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Cyfarfodydd Asesu 
a Gwybodaeth am 
Gyfryngu (MIAM)
Ystyried  
gwneud cais  
am orchymyn  
llys? Mae angen  
i chi weld  
cyfryngwr   
yn gyntaf.

National Family Mediation (NFM)

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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Gall y cyfarfod fod rhwng y cyfryngwr 
a chi ar eich pen eich hun, neu gyda'ch 
cynbartner hefyd.

Beth yw hyd y cyfarfod?

Mae’r cyfarfod fel arfer yn para tua 45 
munud.

Faint fydd y gost?

Efallai y byddwch yn gymwys am 
Gymorth Cyfreithiol i dalu’r gost. Os 
nad ydych bydd eich gwasanaeth lleol 
yn dweud eu prisiau wrthych. Rydym 
yn darparu ystod o becynnau hyblyg a 
thelerau talu.

Beth sy'n digwydd ar ôl y cyfarfod?

Bydd y cyfryngwr yn gallu dweud 
wrthych a yw eich achos yn addas ar 
gyfer cyfryngu. Os ydyw, bydd ef neu 
hi’n eich cynghori ar y camau nesaf.

Beth fydd yn digwydd os nad 
cyfryngu yw’r ffordd ymlaen??

Os, ar ôl eich MIAM, ystyrir nad yw 
cyfryngu’n addas yn eich achos chi, 
bydd y cyfryngwr yn rhoi ffurflen i chi. 
Bydd y ffurflen hon wedi’i llofnodi gan 
gyfryngwr ardystiedig ac yn cadarnhau 
eich bod wedi bod i MIAM. Bydd y llys 
wedyn yn caniatáu i chi gychwyn achos.

Manteision cyfryngu

Mae cyfryngu’n darparu amgylchedd 
diogel, cyfrinachol, sy'n eich galluogi i 
drafod trefniadau’r dyfodol ar eich cyfer 
chi a'ch teulu.

Mae ein cyfryngwyr yn fedrus wrth 
helpu i lywio'r ddrysfa gyfreithiol 
ac emosiynol y gellir ei chreu yn sgil 
teuluoedd yn chwalu.

Mae'n rhatach, yn gyflymach ac yn llai o 
straen na mynd i'r llys.

Mae'n helpu i ddarparu atebion hirdymor 
er eich lles chi a'ch teulu.

Mae'n hyblyg ac yn gallu diwallu holl 
anghenion unigryw eich teulu, gan eich 
galluogi i gadw rheolaeth well dros eich 
dyfodol eich hun.

Manteision cyfryngu

• y camau cyntaf

• yr opsiynau sydd ar gael i chi

• trefniadau ar gyfer eich plant

• taliadau cynhaliaeth plant

• materion tai a llety

• sut i setlo materion cyllid, cynilion, 
 dyledion ar y cyd, pensiynau a 
 morgeisi.

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

Pam fod rhaid i mi fynd i MIAM?

Os oes anghydfod rhyngoch chi a’ch 
cynbartner, neu os ydych yn ei chael hi’n 
anodd setlo’ch telerau gwahanu, efallai 
eich bod yn meddwl am achosion llys.

Fodd bynnag cyn y gellir gwneud cais 
i'r llys, mae gofyn i chi ddod i Gyfarfod 
Asesu a Gwybodaeth am Gyfryngu, neu 
'MIAM' yn fyr. Nod y cyfarfod yw gweld 
a oes modd defnyddio cyfryngu i ddatrys 
eich anawsterau, yn hytrach na mynd yn 
syth i'r llys.

Mae'n ofynnol i lysoedd wybod eich bod 
wedi ystyried cyfryngu cyn gallu parhau 
â'ch cais.

Beth yw MIAM?

Mae'r MIAM yn gyfarfod rhyngoch chi a'r 
cyfryngwr i ddarganfod a oes ffyrdd eraill 
o ddatrys eich problemau.

Bydd y cyfryngwr yn esbonio i chi:

• beth allai eich opsiynau fod

• beth yw cyfryngu, a sut mae'n 
 gweithio

• manteision cyfryngu a ffurfiau priodol 
 eraill o ddatrys anghydfod

• costau tebygol defnyddio cyfryngu

• os ydych yn gymwys am gyfryngu am 
 ddim a Chymorth Cyfreithiol.
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