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 Mae'r cyhoeddiad hwn wedi cael ei dynnu. 
Nid yw'r cyhoeddiad hwn bellach yn gyfredol. 
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Cymorth - desg ar gyfer ymgynghorwyr cwsmer  
ynglŷn â gwneud cais Pensiwn y Wladwriaeth Ar-lein 
 
Gall cwsmeriaid sy'n byw yng Nghymru, Lloegr a'r Alban wneud cais am eu Pensiwn 
y Wladwriaeth ar-lein. Mae'r gwasanaeth yn ddiogel, hawdd i'w ddefnyddio ac ar gael  
24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, Mae hyn yn golygu y gallant wneud eu cais ar 
amser sy'n gyfleus iddynt hwy. 
 
Pwy sy'n gymwys? 
 
• Mae pob cwsmer o fewn 4 mis o oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn gymwys i 
wneud cais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r Cyfrifiannell Pensiwn y 
Wladwriaeth  i benderfynu os yw’r oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn gywir 
• Cwsmeriaid sydd wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ond heb wneud 
cais eto, e.e. cwsmeriaid sydd wedi gohirio eu Pensiwn y Wladwriaeth 
• Cwsmeriaid sy'n byw yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban. Gall cwsmeriaid yng 
Ngogledd Iwerddon wneud cais trwy http://www.nidirect.gov.uk/ 
 
Sut maen nhw'n gwneud cais? 
 
Gan ddefnyddio Cyfrifiadur Personol, tabled neu ffôn clyfar dylai cwsmeriaid fynd i: 
 
• https://www.gov.uk/claim-state-pension-online 
• Cofrestru gyda Phorth y Llywodraeth (bydd cwsmeriaid yn cael Rhif ID Defnyddiwr 
os ydynt wedi cofrestru’n flaenorol) 
• Cael cod actifadu drwy Borth y Llywodraeth. 
  
Bydd pob cwsmer angen yr ID Defnyddiwr a Chod Ysgogi i ddechrau eu cais ar-
lein; mae hyn yn cael ei anfon allan yn y post ac fel arfer yn cyrraedd o fewn 3 
diwrnod.  
 
Beth arall fydd cwsmer ei angen? 
 
• Manylion cyfrif banc (rhaid iddo fod yn fanc neu gymdeithas adeiladu yn y DU, neu 
Gyfrif Cerdyn Swyddfa'r Post) 
• Rhif Yswiriant Gwladol 
• Cyfeiriad presennol 
 
Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, efallai y byddant hefyd angen: 
 
• Manylion eu partner, gan gynnwys eu rhif Yswiriant Gwladol (YG) 
• Manylion unrhyw fudd-daliadau y gallent fod yn derbyn 
• Dyddiadau priodas /ysgariad neu bartneriaeth sifil / diddymu partneriaeth  
  sifil 
• Dyddiadau a rhifau nawdd cymdeithasol o amser a dreulir yn byw neu'n gweithio 
dramor.                                      
 
I gofrestru gyda Phorth y Llywodraeth a dechrau eich cais ewch i: 
www.gov.uk/claim-state-pension-online 
 
Mae gwybodaeth bellach ar gael ar Twitter @ClaimPensionDWP 
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