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Mae’r daflen wybodaeth hon yn esbonio’r buddion pensiwn a gynigir i 
unrhyw un a gyflogwyd fel diffoddwr tân wrth gefn yng Nghymru yn ystod 
y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan gynnwys y ddau 
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diwygiedig newydd. Sylwch mai canllaw anffurfiol yw’r daflen hon ac ni 
yw’n disodli’r rheoliadau.   



 

1 
 

Cynnwys 
 
Adran 1 - Cyflwyniad   
     
Adran 2 – Pa fuddion y mae’r cynllun diwygiedig yn eu cynnig?  
 
Adran 3 – Pwy fydd yn gymwys i ymuno â’r cynllun diwygiedig? 
   
Adran 4 – Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun sy’n ymuno 
fel aelod-ddiffoddwr tân arbennig?   
 
Adran 5 - Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun sy’n ymuno 
fel aelod gohiriedig arbennig?   
 
Adran 6 – Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun sy’n ymuno 
fel aelod-bensiynwr arbennig?  
 
Adran 7 - Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun a adawodd 
ei swydd oherwydd salwch rhwng 1 Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan 
gynnwys y ddau ddyddiad hynny?   
 
Adran 8 – Pa fuddion sydd ar gael i briod, neu blentyn, rhywun a fyddai 
wedi gallu ymuno ond a fu farw yn ei swydd cyn 6 Ebrill 2006?  
 
Adran 9 – Rhestr termau 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

2 
 

Setliad Pensiwn Diffoddwyr Tân Wrth Gefn – taflen 
wybodaeth i weithwyr 
 

Adran 1 – Cyflwyniad 
 

1. Os cawsoch eich cyflogi fel diffoddwr tân wrth gefn gan un o 
Awdurdodau Tân ac Achub Cymru rhwng 1 Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 
2006, gan gynnwys y ddau ddyddiad hynny, ni chawsoch gyfle i 
ymuno â Chynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân 1992 (“Cynllun 1992”) 
mewn perthynas â’r gyflogaeth honno. Mae Llywodraeth Cymru yn 
awr wedi cyflwyno telerau’r Setliad Pensiwn Diffoddwyr Wrth Gefn a 
fydd yn cynnig hawl pensiwn i bawb a gyflogwyd fel diffoddwyr tân 
wrth gefn rhwng 1 Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006,  gan gynnwys y 
ddau ddyddiad hynny.   

 
2. Mae’r buddion pensiwn wedi’u cynnwys yng Nghynllun Pensiwn 

Diffoddwyr Tân 2007 (“Cynllun 2007”).  Nid yw’n gynllun ar wahân 
ond, yn hytrach, adran newydd, wedi’i addasu, yng Nghynllun 2007 
ydyw sy’n cynnig buddion gwahanol. Fodd bynnag, at ddibenion y 
daflen wybodaeth hon, byddwn yn cyfeirio ato fel y “cynllun 
diwygiedig”.   
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Adran 2 – Pa fuddion y mae’r cynllun diwygiedig yn eu 
cynnig?  

 
Buddion y Cynllun 
 

3. Gellir cymharu’r buddion pensiwn a gynigir o dan delerau’r cynllun 
diwygiedig â’r rhai a gynigir o dan delerau Cynllun 1992, ond mae 
gwahaniaeth rhyngddynt. Dyma brif delerau’r cynllun diwygiedig:   

 cyfradd gronni unffurf o 1/45  

 yr oedran pensiwn arferol yw 55  

 yr oedran pensiwn gohiriedig yw 60  

 ffactorau cyfnewid penodol sy’n adlewyrchu’r rheini yng Nghynllun 

1992  fel ar 1 Ebrill 2014 

 cyfraddau cyfraniadau i’w pennu’n unol â Chynllun 1992 h.y. 11% 

am wasanaeth a  gronnwyd cyn 1 Ebrill 2012 a chyfraniadau 

haenog am wasanaeth a gronnwyd ar, neu ar ôl, 1 Ebrill 2012 

 grant marwolaeth pan fydd gweithiwr yn marw yn ei swydd sy’n 

werth dwywaith cymaint â’i dâl pensiynadwy 

 grant marwolaeth ôl-weithredol am amser cyfyngedig sy’n werth 

dwywaith a hanner cymaint o dâl pensiynadwy i’r diffoddwyr tân 

wrth gefn hynny a fyddai wedi bod yn gymwys  i ymuno ond a fu 

farw cyn 6 Ebrill 2006 

 y dewis i brynu 1/45  o wasanaeth pensiynadwy ychwanegol 

 y dewis i droi gwasanaeth yng Nghynllun 2007 yn wasanaeth yn y 

cynllun diwygiedig  

 y dewis i drosglwyddo buddion pensiwn allanol i’r cynllun 

diwygiedig  

 buddion ymddeol oherwydd afiechyd yn unol â Chynllun 2007 

 talu pensiwn afiechyd ôl-weithredol i’r diffoddwyr tân wrth gefn 

hynny a adawodd y gwasanaeth oherwydd salwch rhwng 1 
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Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan gynnwys y ddau ddyddiad 

hynny – bydd angen i Ymarferydd Meddygol Cymwysedig 

Annibynnol gadarnhau hyn.  

 atal pensiynau os caiff diffoddwr tân wrth gefn ei ailgyflogi ar ôl 

ymddeol 

 
Nodyn pwysig:  Gall y cynllun diwygiedig newid o ganlyniad i 
ddiwygiadau a fydd yn gymwys i holl gynlluniau gwasanaethau 
cyhoeddus. Caiff aelodau o’r cynllun diwygiedig nad ydynt wedi’u diogelu 
eu trosglwyddo i Gynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân 2015 ar 1 Ebrill 2015, 
neu’n ddiweddarach os ydynt wedi’u tapr-ddiogelu.   
 
Cyfnewid pensiwn 
 
4. Fel aelod o’r cynllun diwygiedig cewch ddewis cyfnewid rhan o’r 

pensiwn arbennig blynyddol am gyfandaliad pan fyddwch  yn 
ymddeol. Caiff swm y cyfandaliad a gewch ei bennu drwy 
gymhwyso ffactorau cyfnewid a nodir gan Actiwari’r Cynllun.      

 
Nodyn pwysig:  Caiff y swm y gall aelod ei gyfnewid ei gyfyngu’n ôl y 
terfyn a bennir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.   
 
Darpariaethau afiechyd 
 
5. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig fel diffoddwr tân 

arbennig ac yna’n cael anabledd parhaol wrth ymgymryd â’ch 
gwaith fel diffoddwr tân, byddwch yn gymwys i ymddeol ar sail 
telerau afiechyd  Cynllun 2007.    

 
Taliadau am anafiadau 
 
6. Bydd yr hawl gwarchodedig i’r diffoddwyr tân hynny a gyflogwyd 

am gyfnod di-dor cyn 6 Ebrill 2006, ac a gafodd anaf cymwys, i 
gael eu trin fel diffoddwyr tân rheolaidd amser cyflawn ei ddileu ar 
1 Ebrill 2014.  

 
7. Y rheswm dros hyn yw bod gan ddiffoddwyr tân wrth gefn hawl i 

gael eu trin fel diffoddwyr tân rhan amser at ddibenion y cynllun 
pensiwn, felly cânt eu trin hefyd yn ôl yr un telerau â diffoddwyr tân 
rheolaidd rhan amser a bydd unrhyw daliadau a ddyfernir ar sail 
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anaf a/neu afiechyd yn cael eu cyfrifo pro rata’n ôl hyd gwasanaeth 
yr aelod. 

 
8. Ni fydd y ffaith bod yr hawl gwarchodedig hwn yn cael ei ddileu’n 

effeithio ar y cyn-ddiffoddwyr tân wrth gefn  hynny sy’n cael 
pensiwn oherwydd anaf neu afiechyd ar hyn o bryd nac ar y rhai a 
gafodd anaf cymwys cyn y dyddiad y caiff yr hawl gwarchodedig ei 
ddileu h.y. 1 Ebrill 2014.     

 
Atal pensiwn 

 
9. Caiff pensiwn aelod ei atal, yn llawn neu’n rhannol, os caiff ei 

ailgyflogi gan awdurdod tân ar ôl ymddeol. Bydd y rheolau dros 
atal unrhyw bensiwn a delir o dan delerau’r cynllun diwygiedig yn 
adlewyrchu’r ddarpariaeth gyfatebol yng nghynllun 2007. Dim ond 
i’r rhai a ailgyflogwyd ar, neu ar ôl, 1 Ebrill  2014,  y bydd y 
rheolau’n ymwneud ag atal pensiwn yn gymwys.   

 
Dewis gadael y cynllun diwygiedig 
 
10. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig ac wedyn yn dewis ei 

adael cyn dod yn gymwys i gael taliadau pensiwn yn syth, 
byddwch yn gallu hawlio pensiwn gohiriedig arbennig, a fydd yn 
daladwy pan fyddwch  yn troi’n 60 oed. Ni chewch ailymuno â’r 
cynllun diwygiedig yn ddiweddarach.   

 
Grant marwolaeth 
 
11. Os byddwch yn marw tra byddwch yn aelod-ddiffoddwr tân 

arbennig, bydd y cynllun diwygiedig yn talu grant marwolaeth i’ch 
priod, i’ch partner sifil neu’ch partner enwebedig. Bydd y grant hwn 
yn werth dwywaith cymaint â’ch tâl pensiynadwy adeg eich 
marwolaeth.    

 
Prynu gwasanaeth ychwanegol  yn y cynllun diwygiedig    
 
12. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig fel aelod-ddiffoddwr 

tân arbennig, mae’n bosibl y cewch hawlio 1/45 o wasanaeth 
ychwanegol drwy gyfrwng cyfraniadau rheolaidd neu gyfandaliad. I 
wneud hyn, bydd angen i chi fodloni rheolau’r cynllun. Caiff y gost 
o brynu pob 1/45 o wasanaeth ychwanegol ei bennu gan dablau a 
chanllawiau a gânt eu paratoi gan Actiwari’r Cynllun.    
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Nodyn pwysig: Ni fydd aelodau gohiriedig arbennig nac aelodau-
benisynwyr arbennig yn cael dewis prynu gwasanaeth ychwanegol yn y 
cynllun diwygiedig.  
 
 
 
 
 
Treth 
 
13. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig, mae’n bosibl y cewch 

hawlio rhywfaint o ostyngiad yn y dreth mewn perthynas â 
chyfraniadau hanesyddol yn ymwneud â gwasanaeth a roddwyd ac 
a gronnwyd ers 1 Gorffennaf 2000. Mae’n bosibl y cewch hefyd 
hawlio ad-daliad mewn perthynas â’ch cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol am unrhyw gyfnod pan roeddech yn cyfrannu at Ail Gynllun 
Pensiwn y Wladwriaeth. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n paratoi 
canllawiau a fydd yn esbonio sut y gallwch hawlio hyn yn ôl gan 
ddefnyddio prosesau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Caiff y 
canllawiau eu dosbarthu i’r awdurdodau tân wedi’i iddynt gael eu 
cwblhau.      

 
Nodyn pwysig:  Os oes gennych bensiwn personol sy’n rhychwantu’r 
cyfnod pan fyddwch yn ymuno’n ôl-weithredol â’r cynllun diwygiedig, caiff 
eich buddion o dan eich pensiwn personol eu lleihau’n unol â hynny.    
Naill ai bydd y pensiwn personol rydych yn ei gael ar hyn o bryd yn 
lleihau neu, os nad ydych wedi dechrau cael eich pensiwn personol eto, 
bydd y gronfa bensiwn a gaiff ei thalu i’ch darparwr pensiwn personol 
gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn lleihau.   
 
Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â darparwr eich pensiwn 
personol neu Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol i holi sut y bydd hyn 
yn effeithio ar eich pensiwn personol cyn i chi benderfynu’n derfynol.  
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Adran 3 – Pwy fydd yn gymwys  i ymuno â’r cynllun 
diwygiedig? 
 

14. Byddwch yn gymwys i ymuno â’r cynllun diwygiedig os cawsoch 
eich cyflogi fel diffoddwr tân wrth gefn gan awdurdod tân yng 
Nghymru unrhyw adeg rhwng 1 Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan 
gynnwys y ddau ddyddiad hynny. 

 
15. Os cawsoch eich cyflogi fel diffoddwr tân wrth gefn gan unrhyw 

awdurdod tân rhwng 1 Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan 
gynnwys y ddau ddyddiad hynny, cewch ymuno â’r cynllun 
diwygiedig fel ‘aelod arbennig’.   

 
16. Mae tri gwahanol fath o aelodau arbennig a fydd yn dibynnu ar eich 

amgylchiadau personol pan fyddwch yn ymuno.  
 
17. Byddwch yn ymuno fel aelod-ddiffoddwr tân arbennig os: 
 

(i) cawsoch eich penodi’n diffoddwr tân wrth gefn cyn 6 Ebrill 
2006; 

(ii) rydych wedi parhau yn y swydd honno neu mewn swydd 
ddilynol fel diffoddwr tân wth gefn1; ac 

(iii)  rydych wedi dewis ymuno â’r cynllun diwygiedig ac yn talu’r 
cyfraniadau priodol. 

  
18.  Byddwch yn ymuno fel aelod gohiriedig arbennig os: 
 

(i) cawsoch eich cyflogi fel diffoddwr tân wrth gefn rhwng 1 
Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan gynnwys y ddau ddyddiad 
hynny, naill ai am y cyfnod llawn neu am ran o’r cyfnod hwnnw, 
a gadawsoch y gyflogaeth honno cyn i chi droi’r 55 oed2 a chyn 
ymuno â’r cynllun diwygiedig;  

                                            
1 Byddwch hefyd yn gymwys i ymuno fel aelod-ddiffoddwr tân arbennig os byddwch yn bodloni 
pwyntiau (i) a (iii) uchod, ond bod eich cyflogaeth fel diffoddwr tân wrth gefn wedi dod i ben ar, neu ar 
ôl, 6 Ebrill 2006 ac, yn syth wedyn, heb unrhyw fwlch yn eich gwasanaeth, cawsoch eich cyflogi fel 
diffoddwr tân rheolaidd ac roeddech yn dal yn y swydd honno pan wnaethoch chi ddewis ymuno â’r 
cynllun. 
2 Ni fydd hyn yn gymwys os gadawsoch oherwydd afiechyd ac, yn dilyn asesiad gan Ymarferydd 
Meddygol Cymwysedig Annibynnol, penderfynwyd bod gennych hawl i bensiwn afiechyd ôl-
weithredol. 
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(ii) byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig fel aelod-ddiffoddwr 
tân arbennig ac yna’n gadael y gyflogaeth honno (neu’n dewis 
gadael y cynllun diwygiedig) cyn i chi droi’n 55 oed; neu 

 
(iii) rydych eisoes yn aelod o’r Cynllun 2007 safonol mewn 

perthynas â’ch swydd fel diffoddwr tân wrth gefn ac yna’n 
ymuno â’r cynllun diwygiedig fel diffoddwr tân arbennig, mewn 
perthynas â’r un gyflogaeth, ac yn penderfynu peidio â throsi’ch 
gwasanaeth addasedig h.y. rydych yn penderfynu parhau â’ch 
aelodaeth yng Nghynllun 2007.  

 
 

19. Byddwch yn ymuno fel aelod-bensiynwr arbennig os:  
  

 cawsoch eich cyflogi fel diffoddwr tân wrth gefn rhwng 1 
Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan gynnwys y ddau ddyddiad 
hynny, naill ai am y cyfnod llawn neu am ran o’r cyfnod hwnnw, 
a gadawsoch y gyflogaeth honno cyn dewis ymuno â’r cynllun 
diwygiedig; ac rydych yn bodloni un o’r amodau a ganlyn; 

(a) roeddech wedi troi’n 55 oed pan adawsoch eich swydd; neu  

(b) rydych wedi troi’n 60 oed; neu 

(c) cawsoch eich rhyddhau am resymau meddygol neu bu’n 
rhaid i chi adael oherwydd afiechyd a hynny cyn 6 Ebrill 
2006 a chafwyd cadarnhad gan Ymarferydd Meddygol 
Cymwysedig Annibynnol fod gennych anabledd parhaol pan 
gawsoch eich rhyddhau, a oedd yn eich rhwystro rhag 
ymgymryd â’ch rôl fel diffoddwr tân, a bod yr anabledd 
hwnnw wedi parhau  tan ddyddiad yr asesiad meddygol.   

 
Nodyn pwysig:  Bydd unrhyw un sy’n ymuno fel aelod-bensiynwr 
arbennig yn gymwys i gael ôl-daliad pensiwn o’r dyddiad y byddent wedi 
bod yn gymwys i ddechrau’i hawlio. 
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Adran 4 - Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun 
sy’n ymuno fel aelod-ddiffoddwr tân arbennig?  
 
Prynu’ch gwasanaeth yn ôl yn y cynllun diwygiedig    
 
20. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig fel aelod-ddiffoddwr 

tân arbennig, cewch ddewis talu’r cyfraniadau hanesyddol naill ai ar 
ffurf cyfandaliad neu ar ffurf cyfraniadau cyfnodol. Os dewiswch dalu 
ar ffurf cyfandaliad, cewch hyd at chwe mis oddi ar y dyddiad y 
gwnaethoch benderfynu ymuno i wneud hynny. Os na fydd yr 
awdurdod tân yn cael eich cyfandaliad erbyn diwedd y cyfnod hwn, 
ystyrir na fyddwch wedi dewis ymuno â’r cynllun diwygiedig. 

 
21. Neu, cewch ddewis prynu’r gwasanaeth a roddwyd yn ôl drwy dalu 

cyfraniadau dros gyfnod o 10 mlynedd (a fydd yn cynnwys llog), neu 
nes byddwch yn troi’r 55 oed, p’un bynnag ddaw gyntaf. Ar ôl i chi 
droi’n 55 oed, dylech dalu’r swm sy’n weddill cyn pen 3 mis ar ôl dod 
yn gymwys i dderbyn eich pensiwn. Cewch ddewis talu hyn ar ffurf y 
cyfandaliad a gewch drwy gyfnewid rhan o’ch pensiwn, neu drwy 
ddulliau eraill.   

 
Nodyn pwysig: Cyfanswm y cyfandaliad, at ddibenion treth, fydd swm y 
cyfandaliad, cyn talu’ch cyfraniadau hanesyddol, nid y cyfandaliad sy’n 
weddill ar ôl didynnu’ch cyfraniadau.  
 
22. Os penderfynwch adael y cynllun diwygiedig, rhoi’r gorau i dalu’r 

cyfraniadau cyfnodol neu os na fyddwch yn talu’r swm sy’n weddill 
mewn perthynas â’ch cyfraniadau hanesyddol pan fyddwch yn 
ymddeol, cewch gredyd pro rata am y gwasanaeth rydych wedi’i 
brynu. Byddwch hefyd yn gallu hawlio pensiwn gohiriedig arbennig. 
Ni chewch ddewis ailddechrau talu’ch cyfraniadau cyfnodol yn 
ddiweddarach. 

 
23. Os byddwch yn marw tra byddwch yn parhau i dalu cyfraniadau 

cyfnodol ar gyfer gwasanaeth a roddwyd, bydd eich gwasanaeth 
pensiynadwy arbennig yn y cynllun diwygiedig yn cael ei gredydu â’r 
gwasanaeth arbennig cyfan roeddech wedi dewis ei brynu. Caiff hyn 
ei ddefnyddio i bennu swm y buddion goroeswr sy’n daladwy mewn 
perthynas â’ch pensiwn.  

 
24. Os byddwch yn dod yn gymwys i hawlio pensiwn afiechyd tra 

byddwch yn talu’ch cyfraniadau cyfnodol ar gyfer gwasanaeth a 
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roddwyd, cewch ddewis talu unrhyw swm sy’n weddill ar ffurf 
cyfandaliad,  gan gynnwys defnyddio’r cyfandaliad a gewch drwy 
gyfnewid rhan o’ch pensiwn. Os dewiswch beidio â thalu’r swm sy’n 
weddill, yna bydd y gwasanaeth a roddwyd yn cael ei gyfrifo pro rata 
i adlewyrchu’r cyfraniadau a dalwyd eisoes am wasanaeth a 
roddwyd. 

 
Trosglwyddo buddion pensiwn allanol i’r cynllun diwygiedig  
 
25. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig fel aelod-ddiffoddwr 

tân arbennig, mae’n bosibl y cewch ddewis trosglwyddo buddion 
pensiwn o gynlluniau pensiwn allanol i’ch aelodaeth arbennig. Bydd 
rhagor o fanylion i’w cael gan yr awdurdod tân.  

 
Trosglwyddo gwasanaeth a gronnwyd yng Nghynllun 1992 i’r cynllun 

diwygiedig.    
 
26. Os byddwch yn ymuno fel aelod-ddiffoddwr tân arbennig ac mae 

gennych wasanaeth yng Nghynllun 1992 (ar ffurf aelodaeth 
weithredol neu bensiwn gohiriedig) mae’n bosibl y byddwch yn 
gymwys i drosglwyddo’r gwasanaeth hwn i’r cynllun diwygiedig. 
Rhaid i chi drefnu i wneud hyn drwy’r awdurdod tân perthnasol cyn 
pen blwyddyn ar ôl iddynt roi gwybod i chi am y gost o brynu’ch 
hawliau pensiwn am wasanaeth a roddwyd.  

 
Nodyn pwysig:  Mae’r cynllun diwygiedig yn gosod terfyn gwasanaeth 
pensiynadwy o 30 o flynyddoedd. Bydd y terfyn hwn yn dal yn gymwys 
hyd yn oed os bydd cyfanswm eich gwasanaeth pensiynadwy arbennig 
yn fwy na 30 o flynyddoedd pan fyddwch yn ymddeol.   
 
Trosglwyddo gwasanaeth a ohiriwyd yng Nghynllun 1992 i’r cynllun 
diwygiedig, os nad oes bwlch yn eich gwasanaeth wrth gefn ers cyn 6 
Ebrill 2006.   
 
27. Os ydych yn gymwys i ymuno â’r cynllun diwygiedig fel aelod-

ddiffoddwr tân arbennig ac mae gennych bensiwn gohiriedig yng 
Nghynllun 1992 ac ni fu bwlch yn eich gwasanaeth cyn cael eich 
cyflogi fel diffoddwr tân wrth gefn, yna cewch ddewis trosglwyddo’r 
gwasanaeth hwn yng Nghynllun 1992 i’ch aelodaeth yn y cynllun 
diwygiedig. 

 
28.  Os dewiswch wneud hyn, cewch 1/45 o wasanaeth pensiynadwy 

arbennig am bob blwyddyn lawn o wasanaeth rydych wedi’i chronni 
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yng Nghynllun 1992. Bydd angen i chi ddewis dechrau’ch aelodaeth 
arbennig yn y cynllun diwygiedig o’r dyddiad y cawsoch eich cyflogi 
gyntaf fel diffoddwr tân wrth gefn. Os ydych am ystyried gwneud 
hyn, rhaid i chi wneud cais i drosglwyddo’ch gwasanaeth yng 
Nghynllun 1992 pan fyddwch yn dewis ymuno â’r cynllun diwygiedig.   

 
Nodyn pwysig: Mae’r cynllun diwygiedig yn gosod terfyn gwasanaeth 
pensiynadwy o 30 o flynyddoedd. Bydd y terfyn hwn yn dal yn gymwys 
hyd yn oed os bydd cyfanswm eich gwasanaeth pensiynadwy arbennig 
yn fwy na 30 o flynyddoedd pan fyddwch yn ymddeol.   
 
Trosi gwasanaeth yn y cynllun diwygiedig i’ch aelodaeth yng Nghynllun 
2007. 
 
29. Os ydych yn aelod cyfredol yng Nghynllun 2007 byddwch yn gallu 

trosi unrhyw wasanaeth arbennig a  gronnwyd cyn 6 Ebrill 2006 i’ch 
aelodaeth yng Nghynllun 2007. Cyfrifir y gwasanaeth y gallwch ei 
drosi’n unol â’r telerau trosglwyddo ffafriol a gynigiwyd i aelodau 
Cynllun 1992 a drosglwyddodd i’r Cynllun 2007 safonol yn 2007.   

 
30. I fod yn gymwys i wneud hyn rhaid i chi fod â gwasanaeth di-dor 

rhwng eich aelodaeth yn y cynllun diwygiedig a Chynllun 2007. 
Felly, os na wnaethoch ymuno â Chynllun 2007 ar ôl 6 Ebrill 2006, 
bydd angen i chi dalu’r cyfraniadau yng Nghynllun 2007 am unrhyw 
wasanaeth a gronnwyd ar, neu ar ôl, 6 Ebrill 2006 tan y dyddiad y 
gwnaethoch ymuno â Chynllun 2007. Bydd y gwasanaeth 
ychwanegol hwn wedyn yn cael ei gredydu i’ch gwasanaeth safonol; 
caiff 1/60 ei gredydu am bob blwyddyn lawn a  gronnwyd. Os na 
fyddwch yn talu’ch cyfraniadau hanesyddol yn llawn,  bydd unrhyw 
gredyd gwasanaeth yn cael ei ychwanegu pro rata i’ch aelodaeth 
yng Nghynllun 2007. 

 
31. Os ydych am ystyried gwneud hyn, rhaid i chi ofyn i’r awdurdod tân 

roi pris am y credyd gwasanaeth pan fyddwch yn datgan diddordeb 
mewn ymuno â’r cynllun diwygiedig. 

 
Trosi aelodaeth yng Nghynllun 2007 i’r cynllun diwygiedig.    
 
32. Os ydych yn aelod cyfredol yng Nghynllun 2007 mewn perthynas â 

gwasanaeth sy’n gysylltiedig â gwasanaeth wrth gefn a 
ddechreuodd cyn 6 Ebrill, ac sy’n ddi-dor, cewch ddewis trosi’ch 
aelodaeth yng Nghynllun 2007 i’r cynllun diwygiedig. I wneud hyn, 
rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth yng nghyfraddau’ch cyfraniadau fel 
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gweithiwr cyflogedig rhwng y cynllun diwygiedig a Chynllun 2007, 
gan gynnwys llog. Ar ôl talu’r cyfraniadau ychwanegol yn llawn, 
bydd y gwasanaeth yng Nghynllun 2007 yn cael ei gredydu i’ch 
gwasanaeth arbennig yn y cynllun diwygiedig; caiff 1/45 ei gredydu 
am bob blwyddyn lawn a gronnwyd. 

 
33. Os byddwch yn peidio â thalu’r cyfraniadau ychwanegol hyn, bydd 

eich penderfyniad i drosi’ch aelodaeth yn cael ei ddirymu gan na 
fydd gennych wasanaeth di-dor rhwng eich aelodaeth yn y ddau 
gynllun.   

 
34. Os ydych am ystyried trosi’ch aelodaeth,  rhaid i chi wneud cais i 

wneud hynny pan fyddwch yn dewis ymuno â’r cynllun diwygiedig.   
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Adran 5 – Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun 
sy’n ymuno fel aelod gohiriedig arbennig?   

 

Prynu’ch gwasanaeth yn ôl yn y cynllun diwygiedig     
 
35. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig fel aelod gohiriedig 

arbennig, cewch ddewis talu cost eich cyfraniadau hanesyddol drwy 
dalu cyfandaliad.  

 
36. Os byddwch yn dewis talu cyfandaliad bydd gennych chwe mis o’r 

dyddiad y byddwch yn dewis ymuno â’r cynllun gohiriedig i dalu’r 
cyfandaliad, neu ystyrir na fyddwch wedi ymuno â’r cynllun 
gohiriedig.    

 
37. Neu, fel arall, cewch ddewis prynu’r hawliau gwasanaeth a roddwyd 

drwy dalu cyfraniadau cyfnodol dros gyfnod o 10 mlynedd (a fydd yn 
cynnwys llog), neu nes byddwch yn gymwys i ddechrau derbyn eich 
taliadau pensiwn gohiriedig, p’un bynnag ddaw gyntaf. Pan fyddwch 
yn gymwys i ddechrau derbyn eich pensiwn gohiriedig, gallech dalu 
unrhyw swm sy’n weddill o’r cyfandaliad a gewch drwy gyfnewid 
rhan o’ch pensiwn, neu o ffynhonnell arall.  

 
38. Os nad yw’r cyfandaliad a gewch drwy gyfnewid rhan o’ch pensiwn 

yn ddigon i dalu’r holl gostau sy’n weddill mewn perthynas â 
gwasanaeth a roddwyd, bydd yn rhaid i chi dalu unrhyw swm sy’n 
ddyledus cyn pen 3 mis ar ôl dod yn gymwys i dderbyn eich taliadau 
pensiwn.     

 
Nodyn pwysig: Cyfanswm y cyfandaliad y byddwch yn ei gyfnewid, at 
ddibenion treth, fydd swm y cyfandaliad cyn i chi dalu’ch cyfraniadau 
hanesyddol, nid y cyfandaliad sy’n weddill ar ôl talu’r cyfraniadau.  
 
39. Os penderfynwch roi’r gorau i dalu’r cyfraniadau cyfnodol, neu os na 

fyddwch yn talu cost y cyfraniadau hanesyddol sy’n weddill ar ôl i chi 
ymddeol, yna caiff y gwasanaeth rydych wedi’i brynu ei gredydu pro 
rata. Ni chewch ailddechrau talu cyfraniadau cyfnodol yn 
ddiweddarach.   

 
40. Os byddwch yn marw a chithau heb orffen talu cyfraniadau cyfnodol 

mewn perthynas â gwasanaeth a roddwyd, caiff eich gwasanaeth 
pensiynadwy arbennig yn y cynllun diwygiedig ei gredydu â’r 
gwasanaeth arbennig cyfan roeddech wedi dewis ei brynu. Caiff hyn 
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ei ddefnyddio i bennu unrhyw fuddion goroeswr a fydd yn daladwy 
mewn perthynas â’ch pensiwn. 

  

41. O dan delerau’r Setliad, os byddwch yn ymuno fel aelod gohiriedig 
arbennig, ni fydd gennych hawl i drosglwyddo unrhyw fuddion 
pensiwn eraill (p’un ai o Gynllun 1992, Cynllun 2007 neu unrhyw 
drefniadau pensiwn allanol eraill) i’r cynllun diwygiedig; nac ychwaith 
i drosi gwasanaeth rhwng cynllun 2007 a’r cynllun diwygiedig. 
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Adran 6 – Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun 
sy’n ymuno fel aelod-bensiynwr arbennig?  
 

Prynu’ch gwasanaeth yn ôl yn y cynllun diwygiedig     
 
42. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun diwygiedig fel aelod-bensiynwr 

arbennig, dim ond drwy dalu cyfandaliad y gallwch dalu cost eich 
cyfraniadau hanesyddol. Bydd yn rhaid i chi dalu’r cyfandaliad i’r 
awdurdod tân perthnasol cyn pen 6 mis ar ôl dewis ymuno â’r 
cynllun diwygiedig. Ni chewch unrhyw daliadau pensiwn nes bydd y 
cyfandaliad wedi’i dalu.   

 
43. Fodd bynnag, cewch ddewis talu’ch cyfandaliad o’r cyfandaliad a 

gewch drwy gyfnewid rhan o’ch pensiwn. Os dewiswch wneud 
hynny, bydd yr awdurdod tân sy’n gyfrifol am weithredu’ch hawliau 
pensiwn yn didynnu cost lawn eich cyfandaliad hanesyddol o’r 
cyfandaliad a gewch drwy gyfnewid rhan o’ch pensiwn. Os nad yw 
gwerth y cyfandaliad hwn yn ddigon i dalu’r holl gostau sy’n weddill 
mewn perthynas â gwasanaeth a roddwyd, bydd yn rhaid i chi dalu 
unrhyw swm sy’n ddyledus cyn pen 3 mis ar ôl dod yn gymwys i 
dderbyn eich taliadau pensiwn.   

 
Nodyn pwysig: Cyfanswm y cyfandaliad y byddwch yn ei gyfnewid, at 
ddibenion treth, fydd swm y cyfandaliad cyn i chi dalu’ch cyfraniadau 
hanesyddol, nid y cyfandaliad sy’n weddill ar ôl talu’r cyfraniadau.  
 
44. Os dewiswch brynu gwasanaeth a roddwyd o ryw ffynhonnell arall, 

yn hytrach nag o’r cyfandaliad a gewch drwy gyfnewid rhan o’ch 
pensiwn, rhaid talu’r swm llawn i’r awdurdod tân cyn diwedd y 
cyfnod o chwe mis wedi i chi ddewis ymuno â’r cynllun pensiwn 
diwygiedig; neu ystyrir na fyddwch wedi dewis ymuno â’r cynllun. 

 
Trosi aelodaeth yng Nghynllun 2007 i’r cynllun diwygiedig os ydych 
eisoes yn cael pensiwn arferol/pensiwn afiechyd o dan Gynllun 2007.    
 
45. Os ydych yn aelod o Gynllun 2007 mewn perthynas â gwasanaeth a 

roddwyd, ac os ydych wedi ymddeol ers hynny ac yn cael taliadau 
pensiwn, gallwch barhau i dderbyn y taliadau hynny ond byddwch 
yn  gallu trosi gwasanaeth cyfatebol yn wasanaeth arbennig yn y 
cynllun diwygiedig. Defnyddir system wrthbwyso i ddidynnu gwerth 
eich pensiwn o dan Gynllun 2007 o’r pensiwn a gewch o dan y 
cynllun diwygiedig. Yn syml, byddwch yn cael dau bensiwn yn y pen 
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draw (y naill o dan Gynllun 2007 a’r llall o dan y cynllun diwygiedig) 
a bydd gwerth y ddau bensiwn yn cyfateb i werth y pensiwn y 
byddech wedi’i gael o dan y cynllun diwygiedig pe baech chi wedi 
trosi’r holl wasanaeth roeddech wedi’i gronni yng Nghynllun 2007 i’r 
cynllun diwygiedig. 

 
46. O dan delerau’r Setliad, os byddwch yn ymuno fel aelod-bensiynwr 

arbennig, ni fydd gennych hawl i drosglwyddo unrhyw fuddion 
pensiwn (p’un ai o Gynllun 1992, Cynllun 2007 neu unrhyw 
drefniadau pensiwn allanol eraill) i’r cynllun diwygiedig. Ni chewch 
ychwaith drosi gwasanaeth rhwng Cynllun 2007 a’r cynllun 
diwygiedig oni bai’ch bod wedi ymddeol eisoes ac yn cael pensiwn 
fel aelod o Gynllun 2007 (gweler paragraff 45 uchod). 
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Adran 7 – Beth arall y mae angen i mi ei ystyried fel rhywun 
a adawodd ei swydd oherwydd salwch rhwng 1 Gorffennaf 
2000 a 5 Ebrill 2006, gan gynnwys y ddau ddyddiad hynny?
    
 

47. Os ydych yn gyn ddiffoddwr tân wrth gefn sy’n gymwys i ymuno â’r 
cynllun diwygiedig a chawsoch eich rhyddhau o’ch swydd am 
resymau meddygol neu gadawsoch eich y swydd oherwydd 
afiechyd rhwng 1 Gorffennaf 2000 a 5 Ebrill 2006, gan gynnwys y 
ddau ddyddiad hynny, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael 
taliadau pensiwn afiechyd ôl-weithredol.  Bydd angen cadarnhad 
gan Ymarferydd Meddygol Cymwysedig Annibynnol fod gennych 
anabledd parhaol pan gawsoch eich rhyddhau, a oedd yn eich 
rhwystro rhag ymgymryd â’ch rôl fel diffoddwr tân, a bod yr 
anabledd hwnnw wedi parhau  tan ddyddiad yr asesiad meddygol 

 
48. Os ceir cadarnhad bod gennych hawl i bensiwn afiechyd ôl-

weithredol, bydd y taliadau’n weithredol o’r dyddiad y gadawsoch 
eich swydd ond bydd yn rhaid i chi fod wedi talu’r holl gyfraniadau 
hanesyddol, gan gynnwys llog. Bydd yr awdurdod tân hefyd yn talu 
cyfandaliad i chi am unrhyw daliadau pensiwn a gafodd eu hôl-
ddyddio, gan gynnwys llog.  
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Adran 8 – Pa fuddion sydd ar gael i briod, neu blentyn, 
rhywun a fyddai wedi gallu ymuno ond a fu farw yn ei 
swydd cyn 6 Ebrill 2006? 
 

49. Os chi yw priod neu bartner sifil diffoddwr tân wrth gefn a gyflogwyd 
ar, neu ar ôl, 1 Gorffennaf 2000, ac a barhaodd i ymgymryd â’r 
swydd honno tan fu farw ar, neu cyn, 5 Ebrill 2006, cewch hawlio 
grant marwolaeth a fydd yn werth dwywaith a hanner gymaint â thâl 
pensiynadwy a enillodd yr ymadawedig yn ystod ei flwyddyn olaf o 
wasanaeth. I gael y grant hwn, bydd yn rhaid gwneud cais i’r 
awdurdod tân diwethaf a gyflogodd yr ymadawedig cyn 1 Ebrill 
2015. 

 
50. Os nad oes priod neu bartner sifil yn fyw, gall plentyn cymwys yr 

ymadawedig, i’w bennu fel ar y dyddiad y bu farw’r ymadawedig, 
wneud cais am y grant marwolaeth i’r awdurdod tân cyn 1 Ebrill 
2015. Os yw’r plentyn dan oed,  gall gwarcheidwad y plentyn wneud 
cais ar ei ran.    
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Adran 9 – Rhestr termau 
 

Cyfradd 
gronni 

Y gyfran honno o gyflog terfynol yr aelod sy’n adeiladu 
am bob blwyddyn lawn o wasanaeth 

Atal pensiwn Y broses o dynnu pensiwn aelod yn ôl, yn llawn neu’n 
rhannol, os caiff ei ailgyflogi ar ôl ymddeol   
 

Cyfnewid 
 

Cyfnewid rhan o bensiwn blynyddol yr aelod i ddarparu 
cyfandaliad 
 

Cyfradd 
gyfrannu 
 

% o dâl yr aelod sy’n daladwy i gronni buddion o dan y 
cynllun  

Grant 
marwolaeth 

Cyfandaliad a gaiff ei dalu pan fydd aelod gweithredol o’r 
cynllun yn marw 
 

Pensiwn  
gohiriedig 
 

Bydd aelod sy’n dewis gadael y cynllun diwygiedig cyn 
dechrau hawlio taliadau pensiwn yn gallu hawlio pensiwn 
gohiriedig 
 

Oedran 
Pensiwn 
Gohiriedig 
 

Oedran aelod pan gaiff ddechrau hawlio pensiwn 
gohiriedig h.y. 60 oed yn y cynllun gohiriedig  

Pensiwn 
afiechyd 
 

Bydd aelod yn gallu hawlio pensiwn afiechyd os bu’n 
rhaid iddo adael ei swydd fel diffoddwr tân oherwydd 
rhesymau meddygol yn dilyn anabledd parhaol  
  

Oedran 
pensiwn 
arferol 
 

Oedran aelod pan gaiff hawlio buddion pensiwn yn syth 
ar ôl ymddeol h.y. 55 oed o dan y cynllun diwygiedig  
 

Grant 
marwolaeth 
am amser 
cyfyngedig  

Cyfandaliad a fydd ar gael i briod/partner sifil (neu 
blentyn) pe bai’r aelod wedi bod yn gymwys i ymuno â’r 
cynllun diwygiedig ond bu farw yn ei swydd ar, neu cyn, 5 
Ebrill 2006 

 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am fod yn aelod o Gynllun y 
System Dyletswydd wrth Gefn neu os hoffech ragor o wybodaeth 
am y dewisiadau sydd ar gael i chi, cysylltwch â (XXXXXX FRA). 


