
Mis Ymwybyddiaeth o Sgamiau

#ymwybodolosgamiau



Byddwch yn ymwybodol o sgamiau 
  Ydy’r alwad ffôn, y llythyr, yr e-bost neu’r neges destun 

yn annisgwyl?

  Dydych chi ddim wedi clywed am y loteri neu’r gys-
tadleuaeth maen nhw’n sôn amdani a dydych chi 
ddim wedi prynu tocyn.

  Maen nhw’n gofyn i chi anfon arian o flaen llaw neu’n 
gofyn am fanylion personol neu ddiogelwch. 

●  Rydych yn cael eich annog i ymateb yn gyflym felly 
does dim amser gennych i feddwl na siarad gyda 
theulu a ffrindiau.

Helpwch i amddiffyn eich hun ac eraill drwy ddilyn  
y camau pwysig hyn 
Gofynnwch am gyngor 
gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth  
03454 04 05 05 sy’n gallu rhoi cyngor a throsglwyddo’r 
manylion i adran Safonau Masnach. 

Cwynwch am 
sgamiau neu sgamiau posib wrth Action Fraud ar  
0300 123 2040 neu ewch i www.actionfraud.police.uk

Dywedwch wrth
ffrind, cymydog neu berthynas am unrhyw sgamiau y 
dewch i wybod amdanynt.
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Byddwch yn ymwybodol o sgamiau
Efallai eich bod chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi 
cael profiad o sgam yn ddiweddar. Mae gwaith ymchwil 
yn dangos bod y rhan fwyaf ohonom wedi cael y profiad 
hwnnw ond dydy pawb ddim yn gwybod beth i’w wneud. 
Dyna pam ein bod ni’n annog pawb i wneud eu rhan a 
gweithredu ar sgamiau yn eu cymuned.

Helpwch i amddiffyn eich hun ac eraill trwy rannu’r neges 
am y camau pwysig hyn i helpu i atal sgamiau ac amd-
diffyn eich hun rhagddyn nhw.

Gofynnwch am gyngor  
gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth  
03454 04 05 05 sy’n gallu rhoi cyngor a throsglwyddo’r 
manylion i adran Safonau Masnach.

Cwynwch am  
sgamiau neu sgamiau posib wrth Action Fraud ar  
0300 123 2040 neu ewch i www.actionfraud.police.uk

Dywedwch wrth  
ffrind, cymydog neu berthynas am unrhyw sgamiau y 
dewch i wybod amdanynt.


