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1.0 CYFLWYNIAD
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
i sicrhau iechyd, diogelwch a lles e
sefydliad yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi cyfraniad ei weithwyr ac yn cydnabod
cefnogaeth i staff yghyd â pholisïau a gweithdrefnau cyson a theg er mwyn
ei amcanion a datblygu arfer gorau.
erthnasol. Bydd hyn yn cynnwys
ystyried unrhyw addasiadau rhesymol i hwyluso parhad cyflogaeth gweithiwr neu

thnasol.

ydy darparu fframwaith gadarnhaol a chefnogol y gellir rheoli presenoldeb yn deg
a gyda
rhagweithiol i reoli presenoldeb.
2.0 EGWYDDORION CYFFREDINOL
refnau cysylltiedig ydy sicrhau bod
absenoldeb gweithiwr yn cael ei drin ar sail unigol a bod:
 dull cyson a theg yn cael ei fabwysiadu i absenoldeb pob gweithiwr a
gydag absenoldeb o bob natur
 pob absenoldeb oherwydd salwch yn cael eu trin yn gefnogol, gyda
sensitifrwydd a chyfrinachedd
 bod absenoldeb oherwydd salwch yn cael ei drin gyda chefnogaeth a
dealltwriaeth, yn seiliedig ar natur y salwch a lles yr unigolyn
 y weithdrefn hon yn gallu cael ei defnyddio mewn cysylltiad â pholisïau
eraill neu y gall arwain at bolisïau cyflogaeth eraill os yn briodol

awdurdod.
Mae prydlondeb gwael yn gosod baich ych
yn barhaus heb esboniad rhesymol neu drefniant cytunedig, cymerir camau o dan
Os ydych yn feichiog ac wedi eich cadarnhau i fod yn absebbol oherwydd cyflwr
genedigaeth eich baban, bydd eich absenoldeb a thâl beichiogaeth yn cychwyn yn
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Fel arfer ni fydd tâl salwch cytundebol yn daladwy ar gyfer llawdriniaeth
prydferthol am resymau nad ydynt yn feddygol.
Ni fydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
anghyfreithiol ar sail anabledd. Gwneir addasiadau rhesymol os bydd yn ymarferol i
ddarparu ar gyfer gofynion penodol lle bo anabledd yn hysbys i'r sefydliad. Anogir
aelodau o staff i hysbysu eu rheolwr llinell yn rheolaidd am unrhyw anabledd neu
newidiadau yn natur eu hanabledd.
Mae hawl i dâl salwch cytundebol yn amodol ar amgylchiadau pob achos penodol.
Lle bydd y Sefydliad yn ymwybodol o anbledd neu feichiogaeth gweithiwr, ni
ydyw gweithiwr wedi cyrraedd pwynt sbardun
3.0 MAES
Bydd y polisi hwn yn berthnasol i holl staff cyflogedig Addysg Oedolion Cymru |
Adult Learning Wales . Mae gweithdrefnau absenoldebau oherwydd salwch ar
Tiwtoriaid Rhan4.0 CYFRIFOLDEBAU
Mae gan bob gweithiwr y sefydliad gyfrifoldeb i sicrhau bod Gweithdrefn Rheoli
4.1 Gweithwyr
Rhaid i bob gweithiwr:

absenoldeb awdurdodedig
 gymryd cyfrifoldeb am eu lles personol eu hunain
 fynychu apwyntiadau gydag Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol os
gofynnir iddynt wneud hynny (os na bydd gweithiwr yn cytuno i hyn, bydd
unrhyw benderfyniadau a wneir gan y sefydliad wedi eu seilio ar y ffeithiau
sydd ar gael heb y cyngor hwn)
 sicrhau eu bod yn ceisio ac yn derbyn cyngor a thriniaeth feddygol a


gynnal cyfathrebiad agored rheolaidd yn ystod cyfnodau o absenoldeb, i



sicrhau eu bod yn cwblhau ffurflen hunan-ardystio ar ôl pob absenoldeb
salwch o 7 diwrnod neu lai (dylid cynnwys penwythnosau neu ddiwrnodau
gwyliau yn y cyfrifo hyn). Mae ffurflenni hunan ardystio ar gael ar y gyriad
byd-eang:
X:\Human
Resources
&
Support
Services\Sickness
Certification\Self Certification form updated July 2009.doc
sicrhau ymgynghoriad gyda meddyg a bod Datganiad Cymhwysedd i



hirach na 7 diwrnod.
4.2 Rheolwyr
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Bydd rheolwyr yn rheoli absenoldebau yn gadarnhaol, gan roi sylw dyladwy i
amgylchiadau unigol. Yn benodol, mae rheolwyr llinell, yn gyfrifol am y canlynol:










Gwneud staff yn ymwybodol o weithdrefnau absenoldeb y sefydliad
Cyfathrebu goblygiadau lefelau annerbyniol o absenoldeb
Monitro lefelau absenoldeb adrannau
Darparu cefno
Cynnal trafodaethau dychwelyd i weithio gyda gweithiwr cyn gynted â
phosib ar ôl dychwelyd i weithio. Mae potensial i hyn gael ei wneud dros y
ffôn.
Cynnal cyfarfodydd Adolygu Absenoldeb Anffurfiol pan fydd pwynt
sbardun absenoldeb wedi ei gyrraedd
Cynnal Cyfarfodydd Adolygu Presenoldeb Ffurfiol
Cydymffurfio gyda gofynion hysbysu a chofnodi absenoldeb oherwydd
salwch

Mae gan reolwyr llinell yr hawl i gynnal ymchwiliad ffurfiol mewn perthynas ag
unrhyw absenoldeb lle bydd y gweithiwr wedi methu rhoi esboniad boddhaol am
yr absenoldeb; wedi methu dilyn gweithdrefnau hysbysu heb esboniad rhesymol,
neu fethu cyflwyno tystysgrif feddygol heb esboniad rhesymol. Yn dilyn
ymchwiliad, gallai hyn arwain at golli tâl salwch cytundebol neu gamau disgyblu lle
4.3 Adran AD
Bydd yr adran AD yn:
 Monitro lefelau absenoldeb oherwydd salwch ar lefel sefydliadol, adrannol
ac unigol
 Darparu adroddiadau misol i reolwyr llinell ar stadegau absenoldeb

sefydliadol ac adrannol
 Cysylltu â gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol
 Cynghori rheolwyr llinell ar sut i ddelio gyda materion absenoldeb
 Eistedd ar banel gwrandawiad galluogrwydd oherwydd salwch mewn rôl
ymgynghorol
4.4 Cynrychiolwyr Undeb Llafur
Mae Cynrychiolwyr Undeb Llafur yn gallu cynghori a chefnogi eu haelodau
hawl i fod yng nghwmni
Cynrychiolydd Undeb Llafur yn ystod camau ffurfiol y weithdrefn hon.

5.0 TÂL SALWCH GALWEDIGAETHOL
Mae gan bob un hawl i dâl salwch cytundebol fel yr amlinellir yn ei cytundeb
gwaith
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Mae hawl i cynllun tâl salwch Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn
amodol ar gymhwysedd gweithiwr i DSS dan Reoliadau TSS, h.y. bod eu henillion
yn uwch na Therfyn Enillion Isaf Yswiriant Gwladol. Os bydd gweithiwr yn absennol
salwch
galwedigaethol fel a ganlyn:
Cyfnod o wasanaeth/gyflogaeth parhaus

Tâl Llawn

Hyd at 1 blwyddyn
1-2 flynedd
2-3 blynedd
Dros 3 blynedd

2 fis
3 mis
4 mis
6 mis

Hanner
tâl
2 fis
3 mis
4 mis
6 mis

TSS) neu, os nad ydy TSS yn
daladwy, unrhyw fudd-dal saLwch gwladol.
-dal statudol arall, gydag eithriad
Gall tâl salwch gael ei ohirio os bydd gweithiwr yn camddefnyddio Polisi a
Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb.
6.0 HAWLIAU GWYLIAU BLYNYDDOL YN YSTOD CYFNOD O SALWCH
gwyliau statudol yn llawn. Fodd bynnag, ni fydd hawl gwyliau cytundebol sy'n
ychwanegol at leiafswm hawl gwyliau statudol a ddarperir ar eu cyfer gan y
Rheoliadau Amser Gwaith 1998 yn cronni yn ystod unrhyw gyfnod o absenoildeb
oherwydd salwch gyda thâl neu heb dâl.
Os terfynnir y gyflogaeth cyn bod gweithiwr yn dychwelyd o absenoldeb
oherwydd salwch, bydd ef/hi yn derbyn tâl yn lle hawliau gwyliau a gronwyd ond
nas cymerwyd am y flwyddyn wyliau y terfynir y gyflogaeth.
7.0 FFRAMWAITH AR GYFER RHEOLI PRESENOLDEB
r yn
cynnwys y canlynol:

 Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Anffurfiol lle bydd rheolwyr yn gosod
targedau am welliant mewn presenoldeb.
 Cyfarfodydd Adolygu Presenoldeb Ffurfiol (lle nad yw presenoldeb wedi
gwella dros gyfnod penodedig) a all arwain at rybudd ysgrifenedig cyntaf
a therfynol
 Cyfarfodydd Galluogrwydd oherwydd Salwch lle ystyrir terfynu cyflogaeth
ar sail afiechyd

8.0 IECHYD GLWEDIGAETHOL
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fn Rheoli Presenoldeb i
roi eu caniatâd i gyfarfod Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol a benodir gan y
sefydliad neu i awdurdodi cael adroddiad meddygol gan y Meddyg neu ymarferwr
meddygol arall. Os na bydd gweithiwr yn caniatáu hyn, bydd unrhyw
benderfyniadau a wneir gan y sefydliad wedi eu seilio ar y wybodaeth sydd ar gael.
Bydd asesiad meddygol yn galluogi Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning
Wales i gael y wybodaeth berthnasol i gyd wrth wneud penderfyniad; felly bydd o
fudd i chi gydymffurfio gyda c
Bydd pob cais am gofnodion meddygol a wneir i ymarferwyr meddygol yn unol â
gofynion Deddf Mynediad at Gofnodion Meddygol 1988.
Gall sefyllfaoedd lle gofynnir i weithwyr gael eu hasesu gan ymgynghorydd
meddygol gynnwys, ond heb fod yn gyfyn

iselder

 Lle cafwyd cyfnodau byrrach o absenoldeb mewn perthynas â chyflwr
meddygol
 Lle mae gweithiwr wedi mynegi anhawsterau i gwblhau eu dyletswyddau
ai peidio)
9.0 CYFRINACHEDD
Fel gyda phob cofnod gweithiwr, cedwir gwybodaeth am absenoldebau yn
gyfrinachol yn unol ag argymhellion Deddf Diogelu Data 1998

Cyffredinol.
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
cofnodion yn anhysbys.

ar sail chwarterol. Bydd y

10.0 DIFFINIADAU
Absenoldeb tymor byr ysbeidiol
Fel arfer diffinir absenoldeb o lai nag 20 diwrnod fel absenoldeb tymor byr. Gellir
naill ai ardystio neu hunan-ardystio absenoldebau tymor byr.
Absenoldeb hir dymor
Fel arfer diffinir absenoldebau o 20 diwrnod neu fwy neu absenoldebau mynych
iechyd ddifrifol fel absenoldeb hir dymor.
11.0 STRAEN YN Y GWAITH
Os oes gennych bryderon ynghylch agweddau iechyd a diogelwch yn eich gwaith,
gan gynnwys straen afresymol yr ydych yn ei deimlo, dylech drafod y pryderon hyn
Atal a Rheoli Straen.
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12.0 SALWCH ANGHEUOL
Mewn achosion o salwch angheuol, bydd gweithwyr yn wynebu cyfnod llawn
straen emosiynol, ofn ac ansicrwydd. Mae cael gwybod eich bod yn mynd i farw o
ganlyniad i afiechyd nad oes gwellhad na thriniaeth effeithiol ar ei gyfer yn brofiad
dirdynnol, a bydd pawb yn ymateb mewn ffordd wahanol. Rydym yn cydnabod
bod angen cymorth a dealltwriaeth gan y cyflogwyr yn yr achosion hyn, er mwyn
atal unrhyw straen a phryder ychwanegol y gellir ei osgoi.
Mewn rhai amgylchiadau
rhoi trefn
ar bethau neu wneud beth bynnag y mae eisiau. Fodd bynnag, efallai bydd rhai
pobl sydd â salwch angheuol yn penderfynu eu bod eisiau parhau i weithio
cymaint â phosibl, naill ai oherwydd y sicrwydd ariannol, neu fod gweithio yn eu
helpu trwy dynnu eu sylw rhag eu salwch.
Beth bynnag fydd dewis yr unigolyn, bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult
Learning Wales
hunain u teuluoedd a fydd y
heb ormod o golledion ariannol.
Os bydd aelod staff sydd â salwch angheuol yn methu gweithio, bydd yn derbyn
chwe mis ychwanegol o gyflog llawn, a hyd at 12 mis o gyflog llawn, gan ddibynnu
ar y
llun tâl salwch galwedigaethol.
Bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cefnogi gweithwyr sydd â
salwch angheuol trwy gynnig gwaith diogel a rhesymol iddynt a fydd yn cadw eu
hurddas a thynnu eu sylw, os bydd y gweithiwr yn dymuno hynny.
12.0 ABSENOLDEB ARBENNIG
Caiff absenoldeb arbennig ei drin yn unol â Pholisi Absenoldeb Arbennig y
sefydliad, er enghraifft gofal argyfwng am ddibynyddion neu absenoldeb
profedigaeth.
13.0 APWYNTIADAU MEDDYGOL A DEINTYDDOL
yr drefnu apwyntiadau meddygol a deintyddol ar
neu ddiwedd diwrnod gwaith.
14.0 CYFNOD EGWYL
egwyl o
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haeddiannol a magu nerth newydd. Ni ddylech deimlo dan bwysau i weithio drwy
eich cyfnod egwyl
15.0 GWEITHDREFNAU COFNODI ABSENOLDEB
Eich cyfrifoldeb chi ydyw hysbysu Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

gysylltu ar eich rhan.
Os ydych yn m
gynted â phosib, a heb fod ddim hwyrach nag amser cychwyn y diwrnod gwaith
bwriadus. Nid yw negeseuon drwy gyfrwng aelodau arall o staff neu ebost yn
dderbyniol. Os na wneir y cyswllt cynt

Dylech

Os yn bosib, rhowch fanylion unrhyw waithsydd heb ei orffen ac a allai fod angen
l, a hysbyswch hwy o unrhyw
gyfarfodydd a drefnwyd. Bydd hyn yn eu helpu i gynllunio a dosrannu gwaith yn
eich absenoldeb.
D fel y gellir cadw mewn
cysylltiad drwy gydol eich cyfnod absenoldeb.
16.0 GOFYNION ARDYSTIO
Huan Ardystio
Os byddwch wedi bod yn absennol am 7 diwrnod calendr neu lai (gan gynnwys
gwaith.
perthynas â salwch ar ôl hanner dydd ystyrir hyn yn hanner diwrnod o absenoldeb
oherwydd salwch.
Datganiad Cymhwysedd i Weithio
Os bydd yr absenoldeb salwch yn parhau tu hwnt i saithdiwrnod calendr olynol,
bydd datganiad cymhwysedd i weithio yn ofynnol. Cyfrifoldeb yr unigolyn ydyw
absenoldeb.
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cyngynted â phosib ar ôl y cais amdanynt (h.y. yr wythfed diwrnod calendr olynol

Cymhwysedd i Weithio, cyfrifoldeb yr unigolyn ydyw sicrhau Datganiad

ardystio ei drin yn ddifrifol a gall arwain at gamau disbgyblu neu ohirio tâl salwch
galwedigaethol.

Ddim yn Gymwys i Weithio
Mae hyn yn golygu bod meddyg
penodedig. Bydd y meddyg teulu yn nodi os byddant angen ail-asesu achos y claf
ar ddiwedd cyfnod penodedig ar y datganiad cymhwysedd i weithio. Os byddant
yn nodi eu bod angen ail-asesu yna bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning
Wales angen datganiad arall i ddangos bod y gweithiwr yn gymwys i weithio.
Gall fod yn gymwys i weithio
cyflwr ydyw na fydd o
angenrheidrwydd yn atal y claf rhag gweithio. Bydd meddyg teulu yn rhoi
y claf eu caniatáu i weithio petaent yn derbyn cefnogaeth addas gan eu cyflogwr.
Gall hyn olygu trafod:


bydd cynnydd graddol yn nwyster y



oriau arferol ar ôl cyfnod cytunedig o amser
newid oriau er enghraifft pan geir newid yn yr oriau a weithir (ddim o
angenrheidrwydd lleihad mewn oriau), gallai caniatáu oriau mwy hyblyg



diwygio dyletswyddau



addasiadau yn y gweithle

lle gall gweithiwr

enghraifft gweithio ar y llawr gwaelod os oes gan weithiwr anhawster gyda
esgyn neu ddod i lawr grisiau
17.0

H
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a all fod o fudd i chi a
sydd wedi digwydd yn ystod eich salwch. Yn ystod y cyfarfod hwn, cwblheir ffurlen
gyfun hunan18.0 GOHIRIO TÂL SALWCH
Os na byddwch yn dilyn y gweithdrefnau hysbysu ne
gall eich tâl salwch galwedigaethol gael ei atal. Bydd hyn ond yn gymwys wedi
19.0

RHEOLI ABSENOLDEB TYMOR BYR CYSON HEB ACHOS SYLFAENOL

Os bydd lefel absenoldeb gwei





Tri absenoldeb ar wahân o fewn cyfnod o dri mis
Pump absenoldeb ar wahân o fewn unrhyw gyfnod o chwe mis
Cyfanswm o ddeg absenoldeb ar wahân o fewn cyfnod o ddeuddeg mis o
dreigl
Pan fydd patrwm o absenoldeb yn cael ei ailadrodd yn amlygu ei hun megis
bore Dydd Llun /prynhawn Dydd Gwener

19.1 Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Anffurfiol
Trefnir Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Anffurfiol gan eu rheolwr linell pan fydd lefel
absenoldeb gweithwir yn achos pryder, yn gyffredinol pan fydd pwynt sbardun
cyfarfopd hwn
cyfarfod (Atodiad 1).
preseno

Bydd y cyfarfod yn ymchwilio i fater

rperir (Atodiad 2). Dylid anfon
Hysbysir y gweithiwr y bydd methiant i wella lefelau presenoldeb yn arwain at
gamau ffurfiol y weithdrefn hon.
19.2 Cyfarfod Adolygu Perfformiad Ffurfiol Cyntaf
Lle n
cyfnod monitro a sefydlir yn y Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Anffurfiol, trefnir
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yn llai na phum diwr
hawl i fod yng nghwmni Cynrychiolydd Undeb neu gyd(Atodiad 3). Mynychir y cyfarfod gan banel a fydd yn cynnwys y rheolwr llinell a
rheolwr arall a benodir gan AD.
Yn ystod y cyfarfod, bydd y rheolwr llinell yn ymchwilio:


amhert

Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol am asesiad

-

brofforma Adolygiad Presenoldeb Ffurfiol Cyntaf (Atodiad 4).
rhybudd ysgrifenedig cyntaf
gw
adran AD ar gyfer ffeil bersonol y gweithiwr.

Hysbysir y gweithiwr os na fydd ei bresenoldeb/ei phresenoldeb yn gwella, gellir
cymryd camau pellach ar ffurf Ail Gyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol a
phosibilrwydd o rybudd ysgrifenedig terfynol.
19.3 Ail Gyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol
Mewn achosion pan na fydd targedau presenoldeb olynol wedi eu cyrraedd gan y
gweithiwr a lle nad oes cyflwr meddygol sylfaenol yn cyfarnnu at yr absenoldebau

yng
nghwmni Cynrychiolydd Undeb neu gyd-weithiwr. Bydd y rheolwr llinell yn
Mynychir y cyfarfod gan banel a fydd yn cynnwys y rheolwr llinell a rheolwr arall a
benodir gan AD.
chadarnhaol, gan edrych pa opsiynau sydd ar gael i gefnogi gwelliant, ond hefyd
hyn yn
Yn ystod y cyfarfod, bydd y rheolwr llinell yn ymchwilio:
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Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol am asesiad

aben

-delir

brofforma Adolygiad Presenoldeb Ffurfiol cam 2 (Atodiad 6).
Ar ô
rhybudd ysgrifenedig terfynol
templad llythyr Canlyniad yr Ail
gyfer ffeil bersonol y gweithiwr.
Hysbysir y gweithiwr os na fydd y presenoldeb yn gwella, gellir cymryd camau
pellach ar ffurf Cyfarfod Galluogrwydd oherwydd Salwch a all arwain at derfynu
20.0 RHEOLI ABSENOLDEB HIRDYMOR
Dylid rheoli unrhyw absenoldeb salwch parhaus o fwy na 20 diwrnod gwaith a
chyfnodau byrrach o absenoldeb sy'n ymwneud â phrif achos sylfaenol fel
absenoldeb hirdymor.
Lle cyflwynir absenoldeb i ddechrau fel tymor byr, gall ddod yn glir, wrth i
wybodaeth newydd ddod i law (er enghraifft drwy gyngor Iechyd Galwedigaethol)
bod prif achos meddygol sylfaenol ar gyfer absenoldebau mynych. Yna bydd yn
briodol ei reoli yn unol â gofynion absenoldeb hirdymor. Ni fydd targedau
presenoldeb a benwyd mewn cyfrafodydd blaenorol yn unol ag absenoldebau
tymor byr yn gymwys bellach.
20.1 Ystyriaethau
Bydd y sefyldiad yn ystyried opsiynau amrywiol wrth ddelio gydag absenoldeb


Addasiadau Rhesymol



Adleoliad
Lle bydd gweithiwr yn parhau i fod yn anabl i barhau neu ddychwelyd i
ymdrech i ganfod a chynnig cyflogaeth addas arall. Yn dilyn ymgynhoriad
.



Egwyl Gyrfaol
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rhagweladwy, rhoddir ystyriaeth i addasrwydd egwyl gyrfaol.


Ymddeoliad ar Sail Afiechyd
sail af

gaeth briodol.
amgylchiadauoherwydd bod cyswllt wedi ei esgeuluso am gyfnodau estynedig.
sefydliad.
20.2 Absenoldebau Staff gydag Anableddau
Ni fydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
r afael â materion
staff i hysbysu eu rheolwr llinell am unrhyw anabledd ac am unrhyw newidiadaui
natur eu hanabledd yn gyfredol.
20.3 Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Anffurfiol Absenoldeb Hirdymor
Pan fydd absenoldeb hirdymor neu absenoldebau byrrach mewn perthynas â phrif
Gyfarfod Adolygu Absenoldeb Anffurfiol lle ystyrir cyfeirio at Ymgynghorydd
gwahodd i gyfarfod, fel arfer gyda dim llai na 5 diwrnod gwaith o rybudd.
20.4 Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol Cyntaf Absenoldeb Hirdymor
Os bydd y gweithiwr yn parhau i f
diwrnod gwaith yn dilyn y Cyfarfod Adolygu Absenoldeb cyntaf, dylid trefnu
Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol. Os yn angenrheidiol, cynhelir y cyfarfod
hwn yng nghartref y gweithiwr (er enghraifft, os oes gan y gweithiwr broblemau

Cynrychiolydd Undeb neu gyd-weithiwr. Bydd y rheolwr llinell yn bresennol
ynghyd â rheolwr arall a enwebir gan AD.
Nod y cyfweliad fydd darparu diweddariad ar y cyflwr iechyd cyfredol a dylid trafod
y cyngor ar y Datganiad Cymhwysedd i Weithio, adroddiadau iechyd
galwedigaethol sydd ar gael a ffynonellau priodol eraill er mwyn sefydlu
Mewn Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol rhaid i unrhyw asesid o sefyllfa
cyflogaeth gweithiwr gael ei wneud mewn ffordd agored a sensitif a rhaid nodi
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briodol i osod targedau gwelliant absenoldeb ar gyfer absenoldeb hirdymor yn y
modd y gellid ei wneud ar gyfer gofynion tymor byr.
a Cyfarfod
Adolygu Presenoldeb Ffurfiol (Atodiad 4).
20.5 Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol Absenoldeb Hirdymor (Cam 2)
Bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
sensitif gyda gweithwyr y mae eu salwch wedi achosi absenoldeb salwch hirdymor.
Fodd bynnag, mewn achosion o absenoldebau hirdymor parhaus, bydd angen
symol
fod yn hysbys.
diwrnod gwaith, a bydd gan y gweithiwr yr hawl i ddod yng nghwmni
Cynrychiolydd Undeb neu gyd-weithiwr. Bydd rheolwr, a enwebir gan AD, yn
bresennol yn y cyfarfod hefyd.
sedd

cynaliadwy cyn trefnu Cyfarfod Cymhwysedd Afiechyd.

21.0 GWRANDAWIAD CYMHWYSEDD AFIECHYD
Lle nad oes gwelliant wedi bod mewn absenoldeb tymor byr neu y tybir bod achos
o absenoldeb hirdymor wedi dod i bwynt na ellir ei gynnal gan y sefydliad, trefnir
Cyfarfod Cymhwysedd Afiechy
gwaith cyn y cyfarfod i ganiatáu amser digonol i baratoi a threfnu cynrychiolaeth.
Bydd y llythyr yn cynnwys:
 y dyddiad, amser a lleoliad y gwrandawiad
 copi o Bolisi Rheoli Presenoldeb
 gwybodaeth am y weithdrefn a ddilynir yn y gwrandawiad
 copi o unrhyw dystiolaeth cefnogol

Addysg
Oedolion Cymru | Adult Learning Wales os byddant yng nghwmni unrhyw
gynrychiolydd ac os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol er mwyn eu
helpu i fynychu.
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Pwyllgor Staffio. Hefyd bydd cynrychiolydd o AD yn bresennol mewn rôl
ymgynghorol yn unig.










effaith yr absenoldeb ar y Sefydliad
ymarferoldeb a rhesymoldeb darparu dirprwyaeth yn ystod yr absenoldeb
darparu gwasanaeth rheolaidd a dibynadwy yn y dyfodol rhagweladwy
barn y gweithiwr ei hun ar y sefyllfa
pa addasiadau rhesymol sydd wedi eu hymchwilio
unrhyw ffactorau perthnasol eraill

Mae gan weithwyr, y terfynnir eu cytundebau, yr hawl i dâl llawn yn eu rhybudd
terfyniad gwasnaeth cytundebol. Mae gan weithwyr hawl i wyliau statudol taladwy
sydd heb eu cymryd.
Afiechyd (Atodiad 9).
ar
22.0HAWL I APELIO
Gwrandewir ar apeliadau yn erbyn penderfyniadau i derfynu cyflogaeth gweithiwr
gan Gadeir
Dîm Rheoli. Hefyd bydd Rheolwr AD yn eistedd ar y panel mewn rôl ymgynghorol.
dderbyn canlyniad y cyfarfod cymhwysedd afiechyd.
Hysbysir y gweithiwr yn ysgrifenedig o ganlyniad yr apêl o fewn 10 diwrnod gwaith

Weithdrefn Rheoli Presenoldeb.
Ceidw Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yr hawl i newid
unrhyw gytundebau mewn grym.
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ATODIAD 1 – SIARTLIF ABSENOLDEB OHERWYDD SALWCH
SIARTLIF ABSENOLDEB OHERWYDD SALWCH HIRDYMOR
Absenoldebau o fwy nag 20 diwrnod gwaith neu
gyfnodau byrrach o absenoldeb gydag achosion
sylfaenol.

Cyfarfod Adolygu Anffurfiol (tud. 14):

i gyfarfod (dim llai na 5 diwrnod o rybudd)
 AD i ystyried os oes angen cyfeirio at Iechyd
Galwedigaethol.

AD i gyfeirio at Iechyd Galwedigaethol os oes
angen.

Cyfarfod Adolygu Ffurfiol Cyntaf (tud 14):

(dim llai na 5 diwrnod). Hawl gan y G i fod yng nghwmni Cynrychiolydd neu gyd-weithiwr.


Cyfarfod Adolygu Ffurfiol Cam 2 (tud 14 & 15) :

r G gan AD (dim llai na 5
diwrnod), hawl i fod yng nghwmni Cyn. Undeb neu gydweithiwr.

.

Cyfarfod/Gwrandawiad Cymhwysedd Afiechyd (tud 15) :

yng nghwmni Cyn. Undeb neu gyd-weithiwr).
 Cofnodi gwybodaeth ar Atodiad 9 profforma Afiechyd.

dim mwy na 5 diwrnod yn hwyrach &
rhoi hawl i apelio.

Hawl i Apelio (tud 15):
 G i ysgrifennu apêl i AD o fewn 10 diwrnod o dderbyn y canlyniad.
 Panel
ymgynghorol i ystyried yr apêl.
 Hysbys
cwblhau Polisi Rheoli Presenoldeb)
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SIARTLIF ABSENOLDEB SALWCH TYMOR BYR
Hysbysu am absenoldeb (tud 8):

ydydch rheolwr llinell arferol ar gael)


-ddweud neges neu ebost yn annerbyniol

ydd

diwrnod (tud.

Os wedi dych

(tud. 10):


 Rh Ll i gynnal cyfweliad RTW gyda G ac anfon y ffurflen i
AD fel cofnod.

8):


dychwelyd disgwyliedig.

Os hirach na 7 diwrnod (tud. 8 & 9):

yn olynol)
 Oes na fydd tystysgrif yn cael ei gyflwyno gall arwain at
gamau disgyblu.
 Rh Ll i gynnal cyfweliad RTW gyda G ac anfon y ffurflen i
AD fel cofnod.


bydd Addysg Oedolion
Cymru / Adult Learning Wales angen datganiad arall. Bydd

PWYNTIAU SBARDUN TYMOR BYR (tud. 10):

 3 absenoldeb ar wahân mewn 3 mis
 5 absenoldeb ar wahân neu fwy mewn 6 mis
 Cyfanswm o 10 absenoldeb ar wahân mewn 12 mis

Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol (tud. 11):

Ail gyfarfod Adolygu Ffurfiol (tud. 12):

 RhD yn gwahodd y G gan ddefnyddio llythyr Atodiad 3 (dim
llai na 5 diwrnod, hawl y G i fod yng nghwmni cyn. undeb
/gydweithiwr.
 RhD yn cofnodi ar Atodiad 4. Gosod targed presenoldeb

 RhD yn gwahodd y G gan ddefnyddio llythyr Atodiad 3 (dim
llai na 5 diwrnod, hawl y G i fod yng nghwmni cyn. undeb
/gydweithiwr.
 RhD yn cofnodi ar Atodiad 6 (cymal 2). Gosod targed

ystyried y ffeithiau gellir rhoi rhybudd ysgrifenedig cyntaf.

ffurfiol os dim
gwelliant.

Wedi ystyried y ffeithiau gellir rhoi rhybudd ysgrifenedig
terfynol.

Cyfarfod Afiechyd/Galluogrwydd (tud. 15 & 16)
 AD i hysbys
undeb neu gydweithiwr).
 Cofnodi gwybodaeth ar brofforma Afiechyd Atodiad 9.

apelio.

Hawl i Apelio (tud. 16):
 Y G i ysgrifennu apêl at AD o fewn 10 diwrnod o dderbyn y canlyniad.
 Panel
apêl.

Cefnogi Sgiliau Hanfodol Pecyn Cymorth i Diwtoriaid Fersiwn 1 19/06/15
Presenoldeb)

Tud. 18o32

Polisi Rheoli

ATODIAD 2 – GWAHODDIAD I GYFARFOD ADOLYGU ABSENOLDEB
ANFFURFIOL

HOLLOL BREIFAT A CHYFRINACHOL

Dyddiad
Annwyl
Parthed – Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Anffurfiol
Baswn yn ddiochgar petaech yn mynychu cyfarfod adolygu absenoldeb
anffurfiol yn unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb Addysg
Oedolion Cymru | Adult Learning Wales , gyda minnau ar [mewnosod
dyddiad, amser a lleolia].
Dylech fod yn ymwybodol nad cyfweliad disgyblu mohono ond cyfarfod
adolygiad absenoldeb yn unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb
WEA YMCA CC Cymru a gynhelir gyda’r bwriad o ddarparu cefnogaeth i chi
mewn perthynas â chyflawni’r lefel presenoldeb gofynnol.
Yn gywir

Rheolwr
Amg: Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb
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ATODIAD 3 – CANLYNIAD CYFARFOD ADOLYGU PRESENOLDEB
ANFFURFIOL

HOLLOL BREIFAT A CHYFRINACHOL
Annwyl
Parthed – Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Anffurfiol
Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â’ch Cyfarfod Adolygu Presenoldeb
Anffurfiol ar [dyddiad].
Yn y cyfarfod hwn y targed presenoldeb oedd ……
Gobeithio bod y cyfarfod wedi bod o fudd i chi ac os byddwch angen unrhyw
gymorth pellach cysylltwch â mi yn ddi-oed.
Yn gywir

Rheolwr
Amg: Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb
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ATODIAD 4 – LLYTHYR I WAHODD GWEITHIWR I FYNYCHU CYFARFOD
ADOLYGU PRESENOLDEB FFURFIOL CYNTAF/AIL GYFARFOD
ADOLYGU PRESENOLDEB FFURFIOL

HOLLOL BREIFAT A CHYFRINACHOL

Dyddiad
Annwyl
Parthed – Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol Cyntaf/Ail Gyfarfod
Adolygu Presenoldeb Ffurfiol
Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â’ch cyfarfod adolygu presenoldeb ffurfiol
cyntaf/ail gyfarfod adolygu presenoldeb ffurfiol a gynhaliwyd ar [mewnosod
dyddiad].
Fel y byddwch yn cofio cytunwyd yn y cyfarfod hwn y byddech yn cael eich
cyfeirio i gam cyntaf/ail gam Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb pe bai
eich presenoldeb yn parhau i fod yn îs na’r safon diffiniedig. Derbyniwch y
llythyr hwn fel rhybudd ffurfiol y byddwch yn symud ymlaen i gam
cyntaf/ailgam ffurfiol y polisi hwn.
Byddwn yn ddiolchgar felly petaech yn mynychu cyfweliad ffurfiol cyntaf /ail
gyfweliad ffurfiol yn unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb y
sefydliad gyda minnau a [ail reolwr a benodwyd] ar [dyddiad, amser, lleoliad].
Dylech fod yn ymwybodol nad cyfweliad disgyblu mohono. Fodd bynnag, yn
unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb y sefydliad, mae gennych
hawl i fod yng nghwmni Cynrychiolydd Undeb neu gydweithiwr o’ch dewis.
Dylech fod yn ymwybodol o ganlyniad i’r cyfarfod hwn y gallech dderbyn
rhybudd ysgrifenedig/terfynol mewn perthynas â’ch presenoldeb.
Rhaid i chi wneud pob ymdrech i fynychu’r cyfarfod hwn. Petaech yn ystyried
nad ydych yn gallu mynychu am unrhyw reswm, rhaid i chi gysylltu â mi ar
unwaith.
Yn gywir
Rheolwr
Amg: Polisi a Gweithdrefn Rheoli presenoldeb
Copi o brofforma Adolygu Presenoldeb/llythyr yn dilyn y cyfarfod
anffurfiol
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ATODIAD 5 – PROFFROMA ADOLYGU PRESENOLDEB FFURFIOL –
CAM CYNTAF
Cyfarfod i adolygu a monitro’r sefyllfa a phenderfynu ar gamau gweithredu i
helpu
Enw’r gweithiwr………………… Swydd………………………….

Manylion
absenoldeb
dros y 12
mis
blaenorol

Rheolwr Llinell………………………
Dyddiad y cyfarfod……………………

Manylion Absenoldeb

Absennol
o

Nifer
diwrnodau
gweithio

Absennol
tan
YB
YB
YP

YP
YP
YP

Manylion Trafodaeth
Rhesymau dros yr absenoldeb a chyngor fel a gofnodwyd ar Datganiad
Cymhwysedd i Weithio:

dda):

gysylltiedig â gwaith (os ydy noder os gwelwch yn dda):
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Problemau heb fod yn feddygol yn cyfrannu:

Cyfranogiad Iechyd Galwedigaethol yn berthnasol?:

Crynodeb/targedau/dyddiad adolygiad pellach

Llofnod y gweithiwr…………………………………
Llofnod Rheolwr Llinell…………………………….
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ATODIAD 6 – LLYTHYR YN
PRESENOLDEB FFURFIOL CYNTAF

DILYN

CYFARFOD

ADOLYGU

HOLLOL BREIFAT A CHYFRINACHOL

Annwyl
Parthed Cyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol Cyntaf
Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â’ch cyfarfod adolygu presenoldeb ffurfiol
cyntaf ar [dyddiad] yn unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb y
sefydliad.
Cytunwyd yn y cyfweliad hwn y byddai angen i chi ddiwallu’r targed
presenoldeb gwell o ……….
Fel y cawsoch eich hysbysu yn y cyfweliad, os bydd methiant i gyflawni neu
gynnal y gwelliant gofynnol o fewn amserlen gytunedig gellir eich symud
ymlaen i gam ffurfiol dauo’r Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb.
Os hoffech drafod hyn ymhellach gyda mi neu os gallaf fod o gymorth pellach
cysylltwch â mi yn ddi-oed.
Yn gywir

Rheolwr
Amg: Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb
Copi o Brofforma Adolygiad Presenoldeb Ffurfiol
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ATODIAD 7 – PROFFORMA ADOLYGU PRESENOLDEB –FFURFIOL –
AIL GAM
Cyfarfod adolygu a monitro’r sefyllfa a phenderfynu ar gamau gweithredu i
helpu.
Enw’r gweithiwr………………… Swydd………………………….
Rheolwr Llinell………………………

Manylion
Absenoldeb
dros y 12
mis
blaenorol

Dyddiad y Cyfarfod……………………

Manylion Absenoldeb

Absennol
o

Nifer
diwrnodau
gweithio

Absennol
tan
YB
YB
YP

YP
YP
YP

Manylion Trafodaeth

Sefyllfa gyfredol:
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Help a gynigiwyd i oresgyn y rhwystrau hyn (ystyriwch dichonolrwydd y
cyngor ar y Datganiad Cymhwysedd i Weithio):

Problemau heb fod yn feddygol yn cyfrannu:

Cyngor Iechyd Galwedigaethol:

Crynodeb/targedau/dyddiad adolygu pellach

Llofnod y gweithiwr…………………………………
Llofnod rheolwr llinell…………………………….
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ATODIAD 8 – LLYTHYR YN DILYN AIL GYFARFOD ADOLYGU
PRESENOLDEB FFURFIOL

HOLLOL BREIFAT A CHYFRINACHOL

Annwyl
Parthed Ail Gyfarfod Adolygu Presenoldeb Ffurfiol
Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â’ch cyfarfod adolygu presenoldeb ffurfiol
cyntaf ar [dyddiad] yn unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb y
sefydliad.
Yn y cyfarfod hwn gosodwyd targed presenoldeb …..
Fel y cawsoch eich hysbysu yn y cyfarfod, os bydd methiant i gyflawni a
chynnal y gwelliant gofynnol o fewn amserlen gytunedig gallwch gael eich
symud ymlaen i gam terfynol Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb a all
arwain at derfynu eich cyflogaeth gyda’r sefydliad.
Os hoffech drafod y mater hwn ymhellac,neu os gallaf fod o gymorth pellach i
chi cysylltwch â mi yn ddi-oed.
Yn gywir

Rheolwr
Amg: Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb
Copi o Brofforma Adolygu Presenoldeb Ffurfiol
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ATODIAD 9 – LLYTHYR I WAHODD GWEITHIWR I GYFARFOD
GALLUOGRWYDD AFIECHYD
HOLLOL BREIFAT A CHYFRINACHOL

Dyddiad
Annwyl
Parthed – Cyfarfod Galluogrwydd Afiechyd
Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â’ch ail gyfarfod ffurfiol adolygu
presenoldeb a gynhaliwyd ar [dyddiad].
Fel y byddwch yn cofio cytunwyd yn y cyfarfod hwn y byddech yn cael eich
cyfeirio i’r cam terfynol o Bolisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb pe bai eich
presenoldeb yn parhau i ddisgyn yn îs na’r safon diffiniedig. Derbyniwch y
llythyr hwn fel hysbysiad ffurfiol y byddwch yn symud ymlaen at gam olaf y
polisi hwn.
Byddwn yn ddiolchgar felly pe byddech yn mynychu cyfarfod galluogrwydd
afiechyd yn unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb y sefydliad gyda
minnau a [ail reolwr a benodir] ar [dyddiad, amser, lleoliad]. [Bydd ……yn
mynychu’r cyfarfod hwn mewn rôl ymgynghorol].
Dylech fod yn ymwybodol y gallai eich cyflogaeth gael ei derfynu ar sail
galluogrwydd yn y cyfarfod hwn.
Bydd gennych hawl i fod yng nghwmni cynrychiolydd undeb neu gydweithiwr.
Rhaid i chi wneud ymdrech i fynychu’r cyfarfod hwn. Petaech yn ystyried eich
bod yn methu mynychu am ryw reswm, dylech gysylltu â mi yn ddi-oed.
Yn gywir

Rheolwr
Amg: Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb
Copi o brofforma Adolygu Presenoldeb/llythyr yn dilyn cyfarfod
anffurfiol
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ATODIAD 10 – PROFFORMA CYFARFOD GALLUOGRWYDD AFIECHYD
Cyfarfod i adolygu a monitro sefyllfa a phenderfyu ar gamau gweithredu i
helpu.
Enw’r gweithiwr…………………..

Swydd………………………….

Rheolwr Llinell………………………

Cynrychiolydd AD…………………

Manylion
Absenoldeb
dros y 12
mis
blaenorol

Dyddiad y Cyfarfod……………………

Manylion Absenoldeb

Absenoldeb
o

Nifer
diwrnodau
gweithio

Absenoldeb
tan
YB
YB
YP

YP
YP
YP

Manylion Trafodaeth

Sefyllfa gyfredol:

Cyfranogiad Iechyd Galwedigaethol:
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gan gynnwys unrhyw
addasiadau mewn perthynas ag absenoldebau cytsylltiedig ag anabledd:

Dewisiadau eraill i ddychwelyd:

Crynodeb a sylwadau

Llofnod y gweithiwr…………………………………
Llofnod rheolwr llinell…………………………….
Llofnod Cynrychiolydd AD……………………..
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ATODIAD 11 – LLYTHYR YN DILYN CYFARFOD GALLUOGRWYDD
AFIECHYD

Dyddiad
Annwyl
Parthed – Canlyniad Cyfarfod Galluogrwydd Afiechyd
Ar [dyddiad] mi wnaethoch fynychu cyfarfod galluogrwydd afiechyd ym
mhresenoldeb [mewnosod rheolwr] a [mewnosod cynrychiolydd pwyllgor
staffio]. Yn bresennol hefyd oedd [mewnosod enw aelod o’r tîm AD] mewn rôl
ymgynghorol. Roeddech yng ghwmni [mewnosod cynrychiolydd undeb llafur
neu gydweithiwr] drwy gydol y cyfweliad.
Cynulliwyd y cyfweliad terfynol er mwyn ystyried perthnasedd yr holl ffeithiau
sy’n ymwneud â’ch achos.
Naill ai:
Ar ôl dwys ystyriaeth, does dim dewis gan y sefydliad ond eich darparu gyda
[mewnosod cyfnod rhybudd] o wythnosau o dâl yn lle rhybudd o derfyniad
cyflogaeth o ddyddiad y llythyr hwn. Hefyd byddwch yn derbyn tâl yn lle
gwyliau a gronnwyd ond sydd heb eu cymryd o’r hawl gwyliau statudol ar
gyfer y flwyddyn wyliau gyfredol.
Noder os gwelwch yn dda y bydd eich holl fuddiannau felly yn unol â’ch
cytundeb yn dod i ben ar [dyddiad y terfyniad].
Neu:
Rhowch fanylion unrhyw benderfyniad a wnaed fel dewis arall i ddiswyddo.
Yn unol â thelerau Polisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb y sefydliad bydd
gennych hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn. Os hoffech apelio
ynerbyn y penderfyniad uchod, dylech wneud hynny’n ysgrifenedig i Bennaeth
AD a Datblygu’r Gweithlu o fewn 10 diwrnod o dderbyn y llythyr hwn.
Yn eich llythyr apêl mae’r ofynnol i chi amlinellu eich rhesymau dros eich apêl
a ph’un ai yr hoffech fod yng nghwmni rhywun yn y gwrandawiad ac os felly
pwy. Yn unol â Pholisi a Gweithdrefn Rheoli Presenoldeb y sefydliad gallwch
fod yng nghwmni cynrychiolydd undeb llafur neu gydweithiwr. Hefyd rhaid i chi
ddarparu enwau unrhyw dystion yr ydych yn bwriadu galw arnynt yn y
gwrandawiad apêl.
Yn gywir,

Rheolwr
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