
CEFNDIR

Cam-drin ariannol yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio niweidio rhywun drwy gymryd neu ddefnyddio twyll i gael ei arian, nwyddau neu eiddo.   

Nid yw cam-drin ariannol byth yn dderbyniol, waeth pa mor fach y gall ymddangos. 

Mae cam-drin ariannol yn drosedd.  

PAM Y MAE'N BWYSIG

Oedolion sydd mewn perygl o niwed yw pobl 18 oed neu hŷn nad ydynt yn gallu amddiffyn eu hunain rhag niwed neu ecsploetiaeth 
oherwydd anableddau dysgu neu anableddau corfforol, nam ar y synhwyrau,eiddilwch neu broblemau iechyd meddwl.

Gall cam-drin ariannol ddigwydd i bobl yn unrhyw le ac ar unrhyw 
adeg, ac mae'n effeithio ar bobl o bob math o gefndiroedd. Gall 
ddigwydd yng nghartref person neu mewn gartref gofal, 
canolfan ddydd, ysbyty neu fan cyhoeddus.

Cam-drin ariannol yw defnyddio eiddo person, asedau, incwm, 
cronfeydd neu unrhyw adnoddau heb ei wybodaeth cydsyniad 
nac awdurdodiad. Mae'n cynnwys lladrad, twyll, cam-fanteisio, 
pwysau gormodol mewn cysylltiad ag ewyllysiau, eiddo, etifeddu 
neu drafodion ariannol, camddefnyddio neu gamddefnyddio 
eiddo, meddiannau neu fuddion, camddefnyddio atwrneiaeth 
barhaus neu atwrneiaeth arhosol, neu Benodiad  neu 
Ddirprwyiaeth.

Beth yw’r arwyddion o Gam-drin Ariannol?
Didyniadau heb esboniad o'r banc, gweithgaredd anarferol yn y 
cyfrifon banc, biliau heb eu talu, prinder arian anesboniadwy, 
amharodrwydd ar ran y   person sydd â chyfrifoldeb dros yr arian i 
ddarparu bwyd a dillad sylfaenol ac ati, ddiddordeb anarferol  
gan aelod o'r teulu, cyfaill, gofalwr neu werthwr ym materion 
ariannol yr oedolyn.

Dyma rai o'r syniadau ar gyfer hyn:

Mentora, sgiliau bywyd, rheoli dicter, gwaith ymddygiadol gwybyddol, gweithgareddau cyfyngol, addysg a sgiliau, cyngor a chymorth 
gyrfaol, cymorth teuluol, cymorth iechyd, cymorth tai,  cymorth gyda chamddefnyddi sylweddau

Dylid chwilio am y canlynol:             
Anallu anesboniadwy i dalu am siopa neu filiau yr aelwyd   
Eiddo personol sy'n mynd ar goll o gartref y person  
Mae amodau byw yn isel o gymharu â'r arian y mae'r person yn ei dderbyn
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