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 TÂL AC ABSENOLDEB TADOLAETH  
 
 

Cyflwyniad  

 

Mae'r ddogfen hon yn ganllaw i weithwyr mewn perthynas â thâl ac absenoldeb 

tadolaeth. Mae'r ddogfen yn esbonio absenoldeb tadolaeth arferol, gan gynnwys 

cymhwysedd a hawliau.  

 
CWMPAS 

Mae'r Polisi hwn yn cwmpasu pob gweithiwr, gan gynnwys athrawon a gyflogir yn ganolog, 
ac eithrio staff mewn ysgolion a reolir yn lleol, y mae polisi ar wahân yn berthnasol ar eu 
cyfer.  

 

 

Absenoldeb Rhiant – Dod yn rhiant  
 
Mae'r Ddeddf Cyflogaeth yn rhoi pythefnos o absenoldeb gyda thâl i weithwyr. Bydd gan 
weithwyr cymwys yr hawl i gymryd absenoldeb gyda thâl i ofalu am y plentyn a/neu i 
gynorthwyo'r fam/prif fabwysiadwr  yn yr amgylchiadau canlynol: 
 

Cymhwysedd  
 
Mae gweithiwr yn gymwys: 

 Os oes ganddo neu os yw'n disgwyl y bydd ganddo gyfrifoldeb dros fagwraeth y 
plentyn a'i fod naill ai'n dad biolegol i'r plentyn neu'n ŵr neu bartner i'r fam (ystyr 
partner yw rhywun sy'n byw gyda'r fam, boed yn ddyn neu'n fenyw, mewn 
perthynas deuluol barhaus, ond nad yw'n perthyn drwy waed).   

 Os yw wedi gweithio'n ddi-dor i'r un cyflogwr am 26 wythnos adeg y 15fed wythnos 
cyn wythnos ddisgwyliedig yr enedigaeth, ac os yw'n parhau yn y swydd honno hyd 
at ddyddiad yr enedigaeth. Yn achos mabwysiadu, mae'n rhaid bod y gweithiwr 
wedi gweithio i'r un cyflogwr am 26 wythnos yn arwain i mewn i'r wythnos pryd y 
rhoddir gwybod i'r mabwysiadwr ei fod wedi'i baru â phlentyn. 

 Os yw'n dymuno cymryd amser o'r gwaith i ofalu am y babi newydd neu i 
gynorthwyo'r fam/prif fabwysiadwr. 

 

Swm ac amseriad yr absenoldeb 
 

 Gall gweithwyr gymryd hyd at bythefnos o absenoldeb, naill ai un wythnos neu 
bythefnos olynol (ond nid dwy wythnos ar wahân na diwrnodau unigol).  Un cyfnod 
o absenoldeb yn unig a ganiateir ar gyfer pob beichiogrwydd unigol.  Felly os bydd 
partner y gweithiwr yn rhoi genedigaeth i efeilliaid neu os bydd mwy nag un plentyn 
yn cael ei leoli, pythefnos o absenoldeb yn unig y gellir ei gymryd o hyd.  

 Gall yr absenoldeb ddechrau ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos yn dilyn genedigaeth 
y plentyn neu leoli'r plentyn, ond rhaid ei gwblhau o fewn 56 diwrnod ar ôl union 
ddyddiad geni'r plentyn neu, lle caiff y plentyn ei eni'n gynt na'r disgwyl, rhwng y 
dyddiad geni a 56 diwrnod ar ôl diwrnod cyntaf Wythnos Ddisgwyliedig yr 
Enedigaeth neu o fewn 56 diwrnod ar ôl i'r plentyn gael ei leoli.  

 



Polisi Absenoldeb Tadolaeth – dod yn 

rhiant  

Yn weithredol o: 5/4/15 diweddarwyd 

Ebrill 2016 i waredu cyfeiriadau at 

Absenoldeb Tadolaeth Ychwanegol a 

Dyddiad Adolygu Tâl: Ebrill 2017 

 

Rheoli Pobl a Pherfformiad 

People Management & Performance 

 

Gofynion o ran rhoi rhybudd 
 
Rhaid i weithwyr hysbysu'r Adran Adnoddau Dynol trwy lenwi'r ffurflen gais ar gyfer 
tadolaeth (y dylid anfon copi ohoni at y Rheolwr Llinell) yn rhoi gwybod am eu bwriad i 
gymryd absenoldeb tadolaeth erbyn y 15fed wythnos cyn y disgwylir i'r babi gael ei eni neu 
o fewn 7 diwrnod ar ôl i'r mabwysiadwr gael gwybod gan ei asiantaeth fabwysiadu ei fod 
wedi cael ei baru â phlentyn, oni bai nad yw hynny'n ymarferol resymol, a rhaid iddynt 
ddarparu'r wybodaeth ganlynol:  
 

 Dyddiad disgwyliedig genedigaeth y plentyn neu pryd y disgwylir i'r plentyn gael ei 
leoli  

 A ydynt am gymryd un wythnos neu bythefnos o absenoldeb  
 Y dyddiad y mae eu habsenoldeb i gychwyn (yn achos Tâl Tadolaeth Statudol 

mae'n ofynnol rhoi 28 diwrnod o rybudd oni bai bod rheswm da dros fod yn 
hwyrach yn rhoi gwybod) 

 
Gall gweithwyr newid y dyddiad cychwyn cyn belled â'u bod yn rhoi o leiaf 28 diwrnod o 
rybudd o'r dyddiad cychwyn newydd (oni bai nad yw'n rhesymol ymarferol iddynt wneud 
hynny) a dylent roi copi hefyd i'r Rheolwr Llinell. 
 
Rhaid i weithwyr roi gwybod i'r adain Adnoddau Dynol am ddyddiad geni'r plentyn (a 
dylent anfon copi hefyd at eu Rheolwr Llinell) cyn gynted ag y bydd yn ymarferol iddynt 
wneud hynny yn dilyn yr enedigaeth. 
 
Rhaid i weithwyr sicrhau eu bod yn rhoi gwybod i'w Rheolwr Llinell ynghylch y trefniadau 
absenoldeb tadolaeth. 
 

Cymhwysedd ar gyfer tâl tadolaeth statudol arferol 
 
I fod yn gymwys ar gyfer tâl tadolaeth statudol arferol, rhaid i weithiwr fodloni'r amodau 
canlynol: 
 

 Wedi cael ei gyflogi'n ddi-dor am o leiaf 26 wythnos yn arwain i mewn i'r 15fed 

wythnos cyn y disgwylir i'r babi gael ei eni, neu yn achos mabwysiadu, wedi cael ei 
gyflogi am gyfnod o 26 wythnos o leiaf sy'n dod i ben adeg yr wythnos gymhwyso. 
Yr wythnos gymhwyso yw'r wythnos sy'n dechrau ar y Sul pan hysbyswyd y 
mabwysiadwr ei fod wedi cael ei baru â phlentyn, ac mae'n dod i ben y Sadwrn 
canlynol.  

 Derbyn enillion wythnos cyfartalog yn yr 8 wythnos sy'n dod i ben adeg y 15fed 
wythnos cyn wythnos ddisgwyliedig yr enedigaeth, neu yn achos mabwysiadu, yn yr 
8 wythnos ar ddiwedd yr wythnos gymhwyso sy'n cyfateb i'r terfyn enillion is h.y. y 
terfyn enillion is ar gyfer 2015 fydd £112 yr wythnos.  

 Rhoi o leiaf 28 diwrnod o rybudd o'i fwriad i hawlio tâl tadolaeth. 
 
Bydd y cyflogwr yn talu Tâl Tadolaeth statudol arferol i'r gweithiwr am naill ai un wythnos 
neu bythefnos olynol, fel bydd y gweithiwr yn dewis.  Bydd cyfradd y Tâl Tadolaeth 
Statudol Arferol yr un peth â chyfradd safonol y Tâl Mabwysiadu/Mamolaeth Statudol. Y 
Tâl Tadolaeth Statudol fydd £139.58 yr wythnos neu 9/10 o'r enillion wythnosol cyfartalog 
os yw'n llai na £139.58 yr wythnos.   
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Ni fydd gweithwyr sy'n derbyn enillion wythnos cyfartalog sydd o dan y Terfyn Enillion Is at 
ddibenion Yswiriant Gwladol (£112 yr wythnos am 2015) yn gymwys i dderbyn Tâl 
Tadolaeth Statudol. Mae'n bosibl y bydd y gweithwyr nad ydynt yn gymwys i gael Tâl 
Tadolaeth Statudol yn medru derbyn budd-daliadau eraill yn ystod absenoldeb tadolaeth, 
a dylent gysylltu â Chanolfan Byd Gwaith neu'r Adran Gwaith a Phensiynau.  
 
Os bydd gweithiwr yn gadael ei swydd am unrhyw reswm cyn i'r babi gael ei eni, ni fydd yn 
gallu hawlio absenoldeb na thâl tadolaeth. Fodd bynnag, os bydd yn aros yn ei swydd nes 
i'r plentyn gael ei eni, mae'n bosibl y bydd yn dal yn gymwys i dderbyn tâl tadolaeth. 
 

Absenoldeb Cymorth Mamolaeth/Mabwysiadu 
 
Caniateir 1 wythnos o Absenoldeb Cymorth Mamolaeth/Mabwysiadu, gyda thâl, i dad y 
plentyn neu i bartner neu ofalwr enwebedig mam feichiog adeg y geni neu oddeutu'r adeg 
honno. I fod yn gymwys i gael Absenoldeb Cymorth Mamolaeth/Mabwysiadu, rhaid i'r 
gweithiwr sy'n gwneud cais am yr amser hwn fod yn brif gynorthwyydd i'r fam/prif 
fabwysiadwr a/neu ofalwr y plentyn. Os yw'r Awdurdod yn gwybod bod y partner, y 
tad/cyd-fabwysiadwr yn bwriadu hawlio’r Absenoldeb Cymorth Mamolaeth a/neu 
Absenoldeb Tadolaeth Statudol, ni fydd angen 'gofalwr enwebedig'.   

(Gofalwr Enwebedig – bydd angen llythyr cefnogi gan y fam feichiog neu'r prif 
fabwysiadwr yn cadarnhau bod y gweithiwr wedi'i ddewis yn ofalwr enwebedig).  
 
Bydd hawl gan weithwyr sy'n gymwys i dderbyn absenoldeb tadolaeth ac absenoldeb 
cymorth mamolaeth dderbyn un wythnos o absenoldeb gyda thâl arferol ac un wythnos o 
absenoldeb ar gyfradd safonol y tâl tadolaeth statudol, fel y manylir isod:  
 

Senario 1  
 
Bydd gan weithiwr sy'n ofalwr enwebedig ac sydd heb fod yn gymwys i gael absenoldeb 
tadolaeth hawl i dderbyn:- 
 

 1 wythnos o Absenoldeb Cymorth Mabwysiadu/Mamolaeth (1 
wythnos gyda thâl arferol) 

 
 

Senario 2 
 
Bydd gan weithiwr sydd ag o leiaf 26 wythnos o wasanaeth di-dor yn y 15fed wythnos cyn 
wythnos ddisgwyliedig yr enedigaeth neu'n arwain i mewn i'r wythnos pryd y rhoddir 
gwybod i'r mabwysiadwr ei fod yn cael ei baru â phlentyn ac sy'n gymwys i gael 
absenoldeb tadolaeth yr hawl i'r canlynol:  
 

 1 wythnos o Absenoldeb Cymorth Mamolaeth/Mabwysiadu (1 
wythnos gyda thâl arferol, wedi'i osod yn erbyn Tâl Tadolaeth Statudol 
Arferol) 

 1 wythnos o Absenoldeb Tadolaeth Statudol Arferol, sef £139.58 o 
Dâl Tadolaeth Statudol yr wythnos (neu 9/10 o'r enillion wythnosol 
cyfartalog os yw hynny'n llai) 

 neu 
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 1 wythnos o Absenoldeb Cymorth Mamolaeth/Mabwysiadu (1 
wythnos gyda thâl arferol, wedi'i osod yn erbyn Tâl Tadolaeth Statudol 
Arferol) 
(Bydd hyn yn gymwys pan na fydd y gweithiwr yn dewis cymryd yr ail 
wythnos o'r Absenoldeb/Tâl Tadolaeth Statudol) 

 

Rhannu Absenoldeb Rhiant  

 
Mae Rhannu Absenoldeb Rhiant yn galluogi mamau i ymrwymo i ddod â'u tâl a'u 
habsenoldeb mamolaeth i ben ar ddyddiad yn y dyfodol, ac i rannu'r tâl a'r absenoldeb 
nas cymerwyd â'u partner, neu i ddychwelyd i'r gwaith o'u habsenoldeb mamolaeth yn 
gynharach a dewis rhannu absenoldeb rhiant yn ddiweddarach. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y polisi ynghylch rhannu absenoldeb rhiant, edrychwch ar yr 
adran polisïau ac arweiniad Adnoddau Dynol ar y fewnrwyd. Mae'r polisi'n amlinellu 
hawliau gweithwyr i rannu absenoldeb rhiant a rhannu tâl rhiant, sydd ar gael i rieni â 
babanod y disgwylir eu geni ar 5 Ebrill 2015 neu wedi hynny. 
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