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Tynnu'n ôl o'r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol yng 
Nghymru neu Loegr 

 
Mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yn eich galluogi i gynilo wrth i 
chi weithio er mwyn elwa o bensiwn pan fyddwch yn ymddeol. Mae'n un o'r 
cynlluniau pensiwn galwedigaethol gorau yn y DU.  
 
Efallai eich bod am dynnu'n ôl o'r CPLlL am amrywiaeth o resymau. Ni waeth beth 
yw'r rheswm, mae'n werth treulio amser yn edrych ar y manteision y gallech chi 
eu colli. Ceir crynodeb byr o'r rheini yn adran 'Datganiad' y ffurflen hon. Gallwch 
hefyd wylio fideos 'Pension Made Simple' yn www.lgpsmember.org. Wrth wneud 
eich penderfyniad, dylech chi hefyd ystyried y canlynol:  
 

 mae eich cyflogwr yn cyfrannu rhan fawr o'r gost o ddarparu'r amrywiaeth 
arbennig o fuddiannau diogel a gynigir gan y CPLlL 

 mae'r CPLlL yn rhan werthfawr a phwysig iawn o'ch pecyn cyflogaeth 
 yn y rhan fwyaf o achosion, byddwch yn talu mwy o drethi os byddwch yn 

tynnu'n ôl o'r CPLlL. Bydd person ar gyfradd dreth sylfaenol sy'n talu 
cyfraniadau pensiwn gwerth £100 y mis yn talu £20 mwy o drethi os 
byddwch yn tynnu'n ôl   

 os ydych chi'n tynnu'n ôl o'r CPLlL mewn cyflogaeth (heblaw am gyflogaeth 
gydamserol) ar ôl bod yn aelod am ddwy flynedd neu fwy, bydd gennych 
hawl i dderbyn budd-dal pensiwn gohiriedig. Os ydych chi'n ailymuno â'r 
cynllun, ni allwch gyfuno'ch cyfnodau o aelodaeth.  

 
Efallai yr hoffech ystyried symud i adran 50/50 y cynllun fel dewis arall yn hytrach 
na thynnu'n ôl. Mae'r adran 50/50 yn eich galluogi i dalu hanner eich cyfraniadau 
arferol a chronni hanner eich pensiwn arferol. Mae'r dewis hwn yn eich caniatáu i 
barhau i fod yn aelod o'r cynllun a chronni buddion pensiwn gwerthfawr. Mae 
ymuno â'r adran 50/50 yn rhoi opsiwn arall i chi yn hytrach na thynnu'n ôl o'r 
cynllun yn ystod cyfnodau o galedi ariannol. Mae ffurflen ar gyfer yr opsiwn 50/50 
ar gael yn www.swanseapensionfund.org.uk/cy/ffurflenni-a-thaflenni/ 
 
Os hoffech chi wybod rhagor am y costau a'r manteision o fod yn aelod 
o'r CPLlL neu am symud i'r adran 50/50, gallwch ffonio'r Is-adran Bensiynau ar 
01795 636655 neu ewch i www.lgpsmember.org, sy'n cynnwys cyfrifiannell costau 
a budd-daliadau.  
 
Ni waeth beth yw'ch rhesymau dros ystyried tynnu'n ôl o'r cynllun:  

 rhaid i chi ystyried hyn yn ofalus cyn gwneud penderfyniad terfynol 
 efallai yr hoffech dderbyn cyngor ariannol cyn gwneud penderfyniad i 

dynnu'n ôl 
 os ydych chi'n tynnu'n ôl o'r CPLlL oherwydd cyngor rydych wedi'i dderbyn, 

dylid gofyn am y cyngor hwn ar ffurf ysgrifenedig.  
 

Ni ellir eich gorfodi i aros yn aelod o'r cynllun ond os byddwch yn dewis peidio â 
bod yn aelod, dylech ddeall y goblygiadau ar eich cyfer chi a'ch dibynyddion. 
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Tynnu'n ôl o'r CPLlL - yr hyn y mae angen i chi ei wybod:  
 
1. Ni all eich cyflogwr ofyn i chi dynnu'n ôl o'r cynllun na'ch gorfodi i wneud 

hynny. 
2. Os gofynnir i chi dynnu'n ôl o'r cynllun, rhowch wybod i'r Rheoleiddiwr 

Pensiynau - gweler www.thepensionsregulator.gov.uk  
3. Ni allwch dynnu'n ôl o'r CPLlL cyn i chi ddechrau'r swydd rydych am dynnu'n 

ôl ohoni, neu cyn eich dyddiad ail-gofrestru os ydych chi wedi tynnu'n ôl cyn 
hyn ac rydych yn cael eich ail-gofrestru'n awtomatig gan eich cyflogwr. Os 
ydych chi'n llofnodi a dyddio'r ffurflen cyn hyn, fe'i trinnir fel ffurflen tynnu'n ôl 
annilys.  

4. Dylech ddychwelyd y ffurflen tynnu'n ôl wedi'i chwblhau i Is-adran y Gyflogres 
eich cyflogwr.  

5. Os bydd gennych swydd arall gydag unrhyw gyflogwr arall, efallai y bydd y 
cyflogwr hwn hefyd yn eich cofrestru ar gyfer cynilion pensiwn, nawr neu yn y 
dyfodol. Mae'r hysbysiad tynnu'n ôl hwn yn eich tynnu'n ôl o gynilion pensiwn 
y CPLlL gyda'r cyflogwr a'r swyddi rydych wedi'u henwi ar y ffurflen hon yn 
unig. Rhaid cwblhau hysbysiad tynnu'n ôl a'i rhoi i unrhyw gyflogwr arall 
rydych chi'n gweithio gyda nhw os hoffech chi dynnu'n ôl o'r cynilion pensiwn 
gyda'r cyflogwr hynny hefyd. Bydd angen i chi gael y ffurflen tynnu'n ôl 
berthnasol gan weinyddwyr pensiwn y cynllun a ddarperir gan y cyflogwr 
hwnnw.  

6. Os byddwch yn tynnu'n ôl o'r CPLlL cyn i chi fod yn aelod ohono am dri mis, 
cewch eich trin fel rhywun nad oedd erioed yn aelod. Byddwch yn derbyn ad-
daliad o unrhyw gyfraniadau a ddidynnwyd o'ch cyflog.  

7. Os byddwch chi'n tynnu'n ôl o'r CPLlL: 
 ac rydych wedi bod yn aelod am o leiaf dri mis ond llai na dwy flynedd, 

ac 
 nid oes gennych fuddion gohiriedig neu bensiwn i'w dalu gan y CPLlL 

yng Nghymru neu Loegr, 
byddwch fel arfer yn gallu derbyn ad-daliad o'ch cyfraniadau. Bydd 
gostyngiad ar gyfer treth.  

8. Os byddwch yn tynnu'n ôl ar ôl bod yn aelod am ddwy flynedd neu fwy, bydd 
gennych hawl i dderbyn budd-dal pensiwn gohiriedig yn y CPLlL. Bydd eich 
pensiwn gohiriedig yn daladwy pan fyddwch wedi gadael eich cyflogaeth yn 
unig, ac fel arfer: 
 pan fyddwch wedi cyrraedd eich oedran pensiwn arferol (sef eich oedran 

Pensiwn y Wladwriaeth ond 65 oed o leiaf) neu  
 ar gyfradd lai o 55 oed.   

Rhaid talu'ch pensiwn CPLlL i chi erbyn i chi fod yn 75 oed fan bellaf. Fel 
arall, gallwch drosglwyddo'ch buddiannau gohiriedig i gynllun pensiwn arall os 
ydych yn dewis gwneud hynny o leiaf un flwyddyn cyn cyrraedd eich oedran 
pensiwn arferol.  

9. Os byddwch yn penderfynu tynnu'n ôl o'r CPLlL ac yna'n newid eich meddwl, 
gallwch ailymuno â'r cynllun os byddwch dan 75 oed ac yn aros mewn swydd 
sy'n eich gwneud yn gymwys am aelodaeth o'r cynllun. Bydd angen i chi 
ysgrifennu at eich cyflogwr os byddwch am ailymuno yn y cynllun.  

10. Os byddwch yn parhau i fod y tu allan i'r cynllun, bydd eich cyflogwr fel arfer 
yn eich cofrestru eto ar gyfer y CPLlL dair blynedd ar ôl y dyddiad pan fydd 
rhaid iddo gydymffurfio â darpariaethau cofrestru awtomatig Deddf Pensiynau 
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2008. Bydd gennych hawl i dynnu'n ôl o aelodaeth o'r CPLlL eto ar yr adeg 
honno.   

11. Os byddwch yn newid swydd, bydd eich cyflogwr newydd fel arfer yn eich 
cofrestru eto ar gyfer cynilion pensiwn yn syth. 
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 Tynnu'n ôl o'r CPLlL(Cwblhewch y ffurflen hon mewn inc du) 
 Eich manylion personol   

 Cyfenw:   

   

 Enw(au) cyntaf):   

   

 Teitl: Mr / Mrs / Miss / Ms / Arall (nodwch)  

   

 Eich cyfeiriad cartref:  

   

   

   

   Côd post:  

   

 Eich Rhif Yswiriant Gwladol:   

   

 Eich dyddiad geni:   

   

 Enw eich cyflogwr:   

   

 O ba ddyddiad hoffech chi dynnu'ch aelodaeth o'r CPLlL yn ôl?  
 

Ticiwch y 
blwch 

perthnasol 

 

 O ddechrau fy nghyfnod tâl nesaf     

 NEU    
  

O ……………………………………..[DD/MM/BBBB] 
    

 Ni ellir rhoi dyddiad sy'n gynharach na dyddiad llofnodi'r ffurflen hon  

 
Os bydd gennych fwy nag un swydd gyda ni, byddwn yn cymryd eich bod 
am dynnu'n ôl o'r CPLlL ym mhob un o'r swyddi hyn. Fodd bynnag, os bydd 
gennych fwy nag un swydd gyda ni ac rydych am dynnu'n ôl o'r aelodaeth 
mewn rhai o'r swyddi hyn yn unig, nodwch enwau'r swyddi lle hoffech 
dynnu'ch aelodaeth o'r CPLlL yn ôl yn y blwch isod. 

 

 Swydd 
1 

Teitl y Swydd:  
 

  Cyfeirnod cyflogres y swydd (os yw'n hysbys):   

    

 Swydd 
2 

Teitl y Swydd:  
 

  Cyfeirnod cyflogres y swydd (os yw'n hysbys):   

    

 Swydd 
3 

Teitl y Swydd:  
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  Cyfeirnod cyflogres y swydd (os yw'n hysbys):   

    

Datganiad 
 

Rwy'n datgan fy mod yn ymwybodol fy mod yn rhoi'r gorau i'r cyfle i fod yn aelod 
o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) trwy dynnu'n ôl ohono. Byddai'r 
cynllun yn darparu pecyn gwarantedig o fanteision, a gefnogir gan y gyfraith, gan 
gynnwys y canlynol: 
 

 Pensiwn diogel - sy'n daladwy am oes ac sy'n cynyddu gyda chostau byw 
 

 Arian parod di-dreth - gellir dewis cyfnewid rhan o fy mhensiwn am arian 
parod di-dreth pan fyddaf yn ymddeol 
 

 Yswiriant bywyd - a chyfandaliad gwerth deirgwaith fy nhâl terfynol os 
byddaf yn marw yn ystod fy nghyfnod gwasanaethu 
 

 Yswiriant i fy nheulu os byddaf yn marw - gan gynnwys pensiwn 
goroeswr i fy ngŵr neu fy ngwraig, fy mhartner sifil neu bartner cyd-fyw 
cymwys ynghyd â phensiynau plant 
 

a phan fyddaf wedi bod yn aelod o'r cynllun am ddwy flynedd:  
 

 Ymddeoliad cynnar gwirfoddol - o 55 oed (er bod oedran pensiwn arferol 
y Cynllun yr un oedran â fy oedran Pensiwn y Wladwriaeth ond 65 oed o 
leiaf). Gellid lleihau buddion a gymerir cyn cyrraedd yr oedran pensiwn 
arferol o ganlyniad i'w talu'n gynnar.  

 

 Yswiriant salwch difrifol - os bydd angen i mi ymddeol oherwydd salwch 
difrifol gallaf dderbyn buddion yn syth ar sail cyfnod hwy o aelodaeth yn y 
cynllun 
 

 Yswiriant Colli Swydd -  taliad cynnar o fuddion pensiwn os byddaf yn 
colli swydd neu'n ymddeol ar sail effeithlonrwydd busnes pan fyddaf yn 55 
oed neu'n hŷn. 
 

Rwyf wedi darllen yr uchod ac yn deall bod y penderfyniadau rwy'n eu gwneud yn 
awr yn bwysig wrth gynllunio ar gyfer fy ymddeoliad. Rwy'n cadarnhau fy mod 
am dynnu'n ôl o gynilion pensiwn yn y swydd(i) a nodwyd gennyf ar y 
ffurflen hon.  
 

Deallaf y byddaf yn colli'r hawl i gyfraniadau pensiwn gan fy nghyflogwr os 
byddaf yn tynnu'n ôl.  
 

Deallaf y gallaf dderbyn incwm llai pan fyddaf yn ymddeol os byddaf yn tynnu'n 
ôl.  
 

Gweler y nodiadau a atodwyd i'r ffurflen hon sy'n nodi pryd y gallwch 
lofnodi'r ffurflen hon a rhoi dyddiad arni a'i dychwelyd. Mae'n bwysig 
cwblhau pob rhan o'r ffurflen hon.  Ni dderbynnir ffurflenni anghyflawn fel 
gweithred penderfynu dilys i dynnu'n ôl a dychwelir y ffurflen atoch i'w 
chwblhau.  
 

 Llofnodwyd:   
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 Dyddiad:   

 

 

Defnyddir y ffurflen hon er mwyn terfynu'ch aelodaeth weithgar o'r CPLlL yn unol 
â'ch cyfarwyddiadau. Cedwir y ffurflen hon fel cofnod o'ch dewis i derfynu'ch 
aelodaeth o'r CPLlL neu i derfynu'ch aelodaeth yn y swydd neu'r swyddi a nodir ar 
y ffurflen.  

  


