
Pan fyddwch yn derbyn eich datganiad pensiwn blynyddol, bryd hynny mae bob amser 
yn ddoeth i bwyso a mesur y budd-daliadau pensiwn rydych wedi’u cronni hyd yma ac 
ystyried pa opsiynau sydd gennych i wella eich pensiwn a’ch lwmp swm.

A fydd fy nghynilion pensiwn 
yn ddigon i ddarparu 
ymddeoliad cysurus?

Fel rhan o’ch Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) mae gennych ddewis i wneud 
Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs). Mae AVCs yn rhan gyfannol o’ch LGPS 
ac maent yn darparu cyfleoedd i gynllunio ar gyfer treth. Mantais dreth allweddol yw y 
gwneir cyfraniadau AVC yn uniongyrchol o’ch tâl. Mae hyn yn golygu nad yw’n ofynnol 
i gwblhau ffurflenni debyd uniongyrchol na ffurflenni treth.

1.
Sut alla’i 
gynyddu 
fy mudd-

daliadau?

2.
Sut alla’i 
ddysgu 

mwy?



1. Lwmp swm arian di-dreth
Mae eich AVC yn tyfu, gan mwyaf, yn ddi-dreth, gan gynyddu faint sydd gennych 
pan fyddwch yn ymddeol. Fel rheol, gallwch gymryd hyd at 25% o’ch pot AVC fel 
swm arian di-dreth, yn ddarostyngedig i derfynau treth a’r cynllun.
Os ydych yn dymuno cymryd eich AVC fel lwmp swm arian, bydd angen i chi 
wneud hynny ar yr un pryd ag y tynnwch eich budd-daliadau prif gynllun. Mae’n 
ofynnol i chi dynnu eich budd-daliadau erbyn 75 oed. Ni allwch dynnu eich budd-
daliadau o’ch AVC cyn tynnu eich budd-daliadau prif gynllun.

2. Help o’r adran dreth
Am bob £100 y mis byddwch yn cynilo yn eich AVC, dim ond £80 fydd y gost 
wirioneddol i chi os ydych yn talu treth ar y raddfa sylfaenol.

Os ydych yn talu treth ar y raddfa uwch, dim ond £60 fydd y gost wirioneddol. Daw’r 
cyfraniad o’ch cyflog cyn iddo gael ei drethu, felly mae unrhyw arian y byddai’r adran 
dreth yn ei gymryd fel rheol, yn mynd yn syth i’ch AVC yn lle hynny. Mae rhyddhad 
treth ar eich AVC yn gweithio fel hyn ac mae’n ddarostyngedig i derfynau treth. 
Mae’r adran dreth yn caniatáu i chi fuddsoddi’r arian hwn yn eich AVC yn hytrach 
na’i gymryd oddi arnoch fel treth. Caiff incwm pensiwn pan fyddwch wedi ymddeol 
ei drethu fel incwm a enillwyd.

Mae gennych ystod o gronfeydd buddsoddi y gallwch ddewis ohonynt gan ddibynnu 
ar eich agwedd tuag at risg.

Gall gwerth buddsoddiad godi a disgyn ac nid yw wedi’i warantu. Mae’n bosibl na 
fyddwch yn derbyn yn ôl yr holl swm a fuddsoddwyd gennych yn wreiddiol. Bydd 
beth a dderbyniwch yn dibynnu ar y gronfa a ddewiswyd a sut mae’n cyflawni.

4. Chi sydd wrth y llyw

Pam ddylech gael AVC?

3. Hyblyg
Mae AVC yn eich caniatáu i gadw rheolaeth dros eich arian. Gallwch wneud 
newidiadau’n hawdd trwy ein tîm canolfan galwadau un pwrpas. Gallwch:

eich AVC unrhyw bryd. Gallwch, yn ogystal, wneud cyfraniad lwmp swm ar ei ben 
ei hun. Os ydych yn atal neu’n lleihau eich taliadau, bydd hyn yn effeithio ar faint 
y gallai fod gennych, pan fyddwch yn ymddeol. Os ydych yn atal eich cyfraniadau, 
bydd taliadau a godir yn dal i fod yn gymwys.

newidgychwyn atal



Pam ddylech fuddsoddi gyda Prudential?
Mae Prudential, ynghyd â’r LGPS, wedi bod yn helpu gweithwyr sector cyhoeddus i 
gynilo ar gyfer eu hymddeoliad ers 1988, sy’n fwy na 25 mlynedd o brofiad.

Rydym yma i’ch helpu chi
Galwch ein Tîm Ymddeol Arbenigol wedi’i leoli yn y DU ar: 

0800 012 1378 a dyfynnu Main Insert. 

Gallant sgwrsio gyda chi am eich sefyllfa bersonol ac ateb unrhyw gwestiynau y gallai fod 
gennych am eich AVC. Fodd bynnag, ni allant roi unrhyw gyngor i chi. Mae ein llinellau 
ar agor o 9yb i 6yp, Llun i Wener. Mae’n ddefnyddiol i fod â slip tâl diweddar a’ch/neu’ch 
datganiad budd-daliadau LGPS wrth law pan fyddwch yn galw.

Gallwch, yn ogystal, gaffael gwybodaeth bellach a llenyddiaeth trwy fynd i’ch gwefan un 
pwrpas www.pru.co.uk/rz/localgov/england-wales

Seilir buddion treth ar ein dealltwriaeth, fel y mae ym Mai 2014, o drethiant cyfredol, 
deddfwriaeth, arfer Cyllid a Thollau EM a rheolau cynllun LGPS Cymru a Lloegr, y gallant i 
gyd newid yn ddirybudd. Mae effaith trethiant (ac unrhyw ryddhad rhag treth) yn dibynnu 
ar amgylchiadau unigol.

Mae’r LGPS yn cynnig dewis amgen i chi wneud cyfraniadau ychwanegol ar gyfer eich 
ymddeoliad, a all, o bosib, wella eich budd-daliadau LGPS. Gelwir hyn yn Gyfraniadau 
Pensiwn Ychwanegol. Am wybodaeth bellach, siaradwch â phrif Weinyddwr eich Cynllun.

Ydych chi eisoes yn gwneud taliadau AVC?
Mae’n bwysig eich bod yn adolygu lefel y cyfraniadau a wnewch a’ch dewisiadau 
buddsoddi yn rheolaidd.

Ydych chi ar y trywydd cywir i wireddu eich nodau ymddeol? Cofiwch, mae’r adran 
dreth yn eich helpu gyda phob cyfraniad a wnewch felly po fwyaf y cynilwch, po fwyaf 
o dreth byddwch yn ei arbed hyd at derfynau penodol.

Mae’n syml ac yn hawdd i ychwanegu at eich cyfraniadau. Er mwyn dysgu mwy, 
galwch ni ar: 

0800 012 1378
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