
Newyddlen 
 Newyddlen CPLlL 2014 

Pam y dylai CARE fod o bwys i chi... 
Yn dilyn yr adolygiad o Bensiynau'r Sector Cyhoeddus, cyhoeddwyd y bydd Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol (CPLlL) newydd yn dod yn weithredol o 1 Ebrill 2014 ymlaen.  Bydd y cynllun yn 

seiliedig ar Gyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi'i Adbrisio (CARE).  Bydd pawb sy'n aelod ar 31 Mawrth 2014 

yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r cynllun newydd ar 1 Ebrill 2014.  Dyma’r manylion diweddaraf.  

Croeso...  
 

i rifyn diweddaraf 

Newyddlen Cronfeydd 

Pensiwn Cymru.  
 

O 1 Ebrill 2014, cewch 

ddewis talu hanner eich 

cyfraniad arferol ac o 

ganlyniad cael hanner y 

pensiwn am y cyfnod hwn. 

Ond byddwch yn cadw'r 

ddarpariaeth lawn o ran 

salwch a marwolaeth yn  

ystod y cyfnod hwn. 
  

Er enghraifft, os 6.50% yw 

eich cyfradd arferol, cewch 

ddewis talu 3.25% ac yna 

adeiladu hyd at 50% o'ch 

pensiwn yn ystod y cyfnod 

hwn.  
  

Os dymunwch ddewis yr 

opsiwn 50/50 o 1 Ebrill 2014 

ymlaen, bydd angen ichi ofyn 

am ffurflen dewis 50/50 gan 

eich cyflogwr.  Os dymunwch 

ailymaelodi â'r 'Brif gynllun', 

yna bydd angen ichi lenwi 

ffurflen arall.  
 

Nodwch.  Opsiwn tymor byr  

yw hwn i’w ddefnyddio yn 

ystod cyfnodau o galedi 

ariannol.  

Opsiwn 50/50 

Cyfraddau Cyfrannu 

 

Os ydych yn ennill llai na £43,000 y 

flwyddyn, efallai byddwch yn talu llai i 

mewn i'r cynllun, er y bydd taliadau ar 

gyfer ‘goramser digontract’ yn dod yn 

bensiynadwy bellach dan CPLlL 2014.  
 

Yn lle bod eich cyfradd yn seiliedig ar eich 

cyflog pensiynadwy 'cyfwerth ag amser 

llawn', bydd yn cael ei chyfrifo bellach 

drwy gyfeirio at eich 'cyflog pensiynadwy 

gwirioneddol' o 1 Ebrill 2014 ymlaen.  
 

Y canlynol fydd y trefniant Bandiau o        

1 Ebrill 2014 ymlaen:  

Oedran Ymddeol 
 

Bydd gennych yr hyblygrwydd i ymddeol 

unrhyw bryd rhwng 55 a 75 oed.  Ni fydd 

angen caniatâd Cyflogwr bellach er mwyn 

ichi allu derbyn eich buddion pan 

fyddwch rhwng 55 a 60 oed, sy'n golygu y 

byddwch yn gallu ymddeol yn wirfoddol o 

55 oed ymlaen, ond bydd eich buddion 

yn dal i gael eu lleihau'n actiwaraidd i 

ystyried taliadau cynnar a wneir cyn eich 

Oedran Pensiwn Arferol (OPA). 
  

O 1 Ebrill 2014 ymlaen, bydd eich OPA  

yn gysylltiedig â'ch Oedran Pensiwn y 

Wladwriaeth, felly bydd unrhyw 

newidiadau yn eich Oedran Pensiwn y 

Wladwriaeth yn effeithio ar eich Oedran 

Pensiwn Arferol.  

Cyflog Pensiynadwy Gros Net 

Hyd at £13,500 5.50% 4.40% 

£13,501 i £21,000 5.80% 4.64% 

£21,001 i £34,000 6.50% 5.20% 

£34,001 i £43,000 6.80% 5.44% 

£43,001 i £60,000 8.50% 5.10% 

£60,001 i £85,000 9.90% 5.94% 

£85,001 i £100,000 10.5% 6.30% 

£100,001 i £150,000 11.4% 6.84% 

Mwy na £150,001 12.5% 6.88% 

Cynyddu eich Buddion 

 

Cyfraniadau Pensiwn Ychwanegol (CPY) 
 

Hwn yw'r trefniant newydd ar gyfer prynu swm 

pensiwn ychwanegol, a delir yn ychwanegol at 

bensiwn y cynllun pan fyddwch yn ymddeol.  
  

O 1 Ebrill 2014 ymlaen, £6,500 yw'r uchafswm 

pensiwn y gellir ei brynu.   

 

Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) 
 

Bydd yn dal yn bosibl ichi gyfrannu i'r trefniant 

hwn o 1 Ebrill 2014 ymlaen, a chael rhyddhad 

rhag y dreth.  
  

Y prif newid o dan yr opsiwn hwn fydd dileu'r 

opsiwn sy’n bosibl o gael 100% o’r gronfa yn 

arian parod di-dreth (yn amodol ar gyfyngiadau 

Cyllid a Thollau ei Mawrhydi) adeg ymddeol i 

Gyfranwyr CGY Newydd o 1 Ebrill 2014 ymlaen.  

Yn y dyfodol, 25% fydd y terfyn hwn, gyda gweddill 

y gronfa'n cael ei ddefnyddio i gynyddu eich 

pensiwn.  
  

Fodd bynnag, os ydych yn cyfrannu Cyfraniadau 

Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) eisoes, neu os 

penderfynwch ddechrau trefniant CGY ar neu cyn      

31 Mawrth 2014, byddwch yn cadw'r opsiwn o  

gael 100% o’r gronfa yn arian parod di-dreth  

adeg eich ymddeoliad.  Er mwyn cadw'r opsiwn 

hwn, rhaid cyfyngu eich cyfraniadau i uchafswm   

o 50% o'ch cyflog.  
 

Os byddwch yn dechrau talu ar ôl 1 Ebrill 2014, 

gallwch cyfrannu hyd at 100% o'ch cyflog misol,   

ar ôl bod didyniadau statudol wedi cael eu 

gwneud.  

Sylwch 

Bydd contractau CYRh / Blynyddoedd Ychwanegol 

yn parhau fel arfer o 1 Ebrill 2014 ymlaen. 

Cysylltu ȃ Ni  

 

Cronfa Bensiwn Powys 
 

 01597 826 463 
 

@  www.cronfabensiwnpowys.org 
 

 

 pensions@powys.gov.uk 



Ymaelododd Sian â'r CPLlL ar 1 Ebrill 

1998 ac mae wedi penderfynu y bydd yn 

ymddeol ar 31 Mawrth 2016, a hithau 

wedi gweithio'n amser llawn bob amser.    
  

Er mwyn cyfrifo ei buddion, bydd yn rhaid 

cyfrifo'r elfen CARE a'r elfen Cyflog 

Terfynol ar wahân. 

Newyddion Diweddaraf am CPLlL 2014 

Cyfrifo eich Buddion 

O 1 Ebrill 2014 ymlaen, bydd gennych cyfrif 

pensiwn fesul cyflogaeth, a gredydir yn flynyddol 

â'r swm pensiwn yr ydych wedi'i adeiladu o         

1 Ebrill tan 31 Mawrth bob blwyddyn.  Mae hyn 

yn seiliedig ar eich cyflog pensiynadwy 

gwirioneddol o 1 Ebrill tan 31 Mawrth ac ar y 

gyfradd gronni newydd, sef 1/49fed. 
   

Yna bydd eich cyfrif pensiwn yn cael ei adbrisio'n 

flynyddol bob Ebrill yn unol â'r Mynegai Prisiau 

Defnyddwyr (CPI). 
  

Bydd eich aelodaeth tan 31 Mawrth 2014 yn dal 

i gael ei chyfrifo ar sail cyflog terfynol adeg eich 

ymddeoliad, gan gyfeirio at eich cyflog 

pensiynadwy wrth ymddeol a than y diffiniad 

presennol h.y. CPLlL 2008.  

 

Enghraifft 
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfrif Pensiwn CARE 
 

Roedd enillion pensiynadwy gwirioneddol Sian yn 

ystod Blwyddyn 1 (1 Ebrill 2014 tan 31 Mawrth 

2015) yn £29,000 ac yn £29,290 yn ystod 

Blwyddyn 2 (1 Ebrill 2015 tan 31 Mawrth 2016).  
 

                                                               
 
 

 

 

*Yn cynnwys adbrisiad o 2% ar gyfer Blwyddyn 1  
 
 
 

Yr elfen Cyflog Terfynol 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiwn Blynyddol 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lwmp Swm Awtomatig 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwerth Cyfanswm y Buddion 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ni fydd y buddion pensiwn a adeiladwch o 1 Ebrill 2014 ymlaen yn gysylltiedig â’ch cyflog terfynol 

bellach.  Bydd CPLlL 2014 yn gweithredu ar sail Cyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi’i Adbrisio (CARE). 

01/04/2008 - 31/03/2014 6 

Cyfnod Aelodaeth 

01/04/1998 - 31/03/2008 

Blyn. 

10 

60fed 

Cyfradd 

80fed 

x £29,290  

Cyflog Pensiynadwy 

x £29,290 

            Cyfanswm 

6 

Blyn. 

10 

÷ 60 

÷ 80 

Cyfradd Pensiwn 

£3,661 

£2,929 

£6,590 

x 3 

Cyflog Pensiynadwy 

x £29,290  

Blyn. 

10 ÷ 80 

 L. Swm 

£10,983 

 

Cyflog Pensiynadwy 

£29,000 

£29,290 2 

Blyn. 

1 

÷ 49 

Cyfradd 

÷ 49 

 Cyfanswm 

Pensiwn 

      £603.68* 

£597.76 

£1,201.44 

Cyfnod Breinio 
Bydd y cyfnod cymhwyso ar gyfer 

buddion cynllun yn codi o 3 mis i 

2 flynedd o 1 Ebrill 2014 ymlaen. 

Golyga hyn y bydd angen ichi fod 

yn aelod am o leiaf 2 flynedd i 

fod yn gymwys i gael buddion o'r 

cynllun.  
  

Os byddwch yn gadael eich 

swydd neu'n dewis peidio â bod 

yn aelod o'r cynllun yn ystod y 

cyfnod hwn, cewch ddewis cael 

ad-daliad o'ch cyfraniadau, 

gohirio eich ad-daliad neu 

drosglwyddo i drefniant pensiwn 

arall.  

Os oeddech yn aelod 

gweithredol ar 31 Mawrth 2012 

ac o fewn 10 mlynedd i'r 

Oedran Pensiwn Arferol (65 oed 

fel rheol) ar 1 Ebrill 2012 h.y. 

cawsoch eich geni ar neu cyn   

1 Ebrill 1957, bydd eich 

buddion pensiwn adeg eich 

ymddeoliad yn cael eu hasesu    

i sicrhau NAD ydych ar eich 

colled dan CPLlL 2014.  

Diogelu 

Grant Marwolaeth a    

Buddion Goroeswyr 

A chithau'n aelod gweithredol, 

bydd y grant marwolaeth sy'n 

daladwy pan fyddwch farw yn dal 

3 gwaith eich cyflog pensiynadwy 

blynyddol.  
  

Bydd y pensiwn goroeswr yn dal i 

gael ei dalu'n awtomatig ar yr un 

gyfradd (1/160fed) un ai i'ch 

priod neu i'ch partner sifil 

cofrestredig.  Ond o 1 Ebrill 2014 

ymlaen, bydd yn cael ei dalu'n 

awtomatig i'r Partner Cymwys sy'n 

Cyd-fyw â'r aelod dan sylw.    

Bydd pensiynau'n dal yn daladwy 

i unrhyw blant cymwys. 

Mwy o arian parod di-dreth? 
 

 

Gall Sian ddewis ildio rhan o'i Phensiwn 

Blynyddol (yn amodol ar gyfyngiadau 

CTEM) i gael mwy o arian parod di-dreth 

(yn ychwanegol at ei lwmp swm 

awtomatig).  Bydd yn cael £12 o arian 

parod di-dreth am bob £1 o bensiwn y 

bydd yn penderfynu ei hildio.   


