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Mae NFM yn cynnig gwasanaethau 
cyfryngu teuluol a chymorth o safon i’r 
holl deuluoedd y mae perthynas sy’n 
chwalu, ysgariad neu wahanu yn effeithio 
arnynt yng Nghymru a Lloegr.

Caiff cyfryngwyr NFM eu dewis a’u 
hyfforddi’n ofalus i’r safonau uchaf. 
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

Ffôn: 0300 4000 636

@NatFamMediation

NatFamMediation

Eich gwasanaeth lleol

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

I ddod o hyd i’ch gwasanaeth lleol 
gallwch ffonio 0300 4000 636

Neu deipio eich cod post yn  
www.nfm.org.uk/local
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Ysgaru neu’n  
gwahanu?
Mae cyfryngu’n helpu  
rhieni sy’n byr ar  
wahân i aros at  
eu plant.



Pwy sy’n addas ar gyfer cyfryngu?

• Rhieni, cyn neu ar ôl gwahanu.

• Cyplau sy’n ysgaru, gyda neu heb 
 blant.

• Partneriaid sy’n gwahanu ar ôl cyd- 
 fyw, gyda neu heb blant.

• Neiniau a Theidiau.

• Aelodau eraill o’r teulu estynedig lle 
 mae materion cyfathrebu neu 
 berthynas yn anodd.

Beth ellir ei gyfryngu?

• Trefniadau ar gyfer plant, gan 
 gynnwys lle byddant yn byw. 

• Rhianta.

• Addysg plant.

• Sut i gyfathrebu.

• Cynhaliaeth cynnal plant a materion 
 ariannol eraill.

• Trefniadau gwyliau.

• Eiddo a meddiant.

• Pensiynau a gwaddolion.

• Ewyllysiau a phrofiant.

• Setlo dyledion.

• Cyswllt Ail-sefydlu.

• Gofalu am berthnasau hŷn.

Sut all cyfryngu helpu?

• Gall arbed amser ac arian i chi.

• Gallwch osgoi straen a chostau proses 
 gyfreithiol hir.

• Rydych yn parhau i reoli’ch tynged 
 eich hun, yn hytrach na’i throsglwyddo 
 i farnwyr.

• Mae’n syml, anffurfiol ac adeiladol.

• Mae’n hyblyg, ac mae’n cael ei addasu 
 i’ch amgylchiadau unigryw.

• Mae’n darparu cymorth hanfodol o ran 
 eiddo, cyllid a phethau eraill sy’n 
 bwysig i chi.

• Mae’n eich helpu i ddod o hyd 
 i atebion hirdymor er lles plant a 
 theuluoedd.

• Gwell berthynas yn y dyfodol, er 
 mwyn i chi symud ymlaen a dechrau 
 o’r newydd.

• Mae’n eich galluogi i weithio gyda’n 
 cyfryngwyr sydd wedi’u hyfforddi 
 ymhob agwedd ar gyfraith teulu.

Cofiwch, mae cyfryngu’n wirfoddol. 
Gallwch roi’r gorau iddo ar unrhyw adeg 
os nad yw’n teimlo’n iawn.

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

Ysgaru neu’n gwahanu?

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd siarad 
â’ch cynbartner am bethau rydych chi’n 
gwybod y mae angen eu trafod?

Ydy’ch plant yn cael eu dwyn i mewn i’ch 
problemau, gan eu gwneud yn anhapus?

Ydych chi’n teimlo’n bryderus am 
drefniadau tymor byr a hirdymor?

Ydych chi’n teimlo’n ansicr neu’n ddryslyd 
am yr ochr gyfreithiol?

Ydych chi’n meddwl bod angen help 
arnoch i ddatrys materion cyllid a 
gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Beth yw cyfryngu teuluol?

Mae’n broses gyfrinachol a gwirfoddol 
lle mae cyfryngwr arbenigol yn eich 
helpu i drafod a negodi pob agwedd o’ch 
ysgariad neu wahanu.

Beth all cyfryngu ei gynnig i chi?

• Amgylchedd diogel, niwtral i drafod y 
 pethau sy’n bwysig i chi.

• Proses drefnus ac adeiladol.

• Amrywiaeth o opsiynau i chi eu 
 harchwilio.

• Cytundeb parhaol ar gyfer y dyfodol.
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