
 

 

Cam-drin domestig a stelcio: canllawiau 
seiberddiogelwch i ymarferwyr 

 
 

Ysgrifennwyd y canllaw hwn i gefnogi eiriolwyr ac ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl sy’n dioddef 
cam-drin domestig a stelcio. Ei nod yw darparu cyngor cyfreithadwy y gall ymarferwyr ei ddefnyddio 
gyda'u cleientiaid. 
 
Er bod y canllawiau'n cynnwys cyngor technegol cyfoes, nid oes unrhyw ymgais yma i asesu'r risg sy’n 
deillio o ddarparu'r cyngor hwn i ddioddefwyr. Dylai ymarferwyr ac eiriolwyr ystyried amgylchiadau unigol 
pob unigolyn y maen nhw'n gweithio gyda nhw, ac yn benodol, a allai dilyn y cyngor roi'r dioddefwr mewn 
mwy o berygl. 
 
Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r canllaw hwn yn ôl adborth ymarferwyr ac eiriolwyr, ac yn ôl newidiadau i 
dechnoleg. Anfonwch unrhyw adborth at charity.engagement@ncsc.gov.uk. 
 
Yn y canllaw hwn: 

• Camdriniwr yn eich dilyn 

• Rhywun yn defnyddio’ch dyfais heb awdurdod  

• Rhywun yn defnyddio’ch cyfrifon heb awdurdod 

• Diogelwch dyfeisiau sy'n cysylltu â'r we yn y cartref 

• Wi-Fi a diogelwch llinell dir 
 

1. Camdriniwr yn eich dilyn 
Sut gallaf atal rhywun rhag fy nilyn ar fy nyfais symudol (ffôn clyfar, llechen)? 
 
Mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i'w gwneud hi'n fwy anodd i rywun eich dilyn ar eich dyfais neu 
ar-lein. Os oes modd i’r camdriniwr afael yn eich dyfais, dylech wneud yn siŵr na all fynd i mewn i’r ddyfais 
trwy ddefnyddio cyfrinair a/neu ddull biometrig (ôl bys neu ‘adnabod wyneb’); 

 

• Sut i osod cod mynediad ar iPhone/iPad. 

• Sut i osod cod mynediad ar ddyfeisiau Android. 
 
Mae'n bwysig newid eich cyfrineiriau, yn enwedig os ydych chi'n meddwl bod y camdriniwr yn gwybod beth 
ydyn nhw. Os oedd gan y camdriniwr fynediad i'r ddyfais o'r blaen trwy ddilysiad biometrig, dylech sicrhau 
bod ei briodweddau (ôl bys neu gofnod wyneb) yn cael eu tynnu oddi ar osodiadau'r ddyfais ac mai dim ond 
eich ôl bys/cofnod wyneb chi all ddatgloi'r ddyfais. 

 

• Sut i newid priodweddau ar iPhone / iPad. 

• Sut i newid priodweddau ar ddyfeisiau Android. 
 
Serch hynny, dylech fod yn ofalus wrth newid eich priodweddau gan y bydd hyn yn debygol iawn o ddod yn 
amlwg i'ch camdriniwr. 
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Mae llawer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, Instagram a Facebook yn defnyddio geotag i 
ddangos i'ch ffrindiau a'ch dilynwyr ymhle y gwnaethoch chi bostio'r llun neu'r neges, a byddai eich 
camdriniwr hefyd yn gallu ei weld. Felly, byddai'n syniad da diffodd gosodiadau lleoliad ar unrhyw apiau 
cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio'r dolenni uchod ar gyfer platfformau mawr. 

 

Sut gallai camdriniwr fod yn dilyn fy nyfais symudol (ffôn clyfar, llechen) a sut mae 
modd i mi gael gwared ar feddalwedd o’r fath? 
 
Mae sawl dull gwahanol o ddilyn dyfais symudol. Gallai fod mor syml â dod o hyd i’ch lleoliad trwy raglen 
(ap) fel Find Friends, Snapchat neu ap tebyg sydd â gwasanaeth lleoliad wedi'i droi ymlaen. O dan 
gosodiadau (settings), gallwch weld pa apiau sydd â gwasanaeth lleoliad wedi'i droi ymlaen. Dylech 
ddiffodd y gwasanaeth lleoliad os ydych chi'n credu bod modd defnyddio ap i'ch dilyn. O bosibl, gan 
ddibynnu ar eich dyfais, efallai y gallwch ddiffodd y gwasanaeth lleoliad ar gyfer pob ap. 
 

• Sut i ddiffodd gwasanaeth lleoliad ar iPhone / iPad. 
• Sut i ddiffodd gwasanaeth lleoliad ar ddyfeisiau Android. 

 
Cofiwch fod rhai apiau'n gofyn yn benodol am fynediad i leoliad defnyddiwr er mwyn i’r ap allu gweithio; 
felly os byddwch yn anablu nodweddion lleoliad, gall hyn gyfyngu ar allu’r ap i weithio. 
 
Mae hefyd modd i gamdriniwr osod meddalwedd faleisus (maleiswedd) ar eich dyfais a fydd yn eich dilyn 
heb i chi wybod. Mae modd prynu maleiswedd o'r fath ar-lein yn gymharol hawdd felly ni fyddai angen 
llawer o wybodaeth dechnegol ar y camdriniwr i allu gwneud hyn. Ymhlith yr enghreifftiau mae FlexiSpy a 
WebWatcher. Nid yw maleiswedd o’r math hwn fel arfer yn anghyfreithlon ac yn aml mae’n cael ei 
hysbysebu fel meddalwedd sy’n darparu ‘rheolaeth rhieni’ neu’n ‘monitro gweithwyr’ ond gellir ei 
defnyddio at ddibenion maleisus er mwyn dilyn pobl. 
 
Nid oes angen o gwbl i chi gael gwared ar y ddyfais os ydych chi'n credu bod maleiswedd wedi ei gosod 
arni. Yn gyffredinol, byddem yn eich cynghori i ddileu pob ap nad ydych chi wedi ei osod eich hun ar y 
ddyfais. 

 
• Sut i ddileu apiau ar iPhone / iPad. 
• Sut i ddileu apiau ar ddyfeisiau Android. 

 
Weithiau gall eich camdriniwr osod maleiswedd i’ch dilyn ar eich dyfais ac nad oes modd i chi ei gweld. Os 
ydych yn amau bod eich camdriniwr yn eich dilyn trwy gyfrwng eich dyfais ond eich bod yn methu gweld 
unrhyw apiau a allai fod yn gwneud hyn, yna dylech ystyried ailosod y ddyfais trwy fynd i osodiadau’r ffatri 
a dylai hyn eu dileu i gyd. Gweler canllawiau ailosod ffatri NCSC i gael mwy o gyngor ar sut i wneud hyn heb 
golli gwybodaeth arall ar eich dyfais rydych chi am ei chadw, er enghraifft, eich lluniau. 
 
Dylech nodi, os ydych chi'n tynnu cymwysiadau neu'n ailosod y ddyfais, mae'n debygol y bydd y camdriniwr 
sy'n gyfrifol am ychwanegu'r maleiswedd neu'r ap olrhain ar eich dyfais yn cael rhybudd. Ond mae’n bosibl 
na fyddant yn gallu cadarnhau mai chi sy'n gyfrifol am gael gwared ar y cymwysiadau. 

 

Mae'n rhaid i mi ddefnyddio galwadau fideo fel y gall fy mhlant siarad â'u rhiant 
(sy'n cam-drin). A oes modd dod o hyd i fy lleoliad wrth wneud hyn? 
 
Mae'r rhan fwyaf o feddalwedd galwadau fideo (e.e.- Skype, FaceTime) yn cysylltu â chyfranogwyr dros y 
rhyngrwyd gan ddefnyddio Protocol Rhyngrwyd (IP). Mae'n bosibl y gallai camdriniwr ddarganfod eich 
cyfeiriad IP a thrwy hynny ddod o hyd yn fras i’ch lleoliad (e.e. y dref agosaf). Fodd bynnag, nid yw hyn bob 
amser yn gywir a bydd eich cyfeiriad IP yn newid o bryd i'w gilydd gan ei gwneud yn anoddach eich lleoli 
trwy'r dull hwn. Os ydych chi'n poeni am hyn yna gallwch chi wneud galwadau fideo dros rwydwaith 
symudol eich ffôn gan ddefnyddio 3G/4G yn hytrach na wi-fi gan y bydd hyn yn ei gwneud hi'n llawer 
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anoddach adnabod eich lleoliad o'ch cyfeiriad IP. Cofiwch fod modd i’ch camdriniwr barhau i ddilyn y ffôn 
symudol sydd gennych, trowch i adran 1 uchod. 
 
Dylech hefyd fod yn ofalus wrth gynnal eich galwadau fideo a sicrhau nad oes unrhyw eitemau yn y cefndir 
a allai ddatgelu’ch lleoliad. Efallai y byddai’n syniad i chi beidio â gwneud galwadau fideo yn eich cartref neu 
mewn lleoliad sensitif, fel eich llety lloches. 
 
Cofiwch hefyd ei bod yn amhosibl atal rhywun i gymryd llun neu ddelwedd yn ystod galwad fideo, er bod 
modd i rai cymwysiadau hysbysu defnyddwyr os bydd llun wedi ei dynnu ar-lein. 

 

2. Defnyddio’ch dyfais/dyfeisiau heb ganiatâd 
Os nad yw'r ddyfais erioed wedi bod ym meddiant y camdriniwr, a oes modd iddo ei 
hacio? 
 
Mae modd hacio'ch dyfais heb iddi fod ym meddiant y camdriniwr. Ond mae’n reit anodd gwneud hyn heb 
wybodaeth arbenigol ac mae hyn yn annhebygol yn y rhan fwyaf o achosion. 
 
Mae llawer o wahanol ffyrdd o hacio dyfais, ond y ffordd fwyaf tebygol yw trwy dderbyn e-bost gwe-rwydo 
sy’n eich annog i fynd i wefan neu i agor atodiad. Mae gan yr NCSC rai awgrymiadau hawdd eu dilyn ar gyfer 
sylwi ar e-bost gwe-rwydo a beth i'w wneud os ydych yn amau nad yw e-bost yn ddilys. Ffyrdd eraill y gellir 
hacio dyfais yw trwy ymweld â thudalen we faleisus neu lawrlwytho a gosod cod maleisus sydd ynghlwm 
wrth feddalwedd arall. Er mwyn helpu i’ch amddiffyn rhag hyn, dylech sicrhau bod fersiynau diweddaraf y 
feddalwedd wedi'u gosod ar eich dyfais a bod cynnyrch gwrthfeirws wedi'i ddiweddaru yn rhedeg ar eich 
cyfrifiaduron personol a gliniaduron. 
 

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n credu bod fy nyfais neu gyfrif ar-lein wedi'i hacio? 
 
Does dim unrhyw ffordd bendant o wybod eich bod wedi cael eich hacio. Fodd bynnag, mae'r arwyddion y 
gallai eich dyfais neu gyfrif ar-lein fod wedi eu hacio yn cynnwys: 

 
• Mae eich dyfais yn rhedeg yn araf, yn ailgychwyn ei hun, yn aml yn cau rhaglenni neu apiau 

rydych chi'n eu defnyddio, neu'n agor rhai eraill 
• Mae'ch dyfais yn cyflwyno blychau naid o raglenni/apiau nad ydych chi'n eu hadnabod sy'n gofyn 

i chi wneud pethau annisgwyl 
• Mae rhywun rydych chi'n ei adnabod yn dweud wrthych eu bod wedi derbyn negeseuon 

annisgwyl gennych chi, sy’n annodweddiadol neu'n hysbysebu cynhyrchion annhebygol, neu 
efallai'n gofyn am arian. 

 
Os ydych chi'n credu eich bod wedi cael eich hacio, dylech gasglu unrhyw dystiolaeth ar eich dyfais os yw'n 
ddiogel gwneud hynny ac anfon y manylion at Action Fraud. Dyma ganolfan adrodd genedlaethol yr heddlu 
ar gyfer twyll a seiberdroseddu. 
 
Os ydych chi'n credu bod cyfrif ar-lein (e.e. e-bost neu gyfryngau cymdeithasol) wedi ei hacio, mae'r NCSC 
yn darparu canllaw cam wrth gam ar gyfer adfer cyfrif. 
 
Os credwch fod eich dyfais wedi ei hacio, bydd hyn fel arfer yn cynnwys gosod maleiswedd. Os ydych chi'n 
credu bod maleiswedd ar eich dyfais, gallwch ddilyn ein canllawiau sy’n eich helpu chi i’w dileu. Isod mae 
dolenni i ganllawiau ar ailosod y dyfeisiau mwyaf cyffredin yn ôl i osodiadau ffatri. Dylai hyn gael gwared ar 
y faleiswedd. 

• Apple iOS (iPhone / iPad): https://support.apple.com/cy-gb/HT201252 
• Google Android: https://support.google.com/android/answer/6088915?hl=cy-GB 
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• Cyfrifiadur Windows / gliniadur: https://support.microsoft.com/en-us/help/17085/windows-8-
restore-refresh-reset-pc 

• Apple mac https://support.apple.com/en-gb/HT208496 

 

3. Defnyddio’ch cyfrifon ar-lein heb ganiatâd 
Ydw i’n gallu sicrhau nad yw camdriniwr yn defnyddio fy nghyfrifon banc i weld ble 
rydw i wedi bod? 
 
Os oes cyfrif ar y cyd gyda chi â’r camdriniwr, allwch chi ddim sicrhau bod y camdriniwr ddim yn gallu gweld 
y lleoliadau ble bydd taliadau wedi eu gwneud gan fod hawl gan y camdriniwr i ddefnyddio’r cyfrif. Os nad 
ydych am i'r camdriniwr weld gwybodaeth o’r fath, gallwch agor eich cyfrif eich hun yn eich enw chi yn 
unig. Os nad yw hyn yn bosibl a bod modd i’ch camdriniwr ddefnyddio’r cyfrif a gweld ble mae taliadau 
wedi eu gwneud, gallwch newid eich cyfrinair a’ch manylion mewngofnodi (e.e. rhif PIN a gwybodaeth 
gofiadwy) gyda'ch banc. 
 
Ar y cyfan, mae banciau'n rhoi'r opsiwn i chi ddefnyddio dilysiad dau ffactor (2FA), bydd defnyddio’r opsiwn 
hwn yn sicrhau nad yw eich camdriniwr yn cael mynediad i'ch cyfrif hyd yn oed os yw'n gwybod/dyfalu'ch 
cyfrinair/PIN. Mae 2FA yn ychwanegu diogelwch ychwanegol pan fyddwch chi'n mewngofnodi i'ch cyfrifon 
ar-lein. Mae'n cadarnhau bod y sawl sy’n mewngofnodi yn ddilys trwy ail ddyfais. Er enghraifft, trwy god 
sy'n cael ei anfon i'ch ffôn. 
 
Cofiwch hefyd fod gwybodaeth am leoliad ar eich datganiadau banc. Os gall eich camdriniwr weld eich 
datganiadau papur, gallwch newid y drefn a chael datganiadau electronig. Ond, os nad oes unrhyw un o'r 
uchod yn bosibl, efallai y byddai’n well i chi ystyried talu am nwyddau gydag arian parod. 
 

Os oes rhywun wedi hacio neu ddefnyddio fy nghyfrif cyfryngau cymdeithasol yn 
anghyfreithlon, a ydy’r gwefannau hyn yn gallu bod o gymorth imi? 
 
Yn ogystal â throi at ganllawiau NCSC er mwyn adfer cyfrif ar-lein os cafodd ei hacio, mae darparwyr 
cyfryngau cymdeithasol hefyd yn darparu eu cyngor eu hunain. Os ydych chi’n methu rheoli neu fynd i 
mewn i gyfrif eich cyfrwng cymdeithasol, gall eich darparwr gwasanaeth hefyd roi help llaw i chi. Ar ôl i chi 
gadarnhau pwy ydych chi, mae'n gymharol hawdd newid eich cyfrinair ar gyfer cyfrif gyda’r cyfryngau 
cymdeithasol. Lle bo modd, rydym hefyd yn argymell eich bod yn defnyddio dilysu dau ffactor (2FA) trwy 
ddilyn ein canllaw. Mae 2FA yn ychwanegu diogelwch ychwanegol i'ch cyfrifon ar-lein. Mae'n cadarnhau 
bod mewngofnodi yn ddilys trwy ail ddyfais. Er enghraifft, trwy god sy'n cael ei anfon i'ch ffôn. Byddwch yn 
fwy diogel os byddwch chi'n sefydlu 2FA ar eich holl gyfrifon pwysig fel e-bost, siopa ar-lein yn ogystal â'r 
cyfryngau cymdeithasol. 
 
Mae’r dolenni canlynol gan amrywiaeth o gyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyngor ar hyn: 
 

• Facebook: https://www.facebook.com/hacked 

• Twitter: https://help.twitter.com/ga/safety-and-security/twitter-account-hacked 

• Instagram: https://help.instagram.com/149494825257596 

• Snapchat: https://support.snapchat.com/cy-GB/a/hacked-howto 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/56363/reporting-a-hacked-
account?lang=cy 

• Reddit: https://www.reddithelp.com/cy/submit-request/account-issue 

• Tinder: https://www.help.tinder.com/hc/en-us/articles/115005149706-I-think-my-account-has-
been-hacked- 

  

https://www.reddithelp.com/cy/submit-request/account-issue
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Hefyd, os ydych chi'n derbyn negeseuon e-bost gan eich darparwr cyfryngau cymdeithasol sy’n dweud bod 
ymgais wedi bod i fewngofnodi o ddyfais anhysbys, gallai hyn awgrymu bod rhywun yn ceisio hacio'ch 
cyfrif. Mae gan lawer o wefannau’r cyfryngau cymdeithasol nodwedd sy'n eich galluogi i weld pa ddyfeisiau 
rydych chi wedi mewngofnodi i'ch cyfrif ohonynt a gallwch allgofnodi o unrhyw rai nad ydych chi'n eu 
hadnabod. 
 
Yn ogystal, os yw rhywun yn esgus mai chi yw hi/ef ar blatfform cyfryngau cymdeithasol, dylech roi gwybod 
i’r darparwr am y cyfrif a gofyn iddyn nhw gau’r cyfrif ffug. 
 

Sut mae atal camdriniwr rhag gweld y lluniau a’r fideos sydd gennyf wedi eu storio 
ar y cwmwl? 
 
Mae llawer o'r wybodaeth sy'n cael ei storio ar eich dyfeisiau, fel lluniau, fideos a dogfennau yn aml yn cael 
eu storio ar y cwmwl, er mwyn sicrhau bod gennych chi gopi os byddwch chi'n colli'ch dyfais. Dylech sicrhau 
eich bod yn defnyddio cyfrinair cryf (fel 3 gair gwirioneddol ar hap na ellir eu dyfalu'n hawdd) i gael 
mynediad i'ch cyfrifon cwmwl a sicrhau eich bod yn newid eich cyfrinair os yw'ch camdriniwr wedi cael 
mynediad i’r cyfrif yn y gorffennol. Ar ben hyn, bydd defnyddio dilysiad dau ffactor yn rhoi haen 
ychwanegol o ddiogelwch i chi. 
 
Mae llawer o ddarparwyr cwmwl yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu lluniau, fideos, dogfennau ac ati gyda 
defnyddwyr eraill ac yn aml mae gosodiadau Rhannu Teuluol yn cael eu troi ymlaen yn awtomatig, er 
enghraifft mae Apple yn cynnig y nodwedd hon gydag iCloud. Lle bo modd, dylech ddiffodd y nodwedd hon 
trwy ddilyn y canllaw hwn gan Apple. 
 
Hefyd, bydd sicrhau bod y mesurau diogelwch hyn ar waith yn cyfyngu'r siawns y gall camdriniwr ddod o 

hyd i unrhyw ddelweddau sensitif y gellid eu defnyddio i ddial arnoch trwy eu rhannu â phobl eraill – sy’n 

aml yn cael ei alw yn “porn dial” (revenge porn). 

 

Mae'r camdriniwr wedi dwyn fy nyfais, a oes modd i mi allgofnodi o'm cyfrifon neu 

gyfyngu mynediad o bell? 

 
Os bydd eich camdriniwr yn dwyn eich dyfais (ffôn clyfar, llechen, gliniadur), mae sawl ffordd y gallwch atal 
mynediad i'r ddyfais ac unrhyw wybodaeth sy'n cael ei storio arni neu gyfrifon rydych chi wedi 
mewngofnodi arni. Mae rhai platfformau fel Facebook neu Instagram yn gadael i chi allgofnodi o ddyfais 
arall. Ar ôl i chi wneud hynny, dylech newid eich cyfrinair fel nad oes modd i‘r camdriniwr fewngofnodi i'ch 
cyfrif eto. Hefyd, dylech allu cloi neu lanhau o bell y ddyfais a gafodd ei dwyn. Bydd angen i chi fewngofnodi 
i'ch cyfrif Google neu'ch cyfrif iCloud i wneud hyn. 
 

4. Diogelwch dyfeisiau sydd wedi eu cysylltu i'r rhyngrwyd yn y 
cartref 
A allai camdriniwr gyrchu'r dyfeisiau clyfar yn fy nghartref (fel siaradwr clyfar, 
thermostat, camera diogelwch a chloch drws) a'u defnyddio i'm cam-drin? 
 
Fel rheol dim ond os yw'r camdriniwr yn gwybod y manylion mewngofnodi (e.e. cyfrinair) ar gyfer y ddyfais 
y bydd modd cyrchu dyfeisiau clyfar o bell. Trwy fewngofnodi i'r ddyfais o bell mae modd newid y 
tymheredd ar y thermostat, chwarae cerddoriaeth o bell neu gyrchu camera diogelwch gyda meicroffon er 
enghraifft i wrando ar eich sgyrsiau. Dylai newid y manylion mewngofnodi ar gyfer y ddyfais atal y 
camdriniwr rhag cael mynediad o bell. Os oes gan y cyfrif ar-lein ddilysiad dau ffactor ar gyfer y ddyfais, 
dylid ei droi ymlaen er mwyn atal eich camdriniwr rhag gallu cyrchu'r ddyfais o bell hyd yn oed os yw'n 
llwyddo i ddyfalu'ch cyfrinair newydd. 
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Os nad oes modd i chi gael mynediad i'r cyfrif ar-lein ar gyfer dyfais glyfar a bod y ddyfais yn dal yn eich 
cartref a’ch bod am barhau i'w defnyddio, os oes modd, dylech ailosod y ddyfais gan ddileu cyfrif 
camdrinwyr oddi arni. Efallai fod modd ailosod rhai dyfeisiau gydag un botwm penodol, ond mae pob dyfais 
yn wahanol, felly dylech droi at y llawlyfr neu ofyn am gefnogaeth ar-lein ar gyfer y rhain.  
 
Cofiwch y gallai eich siaradwr clyfar fod yn clustfeinio ar eich sgyrsiau. Os yw hyn yn wir, dylech allu tynnu’r 
defnyddiwr o gyfrif ar-lein y siaradwr clyfar. Dyma ychydig o ganllawiau ar sut i wneud hyn ar gyfer rhai o'r 
siaradwyr clyfar mwyaf poblogaidd - Amazon Alexa a Google Home. 
 

A oes modd i gamdriniwr gael mynediad i'r gwe-gamera neu'r meicroffon ar fy nyfais 
ac a oes modd i mi ei atal? 
 
Pan nad ydych yn defnyddio'ch gwe-gamera, un ateb cyflym a syml yw gosod darn o dâp tywyll neu 
orchudd gwe-gamera dros y lens, felly hyd yn oed os yw rhywun yn cael mynediad i'ch gwe-gamera ni fydd 
modd gweld dim byd trwy’r lens. Hefyd, mae modd i chi diffodd y gwe-gamera a'r meicroffon trwy fynd i’r 
gosodiadau ar eich dyfais. Fel uchod, er mwyn helpu i wneud yn siŵr nad oes pobl yn cael mynediad, dylech 
bob amser sicrhau bod gan eich dyfais y fersiynau diweddaraf o feddalwedd a bod cyfrifiaduron a 
gliniaduron yn cael eu diogelu gan y cynnyrch gwrthfeirws diweddaraf. 
 

A oes modd i mi ddileu hanes chwiliadau ar fy nyfeisiau; yn cynnwys dyfeisiau sy'n 
cysylltu â'r rhyngrwyd yn y cartref fel siaradwyr clyfar? 
 
Mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd (e.e. Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox) yn cynnig opsiwn chwilio preifat (a elwir yn Incognito Window yn Google ac InPrivate 
Window yn Microsoft), wrth bori ar y we. Trwy ddefnyddio’r opsiwn hwn, ni fydd hanes y pori’n cael ei 
gadw, na’r cyfrineiriau chwaith, a dim ond dros dro tra bo'r porwr ar agor y bydd gwybodaeth yn cael ei 
chadw. 
 
I ddileu hanes chwilio, cwcis a ffeiliau dros dro eraill o'ch porwr, ewch i'r ddewislen gosodiadau, lle mae 
cyfarwyddiadau i wneud hyn yn Chrome, Internet Explorer, Safari a Firefox. Yn ogystal, os oes gennych 
gyfrif ar-lein cysylltiedig (e.e. cyfrif Gmail neu gyfrif Microsoft), dylech ddileu eich hanes chwilio trwy 
fewngofnodi iddo. Ar ben hynny, gallwch analluogi'r nodwedd hon felly ni fydd hanes chwilio eich porwr yn 
cysoni â'ch cyfrif ar-lein cysylltiedig. Mae gan y prif ddarparwyr porwr a chwilwyr rhyngrwyd ganllawiau ar-
lein a fydd yn eich helpu i wneud hyn. Dyma ddolenni i'r canllawiau gan Google, Yahoo, a Bing. 
 
Ar gyfer rhai dyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd yn y cartref e.e. Google Home ac Amazon Alexa, gellir 
dileu hanes chwilio trwy eich cyfrif ar-lein cysylltiedig. Gallwch gyrchu'r cyfrif o fewn yr ap neu'r porwr gan 
ddefnyddio'r dolenni a ddarperir. 
 

A yw mesuryddion deallus yn ddiogel, a oes modd cael mynediad iddyn nhw o bell 
neu ymyrryd â hwy? 
 
Nid yw mesuryddion deallus wedi'u cysylltu â'ch rhwydwaith wi-fi cartref. Eu diben yw cyfathrebu'n 
uniongyrchol â'r darparwr ynni i anfon eich darlleniadau ynni atynt. Perchnogion y mesurydd yw eich 
darparwr ynni, a bydd gan y darparwr fesurau diogelwch ar waith i sicrhau na all neb arall gael mynediad i’r 
mesurydd o bell. Hefyd, pe bai unigolyn yn mynd ati i ymyrryd â'r mesurydd ei hun, byddai'n anodd iawn 
iddyn nhw wneud unrhyw newidiadau heb dynnu sylw a hysbysu’r cwmni. Ar y cyfan, mae'n annhebygol y 
bydd modd i gamdriniwr hacio mesurydd deallus. 
 

A allai camdriniwr fy nilyn trwy ddefnyddio offer llywio lloeren (sat nav) fy nghar? 
 
Mae gan rai o'r ceir diweddaraf apiau cydymaith sy'n gallu olrhain eu lleoliad. Byddai hyn yn galluogi 
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camdriniwr i olrhain lleoliad eich car a gwybod i ble'r ydych chi'n mynd. Os yw hyn yn broblem, dylech 
siarad â'r cwmni ceir neu fecanig a thrafod yr opsiwn o gael gwared â'r camdriniwr o'r cyfrif ar-lein a gosod 
yr opsiwn olrhain ar eich dyfais chi. 
 

5. Wi-Fi a diogelwch llinell dir 
A oes modd i mi sicrhau bod fy Wi-Fi yn ddiogel ac a fyddai fy nghamdriniwr yn gallu 
cael mynediad iddo o’r tu allan i'm cartref? 
 
Mae modd cyrchu eich rhwydwaith Wi-Fi heb fynd i mewn i'ch cartref gan fod y signal yn debygol o 
ymestyn y tu allan i'r eiddo. Felly, gallai camdriniwr gyrchu eich rhwydwaith Wi-Fi o'r stryd y tu allan i'ch 
cartref, heb orfod bod yn bresennol yn gorfforol y tu mewn i’ch tŷ. Er hynny, mae meddalwedd ar gael am 
ddim sy’n hawdd ei lawrlwytho ar gyfer dadansoddi pa wefannau y mae pobl sy'n defnyddio'ch rhwydwaith 
Wi-Fi yn ymweld â nhw. Os yw'r camdriniwr wedi cael mynediad i'ch rhwydwaith Wi-Fi o'r blaen, dylech 
ddod o hyd i’r cyfrinair sydd wedi ei osod er mwyn ei gyrchu a mynd ati i newid y cyfrinair hwn er mwyn 
atal y camdriniwr rhag cael mynediad pellach. Os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hyn, gallwch gysylltu 
â desg gymorth eich Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (fel BT, Virgin Media, Sky) a gallan nhw egluro i chi 
gam wrth gam sut i fynd ati i’w newid. 
 

A allai fy nghamdriniwr newid gosodiadau neu fonitro fy Wi-Fi o bell? 
 
Mae modd cyrchu bron pob llwybrydd cartref sy’n cael ei ddarparu gan eich Darparwr Gwasanaeth 
Rhyngrwyd (BT, Virgin Media, Sky ac ati) trwy ddefnyddio porwr gwe (e.e. Google Chrome, Microsoft 
Internet Explorer) ar ôl ei gysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi. Trwy gael mynediad i’r llwybrydd, gall y camdriniwr 
addasu gwahanol leoliadau'r llwybrydd, gan gynnwys creu rheolau sy’n caniatáu iddo gael mynediad o bell 
i'ch rhwydwaith. Er bod llwybryddion cartref yn gofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn 
mewngofnodi, mae modd gwybod neu ddyfalu beth ydyn nhw’n hawdd ar y rhyngrwyd oherwydd eu bod 
wedi'u sefydlu yn yr un modd ar gyfer yr holl gwsmeriaid. Felly, rydym yn argymell newid y cyfrinair ar gyfer 
eich llwybrydd cartref ac analluogi'r gallu i'w gyrchu dros y Rhyngrwyd. Unwaith eto, os nad ydych chi'n 
gwybod sut i wneud hyn, gallwch gysylltu â desg gymorth eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd a gallan 
nhw egluro i chi sut i fynd ati i’w newid. 
 

A oes modd i rywun glustfeinio ar ffôn fy llinell dir? 
 
Mae'n annhebygol bod neb yn clustfeinio ar ffôn eich llinell dir ac yn gwrando arnoch yn llechwraidd. Fodd 
bynnag, os ydych yn credu bod rhywun yn clustfeinio ar eich galwadau ffôn, dylech gysylltu â'r heddlu ar 
101 er mwyn iddyn nhw ymchwilio i’r sefyllfa. Yn y cyfamser, hwyrach y byddai’n syniad da i chi ddefnyddio 
ffôn symudol os oes gennych chi un. 


