
Cyflwyniad 

Mae'r daflen hon yn ganllaw cyffredinol ynghylch sut yr effeithir  
absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu ar eich      
buddion pensiwn.  

Beth sy'n digwydd pan ddaw fy hawl i dâl            
mamolaeth / mabwysiadu i ben? 

Os byddwch yn penderfynu dychwelyd i'r gwaith ar ddiwedd y 
cyfnod â thâl, yna byddwch yn ailddechrau talu cyfraniadau 
mewn perthynas â'ch cyflog llawn ac ni fydd hyn yn effeithio ar 
eich buddion pensiwn.  
 

Os byddwch yn penderfynu peidio â dychwelyd i'r gwaith bryd 
hyn - bydd eich tâl a'ch cyfraniadau pensiwn yn darfod.  Hwn 
fydd dechrau eich absenoldeb heb dâl ac ni fydd y cyfnod hwn 
yn cael ei gyfrif tuag at eich buddion pensiwn.  

A gaf ad-dalu cyfraniadau pensiwn ar gyfer  
absenoldeb heb dâl? 

Wedi i chi ddychwelyd i'r gwaith, cewch ddewis talu              
cyfraniadau am unrhyw absenoldeb mamolaeth neu             
fabwysiadu heb dâl er mwyn sicrhau y bydd yr absenoldeb yn 
cyfrif yn llawn at ddibenion pensiwn.  Cyfrifir y taliadau hyn yn 
ôl y tâl yr oeddech yn ei gael yn union cyn eich cyfnod heb dâl. 
Bydd eich cyflogwr hefyd yn rhoi cyfraniad am y cyfnod yr 
ydych yn dewis talu amdano.  
 
Bydd yn rhaid ichi ddewis ad-dalu'r cyfraniadau cyn pen 30 
niwrnod ar ôl dychwelyd i'r gwaith, neu ar ddiwedd cyfnod 
estynedig yn ôl disgresiwn eich cyflogwr.  Cysylltwch â'ch 
cyflogwr i gael gwybod beth yw ei bolisi ar y mater hwn.  

A ydw i'n talu cyfraniadau pensiwn ar dâl a gaf yn     
ystod fy absenoldeb mamolaeth / mabwysiadu? 

 

Fel aelod o’r CPLlL, bydd yn ofynnol i chi dalu 
cyfraniadau ar unrhyw Dâl Mamolaeth Statudol 
(TMamS), Tâl Mamolaeth Cytundebol (TMC) neu 
Dâl Mabwysiadu Statudol (TMabS) a gewch yn 
ystod eich absenoldeb â thâl mamolaeth /    
mabwysiadu.  
 

Seilir y cyfraniadau ar sail yr union dâl a gewch ond bydd eich 
gwasanaeth yn cyfrif yn llawn at ddibenion pensiwn ac yn cael 
ei drin fel pe baech wedi talu cyfraniadau ar eich tâl arferol. 
Dylech gysylltu â'ch cyflogwr i gael gwybod am  
eich tâl mamolaeth / mabwysiadu a'r absenoldeb y cewch ei 
hawlio. 

Pwyntiau i'w hystyried 

•  Os ydych wedi llofnodi contract i brynu aelodaeth 
ychwanegol o'r CPLlL, mae'n rhaid ichi barhau i gyfrannu i'ch 
pensiwn ar sail eich tâl llawn arferol yn ystod eich absenoldeb 
mamolaeth / tadolaeth a mabwysiadu os ydych yn dymuno i'r 
contract barhau.  

•  Os ydych yn talu CGY ar gyfer yswiriant bywyd ychwanegol, 
bydd yn rhaid ichi barhau i dalu'r rhain drwy gydol eich 
absenoldeb mamolaeth / tadolaeth a mabwysiadu neu bydd yr 
yswiriant yn darfod.  

•  Os nad oes hawl gennych dderbyn TmamS / TmabS, 
cymerwn bod y cyfraniadau pensiwn wedi'u talu am y 26 
wythnos gyntaf a bydd eich gwasanaeth yn y cyfnod hwn yn 
cyfrif yn llawn. 

•  Mae diwrnodau Cadw Mewn Cysylltiad (CMC) ar gael i 
fenywod yn ystod eu habsenoldeb mamolaeth a mabwysiadu. 
Mae'r rhain yn gyfle ichi fynd i'r gwaith am hyd at 10 niwrnod yn 
ystod eich absenoldeb mamolaeth.  Bydd y tâl a gewch am y 
diwrnodau hyn yn ystod eich absenoldeb â thâl mamolaeth /
mabwysiadu yn bensiynadwy.  Mynnwch air â'ch cyflogwr i gael 
rhagor o fanylion am ddiwrnodau CMC. 

•  Os ydych yn penderfynu peidio â dychwelyd i'r gwaith ar 
ddiwedd eich absenoldeb â thâl mamolaeth / mabwysiadu, y 
dyddiad y byddwch yn gadael y cynllun pensiwn fydd y dyddiad 
y mae eich absenoldeb â thâl mamolaeth / mabwysiadu yn dod 
i ben.  

Absenoldeb Tadolaeth 

Yn ystod eich absenoldeb tadolaeth 
statudol, byddwch yn dal i fod yn aelod 
llawn o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
ac mae'n rhaid ichi dalu cyfraniadau 
pensiwn ar sail yr union dâl a gewch. 

A yw'n werth imi dalu am yr absenoldeb 
mamolaeth neu fabwysiadu heb dâl? 

Seilir eich buddion pensiwn ar eich cyflog yn eich blwyddyn olaf 
a'ch aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.  Felly, 
bydd unrhyw fwlch yn eich aelodaeth yn lleihau'r swm a delir 
ichi pan fyddwch yn ymddeol neu'n ymadael neu'r swm a delir 
i'ch dibynyddion pan fyddwch yn marw. 

Cysylltwch â ni 

Rhoi arweiniad cyffredinol yn unig yw bwriad y daflen  
hon.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 
 

Ffôn: 01597 826463 
Ebost: pensiynau@powys.gov.uk 
Gwefan: www.cronfabensiwnpowys.org 
 

Neu ysgrifennwch atom yn: 
Adain Bensiynau, Cyngor Sir Powys, PO Box 71,  
Llandrindod Wells, Powys, LD1 9AQ 
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