
Dwi gam o  
flaen y sgamiau.  
Ydych chi?

Os ydych chi’n meddwl eich bod yn  
gweld sgâm ac angen cyngor, ffoniwch 
wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar  
Bopeth ar 0808 223 1144 neu ewch i  
citizensadvice.org.uk.

Gallwch roi gwybod i Action Fraud  
am y sgâm hefyd drwy ffonio  
0300 123 2040 neu ewch i  
actionfraud.police.uk.

#YmwybodoloSgamiau



Gall sgamiau effeithio ar unrhyw un, felly mae’n bwysig  
gwybod sut i sylwi ar un. Gall fod yn sgâm os:
  Mae’n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, fel eich bod wedi 

ennill cystadleuaeth nad ydych chi’n cofio rhoi cynnig arni, neu 
gyfle buddsoddi “Ennill Arian Cyflym” sy’n addo enillion uchel iawn.

  Mae rhywun yn cysylltu’n annisgwyl, fel rhywun nad ydych 
chi’n ei adnabod yn cysylltu neu’n cael neges bod parsel nad 
ydych chi’n ei ddisgwyl ar ei ffordd atoch

  Gofynnwyd i chi am wybodaeth bersonol fel cyfrineiriau  
neu eich manylion banc

  Rydych chi’n cael eich annog i ymateb yn gyflym fel nad  
ydych chi’n cael amser i feddwl am y peth neu siarad â  
theulu a ffrindiau

  Gofynnwyd i chi dalu ar unwaith neu mewn ffordd anarferol, 
er enghraifft trwy ddefnyddio talebau rhodd neu wasanaeth 
trosglwyddo, neu gofynnir i chi am arian ychwanegol  
i gwblhau pryniant

  Rydych chi’n amau nad ydych chi’n delio â chwmni go iawn,  
er enghraifft os nad oes cyfeiriad post

  Mae rhywun yn gofyn i chi dalu am gynnyrch neu wasanaethau 
cyn derbyn cadarnhad ysgrifenedig o’r hyn a gytunwyd.

Cadwch lygad am sgamiau ariannol - boed hynny’n gyfleoedd 
buddsoddi sy’n rhoi addewid am enillion uchel, negeseuon e-bost 
sbam sy’n honni eu bod gan CThEM, neu negeseuon testun 
neu alwadau sy’n honni eu bod gan eich banc yn gofyn i chi 
drosglwyddo arian yn gyflym.
Cofiwch: Peidiwch â rhoi arian neu fanylion personol i 
unrhyw un nad ydych chi’n ei adnabod, ymddiried ynddo 
neu rywun rydych chi wedi’i gyfarfod ar-lein yn unig, a 
pheidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni maen nhw’n eu 
hanfon atoch.


