod yn rhan o 
weithgareddau sy’n gysylltiedig â chynhwysiant digidol. 
 
Gweithgarwch ar lefel y DU 
 
Mae gweithgarwch ym maes cynhwysiant digidol gan ystod eang o 
sefydliadau sy’n gweithredu ledled y DU, gan gynnwys trwy ymgyrchoedd, yn 
ategu gweithgareddau sefydliadau yng Nghymru, ac yn cyfrannu at gyflawni 
ar y cyfan. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu â gweithgareddau a mentrau 
ymgysylltu/cynhwysiant digidol ar lefel y DU a fydd yn cael effaith fuddiol ar 
Gymru. Mae hyn yn cynnwys, lle y bo’n briodol, cynyddu i’r eithaf y budd i 
Gymru o ganlyniad i weithgareddau ymgysylltu digidol a arweinir gan 
Lywodraeth y DU. Bydd rhannu a rhoi anogaeth i ddefnyddio adnoddau dysgu 
rhagorol megis LearnMyWay gan Sefydliad Tinder ac offer megis y 
Fframwaith Canlyniadau Cynhwysiant Digidol yn helpu sefydliadau i weld 
pwysigrwydd y gwaith hwn ac yn goleuo penderfyniadau ynghylch dyrannu 
cyllid/cynigion am gyllid mewn modd priodol. Byddwn yn parhau i helpu i 
sicrhau bod Cymru’n cael budd o weithgareddau ar lefel y DU megis y rhai a 
arweinir gan Go On UK ac adnoddau cysylltiedig gan bartneriaid unigol Go On 
UK gan gynnwys y Gronfa Loteri Fawr, a gefnogodd y prosiect ‘Ar-lein 
Heddiw’ gan Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall a’r prosiect 
Dinasyddion Ar-lein yng Ngwynedd. 
 
Bydd y Fframwaith yn cysylltu â mentrau tebyg mewn ardaloedd eraill, er 
mwyn rhannu gyda hwy a dysgu o’u profiadau. Mae’r rhain yn cynnwys 
Sefydliad Tinder 
Dinasyddion Ar-lein 
Digital Unite 
Niace  
WEA YMCA 
Ymddiriedolaeth Carnegie, sy’n cynnwys cyllid ar gyfer labordai llyfrgell. 
Y Brifysgol Agored 
Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr 
Barclays Digital Eagles 
Techy Tea Parties gan EE 
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Prosiectau Ewropeaidd 
 
Bydd polisïau a datblygiadau eraill sy’n deillio o’r Comisiwn Ewropeaidd yn 
cael eu monitro, wrth i’r Comisiwn barhau i roi lle blaenllaw i gynhwysiant 
digidol ar gyfer dinasyddion yn ei waith a chan ei fod wedi gosod targedau 
uchelgeisiol yn flaenorol. Mae sgiliau digidol a hybu e-gymdeithas yn ddwy o’r 
themâu allweddol yn Strategaeth Marchnad Sengl Ddigidol y Comisiwn. 
Byddwn yn ceisio canfod enghreifftiau o arfer gorau ledled Ewrop y gellir eu 
hefelychu ac yn archwilio posibiliadau ar gyfer cydweithio yn y dyfodol. 
 
Bydd gweithgareddau Cynhwysiant Digidol yn dal i gael eu sefydlu mewn 
rhaglenni a ariennir â chyllid o gronfeydd Ewropeaidd. 
 
Cwmpas Daearyddol 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi anogaeth i ddatblygu mentrau yn yr 
ardaloedd â’r angen mwyaf. Mae hyn yn debygol o olygu’r ardaloedd mwyaf 
amddifadus yng Nghymru, ond nid y rhain yn unig. Mae Cymunedau Digidol 
yn cydgysylltu gweithgareddau ledled Cymru, ond mae’r rhaglen wedi 
canolbwyntio yn ei blwyddyn gyntaf ar ardaloedd lle mae strwythurau cymorth 
ar gyfer cynhwysiant digidol yn llai datblygedig. 
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Cynllun Cyflawni 
 
Cafodd Cynllun Cyflawni sy’n disgrifio’r tasgau i’w cyflawni ynghyd â 
chanlyniadau bwriadedig ei ddatblygu gyntaf yn 2011 ac mae wedi’i gynnwys 
yn y tudalennau canlynol. Mae targedau meintiol wedi’u gosod ar gyfer 2017 a 
tharged i ymgyrraedd ato wedi’i osod ar gyfer 2020. Mae targedau 2017 yn 
gryn her ond, trwy gydweithio a ffocws parhaus ar godi ymwybyddiaeth o 
fanteision technolegau digidol, yn ogystal â datblygu cronfa o wirfoddolwyr, yn 
rhai ffurfiol ac anffurfiol, maent yn gyraeddadwy. Erbyn 2020, pan fydd y byd 
digidol heb os nac oni bai yn edrych yn wahanol iawn, rydym am fod mewn 
sefyllfa lle mae pawb y mae arnynt eisiau ac angen gwneud, yn cael budd 
llawn o dechnolegau digidol fel y rhyngrwyd.   
 
Monitro a Gwerthuso 
 
Bydd y gweithgareddau sy’n deillio o’r Fframwaith hwn yn cael eu monitro gan 
Fwrdd y Rhaglen Cynhwysiant Digidol sy’n cynnwys sefydliadau partner 
allanol allweddol ac adrannau perthnasol yn Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd rhaglenni penodol yn cael eu gwerthusiadau annibynnol eu hunain. 
Bydd y rhain yn cael eu monitro gyda golwg ar rannu arfer gorau a dysgu 
gwersi.



 

Tudalen 37 o 62 
 

Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Digidol 
 
Amcan Cyffredinol: Cymdeithas gynaliadwy a digidol gynhwysol.  

  Grymuso pob dinesydd fel ei fod yn gallu manteisio ar dechnolegau digidol i wella ei ansawdd bywyd.  
 
Canlyniad Cyffredinol: Sicrhau bod pob dinesydd yn cael mynediad fforddiadwy, cymorth a sgiliau priodol i elwa o fanteision mynd  
   ar-lein. 
 
Amcan 1: Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg oedolion i 13% erbyn 2017, a sicrhau bod pawb sy’n dymuno bod ar-lein wedi mynd ar-lein erbyn 
2020. 
 
Camau Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn gwybod Statws 

1.1 Adnabod a chynnwys 
partneriaid a rhanddeiliaid o 
bob sector.  

Cysylltiadau strategol rhwng 
Cymunedau Digidol Cymru, 
llyfrgelloedd cyhoeddus a Chanolfan 
Byd Gwaith i helpu i ymdrin ag allgáu 
digidol ymysg pobl ddi-waith. 
 
Bydd cyswllt strategol gyda Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru a 
ddatblygwyd gan Cymunedau Digidol 
Cymru yn arwain y gwaith o sefydlu 
Cynhwysiant Digidol ar draws y 
trydydd sector a gweithgareddau 
gwirfoddoli. 
 
Mae llawer o fentrau cynhwysiant 
digidol lleol a rhanbarthol yn cael eu 
cyflawni gan sefydliadau partner, gyda 
chymorth gan Cymunedau Digidol 
Cymru lle y bo angen. Mae’r rhain yn 
cynnwys gweithgareddau a arweinir 
gan awdurdodau lleol a 

Mwy o ymgysylltu, cydweithredu a 
chydweithio rhwng rhanddeiliaid. 
 
Gwell gwybodaeth gan sefydliadau a 
sectorau.  
 
Newid agwedd mewn sefydliadau a 
rhwydweithiau – mabwysiadu mwy o 
ddulliau cynhwysiant digidol. 
 
Sicrhau gweithgareddau mwy 
cynaliadwy. 
 
Mwy o allu i gyrraedd mwy o bobl. 
 
Mwy o sefydliadau mewn mwy o 
sectorau’n cyfrannu. 
 
 
 

Ym mis Mehefin 2015, roedd 
Arolwg Cenedlaethol Cymru yn 
dangos bod 19% o’r oedolion 
yng Nghymru (18+) wedi’u 
hallgáu’n ddigidol (ddim ar-lein 
yn rheolaidd) 
 
Roedd y ffigyrau diweddaraf 
gan Ofcom ym mis Awst 2015 
yn dangos bod gan Gymru 
gyfradd uwch o ran defnyddio’r 
rhyngrwyd nag unrhyw un o 
wledydd eraill y DU, sef 85%. 
 
Ar 29 Chwefror 2016 
x Mae Cymunedau Digidol 

Cymru wedi cynorthwyo 425 
o sefydliadau i helpu dros 
16,120 o unigolion i gael 
budd o dechnolegau digidol. 

x Mae Cymunedau Digidol 
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chymdeithasau tai. 
 
Mentrau cenedlaethol gan gynnwys y 
prosiect ‘Ar-lein Heddiw’ gan 
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol 
Pobl Ddall a ariennir gan y Loteri. 
Bydd y prosiect yn cynorthwyo pobl â 
nam ar eu synhwyrau i gael hyder i 
ddefnyddio technoleg ddigidol yn eu 
bywyd pob dydd.  

Cymru wedi recriwtio 456 o 
wirfoddolwyr, y mae 111 
ohonynt yn gwirfoddoli ar hyn 
o bryd.  

 
Cafodd rhaglen Ar-lein Heddiw 
Sefydliad Cenedlaethol 
Brenhinol Pobl Ddall ei lansio’n 
ffurfiol ar 29 Mehefin 2015. 
Erbyn 2 Chwefror, roedd wedi 
cefnogi 1,398 o fuddiolwyr. 

1.2 Archwilio opsiynau ariannu 
ar gyfer mentrau cynhwysiant 
digidol yn y dyfodol. 

Bydd Cynhwysiant Digidol yn cael ei 
sefydlu mewn rhaglenni Sgiliau a 
Chyflogaeth a ariennir â chyllid o 
gronfeydd Ewropeaidd. 

Cynhwysiant Digidol wedi’i sefydlu mewn 
mwy o bolisïau a rhaglenni. 

Darparodd Cymunedau Digidol 
Cymru hyfforddiant ar gyfer 
Cymunedau am Waith yng 
ngogledd Cymru, ac mae 
mentoriaid ESGYN yn dal i roi 
cymorth gyda sgiliau digidol.  

 
Amcan 2: Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg pobl 50 oed a throsodd, i 30% erbyn 2017 a sicrhau bod pawb sy’n dymuno bod ar-lein wedi mynd 
ar-lein erbyn 2020. 

a. Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg pobl 50-64 oed i 12% erbyn 2017. 
b. Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg pobl 65-74 oed i 32% erbyn 2017. 
c. Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg pobl sy’n hŷn na 75 oed i 60% erbyn 2017. 

Camau Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn gwybod Statws 

Cydweithio gyda 
phartneriaid / 
asiantaethau cymorth 
allweddol, a rhoi 
cymorth i’w staff / 
gwirfoddolwyr i helpu i 
ddarparu 
gweithgareddau 
cynhwysiant digidol ar 
gyfer pobl hŷn.   

Mae Cymunedau Digidol 
Cymru yn cydgysylltu 
gweithgareddau gyda 
sefydliadau sy’n gweithio gyda 
phobl hŷn a grwpiau pobl hŷn 
lleol.   
 
Bydd Cymunedau Digidol 
Cymru yn gwneud gwaith 
pellach i ddatblygu 

Mwy o sefydliadau sydd â 
mwy o allu i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau 
cynhwysiant digidol a’u 
darparu. 
 
Llai o allgáu digidol ymysg 
pobl hŷn a fydd yn eu helpu i 
deimlo’n llai ynysig, i arbed 
mwy o arian trwy brynu 

Mae ffigyrau o Arolwg Cenedlaethol Cymru ym mis 
Mehefin 2015 yn dangos bod y targed cyffredinol ar gyfer 
2015, sef gostwng lefelau allgáu digidol ymhlith pobl 50 
oed a throsodd i 35% wedi cael ei gyrraedd.  
Erbyn mis Mehefin 2015, nid oedd targedau 2015 ar gyfer 
rhai o’r bandiau oedran culach wedi cael eu cyrraedd, ond 
byddai cyfraddau presennol y cynnydd yn awgrymu ein 
bod ar y trywydd cywir i gyrraedd y targedau hyn erbyn 
diwedd 2015. 
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Annog pobl i 
wirfoddoli’n ffurifol ac 
yn anffurfiol i roi 
cymorth parhaus i 
bobl hŷn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perthnasoedd gyda 
sefydliadau pobl hŷn gan 
gynnwys y rhai sy’n rhan o 
Gynghrair Henoed Cymru, a’r 
Fforwm Partneriaeth 
Cenedlaethol ar gyfer Pobl 
Hŷn. Mae hyn yn adeiladu ar y 
gwaith a wnaed gan 
Cymunedau 2.0, a ariannodd 
weithgareddau Cynhwysiant 
Digidol niferus ar gyfer pobl 
hŷn. 
 
Amlygu rôl llyfrgelloedd 
cyhoeddus o ran cefnogi 
gweithgareddau cynhwysiant 
digidol. Mae’r amgylchedd 
diogel a sicr yn apelio’n 
arbennig at bobl hŷn. 
 
Cefnogi gweithgareddau dysgu 
sy’n pontio’r cenedlaethau i 
ennyn ymgysylltiad pobl hŷn â 
thechnolegau. Menter gan 
Cymunedau Digidol Cymru / y 
Geidiau i ddarparu 
gweithgareddau cynhwysiant 
digidol ar gyfer pobl hŷn.  
 
Cynorthwyo hyrwyddwyr 
digidol lleol i roi cymorth gan 
gymheiriaid i grwpiau pobl hŷn. 
 
Mae asesiadau iechyd ar-lein 
‘Ychwanegu at Fywyd’ wedi 

nwyddau a gwasanaethau 
rhatach ar-lein ac i aros 
mewn gwaith am yn hwy.   
 
Dinasyddion sy’n fwy 
gwybodus ac ymwybodol o’u 
hiechyd. 
Cymunedau mwy ymgysylltiol 
sydd â mwy o hyder ac 
ymddiriedaeth. 
 
Trosglwyddo sgiliau rhwng y 
cenedlaethau fel bod mwy o 
ddealltwriaeth am heriau/ 
problemau sy’n wynebu 
gwahanol genedlaethau. 
 
 
 
Adnoddau pwrpasol i 
ganolbwyntio ar gynhwysiant 
digidol. 
 
Mwy o ddefnydd o 
wasanaethau cyhoeddus ar-
lein. 

a) 17% ar gyfer pobl 50-64 oed (Targed o 16%): 
gostyngiad o 3% ers mis Mai 2014. 
b) 37% ar gyfer pobl 65-74 oed (Targed o 36%): 
gostyngiad o 3% ers mis Mai 2014. 
c) 71% (Targed o 70%) ar gyfer pobl sy’n hŷn na 75 oed: 
gostyngiad o 7% ers mis Mai 2014. 
 
Sefydlwyd cysylltiadau da â grwpiau pobl hŷn.   
 
Mae Cymdeithas Tai Clwyd Alun yn Sir y Fflint yn dal i 
ddarparu amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu ar gyfer 
pobl hŷn yn dilyn hyfforddiant a ddarparwyd gan 
Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer staff. 
 
Mae Cynhwysiant Digidol wedi’i sefydlu yn y Strategaeth 
Pobl Hŷn a’r rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru. 
 
Mae Cynhwysiant Digidol yn cael ei gydnabod fel rhan o 
Iechyd a Gofal Gwybodus: Strategaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Ddigidol ar gyfer Cymru.  
 
 
 
Cymorth Digidol i Ffermwyr ddefnyddio Taliadau Gwledig 
Cymru. 
 
 
 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn integreiddio 
technoleg ddigidol fel rhan o ofal cleifion yn y gymuned 
sydd â Chlefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint a Diabetes 
Math 2 fel cynllun peilot. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi grant i Lyfrgell 

http://gov.wales/docs/dhss/publications/151211reportcy.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/151211reportcy.pdf
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cynorthwyo pobl hŷn i wella’u 
canlyniadau iechyd gan 
gefnogi cynhwysiant digidol ar 
yr un pryd. Mae’r gwaith hwn 
yn mynd rhagddo’n barhaus. 

Genedlaethol Cymru i ddatblygu Gwasanaeth Llyfrgell 
Digidol Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda llyfrgelloedd 
eraill yng Nghymru. Bydd y gwasanaeth yn cael ei lansio 
ym mis Mawrth 2016. Bydd y bartneriaeth yn rhoi 
mynediad am ddim i bobl ledled Cymru at ystod eang o 
gynnwys ar-lein gan gynnwys adnoddau hanes teulu, 
papurau newydd a deunydd cyfeirio cyffredinol. Mae’r 
bartneriaeth hefyd yn darparu mynediad o bell ar-lein yn 
rhad ac am ddim at e-lyfrau, e-gylchgronau ac e-lyfrau 
llafar.   
 

Defnyddio deunyddiau 
digidol deniadol sy’n 
helpu pobl i weld 
manteision mynd ar-
lein.  

Casgliad y Werin, Straeon 
Digidol, a Chreu Cynnwys 
Digidol. 
 
Mwy o ddefnydd o 
wasanaethau digidol newydd 
ym maes iechyd i helpu i 
ennyn ymgysylltiad pobl hŷn. 
 
 

Cydweithio gyda 
chyrff anllywodraethol 
sy’n cynrychioli Pobl 
Hŷn i sefydlu 
Cynhwysiant Digidol 
yn eu harferion 
gweithio arferol a 
helpu i adnabod 
mentrau yn y dyfodol i 
gynorthwyo pobl hŷn i 
fynd ar-lein. 

Mae Cymunedau Digidol 
Cymru yn helpu i adnabod 
cyfleoedd posibl i gael cyllid, 
gan gynnwys y Gronfa Loteri 
Fawr. 
 
Archwilio’r potensial i gefnogi 
pobl hŷn trwy gyllid 
Ewropeaidd.   
 
 

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda 
Chynghrair Henoed Cymru.  
 
Mae Age Cymru, Cadeirydd y Fforwm Partneriaeth 
Cenedlaethol a chynrychiolydd o Swyddfa’r Comisiynydd 
Pobl Hŷn yn eistedd ar Fwrdd y Rhaglen Cynhwysiant 
Digidol.   

 
Amcan 3: Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg preswylwyr tai cymdeithasol i 22% erbyn 2017 a sicrhau bod pawb sy’n dymuno bod ar-lein wedi 
mynd ar-lein erbyn 2020. 
Camau Gweithredu Allweddol Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn gwybod Statws 
Adnabod a chydweithio gyda 
phartneriaid / asiantaethau 
cymorth allweddol a 
chynorthwyo’u staff / 
gwirfoddolwyr i helpu i ddarparu 

Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn cydweithio’n 
agos gyda’r sector tai cymdeithasol, gan roi 
cymorth i hyfforddi staff a chydgysylltu 
gweithgareddau lleol. Mae llawer o 
gymdeithasau tai ledled Cymru’n darparu 

Llai o allgáu digidol ymysg 
preswylwyr tai 
cymdeithasol. 
 
Sefydliadau’n fwy parod a 

31% wedi’u hallgáu’n ddigidol 
ym mis Mehefin 2015. 
 
Cynnydd arafach at ei gilydd, er 
bod gweithgarwch sylweddol 
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gweithgareddau cynhwysiant 
digidol.   
 
 

gweithgareddau cynhwysiant digidol ar gyfer 
tenantiaid, rhai ag offer etifeddol a ariannwyd 
trwy C2.0.   
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn darparu 
sesiynau gwirfoddoli yn Merthyr Valley Homes. 
Bydd cymorth i denantiaid tai cymdeithasol fynd 
ar-lein yn cael ei gyflwyno’n fwy eang gyda 
gwirfoddolwyr o swyddfeydd eraill Llywodraeth 
Cymru. 
 

chydgysylltiedig i ddarparu 
gweithgareddau 
cynhwysiant digidol. 
 
Darparwyr tai cymdeithasol 
yn elwa o gostau is a 
phrosesau mwy effeithlon. 
 
Gwell canlyniadau Addysg i 
deuluoedd â phlant a oedd 
heb gysylltiad â’r 
rhyngrwyd o’r blaen. 
 
Gwell canlyniadau iechyd 
am ei bod yn haws cael 
gafael ar wybodaeth sy’n 
ymwneud ag iechyd.  
 
Teimlo’n llai ynysig trwy 
gyfathrebu’n gyson ar-lein 
gyda grwpiau cyfoedion, 
gan eu helpu i fyw’n 
annibynnol.  
 
Mae gan denantiaid well 
gallu i reoli eu harian, gan 
helpu i leihau’r achosion o 
ddiffygdalu mewn 
perthynas â thaliadau 
rhent.  

wedi digwydd. Mae hyn yn 
dangos bod nifer o heriau i’w 
hwynebu wrth ymdrin ag allgáu 
digidol yn y grŵp hwn.    
 
Bydd Cymunedau Digidol 
Cymru yn cynorthwyo 
sefydliadau, gan gynnwys 
cymdeithasau tai, i lunio 
Cynllun Gwella Ymgysylltu 
Digidol a hwnnw’n rhoi sylw i 
agweddau allweddol ar 
Gynhwysiant Digidol: 
ymgysylltu â thenantiaid; 
defnyddio gwirfoddolwyr; 
hyfforddiant i staff rheng-flaen; 
a sefydlu cynhwysiant digidol 
fel rhan o gynigion am gyllid. 
 
Mae Cartrefi Dinas Casnewydd, 
ar y cyd â Cymunedau Digidol 
Cymru, wedi datblygu rhaglen 
Arwyr Digidol gydag Ysgolion a 
rhieni yn ardal Casnewydd. 
 

Archwilio ac ystyried ymchwil i 
ddarparu mynediad fforddiadwy 
at fand eang ar gyfer Tenantiaid 
Tai Cymdeithasol 
 
Codi ymwybyddiaeth o 
ddatrysiadau band eang 
fforddiadwy ar gyfer y rhai sydd 
ar incwm isel gan gynnwys 
mentrau gan gwmnïau ailgylchu i 

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru yn arwain y 
gwaith o archwilio opsiynau o ran band eang 
fforddiadwy, mewn cydweithrediad â 
chymdeithasau tai. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cynorthwyo Cartrefi Cymunedol Cymru i archwilio 
mecanweithiau posibl i gyflawni hyn, gan 
gydnabod bod ar bob stoc dai wahanol angen 
datrysiad gwahanol.  
 
Mae nifer o Gymdeithasau Tai yn bwrw ymlaen 

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru 
yn dal i archwilio datrysiadau 
band eang fforddiadwy gyda 
chymdeithasau tai, ac mae 
llawer o gymdeithasau tai wedi 
cyflwyno’u datrysiadau eu 
hunain.   
 
Mae cwmnïau ailgylchu 
cyfrifiaduron yn gweithio gyda 
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ddarparu pecynnau offer a 
chyswllt. 
 
  

gan weithredu eu datrysiadau band eang 
fforddiadwy eu hunain. 
 
Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn helpu i godi 
ymwybyddiaeth o fentrau fforddiadwy trwy eu 
gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol, gan beidio â 
chymeradwyo unrhyw un yn fwy na’i gilydd.  

nifer o Gymdeithasau Tai i 
gynnig offer fforddiadwy i 
denantiaid. 
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Amcan 4: Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg pobl mewn gwaith, pobl ddi-waith a phobl economaidd anweithgar o oedran gweithio fel a ganlyn: 
a) Pobl mewn gwaith (18+ oed) o 6% ym mis Mehefin 2015 i 2% erbyn 2017 
b) Pobl ddi-waith (18+ oed) o 5% ym mis Mehefin 2015 i 4% erbyn 2017. 
c) Pobl economaidd anweithgar o oedran gweithio (18 i 64 oed) o 18% ym mis Mehefin 2015 i 12% erbyn 2017. 

Camau Gweithredu Allweddol Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn 
gwybod 

Statws 

Cynnal cysylltiadau ag 
asiantaethau cymorth allweddol i 
sicrhau bod polisi ac arfer wedi’u 
cysoni. 
 
 
 
 
Parhau â system atgyfeirio a 
hyfforddiant ar gyfer pobl ddi-
waith o fewn dealltwriaeth 
weithredol gyffredin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cefnogi sefydliadau sy’n gallu cyrraedd pobl 
sy’n ddi-waith ac sy’n economaidd 
anweithgar. 
 
Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn 
cynorthwyo 500 o bobl bob blwyddyn i 
oresgyn eu rhwystrau ym maes TGCh a 
gwella’u cyflogadwyedd. 
 
Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn 
cydweithio’n agos gyda llyfrgelloedd 
cyhoeddus i dderbyn atgyfeiriadau gan 
Ganolfan Byd Gwaith – gan roi cymorth 
uniongyrchol i hawlyddion. Bydd adnoddau 
priodol yn cael eu defnyddio i helpu 
cwsmeriaid sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol i 
ateb gofynion Canolfan Byd Gwaith o ran 
hawlio budd-daliadau ar-lein.  
 
Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi i 
ddarparu sesiynau ar gyfer pobl sy’n ddi-
waith ac yn economaidd anweithgar.    
 
Bydd yr Uned Cynhwysiant Digidol, 
Cymunedau Digidol Cymru, Canolfan Byd 
Gwaith, llyfrgelloedd cyhoeddus a 
swyddogion diwygio lles Llywodraeth Cymru 
yn cydweithio’n agos i gydgysylltu 
gweithgareddau. 

Llai o allgáu digidol 
ymysg y grwpiau targed 
hyn. 
 
Llawer mwy o 
ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd 
cynhwysiant digidol 
ymysg cymdeithasau tai 
ac awdurdodau lleol o 
ganlyniad i ddiwygio 
lles. 
 
Cynhwysiant digidol 
wedi’i sefydlu mewn 
cynlluniau sgiliau ar 
gyfer gwaith.  
 
Lliniaru risgiau sy’n 
ymwneud â’r elfennau 
ar-lein o ddiwygio lles.  
 
Unigolion mwy 
cyflogadwy a mwy o 
bobl mewn gwaith. 
 
 

Mae 6% (o’i gymharu â tharged o 5%) o 
bobl 18 oed a throsodd sydd mewn 
gwaith wedi’u hallgáu’n ddigidol –  
Mae 5% (o’i gymharu â tharged o 7%) o 
bobl 18 oed a throsodd sy’n ddi-waith 
wedi’u hallgáu’n ddigidol. 
 
Mae 18% (o’i gymharu â tharged o 16%) 
o bobl o oedran gweithio (18-64) sy’n 
economaidd anweithgar wedi’u hallgáu’n 
ddigidol.  
 
Mae cysylltiadau strategol wedi’u 
datblygu gyda Chanolfan Byd Gwaith. 
 
Cyfyngiadau o ran gallu a’r angen am 
gymorth yr Adran Gwaith a Phensiynau 
trwy fframweithiau cymorth lleol wedi’u 
hamlygu. 
 
Mae partneriaethau cryf wedi’u sefydlu, 
gyda Chanolfan Byd Gwaith yn rhoi 
cymorth yn uniongyrchol i geiswyr 
gwaith sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol ac 
yn eu hatgyfeirio at lyfrgelloedd 
cyhoeddus lle y bo’n briodol. Mae 
Cymunedau Digidol Cymru yn 
cydgysylltu gweithgareddau’n briodol. 
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Sicrhau dull trawslywodraethol o 
liniaru effaith Diwygiadau Lles 
Llywodraeth y DU. 
 

Darparu dull cydgysylltiedig o liniaru effaith y 
diwygiadau lles.  

Yn mynd rhagddo. Perthnasoedd 
gweithio clòs gyda swyddogion Canolfan 
Byd Gwaith yng Nghymru. 
 
Mae C2.0 wedi hwyluso grŵp Gorchwyl 
a Gorffen cenedlaethol o lyfrgellwyr a 
rheolwyr partneriaethau Canolfan Byd 
Gwaith gyda thimau rhanbarthol i lenwi 
bylchau yn y ddarpariaeth o ran 
gwasanaethau cynhwysiant digidol i 
geiswyr gwaith. Mae’r grŵp hwn yn 
parhau fel rhan o rôl meithrin 
partneriaethau a chydgysylltu 
Cymunedau Digidol Cymru. 

Sicrhau bod rhaglenni sgiliau 
oedran gweithio yn adlewyrchu’r 
angen am sgiliau digidol i gael 
gwaith a symud ymlaen mewn 
gwaith. 
 

Sefydlu cynhwysiant digidol ar draws 
rhaglenni sgiliau a chyflogaeth a ariennir â 
chyllid yr UE.  
 
Sefydlu gweithgareddau Cynhwysiant 
Digidol yn rhaglenni ESGYN a Cymunedau 
am Waith.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod 
gwaith i ddatblygu rhaglenni yn y dyfodol yn 
rhoi sylw dyladwy i’r Fframwaith Strategol ar 
gyfer Cynhwysiant Digidol.  
 
Defnyddio’r Porth Sgiliau sy’n cynnig system 
ymgysylltu, asesu ac atgyfeirio sy’n darparu 
gwasanaeth di-dor ar gyfer busnesau ac 
unigolion sy’n chwilio am gymorth gyda 
sgiliau yng Nghymru 
 
 
 

Mae ymgeiswyr am 
swyddi yn dangos 
sgiliau ar-lein sylfaenol 
 
Mae sgiliau digidol yr 
holl bobl o oedran 
gweithio wedi gwella, 
gan arwain at fwy o 
gynhyrchiant a symud 
ymlaen. 

Mae Rhaglenni Cyflogadwyedd 
Llywodraeth Cymru yn darparu llwybr i 
gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc ac 
oedolion. O ran pobl ddi-waith, un o 
flaenoriaethau allweddol Llywodraeth 
Cymru yw cynorthwyo pobl ifanc ac 
oedolion i gael gwaith ar y cyfle 
cynharaf.   
 
Mae’r Porth Sgiliau yn tanategu’r gwaith 
o gyflawni’r portffolio integredig 
ehangach o ran darpariaeth cyflogaeth a 
sgiliau ac yn darparu’r pwynt mynediad i 
bobl allu manteisio ar y ddarpariaeth. 
Gan hynny, mae’n darparu mecanwaith 
allweddol ar gyfer meincnodi 
perthnasedd ac addasrwydd darpariaeth 
sgiliau ac mae’n ffynhonnell hanfodol ar 
gyfer cael gwybodaeth am anghenion a 
chyfleoedd o ran sgiliau a chyflogaeth. 
Mae datblygiadau pellach sydd yn yr 
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Bydd y model Llwybrau Cyflogaeth yn 
hygyrch i unigolion a busnesau. Mae’r 
model yn cynorthwyo unigolion i gael gwaith 
trwy ddarparu gwybodaeth am 
gyflogadwyedd a sgiliau trwy lwybr 
cyflogaeth pwrpasol. Bydd yn cynorthwyo 
perchnogion busnesau i ysgogi twf a 
datblygiad personol staff trwy ddiffinio’n glir 
pa gyfleoedd sydd ar gael. Mae Llwybrau 
Cyflogaeth yn galluogi Llywodraeth Cymru i 
fapio darpariaeth sgiliau a chyflogadwyedd 
mewn ffordd sy’n dangos yn glir pa gymorth 
sydd ar gael yn ôl llwybrau sydd wedi’u 
diffinio’n glir.   
 
Mae swyddogion yn Llywodraeth Cymru 
wrthi ar hyn o bryd yn gweithio gyda’r 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i 
ddatblygu rhaglen newydd i ddiwallu 
anghenion y rhai sydd mewn gwaith o ran 
sgiliau hanfodol a byddant yn darparu 
hyfforddiant mewn Sgiliau Hanfodol gan 
ddilyn safonau diwygiedig 2015 sydd bellach 
yn cynnwys llythrennedd digidol. Bydd 
anghenion y rhai sy’n ddi-waith ond sy’n 
barod am waith yn cael eu diwallu gan y 
rhaglen Barod am Waith tan 31 Mawrth 
2016 a’r rhaglen Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth 
Cymru wedi hynny. 
 
Mae’r rhaglen Prentisiaethau yn targedu 
pobl o oedran gweithio; rhoddir blaenoriaeth 
ar gyfer mynediad i bobl ifanc rhwng 16 a 24 
oed neu bobl o unrhyw oed sy’n dilyn 

arfaeth ar gyfer y Porth Sgiliau’n 
cynnwys y model Llwybrau Cyflogaeth 
ac Offeryn Categoreiddio ac Asesu 
safonedig. 
 
Mae Offeryn Categoreiddio ac Asesu 
safonedig yn cael ei ddatblygu, a bydd 
yn darparu asesiad holistaidd o sefyllfa 
bresennol person o fewn y farchnad 
lafur (yn ychwanegol at anghenion o ran 
sgiliau) ac yn adnabod rhwystrau sy’n 
atal y person hwnnw rhag mynd ar y 
siwrne gyflogaeth. Bydd Pecyn Cymorth 
Sgiliau Hanfodol Cymru yn cael ei 
sefydlu o fewn yr Offeryn Categoreiddio 
ac Asesu ehangach ar gyfer ceiswyr 
gwaith sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd gyda golwg ar ei dreialu ochr yn 
ochr â’r model Llwybrau Cyflogaeth 
newydd yn gynnar yn 2016. 
 
Bydd yr Offeryn Categoreiddio ac Asesu 
yn ei gwneud yn bosibl ymateb yn 
gyflymach i anghenion unigolion ac yn ei 
gwneud yn bosibl eu hatgyfeirio at y 
cymorth mwyaf priodol mor gynnar â 
phosibl, a byddai hynny’n rhoi’r cyfle 
gorau posibl i Lywodraeth Cymru, ac 
unrhyw asiantaeth arall sy’n cynorthwyo 
pobl i gael gwaith, ymyrryd lle y bo 
angen cyn atgyfeirio at Raglen Waith yr 
Adran Gwaith a Phensiynau. 
 
 
Mae’r Rhaglen Prentisiaethau yn 
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fframwaith Prentisiaeth Uwch ar lefel 4 neu 
uwch. Mae dyfarniadau Sgiliau Hanfodol 
wedi’u sefydlu ym mhob fframwaith 
prentisiaeth. 
 
Prif amcan y rhaglen Hyfforddeiaethau yw 
rhoi sgiliau personol a chyflogadwyedd a 
chymwysterau allweddol i ddysgwyr 16-18 
oed er mwyn eu galluogi i gamu ymlaen yn 
effeithiol i ddysgu ar lefel uwch neu at waith 
Bydd y rhaglen hon yn arwain at ddilyniant 
gwell i ddysgu pellach; sgiliau personol a 
chyflogadwyedd gwell i ddysgwyr 16-18 
oed; a sgiliau hanfodol gwell. 

darparu’r bobl fedrus berthnasol ar gyfer 
cyflogwyr i ddiwallu anghenion 
busnesau ac economi Cymru yn y 
presennol a’r dyfodol, gan hefyd roi’r 
sgiliau i ddysgwyr sy’n eu galluogi i 
gystadlu’n effeithiol yn y farchnad lafur.  

Gweithio gyda chyflogwyr i godi 
ymwybyddiaeth o Gynhwysiant 
Digidol a’r angen i gefnogi staff 
i’w helpu i gael budd o’r 
technolegau digidol diweddaraf. 
Hefyd, helpu cyflogwyr i ddeall 
sut y gall staff sy’n gymwys yn 
ddigidol wella’u sefydliadau. 
 

Perswadio sefydliadau mawr a BBChau i 
gynorthwyo’u cyflogeion i ddatblygu eu 
sgiliau digidol. 
 
Gweithio gyda rhaglenni sgiliau seiliedig-ar-
waith megis prosiectau Cronfa Ddysgu 
Undebau Cymru a drefnir gan ystod o 
undebau llafur yng Nghymru, y cyflogwyr 
sy’n bartneriaid iddynt a Chynrychiolwyr 
Dysgu’r Undebau.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i sicrhau 
bod safonau’n cael eu cynnal a bod Sgiliau 
Hanfodol yn dal i fod yn flaenoriaeth 
genedlaethol a rhanbarthol mewn cynlluniau 
yn y dyfodol ar gyfer pobl a busnesau 
Cymru. 

Gweithlu â sgiliau gwell 
 
Sefydliadau mwy 
cynhyrchiol.  

Mae’r polisi sgiliau’n canolbwyntio ar 
sefydlu Sgiliau Hanfodol Lefel 2, gan 
gynnwys sgiliau TGCh, fel y dyhead ar 
gyfer y mwyafrif o oedolion nad ydynt yn 
meddu ar sgiliau ar y lefel hon a sicrhau 
bod cyflogwyr yn cydnabod Sgiliau 
Hanfodol Lefel 2 fel gofyniad hollbwysig 
ar gyfer eu gweithlu.  
 
Cyflawnir hyn trwy fodelau darparu 
arloesol a chost-effeithiol sy’n adeiladu 
ar weithgareddau dysgu nad yw’n ffurfiol 
Cronfa Ddysgu Undebau Cymru, ac yn 
defnyddio TGCh a dulliau eraill i sefydlu 
Sgiliau Hanfodol fel rhan o raglenni 
hyfforddiant galwedigaethol prif-ffrwd. 
 
Bydd Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Cymru 
yn cael ei lansio ym mis Ebrill 2016. 
Rhaglen gyflogadwyedd i bobl o bob 
oed dros Gymru gyfan fydd Sgiliau ar 
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gyfer Cyflogaeth Cymru a bydd yn 
gweithio gydag ystod o randdeiliaid gan 
gynnwys cyflogwyr i adnabod anghenion 
o ran y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer 
cyflogaeth yn eu sefydliadau. Bydd yn 
rhoi ystod o gyfleoedd dysgu i unigolion 
gan gynnwys cymwysterau Sgiliau 
Hanfodol ac felly bydd yn rhoi i 
gyflogwyr ddetholiad o unigolion â 
sgiliau newydd sydd wrthi’n chwilio am 
waith. 

 
Amcan 5: Gostwng lefelau allgáu digidol ymysg pobl sydd ag anableddau (salwch cyfyngus hirdymor) o 38% ym mis Mehefin 2015 i 30% erbyn 
2017.  
 
Camau Gweithredu Allweddol Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn 

gwybod 
Statws 

Adnabod ymyriadau angenrheidiol 
gyda sefydliadau anabledd a 
hygyrchedd (e.e. Anabledd Cymru; 
Ymddiriedolaeth Shaw; Sefydliad 
Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall, 
Abilitynet; Y Ganolfan Hygyrchedd 
Digidol, Remploy, llyfrgelloedd 
cyhoeddus a.y.b.). 
 
  

Cydweithio’n agos gyda sefydliadau Pobl Anabl sydd 
mewn sefyllfa dda i gyrraedd pobl anabl sydd wedi’u 
hallgáu’n ddigidol.  
 
Codi ymwybyddiaeth o’r adnoddau ar 
eAccessibilitywales.org.uk, a ddatblygwyd ar y cyd gan 
C2.0 ac Anabledd Cymru. Hefyd, codi ymwybyddiaeth 
o adnoddau/deunyddiau eraill sydd wedi’u bwriadu i 
fynd i’r afael â materion e-hygyrchedd a materion 
ehangach o ran sgiliau ymhlith pobl anabl. 
 
Gweithio gyda menter ‘Ar-lein Heddiw’ Sefydliad 
Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall a lansiwyd ym mis 
Mehefin 2015. Bydd Ar-lein Heddiw, sydd wedi’i seilio 
ar y fenter ‘Get Connected’ a gyflawnwyd yng 
Nghymru trwy C2.0, yn golygu bod swyddogion 
cynhwysiant digidol a gwirfoddolwyr yn gweithio gyda 
phobl â nam ar y synhwyrau i’w helpu i gael hyder i 

Llai o allgáu digidol 
ymysg pobl anabl. 
 
Nifer fwy o sefydliadau 
sy’n cynrychioli pobl 
anabl sydd â mwy o allu i 
ymgysylltu â 
chynhwysiant digidol a’i 
sicrhau. 
 
Codi proffil cynhwysiant 
digidol. 
 
 
Mae sefydliadau’n fwy 
ymwybodol o’r angen i 
wella hygyrchedd eu 
gwefannau a 

Ar hyn o bryd mae 38% 
o bobl â salwch 
cyfyngus hirdymor yn 
peidio â defnyddio’r 
rhyngrwyd. 
 
Gorgyffwrdd sylweddol 
rhwng pobl hŷn a phobl 
anabl.  
  
Mae angen mathau 
gwahanol o ymyriadau 
ar gyfer lefelau 
gwahanol o anabledd. 

http://www.eaccessibilitywales.org.uk/
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ddefnyddio technoleg ddigidol yn eu bywydau pob 
dydd. Bydd y prosiect dwyieithog yn cefnogi tua 2,000 
o bobl y flwyddyn trwy sesiynau un-i-un, sesiynau 
grŵp, cymorthfeydd a digwyddiadau eraill a ddarperir 
gan ystod o sefydliadau partner. 

chyfathrebiadau digidol 
eraill.  
 
 
 

 Cynnal dialog gyda sefydliadau 
anabledd i gasglu data cadarn a 
rhannu arfer gorau.  
 

Mae Fforwm eHygyrchedd Cymru dan arweiniad 
Anabledd Cymru gyda mewnbwn gan Uned 
Cynhwysiant Digidol Llywodraeth Cymru a 
Cymunedau Digidol Cymru yn cynnwys cynrychiolaeth 
o sefydliadau allweddol sy’n cynrychioli pobl anabl.  

Yn mynd rhagddo 

Codi ymwybyddiaeth bod y rhan fwyaf 
o lyfrgelloedd yn darparu offer TGCh 
hygyrch am ddim y gall pobl sydd 
wedi’u hallgáu’n ddigidol ei 
ddefnyddio.  

Mae llawer o Wasanaethau Llyfrgelloedd yn darparu 
cymhorthion ymaddasol i gynorthwyo pobl anabl i 
ddefnyddio’r offer TGCh sydd wedi’i osod mewn 
llyfrgelloedd.  
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi dyrannu 
pecynnau o offer TGCh i’w defnyddio ar gyfer 
gweithgareddau cynhwysiant digidol mewn lleoliadau 
cymunedol ledled Cymru. Mae’r pecynnau’n cynnwys 
gliniaduron, llechi ac offer arbennig megis 
bysellfyrddau wedi’u haddasu, sy’n galluogi pobl anabl 
i ddefnyddio’r offer.   

Yn mynd rhagddo 
 
100 o becynnau wedi’u 
dyrannu ledled Cymru 
(gan ganolbwyntio ar yr 
ardaloedd hynny â’r 
angen mwyaf wrth eu 
dosbarthu). 

 
Amcan 6: Darparu mynediad cynhwysol di-dâl at TGCh a’r Rhyngrwyd i bob un o’r pedwar grŵp blaenoriaeth uchod. 
Camau Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn yn ei 
wneud 

Sut y byddwn 
yn gwybod 

Statws 

Darparu mynediad di-dâl at fwy 
na 2,600 o gyfrifiaduron sydd â 
chysylltiad â’r rhyngrwyd mewn 
tua 280 o bwyntiau 
gwasanaeth mewn 
llyfrgelloedd cyhoeddus.  
 

Codi ymwybyddiaeth o’r 
offer di-dâl a’r cymorth 
sydd ar gael mewn 
llyfrgelloedd ledled Cymru.   
 
 
Defnyddio llyfrgelloedd i 
redeg ystod o gyrsiau a 
ddarperir gan eraill, gan 

Cynnydd yn y 
niferoedd sy’n 
aelodau o 
lyfrgelloedd. 
 
Mwy o ddefnydd 
o offer mewn 
llyfrgelloedd. 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £14 miliwn, gydag arian 
ychwanegol yn cael ei roi gan awdurdodau lleol ledled Cymru, fel 
rhan o’r rhaglen grantiau Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol, ers 
2007. Yn 2015-16 roedd y ffocws ar ddatblygu canolbwyntiau 
cymunedol, i alluogi pobl i gael mynediad at ystod o wasanaethau 
mewn un lle. Mae’r llyfrgelloedd wedi’u moderneiddio’n darparu 
cyfleusterau TGCh a dysgu gwell. 
 
Mae llyfrgelloedd cyhoeddus dan bwysau ac mae risg i ddarparu 
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gynnwys WEA YMCA yn 
rhedeg sesiynau codio. 

Niferoedd uwch 
yn defnyddio 
gwasanaethau 
ar-lein. 
 
Mynediad mwy 
cyfartal i bobl ag 
anabledd. 
 
Plant a rhieni’n 
meddu ar sgiliau 
gwell.   
 
Cyfleoedd dysgu 
gwell i’r rhai nad 
ydynt yn gallu 
fforddio 
mynediad yn y 
cartref.  
 
Mwy o 
gyfleoedd ar 
gyfer dysgu sy’n 
pontio’r 
cenedlaethau.   
 
Nifer o ysgolion 
ar agor i’r 
cyhoedd eu 
defnyddio gyda’r 
nos. 
 
Nifer o 
ddefnyddwyr yn 
gallu cael 

gweithgareddau cynhwysiant digidol oherwydd y posibilrwydd o 
gau llyfrgelloedd yng Nghymru. Mae llyfrgelloedd yn darparu 
seilwaith a chymorth hollbwysig ar gyfer cynhwysiant digidol mewn 
lleoliad sicr. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod gwasanaethau 
cyhoeddus yn gynyddol yn symud ar-lein a bod y gwaith o gyflwyno 
Paru Swyddi Ar-lein a Chredyd Cynhwysol yn mynd rhagddo’n 
gyflym. 
 
Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn dal i roi cymorth gyda TGCh a 
rhedeg cyrsiau yn y gymuned.  
 
Bydd swyddogion yn Uned Cynhwysiant Digidol Llywodraeth 
Cymru a Cymunedau Digidol Cymru yn parhau i bwysleisio gwerth 
llyfrgelloedd i’r agenda cynhwysiant. 
 
Mae Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru yn un o bartneriaid 
strategol allweddol Cymunedau Digidol Cymru. Mae llyfrgelloedd 
cyhoeddus yn dal i roi cymorth gyda TGCh a rhedeg cyrsiau yn y 
gymuned. 
 
Mae Gorsafoedd Treftadaeth Ddigidol yn darparu canolbwynt ar 
gyfer gweithgareddau treftadaeth ddigidol yn y gymuned leol, gan 
ddarparu mynediad at offer a chyfleusterau TG hanfodol (e.e. 
cyswllt diwifr) a chymorth gan y lleoliad sy’n lletya neu bartneriaid 
eraill yn y gymuned. Mae tîm Casgliad y Werin Cymru yn darparu 
hyfforddiant cychwynnol a chymorth o bell i’r Gorsafoedd 
Treftadaeth Ddigidol.   
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru yn helpu i gydgysylltu 
gweithgareddau er mwyn ehangu ymhellach nifer y sesiynau 
cymorth TGCh di-dâl sydd ar gael mewn llyfrgelloedd a 
chynorthwyo staff presennol llyfrgelloedd i ddarparu. Mae’r 
cyfleuster chwilio ar-lein Dewch Ar-lein yng Nghymru yn darparu 
manylion cyrsiau a chanolfannau galw heibio ledled Cymru, y mae 
llawer ohonynt o fewn llyfrgelloedd. Cafodd staff llyfrgelloedd ac 

http://getonline.digitalcommunities.gov.wales/
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mynediad at 
wasanaeth 
cymunedol ar 
safle ysgol. 

eraill sy’n rhedeg cyrsiau mewn cymunedau wybodaeth a oedd yn 
egluro sut i lanlwytho a diwygio cyrsiau dan C2.0. Mae’r gronfa 
ddata’n dal i fod wedi’i chysylltu â chronfa ddata Canolfannau Ar-
lein y DU y mae Swyddfeydd Post yn ei defnyddio i gyfeirio pobl at 
gymorth.   

Rhoi anogaeth ar gyfer 
mynediad di-dâl at ystafelloedd 
TGCh ysgolion / canolfannau 
cymunedol “ar ôl oriau gwaith” 
gan ddefnyddio cysylltedd ac 
offer TGCh gwell  
 
  

Gweithio i archwilio’r 
potensial i ddarparu 
mynediad pellach at 
gyfrifiaduron a mynediad 
at y rhyngrwyd mewn tua 
1,700 o ysgolion ledled 
Cymru. 
 
 
Mae’r Adran Addysg a 
Sgiliau wedi buddsoddi 
£39m mewn gwella 
cysylltedd band eang a 
seilwaith ar gyfer 
rhwydweithiau TGCh i 
ysgolion.  

Yn barhaus  
 
Mae llawer o ysgolion yn ymgysylltu â rhieni/teidiau a neiniau yn eu 
cymunedau i helpu i ddatblygu sgiliau digidol. Mae’r rhain yn 
cynnwys ysgolion a gafodd gymorth i weithredu prosiectau a oedd 
yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac a oedd yn defnyddio technoleg 
ddigidol i wella cyrhaeddiad dysgwyr a oedd yn gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim neu a oedd yn blant sy’n derbyn gofal. 
 

 
Amcan 7: Datblygu sgiliau TGCh drwy ddysgu anffurfiol a ffurfiol gan gynnwys llythrennedd gwybodaeth (y gallu i ddadansoddi a gwerthuso 
deunyddiau ar-lein) ymysg pob un o’r pedwar grŵp blaenoriaeth uchod. 
Camau Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn 
gwybod 

Statws 

Darparu sesiynau anffurfiol 
blas ar sgiliau TGCh mewn 
llyfrgelloedd cyhoeddus a 
lleoliadau cymunedol eraill 
megis canolfannau 
cymunedol a sesiynau dan 
arweiniad cymdeithasau tai.  
 

Darparu sesiynau anffurfiol blas ar 
TGCh ym mhob un o’r 22 awdurdod 
llyfrgelloedd cyhoeddus. 
 
Defnyddio gwirfoddolwyr i ategu’r 
cymorth a ddarperir gan staff 
llyfrgelloedd i helpu’r cyhoedd i 
ddatblygu eu sgiliau digidol 
sylfaenol. 

Mwy o bobl:  
x yn ailddechrau 

dysgu 
x yn gwella 

Sgiliau Bywyd 
trwy TGCh: 
chwilio am 
swyddi, creu CV 
a.y.b. 

Mae gwasanaethau llyfrgelloedd pob un o’r 22 awdurdod 
lleol yn darparu sesiynau a chymorth ffurfiol a/neu 
anffurfiol i alluogi defnyddwyr i ddatblygu eu sgiliau 
TGCh.  
 
Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn bartner allweddol yn 
rhaglen Cymunedau Digidol Cymru. 
 
Cafodd staff Llywodraeth Cymru hyfforddiant 
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x yn gallu 
ymgeisio am 
swyddi ar-lein 

 

Gwirfoddolwyr Cynhwysiant Digidol cyn ymgymryd â 
lleoliadau yn Llyfrgell Merthyr a Threharris.  

Darparu sesiynau/ cyrsiau 
sgiliau TGCh ffurfiol sy’n 
arwain at gymhwyster 
achrededig mewn 
llyfrgelloedd cyhoeddus a 
lleoliadau cymunedol eraill.  

Cynyddu sesiynau TGCh ffurfiol sy’n 
arwain at achrediad mewn 
llyfrgelloedd cyhoeddus: e.e. OCN, 
LearnDirect, ESOL. 
 
 

Mae’r diffyg o ran 
sgiliau’n cael sylw 
ac yn cael ei wella.  
 
Mae mwy o bobl yn 
gallu cael gwaith a 
sgiliau ac 
ailhyfforddi, e.e. 
mae sesiynau 
Cynhwysiant 
Digidol yn cael eu 
darparu ar gyfer 
Clybiau Gwaith 
mewn llyfrgelloedd 
a lleoliadau 
cymunedol eraill.  
 
Mwy o fusnesau’n 
dechrau. 

Mae gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yn dal i 
ddarparu cyrsiau hyfforddi TGCh ffurfiol a/neu gyfeirio 
pobl atynt. 
 
 
Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn cyfeirio sefydliadau/ 
unigolion at ddarparwyr dysgu ffurfiol lle y bo’n briodol, 
ond cydnabyddir na fydd yr holl bobl sydd wedi’u 
hallgáu’n ddigidol yn barod am hyn ar adeg gynnar yn eu 
profiad dysgu.  
 
 
 
 

Datblygu sgiliau 
llythrennedd gwybodaeth ar 
lefelau sy’n amrywio o lefel 
sylfaenol i lefel uwch mewn 
trin gwybodaeth ar gyfer 
cynulleidfaoedd ag ystod 
oedran eang.  
 
 
 
 
 

Bydd llyfrgelloedd yn hybu 
llythrennedd gwybodaeth a 
llythrennedd digidol. 
 
Gweithio mewn partneriaeth gyda 
WISE KIDS i ddatblygu hyfforddiant 
ar gyfer staff a sgiliau defnyddwyr, 
sgiliau rhieni/gofalwyr. 
 
 
Gweithio gyda sefydliadau sy’n hybu 
llythrennedd gwybodaeth a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 
yn rhoi cyngor a chymorth i’r sector llyfrgelloedd mewn 
perthynas â llythrennedd gwybodaeth. Mae cymunedau 
ymarfer llythrennedd gwybodaeth yn cael eu sefydlu ar 
gyfer pob un o’r sectorau llyfrgelloedd yng Nghymru i 
rannu arfer gorau a gweithredu syniadau newydd.  
 
Defnyddir dull eang o ran llythrennedd gwybodaeth ac 
mae gwasanaethau llyfrgelloedd a staff yn cyfrannu at 
lythrennedd digidol ac yn cydweithio ar y Sgil Hanfodol 
newydd mewn llythrennedd digidol.  
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Datblygu sgiliau TGCh y 
gweithlu amgueddfeydd, 
llyfrgelloedd ac archifau i’w 
galluogi i gefnogi dysgwyr 

chyfryngau i gynyddu sgiliau a hyder 
digidol pobl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd cyrsiau’n cael eu cefnogi a 
bwrsariaethau’n cael eu darparu i 
staff gael datblygu eu sgiliau a’u 
gwybodaeth ym maes TGCh er 
mwyn cynorthwyo defnyddwyr 
llyfrgelloedd e.e. Labordai 
Llyfrgelloedd Carnegie.  
 
Defnyddio ystod o unedau dysgu 
achrededig sydd ar gael ar gyfer 
staff llyfrgelloedd. 
 
Bydd yr Is-adran Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid i ymchwilio i’r 
posibilrwydd o weithredu rhaglen 
sgiliau digidol i arfogi staff 
llyfrgelloedd ledled Cymru â’r sgiliau 
digidol angenrheidiol i gynorthwyo 
pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau 
cyhoeddus newydd ar-lein megis 
Paru Swyddi Ar-lein a Chredyd 
Cynhwysol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staff mwy medrus 
a hyderus gan 
randdeiliaid. 
 
Cymorth gwell 
gyda TGCh ar 
gyfer y cyhoedd. 

Ym mis Mehefin 2015, fe lansiodd y BBC y rhaglen 
hyfforddeion ‘Make It Digital’ ar gyfer 200 o bobl ddi-
waith ledled Cymru sy’n 18 oed a throsodd. Mae BBC 
Cymru Wales, Llywodraeth Cymru ac Adran Gwaith a 
Phensiynau Llywodraeth y DU yn gweithio mewn 
partneriaeth ar y prosiect. Mae hyn yn rhan o fenter 
‘Make It Digital’ y BBC dros Brydain i gyd, sy’n amcanu 
at ysgogi unigolion i fod yn greadigol gyda chodio, 
rhaglennu a thechnoleg ddigidol. 
 
Mae’r fframwaith strategol Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli yn 
cynnwys ymrwymiad i ddatblygu sgiliau staff o ran 
cynorthwyo defnyddwyr i gael y profiad gorau posibl. 
 
 
Trwy Brosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru, mae 
ystod o unedau dysgu achrededig wedi cael eu creu ar 
wahanol lefelau ac mae’r rhain ar gael i’r cyhoedd a staff 
llyfrgelloedd. 

Codi ymwybyddiaeth o 
gyfleoedd dysgu ar-lein gan 

Cyfeirio pobl at gyrsiau priodol gan 
ddibynnu ar eu hamgylchiadau a’u 

 Mae perthnasoedd sydd wedi’u sefydlu gyda’r Brifysgol 
Agored a Cymunedau Digidol Cymru yn codi 

http://www.carnegieuktrust.org.uk/changing-minds/knowledge---culture/the-future-of-libraries/carnegie-library-lab
http://www.carnegieuktrust.org.uk/changing-minds/knowledge---culture/the-future-of-libraries/carnegie-library-lab
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ddarparwyr addysg bellach 
ac uwch. 

galluoedd. 
Mae’r Brifysgol Agored yn darparu 
ystod o gyrsiau a deunyddiau di-dâl 
gan gynnwys Openlearn, ac mae’n 
berchen ar y platfformau ac yn 
gweithio gyda SAUau a sefydliadau 
eraill i letya deunyddiau 
FutureLearn. Mae FutureLearn ar 
flaen y gad mewn MOOCS (Cyrsiau 
ar-lein agored enfawr), ac mae’r 
cyrsiau’n cynnwys 
-Cyflwyniad i seibr-ddiogelwch  
-Dechrau dysgu ar-lein 
-Rheoli fy arian 

ymwybyddiaeth o siwrneiau dilyniant trwy ddarparwyr AB 
ac AU. 
 
Mae’r Adran Addysg a Sgiliau wedi datblygu’r Porth 
Sgiliau sy’n gweithredu trwy wasanaeth ar-lein, dros y 
ffôn ac wyneb yn wyneb ac sy’n hygyrch i unigolion a 
chyflogwyr. I gyflogwyr, bydd y Porth Sgiliau yn darparu 
mecanwaith ar gyfer cynnal asesiad sgiliau i oleuo 
datblygiad cynllun dysgu busnes fel sail i gyfeirio 
cyflogwyr at ddarpariaeth berthnasol o ran sgiliau ar lefel 
genedlaethol, ranbarthol neu leol. I unigolion, bydd y 
Porth Sgiliau hefyd yn ymgorffori asesiad safonedig o 
sgiliau a pharodrwydd am waith fel sail i’w gwneud yn 
bosibl cyflawni gweithgarwch mwy effeithiol o ran broceru 
a pharu swyddi.  

 
Amcan 8: Datblygu cynghreiriau o randdeiliaid ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. 
 
Camau 
Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn 
gwybod 

Statws 

Adnabod 
rhanddeiliaid 
allweddol ac 
ymgysylltu a 
gweithio gyda hwy 
a hyrwyddo 
datblygiadau 
allweddol o ran 
Cynhwysiant 
Digidol. 
 

Bydd Cydgysylltwyr a hyfforddwyr Cymunedau Digidol 
Cymru yn adeiladu ar berthnasoedd a ddatblygwyd yn 
ystod C2.0 ac yn cynnwys partneriaid newydd i 
sicrhau bod gweithgareddau Cynhwysiant Digidol yn 
gynaliadwy.  
 
Bydd astudiaethau achos o gydweithio ar draws 
sectorau mewn ardaloedd awdurdodau lleol ar gael ar 
wefan Cymunedau Digidol Cymru. 
 
Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn weithredol ar y 
cyfryngau cymdeithasol i rannu arfer gorau a chodi 
ymwybyddiaeth o weithgareddau digidol cysylltiedig. 
 

Mwy o ymgysylltu, 
cydweithredu a 
chydweithio rhwng 
rhanddeiliaid. 
 
Newid agwedd 
mewn sefydliadau 
a rhwydweithiau – 
mwy o ddulliau 
cynhwysiant digidol 
yn cael eu 
mabwysiadu. 

Mae partneriaethau cynhwysiant digidol 
cydweithredol wedi’u sefydlu ledled Cymru. 
Swyddogaeth allweddol Cymunedau Digidol 
Cymru yw adeiladu’r cynghreiriau hyn ar lefel 
leol gan ychwanegu gwerth at weithgareddau ar 
wahân sy’n digwydd ar draws sectorau. 
 
Gwaith parhaus gyda’r Adran Gwaith a 
Phensiynau/Canolfan Byd Gwaith, awdurdodau 
lleol, cymdeithasau tai a llyfrgelloedd i ennyn 
ymgysylltiad pobl ddi-waith mewn sesiynau 
cynhwysiant digidol ac ariannol.  
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Sefydlwyd Bwrdd y Rhaglen Cynhwysiant Digidol 
(2015-2017) ym mis Mehefin 2015 i graffu ar y modd y 
cyflawnir Cymunedau Digidol Cymru a goleuo polisi 
cynhwysiant digidol trwy greu cysylltiadau strategol â 
meysydd gwaith cysylltiedig a chraffu ar y modd y 
cyflawnir Cymunedau Digidol Cymru.  
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cynnwys ystod o 
bartneriaid Strategol i helpu i gyrraedd y sefydliadau 
a’r unigolion a all gael y budd mwyaf o’r gwaith hwn. 
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru a Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi datblygu Siarter 
Cynhwysiant Digidol er mwyn annog mwy o 
sefydliadau sy’n bartneriaid i gymryd rhan. 

 
 
 
 
 
 
 
Ar 10 Mawrth, roedd 28 o sefydliadau wedi 
ymuno yn yr amser byr ers i’r Siarter gael ei 
lansio ar 26 Chwefror. 
 
 

 
Amcan 9: Y sector cyhoeddus: Cysoni meysydd polisi ar draws Llywodraeth Cymru a sector cyhoeddus Cymru. 
 
Camau Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn 
gwybod 

Statws 

Cysoni gwaith ar 
Gynhwysiant Digidol â 
meysydd polisi perthnasol 
yn Llywodraeth Cymru i 
sicrhau bod polisi ac arfer 
yn cael eu cysoni ar lefel 
uchel ac ar lawr gwlad.  
 

Ymgysylltu parhaus mewn perthynas â 
Chynhwysiant Digidol, gan gynnwys: 

x Elfennau o Cymru Ddigidol (sgiliau, 
seilwaith TGCh, gwasanaethau 
cyhoeddus ar-lein a’r economi 
ddigidol.) 

x Trechu Tlodi 
x Byw’n Annibynnol 
x Polisi ar Bobl Hŷn 
x Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus 

yn ehangach 
x Iechyd a Gofal Cymdeithasol Digidol 
x Sgiliau Hanfodol 
x Polisi cyflogaeth a sgiliau 
x Taliadau gwledig 

Cysondeb rhwng 
polisïau’r 
Llywodraeth a'r 
sector cyhoeddus, 
gan osgoi  
gorgyffwrdd neu 
fylchau. 
 
 
Sail well i 
weithgarwch digidol 
ar lawr gwlad. 

Cysylltiadau agosach rhwng cynhwysiant digidol 
a rhaglenni eraill sy’n allweddol i drechu tlodi 
gan gynnwys ESGYN, Cymunedau am Waith a 
Cymunedau yn Gyntaf. 
 
Cynhwysiant digidol wedi’i sefydlu yn y 
Strategaeth ‘Digidol yn Gyntaf’ ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus ar-lein.  
 
Bydd prosiectau a ariennir â chyllid o gronfeydd 
Ewropeaidd yn sefydlu egwyddorion 
cynhwysiant digidol. Cydnabyddiaeth gan 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru bod sgiliau 
digidol sylfaenol yn ofynnol i gael swydd neu 
symud ymlaen mewn swydd. 
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Sefydlu gweithgareddau 
cynhwysiant digidol fel rhan  
o foderneiddio taliadau 
gwledig 
 

Rhoi cymorth i ffermwyr gwblhau Ffurflenni’r 
Cais Sengl mewn lleoliadau cymunedol. 

 Mae’r cymorth yn cael ei roi’n barhaus i sicrhau 
bod yr holl ffermwyr yn gallu ateb y gofynion o 
ran hawlio ar-lein erbyn 2016. 
 
12,204 o Ffurflenni’r Cais Sengl wedi’u cyflwyno 
ar-lein erbyn canol nos ar 15 Mai 2015, sy’n 
cynrychioli 72% o’r cyfanswm a ddaeth i law 
erbyn y dyddiad cau. 

Gweithio mewn 
partneriaeth gyda BBC 
Cymru a gorsafoedd radio 
cymunedol lleol i ddarparu 
negeseuon eglur ynglŷn â 
manteision Cynhwysiant 
Digidol. 

Cysylltiadau agos â’r BBC, a all fod o 
gymorth i sefydlu negeseuon am 
gynhwysiant digidol mewn mentrau a 
arweinir gan y BBC 
 

 Mae’r BBC wedi’i gynnwys ar Fwrdd y Rhaglen 
Cynhwysiant Digidol ac yn cefnogi prosiectau 
digidol megis y rhaglen ‘Make It Digital’ i 
hyfforddeion. 
 
Bydd y BBC yn cyflwyno’r prosiect Micro;bit 
mewn ysgolion uwchradd y gwanwyn hwn.  

Codi ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd cynhwysiant 
digidol i awdurdodau lleol – 
fel modd i ymgysylltu’n fwy 
effeithiol â dinasyddion, ac 
fel ffordd o wneud arbedion 
ar adeg pan fo pwysau 
cynyddol ar wariant 
cyhoeddus.    

Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol bellach 
yn ymgysylltu’n weithredol â 
gweithgareddau cynhwysiant digidol gyda 
llawer yn cyflogi swyddogion cynhwysiant 
digidol pwrpasol.   
 
 
 

Mae gwasanaethau 
Awdurdodau Lleol yn 
adnabod materion 
Cynhwysiant Digidol 
ac yn cynnwys y 
rhain yn eu 
gwasanaethau. 

Cydgysylltu gweithgareddau cynhwysiant 
digidol, gan gynnwys datblygu a chryfhau 
partneriaethau a sefydlwyd yn flaenorol mewn 
ardaloedd awdurdodau lleol trwy C2.0. 
 
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn 
eistedd ar Fwrdd y Rhaglen Cynhwysiant Digidol 
i sicrhau bod arfer gorau’n cael ei ledaenu ar 
draws awdurdodau lleol. 

 
Amcan 10: Meithrin cysylltiadau â sefydliadau yn y sector preifat i hyrwyddo’r agenda ar gynhwysiant digidol. 
 
Camau 
Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn 
yn ei wneud 

Sut y byddwn yn 
gwybod 

Statws 

Codi 
ymwybyddiaeth o 
faterion 
cynhwysiant 
digidol ymhlith y 

Bydd 
Cymunedau 
Digidol Cymru 
yn ennyn 
ymgysylltiad 

Mwy o bobl yn cael eu 
cynnwys yn ddigidol. 
 
Y sector preifat yn 
cynyddu nifer ei 

Yn barhaus: 
x Wedi ymgysylltu ag archfarchnadoedd i ddarparu gweithgareddau cynhwysiant 

digidol yn eu siopau. 
x Yn ymgysylltu â Three Mobile i archwilio ffyrdd y gallant gefnogi cynhwysiant 

digidol. 
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sector preifat ac 
archwilio sut y 
gallant gyfrannu 
at helpu mwy o 
bobl i fynd ar-lein  
 
.  
 
.   

rhanddeiliaid ar 
lefel ranbarthol/ 
leol trwy 
gydgysylltwyr. 
 
Ennyn 
ymgysylltiad 
cyflogwyr mawr 
trwy gyflwyno 
cyfleoedd 
gwirfoddoli i’w 
staff. 
 
Mae 
swyddogion o 
Adran yr 
Economi, 
Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth a’r 
Adran Addysg a 
Sgiliau yn 
Llywodraeth 
Cymru yn 
ymgysylltu â’r 
sector preifat 
trwy eu 
rhwydweithiau.  
 
Ennyn 
ymgysylltiad 
cwmnïau angori 
gan weithio trwy 
rwydweithiau 
presennol 
Llywodraeth 

gwsmeriaid trwy 
gyrhaeddiad ehangach â 
thechnolegau digidol o’i 
gymharu â’r cwsmeriaid 
y bu’n eu cyrraedd yn 
draddodiadol. 
 
Busnesau mwy 
cystadleuol yng 
Nghymru.  
Cynyddu nifer y 
sefydliadau sy’n rhan o 
gyflawni cynhwysiant 
digidol.  
 

x Ymgysylltiad â’r elfennau eraill sydd wedi’u cynnwys yn Cymru Ddigidol i 
sicrhau bod Cynhwysiant Digidol yn cael ei integreiddio’n llawn. Mae hyn yn 
cynnwys cysoni gwaith ar gynhwysiant digidol â’r broses o gyflwyno Cyflymu 
Cymru, a sicrhau bod ein gwasanaethau cyhoeddus digidol yn sefydlu 
Cynhwysiant Digidol yn eu dyluniad a’r broses o’u rhoi ar waith.  

x Cydweithio’n agos gyda BT i sicrhau bod eu gweithgareddau Cynhwysiant 
Digidol yn gyson â Cymunedau Digidol Cymru i gynyddu’r effaith i’r eithaf. Mae 
Cymunedau Digidol Cymru wedi ymgysylltu’n weithredol â BT. Maent wrthi ar 
hyn o bryd yn archwilio mentrau gwirfoddoli ym maes Cynhwysiant Digidol ar 
gyfer staff BT. 

x Ymgysylltu â Swyddfeydd Post i gyfeirio unigolion at gymorth priodol yn eu 
hardal.  

x Wedi datblygu perthnasoedd gyda nifer o gwmnïau ailgylchu cyfrifiaduron yng 
Nghymru sy’n gallu cefnogi’r agenda Cynhwysiant Digidol. 

x Mae Cymunedau Digidol Cymru yn helpu i gydgysylltu gweithgareddau gan y 
sector preifat gan gynnwys menter ‘Digital Eagles’ Barclays er mwyn sicrhau 
eu bod yn cael yr effaith fwyaf posibl lle maent yn gweithredu. 

x Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn ymgysylltu â’r Rhaglen Manteisio ar Fand 
Eang Cyflym Iawn i gefnogi gweithgareddau Cynhwysiant Digidol. 

x Mae sawl sefydliad yn y sector preifat wedi cynnig, drwy ddatganiadau’n nodi’r  
manteision i’r gymuned yn y gwaith caffael drwy’r Fframwaith Cynhyrchion a 
Fframwaith TG, brofiad gwaith a lleoliadau diwydiannol gyda chwmnïau 
technolegol. 

x Wrth i ragor o Fframweithiau TGCh a Digidol y Gwasanaethau Caffael 
Cenedlaethol gael eu dyfarnu bydd y pwll o fanteision i’r gymuned yn tyfu. 

x Edrych am gyfleoedd gyda Microsoft. 
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Cymru. 
 
Aros gyfuwch â 
gweithgareddau 
a gyflawnir gan 
bartneriaid 
GoOnUK ledled 
y DU gyfan i 
sicrhau bod 
canghennau 
yng Nghymru’n 
cymryd rhan 
mewn 
gweithgareddau 
Cynhwysiant 
Digidol. 

 
 

Amcan 11: Datblygu cynghreiriau â’r trydydd sector i hyrwyddo’r agenda ar gynhwysiant digidol. 
 
Camau Gweithredu Allweddol Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn gwybod Statws 
Ymgysylltu â sefydliadau a rhwydweithiau 
cymunedol a gwirfoddol cenedlaethol a lleol 
i adnabod cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a 
chanlyniadau economaidd, gan gynnwys 
defnyddio’r cyfryngau digidol a chymorth 
cymar i gymar.  
 

Bydd Cymunedau Digidol 
Cymru yn rhoi hyfforddiant a 
chymorth i 400 o sefydliadau 
ar draws y sector preifat, y 
sector cyhoeddus a’r trydydd 
sector bob blwyddyn o ran sut 
i ennyn ymgysylltiad pobl â 
thechnolegau.  
 
Astudiaethau achos 
clyweledol sy’n ymwneud â 
bywyd go iawn wedi’u casglu 
a banc adnoddau wedi’i 
sefydlu. 

Llai o bobl wedi’u hallgáu’n 
ddigidol.  
 
Sefydliadau’r trydydd sector 
yn dod yn fwy effeithlon a 
chystadleuol fel eu bod yn 
fwy cynaliadwy. 

 
Bydd Cymunedau Digidol Cymru, fel 
rhan o waith monitro, yn cynhyrchu 
astudiaethau achos i gofnodi effaith a 
manteision uniongyrchol cynhwysiant 
digidol.  
 
Cyflogai o Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru wedi’i secondio i 
Cymunedau Digidol Cymru i fynd ati 
ymhellach i greu cynghreiriau ar draws 
y trydydd sector.  
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Mae Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru yn bartner 
strategol yn Cymunedau 
Digidol Cymru, sy’n helpu i 
sefydlu gweithgareddau 
Cynhwysiant Digidol ar draws 
y trydydd sector. 

 
Amcan 12: Datblygu sylfaen wirfoddolwyr i hybu gweithgareddau cynhwysiant digidol. 
 
Camau Gweithredu Allweddol Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn 

gwybod 
Statws 

Adnabod sefydliadau a rhwydweithiau 
gwirfoddoli presennol sy’n gallu cefnogi’r 
agenda Cynhwysiant Digidol. 
 
Datblygu fframweithiau hyfforddiant gyda 
sicrwydd ansawdd ar gyfer gwirfoddoli. 
 
Recriwtio a chefnogi a hyfforddi 
gwirfoddolwyr o bob sector.  
 

Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn 
darparu hyfforddiant ar gyfer 
gwirfoddolwyr ac yn sicrhau eu 
hansawdd. 
 
Mae clystyrau Cymunedau yn Gyntaf 
wedi adnabod Cynhwysiant Digidol fel 
blaenoriaeth mewn sawl ardal, ac mae 
gwirfoddolwyr yn helpu i ddarparu.  
 
Mae astudiaethau achos o fodelau 
gwirfoddoli effeithiol wedi cael eu casglu 
fel bod arfer gorau’n gallu cael ei rannu.  
 
Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn 
annog ac yn cynorthwyo sefydliadau i 
recriwtio a defnyddio 500 o wirfoddolwyr 
y flwyddyn i helpu pobl i fynd ar-lein. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn arwain trwy 
esiampl gyda staff Llywodraeth Cymru yn 
manteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli ym 

Mwy o allu i 
gefnogi mwy o 
bobl sydd wedi’u 
hallgáu’n ddigidol.   
 
Cymorth gwell yn 
cael ei roi gan 
wirfoddolwyr i’r 
rhai sydd wedi’u 
hallgáu’n ddigidol.  
 
Sgiliau gwell sy’n 
gallu helpu pobl i 
ddod o hyd i waith.  

Trwy strategaeth ymadael C2.0, fe 
wnaed gwaith i sefydlu gwirfoddoli 
ym maes Cynhwysiant Digidol mewn 
cymunedau.  
 
Mae’r cyflogai o Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru a secondiwyd i 
Cymunedau Digidol Cymru wedi 
sefydlu cysylltiadau cryf â 
chanolfannau gwirfoddol a 
rhwydweithiau gwirfoddoli eraill. 
 
Wedi cynorthwyo myfyrwyr 
Bagloriaeth Cymru i ymgysylltu â 
phobl hŷn sydd wedi’u hallgáu’n 
ddigidol fel rhan o’r elfen datblygu / 
ymgysylltu cymunedol o’u 
cymhwyster. 
 
Yn datblygu trefniant gwirfoddoli 
ffurfiol gyda’r Geidiau i gefnogi pobl 
sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol, trwy’r 
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maes sgiliau digidol mewn cymunedau 
sy’n agos at ein prif swyddfeydd. 

Bathodyn Arwyr Digidol. 

Gweithredu rhwydwaith gwirfoddoli ym 
maes Cynhwysiant Digidol ac archwilio’r 
posibilrwydd o ychwanegu at y wefan 
gwirfoddolicymru.net er mwyn gwella 
ymwybyddiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli a’u 
hygyrchedd.  
 

Trafodaethau gyda Thîm Trydydd Sector 
Llywodraeth Cymru i drafod y ffordd 
ymlaen 

Yn mynd rhagddo 
Ar hyn o bryd mae’r wefan 
gwirfoddolicymru.net yn galluogi 
unigolion i chwilio am gyfleoedd 
gwirfoddoli sy’n gysylltiedig â 
Chyfrifiaduron a Thechnoleg.  
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru yn 
cydgysylltu cyfleoedd gwirfoddoli, 
gan weithio gyda sefydliadau sy’n 
gallu darparu gwirfoddolwyr a’r rhai 
sy’n gallu eu derbyn i ddarparu 
gweithgareddau cynhwysiant digidol. 

 
Amcan 13: Datblygu cynnwys dwyieithog i hyrwyddo’r ymgysylltu â TGCh. 
 
Camau 
Gweithredu 
Allweddol 

Sut y byddwn yn ei 
wneud 

Sut y byddwn 
yn gwybod 

Statws 

Cynorthwyo Tîm y 
Gymraeg i gynyddu 
cynnwys digidol 
Cymraeg.   
 

Mae Strategaeth y 
Gymraeg a Chynllun 
Gweithredu Technoleg 
a’r Cyfryngau Digidol 
Cymraeg yn amlygu 
pwysigrwydd cynnwys 
Cymraeg ar y 
cyfryngau digidol. 
 
Mae Uned y Gymraeg 
wedi rhoi grantiau 
trwy’r gronfa technoleg 

Datblygu 
sgiliau digidol 
pobl trwy 
brosiectau 
creu cynnwys. 
 
Trefnu bod 
mwy o 
gynnwys ar 
gael i’r 
cyhoedd yn 
rhad ac am 

Wrthi’n mynd rhagddo.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi grant i Lyfrgell Genedlaethol Cymru i arwain y 
gwaith o ddatblygu Gwasanaeth Llyfrgell Digidol Cenedlaethol Cymru. Bydd y cyllid 
yn galluogi’r Llyfrgell Genedlaethol i weithio mewn partneriaeth gyda llyfrgelloedd 
eraill yng Nghymru i roi mynediad am ddim i bobl ledled Cymru at ystod eang o 
gynnwys ar-lein gan gynnwys adnoddau hanes teulu, papurau newydd a deunydd 
cyfeirio cyffredinol. Bydd y bartneriaeth hefyd yn darparu mynediad o bell ar-lein yn 
rhad ac am ddim at e-lyfrau ac e-gylchgronau. 
 
Mae gwefan Casgliad y Werin Cymru yn darparu platfform dwyieithog ar gyfer 
cynnwys treftadaeth ddiwylliannol digidol mewn ystod o gyfryngau. Mae tîm Casgliad 



 

Tudalen 60 o 62 
 

Cynorthwyo 
amgueddfeydd, 
archifau a 
llyfrgelloedd i 
ddatblygu cynnwys 
dwyieithog ar-lein 
gan gynnwys: 
1. Casgliad y Werin 
Cymru. 
2. Prosiectau 
digidol cysylltiedig: 
3. Gweithio mewn 
partneriaeth gyda 
Llyfrgell 
Genedlaethol 
Cymru a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus, 
academaidd ac 
mewn 
gweithleoedd i 
gaffael a darparu 
mynediad ar-lein 
yn rhad ac am 
ddim at bapurau 
newydd / deunydd 
cyfeirio. 

a chyfryngau digidol 
Cymraeg i gefnogi 
gweithgareddau sydd 
wedi’u bwriadu i hybu a 
hwyluso defnydd o’r 
Gymraeg trwy 
dechnoleg a’r 
cyfryngau digidol. 
 
Cynyddu’r cynnwys a’r 
gallu i gyflawni 
swyddogaethau ar 
wefan Casgliad y Werin 
Cymru a datblygu 
Gorsafoedd 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol Digidol i 
ymgysylltu â grwpiau 
cymunedol. 
 
Darparu cyllid grant ar 
gyfer prosiectau sy’n 
cynnwys creu cynnwys 
digidol (bydd y 
cynnwys ar gael trwy 
wefan Casgliad y Werin 
Cymru). 
 
Darparu mynediad di-
dâl at wasanaethau 
papurau newydd a 
gwybodaeth gyfeirio ar-
lein sy’n seiliedig ar 
danysgrifiad. 
 

ddim er mwyn 
denu pobl at 
adnoddau/ 
gwasanaethau 
ar-lein . 

y Werin Cymru yn mynd ati’n weithredol i annog unigolion a grwpiau cymunedol i 
ddarparu cynnwys digidol yn ogystal â rhannu deunydd a ddarperir gan bartneriaid 
eraill (gan gynnwys sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol lleol a chenedlaethol). 
Mae’r wefan yn cynnwys amrywiaeth o gynnwys digidol, gan gynnwys adnoddau 
dysgu ffurfiol, yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
 
Trwy Is-adran Cymunedau a Phobl Ifanc Llywodraeth Cymru, darperir cyllid ar gyfer 
partneriaid cymunedol sy’n mynd ati’n weithredol i hybu ymgysylltu dwyieithog â 
TGCh. Er enghraifft, mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn gwella natur 
ryngweithiol ei gwefan trwy gyflwyno 12 o wasanaethau y gall ymwelwyr eu 
defnyddio ar-lein yn lle gorfod ffonio neu ymweld â’r Eisteddfod. Fe wnaeth yr Urdd 
letya cyfleoedd ym maes llythrennedd digidol megis codio, arddangosiad argraffu 3 
Dimensiwn a chreu bydoedd yn Minecraft yn yr Eisteddfod ym mis Mai. 
 
Menter sy’n cael ei hariannu gan yr un Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol 
Cymraeg yw Gemtiwb, gan Cwmni Da, sy’n gweithio gyda phobl ifanc yng ngogledd 
orllewin Cymru i recordio a chyhoeddi pytiau sy’n egluro’r camau ar gyfer symud 
ymlaen mewn gemau fideo gyda sylwebaeth Gymraeg. Minecraft a FIFA yw’r 
ffefrynnau ac mae mwy na 100 o glipiau fideo wedi cael eu cyhoeddi’n barod.  
 
Mae’r Gangen Adnoddau Cymraeg mewn Addysg yn Adran Addysg a Sgiliau 
Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau addysgol Cymraeg a 
dwyieithog i gefnogi pynciau o’r Cyfnod Sylfaen i addysg bellach. Mae’r Gangen yn 
comisiynu ystod eang o ddeunyddiau addysgol Cymraeg a dwyieithog er mwyn 
sicrhau bod cyflenwad cyson o adnoddau addysgol ar gael i ddysgwyr sy’n ateb 
gofynion y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru. Roedd dros 60 y cant o’r 
adnoddau a gomisiynwyd yn 2014-15 yn ddigidol neu’n cynnwys elfen ddigidol. 
Mae’r adnoddau digidol a gomisiynwyd ar gael trwy Hwb.  Ennyn ymgysylltiad 

pobl â 
gweithgareddau 
cynhwysiant digidol 
cymunedol yn eu 
dewis iaith. 
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Hyrwyddo’r e-lyfrau ac 
e-gylchgronau di-dâl 
newydd a gynigir gan 
lyfrgelloedd cyhoeddus 
i annog mwy o bobl i 
fynd ar-lein. 

. 
Amcan 14: Cynnal perthynas agos a chydweithredol â Llywodraeth y DU a mentrau ar lefel y DU i hyrwyddo’r agenda ar gynhwysiant digidol yng 
Nghymru. 
 
Camau Gweithredu Allweddol Sut y byddwn yn ei 

wneud 
Sut y byddwn yn 
gwybod 

Statws 

Ymgysylltu’n agos â 
gweinyddiaethau eraill i sicrhau 
bod arfer gorau’n cael ei rannu.  
 

Bod yn rhan o is-grwpiau 
a arweinir gan Lywodraeth 
y DU ar Gynhwysiant 
Digidol. 
 
Cymryd rhan ym maes 
gwaith y Cyngor 
Prydeinig-Gwyddelig ar 
gynhwysiant digidol. 

Bydd Cymru wedi 
cael y budd gorau 
posibl o bolisi a 
mentrau’r DU. 
 

Mae perthynas glòs yn cael ei chynnal â thîm yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (Swyddfa’r Cabinet 
gynt) trwy bresenoldeb yng nghyfarfodydd yr is-grŵp 
Cynhwysiant Digidol sy’n cynnwys adrannau Llywodraeth y 
DU a’r cenhedloedd. 
 
Mae cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal gyda 
gweinyddiaethau sy’n rhan o’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig. 
Ym mis Mawrth 2015, lletyodd Llywodraeth Cymru gyfarfod 
rhwng y gweinyddiaethau, a oedd yn cynnwys ymweliad safle 
â sesiwn Cynhwysiant Digidol. 

Ymgysylltu â Go On UK a 
phartneriaid unigol Go On UK i 
sicrhau bod Cymru’n cael budd o 
fentrau ar lefel y DU gyfan.  
 

Cynyddu i’r eithaf y 
cyfleoedd sydd ar gael i 
Gymru a ddarperir gan 
bartneriaid Go On UK. 

Mae prosiectau Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall 
yn seiliedig ar brosiect yng Nghymru a ariannwyd gan C2.0.   

 
Amcan 15: Cael data a gwaith ymchwil dibynadwy am allgáu digidol yng Nghymru ar gyfer llunio polisi, meincnodi a gwerthuso. 
Camau Gweithredu Allweddol Sut y byddwn yn ei wneud Sut y byddwn yn 

gwybod 
Statws 

Aros gyfuwch ag ymchwil 
bresennol gan gynnwys 

Data a chanlyniadau ymchwil 
blynyddol cadarn ar lefel Cymru gyfan 

Dealltwriaeth well 
am dystiolaeth y 

Wrthi’n mynd rhagddo 
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dadansoddiad parhaus o ffigyrau 
ar Gynhwysiant Digidol o Arolwg 
Cenedlaethol Cymru a chan 
Ofcom, y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol, OXIS, y BBC, Go On 
UK, adrannau Llywodraeth y DU 
ac eraill megis Remploy a 
Chymdeithasau Tai.  

ac awdurdodau lleol, ac yn ôl grwpiau 
blaenoriaeth trwy Arolwg 
Cenedlaethol Cymru.  
 
Ymchwil bwrpasol gan sefydliadau 
sy’n gweithio gyda’r grwpiau 
blaenoriaeth allweddol sydd wedi’u 
hallgáu.  
 
Dylanwadu ar eraill i gynnwys 
cwestiynau sy’n ymwneud â 
chynhwysiant digidol mewn arolygon 
eraill i ddarparu sail well ar gyfer 
ymyriadau cynhwysiant digidol sydd 
wedi’u bwriadu ar gyfer y grwpiau hyn.  

gellir seilio polisi ac 
arfer arni. 
 
Mwy o 
ddealltwriaeth am 
broffil a phatrymau 
defnydd y 
gynulleidfa. 
 
Ymyriadau wedi’u 
targedu’n well. 

Ffigyrau Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014-2015 
wedi’u cyhoeddi ar 11 Mehefin 2015. 
 
Diweddariadau rheolaidd y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol. 
 
Arolwg blynyddol Ofcom. 
 
Ymchwil fanwl gan Remploy i agweddau eu 
cwsmeriaid at ddefnyddio TGCh.  

Cynnal cyswllt agos â’r 
Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Dadansoddi i gomisiynu 
dadansoddiad manylach o 
grwpiau penodol, anos i’w 
cyrraedd sydd wedi’u hallgáu’n 
ddigidol er mwyn goleuo polisi ac 
arfer.   

Adroddiad sy’n cynnwys mwy o 
dystiolaeth a dealltwriaeth am y 
grwpiau hynny sydd anoddaf i’w 
cyrraedd. 

Mae trafodaethau parhaus yn cael eu cynnal gyda 
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi 
Llywodraeth Cymru.  
 
Fel cam dilynol ar ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 
2013-14, fe gomisiynodd Uned Cynhwysiant 
Digidol Llywodraeth Cymru ymchwil, a oedd yn 
golygu ailgysylltu ag is-sampl o’r rhai a oedd 
wedi’u hadnabod fel pobl a oedd wedi’u heithrio’n 
ddigidol, er mwyn cael dealltwriaeth well am y 
rhesymau pam nad yw pobl sydd wedi’u hallgáu’n 
ddigidol yn defnyddio’r rhyngrwyd ar hyn o bryd. 
Cyhoeddwyd yr Adroddiad Ymchwil ar 27 Mai 
2015.  

Comisiynu gwerthusiad o 
Cymunedau Digidol Cymru. 

Bydd gwerthusiad annibynnol yn 
dechrau yn 16-17, a fydd yn helpu i 
oleuo ymyriadau o ran Cynhwysiant 
Digidol yn y dyfodol. 

Mae’r gwerthusiad yn y cam caffael. 

 
 


