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Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Ebrill ar Fil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU. 

Mae’r rhyngrwyd bellach yn rhan annatod o fywydau plant a phobl ifanc ac mae’n cynnig 
llawer o fuddion. Er hynny, mae’n hollbwysig ein bod yn sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc 
yn ddiogel yn y byd ar-lein. Rydym yn rhannu pryderon y Pwyllgor o ran effaith cyfryngau 
cymdeithasol a chynnwys ar-lein amhriodol. Fel llywodraeth, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i 
gymryd camau i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein.  

Rydym yn croesawu diddordeb y Pwyllgor ym Mil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU ac 
rydym wedi ceisio ymateb i’r cwestiynau a godwyd gennych isod.  

Y prif gymalau yn y Bil 

Rydym yn croesawu bwriad Llywodraeth y DU o ran cyflwyno’r Bil Diogelwch Ar-lein er mwyn 
gwneud y DU y lle mwyaf diogel yn y byd i fod ar-lein, gan sicrhau ar yr un pryd y gall pobl 
fwynhau eu hawl i ryddid mynegiant.  

Mae ‘gwasanaethau rhyngrwyd’ yn fater sydd heb ei ddatganoli ac sydd wedi’i gadw’n ôl 
gan Lywodraeth y DU. Er hynny, mae diogelwch a lles plant a phobl ifanc ar-lein yn un o brif 
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Rydym yn falch fod y Bil yn cydnabod yr angen i sicrhau 
rhagor o ddiogelwch i blant a phobl ifanc rhag cynnwys niweidiol ar-lein. Rydym yn credu’n 
gryf bod diogelu yn gyfrifoldeb a rennir ac rydym yn croesawu’r dyletswyddau a roddir ar 
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ddarparwyr ar-lein i gymryd camau i ddileu cynnwys niweidiol a chryfhau diogelwch rhag 
gweithgareddau sy’n bygwth diogelwch plant a phobl ifanc. 
 
Mae esemptiadau yn y Bil sy’n effeithio’n uniongyrchol ar Gymru. Mae’r rhain yn ymwneud 
â maes Addysg a Gofal Plant ac mae swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi gweithio’n 
agos gyda’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i sicrhau 
bod yr esemptiadau ar gyfer sefydliadau a darparwyr yn briodol ar gyfer Cymru. 
 
Fel y gwyddoch, ar 30 Mawrth gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar gyfer y Bil gerbron Senedd Cymru mewn perthynas â Chymal 175(5) sy’n 
rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i ddiwygio rhestr o ddarparwyr addysg a gofal plant yng 
Nghymru (Rhan 2 o Atodlen 1) a fydd wedi’u hesemptio o reoleiddio o dan y Bil. 
 
Ymgysylltu â Llywodraeth y DU 
 
Mae swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi ymgysylltu’n rheolaidd â swyddogion yn yr 
Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon cyn cyflwyno’r Bil ac 
yn dilyn hynny. Mae’r gwaith ymgysylltu hwn wedi cynnwys trafodaethau mewn perthynas â 
datblygu’r Bil yn ogystal ag ymgynghoriad mewn perthynas â blaenoriaethau o ran 
troseddau i’w cynnwys. Cynhaliwyd trafodaethau hefyd ag Ofcom fel y rheoleiddiwr a 
byddant yn parhau i weithio’n agos gydag Ofcom yng Nghymru wrth iddynt ddatblygu codau 
ymarfer.  

 
Ar ôl cyhoeddi’r Bil drafft ym mis Mai 2021, mae swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi bod 
yn ymgysylltu â’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar 
yr esemptiad ar gyfer darparwyr Addysg a Gofal Plant yng Nghymru ym mharagraff 10 a 
Rhan 2 o Atodlen 1 i’r Bil. 
 
Edrychwn ymlaen at barhau i ymgysylltu â Llywodraeth y DU wrth i’r Bil fynd drwy Senedd 
y DU.  
 
Diwygiadau i’r Bil Diogelwch Ar-lein  
 
Gyda Bil cymhleth fel hwn rydym yn rhagweld y bydd gwelliannau’n debygol o gael eu 
cyflwyno wrth iddo barhau i fynd drwy Senedd y DU. Byddwn yn parhau i weithio’n agos 
gyda Llywodraeth y DU i fonitro unrhyw welliannau a gynigir.  
 
Cynllun Gweithredu Cadernid Digidol mewn Addysg Llywodraeth Cymru 
 
O ran eich cwestiwn am ein hamcanion i ddiweddaru Cynllun Gweithredu Cadernid Digidol 
mewn Addysg Llywodraeth Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddarparu diweddariad blynyddol 
sy’n cofnodi ein cynnydd yn y maes hanfodol hwn.   
 
Mae’r cynllun gweithredu, a gyhoeddwyd yn wreiddiol fel y ‘cynllun gweithredu diogelwch 
ar-lein i blant a phobl ifanc yng Nghymru’ ym mis Gorffennaf 2018, yn nodi ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau partner ledled Cymru i wella 
darpariaeth, polisi ac arferion diogelwch ar-lein ledled Cymru. Yn 2020, fe wnaethom estyn 
y gwaith hwn ymhellach gan gydnabod y rôl bwysig sydd gan gadernid seiber a diogelwch 
data o ran sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein. Mae Gwella cadernid digidol 
mewn addysg: Cynllun gweithredu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein yn parhau i ddarparu 
ffocws ar gyfer ein gwaith pwysig ym maes diogelwch ar-lein, ac yn cefnogi ein cenhadaeth 
i wella cadernid digidol ein plant a’n pobl ifanc.   

https://hwb.gov.wales/parthau/cadwn-ddiogel-ar-lein/gwella-cadernid-digidol-mewn-addysg-cynllun-gweithredu-i-ddiogelu-plant-a-phobl-ifanc-ar-lein
https://hwb.gov.wales/parthau/cadwn-ddiogel-ar-lein/gwella-cadernid-digidol-mewn-addysg-cynllun-gweithredu-i-ddiogelu-plant-a-phobl-ifanc-ar-lein


 
 
Fe wnaethom gyhoeddi diweddariad eleni ym mis Mai yn amlinellu ein cynnydd yn ystod 
2021/22. Mae ein cydweithrediad parhaus â phartneriaid allweddol wedi arwain at ddatblygu 
meysydd gwaith newydd a fydd yn darparu ffocws i’r dyfodol ac yn ceisio sicrhau diogelwch 
ein plant a’n pobl ifanc yng Nghymru.   
 
Cydweithio mewn perthynas â diogelwch ar-lein  
 
Rydym yn cydnabod yr angen i gymryd camau cydweithredol ar draws y sectorau i fynd i’r 
afael â diogelwch ar-lein, ac rydym yn croesawu pob cam gweithredu sy’n helpu i ddiogelu 
plant a phobl ifanc yn y byd ar-lein.  
 
Fel rhan o ddull trawslywodraethol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â diogelwch ar-lein, 
rydym yn parhau i ymgysylltu â’r NSPCC ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gyda 
meysydd addysg a thechnoleg ddigidol, cymunedau a gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol i ddatblygu ymhellach ein cynllun gweithredu cadernid digidol mewn addysg. 
 
Rydym hefyd yn deall pwysigrwydd gweithio gyda phartneriaid arbenigol ac fel rhan o’n 
camau rydym yn gweithio gyda sefydliadau gan gynnwys yr Asiantaeth Troseddu 
Cenedlaethol, Sefydliad Internet Watch, Cyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd, 
Tarian (yr heddlu), Internet Matters a Childnet. Mae’r gwaith ymgysylltu hwn yn hanfodol er 
mwyn darparu dull amlddisgyblaeth i wella darpariaeth, polisi ac arferion cadernid digidol 
yng Nghymru.  
 
Byddwn yn parhau â’r gwaith ymgysylltu hwn wrth inni ddatblygu ein cynllun gweithredu 
amlasiantaeth i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol ymysg cymheiriaid. Bydd y cynllun yr ydym 
yn bwriadu ei gyhoeddi yn yr hydref yn amlinellu’r ymrwymiadau y bydd Llywodraeth Cymru 
yn bwrw ymlaen â hwy. Yn hollbwysig, bydd yn nodi sut y byddwn yn mynd i’r afael â’r rôl y 
mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae mewn perthynas â’r ymddygiadau hyn.   
 
Mae sicrhau bod llais plant a phobl ifanc wrth galon y gwaith hwn yn allweddol i’n dyheadau 
ar gyfer ein camau cydweithredol ym maes diogelwch ar-lein. Fel rhan o’r gwaith a wneir 
eleni, byddwn yn sefydlu panel cynghorol plant a phobl ifanc ar gadernid digidol. Caiff 
aelodau’r panel eu gwadd i rannu eu profiadau ar-lein a rhoi eu safbwyntiau a chipolwg a 
fydd yn siapio ac yn llywio cyfeiriad ein gwaith yn y maes hollbwysig hwn. 
 
Hyderwn y bydd y llythyr hwn yn darparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani ac yn rhoi 
sicrwydd i’r Pwyllgor bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella diogelwch plant a phobl 
ifanc pan fyddant ar-lein.  
 
Yn gywir, 
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