
Mae blacmel rhywiol (sextortion) yn cyfeirio at fath penodol o drosedd a
hwylusir gan ddulliau seibr lle caiff dioddefwyr eu denu i gyflawni
gweithredoedd rhywiol o flaen eu gwe-gamera. 
Heb yn wybod i ddioddefwyr, caiff eu gweithredoedd eu recordio gan droseddwyr sydd yna'n defnyddio'r fideo
mewn ymgais i'w blacmelio. Fel arfer mae troseddwyr yn gofyn am arian ac os na chaiff y gofynion eu bodloni,
byddant yn bygwth lanlwytho'r recordiad(au) i'r rhyngrwyd a'u hanfon at ffrindiau a theulu'r dioddefwr.
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CASGLWCH Y WYBODAETH GANLYNOL A'I RHOI I'R HEDDLU
1. Enw defnyddiwr Skype, ac yn bwysicach oll;

2. Manylion adnabod Skype; Byddwch yn ymwybodol bod enw defnyddiwr Skype y sgamiwr yn
wahanol i'r manylion adnabod, ac mai'r rhain sydd eu hangen arnom. Er mwyn dod o hyd
iddynt, de-gliciwch ar eu proffil, dewisiwch "View Profile" ac yna chwiliwch am yr enw sydd
mewn ysgrifen las yn hytrach na'r enw sydd uwchben mewn ysgrifen ddu. Bydd wrth ymyl y
gair "Skype:" ac ni fydd bylchau ynddo.

3. Yr URL ar gyfer Facebook;

4. Rhif Rheoli Trosglwyddo Arian (MTCN) Western Union neu MoneyGram;

5. Unrhyw luniau a anfonwyd 

BLACMEL RHYWIOL

Gallwch ofyn i Google ddileu llun neu fideo
ohonoch yn noeth neu sy'n rhywiol a
gafodd ei rannu heb eich cydsyniad. I
wneud hyn:

1. Cliciwch ar y Gosodiadau yng nghornel
dde gwaelod y dudalen

2. Dewisiwch "Search Help"

3. Ehangwch "Troubleshoot" a "Request
Removals" o'r rhestr

4. Yn olaf cliciwch ar "Remove
information from Google" a dilynwch y
cyfarwyddiadau cam wrth gam

GOOGLE YOUTUBE

Nid oes angen cyfrif arnoch
er mwyn dileu'r wybodaeth
sydd amdanoch. 

Llenwch ffurflen gan
ddefnyddio'r cyfeiriad
canlynol: 

https://support.twitter.com
/forms/private_information

TWITTER FACEBOOK

CANLLAW HUNANGYMORTH

RHOI SICRWYDD I
DDIODDEFWYR
• Peidiwch â dychryn

• Bydd yr heddlu'n ystyried eich
achos o ddifrif

• Ni fyddwn yn barnu eich
ymddygiad

• Byddwn yn ymdrin â'r mater
yn gwbl gyfrinachol

CYNGOR I DDIODDEFWYR
• PEIDIWCH â dileu unrhyw
ohebiaeth

• PEIDIWCH â thalu

• PEIDIWCH â chyfathrebu
ymhellach â'r troseddwyr

• DADACTIFADWCH eich cyfrifon

• RHOWCH WYBOD am luniau
anweddus ar-lein i'r wefan dan
sylw 

Er mwyn rhoi gwybod am lun neu
fideo:

1. Cliciwch ar y ffotograff neu'r
fideo i'w ehangu

2. Cliciwch ar yr elipsis  (•••) neu'r
ddewislen yn y gornel dde
uchaf

3. Cliciwch ar 'dydw i ddim yn
hoffi'r llun hwn' neu 'cwyno am
y post'

4. Dewiswch yr opsiwn perthnasol
er enghraifft ‘Rwy'n credu na
ddylai fod ar Facebook'

Sut i dynnu sylw at fideo:

1. Cliciwch y botwm "More" o dan
chwaraewr fideo YouTube

2. Aroleuwch ef a chliciwch ar y botwm
"Report" yn y ddewislen

3. Cliciwch ar y rheswm dros dynnu
sylw ato sy'n egluro natur yr
ymyrraeth â phreifatrwydd o fewn y
fideo orau

4. Rhowch unrhyw fanylion ychwanegol
a allai helpu'r tîm adolygu i wneud eu
penderfyniad terfynol 

2438-18Ail ddyluniwyd gyda chaniatâd caredig Heddlu Hampshire


