
Siart llif: Proses cymryd Absenoldeb Rhiant a Rennir os mai chi yw'r tad/ partner y fam 

neu'r prif fabwysiadwr 

Ydych chi'n dymuno cymryd Ab-

senoldeb Rhiant a Rennir?  

Os ydych yn dymu-

no hynny, gallwch 

gymryd pythefnos 

o absenoldeb 

tadolaeth (o fewn 56 

wythnos i'r geni/

mabwysiadu) 

YDW NAC YDW 

Rhaid i'r fam gymryd seibiant mamo-

laeth gorfodol o 2 wythnos (nid yw'n 

berthnasol i Fabwysiadydd Cynradd) 

Cytunwch â'ch partner faint o'r 50 wythnos o Ab-

senoldeb Rhiant a Rennir a 37 wythnos o gyflog bydd 

y naill a'r llall ohonoch yn ei gymryd. 

Dylech ystyried cymryd 

pythefnos o absenoldeb 

tadolaeth cyn unrhyw 

gyfnod o Absenoldeb Rhiant 

a Rennir gan fod absenoldeb 

tadolaeth a chyflog yn cael 

eu colli unwaith y mae Ab-

senoldeb Rhiant a Rennir 

wedi ei gymryd 

Cam 1 Mae'r fam/ y prif fabwysiadwr 

yn rhoi terfyn ar eu habsenoldeb a'u 

cyflog yn unol â threfniadau eu cyflogwr 

Cam 2 Llenwi Ffurflen 4 (Hysbysiad o Fwriad i 

gymryd Absenoldeb Rhiant a Rennir - partner y 

fam/prif fabwysiadwr); anfon y ffurflen at AD 8 

wythnos o leiaf cyn dechrau'r cyfnod arfaethedig 

cyntaf o Absenoldeb Rhiant a Rennir 

Llenwi Ffurflen 5 (Cais i drefnu (neu 

newid) absenoldeb rhiant a rennir) 

a'i hanfon at AD 8 wythnos o leiaf 

cyn dyddiad dechrau'r cyfnod ab-

senoldeb  

Un cyfnod di-dor o 

absenoldeb 

Sawl cyfnod o  

absenoldeb ar wahân 

Bydd HR 

• yn cadarnhau derbyn y ffurflen 

• yn gofyn am gadarnhad o ddiwedd yr absenoldeb mamolaeth/

mabwysiadu gan gyflogwr y fam/ y prif fabwysiadwr 

• yn gofyn am gadarnhad o hawl i absenoldeb rhiant a rennir gan 

gyflogwr y fam/ y prif fabwysiadwr 

Bydd AD yn cadarnhau 

dyddiadau dechrau a 

gorffen yr absenoldeb 

ynghyd â'r cyflog 

Llenwi Ffurflen 5 (Cais i drefnu (neu 

newid) absenoldeb rhiant a rennir) a'i 

hanfon at AD 8 wythnos o leiaf cyn dyddi-

ad dechrau'r cyfnod absenoldeb  

Cam 3 Penderfynu pa 

batrwm absenoldeb a 

hoffech a gwneud cais 

am absenoldeb 

YDY 

Bydd eich rheolwr llinell yn 

trefnu cwrdd â chi i drafod 

y patrwm absenoldeb y 

gwnaed cais amdano a 

threfniadau amgen. 

NAC YDY 

A gytunwyd ar Ba-

trwm Amgen o fewn y 

cyfnod o bythefnos a 

ganiateir ar gyfer tra-

fod?  

Ydy'r patrwm ab-

senoldeb y gwnaed 

cais amdano yn dder-

byniol?  

Tynnu eich cais gwreiddiol 

yn ôl o fewn pythefnos i'w 

gyflwyno ac ailgyflwyno, os 

dymunwch, ar ffurf ceisi-

adau am absenoldebau di-

dor ar wahân. 

DO 

Bydd AD yn cadarnhau 

dyddiadau dechrau a di-

wedd absenoldeb ynghyd â 

chyflog yn unol â'r patrwm 

y cytunwyd arno 

NADDO 

Tynnu eich cais gwreiddiol 

yn ôl 

Cymryd y cyfanswm wythnosau 

o absenoldeb y gwnaed cais 

amdanynt fel un cyfnod di-dor o 

absenoldeb -  

a fydd yn dechrau'n awtoma�g 

ar y diwrnod 1af o'r cyfnod 1af o 

absenoldeb y gwnaed cais 

amdano'n wreiddiol, oni bai eich 

bod yn gwneud cais am ddyddi-

ad dechrau diweddarach o fewn 

19 diwrnod i gyflwyno Ffurflen 5 

Bydd AD yn cadarnhau dyddi-

adau dechrau a diwedd ab-

senoldeb ynghyd â chyflog yn 

unol â'r patrwm y cytunwyd 

arno 


