
Pe baech yn dewis symud i swydd sy'n talu llai o gyflog, bydd eich 
buddion pensiwn yn cael eu gwahanu. Byddwch yn cael buddion 
gohiriedig yn seiliedig ar eich aelodaeth a'ch cyflog yn eich hen swydd 
ac yn cronni set newydd o fuddion yn gysylltiedig â'ch swydd newydd. 
Bydd gennych 12 mis ar ôl cychwyn yn eich swydd newydd i ddewis 
uno'r ddau gyfnod. Os gwnewch hynny, bydd eich buddion yn seiliedig 
ar eich cyfnod aelodaeth gyfan a'ch cyflog ym mlwyddyn olaf eich 
aelodaeth yn y cynllun, neu yn un o'r ddwy flynedd flaenorol os bydd 
hynny'n uwch, neu ar y llaw arall cyfartaledd o gyflog pensiynadwy o 3 
blynedd olynol o fewn y 13 mlynedd olaf eich cyflogaeth, yn terfynu ar  
y 31ain o Fawrth.  
 

DS: Os na fyddwch yn uno'r ddau gyfnod aelodaeth cyn pen 12 
mis, fel rheol ni ellir ei uno ag unrhyw gyfnodau eraill o aelodaeth 
yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar unrhyw adeg yn y 
dyfodol.  Felly, os bydd eich cyflog yn y dyfodol yn codi'n uwch 
na'r lefel y seiliwyd eich budd-daliadau gohiriedig arni, neu eich 
bod yn ymddeol yn gynnar, ni fyddwch yn gallu uno'r ddau gyfnod 
aelodaeth.  

 

Codiadau Pensiwn 
Os byddwch yn dewis buddion gohiriedig, er mwyn eu cadw’n unol â 
chwyddiant, bydd y Cynnydd yn y Pensiwn, a bennir gan y Llywodraeth, 
yn cael ei ychwanegu atynt bob mis Ebrill.  

Pe baech yn dewis gweithio llai o oriau gan aros ar yr un gyfradd 
yr awr, ni fydd yn rhaid ichi wneud dim oni bai eich bod am gynyddu 
eich yswiriant bywyd. 
 

Os baech yn dewis symud i swydd gyflog is, byddwch yn cael 
buddion gohiriedig er mwyn diogelu'r buddion a gronnir cyn dyddiad y 
newid.  Bydd gennych 12 mis i benderfynu a ydych am uno'r ddau 
gyfnod aelodaeth.  
 

Os bydd eich Cyflogwr yn gorfodi gostyngiad cyflog, gellir selio 
eich budd-daliadau ar gyfartaledd o’ch cyflog pensiynadwy dros unrhyw 
3 blynedd olynol yn y 13 mlynedd olaf o’ch cyflogaeth, yn terfynu ar y 
31ain o Fawrth. 

Beth fydd yn digwydd os dewisaf gymryd swydd sy'n 
talu llai o gyflog? 

Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghyflogwr wedi 
gorfodi newidiadau yn fy nhrefniadau gwaith? 

Crynodeb 

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 

Os bydd eich cyflogwr yn gorfodi israddio arnoch, neu o bosib, eich bod 
yn penderfynu is raddio yn wirfoddol, bydd gennych y dewis i seilio eich 
buddion ar gyfartaledd o gyflog pensiynadwy dros gyfnod o unrhyw 3 
blynedd olynol o fewn y 13 mlynedd olaf o gyflogaeth, yn terfynu ar y 
31ain o Fawrth. 

Rhagarweiniad 

Mae nifer o bobl yn dewis trefniadau gwaith arall.  
Os penderfynwch weithio llai o oriau, newid i weithio yn 
amser tymor yn unig neu gymryd swydd sy'n talu llai o 
gyflog, gall hynny effeithio ar eich buddion pensiwn.  
 

Mae'r ffeithlen hon yn egluro'n fras beth fydd goblygiadau 
newid eich trefniadau gwaith. Os oes angen rhagor o 
wybodaeth arnoch, a fyddech cystal â chysylltu ag  
Adran Bersonél eich Cyflogwr.  

Os penderfynaf weithio'n rhan-amser, sut y bydd 
hynny'n effeithio ar fy muddion pensiwn? 

Cyfrifir eich buddion pensiwn drwy ddefnyddio eich cyflog ym mlwyddyn 
olaf eich cyflogaeth a’ch cyfnod aelodaeth o'r cynllun. Felly, uchaf fydd 
eich cyflog a’r hiraf eich cyfnod aelodaeth, yna’r mwyaf bydd eich  
budd-daliadau. Os ydych yn gweithio lai nag amser llawn, byddwch yn 
cronni cyfnod llai o aelodaeth yn y cynllun ac yn cronni budd-daliadau 
cyfatebol is. Bydd eich graddfa cyfrannu yn parhau i gael ei asesu ar eich 
cyflog cywerth llawn amser (CLlA).  
 

Defnyddir eich cyflog CLlA i gyfrifo eich budd daliadau ar ymddeol. 
 

 

Mae aelod rhan-amser yn gweithio llawn amser am 10  
mlynedd, i’w ddilyn a 10 mlynedd hanner amser, ac ymddeol  
ar gyflog o £7,000. 
 
 

Aelodaeth Amser Llawn:             10 mlynedd 
 

 
Aelodaeth Rhan-amser:                5 mlynedd cywerth amser llawn 
                          (10 mlynedd ar hanner amser) 
Y cyfnod aelodaeth er mwyn 
cyfrifo budd-daliadau:                           15 mlynedd 
 

Cyflog terfynol:    £14,000 cywerth llawn amser (cyflog gwirioneddol £7,000) 
 
 

Pensiwn Blynyddol:                     15 mlynedd x 1/60 x £14,000 = £ 3,500 
 

Bob tro y byddwch yn cynyddu neu'n gostwng eich oriau gwaith, bydd  
eich aelodaeth yn cael ei addasu i adlewyrchu'ch oriau wrth iddynt newid  
drwy gydol eich cyflogaeth.  

 Enghraifft 

Grant Marwolaeth 
 

Os byddwch yn marw tra byddwch yn talu i mewn i’r cynllun pensiwn,  
bydd cyfandaliad arian parod gwerth 3 gwaith eich cyflog blwyddyn 
terfynol yn cael ei dalu i'ch buddiolwyr enwebedig neu i’ch ystad. Fel 
gweithiwr rhan-amser, bydd eich grant marwolaeth yn dair gwaith eich 
cyflog terfynol gwirioneddol. Ni fyddai'n cael ei addasu yn gyflog amser 
llawn. Os dymunwch gynyddu eich Yswiriant Bywyd, a fyddech cystal â 
chysylltu â'r Adain Bensiynau.  
 

Salwch 
 

Os byddwch yn ymddeol ar sail salwch parhaol ac yn cael ychwanegiad 
i'ch budd-daliadau pensiwn yn sgil salwch, caiff yr ychwanegiad ei selio  
ar eich aelodaeth disgwyliedig o’ch dyddiad gadael i 65 oed.  Os ydych 
yn gweithio rhan amser, bydd yr ychwanegiad yn seiliedig ar eich oriau 
arferol cyn unrhyw ostyngiad (oherwydd salwch). 

Pa fudd-daliadau pensiwn eraill yr effeithir arnynt  
wrth newid i weithio'n rhan-amser? 

ffeithlen rhif.3 

Newid eich  
Trefniadau Gwaith 


