
Cyflwyniad 
 

 

 

Os y buasech yn hoffi symud yn raddol i ymddeoliad 
trwy leihau yr oriau yr ydych yn eu gweithio neu trwy 
symyd i swydd gyda llai o gyfrifoldebau ar raddfa is 
yna mae’n bosib yr hoffech ystyried ymddeol ar sail 
Ymddeoliad Hyblyg. 

Beth yw Ymddeoliad Hyblyg? 

O dan Ymddeoliad Hyblyg, os ydych yn lleihau eich 
oriau gwaith yn eich swydd bresennol, neu symud i 
swydd ar raddfa is, mae’n bosib i chi dderbyn yr holl 
fuddion pensiwn yr ydych wedi eu crynhoi hyd y 
dyddiad y newidiodd eich oriau neu eich graddfa, a 
pharhau i weithio yn eich gwaith ar oriau llai neu 
raddfa is a pharhau i dderbyn eich cyflog. 

Mae Ymddeoliad Hyblyg yn ddewis 
sydd ar gael i aelodau sy’n diwallu y 
cyfan o’r criteria canlynol: 
 

• Oedran 55 neu drosodd; 
 

• Yn berchen ar o leiaf 3 mis o aelodaeth yn y     
cynllun (neu gyda throsglwyddiad i mewn o gynllun 
arall); 

 

• Wedi derbyn caniatâd cyflogwr i ymddeol gydag 
ymddeoliad hyblyg; 

 

• Wedi derbyn caniatâd cyflogwr i leihau oriau neu i 
newid i swydd ar raddfa is. 

 

Mae’n rhaid i bob cyflogwr yn y Cynllun Pensiwn  
Llywodraeth Leol gael polisi sy’n nodi pa un ai a 
ydynt yn caniatau ymddeoliad hyblyg i weithwyr. 
 

Dylech gysylltu ag Adran Personel eich cyflogwr 
i ddarganfod rhagor am eu polisi ynglŷn ag 
ymddeoliad hyblyg. 
 

 

Pwy sy’n gallu ymddeol gydag Ymddeoliad 

Hyblyg? 

 

Pan yn ymddeol ar Ymddeoliad Hyblyg, 
fe seilir y pensiwn a’r lwmp swm grant 
ymddeoliad a dderbynir ar yr aelodaeth 
a grynhowyd gennych hyd at ddyddiad 
newid eich oriau neu eich graddfa. 
 

Os ymunoch â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar 
ôl 30 Medi 2006 ac eich bod yn ymddeol gydag 
ymddeoliad hyblyg cyn eich bod yn 65 mlwydd oed fe 
fydd eich pensiwn a’ch lwmp swm yn cael eu lleihau 
oherwydd y bydd y buddion yn cael eu talu yn gynnar. 
 

Os ydych wedi ymuno â’r cynllun ar neu cyn 30 Medi 
2006 ac eich bod yn ‘aelod gwarchodedig’ (yn unol â’r 
diogelau a roddwyd mewn lle oherwydd diddymiad y 
rheol 85 mlynedd) yna mae’n bosib y gallai peth neu’r 
cyfan o’ch buddion a dalwyd yn gynnar gael eu  
diogelu rhag gostyngiad. 
 

Pa un ai a ydych yn ‘aelod gwarchodedig’ ai peidio, 
gall eich cyflogwr benderfynu peidio â gosod y cyfan 
neu rhan o unrhyw leihad; mae hyn ar ddisgresiwn 
eich cyflogwr. 

A fydd fy mhensiwn yn cael ei leihau os byddaf 
yn cymryd Ymddeoliad Hyblyg cyn 65 mlwydd 
oed? 

Gallwch, fe allwch dalu cyfraniadau pensiwn mewn swydd 
sy’n parhau fel y gallwch grynhoi buddion pellach yn y  
cynllun erbyn yr adeg y byddwch yn ymddeol yn gyfan gwbl.  
 

Os ydych yn ‘aelod gwarchodedig‘ pan yn ymddeol gydag 
ymddeoliad hyblyg, ni fydd y gwarchodiad yn sefyll pan yn 
cyfrifo eich buddion pensiwn yn nhermau eich aelodaeth yn y 
swydd sy’n parhau. 
 

Efallai y buasech yn dymuno ystyried hyn os ydych yn bwri-
adu ymddeol yn gyfan gwbl cyn 65 mlwydd oed. 

A allaf dalu cyfraniadau pensiwn mewn swydd  

sy’n parhau?  

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 

 Cysylltwch â ni  

ffeithlen rhif. 8 
 

 

 

 

Ymddeoliad Hyblyg 


