
Arweiniad cyffredinol yw’r ffeithlen hon ynghylch 
y ffordd y mae absenoldeb di-dâl gyda chaniatâd 
yn effeithio eich hawliau pensiwn.  Os yw eich 
Cyflogwr wedi caniatáu i chi gael cyfnod o 
absenoldeb di-dâl mae’r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol yn ei gwneud yn ofynnol i chi 
a'ch Cyflogwr dalu cyfraniadau pensiwn am y 30   
diwrnod cyntaf. 

Cyflwyniad i absenoldeb di-dâl gyda chaniatâd 

Os caniatawyd i chi gael cyfnod o absenoldeb di-dâl sy'n hwy 
na 30 diwrnod, bydd gennych 30 diwrnod o'r dyddiad y 
byddwch yn dychwelyd i weithio neu adael cyflogaeth, i 
benderfynu talu cyfraniadau am y cyfnod o absenoldeb di-dâl 
sy’n hwy na 30 diwrnod. 

Drwy dalu cyfraniadau am yr absenoldeb di-dâl sy'n hwy na'r 
30 diwrnod gallwch adfer gwasanaeth pensiynadwy a fyddai fel 
arall yn cael ei golli.  Os oes gennych fwy nag un cyfnod o 
absenoldeb di-dâl o 30 diwrnod neu hwy bydd y manylion a 
ddisgrifir yn y ffeithlen hon yn berthnasol i bob un o'r cyfnodau.   
 
Hyd yn oed os ydych eisoes wedi cael absenoldeb o'r fath ac 
wedi dewis peidio â thalu am y cyfnod hwnnw byddwch yn dal i 
gael y dewis i dalu am unrhyw gyfnod o absenoldeb di-dâl 
gyda chaniatâd a gymerwch yn y dyfodol. 

  Ad-dalu cyfraniadau pensiwn i adfer eich aelodaeth 

  Pwyntiau i’w Hystyried 

  Dalier Sylw 

Bwriad y ffeithlen hon yw rhoi gwybodaeth a chymorth i 
weithwyr ac ni ddylid trin y wybodaeth sydd ynddi fel datganiad 
diamod o'r gyfraith ac ni all unrhyw wybodaeth sydd ynddi 
wrthwneud telerau'r rheoliadau perthnasol. 

  Sut mae fy nghyfraniadau ar gyfer y cyfnod o     
absenoldeb di-dâl yn cael eu cyfrifo? 

Mae’ch buddion pensiwn yn seiliedig ar eich cyflog yn y 
flwyddyn olaf ac ar eich aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol.   
 

Felly, bydd unrhyw fwlch yn eich aelodaeth yn lleihau'r 
swm fydd yn daladwy pan fyddwch yn ymddeol, yn marw 
neu'n gadael y swydd.   
  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 

Mae’ch cyfraniadau'n seiliedig ar y cyflog y byddech 
wedi'i dderbyn oni bai am yr absenoldeb di-dâl gyda 
chaniatâd. 

  Beth os byddaf yn penderfynu peidio â thalu am y 
cyfnod o absenoldeb di-dâl gyda chaniatâd sy'n 
hwy na 30 diwrnod?   

Ni fydd y cyfnod o absenoldeb di-dâl yn cyfrif tuag at 
aelodaeth ac felly ni fydd yn cael ei gyfrif ar gyfer unrhyw 
fudd-daliadau pensiwn neu daliadau a drosglwyddir yn y 
dyfodol. 

  Beth sy'n digwydd os byddaf yn cael cyfnod o 
absenoldeb di-dâl gyda chaniatâd?  

Dylai eich cyflogwr ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am 
eich hawliau dan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.  
 

Os byddwch yn cael cyfnod o absenoldeb di-dâl gyda 
chaniatâd ond heb gael gwybod am eich hawliau dylech 
gysylltu â'ch cyflogwr yn ddiymdroi.  

  A yw'n werth talu am y cyfnod o absenoldeb di-dâl  
gyda chaniatâd?   


