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Beth sy’n ddibynadwy ar-lein? 
Arweiniad i rieni a gofalwyr

Nod y daflen hon ydy eich helpu chi i ddeall a rhoi hyder i chi drafod thema Diwrnod 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel eleni,‘Rhyngrwyd Ddibynadwy: beth sy’n 
ddibynadwy yn y byd ar-lein’ gyda’ch plentyn.
Bydd rhai pobl ifanc yn gwybod bod cynnwys ffug a chamarweiniol ar gael ar-lein, ond 
efallai bod y syniad nad oes modd ymddiried ym mhopeth rydych chi’n ei weld ar y 
rhyngrwyd yn syniad newydd i rai. Gall trafod y pwnc yn rheolaidd eu helpu i ddod i’r 
arfer o gwestiynu a gwerthuso’r hyn maen nhw’n ei weld ar-lein.

Sut mae plant a phobl ifanc yn 
dod ar draws cynnwys ffug neu 
gamarweiniol ar-lein?
Mae rhai enghreifftiau wedi’u cynnwys isod, ond yr arbenigwr gorau i ateb y cwestiwn hwn ydy 
eich plentyn! Gofynnwch i’ch plentyn beth mae’n hoffi ei wneud ar-lein a ble mae’n mynd i gael 
gwybodaeth er mwyn cychwyn y sgwrs hon.

Hysbysebu Abwyd clicio (Clickbait)

Adolygiadau a sgoriau unochrog
Theorïau cynllwyn

Lluniau a fideos wedi’u golygu 
Straeon newyddion anghywir 
neu’n rai sy’n cael eu gorliwio

Sgamiau a gwe-rwydo

Pobl a negeseuon 
annibynadwy
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Beth ydy’r risgiau sy’n gysylltiedig â 
chynnwys ffug neu gamarweiniol ar-lein?
Mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar y cymhelliad a’r cyd-destun. Gallai risgiau sy’n 
gysylltiedig â chynnwys ffug neu gamarweiniol ar-lein gynnwys:
● Creu ofn/dicter/panig
● Gwario arian ar gynnyrch sy’n cael ei werthu o dan haeriadau anwir
● Gwybodaeth anghywir yn effeithio ar farn y cyhoedd
● Niwed neu anaf personol, ee honiadau ffug am golli pwysau
● Niwed corfforol, ee cyfarwyddiadau anghywir ar gyfer trwsio sgrin ffôn sydd wedi torri
● Effaith negyddol ar les, ee teimlo eu bod yn cael eu targedu neu’n ddi-rym

Sut ydych chi’n gwirio ffeithiau ar-lein?
Os byddwch chi’n gweld rhywbeth dryslyd, amheus, dychrynllyd neu hyd yn oed sy’n 
swnio’n rhy dda i fod yn wir ar-lein, gall y cyngor isod eich helpu chi i benderfynu a allwch chi 
ymddiried yn yr wybodaeth neu beidio.

Ystyriwch y 
ffynhonnell  

O ble neu gan bwy mae’r wybodaeth hon wedi dod ac a oes gennym reswm i 
gredu ei bod yn ddibynadwy? (ee bydd hysbyseb bob amser yn ceisio gwneud i’r 
cynnyrch sy’n cael ei werthu swnio’n dda er mwyn ein perswadio ni i’w brynu!)

Ystyriwch y 
cymhelliad 

Pam mae’r wybodaeth hon ar-lein? A oes rhywun yn cael ei dalu am ei bostio, 
neu’n ceisio dylanwadu ar farn y cyhoedd? (ee bydd ymgyrch wleidyddol bob 
amser yn dymuno gwneud i’w hymgeisydd swnio fel y dewis gorau!)

Ystyriwch yr  
hyn rydych  
chi’n ei wybod 

Beth ydych chi’n ei wybod am hyn yn barod? Ydy’r hyn rydych chi’n ei weld 
ar-lein yn dweud yr un fath neu rywbeth gwahanol? Ydych chi’n gwybod digon i 
benderfynu a ydych chi am ymddiried yn yr wybodaeth neu beidio? Os nad ydych 
chi, rhaid gwneud mwy o ymchwil. 

Gwiriwch nifer 
o ffynonellau

Ewch ar wefan arall, gwyliwch fideo arall neu darllenwch erthygl wahanol. Po 
fwyaf o ffynonellau sy’n dweud yr un fath, a po fwyaf dibynadwy ydy’r ffynonellau 
hynny, po fwyaf tebygol ydy hi y gallwch chi ddibynnu ar yr wybodaeth.

Beth mae  
pobl eraill yn ei 
ddweud? 

Holwch eich ffrindiau neu aelodau o’r teulu i gael barn rhywun arall. Beth mae 
pobl eraill yn ei ddweud ar-lein fel sylwadau, adolygiadau neu sgoriau? Cofiwch, 
mae’n bosib bod mantais bersonol neu ariannol yn dylanwadu ar y rhain hefyd.

Defnyddiwch 
wefan sy’n  
gwirio ffeithiau

Mae sefydliadau annibynnol sy’n chwilio, yn datgelu ac yn gwrthwynebu unrhyw 
honiadau ffug neu gamarweiniol sydd i’w gweld ar-lein. Yn y DU, dyma’r wefan: 
fullfact.org.

Gwnewch 
rywbeth 

Y peth olaf rydyn ni am ei wneud ydy lledaenu gwybodaeth anghywir ymhellach. 
Ystyriwch roi gwybod am y mater, neu ddweud wrth ffrindiau a theulu nad ydy’r 
wybodaeth yn ddibynadwy. Efallai y gallech wneud sylw, ond peidiwch â rhannu’r 
wybodaeth!

http://fullfact.org
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Sut gallaf i gefnogi fy mhlentyn i adnabod 
cynnwys ffug neu gamarweiniol?

Siaradwch â’ch gilydd  
Siaradwch â’ch plentyn yn rheolaidd am sut mae’n defnyddio technoleg a ble mae’n chwilio 
am wybodaeth ar-lein. Trafodwch pwy mae eich plentyn yn ei ddilyn, pa fath o hysbysebion 
mae’n eu gweld a pha straeon sy’n amheus neu sy’n ei synnu. Bydd gwrando ar eich plentyn 
yn rhoi’r syniad gorau posib i chi o sut gallwch chi ei gefnogi. Ddim yn siŵr lle i ddechrau? 
Beth am gael golwg ar ein taflen ‘Syniadau ar gyfer dechrau sgwrs’ i rieni a gofalwyr?
 Gosodwch esiampl  
Os byddwch chi’n dod ar draws stori newyddion ffug, neu’n cael neges e-bost gwe-rwydo, 
siaradwch â’ch plentyn am sut gwnaethoch chi sylwi arno a thrafod beth wnaethoch chi.  
Beth am ofyn i’ch plentyn am ei farn? Efallai bod eich plentyn wedi clywed amdano’n barod 
neu wedi gweld rhywbeth tebyg. Os nad ydy’ch plentyn wedi dod ar draws rhywbeth fel 
hyn o’r blaen, mae’n gyfle dysgu i’r ddau ohonoch chi. Mae gweld rhiant yn cwestiynu ac yn 
gwerthuso cynnwys ar-lein yn dysgu pobl ifanc am bwysigrwydd gwneud yr un fath.
 Meddyliwch cyn rhannu  
Gallech gael eich temtio i rannu cynnwys sy’n achosi syndod neu sy’n tynnu sylw ar-lein 
â’ch plentyn neu mewn sgyrsiau grŵp teulu. Ond, cofiwch wirio ffeithiau’r dolenni hyn cyn 
gwneud unrhyw beth. Mae’n bosib y byddai rhai plant yn credu rhywbeth y byddai rhiant 
wedi’i anfon heb ei gwestiynu, ac efallai y byddai plant hŷn yn ei chael hi’n anodd neu’n 
anghyfforddus dweud os ydy’r neges yn ffug neu’n gamarweiniol. Dyma gyfle arall i osod 
esiampl dda o ran sut mae rhannu gwybodaeth ar-lein mewn ffordd gyfrifol.
 Holwch eich plentyn  
Gall cynnwys ffug a chamarweiniol ar-lein wneud i rywun deimlo’n ypset ac yn ddryslyd, 
ee honiadau niweidiol sy’n targedu grwpiau penodol, neu gyngor am ffordd o fyw nad 
yw’n iach. Mae’n bosib y bydd pobl ifanc yn teimlo’n ddi-rym pan fyddan nhw’n gweld 
cymaint o gynnwys annibynadwy. Holwch eich plentyn am ei fywyd ar-lein yn rheolaidd, a 
gofynnwch iddo sut mae’r pethau mae’n eu gweld yn gwneud iddo deimlo. Mae hwn yn 
fater sy’n effeithio ar bob un ohonom. Sicrhewch eich plentyn eich bod chi yno i siarad am 
y pethau sy’n gwneud iddo deimlo’n ypset ac i’w gefnogi â sut mae’n teimlo.
 Gofynnwch am help a chymorth  
Rydyn ni’n gofyn i bobl ifanc siarad am bethau nad ydyn nhw’n siŵr yn eu cylch, ac rydyn 
ni’n gofyn i chi wneud yr un fath hefyd! Mae’n ddigon posib y byddwch chi’n dod ar draws 
rhieni neu ofalwyr eraill sy’n ceisio cael gwybod sut gallan nhw helpu eu teulu i osgoi 
gwybodaeth ffug a manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd. 

Mae rhagor o wybodaeth am ble i gael rhagor o gymorth ar dudalen ‘Angen Help?’ 
Childnet. Gallwch gymryd camau i gefnogi eich plentyn ar-lein drwy ddefnyddio 
nodweddion fel adrodd ar amryw o apiau, gemau a gwasanaethau, a defnyddio 
gosodiadau preifatrwydd ar gyfryngau cymdeithasol.
I gael rhagor o gyngor, ewch i adran cyngor allweddol i rieni a gofalwyr ar wefan 
Childnet: childnet.com/parents-and-carers/hot-topics/critical-thinking

http://childnet.com/parents-and-carers/hot-topics/critical-thinking
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Geirfa 
   Clickbait  Testun neu lun wedi’i ddylunio i hoelio sylw defnyddwyr a’u hannog i glicio arno. 

Mae perchnogion tudalennau sy’n cynnwys abwyd clicio yn cael eu talu gan 
hysbysebwyr ar sail nifer y bobl sy’n clicio/ei weld. 

   Theorïau 
cynllwyn

Mae’r rhain yn cael eu lledaenu’n aml yn answyddogol drwy sianeli cyfryngau 
cymdeithasol neu fforymau trafod ar-lein. Mae theorïau cynllwyn yn aml 
yn awgrymu bod pobl a sefydliadau pwerus yn ymwneud â chynllwynion 
cyfrinachol, yn ôl pob sôn, y tu ôl i ddigwyddiadau go iawn.

  Twyllwybodaeth Gwybodaeth anghywir sy’n cael ei rhannu’n fwriadol i ddrysu, camarwain neu 
ddylanwadu.

   Lluniau a fideos 
wedi’u golygu 

Pan fydd lluniau a fideos yn cael eu newid gan ddefnyddio meddalwedd 
ar-lein (ee i’w gwneud nhw edrych yn fwy ‘trawiadol’, i greu cynnyrch mwy 
gorffenedig, neu i newid eu hystyr hyd yn oed).

  Newyddion ffug Math o newyddion sy’n cynnwys gwybodaeth anghywir a allai gael ei rhannu’n 
fwriadol neu’n ddamweiniol.
Erbyn hyn mae llawer o bobl yn defnyddio’r term hwn mewn llawer o wahanol 
ffyrdd ar gyfer unrhyw beth ar-lein y credir ei fod yn ffug, yn gamarweiniol 
neu’n anghywir.

  Dylanwadwr Rhywun sy’n argymell neu’n hyrwyddo eitemau neu wasanaethau ar eu 
cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i’w nifer uchel (fel rheol) o ddilynwyr. 

  Camwybodaeth Gwybodaeth anghywir sy’n cael ei rhannu’n ddamweiniol, ond a fyddai’n gallu 
drysu, camarwain neu ddylanwadu.

   Proffiliau a ffyrdd 
o fyw ‘perffaith’

Pan fydd defnyddwyr ar-lein yn cyflwyno eu bywyd mewn ffordd a allai edrych 
yn hynod ddymunol i bobl eraill. Does dim sicrwydd ei fod yn cynrychioli eu 
bywyd go iawn yn gywir.

   Sgamiau a 
gwe-rwydo

Ymdrechion i ddwyn manylion banc neu fewngofnodi gan ddefnyddio 
negeseuon neu negeseuon e-bost ffug sy’n ymddangos yn swyddogol, ee 
negeseuon e-bost sy’n edrych fel petai oddi wrth eich banc, yn gofyn i chi 
anfon manylion eich cyfrif iddyn nhw eu gwirio.  

   Cynnwys 
noddedig 

Cynnwys ar-lein y mae hysbysebwr wedi talu iddo ymddangos. Yn cael ei 
ddylunio i edrych yn ‘naturiol’ yn aml. Yn cael ei gysylltu â dylanwadwyr ar 
gyfryngau cymdeithasol fel arfer.

   Hysbysebion 
wedi’u targedu

Hysbysebion sy’n cael eu hanelu atoch chi yn seiliedig ar eich gweithgarwch 
ar-lein a’ch hunaniaeth (ee rhywedd, oedran, lleoliad, ethnigrwydd ac ati).
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