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Beth yw pensiwn?

00:00
Pensiynau yn Syml: Beth yw pensiwn?

00:05
Gall meddwl faint o arian y bydd ei angen arnoch pan fyddwch yn 
rhoi'r gorau i weithio yn ddiweddarach mewn bywyd fod yn frawychus.

00:12
Gall ymddangos mor bell i ffwrdd 

00:14
fel ei fod yn ymarfer dibwrpas.

00:17
Ond mae'n bwysig dechrau cynllunio mor gynnar ag y gallwch. 

00:21
Cyn gynted y byddwch chi'n dechrau cynilo, mwya’ byd y bydd eich 
pensiwn yn tyfu!

00:26
Yma yn Llywodraeth Leol, mae gennym ffordd wych i chi adeiladu 
rhywbeth sy'n addas i'ch ffordd o fyw.

00:33
Mae'n bensiwn Budd Diffiniedig sy'n seiliedig ar eich cyflog a pha 
mor hir rydych chi wedi talu i mewn.

00:41
Fe'i gelwir yn Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, neu CPLlL yn fyr.

00:49
Rydych chi a'ch cyflogwr yn talu tuag at gost eich pensiwn.

00:53
Ac wrth i'ch cyfraniadau pensiwn gael eu cymryd o'ch cyflog cyn i 
dreth gael ei chyfrifo, 

00:59
byddwch yn talu llai o dreth ar eich enillion.

01:03
Mae'n hawdd ymuno â'r cynllun.

01:06
Os yw'ch contract am 3 mis neu fwy, byddwch chi'n ymuno â'r cynllun 
yn awtomatig ar eich diwrnod cyntaf.

01:13
Os yw'ch contract am lai na 3 mis, 



01:16
neu os ydych wedi optio allan gallwch ddewis ymuno â'r cynllun ar 
unrhyw adeg.

01:23
Ewch i wefan CPLlL i gael mwy o wybodaeth am y Cynllun 
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01:27
lle gallwch wylio mwy o’n fideos ‘Pensiynau yn Syml’.

01:33
CPLlL. I chi. Am nawr. I’r dyfodol.

01:37
Mae'r fideo hwn ar gyfer gweithwyr yng Nghymru a Lloegr sy'n gymwys 
i ymuno â'r CPLlL. Mae'n darparu gwybodaeth gyffredinol yn unig ac 
nid yw'n cynrychioli cyngor ariannol. Nid yw'n darparu unrhyw 
hawliau cytundebol na statudol ac os bydd unrhyw anghydfod bydd y 
ddeddfwriaeth briodol yn drech.


