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Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys  

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 
Dewis i Ostwng eich Cyfraniadau CPLlL Dros Dro 

 

Fel aelod o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), gallwch ddewis talu hanner eich cyfraniad arferol a 

chronni 50% o’ch pensiwn arferol yn ystod yr amser hwn. Adran 50/50 yw’r enw am hyn. Fodd bynnag, os 

byddwch yn dewis ymuno â’r Adran 50/50, NI fydd eich cyfandaliadau buddion marwolaeth yswiriant bywyd 

(Grant Marwolaeth) a buddion ymddeol trwy salwch dan CPLlL 2014 yn cael eu heffeithio. 
 

Darllenwch y nodiadau sydd dros y dudalen yn ofalus cyn Dewis i ostwng eich cyfraniadau dros dro a 
symud i’r Adran 50/50. I symud ymlaen gyda’ch dewis, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen hon a’i DYCHWELYD 
AT EICH CYFLOGWR 

 

MANYLION PERSONOL 

Teitl:  Enw Llawn:  

Cyfeiriad Cartref:  

 

 Cod Post:  

Rhif Ffôn:  Dyddiad Geni:  

E-bost:  
Rhif Yswiriant 
Cenedlaethol: 

  

Statws Priod / Sifil: 
Sengl / Priod / Mewn Partneriaeth Sifil / Wedi Ysgaru / Gweddw / Partner Sifil 

sydd wedi Goroesi / Yn Cyd-fyw 

Cyflogwr  

Teitl y Swydd:  

Rhif Cyflog:  

DATGANIAD 

Rwy’n deall y byddaf yn talu hanner fy nghyfraniad arferol i gronni hanner fy mhensiwn arferol yn ystod yr 
amser hwn. Gallaf drosglwyddo’n ôl i ‘Brif Adran’ y Cynllun trwy roi gwybod i’m Cyflogwr yn ysgrifenedig. 
Byddaf wedi hyn yn dechrau cronni buddion o’r cyfnod talu nesaf sydd ar gael. Dan ddarpariaethau cofrestru 
awtomatig dan y Ddeddf Pensiynau 2008, gall eich cyflogwr eich cofrestru’n awtomatig yn ôl ar Brif Adran 
y CPLlL ac adegau penodol eraill. Rhaid i’ch cyflogwr roi gwybod i chi os bydd hyn yn digwydd. Yna byddai 
hawl gennych i drosglwyddo yn ôl i’r Adran 50/50 neu dynnu allan o’r CPLlL. 
 

Wedi darllen y wybodaeth uchod a’r nodiadau cyfarwyddyd sydd dros y dudalen, rwyf yn dymuno ymuno ag 
Adran 50/50 y CPLlL o’r cyfnod talu nesaf sydd ar gael. Byddaf yn dychwelyd y Ffurflen Ddewis hon at 
fy Nghyflogwr. 

*Llofnod  Dyddiad  

*DIM OND wedi i chi ddechrau eich cyflogaeth yn y swydd lle’r ydych yn dymuno gostwng eich 
cyfraniadau y dylid arwyddo a dyddio’r ffurflen hon. Os byddwch wedi arwyddo a dyddio’r ffurflen cyn eich 
dyddiad cychwyn, bydd y ffurflen yn ANNILYS. 
 
 Er Defnydd Swyddogol: 

 
I’w weithredu gan yr 
Adran Talu Cyflogau: 

Llythrennau 
Enwau 
Cyntaf: 

 Dyddiad:  
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NODIADAU CYFARWYDDYD 
DARLLENWCH Y NODIADAU HYN YN OFALUS CYN GWNEUD EICH DEWIS 

 

Sut mae’r Dewis 50/50 yn gweithio? 

Mae dwy adran yng Nghynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 2014. Ceir yr elfen arferol, a adwaenir fel 

y ‘Brif Adran’ ac mae yna Adran 50/50. Y Brif Adran yw lle y byddwch yn talu cyfraniadau arferol ac yn 

cronni eich pensiwn yn y ffordd arferol. Dan yr adran 50/50 fodd bynnag, byddwch yn dewis talu hanner eich 

cyfraniadau arferol i gronni hanner eich pensiwn arferol yn ystod y cyfnod hwn. Boed os byddwch yn 

cyfrannu dan y Brif Adran neu’r Adran 50/50, rydych yn derbyn yswiriant bywyd llawn tra byddwch yn aelod 

o’r Cynllun. 
 

Gallwch ddewis i symud rhwng y Brif Adran a’r Adran 50/50 ar unrhyw adeg. Rhaid i chi wneud eich dewis 

yn ysgrifenedig trwy lenwi’r ffurflen hon, y dylid ei dychwelyd at eich Cyflogwr. Bydd llenwi’r ffurflen hon yn 

gweithredu fel eich dewis i ymuno â’r Adran 50/50.  Os byddwch yn cyfrannu at y CPLlL dan fwy nag un 

swydd, gallwch ddewis yr Adran 50/50 gydag un swydd, rhai o’r swyddi hyn neu gyda’r holl swyddi. 
 

Pa mor hir allaf gyfrannu dan yr Adran 50/50? 

Bwriad yr Adran 50/50 yw bod yn ddewis tymor byr yn ystod adegau o galedi ariannol. Mae gofyn i’ch 

cyflogwr eich ailgofrestru’n ôl ar Brif Adran y cynllun yn unol â’ch dyddiad Ailgofrestru Awtomatig gan eich 

Cyflogwr. Bydd eich Cyflogwr yn dweud wrthych chi pan fydd hyn i ddigwydd. Os ydych yn dymuno parhau 
wedi hynny yn yr Adran 50/50, bydd angen i chi lenwi ffurflen ddewis arall. Am ragor o wybodaeth ar hyn, 

cysylltwch â’ch Cyflogwr. 
 

Os gwnaethoch nodi cyfnod o ‘Dim Cyflog’ oherwydd salwch neu anaf, byddwch yn ailymuno â Phrif Adran 

y cynllun ar ddiwrnod cyntaf y cyfnod talu nesaf sydd ar gael wedi i chi ddychwelyd i’r gwaith. I barhau yn yr 

Adran 50/50, bydd angen i chi lenwi ffurflen ddewis arall.   
 

Gallwch ddewis trosglwyddo yn ôl i’r Brif Adran ar unrhyw adeg trwy roi gwybod i’ch Cyflogwr, trwy lenwi’r 
Ffurflen Ddewis briodol. Byddwch wedyn yn dechrau cronni buddion llawn yn y Brif Adran o’r cyfnod talu 

nesaf sydd ar gael. 
 

Sut fydd fy mhensiwn yn cymharu dan yr Adran 50/50? 

 

A fydd yr Opsiwn 50/50 yn effeithio ar ‘gyfraniadau ychwanegol’ yr wyf yn eu talu ar hyn o bryd? 

Os ydych yn talu cyfraniadau ychwanegol neu’n ystyried talu cyfraniadau ychwanegol yn y dyfodol, 
cysylltwch â’r Adran Bensiynau i wybod mwy am sut y gall yr Adran 50/50 effeithio ar hyn. 

 

A all fy Nghyflogwr ofyn i mi neu fy ngorfodi i ddewis i ymuno â’r Adran 50/50? 

NI ALL eich Cyflogwr ofyn na’ch gorfodi i ddewis i ymuno ag Adran 50/50 y Cynllun. Fodd bynnag, os dyma 
yw’r achos, gallwch roi gwybod i’r Rheoleiddiwr Pensiynau trwy edrych ar eu gwefan:  
www.thepensionsregulator.gov.uk 

 

Dychwelwch y ffurflen sydd wedi’i llenwi at eich cyflogwr 

 
 

Edrychwch ar ein gwefan www.powyspensionfund.org am ragor o wybodaeth  
neu gysylltu â ni trwy anfon e-bost at pensions@powys.gov.uk 

 

ENGHRAIFFT (yn seiliedig ar gyflog pensiynadwy blynyddol o £18,000) 

 PRIF ADRAN ADRAN 50/50 

Cyfraniad Gros Blynyddol: £1,044 (5.8%) £522 (2.9%) 

Cronni Pensiwn Blynyddol: £367.35 (1/49fed) £183.67 (1/98fed) 

Yswiriant Bywyd: £54,000 (3 x £18,000) £54,000 (3 x £18,000) 

 


