
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eich gwasaneth lleol  
National Family Mediation darparu 
gwasanaethau mewn dros 500 o leoliadau 
ledled Cymru a Lloegr, felly mae un yn agos 
atoch chi. 
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Mae angen i  
 

Neiniau a  
 

Theidi wyrion 
 

Eich helpu i chi gadw mewn cysylltiad 

          â Wyrion ôl gwahanu neu ysgaru 
 

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 
 



Mae angen i Neinau a Theidi wyrion 

Mae angen i Neinau a Theidi wyrion 

 

Neiniau a theidiau yn chwarae rhan 
bwysig ym mywydau eu hwyrion. 
Mae fel arfer yn beth cadarnhaol os
gallant gadw mewn cysylltiad â nhw 
ar ôl bu gwahanu neu ysgaru. 
 
Mae'r daflen hon yw helpu neiniau a 
theidiau y mae eu teuluoedd yn cael 
eu heffeithio gan ysgaru neu wahanu. 
 
Roeddwn i'n arfer i weld fy wyrion, 
ond erbyn hyn nid wyf yn caniatáu i. 
Pa hawliau sydd gennyf? 
 
Neiniau a theidiau yn cael unrhyw hawl 
awtomatig i fod yn rhan o fywyd eu 
wyrion. 
 
Gall cyfryngu helpu i leihau gwrthdaro 
rhwng aelodau o'r teulu ar ôl gwahanu 
neu ysgariad, ac mae'n aml yn y ffordd 
orau i ailddechrau cyswllt. 
 
Fel dewis olaf, gall y llys mynd atynt i 
wneud gorchymyn trefniadau plentyn. 
Bydd hyn yn digwydd os bydd y llys yn 
ystyried ei fod er lles pennaf y plentyn. 
 

Sut alla i helpu fy wyrion ymdopi â 
newidiadau yn eu bywydau yn awr eu 
rhieni wedi gwahanu? 
 
Mae plant yn elwa o sicrwydd mewn 
cyfnod o newid. Mae angen iddynt 
wybod 
• Nid eu bai 
• Maent yn cael eu caru 
• Mae ganddynt rywun i siarad â nhw 

am eu teimladau 
 
Wrth gwrs, gall plant gael teyrngarwch 
sy'n gwrthdaro. 
 
Bydd gwrando heb feirniadaeth o'r naill 
riant neu'r llall helpu i barhau i siarad am 
eu teimladau. 

Sut y gallaf ddod o hyd i wasanaeth 
cyfryngu agos ataf? 

Mae croeso cynnes ar bob gwasanaeth 
NFM yng Nghymru a Lloegr Neiniau a 
Theidiau. 

Trowch drosodd i ddod o hyd i 
wasanaeth yn eich ardal chi. 
 

 

 

Pa help sydd ar gael i ddechrau ar y 
broses gyfryngu? 

Os ydych yn teimlo na allwch gysylltu â'r 
oedolion sy'n gofalu am eich wyrion, 
efallai y byddwch am fynd at wasanaeth 
cyfryngu am gymorth. 

Eich gwasanaeth NFM lleol yn fan 
cychwyn gwych. Gall staff profiadol yno 
egluro'r broses o gyfryngu, ac yn trafod 
gyda chi y ffordd orau o wahodd eich 
perthnasau i gymryd rhan. 

Byddant hefyd yn cynghori am gostau 
cyfryngu, ac a ydych yn gymwys i gael 
help i gwrdd ag costau hyn. 

Alla i fynnu fy nheulu yn cymryd rhan 
mewn cyfryngu? 

Nac oes. Mae cyfryngu yn wirfoddol i 
bob parti. Mae'n cynnig lle diogel i 
deuluoedd i wneud penderfyniadau er 
lles gorau eu plant. 

Mae cyfryngwyr yn cael eu hyfforddi'n 
broffesiynol. Byddant yn eich helpu i 
drafod gyda'ch teulu a'ch helpu chi i 
ddod i gytundeb ar gyfer cydberthnasau 
yn y dyfodol gyda'ch wyrion. 

 


