
Mae Cyngor ar Bopeth yn 
helpu pobl i ganfod y ffordd 
ymlaen.
Rydym yn cynnig cyngor cyfrinachol ac 
annibynnol yn rhad ac am ddim i helpu 
pobl i oresgyn eu problemau. Rydym 
yn llais i’n cleientiaid a’n defnyddwyr ar 
faterion sy’n bwysig iddyn nhw.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, 
yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio 
gwahaniaethu ac aflonyddu. 

Rydym yma i bawb.

citizensadvice.org.uk

Ble i gael help?
Am ragor o wybodaeth a chyngor 
ar siopa ar-lein ewch i:
citizensadvice.org.uk/NCW20

Neu gallwch gysylltu â llinell gymorth y 
gwasanaeth defnyddwyr o ddydd Llun i 
ddydd Gwener, 9am tan 5pm.

I siarad â chynghorydd sy’n siarad 
Cymraeg...

 y Ffoniwch: 0808 223 1144
 y Ffôn testun: 18001 0808 223 1144

I siarad â chynghorydd sy’n siarad 
Saesneg...
 y Ffoniwch: 0808 223 1133
 y Ffôn testun: 18001 0808 223 1133
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Prynu 
rhywbeth 
ar-lein?

Os ydych chi’n prynu 
rhywbeth ar-lein, mae 
gwybod eich hawliau 
yn eich helpu i siopa’n 
hyderus.

#NCW20 #SiopaDiogel



Beth yw fy hawliau?
	; Fel arfer, mae gennych chi hyd at 14 
diwrnod ar ôl derbyn eich nwyddau i 
newid eich meddwl a chael ad-daliad 
llawn. Yna, mae gennych chi 14 diwrnod 
arall i anfon yr eitem yn ôl.
	; Os oes problem gyda’ch eitem o fewn y 
30 diwrnod cyntaf o’i derbyn, gallech  gael 
ad-daliad neu gael yr eitem wedi’i newid 
neu ei thrwsio.
	; Os oes problem gyda’ch eitem yn y 6 mis 
cyntaf, fel arfer mae gennych hawl i gael 
yr eitem wedi’i newid neu ei thrwsio neu, 
os nad yw hyn yn bosibl, yr hawl i gael   
ad-daliad llawn.
	; Ar ôl 6 mis, efallai y byddwch chi’n dal i 
allu cael ad-daliad rhannol neu gael yr 
eitem wedi’i newid neu ei thrwsio, ond 
efallai y bydd y gwerthwr yn gofyn i chi 
brofi nad chi oedd yn gyfrifol am y nam.
	; Cyfrifoldeb y gwerthwr yw sicrhau bod yr 
eitem yn eich cyrraedd chi. Os nad ydych 
chi wedi ei derbyn, gallwch ofyn iddynt ei 
hanfon eto. Mewn rhai achosion, efallai y 
gallech chi gael ad-daliad.

Fe all eich hawliau fod yn wahanol os ydych 
chi’n prynu gan werthwr unigol, lle mae’r 
egwyddor ‘gofal piau hi’ ar waith.
	; Rhaid i nwyddau fod fel y cawson nhw eu 
disgrifio i chi gan y gwerthwr, ond does 
dim rhaid i’r gwerthwr ddatgelu unrhyw 
ddiffygion.

	; Does dim hawl gan y gwerthwr i 
gamliwio’r eitem – er enghraifft, hawlio 
bod rhywbeth sydd wedi’i ddefnyddio 
yn newydd sbon.

Beth alla i ei wneud os oes gen 
i broblem? 
	; Cysylltwch â’r gwerthwr i geisio datrys 
y mater. Gwiriwch a oes ganddyn nhw 
drefn gwyno swyddogol, a chadwch gopi 
o unrhyw beth rydych chi’n ei anfon at y 
gwerthwr.
	; Os yw’r gwerthwr yn rhan o gymdeithas 
fasnach a’ch bod chi’n credu ei fod wedi 
torri’r rheolau, efallai y gall y gymdeithas 
fasnach eich helpu.
	; Efallai y gallwch chi gael eich arian yn ôl os 
oeddech chi wedi talu gyda cherdyn neu 
drwy PayPal. Anfonwch gopi o’ch llythyr 
cwyn at y cwmni ac eich darparwr cerdyn 
neu PayPal a rhowch wybod iddyn nhw 
pa ymateb rydych chi wedi’i gael.
	; Mae rhai masnachwyr yn perthyn i 
gynllun datrys anghydfodau amgen (ADR), 
sy’n golygu eu bod yn cynnig ffordd o 
ddatrys eich problem heb fynd i’r llys. Hyd 
at 2021, dylech allu defnyddio Platfform 
Datrys Anghydfodau Ar-lein yr UE, sy’n 
fersiwn ar-lein o ADR.
	; Gallwch wneud ‘hawliad bach’ i’r llys os 
nad yw eich problem wedi’i datrys.

 

Sut alla i siopa’n ddiogel?
Gall siopa ar-lein fod yn ffordd wych o brynu’r 
pethau sydd eu hangen arnoch chi, ond 
mae’n bwysig sicrhau eich bod chi’n gwneud 
hynny’n ddiogel. Mae yna rai camau rhwydd y 
gallwch chi eu cymryd i helpu i amddiffyn eich 
hun rhag i bethau fynd o chwith:
	; Cyn i chi brynu unrhyw beth, treuliwch 
ychydig funudau yn gwirio’r cwmni neu’r 
wefan rydych chi’n ei defnyddio:
1) Darllenwch adolygiadau o wahanol 

wefannau.
2) Chwiliwch am fanylion y cwmni ar gov.

uk. Bydd hyn yn dweud wrthych chi 
a ydyn nhw’n gwmni cofrestredig ai 
peidio.

3) Edrychwch ar eu telerau ac amodau.

	; Talwch gyda cherdyn debyd neu gredyd. 
Mae hyn yn rhoi amddiffyniad ychwanegol 
i chi os ydy pethau’n mynd o’i le. 
	; Byddwch yn wyliadwrus o safleoedd 
answyddogol sy’n cynnig gostyngiadau 
enfawr a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n 
prynu o wefan swyddogol y gwerthwr. Os 
yw’n edrych yn rhy dda i fod yn wir, mae’n 
debyg mai dyna yw e.
	; Gall sgamwyr ymddangos fel busnes 
dibynadwy, gan ddefnyddio dolenni 
mewn hysbysebion neu e-byst sy’n mynd 
â chi’n syth i wefan ffug. Peidiwch â chlicio 
ar unrhyw ddolenni nad ydych chi’n 
ymddiried ydyn nhw.
	; Gwnewch eich cyfrifon siopa ar-lein yn 
ddiogel. Defnyddiwch gyfrinair cryf ar 
gyfer eich cyfrifon e-bost nad ydych chi’n 
ei ddefnyddio yn unman arall.


