
CYNHWYSIANT DIGIDOL A SGILIAU DIGIDOL SYLFAENOL

Yn parhau i fod 
yn her 

Mae 17% o Breswylwyr 
Tai Cymdeithasol heb 
fynediad i’r rhyngrwyd, 
o gymharu â 5% o 
Rentwyr Preifat a 7% o 
Berchen-feddiannwyr.

Strategaeth Ddigidol i Gymru (Mawrth 2021)

Rydym yn gweithio i ‘roi’r cymhelliant, 
y mynediad, y sgiliau a’r hyder i bobl 
ymgysylltu â byd cynyddol ddigidol, 
yn seiliedig ar eu hanghenion’.

Mae’r holl ystadegau yn y ffeithlun hwn yn seiliedig ar Arolwg Cenedlaethol Cymru, o fis Ebrill i fis Mehefin 2021
**oni nodir fel arall, ee Learn My Way (Good Things Foundation) a DCW.

Yn ystod y pandemig, 
o fis Ebrill 2020 i fis 
Ionawr 2022, dechreuwyd 
11,378 o gyrsiau ac fe 
gafodd 10,083 o gyrsiau 
eu cwblhau.

Nid yw 20% o’r rhai heb unrhyw gymwysterau yn 
defnyddio’r rhyngrwyd yn bersonol, o gymharu 
â 10% o’r rhai â chymwysterau cenedlaethol is 
na lefel 2 (TGAU gradd D ac yn is).  
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5 Sgil Digidol Sylfaenol 

1 Rheoli gwybodaeth a 
chynnwys 

2 Cyfathrebu

3 Gwneud trafodion 

4 Datrys problemau

5 Bod yn ddiogel ac yn 
gyfreithlon ar-lein

Sgiliau 
Digidol 
Sylfaenol yn 
ôl Rhywedd 
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74%

Wedi eu hallgau’n 
ddigidol
Ddim yn defnyddio’r 
rhyngrwyd yn bersonol
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o ddefnyddwyr y rhyngrwyd (16 oed +) 
wedi arddangos pob un o’r 5 sgil digidol.77%

7% o oedolion sy’n 
byw yng Nghymru 
wedi’u hallgáu’n 
ddigidol (16 oed +)

Rhwystrau rhag ymgysylltu
Ysgogiad, sgiliau, cost, 
dyfeisiau a chysylltedd

‘Rhwystrau yn sgil y pandemig’:
• Mynediad at ganolfannau 

cymunedol/llyfrgelloedd/ysgolion;
• Diffyg cefnogaeth wyneb yn wyneb.

Tlodi Data yng Nghymru
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*Adroddiad Nesta/YLab ar Dlodi Data yng Nghymru a'r Alban – Ebrill 2021

£2miliwn y
flwyddyn
yn cael ei
ymestyn
tan 2025 

Llinell Amser Allgáu Digidol
(Oedolion sy’n byw yng Nghymru 16 oed + (Arolwg 
Cenedlaethol Cymru)
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Rhwng 1 Gorffennaf 2019 a 28 Chwefror 2022, 
mae CDC wedi: 

• cefnogi 76,986 o ddinasyddion i ennill 
cymhelliant, hyder a sgiliau digidol sylfaenol;

• cefnogi 4,377 o staff iechyd a gofal, y sector 
cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i 
ddod yn ddigidol hyderus;

• ymgysylltu â 1,648 o sefydliadau;

• hyfforddi 2,160 o wirfoddolwyr i ddarparu 
cymorth digidol i ddinasyddion. 


	CYNHWYSIANT DIGIDOL A SGILIAU DIGIDOL SYLFAENOL

