
 Trosglwyddo Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol 
(CGY) neu CGY Rhydd (CGYRh) 

Os ydych wedi talu un ai CGY neu CGYRh gallwch brynu     
aelodaeth ychwanegol trwy eu trosglwyddo i CPLlL, ond mae’n 
rhaid i chi wneud cais i wneud hyn o fewn 12 mis o ymuno. Mae 
rhai cyflogwyr yn cynnig cyfnod hirach ar eu disgresiwn, felly fe 
fydd yn rhaid i chi ofyn i’ch cyflogwr newydd beth yw ei bolisi ar y 
mater hwn.  
 

Os ydych wedi talu CGY mewnol i unrhyw gyflogwr CPLlL yn 
Lloegr a Chymru, gellir trosglwyddo’r rhain i drefniant CGY eich 
gweinyddydd Cronfa Pensiwn newydd. 

 
 

Beth yw’r Gweithdrefnau?  

Fel rheol mae trosglwyddiadau yn cymryd peth amser i’w 
cwblhau, oherwydd bod gan bob cynllun unigol reolau a      rhe-
oliadau trosglwyddo cymhleth, yn ogystal â gorfod glynu wrth 
ddeddfwriaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM). 
 

Unwaith y byddwn wedi derbyn y wybodaeth berthnasol gan eich 
cynllun pensiwn neu ddarparwr pensiwn a ble yn angenrheidiol, 
CThEM, byddwn yn anfon atoch amcangyfrif o’r credyd         ae-
lodaeth y gall gwerth eich trosglwyddiad brynu. Mae’n bwysig 
eich bod yn dychwelyd yr holl ddogfennau angenrheidiol cyn 
gynted â phosib oherwydd y dyddiad y byddwn yn derbyn y taliad 
trosglwyddiad sy’n penderfynu sut y bydd eich credyd aelodaeth 
yn cael ei gyfrif nid y dyddiad y cytunoch i’r trosglwyddiad.  
 

Efallai y byddwch yn dymuno gofyn am Gyngor Ariannol        
Annibynnol cyn ymgymryd â throsglwyddiad eich hawliau      
pensiwn blaenorol.  
 

Nodwch os gwelwch yn dda y darperir y daflen wybodaeth 
yma i gynorthwyo a hysbysu aelodau. Ni ddylid ei drin fel 
datganiad terfynol o’r gyfraith ac ni all unrhyw beth sy’n 
gynwysedig wrthwneud telerau’r rheoliadau.    

 
 

Trosglwyddo Blynyddoedd Ychwanegol o Aelodaeth  

Os ydych wedi gadael cyflogwr CPLlL yn Lloegr neu Gymru cyn 
cwblhau cytundeb i brynu Blynyddoedd Ychwanegol o Aelodaeth, 
efallai y byddwch yn gallu parhau i dalu cyfraniadau ychwanegol 
gyda’ch cyflogwr CPLlL newydd.  
 

Dylech gysylltu â’ch gweinyddwr Cronfa Pensiwn CPLlL yn syth i 
osgoi colli cyfraniadau. 
 

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 

Trosglwyddo eich Hawliau Pensiwn Blaenorol  

Beth yw Gwerth Trosglwyddiad? 

Gwerth trosglwyddiad yw swm yr arian a delir gan eich cynllun 
neu ddarparwr pensiwn blaenorol i brynu hawliau pensiwn 
ychwanegol yn y CPLlL.   
 

Unwaith telir y trosglwyddiad, yn arferol, ni fydd gennych hawliau 
pellach gyda’ch cynllun pensiwn blaenorol.  
 

Beth fydd yn ei brynu? 

Defnyddir gwerth trosglwyddiad mewn perthynas â’ch hawliau 
pensiwn blaenorol i brynu aelodaeth ychwanegol yn y CPLlL felly 
fe fyddwch yn derbyn lefel uwch o fuddion pan fyddwch yn 
ymddeol.  

Mae CPLlL yn aelod o’r Clwb Trosglwyddo sy’n rhwydwaith o 
gynlluniau pensiwn y sector gyhoeddus sydd fel arfer yn darparu 
credydau aelodaeth o hyd cyfartal pan fo aelod yn trosglwyddo 
rhyngddynt. Mae cynlluniau fel hyn yn cynnwys GIC, Athrawon, 
Gwasanaeth Sifil, Heddlu a Thân.   

Trosglwyddiadau Clwb  

 Trosglwyddo Rhyng Gronfa (CPLlL i GPLlL)  

Os ydych wedi cyfrannu yn flaenorol i CPLlL yn Lloegr a Chym-
ru, gall y byddwch yn dymuno dewis trosglwyddo eich hawliau 
pensiwn cronedig i’ch cyflogwr newydd. Dylid gwneud y dewis o 
fewn 12 mis o ail ymuno â’r cynllun. Fe drosglwyddir aelodaeth 
ar sail dydd i ddydd felly ni fydd unrhyw addasiad i’ch aelodaeth.  
 

Ar y llaw arall, efallai y byddwch yn dymuno cadw eich hawl  
buddion gohiriedig gyda’ch cyflogwr blaenorol.  

 Trosglwyddiadau nad ydynt yn perthyn i Glwb 

Ymdrinnir â chynlluniau cyflogwyr preifat a Chynlluniau Pensiwn 
Personol fel ‘trosglwyddiadau nad ydynt yn perthyn i glwb’.   
Anaml iawn y mae credydau aelodaeth a ddarperir gan 
drosglwyddiadau nad ydynt yn perthyn i glwb o’r un hyd a gallant 
amrywio’n fawr o gynllun i gynllun.  

Os ydych wedi ymuno â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
(CPLlL) yn ddiweddar a bod gennych hawliau pensiwn blaenorol, 
gallwch drosglwyddo’r hawliau yma i’r Gronfa Pensiwn ar yr 
amod bod gofyniad i wneud hynny yn cael ei wneud oddi fewn i 
12 mis o ymuno â’r cynllun, er bod gan eich cyflogwr  
ddisgresiwn i ehangu’r cyfnod hwn.  
 

Mae’r CPLlL yn gallu derbyn trosglwyddiadau gan Awdurdodau 
Lleol eraill, o gynlluniau Cyflogwyr nad ydynt yn CPLlL ac o  
drefniadau Pensiynau Personol.  
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Trosglwyddo eich  

Buddion Pensiwn 

Blaenorol 


