
 
Rheoliadau Iawndal yn ôl Disgresiwn 

Diweddarwyd 20 Medi 2017 
 

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn unrhyw fformat arall, cysylltwch â’ch tîm Adnoddau Dynol 
ar 01267 246100. 

 
Mae’n ofynnol i’r Awdurdod gyhoeddi ei bolisi mewn perthynas â’r Rheoliadau Iawndal Dewisol dan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Gall y disgresiynau 
hyn newid, naill ai yn unol ag unrhyw newid yn y rheoliadau neu yn dilyn ystyriaeth ddyledus gan yr Awdurdod. Nid yw’r darpariaethau hyn yn rhoi unrhyw 
hawliau cytundebol. 
 
Mae disgresiynau Awdurdod Gweinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed ar gael ar www.cronfabensiwndyfed.org.uk.  Mae’r rhestr lawn o bolisïau yn ôl disgresiwn ar 
gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin ar gael ar y wefan hon hefyd. 
 

Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 
 

Disgresiwn Rheoliad Polisi 

 

Pa un a gyfrannir, faint a gyfrannir, ac o dan ba amgylchiadau y 

cyfrannir at gynllun Cyfraniadau Pensiwn Ychwanegol cost a rennir. 
16(2)(e)* ac 16(4)(d)* Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

Pa un a gyfrannir, faint a gyfrannir, ac o dan ba amgylchiadau y 

cyfrannir at drefniadau Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol cost a 

rennir yr ymrwymir iddynt ar neu ar ôl 1/4/14 

17(1) a’r Diffiniad o 

Gyfraniadau Gwirfoddol 

Ychwanegol Cost a Rennir 

yn Atodlen 1 

Cymhwyso’r disgresiwn hwn ar gyfer cyfraniadau 

aberthu cyflog. Bydd cyfraniadau cyflogeion wedi’u 

pennu yn ôl ffigwr sefydlog o £1 am bob cyfnod talu a 

fydd yn cael ei gynnwys fel rhan o’r cyfraniad ar y 

cyfan. Bydd aelodau presennol a newydd o’r cynllun 

Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol yn trosglwyddo’n 

awtomatig i’r Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol 

Cost a Rennir oni bai eu bod yn dewis peidio. 

 

Pa un a ellir talu’r cyfan neu rai o’r buddion os yw cyflogai’n lleihau 

ei oriau neu radd (ymddeoliad hyblyg). 

 

 

30(6)* 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 

http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/


 

Pa un a ddylid ildio, yn llawn neu’n rhannol, y gostyngiad 

actiwaraidd ar fuddion a delir ar ôl ymddeoliad hyblyg. 
30(8)* 

Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 

 

Pa un a ddylid hepgor, yn llawn neu’n rhannol, y gostyngiad 

actiwaraidd ar fuddion y mae aelod yn eu tynnu allan yn wirfoddol 

cyn oedran pensiwn arferol. 

30(8)* 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 

 

Pa un a ddylid caniatáu pensiwn ychwanegol i aelod gweithredol 

neu o fewn 6 mis i roi’r gorau i fod yn aelod gweithredol oherwydd 

colli swydd neu effeithlonrwydd busnes (hyd at £6,500 yn 

ychwanegol y flwyddyn) 

31* Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 
Rheoliadau Pensiwn Llywodraeth Leol (Darpariaethau Trosiannol, Arbedion a Diwygio) 2014  

 

Disgresiwn Rheoliad Polisi 

 

Pa un a ddylid “troi ymlaen” y rheol 85 mlynedd ar gyfer aelod sy’n 

tynnu buddion allan yn wirfoddol pan fo’n 55 oed neu wedi hynny a 

chyn ei fod yn 60 oed. 
 

Atodlen 2,  

paragraff 1(2) a 2(2)* 

 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 

 

Pa un a ddylid hepgor, ar sail dosturiol, y gostyngiad actiwaraidd a 

gymhwysir i fuddion o aelodaeth cyn 1 Ebrill 2014 lle mae’r Cyflogwr 

wedi ‘troi ymlaen’ y Rheol 85 Mlynedd ar gyfer aelod sy’n tynnu 

buddion allan yn wirfoddol pan fo’n 55 oed neu wedi hynny a chyn ei 

fod yn 60 oed.  
 

 

Atodlen 2,  

paragraff 2(3)*  

 

 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 

 
 
 
 
 



 
 

Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Buddion, Aelodaeth a Chyfraniadau) 2007 

 

Disgresiwn Rheoliad Polisi 

 

Pa un a ddylai aelodaeth, ar gyfer aelod sy’n gadael ar sail colli swydd 

neu effeithlonrwydd busnes ar neu cyn 31 Mawrth 2014, gael ei 

chynyddu (hyd at 10 mlynedd). Byddai’n rhaid i’r penderfyniad i 

wneud hynny gael ei wneud o fewn 6 mis i’r dyddiad gadael. Felly 

mae’r disgresiwn hwn yn cael ei ddisbyddu’n llawn ar ôl 30 Medi 

2014.  
 

12* Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Pa un a ddylid caniatáu cais i fuddion gohiriedig gael eu talu’n gynnar 

pan fo’r aelod yn 55 oed neu ar ôl hynny a chyn ei fod yn 60 oed. 
 

30(2)* 

 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 
 

Pa un a ddylid hepgor, ar sail dosturiol, y gostyngiad actiwaraidd a 

gymhwysir i fuddion gohiriedig a delir yn gynnar dan Reoliad 30. 
 

30(5)* 

 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 
 

Pa un a ddylid caniatáu i bensiwn afiechyd haen 3 a ataliwyd gael ei 

dalu’n gynnar pan fo’r aelod yn 55 oed neu ar ôl hynny a chyn ei fod 

yn 60 oed. 
 

 

30A(3)* 

 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 

 

Pa un a ddylid hepgor, ar sail dosturiol, y gostyngiad actiwaraidd a 

gymhwysir i fuddion a delir yn gynnar dan Reoliad 30A. 
 

 

30A(5)* 

 
Ystyried yr holl geisiadau gan gynnwys yr holl faterion 

ariannol ac o ran darparu gwasanaethau 

 
 
 

 



 
 

 
Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 (fel y’i diwygiwyd) 

 

Disgresiwn Rheoliad Polisi 

 

Caniatáu cais gan ymadawr ar ôl 31.3.98. / cyn 1.4.08. neu gan 

gynghorydd bod buddion yn cael eu talu’n gynnar pan fo’r aelod yn 

50/55 oed neu ar ôl hynny a chyn ei fod yn 60 oed. 
 

31(2)* 

 
Cymryd camau priodol yng ngoleuni’r amgylchiadau 

sy’n gysylltiedig â phob achos 

 

hepgor, ar sail dosturiol, y gostyngiad actiwaraidd a gymhwysir i 

fuddion a delir yn gynnar ar gyfer ymadawr neu gynghorydd sy’n 

ymadael ar ôl 31.3.98. / cyn 1.4.08. 
 

31(5)* 

 
Cymryd camau priodol yng ngoleuni’r amgylchiadau 

sy’n gysylltiedig â phob achos 

 

Talu buddion o’r Dyddiad Ymddeol Arferol i gynghorwyr sydd wedi 

optio allan a chyflogwyr sydd wedi optio allan cyn 1.4.08 dim ond os 

yw’r cyflogwr yn cytuno. 

31(7A)* 
Cymryd camau priodol yng ngoleuni’r amgylchiadau 

sy’n gysylltiedig â phob achos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Rheoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar)  

(Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2006 (fel y’u diwygiwyd) 

 
Dan Reoliad 7 o’r Rheoliadau Iawndal yn ôl Disgresiwn, mae’n ofynnol i bob awdurdod (ac eithrio Corff Derbyniedig) lunio ac adolygu polisi sy’n berthnasol o 

ran arfer ei ddisgresiwn mewn perthynas â’r canlynol 

 

Disgresiwn Rheoliad Polisi 

 

Seilio taliadau colli swydd ar dâl wythnosol gwirioneddol lle mae hyn 

yn uwch na’r terfyn ar gyfer tâl wythnosol statudol.  
 

5 

 
Bydd taliadau colli swydd yn seiliedig ar dâl wythnosol 

gwirioneddol 
 

 

Dyfarnu iawndal sy’n cyfateb i hyd at 104 wythnos o dâl mewn 

achosion o golli swydd, terfynu cyflogaeth ar sail effeithlonrwydd, 

neu ddiwedd penodiad ar y cyd.  
 

6 

Bod yn seiliedig ar wythnosau colli swydd statudol 
wedi’i luosi ag 1.5, e.e. lle bydd yr Awdurdod yn talu 

hyd at uchafswm o 45 wythnos. 
 

Lle mae’r aelod yn 55 oed a throsodd, bydd buddion 
pensiwn yn cael eu talu iddo ar unwaith ar gyfradd 

heb ei gostwng. 
 

Os yw ar sail effeithlonrwydd, bydd buddion pensiwn 
yn cael eu talu i’r aelod ar unwaith ar gyfradd heb ei 

gostwng YN UNIG. 
 

Dyfarnu blynyddoedd ychwanegol digolledu i berson sy’n 50 oed neu 

drosodd ac sydd â 5 mlynedd neu fwy o aelodaeth (neu aelodaeth 

dybiannol) o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol mewn achosion o 

golli swydd, terfynu cyflogaeth ar sail effeithlonrwydd, neu ddiwedd 

penodiad ar y cyd a ddigwyddodd ar ôl 30 Medi 2006 a chyn 1 Ebrill 

2007 (ond dim ond os oedd y gyflogaeth wedi dechrau cyn 1 Hydref 

2006) 

11(2) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 



 
 

Rheoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) 

(Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2000 (fel y’u diwygiwyd) 

 
Dan Reoliad 26 o’r Rheoliadau Iawndal yn ôl Disgresiwn, mae’n ofynnol i bob awdurdod (ac eithrio Corff Derbyniedig) lunio ac adolygu polisi sy’n berthnasol 

o ran arfer ei ddisgresiwn mewn perthynas â’r canlynol: 
 

Disgresiwn Rheoliad Polisi 

 

Sut i ddosrannu taliad blynyddoedd ychwanegol digolledu blynyddol 

unrhyw briod neu bartner sifil sy’n dal yn fyw lle mae’r ymadawedig yn 

cael ei oroesi gan fwy nag un priod neu bartner sifil. 
 

21(4) 
Mae blynyddoedd ychwanegol digolledu’n 

dal i fod yn berthnasol 

 

Sut y bydd yn penderfynu i bwy y bydd unrhyw daliadau blynyddoedd 

ychwanegol digolledu blynyddol yn cael eu talu lle nad yw pensiynau plant 

yn daladwy dan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (am nad oedd y 

cyflogai wedi ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol) ac, mewn 

achos o’r fath, sut y bydd y blynyddoedd ychwanegol blynyddol yn cael eu 

dosrannu ymhlith y plant cymwys. 
 

25(2) 
Mae blynyddoedd ychwanegol digolledu’n 

dal i fod yn berthnasol 

 

Yn achos priod i berson a roddodd y gorau i gyflogaeth cyn 1 Ebrill 1998 a 

lle mae’r priod neu’r partner sifil yn ailbriodi, yn ymrwymo i bartneriaeth 

sifil newydd neu’n cyd-fyw ar ôl 1 Ebrill 1998, pa un a ddylai’r rheolau atal 

pensiwn arferol gael eu datgymhwyso, h.y. a ddylid parhau i dalu taliadau 

blynyddoedd ychwanegol digolledu blynyddol y priod neu’r partner sifil. 
 

21(7) 
Mae blynyddoedd ychwanegol digolledu’n 

dal i fod yn berthnasol 

 

Os mai polisi’r awdurdod, dan y penderfyniad blaenorol yw cymhwyso’r 

rheolau atal arferol, pa un a ddylai taliad blynyddoedd ychwanegol 

digolledu blynyddol y priod neu’r partner sifil gael ei adfer ar ddiwedd yr 

ail briodas, y bartneriaeth sifil newydd neu’r trefniant cyd-fyw. 

21(5) Amherthnasol 



 
 

Mewn perthynas â phriod neu bartner sifil i berson a roddodd y gorau i’w 

gyflogaeth cyn 1 Ebrill 1998 a lle mae’r priod neu’r partner sifil yn ailbriodi 

neu’n cyd-fyw neu’n ymrwymo i bartneriaeth sifil ar neu ar ôl 1 Ebrill 1998 

gyda pherson arall sydd hefyd â hawl i daliad blynyddoedd ychwanegol 

digolledu blynyddol priod neu bartner sifil, pa un a ddylai’r rheol sy’n ei 

gwneud yn ofynnol i un ohonynt fynd heb y taliad tra pery cyfnod y 

briodas, y bartneriaeth sifil neu’r trefniant cydfyw gael ei datgymhwyso, 

h.y. a ddylid parhau i dalu taliadau blynyddoedd ychwanegol digolledu 

blynyddol priod neu bartner i’r ddau ohonynt. 
 

21(7) 
Mae blynyddoedd ychwanegol digolledu’n 

dal i fod yn berthnasol 

 

Pa un a ddylid gostwng neu atal taliad blynyddoedd ychwanegol digolledu 

blynyddol yr aelod yn ystod unrhyw gyfnod pan gaiff ei gyflogi drachefn 

mewn llywodraeth leol ac i ba raddau y dylid gwneud hynny. 
 

17 

Ddim yn cael ei ostwng mwyach; fe’i 
dilëwyd ar 01/10/2006.  * Ar gyfer 

pensiwn afiechyd haenog gweler polisi yn 
ôl disgresiwn Cronfa Bensiwn Dyfed 

 

Sut i ostwng taliad blynyddoedd ychwanegol digolledu blynyddol yr aelod 

wedi i gyfnod pan gaiff ei gyflogi drachefn mewn llywodraeth leol ddod i 

ben. 
  

19 

Ddim yn cael ei ostwng mwyach; fe’i 
dilëwyd ar 01/10/2006.  * Ar gyfer 

pensiwn afiechyd haenog gweler polisi yn 
ôl disgresiwn Cronfa Bensiwn Dyfed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Disgresiynau dan Reoliadau Llywodraeth Leol (Taliadau yn ôl Disgresiwn) (Lwfansau Anafiadau) 2011 
 
Dan Reoliad 14 o’r Rheoliadau Lwfansau Anafiadau, mae’n ofynnol i bob cyflogwr sy’n defnyddio’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (ac eithrio Corff 
Derbyniedig) lunio, cyhoeddi ac adolygu polisi y bydd yn ei gymhwyso wrth arfer ei bwerau yn ôl disgresiwn i wneud unrhyw ddyfarniad dan y Rheoliadau 
Lwfansau Anafiadau mewn perthynas ag ymadawyr, marwolaethau a gostyngiadau mewn cyflogau a ddigwyddodd ar ôl 15 Ionawr 2012. 

  

Disgresiwn Rheoliad Polisi 

 

Pa un a ddylid caniatáu lwfans anaf yn dilyn gostyngiad mewn 

cydnabyddiaeth ariannol o ganlyniad i gael anaf neu ddal clefyd fel rhan o 

gyflawni dyletswyddau’r swydd. 
 

3(1) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Faint o lwfans anaf yn dilyn gostyngiad mewn cydnabyddiaeth ariannol o 

ganlyniad i gael anaf neu ddal clefyd fel rhan o gyflawni dyletswyddau’r 

swydd. 
 

3(4) ac 8 Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Penderfynu a yw person yn dal i fod â hawl i lwfans anaf a ddyfarnwyd 

dan Reoliad 3(1). 
 

3(2) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Pa un a ddylid caniatáu lwfans anaf yn dilyn rhoi’r gorau i gyflogaeth o 

ganlyniad i gael anaf neu ddal clefyd fel rhan o gyflawni dyletswyddau’r 

swydd. 
 

4(1) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Faint o lwfans anaf yn dilyn rhoi’r gorau i gyflogaeth o ganlyniad i gael 

anaf neu ddal clefyd fel rhan o gyflawni dyletswyddau’r swydd. 
 

4(3) ac 8 Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Penderfynu a yw person yn dal i fod â hawl i lwfans anaf a ddyfarnwyd 

dan Reoliad 4(1). 
4(2) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 



 
 

Pryd i atal neu roi terfyn ar lwfans anaf a ddyfarnwyd dan Reoliad 4(1) os 

yw person yn sicrhau cyflogaeth â thâl am ddim llai na 30 awr yr wythnos 

am gyfnod o ddim llai na 12 mis. 
 

4(5) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Pa un a ddylid caniatáu lwfans anaf yn dilyn rhoi’r gorau i gyflogaeth â 

hawl i bensiwn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar unwaith lle’r oedd 

taliad Rheoliad 3 yn cael ei wneud ar y dyddiad y rhoddwyd y gorau i’r 

gyflogaeth ond lle nad yw Rheoliad 4 yn berthnasol.  
 

 

 

6(1) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Pennu swm unrhyw lwfans anaf a fydd yn cael ei dalu dan Reoliad 6(1). 
 

 

6(1) 
Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Penderfynu a ddylid, a phryd y dylid, rhoi’r gorau i dalu lwfans anaf sy’n 

daladwy dan Reoliad 6(1). 

 

6(2) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Pa un a ddylid caniatáu lwfans anaf i briod, partner sifil, partner cyd-fyw 

enwebedig neu ddibynnydd cyflogai sy’n marw o ganlyniad i gael anaf neu 

ddal clefyd fel rhan o gyflawni dyletswyddau’r swydd. 
 

7(1) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Pennu swm unrhyw lwfans anaf a fydd yn cael ei dalu dan Reoliad 7(1). 
 

 

7(2) ac 8 
Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 

Penderfynu a ddylid, a phryd y dylid, rhoi’r gorau i dalu lwfans anaf sy’n 

daladwy dan Reoliad 7(1). 
 

 

7(3) Peidio â chymhwyso’r disgresiwn hwn 

 


