
Sylwi ar Sgam
Mae’n bwysig cadw llygad am sgamiau o hyd. Maen 
nhw’n gallu effeithio ar unrhyw un.

Mae pobl yn arbennig o fregus ar hyn o bryd, wrth 
iddyn nhw boeni am eu teuluoedd, eu hiechyd, 
gwaith ac arian. Gall gymryd mwy o amser nag arfer 
i sylwi bod rhywbeth o’i le, felly dyma rai o’r prif 
arwyddion sgamiau i sylwi arnyn nhw:

  Os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir – fel e-bost yn 
dweud eich bod wedi ennill cystadleuaeth dydych 
chi ddim yn cofio cymryd rhan ynddi

  Os yw rhywun dydych chi ddim yn ei nabod yn 
cysylltu  â chi yn annisgwyl

  Os ydych chi’n cael eich annog i ymateb yn gyflym 
fel nad oes gennych chi amser i feddwl am y peth 
na’i drafod â theulu a ffrindiau

  Os gofynnir i chi dalu mewn ffordd anarferol – 
e.e. trwy drosglwyddiad banc neu dalebau rhodd

  Os gofynnir i chi anfon manylion personol

Os ydych chi’n amau bod rhywun yn ceisio’ch twyllo, 
cymerwch eich amser i gael cyngor. Gallwch gysylltu 
â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am 
gymorth ar y camau nesaf, a dweud wrth Action 
Fraud am sgamiau posib neu bendant.

Gallwch weld achosion o sgamiau diweddar ar 
wefan Action Fraud, a chofrestru i dderbyn e-byst 
rhybuddion am sgamiau yn eich ardal drwy  
www.actionfraud.police.uk/news.

Mae rhagor o wybodaeth am sgamiau ariannol 
cyffredin ar wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

www.fca.org.uk/consumers/protect-yourself-scams.

Sut i ddiogelu’ch hun rhag sgamiau
Dyma gamau syml y gallwch eu cymryd i helpu  
i ddiogelu’ch hun rhag sgamiau. 

Os ydych chi’n ansicr, mynnwch gyngor 
dibynadwy.
  Peidiwch â chael eich rhuthro i wneud  

unrhyw benderfyniadau cyflym.
  Peidiwch byth â rhoi’ch manylion personol neu 

arian i rywun dydych chi ddim yn ei nabod nac 
yn ymddiried ynddo. Os bydd rhywun yn mynnu 
arian neu wybodaeth bersonol fel cyfrineiriau 
neu fanylion banc gennych chi, mae’n debyg  
iawn mai sgam yw e.

  Cyn i chi brynu unrhyw beth, treuliwch ychydig 
funudau’n gwirio’r cwmni neu’r wefan dan 
sylw. Gallwch ddarllen adolygiadau o wefannau 
gwahanol, chwilio am fanylion y cwmni ar gov.uk, 
a darllen eu hamodau a thelerau.

  Talwch gyda cherdyn debyd neu gredyd. Mae hyn 
yn eich diogelu ymhellach pe bai pethau’n mynd 
o chwith.

  Byddwch yn wyliadwrus. Mae sgamiau heddiw’n 
fwy soffistigedig nag erioed. Bydd sgamwyr 
yn ymddangos fel busnes neu swyddog 
llywodraeth go iawn. Bydd ganddyn nhw wefan 
broffesiynol ac yn dweud y pethau iawn i gyd. 
Cymerwch amser i wirio ai sefydliad go iawn yw e. 
Gofynnwch am gerdyn adnabod neu ffoniwch y 
sefydliad dan sylw gan ddefnyddio rhif cyfarwydd 
a dibynadwy

  Cofiwch ddiweddaru eich meddalwedd 
gwrthfirws

  Gofalwch fod eich cyfrifon ar-lein yn ddiogel. 
Gwnewch yn siŵr fod gennych chi gyfrinair 
unigryw a chadarn ar gyfer eich cyfrifon 
e-bost. Os ydych chi’n poeni am gofio toreth 
o gyfrineiriau gwahanol, defnyddiwch reolwr 
cyfrineiriau

Dwi’n meddwl mod i wedi  
cael fy sgamio?
Os ydych chi’n amau eich bod wedi cael eich 
sgamio, mae angen cymryd 3 cham:

1. Diogelu’ch hun rhag peryglon pellach.
Os ydych chi wedi’ch sgamio, gallwch gymryd 
camau i atal pethau rhag mynd o ddrwg i waeth. 
Cysylltwch â’ch banc ar unwaith i ddweud beth 
sydd wedi digwydd. Hefyd, dylech newid unrhyw 
fanylion mewngofnodi perthnasol, a gwirio am 
firysau os cawsoch eich sgamio ar gyfrifiadur.

2. Gweld a allwch chi gael eich arian yn ôl.
Os ydych chi wedi colli arian oherwydd sgam, 
efallai fod modd gwneud rhywbeth i’w gael yn ôl. 
Eto, cofiwch ddweud wrth eich banc yn syth bin. 
Os ydych chi wedi talu rhywbeth â cherdyn neu 
PayPal, efallai y gallan nhw eich helpu i gael eich 
arian yn ôl, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

3. Riportio’r sgam.
Mae hyn yn helpu’r awdurdodau gorfodi i fynd ar 
drywydd y drwgweithredwyr a’u hatal, a diogelu 
eraill rhag cael eu twyllo.

  Ffoniwch wasanaeth defnyddwyr Cyngor 
ar Bopeth ar 0808 223 1144.  Fe wnawn ni 
drosglwyddo’r manylion ymlaen i’r Adran 
Safonau Masnach, a chynnig cyngor pellach

  Rhowch wybod i Action Fraud, canolfan hysbysu 
am dwyll y DU, am sgamiau o bob math. Cewch 
hefyd rif cyfeirnod trosedd, a fydd o gymorth i 
chi os bydd angen dweud wrth eich banc eich 
bod wedi cael eich twyllo

Rhagor o gymorth a chyngor yn  
www.citizensadvice.org.uk.



Mae llawer o sgamwyr yn defnyddio’r 
coronfeirws i dwyllo pobl i roi arian neu 
fanylion personol iddyn nhw er mwyn mynd 
ati i dwyllo eraill. Helpwch i’w hatal yn eich 
cymuned drwy siarad am sgamiau gyda’ch 
ffrindiau a’ch teulu, ac am yr hyn gallant ei 
wneud i ddiogelu eu hunain.

Enghreifftiau o sgamiau posib:
  Hysbysebu masgiau neu offer meddygol 

am grocbris
  Negeseuon testun neu e-bost honedig gan 

y llywodraeth
  E-byst sy’n cynnig yswiriant bywyd rhag 

coronafeirws
 Pobl yn galw draw i ofyn am arian at achos da

Diogelu’ch hun rhag sgamiau 
coronafeirws:
  Gofalwch mai dim ond ffynonellau dibynadwy 

am y coronarfeirws rydych chi’n eu darllen
  Os cewch chi neges e-bost am coronafeirws 

gan rywun dieithr, da chi peidiwch â chlicio ar 
unrhyw ddolen na phrynu dim

  Peidiwch â rhoi arian na manylion personol 
i rywun dydych chi ddim yn ei nabod nac yn 
ymddiried ynddo – e.e. os bydd rhywun yn 
galw draw i gynnig cymorth

Amau 
sgamiau?

Mae Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i gael  
y wybodaeth a’r hyder i gamu ymlaen – lle 
bynnag maen nhw, beth bynnag yw’r broblem.

Mae ein rhwydwaith o elusennau yn cynnig 
cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn ac wyneb 
yn wyneb, am ddim.

Rydyn ni’n defnyddio ein tystiolaeth er mwyn 
dangos i sefydliadau mawr – o gwmnïau i 
lywodraethau – sut gallan nhw wella pethau  
i bobl.

 #StopiwchSgamiau
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