
Ychwanegu at eich Pensiwn 

Fel aelod o Gynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol (CPLlL), byddwch eisoes yn talu 
cyfraniadau ar raddfa sy'n gysylltiedig 
â'ch cyflog. 
 

Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi 
(CThEM) yn caniatáu i chi dalu hyd at 
100% o'ch incwm mewn cyfraniadau pensiwn i ddarparu 
buddion wrth ymddeol.  Felly, unwaith byddwch wedi talu'ch 
cyfraniadau pensiwn, gall y gweddill, hyd at 100%, gael ei 
ddefnyddio i ychwanegu at eich hawliau pensiwn.  
 

Mae sawl dewis ar gael i'ch galluogi i gynyddu'r taliadau a ddaw 
i'ch rhan wrth ymddeol, ac fe'u hamlinellir isod:  

Dewis 2 
Cynllun Cyfraniadau Ychwanegol Rheolaidd (CYRh) 

Mae hyn yn caniatáu i chi brynu hyd at £5,000 o bensiwn 
blynyddol ychwanegol, mewn lluosrifau o £250.  Gall y pensiwn 
ychwanegol hwn naill ai gael ei brynu ar eich cyfer chi eich 
hunan, neu i ddarparu pensiwn ychwanegol i goroeswr ar eich 
marwolaeth.  
 
Os dewiswch wneud cyfraniadau ychwanegol rheolaidd, mae’n 
bosib y bydd angen ichi gael archwiliad meddygol gan feddyg y 
gronfa, ac wedyn byddwch yn dechrau talu’r cyfraniadau o'r 
cyfnod tâl cyntaf wedi'r archwiliad.  Gall y didyniadau misol hyn 
fod yn daladwy naill ai hyd at flwyddyn benodol, neu hyd at 
oedran ymddeol arferol y cynllun, sef 65.   

Dewis 1  
Cynllun Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) 

Os ydych yn talu i gynllun o’r math yma, bydd eich CGY yn cael 
eu buddsoddi ar wahân i brif gronfa’r cynllun ac fe gyfyngir eich 
cyfraniad i 50% o’ch cyflog.  Bydd ystod o fuddsoddiadau ar 
gael a bydd gennych gyfrif eich hun a fydd yn datblygu gydag 
amser. 
 

Pan fyddwch yn ymddeol cewch ddewis: 
 

• defnyddio’ch cronfa CGY i brynu blwydd-dal oddi wrth 
gwmni yswiriant (swm penodedig o arian a delir bob 
blwyddyn hyd at adeg neilltuol e.e. marwolaeth); 

 

• prynu pensiwn ychwanegol yn y CPLlL; neu  
  

• tynnu allan y cyfan neu rhan o’ch gronfa fel arian di-dreth. 

Cyngor Ariannol 

Dylech nodi nad yw’r Cronfa Bensiwn wedi’i gofrestru i roddi 
cyngor ariannol.  Ar ôl i chi ystyried y wybodaeth uchod y mae’n 
bosib y bydd angen ichi ofyn am gyngor ariannol annibynnol cyn 
gwneud penderfyniad. 

Dewis 3 
Trefniadau Buddsoddi Eraill 

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.cronfabensiwn.org 
 

Neu ysgrifennwch atom yn: 
 

Adain Bensiynau, Cyngor Sir Powys, PO Box 71,  
Llandrindod Wells, Powys, LD1 9AQ 

Cysylltwch â ni 

• Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Rhydd (CGYRh) 
 

Cynllun tebyg i’r cynllun CGY yw hwn, ond mae’n annibynnol o’r 
CPLlL.  Byddwch yn buddsoddi cyfraniadau â chwmni pensiwn 
o’ch dewis eich hun.  Gall gynllun CGYRh olygu costau uwch na 
chynllun CGY ac nid yw’n cynnig y dewis o ddefnyddio’r gronfa i 
brynu buddion yn y CPLlL pan fyddwch yn ymddeol. 
 

• Cynllun Pensiwn Cyfranddeiliaid 
 

Cewch wneud trefniadau eich hun i dalu cyfraniadau i gynllun  
pensiwn cyfranddeiliaid tra’n parhau fel aelod o’r CPLlL.  
Byddwch yn derbyn rhyddhad treth ar unrhyw gyfraniadau hyd at 
100% o’ch enillion neu hyd at £50,000 os yw’r ffigur hwn yn 
uwch.  Mae’r trefniadau hyn yn debyg i’r cynllun CGY gan fod 
gennych cyfrif eich hun sy’n cynyddu gydag amser.  Mae hwn yn 
gynllun rhad a hyblyg sy’n cydymffurfio â safonau penodol a  
bennwyd gan y Llywodraeth. 
      

• Cynllun Pensiwn Personol 
 

I gyfrannu tuag at CGYRh, pensiwn cyfranddeiliaid 
neu gynllun pensiwn personol, bydd angen ichi  
siarad â banc, cymdeithas adeiladu neu gwmni 
yswiriant.  Byddwch wedyn yn talu premiwm y   
cynllun drwy ddebyd uniongyrchol o’ch cyfrif banc. 
 

Nodwch os gwelwch yn dda mai ym mhob un o’r dewisiadau 
uchod eich cyfrifoldeb chi yw talu unrhyw gyfraniad pensiwn 
ychwanegol. 
 

Nid yw eich cyflogwr yn talu unrhyw symiau ychwanegol ar 
eich rhan. 
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