
Sut mae cael cymorth a
rhoi gwybod am sgamiau
Os ydych chi neu rywun arall wedi’ch
sgamio, dylech:

Ffonio gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar
Bopeth os ydych chi angen cymorth:

0808 223 1144 (Cymru)
0808 223 1133 (Lloegr)

Byddwn yn riportio’r peth i Safonau
Masnach a gallwn gynnig cyngor pellach.

Riportiwch y sgam i Action Fraud:

0300 123 2040

Gallwch ddarllen ein holl gyngor ar
sgamiau yma:

citizensadvice.org.uk/ScamsAdvice

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion sgamiau
Safonau Masnach:

FriendsAgainstScams.org.uk/Scam-Alert

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion sgamiau
Action Fraud:

Actionfraud.police.uk
citizensadvice.org.uk
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Mae pawb yn poeni
am arian.
Peidiwch â gadael i’r
sgamwyr gymryd
eich arian chi.

Ymwybodol
o Sgamiau

Mae Cyngor ar Bopeth yn
helpu pobl i ddod o hyd i
ffordd ymlaen.
Rydym yn darparu cyngor cyfrinachol,
annibynnol ac am ddim i helpu pobl i
oresgyn eu problemau. Rydym yn llais ar
gyfer ein cleientiaid a defnyddwyr ar y
materion sy’n bwysig iddyn nhw.

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

Rydym ni yma i bawb.

Sganiwch y cod ar               gyfer ein
holl gyngor ar
sgamiau:



- Defnyddiwch gyfrinair cryf ar gyfer
cyfrifon e-bost nad ydych chi’n eu
defnyddio mewn mannau eraill.
Ceisiwch ddewis 3 gair ar hap ac
ychwanegwch symbolau a rhifau

- Bydd rhai gwefannau yn gadael i chi
ychwanegu ail gam wrth i chi
fewngofnodi i’ch cyfrif. ‘Dilysu 2 gam’
yw’r enw ar hyn. Mae hyn yn ei gwneud
hi’n anoddach i sgamwyr gael
mynediad at eich cyfrifon

Sut galla’ i ddiogelu fy
hun?
• Peidiwch â gwneud penderfyniadau ar

frys. Os yw rhywun yn eich rhoi o dan
bwysau, mae’n debyg ei fod yn sgam

• Peidiwch byth â rhoi arian neu fanylion
personol, fel cyfrineiriau neu fanylion
banc, i unrhyw un nad ydych chi’n ei
adnabod, yn ymddiried ynddo neu ond
wedi’i gyfarfod ar-lein

• Talwch gyda cherdyn debyd neu gredyd.
Mae hyn yn rhoi diogelwch ychwanegol i
chi os yw pethau yn mynd o chwith

• Cyn i chi brynu unrhyw beth, gwiriwch y
cwmni neu’r wefan rydych chi’n ei
defnyddio. Darllenwch adolygiadau o
wahanol wefannau, chwiliwch am fanylion
y cwmni ar wefan Tŷ’r Cwmnïau, a
chymerwch olwg ar eu telerau

• Os nad ydych chi’n siŵr, gofynnwch am
gyngor gan ffynhonnell y gallwch chi
ymddiried ynddi

Beth alla’ i ei wneud os ydw i wedi
cael fy sgamio?

• Dywedwch wrth eich banc ar unwaith.
Efallai y gallan nhw eich helpu i gael eich
arian yn ôl

• Ewch ati i amddiffyn eich hun drwy
newid eich cyfrineiriau ar-lein a gwirio’ch
cyfrifiadur am feirysau

• Riportiwch y sgam. Mae gwybodaeth am
sut i roi gwybod amdanyn nhw yn y daflen
hon

Beth arall alla’ i ei wneud i
atal sgamiau ar-lein?
• Peidiwch â chlicio neu lawrlwytho

unrhyw beth na allwch chi ymddiried
ynddo

• Gofalwch fod eich meddalwedd gwrth-
feirws yn gyfredol

• Cadwch eich cyfrifon ar-lein yn ddiogel:

Beth yw sgamiau?
Gall sgamiau effeithio ar unrhyw un, o
unrhyw oed, a gall ddigwydd ar-lein neu
yn bersonol. Mae llawer yn poeni am
arian, ac mae sgamwyr yn ceisio manteisio
ar hyn.

Gall enghreifftiau o sgamiau
gynnwys rhywun sy’n:

• Esgus bod yn gwmni ynni sy’n cynnig
bargeinion ‘rhy dda i fod yn wir’ ar gostau
nwy neu drydan, yn bersonol neu ar-lein

• Gwneud gwaith ar eich tŷ neu ardd nad
ydych chi wedi gofyn amdano nac wedi
cytuno iddo, ac yna’n mynnu taliadau

Sut galla’ i sylwi ar sgamiau?
• Mae rhywun anghyfarwydd i chi yn

cysylltu’n  annisgwyl

• Rydych chi’ n cael eich annog i ymateb
yn gyflym – dydych chi ddim yn cael amser
i feddwl am y peth

• Mae rhywun wedi gofyn i chi dalu am
rywbeth ar unwaith

• Mae rhywun wedi gofyn i chi rannu
gwybodaeth bersonol

• Byddwch yn ddrwgdybus. Gall sgamiwr
ymddangos fel swyddog llywodraeth neu
fusnes y gellir ymddiried ynddo a dweud
yr holl bethau iawn. Cymerwch eich amser
i wirio ei fod yn sefydliad go iawn.
Gofynnwch iddyn nhw am dystiolaeth o
bwy ydyn nhw neu cysylltwch â’r sefydliad
ar y rhif ffôn swyddogol


