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Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys  

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 
Dewis i Ail-ymuno â “Phrif Adran” y CPLlL 

 

Llenwch y Ffurflen Ddewis hon os ydych yn dymuno peidio â chyfrannu tuag at Adran 50/50 y 

CPLlL. Wedi ei llenwi, byddwch yn dechrau cronni buddion llawn yn y Brif Adran o’r cyfnod talu 

nesaf sydd ar gael. 

 

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 dymuno symud o Adran 50/50 y CPLlL i Brif Adran CPLlL y Cynllun yn y ‘Swydd’ a nodir 

uchod. Rwy’n deall y byddaf yn peidio â thalu hanner fy nghyfradd cyfrannu yn y swydd hon ac y 

bydd fy nghyfradd cyfrannu yn trosglwyddo yn ôl i’r gyfradd lawn o’r cyfnod talu nesaf sydd ar 

gael.  Byddaf yn dechrau cronni buddion llawn ym Mhrif Adran y Cynllun o’r dyddiad y bydd y 

cyfnod talu nesaf sydd ar gael yn dechrau. Rwyf yn ymwybodol y gallaf ddewis i fynd yn ôl i 

Adran 50.50 y Cynllun ar unrhyw adeg tra byddaf yn aelod gweithgar o’r CPLlL trwy wneud 

datganiad dewis ysgrifenedig i’m Cyflogwr. 

 

*Llofnod  Dyddiad  

 

 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 brif adran yn gweithio? 

 

Mae dwy adran yn y CPLlL o’r 1 Ebrill 2014. Y Brif Adran a’r 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, byddwch yn dewis talu hanner eich cyfraniadau arferol ac yn cronni hanner eich pensiwn 

arferol yn ystod y cyfnod hwn. Pa bynnag adran fyddwch chi ynddi, rydych yn derbyn yswiriant 

bywyd llawn, yswiriant salwch llawn a buddion goroeswr llawn petaech yn marw. 

 

Gallwch ddewis i symud o’r adran 50/50 i’r Brif Adran ar unrhyw adeg. Rhaid i chi wneud eich 

dewis i ail-ymuno â’r Brif Adran yn ysgrifenedig at eich Cyflogwr. Gellir defnyddio’r ffurflen hon fel 

ffordd o ddangos eich dewis. Byddwch yn cael eich symud i’r Brif Adran o’r cyfnod talu nesaf sydd 

ar gael wedi i’ch Cyflogwr dderbyn eich ffurflen/llythyr dewis sydd wedi’u harwyddo.  

 

Os oes gennych fwy nag un swydd lle’r ydych yn cyfrannu tuag at yr adran 50/50, gallwch ddewis i 

ail-ymuno â’r Brif Adran gydag un swydd, rhai o’r swyddi hyn neu gyda’r holl swyddi. Mae angen 

ffurflen ar wahân ar gyfer pob swydd. 

 

Os ydych yn y CPLlL gyda mwy nag un Cyflogwr, rhaid llenwi ffurflen dewis ar wahân a’i hanfon at 

bob Cyflogwr lle’r ydych yn dymuno ail-ymuno â’r Brif Adran. 

 

Pa mor hir allaf i barhau yn y brif adran?  

 

Gallwch barhau yn y Brif Adran am gyn hired ag yr ydych mewn cyflogaeth sy’n eich cymhwyso i 

fod yn aelod o’r cynllun a’ch bod dan 75 mlwydd oed.  

 

Ar unrhyw adeg tra byddwch yn y Brif Adran, mae gennych hawl i ddewis i symud yn ôl i adran 

50/50 y cynllun (ar yr amod eich bod dan 75 mlwydd oed a’ch bod yn parhau i fod yn gyflogedig 

sy’n eich cymhwyso i fod yn aelod o’r cynllun). Byddai angen i chi gyflwyno ffurflen/llythyr dewis i’ch 

Cyflogwr i symud yn ôl i’r adran 50/50. Byddech yn ailymuno â’r adran 50/50 o’r cyfnod talu nesaf 

fyddai ar gael wedi i’ch cyflogwr dderbyn ffurflen dewis sydd wedi’i llenwi. Yna byddech yn 

dechrau talu hanner eich cyfraniadau arferol eto ac yn cronni hanner eich pensiwn arferol ar gyfer y 

cyfnod y byddech yn yr adran honno.  

 

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 

 


