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cost a mynediad

Wedi eu hallgau’n ddigidol  
Ddim yn defnyddio’r rhyngrwyd yn bersonol

(Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018-19)
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5 Sgil Digidol Sylfaenol

1 Rheoli gwybodaeth

2 Cyfathrebu

3 Gwneud trafodion

4 Datrys problemau

5 Bod yn ddiogel ac yn 
gyfreithlon ar-lein

72% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd 
(16+) wedi defnyddio bancio ar-lein

£

Dim ond 75% o Breswylwyr Tai 
Cymdeithasol sydd â mynediad i’r we, 
o gymharu â 89% o Berchen-Feddianwyr 
a 90% o Rentwyr Preifat

Cynhwysiant 

digidol 
yn ôl y rhywiau 

90%
87%

Arbed arian, 
rheoli iechyd 
a lles, lleihau 
unigrwydd ac 
arwahanrwydd

Mae yna fwy na 
3,100 o gyfrifiaduron a 
chanddynt fynediad am ddim 
i’r we mewn llyfrgelloedd 
cyhoeddus ledled Cymru

Mae dros  
4,600 
o Arwyr 
Digidol 
wedi’u hyfforddi 
ledled Cymru

Arwyr Digidol yw 
plant a phobl ifanc o 
ysgolion a cholegau 
sy’n cynorthwyo 
pobl hŷn yn eu 
cymunedau i 
ddefnyddio 
a mwynhau 
technoleg

Gyda chyllid Llywodraeth 
Cymru, crëwyd adnoddau 
dwyieithog ar gyfer…

Mae’r Canllawiau Cynhwysiant Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal yng Nghymru yn cynnig syniadau ymarferol 
ac ystod o adnoddau ar gyfer gweithredu ar gynhwysiant digidol yn lleol.
gggc.gig.cymru/files/cyhoeddiadau/digital-inc-guide-0619-cymraeg-pdf1 

Mae bod 
yn ddigidol- 
gynwysedig 
yn broses 
barhaus  
sydd angen 
cymorth 
parhaus

Lleoedd cymorth
Llyfrgelloedd, Canolfannau Cymunedol, Swyddfeydd Cyngor, 
Cartrefi Gofal, Ysbytai, Meddygfeydd Teulu, ac Ysgolion.
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£2M y flwyddyn 
Dechreuwyd 1 Gorffennaf 2019

Rhaglen Newydd 3 Blynedd o Hyd  

Ystadegau’r ffeithlun 
hwn yn seiliedig ar  
Arolwg Cenedlaethol 
Cymru 2018-19
(ac eithrio’r ffigurau 
am Arwyr Digidol a 
nifer y cyfrifiaduron â 
mynediad am ddim)

Mae angen ymgysylltiad 
gyda’r sector preifat 
i gefnogi’r 11% o 
ddinasyddion Cymru 
nad ydynt ar y we ac 
i wella sgiliau’r 60% 
nad ydynt yn meddu ar 
y 5 sgil digidol sylfaenol

Mae yna her o hyd

40% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd wedi arddangos pob un o’r 5 sgil digidol*
*seiliedig ar y 5 sgil digidol blaenorol, sef rheoli gwybodaeth, cyfathrebu, gwneud trafodion, datrys problemau, a chreu

yn

http://gggc.gig.cymru/files/cyhoeddiadau/digital-inc-guide-0619-cymraeg-pdf1 

