Coronafirws (COVID-19) Cwestiynau Cyffredin ar gyfer aelodau
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
Rwy'n cael trafferthion ariannol ar hyn o bryd, a allaf leihau fy nghyfraniadau pensiwn?
Fe allwch feddwl am ymuno â'r Adran 50/50. Os gwnewch hynny, byddwch chi wedyn yn talu
hanner eich cyfraniadau arferol ond, tra'ch bod chi yn yr Adran 50/50, dim ond hanner eich
pensiwn arferol y byddwch chi'n ei adeiladu. Os oes gennych chi fwy nag un swydd gallwch
ddewis yr opsiwn 50/50 mewn un, rhai, neu eich holl swyddi.
Os ydych yn ethol i ddod i mewn i’r Adran 50/50, NI fydd eich grant marwolaeth na eich
buddion ymddeoliad salwch yn cael eu heffeithio.
Gallwch weld y bandiau cyfraniadau pensiwn ar wefan aelod CPLlL
Os gostyngir fy nghyflog, pa effaith a gaiff hyn ar fy mhensiwn?
Bydd hyn yn dibynnu ar y rheswm dros y gostyngiad:

• Os ydw i ar absenoldeb salwch?
Os ydych i ffwrdd o'r gwaith oherwydd salwch neu anaf a bod eich cyflog cytundebol yn cael ei
ostwng, neu os nad ydych yn derbyn unrhyw dâl, yna defnyddir ffigur tâl tybiannol i weithio
allan eich pensiwn i sicrhau nad yw eich pensiwn yn cael ei effeithio. Gelwir y tâl tybiannol hwn
yn dâl pensiynadwy tybiedig
Byddwch yn parhau i dalu'ch cyfraniadau CPLlL sylfaenol ar unrhyw dâl a gewch tra byddwch i
ffwrdd yn sâl. Os ydych chi ar absenoldeb salwch di-dâl, ni fyddwch yn talu unrhyw gyfraniadau.
Os ydych chi yn Adran 50/50 y cynllun a bod eich cyflog yn cael ei ostwng i sero oherwydd
absenoldeb salwch di-dâl, byddwch chi'n cael eich symud yn awtomatig i brif ran y cynllun o
ddechrau'r cyfnod tâl nesaf (os ydych chi dal ddim yn derbyn unrhyw dâl). Mae hyn yn golygu
o'r pwynt hwnnw ymlaen, byddwch chi'n cronni buddion pensiwn llawn yn y CPLlL er nad ydych
chi'n talu cyfraniadau pensiwn.
• Os ydw i wedi cael cyfnod o absenoldeb di-dâl awdurdodedig?
Os yw'ch cyflogwr yn caniatáu ichi gymryd cyfnod o absenoldeb di-dâl, ni fydd y cyfnod yn cyfri
at ddibenion pensiwn oni bai eich bod yn dewis talu Cyfraniadau Pensiwn Ychwanegol (CPY) i
brynu swm y pensiwn a gollwyd yn ystod y cyfnod hwnnw o absenoldeb.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth, defnyddio cyfrifiannell ar-lein, a lawr lwytho ffurflen
gais, o wefan aelod CPLlL

Os dewiswch CPY i brynu swm y pensiwn a gollir cyn pen 30 diwrnod ar ôl dychwelyd i'r gwaith
(neu gyfnod hirach os yw'ch cyflogwr yn caniatáu hynny), bydd y gost yn cael ei rhannu
rhyngoch chi a'ch cyflogwr.
• Os ydw i i ffwrdd o'r gwaith am resymau eraill?
Os ydych chi ar:
• absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu, neu dadolaeth, neu absenoldeb rhiant a rennir,
• absenoldeb lluoedd wrth gefn, neu
• streic
gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ar wefan aelod CPLlL
Mae Coronafirws (Covid-19) yn effeithio ar y farchnad stoc, ydy hyn yn golygu byddaf yn cael
llai o bensiwn pan fyddaf yn ymddeol?
Mae'r CPLlL yn gynllun pensiwn buddion diffiniedig, felly nid yw buddion eich prif gynllun yn
gysylltiedig â pherfformiad y farchnad stoc ac yn lle hynny fe'u cyfrifir yn seiliedig ar eich tâl
pensiynadwy a nifer y blynyddoedd fel aelod.
Gallwch fod yn sicr na fydd unrhyw symudiadau yn y farchnad stoc yn effeithio ar fuddion eich
prif gynllun.
Fodd bynnag, mae unrhyw gynllun Cyfraniad Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) mewnol a allai fod
gennych yn drefniant cyfraniadau diffiniedig; os felly, bydd gwerth y gronfa fuddsoddi o'ch
dewis yn gysylltiedig â pherfformiad y farchnad stoc a gallai gael ei effeithio.
A fydd y sefyllfa bresennol o ran coronafirws yn effeithio ar daliad fy mhensiwn?
Na, bydd Cronfeydd Pensiwn yn parhau i dalu pensiynau fel arfer.
A allai sgamiau pensiwn gynyddu yn ystod yr achosion Coronafirws (Covid-19)?
Gallent, gwyliwch am sgamiau sy'n gysylltiedig â coronafirws (Covid-19). Mae'r sgamiau hyn ar
sawl ffurf a gallent fod yn ymwneud â pholisïau yswiriant, trosglwyddiadau pensiynau, neu
gyfleoedd buddsoddi enillion uchel, gan gynnwys buddsoddiadau mewn asedau crypto.
Mae sgamwyr yn soffistigedig, manteisgar a byddant yn rhoi cynnig ar lawer o bethau. Maen
nhw hefyd yn debygol iawn o dargedu'r bregus. Gwyliwch rhag buddsoddiadau sy'n ymddangos
yn rhy dda i fod yn wir. Os penderfynwch fuddsoddi mewn rhywbeth sy'n cynnig enillion uchel
neu mewn ased crypto, dylech fod yn barod i golli'ch holl arian.

Er mwyn helpu i amddiffyn eich hun dylech:
• Gwrthod cynigion sy'n dod allan o nunlla.
• Gwyliwch rhag hysbysebion ar sianeli cyfryngau cymdeithasol a thalu am / noddi hysbysebion
ar-lein.
• Defnyddiwch Gofrestr a Rhestr Rhybuddio FCA i wirio gyda phwy rydych chi'n delio.
• Peidiwch â chlicio dolenni nac agor e-byst gan anfonwyr nad ydych chi'n eu hadnabod eisoes.
• Osgoi cael eich rhuthro neu dan bwysau i wneud penderfyniad.
• Os yw cwmni'n eich ffonio chi'n annisgwyl, defnyddiwch y manylion cyswllt ar y Gofrestr i
wirio eich bod chi'n delio â'r cwmni dilys.
• Peidiwch â rhoi manylion personol (manylion banc, cyfeiriad, yswiriant / pensiynau / manylion
buddsoddi presennol).
Os ydych chi'n amau sgâm, ffoniwch Action Fraud ar unwaith ar 0300 123 2040.
Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r llywodraeth i ddeall yn llawn sut y bydd y sefyllfa
bresennol yn effeithio ar weithwyr â chyfoeth, y rhai sydd wedi gorfod cymryd absenoldeb didâl gorfodol, a staff a drosglwyddwyd i'r GIG. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon wrth i ni gael
mwy o wybodaeth.

