
 

 

Dylai mudiadau ymrwymo i gyfartaledd cyfle mewn cyflogaeth a meithrin amgylchfyd 
ble gall gweithwyr gydbwyso gwaith a bywyd teuluol. 

 

Mae'n bwysig fod staff yn ymwybodol o'r holl bolisïau sy'n ystyriol o deuluoedd, a bod y 
fath bolisi yn darparu'r holl wybodaeth berthnasol ac yn gosod allan y dulliau 
gweithredu a ddylid eu dilyn. 

 

Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd 
 
Mae'r taflenni gwybodaeth canlynol yn amlinellu ystod y polisïau teuluol a ddylid fod ar 
gael. 

 

6.14.1 Polisi mamolaeth 
 
Dylai mudiadau gael polisi sy'n gosod allan hawliau gweithiwr beichiog i absenoldeb a 
chyflog mamolaeth, sy'n cymryd i ystyriaeth hawliau statudol lleiafswm, yn ogystal â 
threfniadau yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd. Ni ddylai cyflogwr greu anfantais i 
weithiwr, neu ei ddiswyddo am reswm parthed y beichiogrwydd. 

 
6.14.2 Polisi tadolaeth 

 
Dylai mudiadau gael polisi sy'n gosod allan hawliau gweithiwr i absenoldeb a chyflog 
tadolaeth, sy'n cymryd i ystyriaeth hawliau statudol lleiafswm. Ni ddylai cyflogwr greu 
anfantais i weithiwr, neu ei ddiswyddo am gymryd, neu geisio cymryd absenoldeb 
tadolaeth. 

 

6.14.3 Polisi mabwysiadu 
 
Dylai mudiadau gael polisi sy'n gosod allan hawliau gweithiwr i absenoldeb a chyflog 
mabwysiadu, sy'n cymryd i ystyriaeth hawliau statudol lleiafswm. Ni ddylai cyflogwr 
greu anfantais i weithiwr, neu ei ddiswyddo am gymryd, neu geisio cymryd absenoldeb 
mabwysiadu. 

 

6.14.4 Polisi hawlio gweithio hyblyg 
 
Dylai mudiadau gael polisi sy'n gosod allan hawliau gweithiwr i weithio'n hyblyg, sy'n 
cymryd i ystyriaeth hawliau statudol lleiafswm. 

  

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych 
  

 

 Eich cyngor gwirfoddol lleol  

  
6. Cyflogi a rheoli pobl 

6.14 Polisiau sy'n ystyriol o deuluoedd 
 

    



Gwybodaeth bellach 
 
ACAS 
Ffôn: 08457 474747 
www.acas.org.uk 

 

Business Link 
Ffôn: 0845 600 9 006 
www.businesslink.gov.uk 

 

HMRC Employer 
Helpline Ffôn: 0845 
7143143 

 

WCVA / Wales TUC Cymru 
Cod cyflogaeth dda 

Ffôn: 0800 2888 329 
www.wcva.org.uk 

 

Wales TUC Cymru 
Ffôn: 029 20 
347010 
wtuc@tuc.org.uk 
www.wtuc.org.uk 

 

 

Ymwadiad 

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn y daflen hon ar gyfer cyfarwyddyd yn unig. Nid yw’n amnewid 

am gyngor proffesiynol ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled o ganlyniad i unrhyw 

berson weithredu neu wrthod gweithredu arno. 

 Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â  

  
  

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych   
Canolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1AF   

Ffôn:  01824 702441   sectorsupport@dvsc.co.uk   
www.dvsc.co.uk  

Cynhyrchwyd gan WCVA, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddoli  
Wedi ei ddiweddaru: 23 /03/2017    

Elusen Gofrestredig:   1054322     
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