
4YDD ARGRAFFIAD





TWYLL 
MAWR

Annwyl Gwsmeriaid,

Yn NatWest rydym wedi ymrwymo i 
gynorthwyo ein cwsmeriaid a’n cymunedau  
i’w diogelu eu hunain rhag twyll ac ofn twyll.

Rydym yn credu mai addysg yw’r allwedd ar  
gyfer atal hyn ac felly rydym yn falch iawn 
o fod yn gweithio gyda Heddlu Llundain i 
gyflwyno’r canllaw addysgiadol hwn i chi.

Yn NatWest byddwn yn defnyddio technegau 
soffistigedig i adnabod twyll, sylwi ar weithgarwch 
amheus a helpu i ddiogelu ein cwsmeriaid. 
Rydym yn gweithio gyda Friends Against 
Scams, sef menter tîm safonol sy’n rhoi 
hyfforddiant cenedlaethol ar dwyll, gan roi 
gwybodaeth i’n cydweithwyr i’w helpu i alluogi 
cymunedau i wrthsefyll twyll.

Ar ein gwefan natwest.com fe gewch wybodaeth 
ychwanegol am sut i gadw eich manylion personol 
yn saff. Byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho 
meddalwedd sy’n helpu i’ch amddiffyn ar y we.

Mae ein cydweithwyr wedi’u hyfforddi’n 
drwyadl i gefnogi cwsmeriaid a ddioddefodd 
dwyll, neu sy’n meddwl iddyn nhw ddioddef 
twyll. Felly ni waeth pa mor ddibwys rydych yn 
meddwl yw eich ymholiad neu bryder, ddylech 
chi fyth fod ofn gofyn – rydym yma i helpu.

Jane Howard 
Rheolwr-Gyfarwyddwr, Bancio Personol



Mae’n bleser cael cyflwyno 4ydd fersiwn o’r 
‘Llyfr Bach o Dwyll Mawr’, sy’n anelu at godi 
ymwybyddiaeth o rai o’r ffyrdd amrywiol o 
dwyllo’r cyhoedd.

Dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig 
drwy Rip-Off Britain a phrosiectau eraill, mae 
gen i lawer o brofiad o’r twyll uniongyrchol 
ac weithiau anuniongyrchol sy’n effeithio’n 
sylweddol ar ddefnyddwyr Prydain a’r 
economi. 

Fel y byddwch yn darllen y llyfryn rhagorol 
a hynod fanwl-gywir hwn, mae’r mathau o 
dwyll y mae pobl yn eu hwynebu heddiw yn 
amrywio o dwyll amlwg wyneb yn wyneb 
i dwyll sy’n digwydd yn anhysbys ar y we. 
Mae’r datblygiadau ym maes technoleg sy’n 
hwyluso pethau i’r rhan fwyaf ohonom yn 
aml yn cael eu defnyddio gan y twyllwyr 
hynny sy’n awyddus i ddwyn ein gwybodaeth 
werthfawr neu arian.

Gobeithio y bydd y wybodaeth a’r cyngor 
yn y llyfryn yn eich galluogi i adnabod twyll 
posib ac atal colli eich data gwerthfawr i’r 
rhai sydd mor awyddus i’w ddwyn. Hefyd, os 
cewch eich twyllo, fe fydd y llyfryn hwn yn 
rhoi cyngor am y camau gorau i’w cymryd i 
riportio a datrys y sefyllfa anffodus rydych yn 
ei hwynebu. 

Gloria Hunniford 
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Rydym yn falch o gyflwyno 4ydd argraffiad 
‘Y Llyfr Bach o Dwyll Mawr’. Cafodd 
dros 160,000 o gopïau o’r llyfryn eu rhoi 
i gymunedau a busnesau lleol yn ardal 
Llundain. Cafodd y llyfryn ei fabwysiadu 
gan dros 20 o heddluoedd ac asiantaethau 
yn genedlaethol, i helpu i rannu cyngor 
gwerthfawr i’r cyhoedd am atal twyll.

Mae’r argraffiad hwn yn amlygu’r twyll sy’n 
wynebu pobl ar hyn o bryd. Ers 2014 mae 
Heddlu Llundain wedi rhedeg FALCON –  
Twyll a Throsedd Cyswllt Ar Lein, sef uned 
o dros 200 o swyddogion sy’n mynd ati i 
ymchwilio i dwyll a throsedd seiber.

Mae swyddogion FALCON wedi ymchwilio i’r 
holl fathau o drosedd o fewn y llyfryn hwn.

Mae ganddynt brofiad o dwyll sy’n newid 
drwy’r adeg a thechnoleg sy’n datblygu 
bob dydd. Bydd rhai o’r troseddau hyn yn 
cael eu cyflawni dramor, gan gymhlethu 
ymchwiliadau’r heddlu. Fe all fod yn anodd,  
os nad amhosib i adennill unrhyw arian sy’n 
cael ei golli.

Rydym yn credu’n gryf y bydd ein cyngor am 
atal troseddau o gymorth i chi, y cyhoedd, i 
frwydro yn erbyn y llanw o dwyllwyr sy’n eich 
targedu chi, eich gwybodaeth werthfawr a’ch 
arian. Boed chi ar safle chwilio am gariad, yn 
prynu rhywbeth ar lein neu hyd yn oed yn 
defnyddio Wi-Fi am ddim mewn caffi, mae 
yna awgrymiadau defnyddiol yn yr argraffiad 
hwn i’ch helpu i barhau’n ddiogel a mynd ati’n 
hyderus i gyflawni’r gweithgareddau dyddiol 
hynny y dylech allu eu cyflawni. 

Y Ditectif Prif Uwcharolygydd  
Michael Gallagher
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Yn y pedwerydd argraffiad hwn, rydym wedi 
cynnwys y twyll diweddaraf gan gynnwys 
‘Twyll Recriwtio’, lle bydd pobl yn colli arian 
wrth wneud cais am swyddi ar lein a thwyllwyr 
yn codi arian am gadarnhau ffeithiau heb fod 
angen. Hefyd y mae cyngor manwl am gadw’n 
saff ar lein, yn arbennig dewis cyfrineiriau cryf 
a sut i’ch diogelu eich hun rhag troseddau fel 
twyll meddalwedd gwasanaethau cyfrifiadurol.

Credir bod twyll ariannol a throsedd ar lein yn 
costio £2 miliwn i’r Deyrnas Unedig bob dydd 
a phob blwyddyn mae’r honiadau yn cynyddu 
o ran nifer. Mae twyllwyr yn gallu defnyddio 
eich data personol, eich enw, pen-blwydd a 
chyfeiriad yn unig, i gyflawni twyll o wahanol 
fath gan arwain at golledion ariannol.

Gobeithio y bydd y llyfryn hwn o gymorth i 
chi fod yn fwy ymwybodol o dwyll posib ac 
osgoi unrhyw golled ariannol. Cofiwch rannu’r 
wybodaeth gyda’ch teulu a’ch ffrindiau ac ewch 
i www.met.police.uk/fraud i gael gwybod mwy 
am eich diogelu eich hun rhag twyll. 

COFIWCH: OS YW’N SWNIO’N RHY  
DDA I FOD YN WIR, MAE’N DEBYG EI 
FOD YN RHY DDA I FOD YN WIR!

Gobeithio y gallwch ddefnyddio’r 
wybodaeth ganlynol i fod yn ymwybodol  
o’r troseddau hyn ac osgoi colli arian neu 
eich gwybodaeth bersonol werthfawr.  
Os byddwch yn ddigon anffodus i ddioddef 
twyll, rhowch wybod i Action Fraud am eich 
profiadau ar 0300 123 2040 neu dilynwch 
gyngor ar lein yn www.actionfraud.org.uk. 
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TAKE FIVE
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Mae Take Five to Stop Fraud yn ymgyrch 
genedlaethol gan Financial Fraud Action UK 
a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gyda 
chefnogaeth y diwydiant bancio. Mae’n 
golygu cymryd eiliad i oedi a meddwl cyn 
ymateb i unrhyw neges destun, e-bost neu 
alwad ffôn sy’n gofyn i chi rannu unrhyw 
wybodaeth bersonol neu ariannol.

Os ydych yn amau bod rhywun yn llygadu 
eich arian, cymerwch bum eiliad a’u herio’n 
hyderus gyda’r ymadrodd syml hwn:

‘ Fy arian i? Fy ngwybodaeth i?  
Dydw i ddim yn meddwl!’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilynwch yr awgrymiadau hyn i’ch diogelu 
eich hun rhag twyll ariannol:

Ceisiadau i symud arian:
Ni fydd banc neu sefydliad dilys byth yn 
cysylltu â chi’n ddirybudd i ofyn am eich PIN, 
cyfrinair llawn neu symud arian i gyfrif arall. 
Ni ddylech ond rhoi eich manylion personol 
neu ariannol er mwyn defnyddio gwasanaeth 
rydych wedi rhoi eich caniatâd iddo, rydych 
yn ymddiried ynddo ac rydych yn disgwyl 
iddo gysylltu â chi.

Clicio ar ddolenni/ffeiliau: 
Peidiwch â chael eich twyllo i roi mynediad 
at eich manylion personol neu ariannol i 
dwyllwyr. Peidiwch byth â chlicio’n awtomatig 
ar ddolen mewn e-bost neu neges destun 
annisgwyl.

Gwybodaeth bersonol: 
Dylech bob amser gwestiynu cysylltiadau  
heb eu gwahodd rhag ofn mai twyll ydynt.  
Yn hytrach, cysylltwch â’r cwmni yn uniongyrchol 
gan ddefnyddio e-bost neu rif ffôn hysbys.

Cewch wybod mwy yn takefive-stopfraud.org.uk
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TROSEDD AR LEIN

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gallu mynd ar y we erbyn hyn. Byddwn yn defnyddio 
ein cyfrifiaduron gartref, ffonau a dyfeisiau eraill i siopa neu fancio ar lein, 
cysylltu â’n ffrindiau a’n perthnasau, a nifer o dasgau eraill. Gyda phopeth mor 
gyfleus ar y rhyngrwyd, mae’n bwysig bod yn ymwybodol o risgiau posib ar lein.

Erbyn hyn mae bron pob twyll yn defnyddio 
cyfrifiaduron neu dechnoleg mewn rhyw 
ffordd. Mae llawer o droseddwyr yn manteisio 
ar fod yn anhysbys ar lein er mwyn twyllo, 
hacio a dwyn.

Mae nifer o ffyrdd y gall troseddwyr seiber 
ymosod arnoch chi a’ch dyfais. Gallant chwilio’r 
rhyngrwyd i ddod o hyd i ddyfeisiau anniogel, 
anfon e-bost gyda meddalwedd maleisus neu 
hyd yn oed sefydlu gwefannau ffug.

Nid yw hyn yn golygu na ddylem ddefnyddio’r 
rhyngrwyd. Fe all ychydig o fesurau diogelwch 
syml leihau eich siawns o gael eich twyllo. 
Mae’r ‘Llyfr Bach o Dwyll Mawr’ yn rhoi 
canllawiau ar rai o’r troseddau hyn, ac mae 
gwybodaeth fanylach am drosedd seiber i’w 
chael o fewn y ‘Llyfr Bach o Dwyll Seiber’.

 Ar gael yn www.met.police.uk/fraud
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TROSEDD AR LEIN

 Byddwch yn ofalus gyda’r wybodaeth 
rydych yn ei rhoi ar lein, cofiwch edrych ar 
eich gosodiadau preifatrwydd ar safleoedd 
cyfryngau cymdeithasol.

 Gwnewch yn siwr fod eich cyfrinair yn 
gryf, a defnyddiwch dri gair ar hap e.e. 
‘cwchcwpanbuwch’.

 Cofiwch fod â chyfrinair cryf ar wahân 
ar gyfer eich cyfrif e-bost, os yw ar gael 
sefydlwch awdurdod 2 ffactor.

 Defnyddiwch feddalwedd gwrth-feirws  
ar bob dyfais a’i ddiweddaru’n rheolaidd.

 Copïwch eich data pwysig yn rheolaidd 
gan ddefnyddio dyfais allanol neu 
wasanaeth storio mewn cwmwl. 

 Gwnewch eich tabled neu ffôn clyfar yn 
ddiogel trwy gloi’r sgrîn.
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LLECYNNAU Wi-Fi

Mae cysylltiadau neu lecynnau Wi-Fi neu ‘hot spots’ yn gallu bod yn wych  
er mwyn mynd ar y rhyngrwyd pan nad ydych gartref neu yn eich gweithle. 
Nid yw pob cysylltiad Wi-Fi yn ddiogel fodd bynnag, ac mae yna ffyrdd y gall 
troseddwyr seiber eu defnyddio i godi eich data. Os byddwch yn cysylltu â 
Wi-Fi sydd ar gael yn gyhoeddus dydych chi ddim yn gwybod pwy arall sydd  
ar y rhwydwaith. Fe allai eich data gael ei rhyng-gipio.

Sniffian
Fe ddylech fod yn ymwybodol hyd yn oed 
os byddwch yn mewngofnodi i’ch e-byst gan 
ddefnyddio ap heb deipio’r cyfrinair, bydd y 
ffôn yn dal i anfon eich cyfrinair dros y Wi-Fi a 
gallai gael ei ryng-gipio. Os ydych yn defnyddio 
cyfrineiriau awtomataidd ac nad ydych yn 
teipio eich enw a’ch cyfrinair â llaw, mae’n bosib 
rhyng-gipio’r manylion hynny o hyd.

Mannau Mynediad Drwg 
(Evil Access Points)
Mae troseddwyr seiber yn gallu sefydlu eu 
llecynnau Wi-Fi eu hunain mewn ymgais i’ch 
cael chi i gysylltu â nhw. Byddant yn darlledu 
cysylltiad Wi-Fi gan fynd ati’n aml i’w alw’n 
rhywbeth fel ‘free_wifi’ neu ‘coffee_shop_wifi’. 
Os byddwch yn cysylltu â’r Wi-Fi bydd y 
troseddwr yn gallu dal unrhyw ddata rydych 
yn ei anfon.

TWYLL 
MAWR
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LLECYNNAU Wi-Fi

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Nid yw pob llecyn Wi-Fi yn ddogel.

Gall troseddwyr seiber gipio data ar 
rwydwaith Wi-Fi anniogel.

A oes angen i mi ddefnyddio VPN neu 
newid i gysylltiad 3G, 4G neu 5G?

Sut i’ch diogelu eich hun
 Peidiwch â defnyddio Wi-Fi cyhoeddus 
ar gyfer bancio ar lein, darllen e-byst 
neu unrhyw beth arall sy’n ymwneud â 
gwybodaeth sensitif. Wrth wneud hyn 
yn gyhoeddus dylech ddefnyddio eich 
cysylltiad 3G, 4G neu 5G. Mae data dros 
y cysylltiadau hyn bob amser wedi’i 
amgryptio.

 Gwnewch yn siwr eich bod yn cysylltu â llecyn 
Wi-Fi dibynadwy, sy’n cael ei weithredu gan 
y lleoliad dan sylw, gofynnwch i staff os oes 
unrhyw amheuaeth. 

 Defnyddiwch Rwydwaith Preifat Rhithwir 
(VPN) wrth gael mynediad at gysylltiadau 
Wi-Fi cyhoeddus.

Bydd eich holl ddata yn cael ei amgryptio 
ac felly os caiff ei ryng-gipio, ni fydd yn 
bosib ei ddarllen. Gallwch lawrlwytho VPN 
ar ffonau a chyfrifiaduron ar ffurf ap.
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SIOPA AR LEIN A  
SAFLEOEDD OCSIWN

Mae siopa ar lein yn gallu arbed amser, ymdrech ac arian. Mae miliynau o bobl  
yn defnyddio gwefannau fel eBay ac AutoTrader, i brynu nwyddau newydd  
neu ail-law am brisiau cystadleuol. Mae’r safleoedd hyn yn rhoi cyfle i chi  
brynu dewis enfawr o nwyddau o bob rhan o’r byd. Ond, ymysg y prynwyr  
a’r gwerthwyr dilys ar y safleoedd hyn mae troseddwyr sy’n manteisio ar  
fod yn anhysbys ar y rhyngrwyd i gynnig nwyddau ar werth pan nad oes 
ganddynt unrhyw nwyddau, neu nwyddau sy’n ffug.

TWYLL 
MAWR

Yn y rhan fwyaf o’r trafodion hyn, ni fydd y 
prynwr a’r gwerthwr byth yn cwrdd. Mae hyn 
yn golygu, wrth brynu neu werthu arnynt, 
rydych yn ddibynnol ar fesurau diogelwch  
y safle.

Bydd twyllwyr yn hysbysebu eitem ar werth, 
yn aml yn rhad iawn o gymharu ag eitemau 
eraill tebyg. Efallai y bydd lluniau o’r eitem er 
mwyn i’r gwerthiant ymddangos yn ddilys.

Bydd troseddwyr yn aml yn annog prynwyr 
i adael y wefan er mwyn cwblhau’r fargen a 
gallant gynnig gostyngiad pellach am wneud 
hynny. Mae llawer o wefannau yn cynnig cyfle 
i ddefnyddwyr dalu trwy wasanaethau talu 
trydydd parti diogel, cyfarwydd e.e. Paypal,  
Android Pay neu Apple Pay. Darllenwch gyngor  
y wefan a chadwch at hyn. Efallai y bydd 
twyllwyr yn mynnu eich bod yn talu trwy 
Drosglwyddiad Banc yn lle hynny. Trwy 
gyfathrebu a thalu i ffwrdd o’r wefan, yn  
groes i’w polisïau, rydych yn mentro colli 
unrhyw ddiogelwch a oedd gennych.
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SIOPA AR LEIN A SAFLEOEDD OCSIWN 

Fe all twyllwyr anfon e-bost atoch neu 
gysylltu â chi os ydych wedi cynnig ar eitem 
ond heb lwyddo i ennill yr ocsiwn. Byddant 
yn honni bod yr enillydd wedi tynnu’n ôl neu 
nad oedd ganddo arian a bod gennych chi 
gyfle i brynu’r eitem. Unwaith y byddwch yn 
cytuno, fe fyddant un ai’n darparu manylion 
banc neu hyd yn oed yn mynnu bod taliad yn 
cael ei wneud drwy wasanaeth talu trydydd 
parti er mwyn diogelu’r ddwy ochr. Unwaith y 
byddwch yn cytuno fe fyddant yn ‘trefnu’ hyn. 
Yna byddwch yn derbyn e-bost sy’n edrych 
yn hollol ddilys a bydd yn ymddangos ei fod 
yn dod oddi wrth y wefan neu wasanaeth talu 
trydydd parti yn dweud wrthych sut i dalu. Mae 
rhai yn soffistigedig dros ben, hyd yn oed gyda 
chynnig i gael siarad yn fyw â chynghorydd! Yn 
anffodus, unwaith eto rydych yn cyfathrebu â’r 
twyllwr, felly byddwch yn ofalus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yn y ddwy sefyllfa, unwaith y bydd y taliad 
wedi’i wneud, yn aml iawn ni fydd y ‘gwerthwr’ 
yn anfon yr eitem, naill ai’n peidio ag ymateb 
i negeseuon neu’n gwneud esgusodion 
ynghylch pam nad ydynt wedi anfon nwyddau.

Bydd rhai troseddwyr yn anfon nwyddau ffug yn 
hytrach na’r eitemau dilys a gafodd eu hysbysebu.
Eto, mae’n bosib y cewch drafferth derbyn 
unrhyw iawndal nac ateb i’r broblem hon oddi 
wrth y wefan gyfreithlon, oherwydd fe allai hyn 
fod yn groes i’w polisïau.

Bydd twyllwyr hefyd yn defnyddio gwefannau 
e-fasnach i gymryd arnynt eu bod yn ‘brynwyr.’ 
Os oes gennych eitem ar werth, efallai y 
byddant yn cysylltu â chi a threfnu i’w phrynu. 
Arferiad cyffredin yw i droseddwyr gadarnhau 
eu bod wedi talu. Cyn anfon unrhyw eitem 
fe ddylech fewngofnodi i’ch cyfrif trwy’r dull 
arferol, (nid dolen ar yr e-bost a gawsoch) i 
gadarnhau eich bod wedi derbyn yr arian.

Rhaid i chi fod yn ofalus hefyd i ba gyfeiriad y 
byddwch yn anfon eitemau. Gall twyllwyr ofyn 
i chi anfon eitemau i gyfeiriad gwahanol, efallai 
y bydd angen ei hanfon i’w cyfeiriad gwaith 
neu at ffrind neu aelod o’u teulu. Os byddwch 
yn anfon yr eitem at gyfeiriad heblaw’r un sydd 
wedi’i gofrestru ar gyfrif y defnyddiwr, mae’n 
bosib na chewch eich gwarchod gan y wefan 
na’r gwasanaeth talu.
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Sut i’ch diogelu eich hun

Arhoswch ar y safle! 

 Byddwch yn ymwybodol o unrhyw gynigion 
sy’n rhy dda i fod yn wir.

 Darllenwch y cyngor i ddefnyddwyr ar 
unrhyw wefan rydych yn ei defnyddio i 
brynu. Defnyddiwch y dull talu sy’n cael ei 
argymell, neu mae’n bosib na chewch eich 
ad-dalu am unrhyw golledion oherwydd twyll. 

 Ymchwiliwch i’r gwerthwr/prynwr  
ac unrhyw hanes o gynigion.

 Peidiwch â gadael i’r lluniau proffil eich 
argyhoeddi, mae’n bosib eu bod wedi’u 
cymryd o rywle arall ar y rhyngrwyd. Gallwch 
weld a yw ffotograffau’n ddilys gan chwilio 
am ddelweddau o chwith ar y rhyngrwyd trwy 
wefannau fel https://www.tineye.com/ neu 
https://reverse.photos/. 

 Byddwch yn amheus o unrhyw geisiadau 
i dalu trwy drosglwyddiad banc neu arian 
rhithwir yn hytrach na dulliau talu sy’n cael 
eu hargymell ar y wefan.

  

 Peidiwch byth â phrynu cerbyd heb ei weld 
yn gyntaf. Gofynnwch am gael gweld y 
dogfennau perthnasol ar gyfer y cerbyd,  
i sicrhau mai’r gwerthwr piau’r cerbyd. 

 Os ydych yn gwerthu ar lein byddwch yn 
wyliadwrus o unrhyw e-byst sy’n dweud 
bod arian wedi’i anfon. Mewngofnodwch 
i’ch cyfrif trwy’r ffordd arferol (nid trwy glicio 
dolen mewn e-bost) i sicrhau bod hyn yn wir. 

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Arhoswch ar y safle.

Byddwch yn wyliadwrus o dalu trwy 
drosglwyddiad banc neu arian rhithwir. 

Pam mae’r eitem mor rhad?  
Ai twyll yw hyn?
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TWYLL GWASANAETH  
MEDDALWEDD CYFRIFIADUR

Bydd y troseddwyr yn gofyn i chi gwblhau 
nifer o dasgau ar eich cyfrifiadur, mae’n bosib 
hefyd y byddant yn gallu dangos ‘gwall’.  
Efallai y byddant yn dweud wrthych am 
lawrlwytho rhywbeth o’r enw ‘Offer Cyrchu  
o Bell’. Mae hyn yn golygu bod y troseddwr 
yn cael mynediad at bopeth ar eich cyfrifiadur. 
Gallant weld eich data a’i gopïo, neu lawrlwytho 
maleiswedd ar eich cyfrifiadur i fonitro’r hyn 
rydych yn ei wneud yn y dyfodol.

Bydd twyllwyr hyd yn oed yn gallu 
cael mynediad at eich bancio ar lein, a 
throsglwyddo arian rhwng eich cyfrifon.

Mae’n bosib hefyd y gofynnir i chi dalu am  
y ‘cymorth’ a gawsoch. Gallai hyn fod yn 
daliad unigol neu’n ddebyd uniongyrchol  
dros gyfnod o fisoedd/blynyddoedd. 
Os byddwch yn rhoi manylion talu, gellir 
defnyddio’r rhain i gyflawni twyll pellach  
yn eich erbyn.

Gall troseddwyr eich ffonio’n ddirybudd gan honni bod problemau 
gyda’ch cyfrifiadur a gallant eich helpu i’w datrys. Yn aml byddant 
yn defnyddio enwau cwmnïau adnabyddus fel Microsoft, Apple neu 
ddarparwr eich band eang er mwyn swnio’n fwy argyhoeddiadol.

TWYLL 
MAWR



Y LLYFR BACH O DWYLL MAWR 12

Sut i’ch diogelu eich hun
 Ni fydd cwmni gwasanaeth cyfrifiadurol 
byth yn eich ffonio’n annisgwyl yn 
gysylltiedig â phroblem gyda’ch cyfrifiadur. 
Os byddwch yn derbyn galwad fel hyn 
rhowch y ffôn i lawr yn syth.

 Peidiwch byth â gadael i unrhyw un  
gyrchu eich cyfrifiadur o bell.

 Os ydych yn cael problemau gyda’ch 
cyfrifiadur, cysylltwch â’r gwerthwr 
i gael syrfis a’i drwsio. Os ydych yn 
cael problemau gyda chyflymder neu 
wasanaeth rhyngrwyd, cysylltwch â 
darparwr y gwasanaeth am gyngor  
neu gefnogaeth. 

 Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr band  
eang yn darparu prawf hawdd ac am  
ddim i fesur cyflymder eich gwasanaeth 
band eang.

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Ni fydd cwmnïau gwasanaeth cyfrifiadurol 
byth yn gwneud y galwadau hyn.

Peidiwch â gadael i unrhyw un  
gyrchu eich cyfrifiadur o bell.

Pam maen nhw’n fy ffonio fi, doedd  
hi ddim yn ymddangos bod problem? 
Sut ydw i’n gwybod eu bod yn ddilys?
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TWYLL RHAMANT  
A CHARIAD

Bydd troseddwyr yn meithrin perthynas gydag 
aelodau ar lein, gan ofyn yn gyflym i bobl 
gyfathrebu oddi ar y wefan chwilio am gariad. 
Mae hyn er mwyn gallu parhau i gysylltu â chi, 
hyd yn oed os bydd y safle yn gweld bod eu 
proffil yn dwyllodrus ac yn ei ddileu.

Yn aml bydd troseddwyr yn seboni, a bydd 
yn ymddangos bod ganddynt ddiddordeb 
ynoch yn gyflym iawn. Fodd bynnag, byddant 
yn cynnig llu o esgusodion ynghylch pam na 
allwch gwrdd yn y cnawd, er enghraifft eu bod 
dramor, bod ganddynt argyfwng gyda’u teulu 
neu broblem gyda’u busnes. Yna byddant yn  
dechrau gofyn am arian i helpu gyda’u problemau,  
a byddant yn eich sicrhau y byddant yn ei 
dalu’n ôl cyn gynted ag y gallant. Efallai y bydd 
y twyllwr yn honni ei fod yn awyddus i gwrdd â 
chi unwaith y bydd y rhwystr wedi mynd. Twyll 
yw’r cyfan a’u gwir fwriad yw cymryd hynny o’ch  
arian ag y gallant. 

Sut i’ch diogelu eich hun
 Arhoswch ar y safle, cadwch yr holl 
gyfathrebu ar y wefan chwilio am gariad 
rydych yn ei defnyddio. 

 Peidiwch â gadael i’r lluniau proffil eich 
argyhoeddi, mae’n bosib eu bod wedi’u 
cymryd o rywle arall ar y rhyngrwyd. 
Gallwch weld a yw ffotograffau’n ddilys 
gan chwilio am ddelweddau o chwith ar  
y rhyngrwyd trwy wefannau fel  
https://www.tineye.com/ neu  
https://reverse.photos/. 

Mae chwilio am gariad ar lein yn un o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd erbyn  
hyn i gyplau newydd gwrdd â’i gilydd, gyda miliynau o bobl yn darganfod  
perthynas newydd, rhamant a chariad fel hyn. Yn anffodus, ymysg y proffiliau 
dilys mae proffiliau ffug sy’n cael eu creu gan dwyllwyr. Arian, nid cariad,  
sy’n mynd â’u bryd. Maen nhw’n arbenigo ar drin pobl, gan fanteisio ar eich 
natur dda a’ch emosiynau i ddwyn eich arian yn y pen draw.

TWYLL 
MAWR
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 Gwnewch eich gwaith ymchwil eich hun i’r 
unigolyn, a ydyn nhw’n aelodau o unrhyw 
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol 
eraill? Allwch chi gadarnhau’r hyn y maent 
yn ei ddweud amdanynt eu hunain, lle maen 
nhw’n gweithio neu lle maen nhw’n byw?

 Peidiwch byth ag anfon arian at rywun 
nad ydych wedi cwrdd â nhw yn y cnawd 
a gwyliwch rhag rhoi arian i rywun rydych 
wedi cwrdd ag ef neu hi’n ddiweddar, yn 
enwedig os ydych newydd ddechrau ar 
berthynas gyda nhw.

 Gwyliwch rhag unrhyw un sy’n gofyn i chi 
dderbyn arian ar eu rhan a’i drosglwyddo 
ymlaen. Efallai eu bod yn eich defnyddio  
i wyngalchu arian.

 Siaradwch â’ch teulu a’ch ffrindiau am 
gyngor, hyd yn oed os yw’r ochr arall yn 
gofyn i chi gadw’n berthynas yn gyfrinach.

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Arhoswch ar y safle, peidiwch byth ag 
anfon arian at rywun nad ydych wedi 
cwrdd â nhw yn y cnawd, na derbyn/ 
trosglwyddo arian ar eu rhan.

Gwyliwch rhag cysylltu y tu allan i’r 
wefan chwilio am gariad lle cawsoch  
y cysylltiad cyntaf.

Pam maen nhw’n mynd ati mor gyflym i 
ddweud eu bod yn fy ngharu? Sut ydw 
i’n gwybod a ydyn nhw’n dweud y gwir?
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TWYLL RECRIWTIO
YSGRIFENNWYD GYDA SAFER-JOBS A DISCLOSURE BARRING SERVICE (DBS)

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cais am nifer o wahanol swyddi yn ystod eu  
hoes waith. Wrth i dechnoleg ddatblygu, felly hefyd y technegau y bydd twyllwyr  
yn eu defnyddio i fanteisio ar bobl sy’n chwilio am swyddi yn ystod y broses.

TWYLL 
MAWR

Mae mwyafrif y twyll yn ymwneud â’r 
recriwtiwr yn gofyn am rhyw fath o daliad neu 
ffi ar gyfer DBS (Disclosure Barring Service), 
hyfforddiant, ardystiad neu ganiatâd i weithio. 
Yn aml bydd yr hysbyseb swydd a ddenodd 
yr ymgeiswyr yn ffug ac unwaith y bydd taliad 
wedi’i wneud bydd y recriwtiwr yn rhoi’r gorau 
i gyfathrebu… neu gallai ofyn am fwy o arian!

Bydd gwybodaeth a roddir i dwyllwyr gan 
‘ymgeiswyr’ yn cael ei defnyddio hefyd 
gan droseddwyr i agor cyfrifon banc a 
benthyciadau, sef dwyn hunaniaeth. 

Sut i’ch diogelu eich hun
 Dylai ymgeiswyr ymchwilio i’r cwmni sy’n 
hysbysebu’r swydd a sicrhau bod y swydd 
yn bodoli mewn gwirionedd. Dylech fod 
yn amheus os gofynnir i chi dalu unrhyw 
ffïoedd ymlaen llaw o ran diogelwch, fisas 
neu hyfforddiant. 

 Peidiwch byth â ffonio’r cwmni ar rif cyfradd 
premiwm am gyfweliad. Mae twyll ffôn 
cyfradd premiwm yn gyffredin. Fe allech 
dalu swm mawr am bob munud y byddwch 
ar y lein. Os oes gennych unrhyw amheuon, 
ewch i www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-
and-internet/advice-for-consumers neu 
ymchwiliwch i’r rhif ar lein. 
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 Peidiwch byth â darparu manylion 
personol fel eich cyfrif banc, rhif Yswiriant 
Gwladol, dyddiad geni, gwybodaeth am 
eich trwydded yrru neu fil cyfleustod yn 
ystod proses ymgeisio nac ar eich CV.

 Peidiwch â chynnal y broses i gyd ar lein.  
Ar rhyw bwynt fe ddylai cais am swydd 
arwain at alwad ffôn neu gyfweliad wyneb 
yn wyneb. Byddwch yn wyliadwrus o gyflogi 
asiantiaid sy’n cadw at e-bost yn unig. 

 Gwnewch waith ymchwil, dysgwch fwy am 
y cwmni sy’n cynnig y swydd. Edrychwch 
ar rifau ffôn tir i gadarnhau bod y swydd 
yn ddilys. Defnyddiwch gyfryngau 
cymdeithasol a ffynonellau tebyg i 
dreiddio’n ddyfnach i’r sefydliad a chael 
golwg ar eu henw da. 

 Os oes gennych unrhyw amheuon am 
hysbyseb swydd ewch i www.safer-jobs.com 
i gael cyngor am ddim. 

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Mae eich gwybodaeth bersonol yn 
werthfawr, fe ddylech ei gwarchod.

Gwnewch waith ymchwil i sicrhau bod 
y cwmni yn bodoli ac a ydyn nhw’n 
hysbysebu’r swydd mewn gwirionedd.

Pam maen nhw’n gofyn i mi wneud 
taliadau ymlaen llaw?
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TWYLL GWYLIAU

Bydd miliynau o bobl yn trefnu eu gwyliau ar lein. Er bod cynigion gwych ar gael, bydd 
twyllwyr yn cymryd mantais ar hyn. Byddant yn hysbysebu awyrennau, lleoedd i aros a 
gwasanaethau teithio eraill na fyddant yn cael eu darparu neu nad ydynt yn bodoli.

Yn aml, yr adeg y byddwch yn ymwybodol 
o’r twyll yw pan fyddwch yn cyrraedd y maes 
awyr neu, hyd yn oed yn waeth, y wlad dramor 
a sylweddoli nad oes gwesty ar eich cyfer!

Mae’r hysbyseb ffug un ai’n gallu bod yn 
wefan sy’n hollol ffug neu hysbyseb ffug ar 
wefan ddilys.

Efallai y bydd lluniau o’r gwyliau yn cael eu 
defnyddio i wneud i’r cynnig ymddangos yn 
wir, ond fe allai’r rhain fod wedi’u copïo o 
unrhyw le ar y rhyngrwyd.

Yn aml bydd troseddwyr yn gofyn i chi 
gwblhau’r archeb oddi ar y safle, gan gynnig 
gostyngiad pellach hyd yn oed am wneud 
hynny. Gallant eich annog i wneud taliad trwy 
drosglwyddiad banc uniongyrchol yn hytrach 
na thrwy wasanaethau talu trydydd parti (e.e. 
Paypal) gan fod hyn yn ei gwneud yn llawer 
anos i chi gael eich arian yn ôl.

Mae’n bosib y bydd twyllwyr hyd yn oed yn 
anfon e-byst ‘cadarnhad’ i’ch argyhoeddi bod 
popeth wedi’i drefnu. 

TWYLL 
MAWR
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Sut i’ch diogelu eich hun
 Os bydd yn bosib, dylech dalu am wyliau 
a theithio gan ddefnyddio cerdyn credyd 
neu’r gwasanaeth talu trydydd parti 
sy’n cael ei gynghori gan y wefan. Mae’r 
rhain yn gallu rhoi diogelwch ariannol 
ychwanegol i chi.

 Gwnewch yn siwr bod eich archeb yn dod 
dan gynllun diogelu defnyddwyr fel ABTA 
(Cymdeithas Asiantau Teithio Prydain) a/
neu ATOL (Trwydded Trefnwyr Teithiau 
Awyr). Ond, mae twyllwyr yn gallu copïo 
eu logos er mwyn gwneud i’w hysbysebion 
ymddangos yn ddilys. Chwiliwch am 
rif aelodaeth a chysylltiadau’r cynllun i 
gadarnhau bod y cwmni rydych yn ei 
ddefnyddio yn aelod mewn gwirionedd. 

 Ymchwiliwch i unrhyw eiddo cyn archebu, 
edrychwch i weld a yw wedi’i hysbysebu yn 
unrhyw le arall neu a oes ganddo ei wefan 
ei hun. Byddwch yn ofalus dros ben os yw’r 
prisiau yn wahanol iawn.

 Peidiwch â gadael i’r lluniau proffil eich 
argyhoeddi, mae’n bosib eu bod wedi’u 
cymryd o rywle arall ar y rhyngrwyd. 
Gallwch weld a yw ffotograffau’n ddilys 
gan chwilio am ddelweddau o chwith ar y 
rhyngrwyd trwy wefannau fel https://www.
tineye.com/ neu https://reverse.photos/.

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Dylech bob amser dalu gyda cherdyn 
credyd neu’r gwasanaeth talu trydydd 
parti sy’n cael ei gynghori gan y wefan.

Byddwch yn amheus o unrhyw 
ostyngiad sy’n cael ei gynnig am dalu 
trwy drosglwyddiad banc, neu gais i 
gwblhau’r archeb oddi ar y safle.

Alla’i ymddiried yn yr hysbyseb? Sut 
mae gwybod a yw’r archeb yn bodoli?
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TWYLL TICEDI

Mae’n gallu bod yn anodd iawn cael gafael ar docynnau i weld eich hoff 
fand, tîm pêl-droed neu ddrama gan fod tocynnau’n gwerthu’n gyflym. 
Bydd twyllwyr yn manteisio ar hyn drwy gynnig gwerthu tocynnau sy 
ddim yn bodoli neu sy’n ffug.

Mae’r rhan fwyaf o docynnau ar gyfer digwyddiad 
yn cael eu gwerthu trwy wefannau cyfrifol 
sy’n cael eu rhedeg gan hyrwyddwyr, lleoliad 
y digwyddiad neu asiantiaid swyddogol eraill.

Bydd llawer o docynnau yn cael eu cynnig ar 
werth ar safleoedd ailwerthu eraill. Bydd twyllwyr 
yn creu gwefannau ffug i werthu tocynnau,  
yn gosod hysbysebion ar safleoedd ailwerthu 
eraill neu’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol  
i werthu tocynnau sy ddim yn bodoli.

Unwaith y byddwch yn talu fyddwch chi 
ddim yn derbyn y tocynnau, neu fe fydd y 
tocynnau yn ffug neu’n rhai nad yw’n bosib 
eu trosglwyddo. Pan fyddwch yn cyrraedd y 
lleoliad fyddwch chi ddim yn cael mynediad.

Nid yw’n bosib trosglwyddo rhai tocynnau a 
dim ond y sawl a’u prynodd nhw i ddechrau 
sy’n gallu eu defnyddio. Mewn nifer o achosion 
mae’n groes i’r gyfraith ailwerthu’r tocynnau  
hyn heb awdurdod.

TWYLL 
MAWR
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Sut i’ch diogelu eich hun

 Prynwch docynnau oddi wrth hyrwyddwr 
y digwyddiad, swyddfa docynnau’r lleoliad, 
asiant swyddogol neu safle cyfnewid 
tocynnau cyfrifol.

 Os yw’n bosib, talwch am docynnau gan 
ddefnyddio cerdyn credyd gan fod hyn yn 
cynnig diogelwch ariannol ychwanegol.

 Byddwch yn amheus o geisiadau i dalu 
trwy drosglwyddiad banc.

 Byddwch yn wyliadwrus o dalu am 
docynnau pan fyddwch yn clywed y bydd 
rhywun yn cwrdd â chi yn y digwyddiad 
gyda’ch tocynnau. Mae’n bosib na fyddant 
yn cyrraedd.

 Os yw’r adwerthwr yn aelod o’r Society 
of Ticket Agents and Retailers (STAR) fe 
gewch ddiogelwch ychwanegol os bydd 
rhywbeth yn mynd o’i le.

 Os bydd gwefan yn dangos eu logo 
gallwch sicrhau eu bod yn aelod mewn 
gwirionedd yn www.star.org.uk.

 I gael gwybod mwy am brynu tocynnau’n 
ddiogel ewch i wefan STAR. 

 

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Fe allai’r safle rydych yn ei ddefnyddio  
fod yn ffug.

Defnyddiwch eich cerdyn credyd i dalu, fe 
allai hyn gynnig diogelwch ychwanegol.

Sut galla’i sicrhau bod y tocynnau’n ddilys?
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TWYLL BANCIO AR LEIN 
A CHARDIAU

BANCIO AR LEIN

Mae’r defnydd o fancio ar lein neu bobl yn defnyddio apiau bancio ar 
ffonau clyfar a thabledi wedi tyfu. Bydd pobl yn eu defnyddio gartref 
neu pan fyddant allan. I aros yn ddiogel wrth fancio ar lein mae’n rhaid  
i chi ddiogelu eich cyfrinair a’ch manylion personol i atal troseddwyr 
rhag cael at eich cyfrifon. Darllenwch y wybodaeth ganlynol am 
ddefnyddio taliadau digyswllt a pheiriannau twll yn y wal. 

Sut i’ch diogelu eich hun
 Dewiswch, defnyddiwch a diogelwch 
gyfrineiriau a geiriau cofiadwy yn ofalus. 
Gwyliwch http://news.met.police.uk/ 
videos/video-clip-passwords-29571 
neu gweler https://www.ncsc.gov.uk/ 
blog-post/three-random-words-or- 
thinkrandom-0 am gyngor pellach. 

 Diweddarwch feddalwedd bancio ar lein 
ac apiau bancio. Fe ddylech bob amser 
lawrlwytho diweddariadau pan gewch  

eich annog i wneud hynny.

 Dylech bob amser logio allan o’ch cyfrif 
bancio ar lein neu ap bancio pan fyddwch 
wedi gorffen ei ddefnyddio. Mae’n bosib  
na fydd cau’r ap neu ddiffodd eich dyfais 
yn ddigon.

  
   Peidiwch â defnyddio rhwydweithiau  

Wi-Fi sydd ar gael yn gyhoeddus ar gyfer 
bancio. Mae’n anodd iawn dweud a yw 
llecyn yn ddiogel ai peidio, felly y peth 
gorau i’w wneud yw peidio â’i ddefnyddio.

TWYLL 
MAWR
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TALIAD DIGYSWLLT

Mae taliadau digyswllt yn dod yn ffordd fwyfwy poblogaidd o dalu, ac 
mae o leiaf un o bob tri thaliad gyda cherdyn yn defnyddio technoleg 
digyswllt yn y Deyrnas Unedig. Mae yna lawer o chwedlau mewn perthynas 
â diogelwch y system dalu hon. Mae’r wybodaeth isod yn egluro’r broses 
hon, a dylai hyn leddfu unrhyw bryderon sydd gennych am y dull hwn o 
dalu a sut mae’n gweithio, gan roi cyngor am sut i’w ddefnyddio’n ddiogel. 

Mae taliad digyswllt yn defnyddio sglodyn  
di-wifr gyda manylion defnyddiwr y cerdyn 
talu sy’n cael eu cynnwys mewn ffôn symudol 
neu ar gerdyn talu y banc. Mae hyn yn golygu 
y gall defnyddwyr wneud taliad o hyd at £30 
mewn siopau, caffis a mannau eraill trwy 
symud eu ffôn symudol neu gerdyn digyswllt 
ychydig gentimetrau oddi wrth ddarllenydd 
cardiau addas. 

Mae rhai o nodweddion diogelwch y dull hwn  
o dalu yn cynnwys y canlynol: 

 Mewn pob cerdyn digyswllt mae system 
ddiogelwch fewnol, sy’n golygu weithiau fod 
raid i chi roi eich rhif PIN i gadarnhau’r taliad. 

 Rhaid i chi fod yn agos iawn at rywun 
iddyn nhw allu sganio eich cerdyn yn 
anghyfreithlon, hyd yn oed wedyn fydden 
nhw ddim yn gallu cael gafael ar fanylion fel 
eich côd diogelwch, na’ch manylion personol. 

Dyma’r eicon ar gyfer  
taliad digyswllt
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TWYLL BANCIO AR LEIN A CHARDIAU

Sut i’ch diogelu eich hun

 Edrychwch trwy eich holl gardiau  
banc i weld pa rai sy’n ddigyswllt. 

 Dylech bob amser fonitro eich cyfriflenni 
banc yn rheolaidd, i sicrhau nad yw taliadau 
wedi’u cymryd o’ch cyfrif heb yn wybod i 
chi neu heb eich caniatâd. 

 Os cafodd eich cerdyn talu digyswllt neu 
ffôn symudol digyswllt eu dwyn neu eu 
colli, rhowch wybod i’ch banc ar unwaith 
ac fe ddylech gael eich gwarchod rhag 
unrhyw golledion sy’n dilyn.

 Os cafodd eich cerdyn talu digyswllt neu 
ffôn symudol digyswllt eu dwyn neu eu 
colli, rhowch wybod i’ch banc ar unwaith 
ac fe ddylech gael eich gwarchod rhag 
unrhyw golledion sy’n dilyn.
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PEIRIANNAU TWLL YN Y WAL

Bydd pobl yn cael eu targedu wrth beiriannau twll yn y wal gan droseddwyr 
sy’n tynnu sylw defnyddwyr a dwyn eu cerdyn neu arian. Bydd twyllwyr hefyd 
yn gosod dyfeisiau ar y peiriannau sy’n dal cardiau banc, copïo manylion y 
cerdyn a chofnodi rhif y PIN. Rhaid i chi fod yn wyliadwraus wrth godi arian  
o beiriant twll yn y wal, peidiwch â gadael i neb fynd â’ch sylw.

Mae’n bosib y bydd troseddwyr yn ceisio 
gweld rhif eich PIN wrth i chi ei deipio; gallant 
ddefnyddio camera cudd neu stondin gerllaw. 
Yna byddant yn ceisio mynd â’ch cerdyn.

Efallai y byddant yn ceisio tynnu sgwrs wrth i 
chi godi arian i fynd â’ch sylw tra byddan nhw 
neu rywun arall yn mynd â’ch cerdyn neu arian.

Weithiau bydd troseddwyr yn gollwng arian 
ar y llawr a gofyn ai chi piau’r arian, gan fynd 
â’ch sylw. Efallai y byddant wedi gosod dyfais 
ar y peiriant arian sy’n copïo eich cerdyn. Mae’n 
bosib y byddant wedi gosod dyfais sy’n cadw 
eich cerdyn.

Os yw eich cerdyn wedi’i ddal yn y peiriant 
arian gan ddyfais y troseddwr, mae’n bosib y 
byddwch yn mynd i mewn i’r banc i roi gwybod 
i swyddogion, neu adael. Yna bydd y troseddwr 
yn mynd i adfer y ddyfais a’ch cerdyn.

Erbyn hyn mae eich cerdyn (neu gopi) a’ch PIN 
gan y troseddwr. 

Sut i’ch diogelu eich hun
 Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw un sy’n 
dod atoch pan ydych yn ceisio codi arian.

 Cuddiwch eich PIN rhag camerâu 
troseddwyr neu rhag pobl eraill. Sefwch 
yn agos at y peiriant arian a chuddiwch yr 
allweddell gyda’ch pwrs, waled neu  
law arall.

 Os bydd yn ymddangos bod unrhyw 
beth yn anarferol am beiriant arian, 
fel arwyddion bod rhywun wedi bod 
yn chwarae â’r peiriant, peidiwch â’i 
ddefnyddio a rhowch wybod am eich 
pryderon.

 Os bydd eich cerdyn yn cael ei gadw  
gan beiriant arian, rhowch wybod i roddwr 
eich cerdyn ar unwaith tra ydych wrth y 
peiriant neu’n agos ato o hyd. Rhowch rif 
cyswllt 24 awr rhoddwr eich cerdyn ar  
eich ffôn symudol.
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TWYLL HUNANIAETH

Mae twyll hunaniaeth yn golygu camddefnyddio manylion personol unigolyn 
i gyflawni trosedd. Mae eich manylion yn werthfawr i droseddwyr a gallant eu 
camddefnyddio, neu eu gwerthu i eraill. Os bydd troseddwyr yn cael gafael ar 
eich data fe all gael ei ddefnyddio i gael cardiau credyd neu gyfrifon banc yn 
eich enw, yn ogystal â nifer o gynhyrchion ariannol eraill.

Bydd troseddwyr hefyd yn gallu defnyddio 
eich gwybodaeth a gafodd ei dwyn i gael 
gafael ar arian yn eich cyfrifon banc, cyfrifon 
cynilo neu bensiwn. Gallant gael eich manylion 
mewn nifer o ffyrdd, o lythyrau neu gyfriflenni 
banc y byddwch yn eu lluchio, i wybodaeth 
sy’n cael ei dwyn oddi ar eich cyfrifiadur neu 
ddyfais symudol.

Os byddwch yn dioddef yn sgil twyll 
hunaniaeth fe all effeithio’n ddifrifol ar eich 
statws credyd a gall gymryd amser hir i 
ddatrys hyn. 
 

Sut i’ch diogelu eich hun
 Cofrestrwch gydag asiantaeth gwirio credyd 
ddibynadwy. Ar ôl gwneud hyn byddwch 
yn cael gwybod pan fydd rhywun yn gwirio 
credyd gan ddefnyddio eich manylion. Gall 
hyn dynnu sylw at adeg pan fydd rhywun yn 
defnyddio eich manylion heb yn wybod i chi.

 Os byddwch yn dechrau derbyn llythyrau 
gan gwmni neu sefydliad dieithr i chi, 
ceisiwch ddod i wybod pam eu bod yn 
anfon y llythyrau atoch chi.

 Byddwch yn wyliadwrus iawn o alwadau 
ffôn, e-byst neu negeseuon testun digymell, 
sy’n honni eu bod yn dod gan eich banc 
neu ddarparwr eich ffôn. Yn enwedig os 
ydynt yn gofyn am wybodaeth bersonol  
fel dyddiadau geni neu gyfrineiriau. 

 

TWYLL 
MAWR
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 Edrychwch yn ofalus ar eich cyfriflenni 
banc a chardiau credyd i weld a oes 
unrhyw weithgarwch amheus.

 Cofiwch osod meddalwedd diogelwch 
ar eich cyfrifiadur a dyfeisiau symudol 
i atal meddalwedd maleisus rhag cael 
ei lawrlwytho. Ewch ati i ddiweddaru’r 
meddalwedd pan gewch eich annog i 
wneud hynny.

 Peidiwch ag agor atodiadau na chlicio ar 
ddolenni mewn e-byst annisgwyl.  
Gall hyn arwain at feddalwedd maleisus  
yn cael ei lawrlwytho ar eich dyfais neu  
eich gwybodaeth yn cael ei chynaeafu  
o wefannau twyllodrus y cewch eich  
cyfeirio atynt.

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Mae eich gwybodaeth bersonol yn 
werthfawr, fe ddylech ei gwarchod.

Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw un 
sy’n gofyn am eich gwybodaeth breifat.

Pam mae gofyn i mi roi’r wybodaeth 
hon? A yw’n angenrheidiol?
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TWYLL NEGESWYR 

Bydd twyllwyr yn eich ffonio’n annisgwyl gan gymryd arnynt mai eich banc neu’r 
heddlu sydd ar ben arall y ffôn. Maent yn honni bod problem gyda’ch cyfrif banc 
neu’n gofyn am eich cymorth gydag ymchwiliad y banc neu’r heddlu. Nod yr 
alwad yn y pen draw yw eich twyllo i gael gafael ar eich arian naill ai’n bersonol,  
ar lein, trwy swyddfa gwasanaeth ariannol neu mewn banc. Mae’n bosib hyd yn 
oed y byddant yn gofyn i chi brynu nwyddau drudfawr, arian tramor neu gardiau 
rhodd fel iTunes.

Bydd troseddwyr yn eich ffonio gan honni mai 
nhw yw’r heddlu neu adran dwyll eich banc. 
Maent yn honni eu bod yn cynnal ymchwiliad, 
gan ddweud yn aml ei fod yn ymwneud â staff 
y banc neu’r heddlu sy’n llygredig a gofyn 
am eich cymorth neu ddweud bod eich cyfrif 
mewn perygl.

Os byddant yn llwyddo i’ch argyhoeddi, 
byddant yn dweud wrthych am gyflawni  
tasg sydd fwy neu lai’n golygu eich bod  
yn rhoi eich arian iddynt.

Yn eu plith mae: 

 Gofyn i chi fynd draw i gangen eich banc, 
codi swm mawr o arian y byddant yn ei 
gasglu gennych maes o law fel tystiolaeth. 
Gallant honni hefyd y gall yr arian fod yn ffug, 
neu eu bod am ei anfon ar gyfer dadansoddiad 
fforensig neu i gael olion bysedd. 

 
 

Gofyn i chi gasglu symiau mawr o arian 
tramor, a fydd yn cael ei gasglu yn yr un 
modd gan negeseydd o’ch cyfeiriad cartref. 

 Gofyn i chi ddarparu manylion dros y ffôn, 
gan gynnwys teipio rhif eich PIN. Yna rhoi 
eich cardiau i negeseydd a anfonir i’ch 
cyfeiriad (yn aml ar ôl i chi eu torri, yn ôl  
eu cyfarwyddyd). 

 Gofyn i chi brynu eitemau drudfawr, fel 
watshis i ‘glirio arian troseddol’ a fydd yn 
cael eu casglu gan negesydd unwaith eto. 

TWYLL 
MAWR
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Ym mhob un o’r achosion hyn byddant yn 
eich sicrhau y cewch ad-daliad yn fuan.

Mae twyllwyr eisiau osgoi cael eu dal, a gallant 
roi cyfarwyddiadau i chi i gyflawni hyn, fel: 

 Eich hysbysu eu bod yn rhan o ymgyrch 
gudd yn ymwneud â llygredd yn y banc/
heddlu, felly rhaid i chi beidio â dweud 
wrth staff y banc na’r heddlu am yr alwad 
ffôn. Mae’n bosib hyd yn oed y byddant 
yn bygwth eich arestio os byddwch yn 
gwneud hynny!

 Rhoi stori i chi ei hadrodd wrth staff y  
banc neu’r heddlu, e.e. mae’r arian/eitem  
ar gyfer gwaith adeiladu, gwyliau neu rodd  
i berthynas. 

Erbyn hyn mae troseddwyr wedi datblygu eu 
dulliau i beidio â chynnwys negeswyr. Gallant 
honni bellach, oherwydd y twyll, eu bod yn 
ymchwilio i’ch cyfrif banc, felly byddant yn 
gofyn i chi drosglwyddo eich arian i ‘gyfrif 
diogel’. Byddant yn darparu manylion y cyfrif 
a dweud hyd yn oed bod hwn wedi’i agor yn 
eich enw chi. 
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TWYLL NEGESWYR

Sut i’ch diogelu eich hun
 Byddwch yn wyliadwrus iawn o alwadau 
ffôn digymell gan eich banc neu’r heddlu. 
Yn enwedig os ydynt yn gofyn am 
wybodaeth bersonol.

 Rhowch y ffôn i lawr, ffoniwch yn ôl ar linell 
ffôn wahanol neu ar ffôn symudol. Os nad 
yw hyn yn bosib, arhoswch o leiaf funud 
cyn ffonio’n ôl. Dylech un ai ddefnyddio’r 
rhif ffôn ar eich cerdyn banc, mynd i wefan 
y banc neu ffonio’r heddlu ar ‘101’.

 Siaradwch â ffrindiau neu deulu cyn gwneud 
unrhyw beth. Peidiwch ag ymddiried yn 
honiadau’r bobl sy’n ffonio’n annisgwyl. 

 Peidiwch byth â rhoi arian, cardiau banc  
na phrynu yn dilyn galwad annisgwyl.

 Peidiwch byth â rhannu eich PIN gydag 
unrhyw un. 

 

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Ni fydd eich banc na’r heddlu byth yn 
gofyn i chi am eich PIN, cerdyn banc, na 
gofyn i chi godi arian na phrynu eitemau 
ar eu rhan.

Os byddwch yn derbyn galwad annisgwyl, 
rhowch y ffôn i lawr, defnyddiwch ffôn arall 
i ffonio’n ôl a chadarnhau pwy yw pwy.

Sut ydw i’n gwybod mai nhw yw pwy 
maen nhw’n honni?
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TWYLL O DDRWS I DRWS 

Mae twyll o ddrws i ddrws yn cynnwys troseddwyr yn rhoi cnoc ar eich drws yn 
annisgwyl a chyflwyno cynhyrchion neu wasanaethau. Bydd twyllwyr yn eich 
argyhoeddi i dalu am nwyddau neu waith am bris sy’n rhy uchel, o ansawdd gwael 
neu waith na fydd yn cael ei wneud hyd yn oed! Mewn llawer o achosion, mae’r 
gwaith yn ddiangen. Gallant ymddwyn yn fygythiol a rhoi pwysau arnoch i wneud 
penderfyniadau cyflym, fel eich bod yn cytuno i’w gofynion.

Gall troseddwyr geisio eich argyhoeddi fod 
angen gwneud y gwaith ar frys a bod y pris y 
maen nhw’n ei godi yn deg. Byddant yn rhoi 
pwysau arnoch i gael gwneud y gwaith ar 
unwaith a gallant ofyn am daliad ymlaen llaw. 
Yn aml, ni fydd y gwaith yn cael ei gwblhau neu, 
os caiff ei gwblhau, bydd y gwaith o ansawdd 
gwael. Mae’n bosib y byddant yn codi pris rhy 
uchel arnoch am unrhyw waith.

Gallant dwyllo i’ch argyhoeddi:

 gan honni eu bod yn gweithio yng 
nghyfeiriad cymdogion cyn sylwi bod 
angen gwaith yn eich lle chi a bod 
ganddynt ddeunyddiau dros ben. 

 gallant archwilio mannau na allwch chi 
mo’u gweld e.e. llofftydd neu doeon a 
dangos lluniau neu fideos sy’n honni eu 
bod yn dystiolaeth fod angen atgyweirio  
ar frys. Byddwch yn ofalus o’r tactegau 
hyn, gallai’r delweddau fod wedi’u tynnu 
mewn eiddo arall! 

 gallant luchio dŵr pan nad ydych yn edrych 
er mwyn dangos fod gennych ‘damprwydd’. 
Gallant fynnu eich bod yn talu arian parod ar 
unwaith neu dalu blaendal, gan gynnig mynd 
â chi i’r banc i gael yr arian hyd yn oed. Os 
byddwch yn gwneud hyn, gallant barhau i 
ddod o hyd i resymau i chi dalu mwy o arian.

 
Bydd rhai galwyr yn gyfreithlon. Gall 
cwmnïau nwy, trydan a dŵr alw i ddarllen 
eich mesuryddion. Gall elusennau alw i ofyn 
am gyfraniadau, gall swyddogion y cyngor 
gysylltu â chi ynghylch materion lleol.

Dylech bob amser ofyn am gael gweld cerdyn 
adnabod, dywedwch wrthynt am aros y tu 
allan tra byddwch yn ffonio’r cwmni neu’n 
cael gair â pherthynas neu ffrind. (Peidiwch â 
defnyddio’r rhif ffôn ar y cerdyn adnabod). 

TWYLL 
MAWR
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TWYLL O DDRWS I DRWS 

Sut i’ch diogelu eich hun
 Ewch ati bob tro i gadarnhau pwy ydyn 
nhw. Os nad ydych yn fodlon ynghylch pwy 
yw unigolyn, peidiwch â’i adael i mewn i’ch 
cartref dan unrhyw amgylchiadau.

 Cymerwch amser i ystyried eich dewisiadau 
ac ymchwiliwch i gostau gan ddarparwyr 
eraill, os oes gennych amheuon cysylltwch 
â’ch Safonau Masnach lleol.

 Os bydd unrhyw un sy’n galw’n annisgwyl 
yn rhoi pwysau arnoch, byddwch yn ddigon 
hyderus i fod yn gadarn a dweud na. 

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Cymerwch amser i ystyried eich dewisiadau. 
Peidiwch â chael eich prysuro i wneud 
penderfyniad cyflym.

Peidiwch byth â thalu ymlaen llaw am 
nwyddau neu wasanaethau nad ydych 
wedi’u derbyn.

A yw’n gwmni cyfreithlon? Pam nad yw 
wedi rhoi dyfynbris ar bapur i chi? 
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TWYLL BUDDSODDI 

Mae buddsoddi mewn stociau a chyfrannau neu unrhyw nwyddau eraill yn gallu 
bod yn ffordd lwyddiannus o wneud arian. Fodd bynnag, gall arwain hefyd at 
bobl yn colli cynilion oes. Bydd twyllwyr yn eich perswadio i fuddsoddi mewn 
pob math o gynhyrchion, gan gynnig enillion uchel, yn enwedig dros gyfnodau 
hir – buddsoddiadau nad ydynt yn bodoli yn aml iawn.

TWYLL 
MAWR

Ymhlith y pethau cyffredin a fydd ar gynnig y 
mae binary options, arian rhithwir, credydau 
carbon, gwin, metelau prin, tlysau, tir ac 
ynni amgen. Yn aml, bydd buddsoddiadau 
cychwynnol yn arwain at enillion bach fel 
ysgogiad i fuddsoddi mwy o arian. Fodd 
bynnag, bydd buddsoddiadau uwch neu  
godi arian yn wynebu esgusodion neu  
gosbau ariannol. Yn y diwedd fe fydd yn 
amhosib cysylltu â’r twyllwr a bydd yr holl  
arian a’r enillion ffug yn cael eu colli.

Mae twyllwyr yn drefnus ac mae’n bosib 
fod ganddynt fanylion am fuddsoddiadau 
blaenorol i chi eu gwneud neu gyfrannau 
rydych wedi’u prynu.

Nid yw gwybod hyn yn golygu eu bod yn 
ddilys.

 
 
 
 
 
 
 

Gall troseddwyr eich cyfeirio at wefannau 
credadwy neu anfon deunyddiau marchnata 
moethus. Nid yw’r adnoddau hyn yn profi eu 
bod yn gwmni dilys. Mae llawer o gwmnïau 
twyllodrus yn defnyddio delweddau caboledig i 
gelu eu gweithgareddau anghyfreithlon.

Mae’n gymharol hawdd cofrestru cwmni gyda  
Thŷ’r Cwmnïau. Nid yw hyn yn cymeradwyo  
nac yn cadarnhau eu bod yn gallu darparu  
buddsoddiadau dilys. Yn wir, gall marchnadoedd 
buddsoddi datblygol fod heb eu rheoleiddio, 
gan olygu y gallant gael eu camddefnyddio.

Gall cwmnïau fod wedi’u cofrestru mewn 
cyfeiriadau mawreddog, er enghraifft Canary 
Wharf neu Mayfair. Nid yw hyn yn golygu eu 
bod yn gweithredu oddi yno. Mae’n arferiad 
busnes mynd ati i rentu swyddfa rithwir er 
mwyn gwella statws busnes.

Fodd bynnag, mae twyllwyr yn ymwybodol  
o hyn a byddant yn cymryd mantais arno. 
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TWYLL BUDDSODDI 

Gall y twyllwr roi pwysau arnoch trwy gynnig 
‘cyfle unwaith mewn oes’ neu honni bod yn 
rhaid cwblhau’r fargen yn gyflym i wneud 
mwy o elw.

Byddwch yn wyliadwrus o gwmnïau sy’n 
cynnig ‘adennill’ unrhyw arian rydych wedi’i 
golli oherwydd unrhyw fath o dwyll buddsoddi. 
Gallant fod yn gysylltiedig â’r cwmni a’ch 
twyllodd yn y lle cyntaf a gallant fod yn eich 
targedu eto. Gelwir hyn yn ‘dwyll adennill’.

Sut i’ch diogelu eich hun
 Does dim cynlluniau cyflym ar gael i fod  
yn gyfoethog. Os yw’n swnio’n rhy dda i 
fod yn wir, mae’n debyg ei fod yn rhy dda.

 Ni fydd cwmnïau buddsoddi dilys yn 
eich ffonio’n ddirybudd. Byddwch yn 
wyliadwrus iawn o unrhyw un sy’n  
gwneud hynny.

 Ymchwiliwch i’r hyn y cawsoch ei  
gynnig a’r cwmni buddsoddi, a chael  
gair â Safonau Masnach os oes  
gennych bryderon. 

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Peidiwch â chael eich prysuro i 
wneud penderfyniad cyflym.

Gofynnwch am gyngor ariannol cyn 
ymrwymo i unrhyw fuddsoddiad.

Pam fyddai cwmni buddsoddi 
cyfreithlon yn fy ffonio’n ddirybudd.
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LLYTHYRAU TWYLLODRUS

Mae yna sawl math o lythyrau twyllodrus, 
rhai yn amlycach nag eraill. Byddwch yn 
wyliadwrus o’r hyn rydych yn ymateb iddo, 
yn enwedig os gofynnir i chi anfon arian neu 
ddarparu gwybodaeth bersonol.

Gall y llythyrau honni eich bod wedi ennill 
gwobr mewn cystadleuaeth neu loteri er 
nad yw eich enw yn yr het hyd yn oed. Bydd 
y llythyrau wedi’u cyfeirio’n benodol atoch 
chi, gan roi’r argraff eich bod wedi’ch dewis 
yn arbennig. Gall eich enw ymddangos nifer 
o weithiau o fewn y llythyr, gan ddefnyddio 
geiriau fel ‘enillydd sicr’.

Byddant yn gofyn am ffi fechan i hawlio eich 
gwobr. Gall y ffi gael ei hysbysebu fel cost 
ddanfon neu gost weinyddol.

Gall twyllwyr fynd ati hefyd i geisio cael gafael 
ar eich manylion personol fel cyfrif banc neu 
ddyddiad geni.

Byddwch yn wyliadwrus o lythyrau sy’n cynnig 
nwyddau neu samplau am ostyngiad. Dylech 

bob amser ddarllen y print mân i sicrhau nad 
ydych yn cytuno i ddebyd uniongyrchol heb 
sylweddoli hynny.

Os byddwch yn ymateb unwaith i lythyrau 
twyllodrus, gallech gael llif o lythyrau eraill.  
Yn dilyn yr ymateb hwn, bydd eich manylion 
yn cael eu hychwanegu at ‘restr ddioddefwyr’ 
er mwyn i dwyllwyr eraill gael mynediad ati.

Mae llawer o ddioddefwyr llythyrau twyllodrus, a elwir hefyd yn dwyll y farchnad 
dorfol, yn cael eu denu gan y wefr sicr eu bod wedi ennill. Byddwch yn talu arian 
er mwyn hawlio gwobr nad yw’n bodoli. Yn aml, bydd dioddefwyr y math hwn o 
drosedd yn hen neu’n agored i niwed. Fe gânt eu targedu oherwydd eu bod yn 
byw ar eu pen eu hunain neu fod ganddynt lawer o gynilion neu bensiwn mawr.

TWYLL 
MAWR
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LLYTHYRAU TWYLLODRUS

Sut i’ch diogelu eich hun
 Allwch chi ddim ennill cystadleuaeth neu 
loteri os nad yw eich enw yn yr het! Os 
bydd rhywun yn gofyn i chi dalu ffi ymlaen 
llaw am ‘ennill’, peidiwch â thalu!

 Os ydych wedi prynu nwyddau mewn 
ymateb i gynnig drwy’r post, cofiwch 
edrych yn ofalus ar eich cyfriflenni banc 
neu gardiau credyd. 

 Unrhyw amheuon, siaradwch â ffrind neu 
berthynas.

COFIWCH

RHYBUDD

MEDDYLIWCH

Allwch chi ddim ennill gwobr os nad yw 
eich enw yn yr het.

Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw un sy’n 
gofyn i chi am eich gwybodaeth breifat.

Pam mae gofyn i mi wneud taliadau 
ymlaen llaw?
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BETH I’W WNEUD OS  
CEWCH EICH TWYLLO

CAEL CYMORTH A RIPORTIO TWYLL

Os ydych yn meddwl eich bod wedi darganfod twyll, wedi’ch targedu 
gan dwyll neu wedi’ch twyllo, mae yna lawer o awdurdodau y gallwch 
gysylltu â nhw am gyngor neu riportio. 

Mae’n bwysig riportio trosedd, gan gynnwys twyll. Os na fyddwch yn dweud wrth yr awdurdodau, 
sut byddan nhw’n gwybod ei fod wedi digwydd a sut gallant wneud unrhyw beth yn ei gylch? 
Cofiwch os ydych yn dioddef yn sgil twyll neu ymgais i’ch twyllo, ni waeth pa mor fach, mae’n 
bosib fod cannoedd neu filoedd o eraill mewn sefyllfa debyg. Gall eich gwybodaeth ffurfio rhan  
o un jig-so mawr a gall fod yn hanfodol er mwyn cwblhau’r darlun.

Riportio twyll 
Yn ardal Heddlu Llundain o fis Ebrill 2013, 
dylai pob twyll gael ei riportio’n uniongyrchol  
i Action Fraud.

Action Fraud 
Riportio ar lein: www.actionfraud.police.uk 
Riportio dros y ffôn: 0300 123 2040

Oni bai
 Fod trosedd wrthi’n digwydd neu ar fin 
cael ei chyflawni.

 Bod y sawl a ddrwgdybir yn hysbys neu  
os yw’n hawdd ei adnabod.

 Mae’r drosedd yn cynnwys dioddefwr 
agored i niwed.

Os felly, cysylltwch â’r heddlu yn uniongyrchol 
ar 999, neu 101 os nad yw’n argyfwng. Gallwch 
hefyd riportio yng ngorsaf leol yr heddlu. 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth 
am unrhyw drosedd ac y byddai’n well 
gennych beidio â siarad â’r heddlu, galwch 
Crimestoppers yn ddi-enw ar 0800 555 111  
neu ewch i www.crimestoppers-uk.org  
Mae Crimestoppers yn elusen annibynnol.

TWYLL 
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CYSYLLTIADAU ERAILL 

Action Fraud

Action Fraud yw canolfan riportio genedlaethol 
y Deyrnas Unedig ar gyfer twyll a throsedd 
seiber. Os cawsoch eich twyllo neu wedi wynebu 
trosedd seiber, fe ddylech riportio hynny’n 
uniongyrchol i Action Fraud dros y ffôn neu 
drwy eu gwefan i gael gwybodaeth lawn am 
riportio. Ar wefan Action Fraud hefyd mae 
cyngor am atal twyll a throsedd seiber a 
manylion am y twyll diweddaraf.

Ffoniwch 0300 123 2040 neu ewch i  
www.actionfraud.police.uk 

Action on Elder Abuse

Mae Action on Elder Abuse yn gweithio i 
ddiogelu ac atal cam-drin oedolion hŷn sy’n 
agored i niwed. Mae eu gwasanaethau yn 
cynnwys llinell gymorth gyfrinachol am ddim, 
sy’n rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth 
i ddioddefwyr ac eraill sy’n pryderu am 
gamdriniaeth, esgeulusod neu ecsbloetio 
ariannol neu a fu’n dyst i hyn a Rhaglen 
Cefnogi Gwirfoddolwyr i ddod â phobl hŷn at 
ei gilydd i gefnogi ei gilydd.

Llinell gymorth gyfrinachol: 080 8808 8141 
neu ewch i www.elderabuse.co.uk

 

Age UK

Age UK yw elusen fwyaf y wlad ar gyfer 
cynorthwyo pawb i wneud yn fawr o’u 
bywyd wrth fynd yn hŷn. Maent yn cynnig 
cwmnïaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl  
hŷn sydd angen hynny fwyaf.

Ffoniwch 0800 169 8787 neu ewch i’w  
gwefan yn www.ageuk.org.uk

Cymdeithas Alzheimer

Elusen genedlaethol sy’n rhoi cyngor a 
chefnogaeth i bobl y mae dementia yn 
effeithio arnynt.  

Ffoniwch 0300 222 1122 neu ewch i  
www.alzheimers.org.uk

Cymdeithas Asiantau Teithio Prydain (ABTA)

ABTA yw cymdeithas fwyaf y fasnach deithio 
yn y Deyrnas Unedig gyda thros 1200 o 
aelodau. Rhaid i holl aelodau ABTA ddilyn 
côd ymddygiad llym ABTA ac os byddant yn 
torri’r côd gellir eu dirwyo neu gallant golli eu 
haelodaeth. Bydd defnyddwyr sy’n archebu  
gwyliau trwy aelodau ABTA yn cael eu diogelu’n 
ariannol os bydd cwmni yn methu.

Ewch i www.abta.com 

http://www.actionfraud.police.uk
http://www.elderabuse.co.uk
http://www.ageuk.org.uk
http://www.alzheimers.org.uk
http://www.abta.com
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Y Ganolfan Cyngor ar Bopeth (CAB)

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor cyfrinachol,  
annibynnol ac am ddim i gynorthwyo pobl i 
oresgyn eu problemau. Gallant helpu gyda llawer 
o bethau, o bryderon ariannol i broblemau yn y 
gwaith, tai i hawliau defnyddwyr.

Ffoniwch 03444 111444 neu ewch i  
www.citizensadvice.org.uk 

Cifas

Mae gwasanaeth atal twyll Cifas yn y Deyrnas 
Unedig yn cynnig Cofrestriad Diogelwch i bobl  
a ddioddefodd wrth i rywun ddwyn eu 
hunaniaeth, neu sydd mewn perygl o wynebu 
hyn. Mae’r gwasanaeth yn cadw golwg ar eich 
ffeil bersonol, felly pan fydd cwmnïau sy’n 
aelodau o Cifas yn derbyn cais yn eich enw, 
byddant yn ymchwilio’n fanylach i sicrhau bod y 
cais yn ddilys. 

Ewch i www.cifas.org.uk

Tÿ’r Cwmnïau

Ar lein, gallwch gael manylion am gwmni am 
ddim, gan gynnwys:

•  Gwybodaeth am gwmnïau, e.e. cyfeiriad 
cofrestredig a dyddiad ymgorffori

•  Swyddogion presennol ac wedi ymddiswyddo

• Delweddau o ddogfennau

• Data am bridiant morgais

• Enwau blaenorol cwmnïau

• Gwybodaeth am fethdaliad

Ewch i www.gov.uk/government/
organisations/companies-house

Crimestoppers

Mae Crimestoppers yn elusen annibynnol.  
Os oes gennych wybodaeth am unrhyw 
drosedd ac y byddai’n well gennych beidio  
â siarad â’r heddlu, gallwch ffonio  
Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ewch i  
www.crimestoppers-uk.org

Cyber Aware

Mae Cyber Aware yn rhoi cyngor am 
ddiogelwch seiber i fusnesau bach ac 
unigolion, fel defnyddio cyfrineiriau cryf  
sy’n cynnwys ‘tri gair ar hap’ a mynd ati 
bob amser i lawrlwytho’r meddalwedd a’r 
ap diweddaraf, i’ch helpu i amddiffyn eich 
dyfeisiau rhag troseddwyr seiber. 

Ewch i www.cyberaware.gov.uk

http://www.citizensadvice.org.uk
http://www.cifas.org.uk
http://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
http://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
http://www.crimestoppers-uk.org
http://www.cyberaware.gov.uk
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Disclosure and Barring Service (DBS)

Mae’r Disclosure and Barring Service (DBS)  
yn darparu gwahanol fathau o wiriadau. 
Mae rhai swyddi yn galw am wiriadau safonol 
neu uwch, sef gwirio cofnodion troseddol 
fwy neu lai, a chyflogwr fydd yn penderfynu 
a yw swydd yn addas ar gyfer gwiriad o’r 
math hwn. Ond gallwch weld a yw’r swydd 
rydych yn ymgeisio ar ei chyfer yn galw am 
y math hwn o wirio trwy ddefnyddio offer 
cymhwysedd DBS.

Ewch i www.gov.uk/find-out-dbs-check

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)

Nod yr FCA yn gwneud i farchnadoedd 
ariannol weithio’n dda fel bod defnyddwyr 
yn cael bargen deg. I wneud hyn byddant 
yn rheoleiddio ymddygiad dros 56,000 o 
fusnesau sy’n gweithredu o fewn y sector 
ariannol. Mae eu gwaith i warchod defnyddwyr 
yn cwmpasu ystod eang o weithgareddau 
gan gynnwys sicrhau bod cwmni yn gosod 
ei gwsmeriaid yn ganolog yn y ffordd y 
mae’n cynnal ei fusnes, gan roi cynhyrchion 
a gwasanaethau priodol iddynt, a gosod 
diogelwch ariannol y cwsmer uwchlaw elw neu 
gydnabyddiaeth ariannol y cwmni.

Ffoniwch 0800 111 6768 neu ewch i  
www.fca.org.uk 

Get Safe Online

Get Safe Online yw’r brif ffynhonnell o ran 
cyngor am ddiogelwch ar lein ar gyfer y 
cyhoedd a busnesau bach. Mae’r cyngor y 
mae’n ei roi yn gallu helpu i warchod rhag 
twyll a bygythiadau ar lein gan helpu i roi 
profiad cadarnhaol i bobl ar y rhyngrwyd. 
Bydd Get Safe Online yn gweithio’n agos â 
Heddlu Llundain, heddluoedd eraill y Deyrnas 
Unedig ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith 
a rheoleiddwyr y diwydiant i roi cyngor a 
rhybuddion i atal trosedd. 

Ewch i www.getsafeonline.org 

Y Gwasanaeth Methdaliad

Mae’r Gwasanaeth Methdaliad yn asiantaeth 
weithredol o’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau 
(BIS). Mae ganddynt bwerau i ymchwilio 
i gwmnïau cyfyngedig ble byddant wedi 
derbyn gwybodaeth sy’n awgrymu camarfer 
corfforaethol difrifol. Gall hyn gynnwys 
honiadau o gamymddwyn difrifol, twyll neu 
ymarferion amheus.

I gwyno am gwmni cyfyngedig sy’n dal i 
fasnachu ffoniwch 0300 678 0015 neu ewch 
i www.gov.uk/government/organisations/ 
insolvency-service

http://www.gov.uk/find-out-dbs-check
http://www.fca.org.uk
http://www.getsafeonline.org
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National Cyber Security Centre (NCSC) 

Mae’r National Cyber Security Centre yn rhan 
o GCHQ, mae’n darparu cyngor a’i fwriad yw 
gwneud y Deyrnas Unedig y lle mwyaf diogel  
i fyw a gwneud busnes ar lein. 

Ewch i www.ncsc.gov.uk

Y Gwasanaethau Dewis Post

Mae hwn yn wasanaeth am ddim sy’n golygu 
y gall defnyddwyr y Deyrnas Unedig roi’r 
gorau i dderbyn post digymell trwy dynnu 
cyfeiriad eu cartref oddi ar restrau postio. Mae 
hyn yn cael ei gefnogi’n weithredol gan y Post 
Brenhinol, cymdeithasau masnach a Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth.

I gofrestru ar gyfer y Gwasanaethau Dewis  
Post ffoniwch 020 7291 3310 neu ewch i  
www.mpsonline.org.uk

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG)

Mae’r OPG yn asiantaeth weithredol, wedi’i 
noddi gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’r 
OPG yn gwarchod pobl sydd o bosib heb alluedd 
meddyliol i wneud rhai penderfyniadau drostynt 
eu hunain, er enghraifft am eu hiechyd neu gyllid. 
Bydd yr OPG hefyd yn helpu pobl i gynllunio er 
mwyn i rywun wneud penderfyniadau pwysig 
trostynt petaent yn methu gwneud hynny 
oherwydd diffyg galluedd meddyliol yn y dyfodol.

Ewch i www.gov.uk/government/organisations/
office-of-the-public-guardian 

Online Dating Association (ODA)

Cafodd yr Online Dating Association ei 
sefydlu i gynnal safonau ar draws y diwydiant 
a sicrhau defnyddwyr bod pob gwefan sy’n 
aelod yn gweithio’n galed i gyflawni’r safonau 
diogelwch uchaf i’w ddefnyddwyr. Rhaid 
i aelodau’r ODA gadw at godau ymarfer 
aelodaeth ac maent yn ymrwymo i roi cyngor, 
arweiniad a chefnogaeth i ddefnyddwyr 
os cânt unrhyw broblemau yn defnyddio 
gwefannau’r aelodau.

Ewch i www.datingagencyassociation.org.uk

Llythyrau Twyllodrus y Post Brenhinol

Os ydych yn meddwl eich bod chi neu aelod 
o’ch teulu yn derbyn llythyrau twyllodrus 
gallwch riportio hynny i’r Post Brenhinol.

Ysgrifennwch at y Post Brenhinol yn Freepost 
Scam Mail neu ffoniwch 03456 113 413  
neu e-bostiwch scam.mail@royalmail.com

TWYLL 
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http://www.ncsc.gov.uk
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mailto:scam.mail%40royalmail.com?subject=
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Royal Mail Opt Out Service

Wrth optio allan o wasanaeth Drws i Ddrws 
y Post Brenhinol, ni fydd unrhyw eitem heb 
gyfeiriad yn cael ei ddosbarthu i’ch cyfeiriad 
gan y Post Brenhinol. Mae optio allan yn 
golygu na fydd neb yn y cyfeiriad yn derbyn 
eitemau heb gyfeiriad trwy ddanfoniadau’r 
Post Brenhinol. Os ydych yn dymuno optio 
allan o dderbyn eitemau Drws i Ddrws yn 
y post anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad at 
Freepost ROYAL MAIL CUSTOMER SERVICES 
neu e-bostiwch eich enw a’ch cyfeiriad at: 
optout@royalmail.com Yna byddwn yn anfon 
ffurflen optio allan at eich cyfeiriad, i chi ei 
llofnodi a’i dychwelyd. 

Ewch i https://personal.help.royalmail.com/ 
app/answers/detail/a_id/293

SAFERjobs

Mae SAFERjobs yn elusen a sefydlwyd yn 
wreiddiol gan Heddlu Llundain yn 2008 a’i nod 
yw gwarchod ceiswyr gwaith. Mae’n cynnig 
cyngor am ddim i geiswyr gwaith a gweithwyr 
asiantaeth i sicrhau na fydd pobl yn wynebu 
twyll neu arferion anghyfreithlon. Cynghorir 
ceiswyr gwaith i chwilio am recriwtwyr sy’n 
bartneriaid i SAFERjobs er mwyn chwilio am 
waith mewn ffordd fwy diogel.

Ewch i www.safer-jobs.com

Tocynnau Diogel gan Adwerthwyr 
Awdurdodedig (STAR)

STAR yw’r prif gorff hunanreoleiddio ar gyfer 
y diwydiant tocynnau adloniant ar draws y 
Deyrnas Unedig. Ymhlith aelodau STAR mae 
prif asiantaethau tocynnau y Deyrnas Unedig 
yn ogystal â nifer o leoliadau a swyddfeydd 
tocynnau yn Llundain ac ar draws y wlad. 
Mae STAR yn cynnig cyngor a gwybodaeth 
gyffredinol am brynu tocynnau ac mae’n 
darparu gwasanaeth datrys anghydfod i 
gwsmeriaid sydd â phroblem heb ei datrys 
gyda’u pryniant oddi wrth aelod STAR.

Ewch i www.star.org.uk

Stay Safe Online

Wedi’i gychwyn gan y National Cyber 
Security Alliance, mae Stay Safe Online yn 
creu partneriaethau cyhoeddus/preifat cryf 
i greu a gweithredu ymdrechion addysg ac 
ymwybyddiaeth eang. Grymuso defnyddwyr 
gartref, yn y gwaith ac yn yr ysgol gyda’r 
wybodaeth angenrheidiol i’w cadw eu hunain, 
eu sefydliadau, eu systemau a’u gwybodaeth 
sensitif yn saff a diogel ar lein ac annog 
diwylliant o ddiogelwch seiber.

Ewch i www.staysafeonline.org

http://www.safer-jobs.com
http://www.star.org.uk
http://www.staysafeonline.org
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UK Finance 

Mae UK Finance yn gyfrifol am arwain y 
frwydr ar y cyd yn erbyn twyll ariannol ar ran 
diwydiant taliadau’r Deyrnas Unedig.

Ymhlith yr aelodau y mae banciau, rhoddwyr 
cardiau credyd, debyd a thalu, a derbynwyr 
taliadau â cherdyn yn y Deyrnas Unedig. 
Mae eu gwefan yn cynnig gwybodaeth am y 
gwahanol fathau o dwyll talu, yn ogystal ag 
awgrymiadau a chyngor defnyddiol ynghylch 
sut i leihau eich siawns o ddioddef, a beth i’w 
wneud os bydd rhywbeth yn digwydd i chi.

Ewch i www.ukfinance.org.uk 

The Silver Line

Mae’r Silver Line yn gweithredu’r unig linell 
gymorth gyfrinachol, am ddim i bobl hŷn ar 
draws y Deyrnas Unedig sydd ar agor 24 awr  
y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Maent hefyd 
yn cynnig cynlluniau cyfeillgarwch dros y ffôn 
a thrwy lythyr lle bydd gwirfoddolwyr yn cael 
eu cysylltu â phobl hŷn ar sail eu diddordebau; 
galwadau grŵp wedi’u hwyluso; a helpu i 
gysylltu pobl â gwasanaethau lleol yn eu hardal.

I gofrestru â’r Silver Line ffoniwch  
0800 4 70 80 90 neu ewch i  
www.thesilverline.org.uk

Y Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS) 

Mae’r TPS yn lle canolog i optio allan gan 
ganiatáu i unigolion gofrestru eu dymuniad 
i beidio â derbyn galwadau ffôn gwerthu a 
marchnata digymell. Mae’n ofyniad cyfreithiol 
nad yw cwmnïau yn gwneud galwadau o’r 
fath i rifau sydd wedi’u cofrestru ar y TPS.

I gofrestru ffoniwch 0345 070 0707  
neu ewch i www.tpsonline.org.uk

Think Jessica

Elusen yw Think Jessica a gafodd ei sefydlu 
i warchod pobl hŷn a phobl agored i niwed 
rhag twyll sy’n dod trwy’r system bostio 
a throseddwyr sy’n cysylltu â nhw dros y 
ffôn. Maent yn cynnig cyngor a chefnogaeth 
i ddioddefwyr twyll marchnata ar raddfa 
fawr yn ogystal â chymorth i ffrindiau a 
pherthnasau’r rhai a gafodd eu twyllo.

Ewch i www.thinkjessica.com 

http://www.ukfinance.org.uk
http://www.thesilverline.org.uk
http://www.tpsonline.org.uk
http://www.thinkjessica.com
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LLEIHAU’R NIWED 

Er y gall fod yn anodd adennill unrhyw arian 
a gollwyd oherwydd twyll, y mae camau y 
gallwch eu cymryd i leihau’r niwed ac osgoi 
bod yn darged eto.

Po gyflymaf y byddwch yn gweithredu, mwyaf 
o gyfle sydd gennych i leihau eich colledion.

Riportio twyll

Trwy riportio’r twyll i Action Fraud, yr Heddlu neu 
Safonau Masnach, byddwn yn gallu rhybuddio 
pobl eraill am y twyll a lleihau’r siawns y bydd y 
twyll yn digwydd eto. Fe ddylech rybuddio eich 
ffrindiau a’ch teulu am unrhyw dwyll y dewch ar 
ei draws.

Bydd twyllwyr yn mynd ati’n gyflym i nodi 
ffyrdd newydd o dwyllo pobl a dwyn eu harian.

Byddwch yn ymwybodol y bydd unrhyw gynllun 
neu fenter newydd yn cael eu targedu’n gyflym.

Yn olaf, cofwch nad yw’r llyfryn hwn yn cynnwys 
yr holl atebion ond er mwyn peidio â bod yn 
ddioddefwr mae angen i chi fod yn ymwybodol 
mai’r prif darged ar gyfer twyllwyr yw pobl sy 
ddim yn amheus ac sy’n ymddiried mewn pobl.

Byddwch yn amheus a chofiwch os yw’n 
swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg  
ei fod yn rhy dda!

Mae fersiwn sain, ‘hawdd ei ddeall’ ac E-fersiwn 
o’r llyfryn gwreiddiol ar gael ar ein gwefan  
www.met.police.uk/fraud

Os ydych yn aelod o’r cyhoedd neu’n sefydliad 
ac yn preswylio o fewn Ardal Heddlu Llundain, 
yna i ofyn am ragor o gopïau o’r llyfryn hwn neu 
gael fersiwn sain neu hawdd ei ddeall, cysylltwch 
â FALCON Prevention, Gwasanaeth Heddlu 
Llundain ar 020 7230 8129 neu e-bostiwch 
falcon@met.police.uk

Mae FALCON wedi darparu’r manylion 
angenrheidiol i heddluoedd eraill i argraffu 
rhagor o gopïau ar eu cost eu hunain. Os ydych 
yn preswylio y tu allan i Ardal Heddlu Llundain 
yna dylech gysylltu â’ch heddlu lleol a fydd o 
bosib yn argraffu eu fersiwn eu hunain.

TWYLL 
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COFIWCH: 
OS YW’N SWNIO’N 

RHY DDA I FOD 
YN WIR, MAE’N 

DEBYG EI FOD YN 
RHY DDA I FOD 

YN WIR!
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Hoffai Gwasanaeth Heddlu Llundain ddiolch i’n holl bartneriaid am eu hamser 
a’u hymdrechion i gynorthwyo gyda phedwerydd argraffiad y llyfryn hwn. 
Hoffem gydnabod Comisiwn Cystadleuaeth a Defnyddwyr Awstralia hefyd.
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