
www.getsafeonline.org

Ydy’ch plentyn yn dechrau 
yn y brifysgol yr hydref hwn?

Helpwch nhw i osgoi gorfod dysgu gwers anodd drwy gadw’n 
ddiogel ar-lein.



Gall bywyd myfyriwr fod 

yn brysur dros ben gyda 

gwaith cwrs, arholiadau, 

bywyd cymdeithasol 

dibendraw, ymweliadau i’r 

olchfa, aros yn ddiddyled 

a llu o bethau eraill.  

Felly y peth olaf y gall fod 

yn meddwl amdano yw’r 

posibilrwydd y gall ddioddef 

niwed ar-lein.

Mae ymchwil yn dangos 

bod pobl ifanc yn tueddu 

i gymryd mwy o risgiau 

ac felly’n fwy agored i 

dwyll neu gamdriniaeth a 

gyflawnir ar y rhyngrwyd. 

Ar y gorau, gallai hyn arwain 

at anghyfleustra, embaras 

neu golli swm bach o arian. 

Ond, ar y llaw arall, gallai 

gael effaith niweidiol ar 

ei arian, enw da, llesiant 

a hyd yn oed ei ddyfodol, 

gan gynnwys cael cofnod 

troseddol. Gallwch chi ei 

helpu i fwynhau bywyd 

ar-lein di-drafferth.

Rhannwch awgrymiadau’r dudalen hon â’ch plentyn... mae’n un peth yn llai i boeni amdano.   

Osgoi twyll  

Mae negeseuon testun, e-byst, negeseuon 

uniongyrchol a galwadau ffug sy’n honni i fod 
gan y banc, darparwr benthyciad myfyriwr neu 
CThEM yn gyffredin. Gall myfyrwyr tramor 
hefyd gael eu targedu gan dwyllwyr fisa. Gall 
clicio’n ddifeddwl – neu rannu gormod – 
gael effaith andwyol ar arian neu 
hunaniaeth eich plentyn, neu’r ddau.

Bancio 

Dylai eich plentyn ddilyn cyngor diogelwch ei fanc, gan 
gynnwys cadw ei fanylion banc a manylion ariannol 

eraill yn gyfrinachol, a throsglwyddo arian yn ddiogel 
gan ddefnyddio ap ei fanc. Dylai hefyd ddod i adnabod ei 
Gynghorydd Ariannol Myfyrwyr.

Gwneud taliadau

Dylid osgoi gwneud taliadau drwy drosglwyddiad banc i 

berson neu gwmni anhysbys ar gyfer blaendaliadau llety, 
ffioedd neu gostau a phryniannau eraill lle bynnag y bo’n 
bosibl. Mae’n annhebygol iawn y bydd y banc yn ad-dalu’r 
arian mewn achos o dwyll.

Rhentu

Os bydd eich plentyn wedi dod o hyd i lety mae’n ei hoffi, 
helpwch drwy fynd i weld y llety yn bersonol a gwneud yn 

siwr bod yr hysbysebwr yn ddilys cyn i unrhyw arian newid 

dwylo. Yn ddelfrydol, mae’n fwy diogel talu blaendaliadau 
a thaliadau eraill ymlaen llaw â cherdyn credyd.

  Rhannu Negeseuon Ar-lein

Mae’r hyn sy’n cael ei roi ar-lein yn aros ar-lein, 
gan gynnwys pethau y gallai eich plentyn ddifaru’n 
hwyr neu’n hwyrach. Mae 70%* o gyflogwyr yn 
edrych ar y cyfryngau cymdeithasol i sgrinio 
ymgeiswyr cyn eu penodi. Gall lluniau personol 
wedi’u rhannu’n ddiniwed fynd i’r dwylo anghywir. 
Dylid gwirio gosodiadau lleoliad ar ffonau symudol 
ac apiau er mwyn helpu i amddiffyn diogelwch 
ffisegol.

#OnlineStudent Mae rhagor o wybodaeth hawdd i’w dilyn am ddiogelwch ar-lein ar gael ar www.getsafeonline.org

Ni fydd pobl bob amser yn 
dweud y gwir am bwy ydynt... 
mae rhai yn defnyddio 
cyfrifon caru ar-lein i dwyllo 
neu beryglu diogelwch 
ffisegol yr unigolyn maent yn ei gyfarfod. 
Dywedwch wrthynt am beidio bod ofn dweud 

na neu eu hatal rhag cysylltu â nhw eto.

Mae na yn golygu na

Ni ddylai eich plentyn byth gael ei roi o dan 

bwysau i wneud rhywbeth nad yw’n gyfforddus 
yn ei wneud, neu roi pwysau ar eraill. Mae hyn 
yn cynnwys anfon neu gyhoeddi lluniau
pe rsonol, chwarae castiau niweidiol, rhannu 

cynnwys eithafol, hacio cyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol eraill neu unrhyw fath o 
radicaleiddio.

Cynlluniau ‘Cyfoethogi’n Gyflym’

Mae myfyrwyr yn dargedau amlwg ar 

gyfer cynlluniau ennill arian yn gyflym 

anghyfreithlon, megis swyddi sy’n talu cyflog 
sy’n llawer uwch na’r disgwyl neu eraill yn 
defnyddio eu cyfrifon banc i ‘brosesu taliadau’. 
Gall bod yn ful arian neu wyngalchu arian 
arwain at gofnod troseddol, hyd yn oed os yw’r 
troseddwr yn ddiarwybod.

Codio o fewn y gyfraith

Gall myfyrwyr sy’n godwyr neu chwaraewyr 

gemau medrus weithiau gael eu targedu gan 
seiberdroseddwyr sydd angen eu sgiliau ar 
gyfer codio maleiswedd neu hacio. Siaradwch 
â’ch plentyn am ganlyniadau hyn a thrafodwch 
ddewisiadau amgen megis 
gyrfa mewn diogelwch seibr.

Rhannu gormod

Bydd yn rhaid i’ch plentyn brofi ei hunaniaeth 
er mwyn agor neu gael mynediad at ei gyfrif 
banc, cofrestru ar gyfer cerdyn rheilffordd, 
cerdyn gostyngiad i fyfyriwyr neu bethau 
hanfodol eraill. 

Ni ddylai fyth rannu ei fanylion mewngofnodi 
neu gyfrineiriau eraill na rhannu gormod ar-
lein, mewn negeseuon testun neu dros y ffôn. 
Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth 
gyfrinachol er mwyn cael nwyddau am ddim 
neu i gael ei gynnwys mewn rafflau gwobrau. 

Bod yn gyfrifol 

Pwysleisiwch nad oes lle ar-lein i unrhyw 

fath o gamdriniaeth, iaith casineb, gorfodi 
barn ar eraill na gweithgarwch troseddol. 

Defnyddio dyfeisiau symudol a Wi-Fi

Dylid diogelu ffonau symudol, llechi a 
gliniaduron bob amser. Os bydd eich 
plentyn yn gwneud rhywbeth cyfrinachol 
neu’n ymwneud ag arian, dylai osgoi 
defnyddio llecynnau Wi-Fi gan nad oes 
sicrwydd eu bod yn ddiogel. Rhybuddiwch 
eich plentyn am wasanaethau lleoliad ar 
apiau hefyd.

Hapchwarae

Gall hapchwarae ddod yn arferiad drwg i rai 
myfyrwyr sydd i ffwrdd o gartref. Atgoffwch 
eich plentyn faint o arian ac amser y gallent 
eu gwastraffu, gan dynnu sylw yn hytrach ar 
bethau cadarnhaol y gallant wneud â nhw. 
Tynnwch sylw at y ffin denau rhwng chwarae 
gemau a hapchwarae.

Caru Ar-lein

Mae’n hollbwysig defnyddio 
apiau dibynadwy a chadw’r 
sgyrsiau ar lwyfan anfon negeseuon yr ap. *  Ffi gurau a gymerwyd o arolwg gan CareerBuilders yn 2017:  

https://www.careerbuilder.com/advice/social-media-survey-2017
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Get Safe Online

Get Safe Online yw’r ffynhonnell fwyaf blaenllaw 
o wybodaeth a chyngor ar ddiogelwch ar-lein 
yn y DU, i’r cyhoedd a busnesau bach. Mae’n 
bartneriaeth nid er elw rhwng y sector 
cyhoeddus a’r sector preifat sydd wedi’i 
chefnogi gan nifer o adrannau’r llywodraeth, 
asiantaethau gorfodi’r gyfraith a sefydliadau 
blaenllaw ym maes diogelwch y rhyngrwyd, 
bancio a manwerthu. 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor 
diduedd arbenigol sy’n hawdd ei ddilyn 
ar ddiogelu eich hun, eich teulu, 
eich arian, eich dyfeisiau a’ch gweithlu, 
ewch i www.getsafeonline.org

Os ydych chi’n credu eich bod wedi cael eich 
twyllo, rhowch wybod i Action Fraud yn 
www.actionfraud.police.uk/welsh neu drwy 
ffonio 0300 123 2040. Os ydych yn yr Alban, 

ffoniwch Heddlu’r Alban ar 101. 
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