
STOP CYNTAF:
 CYFRYNGU TEULUOL

Poeni am roi trefn ar bethau  
ar ôl gwahanu neu ysgaru?

Mae cyfryngu teuluol  
yn gweithio
Mae cyfryngwyr teuluol proffesiynol yn eich helpu i gytuno ar drefniadau o ran eich plant, eich cartref 
a’ch cyllid, os ydych chi’n ysgaru neu’n gwahanu. Gallwch wneud hyn heb fynd drwy’r llys a thalu ffioedd 
cyfreithiol uchel. Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n dechrau mynd i sesiynau cyfryngu yn dod i gytundeb.

Fel arfer, bydd angen i chi brofi eich bod wedi ystyried cyfryngu cyn i chi fynd i’r llys. 

Mae cyfryngu teuluol:

•	Yn gyflymach ac yn rhatach na brwydrau hir yn y llys

•	Yn llai o straen na’r llys – gyda llai o wrthdaro rhyngoch chi a’ch partner

•	Yn	rhoi	mwy o reolaeth i chi dros benderfyniadau na phe baech yn mynd i’r llys 

•	Yn	haws i blant pan fydd rhieni’n cydweithredu.

Gallai gwasanaeth cyfryngu fod am ddim i chi os 
gallwch gael Cymorth Cyfreithiol. I ganfod a oes 
gennych chi’r hawl i gael help i dalu am wasanaeth 
cyfryngu ewch i www.gov.uk/check-legal-aid  
neu ffoniwch 0345 345 4345. Os yw unrhyw un 
ohonoch yn gymwys i gael Cymorth Cyfreithiol,  
yna bydd y cyfarfod gwybodaeth (MIAM) a’r  
sesiwn cyfryngu cyntaf am ddim i’r ddau ohonoch. 

Cysylltwch â chyfryngwr teuluol pan fydd angen help 
arnoch chi i roi trefn ar bethau - does dim rhaid i chi 
weld cyfreithiwr gyntaf.

I gael rhagor o wybodaeth ac  
i chwilio am gyfryngwr ewch i  
www.familymediationcouncil.org.uk
FMP100W (04.14). Gwybodaeth wedi ei seilio ar ystadegau cyfryngu teuluol 2012/13 a ariennir yn gyhoeddus.
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