
 Enghreifftiau   

Ganwyd Gareth ar Ebrill 1af 1953 a bydd yn ymddeol yn 60 
mlwydd oed ar 31 Mawrth 2013 gydag aelodaeth 25 mlynedd 
hyd at 31 Mawrth 2008 a 5 mlynedd o aelodaeth o Ebrill 1af 
2008. Ei gyflog terfynol yw £20,000.  
 

Mae Gareth yn bodloni’r rheol 85 mlynedd oherwydd bod ei 
oedran a 30 mlynedd cyfanswm aelodaeth yn fwy na 85 (60 + 
30). Oherwydd bod dyddiad geni Gareth cyn 31 Mawrth 1956 
mae wedi ei ddiogelu yn llawn, felly NI fydd gostyngiad yn ei 
fuddion ymddeoliad. 
 

Ei fuddion ymddeoliad yw:   
 

 Pensiwn:             25 x £20,000 x 1/80  =  £6,250.00 
                   5 x £20,000 x 1/60  =  £1,666.67 
                            £ 7,916.67 

 

 Lwmp swm:   25 x £20,000 x 3/80  =        £18,750.00 

Ganwyd Sue ar Ebrill 1af 1963 a bydd yn ymddeol yn 60 
mlwydd oed ar 31 Mawrth 2023 gydag aelodaeth 15 mlynedd 
hyd at 31 Mawrth 2008 ac aelodaeth 15 mlynedd o 1 Ebrill 
2008. Ei chyflog terfynol yw £20,000.  
 

Mae Sue yn bodloni y rheol 85 mlynedd oherwydd bod ei 
hoedran a chyfanswm ei haelodaeth yn fwy na 85 (60 + 30). 
Fodd bynnag, oherwydd bod dyddiad geni Sue ar ôl 1 Ebrill 
1960 fe ddiogelir ei buddion hyd at 31 Mawrth 2008, ond bydd 
ei buddion sy’n deillio o’i haelodaeth o Ebrill 1af 2008 yn cael 
eu gostwng yn seiliedig ar ymddeoliad 5 mlynedd yn gynnar 
o’i gymharu ag oedran ymddeol arferol y cynllun sef 65 
mlwydd oed.  
 

Ei buddion ymddeoliad yw: 
 

 Pensiwn:                      15 x £20,000 x 1/80  =  £3,750.00 
                           15 x £20,000 x 1/60  =  £5,000.00 
                                                   £8,750.00 
 

 Llai gostyngiad  (23% x  aelodaeth o’r 1/4/08) = £1,150.00 

 Pensiwn i’w dalu =                                          £7,600.00 
 

 Lwmp swm:  15 x £20,000 x 3/80  =                   £ 11,250.00   

 Dim gostyngiad                                                  £          0.00  
 Lwmp swm yn daladwy  =                    £ 11,250.00 

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 

Yr oedran ymddeol arferol yn y Cynllun Pensiwn Lly-
wodraeth Leol  (CPLlL) yw 65.  Mae’n bosib ymddeol a der-
byn eich buddion pan yn 60 mlwydd oed, ond oherwydd y 
telir y rhain cyn 65 mlwydd oed fe allent gael eu gostwng. 
Gall fod rhai aelodau yn diwallu rheol 85 mlynedd fod yn 
gymwys i  

 Beth yw oedran ymddeol y cynllun? 

Roedd penderfynu cymhwysedd yn eithaf rhwydd: roedd yn 
rhaid i gyfanswm oed yr aelod a nifer y blynyddoedd o ae-
lodaeth CPLlL mewn blynyddoedd cyflawn fod yn o leiaf 85. 

 Meini prawf “rheol 85 mlynedd” 

Diddymwyd y “Rheol 85 mlynedd” ar Hydref 1af 2006 gyda 
mesurau yn cael eu cyflwyno fel y buasai peth neu’r cyfan o 
aelodaeth aelodau’r cynllun ar 30 Medi 2006 yn cael ei  
ddiogelu i gydymffurfio â “rheol 85 mlynedd”. 

 Diddymu “rheol 85 mlynedd” 

Mae’r nifer o lefelau diogelwch yn dibynnu ar ddyddiad geni 
aelod fel â ganlyn: 
 

• Fe ddiogelir holl fuddion sydd wedi eu cronni hyd at 31 
Mawrth 2016 gan aelodau sydd wedi eu geni ar neu cyn 
31 Mawrth 1956 .  

 
• Fe ddiogelir holl fuddion sydd wedi eu cronni hyd at 31 

Mawrth 2008 gan aelodau wedi eu geni rhwng Ebrill 1af 
1956 a 31 Mawrth 1960 gyda buddion yn cronni rhwng 
Ebrill 1af 2008 a 31 Mawrth 2020 yn cael eu diogelu ar 
raddfa symudol o ostyngiadau.   

 

• Dim ond buddion a gronnwyd hyd at 31 Mawrth 2008 a 
ddiogelir ar gyfer aelodau wedi eu geni ar ôl 31 Mawrth 
1960 gyda gwasanaeth o Ebrill 1 2008 yn agored i 
ostyngiadau llawn. 

 Pwy sy’n cael eu diogelu a faint? 

  

 Faint o ostyngiad a weithredir? 

Nifer o 

flynyddoedd yn 
gynnar 

Gostyngiad 

Pensiynau  

Dynion 

Gostyngiad 

Pensiynau  

Merched 

Gostyngiad 

Lwmp swm 
(y ddau)  

0 0% 0% 0% 

1 6% 5% 3% 

2 11% 11% 6% 

3 16% 15% 8% 

4 20% 20% 11% 

5 25% 24% 14% 

 Isod gwelir tabl byr yn dangos y gostyniadau perthnasol. 
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Rheol 85 Mlynedd 


