
 
 
E-byst twyllodrus mewn perthynas â brechlyn Covid y GIG...  
 
Mae Tîm Troseddau Economaidd Heddlu Dyfed-Powys wedi cael gwybod am dwyll brechlyn Covid 
newydd. 
 
Dywed y Ditectif Gwnstabl Gareth Jordan o’r Uned Seiberdroseddu bod y dioddefydd yn derbyn e-
bost sy’n dweud ei fod ar y rhestr brechlyn Covid a bod angen iddo ddewis pa un ai a ydyw eisiau’r 
pigiad ai peidio yn y fersiwn ddiweddaraf o’r twyll.   
 
Bydd y ddau ddewis yn tywys y dioddefydd i safle lle y gofynnir iddo nodi data personol/ariannol 
megis manylion cyfrif banc, rhifau cerdyn neu rif trwydded yrru dan esgus fod y safle’n gwirio 
dilysrwydd. Fodd bynnag, nid dyna mae’r safle’n ei wneud. Yn hytrach, mae’n cymryd y manylion fel 
bod modd eu defnyddio ar gyfer gwe-drywanu mwy uniongyrchol neu er mwyn defnyddio’r 
manylion ar gyfer twyll hunaniaeth a thwyll ariannol. 
 

   
 
Bydd gwiriad syml o’r URL yn dangos mai twyll ydyw, ond nid oes llawer o bobl yn ei wirio.  
 
Yn yr enghraifft isod, ar yr olwg gyntaf, mae’r e-bost yn ymddangos fel pe bai’n dod wrth 
[noreply@nhs.gov.uk]. Fodd bynnag, os rowch chi’r saeth ar y sgrin dros y cyfeiriad e-bost ar gyfer 
ymateb, gellir gweld y cyfeiriad go iawn [Kanda@visceral.co.jp] yn yr enghraifft hon. 
 
Nid yw’r GIG yn anfon yr e-byst hyn – twyll ydyw. 
 
  

Dangosir yr 
anfonwr go iawn 
drwy roi'r saeth ar 
y sgrin dros y 
cyfeiriad ar gyfer 
ymateb 

PEIDIWCH Â 
CHLICIO AR Y 
DOLENNI! 



 
 
 
 
Stopio:  
Cymerwch ennyd i feddwl cyn rhoi eich arian neu eich gwybodaeth - gallai hyn eich diogelu. 
 
Herio:  
A oes posibilrwydd ei fod yn ffug? Mae'n iawn gwrthod neu anwybyddu unrhyw geisiadau. Dim ond 
troseddwyr fydd yn ceisio’ch brysio neu’ch dychryn. 
 
Diogelu:  
Cysylltwch â’ch banc ar unwaith os ydych chi'n meddwl eich bod wedi dioddef twyll a rhowch wybod 
i'r Heddlu amdano. 
 
Anfonwch e-byst amheus at: report@phishing.gov.uk 
 
Hefyd, medrwch adrodd am negeseuon testun amheus drwy anfon y neges wreiddiol at 7726, sy’n 
sillafu SPAM ar eich bysellfwrdd. 
 
Ni fydd yr heddlu, na'ch banc, byth yn gofyn ichi dynnu arian o’r banc na'i drosglwyddo i gyfrif 
gwahanol. Ni fyddant byth yn gofyn ichi ddatgelu eich cyfrinair bancio na'ch rhif PIN llawn. 
 
Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni mewn e-byst neu negeseuon testun annisgwyl neu amheus. 
 
Cadarnhewch fod ceisiadau’n ddilys drwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost neu rif hysbys i gysylltu â 
sefydliadau’n uniongyrchol.  
 
Rhowch wybod i Heddlu Dyfed-Powys ar https://www.dyfed-powys.police.uk/cy-GB/riportio/riportio 
neu galwch 101. 
 
 


