
 

Mae 1 ymhob 6 
plentyn yn cael 
eu cam-drin yn 
rhywiol cyn eu  
bod yn 16 oed.  
Mae’n amser i ni 
siarad am y peth.

Os ydych yn pryderu am blentyn neu sut mae oedolyn 
yn ymddwyn tuag at blentyn, hyd yn oed os mai dim ond 
amheuaeth sydd gennych, peidiwch a’i gadw i chi eich hun.

Gallwch siarad gyda Stop It Now! yn gyfrinachol.  

Ffoniwch 0808 1000 900

Gall plant sydd angen siarad ffonio ChildLine am ddim ar 0800 1111   Ffoniwch 999 os oes risg ar hyn o bryd   Ymwelwch a’n gwefan stopitnow.org.uk/wales am fwy o wybodaeth



 

Nid yw 1 ymhob 3 
plentyn sy’n dioddef 
cam-driniaeth 
rywiol yn dweud 
dim am y peth.  
Mae’n amser i ni 
siarad am y peth.

Os ydych yn pryderu am blentyn neu sut mae oedolyn 
yn ymddwyn tuag at blentyn, hyd yn oed os mai dim ond 
amheuaeth sydd gennych, peidiwch a’i gadw i chi eich hun.

Gallwch siarad gyda Stop It Now! yn gyfrinachol.  

Ffoniwch 0808 1000 900

Gall plant sydd angen siarad ffonio ChildLine am ddim ar 0800 1111   Ffoniwch 999 os oes risg ar hyn o bryd   Ymwelwch a’n gwefan stopitnow.org.uk/wales am fwy o wybodaeth



 

Mae 90% o blant 
sy’n cael eu cam-
drin yn rhywiol 
yn adnabod eu 
camdriniwr.  
Mae’n amser i ni 
siarad am y peth.

Os ydych yn pryderu am blentyn neu sut mae oedolyn 
yn ymddwyn tuag at blentyn, hyd yn oed os mai dim ond 
amheuaeth sydd gennych, peidiwch a’i gadw i chi eich hun.

Gallwch siarad gyda Stop It Now! yn gyfrinachol.  

Ffoniwch 0808 1000 900

Gall plant sydd angen siarad ffonio ChildLine am ddim ar 0800 1111   Ffoniwch 999 os oes risg ar hyn o bryd   Ymwelwch a’n gwefan stopitnow.org.uk/wales am fwy o wybodaeth



 

Mae 1 ymhob 6 
plentyn yn cael eu 
cam-drin yn rhywiol. 
Mae 90% ohonynt 
yn adnabod eu 
camdriniwr.  
Mae’n amser i ni 
siarad am y peth.
Os ydych yn pryderu am blentyn neu sut mae oedolyn 
yn ymddwyn tuag at blentyn, hyd yn oed os mai dim ond 
amheuaeth sydd gennych, peidiwch a’i gadw i chi eich hun.

Gallwch siarad gyda Stop It Now! yn gyfrinachol.  

Ffoniwch 0808 1000 900

Gall plant sydd angen siarad ffonio ChildLine am ddim ar 0800 1111   Ffoniwch 999 os oes risg ar hyn o bryd   Ymwelwch a’n gwefan stopitnow.org.uk/wales am fwy o wybodaeth


