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0 0% 0% 0% 

1 5.6% 5.2% 2.9% 

2 10.8% 10.1% 5.7% 

3 15.5% 14.6% 8.5% 

4 20.0% 18.8% 11.2% 

5 24.0% 22.7% 13.7% 

6 27.8% 26.4% 16.3% 

7 31.4% 29.8% 18.7% 

8 34.7% 33.0% 21.1% 

9 37.7% 36.1% 23.4% 

10 40.6% 38.9% 25.6% 

11 44.2% 42.2% DB 

12 47.6% 45.5% DB 

13 50.9% 48.6% DB 

Faint o 'ostyngiad’ fydd? 
 

Bydd eich buddion yn cael eu gostwng yn unol â'r cyfarwyddyd a 
roddwyd gan Adran Actiwari'r Llywodraeth.  Bydd y cyfnod o'ch 
dyddiad gadael tan yr oedran ymddeol priodol yn cael ei gyfrifo 
mewn blynyddoedd a diwrnodau, felly bydd canran y gostyngiad yn 
cael ei haddasu ar gyfer blynyddoedd rhannol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

A fydd y ‘Rheol 85 Mlynedd’ yn weithredol os ymddeolaf o 55 

oed ymlaen?  

Gyda chyflwyno Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014 o 1 Ebrill 
2014, mae modd ichi ymddeol yn wirfoddol o 55 oed ymlaen (heb 
ganiatâd eich Cyflogwr).  Fodd bynnag, os dewiswch ymddeol yn 
wirfoddol rhwng 55 oed a 60 oed, NI fydd y diogelwch a roddir dan y 
Rheol 85 Mlynedd yn berthnasol yn awtomatig ac felly caiff eich 
buddion eu gostwng yn LLAWN pan fyddwch yn ymddeol.  Yn ôl 
disgresiwn eich Cyflogwr y mae modd defnyddio'r Rheol 85 Mlynedd 
yn achos ymddeol yn wirfoddol rhwng 55 oed a 60 oed.  Bydd gan 
eich Cyflogwr bolisi ynghylch y mater hwn.  Neu, os dewiswch 
ymddeol ar/ar ôl ichi gyrraedd eich 60 oed, BYDD y diogelwch o dan 
y Rheol 85 mlynedd yn berthnasol.  
 

Beth os caiff fy swydd ei dileu neu os bydd yn rhaid imi 

ymddeol ar sail effeithlonrwydd?  

Os bydd eich cyflogwr yn dileu eich swydd neu os bydd yn rhaid ichi 
ymddeol ar sail effeithlonrwydd, cyn belled â’ch bod chi’n 55 oed 
neu'n hŷn, bydd eich buddion yn cael eu talu ar unwaith HEB 
ostyngiad.  
 

Gwybodaeth ychwanegol 

Arweiniad cyffredinol yn unig y mae'r ffeithlen hon yn ei roi.  
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 
 

Tel:   01267 224 043  Email:   pensiynau@sirgar.gov.uk 

Rheol 85 Mlynedd  

Pryd y gallaf ymddeol? 
 

Mae'r Oedran Pensiwn Arferol o dan Gynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol (CPLlL) 2014 yn gysylltiedig â'ch Oedran Pensiwn y Wladwriaeth 
(OPA)¹, a 65 yw'r isafswm oedran.  Fodd bynnag, cewch ymddeol yn 
wirfoddol pan fyddwch yn 55 oed neu'n hŷn, ond efallai y bydd 
gostyngiad yn eich buddion er mwyn ystyried y taliadau cynnar a 
wneir cyn eich Oedran Pensiwn Arferol (OPA).  
 

Beth yw'r Rheol 85 Mlynedd? 
 

Prawf yw'r rheol 85 mlynedd i asesu a fyddai buddion aelod yn cael 
eu gostwng pe bai'n ymddeol cyn yr Oedran Pensiwn Arferol.            
Os oedd oedran yr aelod a nifer blynyddoedd ei (h)aelodaeth yn y 
Cynllun (a fesurir ill dau mewn blynyddoedd llawn) yn gyfanswm o  
85 mlynedd neu ragor, NI fyddai buddion yr aelod yn cael eu 
gostwng.  Os NA fodlonwyd y rheol hon, roedd gostyngiad llawn yn 
berthnasol o ran buddion yr aelod.  
 

Pryd y cafodd y Rheol 85 Mlynedd ei dileu?  
 

Ar 1 Hydref 2006, cafodd y Rheol 85 Mlynedd ei dileu o'r Rheoliadau. 
Fodd bynnag, os oeddech yn aelod gweithredol ar 30 Medi 2006, 
bydd peth neu'r cyfan o'ch aelodaeth wedi'i ddiogelu dan y Rheol 85 
mlynedd.  Os oedd y Rheol 85 mlynedd yn berthnasol ichi, bydd yn 
dal yn berthnasol o 1 Ebrill 2014 ymlaen.  Os gwnaethoch ymaelodi 
â'r CPLlL ar/ar ôl 1 Hydref 2006, NI fydd y Rheol 85 mlynedd yn cael 
dim effaith ar eich buddion pensiwn.  
 

A wyf wedi fy niogelu o dan y Rheol 85 Mlynedd?  
 

Os oeddech yn aelod gweithredol ar 30 Medi 2006 a'ch bod wedi 
dewis ymddeol cyn eich Oedran Pensiwn Arferol, a bod y Rheol 85 
mlynedd wedi'i bodloni, bydd rhywfaint o ddiogelwch gennych:  
 

Os ganed chi ar/cyn 31 Mawrth 1956, bydd yr HOLL fuddion a 
gronnwyd hyd at 31 Mawrth 2016 wedi'u diogelu'n llawn.  Bydd y 
buddion o 1 Ebrill 2016 ymlaen wedi'u gostwng am y cyfnod o'ch 
dyddiad gadael tan eich Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.  
 

Os ganed chi ar/rhwng 1 Ebrill 1956 a 31 Mawrth 1960, bydd yr 
HOLL fuddion a gronnwyd hyd at 31 Mawrth 2008 yn cael eu 
diogelu'n llawn, OND bydd y buddion a gronnwyd rhwng 1 Ebrill 2008 
a 31 Mawrth 2020 yn cael eu gostwng ar sail 'daprog' am y cyfnod 
o'ch dyddiad gadael tan ichi gyrraedd eich 65 oed (yr oedran ymddeol 
arferol o dan Gynllun 2008).  Bydd unrhyw fuddion a gronnir ar ôl 1 
Ebrill 2020 yn cael eu gostwng yn LLAWN am y cyfnod rhwng eich 
dyddiad gadael a'ch Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.    

 

Os ganed chi ar/ar ôl 1 Ebrill 1960, bydd yr HOLL fuddion a gronnwyd 
hyd at 31 Mawrth 2008 yn cael eu diogelu'n llawn,  OND bydd 
gostyngiad llawn yn berthnasol i'r buddion a gronnir o  1 Ebrill 2008 
tan eich dyddiad gadael.  O ran aelodaeth o 1 Ebrill 2008 tan 31 
Mawrth 2014, bydd gostyngiad yn berthnasol am y cyfnod o'ch 
dyddiad gadael tan eich pen-blwydd yn 65 oed.  Bydd gostyngiad yn 
berthnasol i'ch aelodaeth o 1 Ebrill 2014 am y cyfnod o'ch dyddiad 
gadael tan eich Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.  
 

¹ Fe bydd eich OPA o dan CPLlL 2014 yn newid yn ôl eich OPW o hyn ymlaen.  


