
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eich gwasaneth lleol  
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Trais yn y 
cartref a 
chyfryngu 

Ydych chi'n teimlo y gallwch drafod? 
 

A yw cyfryngu yn iawn i chi?? 
 

National Family Mediation (NFM) 
NFM yn cynnig gwasanaethau cyfryngu 
teuluol a chymorth o ansawdd uchel i holl 
deuluoedd yr effeithir arnynt gan berthynas 
chwalu, ysgariad neu wahanu yng Nghymru 
a Lloegr. 
 
Cyfryngwyr NFM yn cael eu dewis a'u 
hyfforddi i'r safonau uchaf yn ofalus. 
Byddant yn eich helpu i wneud 
penderfyniadau ar y cyd am yr holl faterion 
sy'n gysylltiedig â'ch gwahanu. Rydym hefyd 
yn darparu gwasanaethau arbenigol i blant. 
 
Am fwy o wybodaeth ewch i'n gwefan, neu 
ffoniwch ni. 
 

www.nfm.org.uk 

Tel: 0300 4000 636 

 



Trais yn y cartref a chyfryngu 

Trais yn y cartref a chyfryngu 

 
Gall cyfryngu helpu cyplau pan 
fydd perthynas yn torri i lawr 
Pan fydd perthynas yn dod i ben, bydd 
cyfryngu yn eich helpu i wneud 
penderfyniadau am y dyfodol, ac i gytuno ar 
drefniadau teg a synhwyrol ar gyfer eich 
cartref, cyllid ac yn enwedig plant. 
 
Cyfryngu a thrais yn y cartref 
Gall cyfryngu fod yn ffordd effeithiol o ddod o 
hyd i atebion lle bu trais yn y cartref. Ond 
mae'n hanfodol eich bod chi a'r cyfryngwr fod 
yn sicr ei fod yn iawn i chi. Bydd y cyfryngwr yn 
eich helpu i ystyried  

• os cyfryngu yn iawn i chi 
• os cyfryngu yn ddiogel i chi ar hyn o bryd 
 
Ynghyd â'r cyfryngwr gallwch ystyried unrhyw 
risgiau a dod i'r penderfyniad iawn i chi. 
 
Pryd gall cyfryngu helpu? 
Gall cyfryngu helpu ar unrhyw adeg yn 
gwahanu. Gall helpu gyda 
 
• trefniadau cyswllt yn y dyfodol ar gyfer 
         plant 
• didoli cyllid sy'n berthnasol i'ch  
         gwahanu 
• rhannu eich asedau a'ch eiddo. 
 
Trowch drosodd i ddod o hyd i 
wasanaeth yn eich ardal chi. 
 

Gall Pa cyfryngwyr wneud 
 
• creu amgylchedd diogel, gyda'ch cymorth 

chi, i chi siarad am y pethau hyn gyda'i 
gilydd, ac yn dod o hyd i ffordd ymlaen 
sydd er y budd gorau pawbreate  

• eich helpu chi a'ch partner yn meddwl 
drwy eich sefyllfa ac yn gwneud 
penderfyniadau ar y cyd ynghylch y 
trefniadau gorau ar gyfer plant 

• siarad am drefniadau tai, yn ogystal ag 
arian, eiddo a dyled 

• eich helpu i gofnodi unrhyw gytundebau 
ysgrifenedig i'w cymryd i'r llys 

• rhoi gwybodaeth am wasanaethau eraill 
sydd ar gael a all fod yn fwy defnyddiol i 
chi ar hyn o bryd i chi. 
 

Pa cyfryngwyr ni all wneud 
 
• gadael i fynd yn ei flaen cyfryngu os oes 

unrhyw drais yn y cartref yn digwydd 
rhyngoch chi nawr 

• rhoi cwnsela i chi am eich perthynas 
gorffennol. Ond gallwn eich helpu i ddod o 
hyd i bobl eraill a fydd yn helpu gyda hyn. 

• cynnig cyrsiau neu gwnsela a fydd yn 
ydych chi neu'ch partner yn newid 
ymddygiad helpu. Ond gallwn eich helpu i 
ddod o hyd i'r gwasanaeth iawn ar gyfer 
eich sefyllfa. 

• grym chi neu eich partner i ddod i 
gyfryngu. 

Teimlo'n ddiogel ac yn siarad yn 
agored 
 
Yn y cyfryngu angen y ddau i chi deimlo'n rhydd i 
drafod a gallu siarad yn agored am yr hyn sydd 
orau. Yna gallwch ystyried a yw cyfryngu yn 
opsiwn diogel a synhwyrol. Bydd y cyfryngwr yn 
gwneud yn siŵr eich bod hefyd yn gwybod y 
dewisiadau eraill i gyfryngu. 
 
Gall dod i gyfryngu fod yn anodd. Ond bydd ein 
holl cyfryngwyr gymryd camau syml, ymarferol i 
leihau ffrithiant rhyngoch chi a'ch partner. Os 
bydd angen, gall y cyfryngu eu cynnal gyda chi 
ddau mewn ystafelloedd ar wahân. 
 
Beth fydd yn digwydd mewn 
cyflafareddu? 
• Bydd pob un yn cael cynnig apwyntiad 

unigol 
• Gofynnir i chi am eich sefyllfa bresennol a'r 

ardaloedd rydych am ei drafod. Yna gallwch 
wneud dewis gwybodus i roi cynnig ar 
gyfryngu 

• Os yw'r ddau ohonoch eisiau cyfryngu, 
bydd apwyntiad yn cael ei wneud ar y cyd. 
Bydd y cyfryngwr yn sicrhau bod y mesurau 
diogelwch cywir yn eu lle, felly eich bod yn 
gallu cymryd rhan mewn cyfryngu yn 
ddiogel ac ar sail gyfartal. Bydd y cyfryngwr 
yn atal cyfryngu os yw'n anniogel i unrhyw 
un sy'n ymwneud 

• Os ydych yn dymuno, gall unrhyw gytundeb 
cyrhaeddwyd yn cyfryngu yn cael eu cymryd 
i lys a ffurfioli. 


