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Annwyl Ddeiliad y Tŷ 
 
Mae Safonau Masnach Wrecsam ac adran Diogelwch Cymunedol y Dwyrain Heddlu Gogledd Cymru 
yn gweithio gyda’i gilydd i geisio eich cadw’n ddiogel a’ch atal rhag dioddef sgamiau.  
 
Mae sgamiau a thwyll wedi cynyddu ers i ni gael ein heffeithio gan y Coronafeirws. Rydym eisiau eich 
gwneud yn ymwybodol o’r gwahanol fathau o sgamiau a sut y gallwch gadw’n ddiogel. Gweler y 
daflen ynghlwm.  
 
Os ydych yn credu eich bod wedi’ch sgamio, yna hysbyswch Safonau Masnach Wrecsam am hyn 
drwy Gyngor ar Bopeth ar 0808 233 1133 a / neu Heddlu Gogledd Cymru ar 101.  
 
Yn y cyfnod rhyfedd hwn, cadwch lygad ar eich cymdogion a hysbyswch yr heddlu am ddieithriaid / 
ceir dieithr yn eich stryd ar 101. Mae trosedd yn parhau er ein bod ynghanol pandemig ac mae’n 
fusnes fel arfer i’r heddlu.  
 
Cadwch eich hunain yn ddiogel. Arhoswch adref a dim ond gadael y tŷ os yw’r daith yn hanfodol. 
Cadwch draw ar bob cyfle – cadwch 2 fedr / 6 troedfedd oddi wrth rywun arall a pharhewch i 
olchi’ch dwylo.  
 
Cymerwch ofal.  
 
Peidiwch â chael eich twyllo gan y Coronafeirws. Dyma ychydig o’r sgamiau i gadw llygaid allan 

amdanynt. Daw troseddwyr ymhob lliw a llun. Gallent gysylltu â chi ar y drws, ar y ffôn, drwy’r 

post neu ar-lein.   

 Byddwch yn ymwybodol o bobl yn cynnig gwellhad gwyrthiol, cynnyrch ffug i’ch amddiffyn 

neu frechiadau ar gyfer y coronafeirws. Nid oes triniaeth benodol ar gyfer y coronafeirws. 

(COVID-19).  

 Gwasanaethau glanhau’r cartref.  

 Mae llawer o gynnyrch ar gael i’w brynu ar-lein maent yn ddweud y gall eich amddiffyn neu 

wella’r coronafeirws. Ni wnaiff y rhain gynorthwyo ac maent wedi’u llunio i gymryd eich 

arian.  

 Dim ond y GIG sy’n defnyddio Citiau Profi. Ni allwch brynu un. Os gwnewch, bydd yn un ffug.  

 Pobl yn honni bod yn weithwyr gofal iechyd, swyddogion heddlu, swyddogion cyfleustodau.  

 Negeseuon e-bost yn dweud y gallwch gael ad-daliad ar drethi neu gyfleustodau. Maent fel 

arfer yn dwyllodrus ac eisiau eich manylion personol a manylion banc.  

 Cymwysiadau ffôn symudol sy’n honni rhoi’r newyddion diweddaraf i chi ar y feirws. Mae’r 

rhain yn cloi eich ffôn ac yn mynnu arian.  
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 Ni wnaiff eich banc na’r heddlu fyth ofyn i chi am eich manylion banc dros y ffôn.  

 Cynigion gan ddieithriaid i wneud eich siopa. Maent ar ôl eich arian.  

Awgrymiadau i osgoi cael eich sgamio: 

 Byddwch yn ofalus a gwrandewch ar eich greddf. Peidiwch â bod ofn rhoi’r ffôn i lawr, ei roi 

yn y bin, ei ddileu neu i gau’r drws. Cymerwch eich amser a pheidiwch â chael eich rhuthro 

neu gael eich rhoi dan bwysau. 

 Gofynnwch bob amser am gerdyn adnabod, hyd yn oed os ydynt mewn lifrai neu’n 

cynrychioli elusen.  

 Pan ydych ar-lein, byddwch yn ymwybodol am bethau ffug. Defnyddiwch ffynonellau y 

gallwch ymddiried ynddynt fel .gov.uk neu wefannau NHS.uk. Teipiwch y cyfeiriadau i mewn 

a pheidiwch â chlicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost. 

 Hysbyswch am negeseuon testun amheus. Anfonwch y neges wreiddiol ymlaen at 7726 

(mae’n sillafu ‘spam’ ar y bysellbad)  

 Prynwch nwyddau gan fanwerthwyr cyfreithiol yn unig. Cymerwch eiliad i feddwl cyn talu 

neu roi gwybodaeth bersonol. 

 Rhaid i chi wybod pwy ydych yn cyfathrebu â nhw – os ydych angen cymorth, siaradwch â 

rhywun rydych yn eu hadnabod neu cysylltwch â’ch cyngor lleol ar y rhifau isod.  

 Amddiffynnwch eich gwybodaeth ariannol, yn enwedig oddi wrth bobl nad ydych yn eu 

hadnabod. Peidiwch â rhoi eich cerdyn banc na PIN i ddieithryn.  

Gwybodaeth i gysylltu: 

 Os ydych yn meddwl eich bod wedi’ch twyllo, hysbyswch Action Fraud ar 0300 123 2040. Os 

ydych eisiau cyngor, ffoniwch Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 

1133. Er mwyn siarad ag ymgynghorydd Cymraeg ffoniwch 0808 223 1144. Os ydych mewn 

perygl uniongyrchol, ffoniwch yr heddlu ar 999.  

 Cysylltwch â’ch banc os ydych yn meddwl eich bod wedi cael eich twyllo.  

Er mwyn dysgu mwy am y gwahanol fathau o sgamiau a sut i amddiffyn eich hun a phobl eraill, ewch 

ar www.FriendsAgainstScams.org.uk a chwblhewch yr hyfforddiant ar-lein am ddim. 

      

 


