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Trosolwg  Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad ar ddiwygiad i ymestyn cyfnod 
absenoldeb mabwysiadu ar gyfer aelodau cynghorau 
o 2 wythnos i 26 wythnos. 

 

Camau Gofynnol  Mae'r ddogfen hon er gwybodaeth yn unig. 

 

Rhagor o wybodaeth a  Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon 

dogfennau cysylltiedig  mewn print bras, mewn Braille neu mewn 
ieithoedd eraill.  
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Awdurdodau Lleol (Cymru) 2013 

 

Manylion cyswllt Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r: 

Tîm Democratiaeth Llywodraeth Leol  

 

e-bost: 
LGD.DemocracyDiversityRemuneration@llyw.cymru 

 
 
Copïau ychwanegol Cyhoeddir y crynodeb hwn o'r ymateb a chopïau o'r 

holl ddogfennau ymgynghori ar ffurf electronig yn unig 
a gellir eu gweld ar wefan Llywodraeth Cymru. 

 
 
Mae'r ddogfen yma hefyd ar gael yn Saesneg:  URL 
 
  

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2013/2901/made
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2013/2901/made


 

 

 
Cyflwyniad 
 
Mae Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) 2013 
('rheoliadau 2013') yn llywodraethu absenoldeb mabwysiadwyr (y math o absenoldeb a 
gymerir gan unigolyn sy'n mabwysiadu plentyn) ar gyfer aelodau awdurdodau lleol yng 
Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig diwygio Rheoliadau 2013 er mwyn ymestyn 
cyfnod absenoldeb mabwysiadwr ar gyfer aelodau cynghorau o 2 wythnos i 26 wythnos i 
sicrhau, cyn belled ag y bo'n ymarferol, bod gweithdrefnau sy'n ymwneud ag absenoldeb 
mabwysiadwyr yn cyd-fynd â'r rhai sy'n llywodraethu absenoldeb mamolaeth ar hyn o bryd. 
 
 
Ymgysylltu 
 
Gwahoddwyd sylwadau fel rhan o gyfnod ymgynghori o wyth wythnos a ddechreuodd ar 3 
Tachwedd 2020 ac a ddaeth i ben ar 29 Rhagfyr 2020. Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar 
wefan Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod hwn. Yn ogystal, anfonwyd y ddolen i'r ddogfen 
ymgynghori at randdeiliaid gyda diddordeb yn y newidiadau arfaethedig. 
 
Roedd ymatebwyr yn gallu cyflwyno eu barn a'u sylwadau ar bapur, drwy e-bost neu ar-lein, 
a hynny yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
 
Cafwyd 27 ymateb i'r ymgynghoriad. Roedd y math o ymatebwyr fel a ganlyn: 
 

 Unigolion    8 

 Dienw    1 

 Cynghorau/Cynghorwyr   16 

 Sefydliad   2 

 
 
 
Crynodeb o'r Ymatebion 
  
Bwriedir i'r ddogfen hon fod yn grynodeb o'r ymatebion a ddaeth i law. Nid yw'n anelu at 
gasglu pob pwynt a godwyd gan ymatebwyr. 
 
 

C1. Ydych chi’n cytuno â'r cynnydd arfaethedig yn hyd absenoldeb mabwysiadu i 
gynghorwyr o 2 wythnos i 26 wythnos i gyd-fynd â threfniadau tebyg ar gyfer 
absenoldeb mamolaeth? 

 
Roedd cytundeb 100% i'r cynnydd arfaethedig yn hyd yr absenoldeb i fabwysiadwyr ar gyfer 
cynghorwyr o 2 wythnos i 26 wythnos i gyd-fynd â threfniadau tebyg ar gyfer absenoldeb 
mamolaeth.  

 



 

 

C2. Ydych chi'n cytuno â'r newidiadau a nodir ym Mharagraff 12 uchod? 
 
Roedd yr holl ymatebwyr yn cytuno â'r newidiadau a nodir ym mharagraff 12 o'r ddogfen 
ymgynghori sef: 
 

 Creu gweithdrefnau ar gyfer caniatáu i aelod o awdurdod lleol amrywio dyddiad 

dechrau’r cyfnod o absenoldeb mabwysiadu a hyd y cyfnod hwnnw. 

 Darparu y caiff cyfnod o absenoldeb mabwysiadu ddechrau ar y diwrnod y lleolir y 

plentyn gyda'r aelod o awdurdod lleol i'w fabwysiadu neu hyd at 14 diwrnod cyn hynny. 

Caiff aelod o awdurdod lleol ddewis ar ba un o'r dyddiau hyn y bydd ei absenoldeb 

mabwysiadu yn dechrau.  

 Creu gweithdrefn i aelod o awdurdod lleol ddod â’i absenoldeb mabwysiadu i ben. 

 Atal cymryd cyfnodau lluosog o absenoldeb mabwysiadu ar gyfer plant a fabwysiadwyd 

o dan yr un trefniant. 

 Caniatáu i unigolion sy'n cymryd absenoldeb mabwysiadu i barhau â rhai dyletswyddau 

gyda chydsyniad cadeirydd neu aelod llywyddol yr awdurdod lleol. 

 

Roedd sylwadau cadarnhaol i'r newidiadau arfaethedig yn cynnwys :  

 

 Byddai'r newidiadau arfaethedig yn cynnig mwy o hyblygrwydd a dewis i aelodau 
etholedig. 

 Bydd y newidiadau'n helpu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.  

 Mae'r cynnydd arfaethedig mewn absenoldeb yn gosod polisi absenoldeb rhiant teg 
sydd o fudd i blant a'u rhieni. 
 
Fodd bynnag, gwnaed nifer o awgrymiadau a oedd yn cynnwys y potensial am gyfnod 
o bythefnos cyn lleoli’r plentyn er mwyn caniatáu i gyflwyniadau ddigwydd mewn modd 
mwy trefnus.  

 Y gallu i rannu'r amser yn nifer o gyfnodau yn hytrach na bod yr absenoldeb yn un 
cyfnod parhaus. 
 

 

 
C3. Ydych chi'n cytuno bod y canllawiau statudol diwygiedig yn yr atodiad i’r ddogfen 

hon yn adlewyrchu'r newidiadau arfaethedig ym mharagraffau 11 a 12 uchod? 
 
Roedd 16 (88.89%) o’r ymatebwyr yn cytuno bod y canllawiau statudol diwygiedig yn yr 
atodiad i’r ddogfen ymgynghori yn adlewyrchu'r newidiadau arfaethedig ym mharagraffau 11 a 
12. Tynnodd nifer fach o ymatebwyr sylw at rai pryderon am baragraff 17 o'r canllawiau. 
 
Gellir dehongli paragraff 17 o'r canllawiau ar hyn o bryd i awgrymu mai dim ond ar ddiwrnod y 
lleoliad y gellir dechrau absenoldeb, ond bydd y newidiadau a amlinellir ym mharagraff 12 o'r 
ddogfen ymgynghori mewn gwirionedd yn caniatáu cyfnod o bythefnos cyn lleoli. Mae'r hawl 
yn codi ar y dyddiad y mae'r plentyn yn dechrau byw gyda'r aelod. Union ddyddiad lleoli'r 
plentyn sy'n bwysig ar gyfer cyfrifo dechrau'r absenoldeb hwn, ac nid dyddiad y lleoliad yn 
unol ag unrhyw ddogfen gyfreithiol.  
 
Nid yw'r geiriad yn cyd-fynd yn glir â'r cynigion ym mharagraff 12 o'r ddogfen ymgynghori a 
dylid ei aileirio i adlewyrchu y gallai dyddiadau absenoldeb y teulu mabwysiadu gynnwys 
cyfnod cyn dyddiad unrhyw leoliad. 

 



 

 

Mae'r holl ymatebwyr yn cytuno â'r cynnydd arfaethedig yn hyd yr absenoldeb mabwysiadu 
ar gyfer cynghorwyr o 2 wythnos i 26 wythnos ac y dylai trefniadau ategol tebyg i'r rhai sydd 
ar waith ar gyfer absenoldeb mamolaeth fod yn berthnasol i absenoldeb mabwysiadwyr. 


