
Mewn perygl o:

Os yw'n cael ei thorri.
Mae Anffurfi o Organau Rhywiol 

Menywod, yn cynnwys pricio, tyllu 

a thorri, yn creu goblygiadau gydol 

oes i bawb ohonom.

Gadewch i ni amddiffyn ein merched. 

Trawma
Creithio
Problemau misglwyf

Mae FGM yn anghyfreithlon. Dysgwch sut i 

amddiffyn ein merched, ewch i 

nspcc.org.uk/fgm neu ffoniwch y llinell 

gymorth am ddim, yn ddienw ar 

0800 028 3550.
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Mewn perygl o:

Os yw'n cael ei thorri.

Mae Anffurfi o Organau Rhywiol 

Menywod, yn cynnwys pricio, tyllu 

a thorri, yn creu goblygiadau gydol 

oes i bawb ohonom.

Gadewch i ni amddiffyn ein merched. 

Trawma
Haint
Anhawster pasio dŵr

Mae FGM yn anghyfreithlon. Dysgwch sut i 

amddiffyn ein merched, ewch i 

nspcc.org.uk/fgm neu ffoniwch y llinell 

gymorth am ddim, yn ddienw ar 

0800 028 3550.
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Mewn perygl o:

Os yw'n cael ei thorri.

Gymhlethdodau 
genedigaeth
Pyliau o banig
Creithio

Mae Anffurfi o Organau Rhywiol 

Menywod, yn cynnwys pricio, tyllu 

a thorri, yn creu goblygiadau gydol 

oes i bawb ohonom.

Gadewch i ni amddiffyn ein merched. 

Mae FGM yn anghyfreithlon. Dysgwch sut i 

amddiffyn ein merched, ewch i 

nspcc.org.uk/fgm neu ffoniwch y llinell 

gymorth am ddim, yn ddienw ar 

0800 028 3550.
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Mewn perygl o:

Os yw'n cael ei thorri.

Mae FGM yn anghyfreithlon. Dysgwch sut i 

amddiffyn ein merched, ewch i 

nspcc.org.uk/fgm neu ffoniwch y llinell 

gymorth am ddim, yn ddienw ar 

0800 028 3550.

Mae Anffurfi o Organau Rhywiol 

Menywod, yn cynnwys pricio, tyllu 

a thorri, yn creu goblygiadau gydol 

oes i bawb ohonom.

Gadewch i ni amddiffyn ein merched. 

Gymhlethdodau gyda 
genedigaeth
Haint
Gorbryder
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