
Os ydych yn penderfynu cymudo eich pensiwn blynyddol i lwmp 
swm NI fydd yn lleihau unrhyw Fuddion Goroeswr dilynol sy’n 
daladwy i’ch priod, partner sifil cofrestredig neu partner  
enwebedig sy’n cyd-fyw, a/neu plant cymwys ar eich marwolaeth.    

 A fydd Buddion fy Ngoroeswr yn is? 

Ar eich ymddeoliad, bydd y Gronfa Pensiwn yn cyfrifo eich  
buddion ymddeol, sy’n cynnwys pensiwn blynyddol sy’n daladwy 
pob mis calendr, ac hefyd lwmp swm di-dreth awtomatig os  
oeddech yn aelod o’r cynllun ar neu cyn 31 Mawrth 2008.  
 

Os ymunoch â’r cynllun ar neu ar ôl 1 Ebrill 2008 NID ydych yn 
gymwys i dderbyn lwmp swm di-dreth awtomatig, ond mae gen-
nych yr opsiwn o Gymudiad pan yn ymddeol 

 Cyflwyniad 

Cyn i chi ymddeol, bydd gennych yr opsiwn i drosi hyd at 25% o 
Werth Cyfalaf eich buddion pensiwn er mwyn derbyn taliad 
lwmp swm di-dreth (yn cynnwys eich lwmp swm di-dreth aw-
tomatig os oeddech yn aelod o’r cynllun ar neu cyn 31 Mawrth 
2008). Am bob £1 o bensiwn y byddwch yn penderfynu roi i fyny 
byddwch yn derbyn £12 arian parod di-dreth yn ôl, yn amodol ar 
eich cyfyngiad 25%, a osodir gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi  
(CTEM). 
 

Nodwch os gwelwch yn dda NAD yw Cymudiad yn orfodol, gall-
wch unai ddewis pensiwn blynyddol uwch, neu gallwch  
dderbyn pensiwn blynyddol is a lwmp swm uwch diwygiedig.   

 Beth yw Cymudiad? 

 Sut y cyfrifir Gwerth Cyfalaf? 

Cyfrifir Gwerth Cyfalaf eich buddion pensiwn fel a ganlyn:  
 

120 x  Pensiwn Blynyddol + 
10 x Lwmp Swm  (os oes unrhyw) + 
10 x CGY mewnol (os oes unrhyw)                                               
÷ 7 = Cyfanswm Gwerth Cyfalaf (Capital Value) 
 
 

 

 
 

 

Cyfanswm Gwerth Cyfalaf x 25% = Cyfanswm Uchafswm 
         Lwmp Swm  

 Beth os yr wyf wedi talu cyfraniadau ychwanegol? 

Os ydych wedi cyfrannu i CGY mewnol, bydd yn rhaid ystyried 
gwerth eich cronfa pan yn ymddeol wrth gyfrifo Gwerth Cyfalaf 
eich buddion pensiwn, fel y dangosir yn yr adran isod.  
 

Nodwch os gwelwch yn dda bod unrhyw bensiwn ychwanegol a 
enillir trwy brynu cytundeb CYRh, neu bensiwn ychwanegol a 
lwmp swm a enillir trwy brynu blynyddoedd ychwanegol o 
wasanaeth yn cael eu cynnwys wrth gyfrifo eich buddion ymdde-

 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’ch opsiynau 
parthed arian parod di-dreth 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 

Er mwyn cymudo eich pensiwn i lwmp swm, rhaid i chi wneud y dewis 
cyn i’ch buddion fod yn daladwy. Bydd y Gronfa Pensiwn yn darparu y 
ffurflenni angenrheidiol i chi eu cwblhau fel rhan o’r broses ymddeol.  

 

Mae Ruth yn ymddeol ar ei phen-blwydd yn 65, gyda 25 mlynedd o 
aelodaeth hyd at 31 Mawrth 2008, a 5 mlynedd o aelodaeth o 1 Ebrill 
2008.  Ei chyflog terfynol yw £16,000 a’i buddion ymddeoliad yw:   
 

Pensiwn Blynyddol:           25 x £16,000 x 1/80  =    £ 5,000.00 
                            5 x £16,000 x 1/60  =    £ 1,333.33 
                                         £  6,333.33 

 

Lwmp swm:                         25 x £16,000 x 3/80  =      £ 15,000 
 

Fodd bynnag, mae Ruth yn dewis cyfnewid uchafswm o bensiwn er 
mwyn cynyddu ei lwmp swm di-dreth.  
 

(120 x £6,333.33)  +  (10 x £15,000)  ÷  7  =  £ 129,999.94  
£129,999.94  x  25%  =  £ 32,499.99 Uchafswm Lwmp Swm 
£32,499.99  -  15,000  ÷  12  =  £ 1,458.33 Pensiwn a roi’r i fyny 
 

Ei Buddion Pensiwn diwygiedig yw: 
 

£6,333.33 llai £1,458.33 =    £   4,875.00 Pensiwn Blynyddol 
               £ 32,499.99 Lwmp Swm 

 

Ni all y Gronfa Pensiwn roi unrhyw gyngor i chi ynglŷn â’ch ymddeoli-
ad, felly efallai y byddai’n werth i chi ystyried chwilio am Gyngor Arian-
nol Annibynnol er mwyn penderfynu ar y dewis gorau sy’n addas ar 
gyfer eich amgylchiadau.  
 

Y peth pwysig i nodi yw bod eich pensiwn blynyddol yn cael ei leihau 
fel canlyniad i gymudiad, felly mae’n rhaid i chi benderfynu pa unai 
ydych yn dymuno derbyn pensiwn blynyddol uwch (a lwmp swm aw-
tomatig os oeddech yn aelod ar neu cyn 31 Mawrth 2008), neu 
bensiwn blynyddol is a lwmp swm uwch diwygiedig.  
 

Nodwch os gwelwch yn dda, nid yw’r ffeithlen yma yn ymdrin â phob 
amgylchiad personol, ond yn hytrach wedi ei chyhoeddi i roi arweiniad 
cyffredinol yn unig. Nid yw’n cyflwyno unrhyw hawliau statudol. 

 Cysylltwch â ni 

 Beth yw’r Drefn? 

 Enghraifft 

  

 Ymwadiad 
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  Cymudiad 


