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Rhagair gan y Gweinidog Gwladol dros Bensiynau 
Mae’r Llywodraeth hon yn credu y dylai Pensiwn y Wladwriaeth fod yn sylfaen gadarn 
ar gyfer incwm mewn bywyd hwyrach. Dyna pam mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo 
i adfer y cyswllt enillion gyda Phensiwn y Wladwriaeth sylfaenol o Ebrill 2011, gyda 
‘gwarant driphlyg’ y bydd Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol yn codi o’r uchaf o 
gyfartaledd enillion, prisiau, neu 2.5%. 

Mae mwy ohonom nawr, nac erioed, yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ac yn 
byw i hawlio Pensiwn y Wladwriaeth am fwy o amser. Mae cynnydd mewn hirhoedledd 
yn achos dathliad. Ond roedd yr amserlen wedi’i ddeddfu ar gyfer cynyddiadau mewn 
oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar ddisgwyliadau hirhoedledd sydd wedi 
cael eu hadolygu ers hynny. Felly mae’r rheini sy’n nesáu at ymddeoliad nawr yn mynd i 
fod yn hawlio Pensiwn y Wladwriaeth am fwy o amser nag y disgwyliwyd. 

Wrth wynebu’r disgwyliad oedran cynyddol, mae peidio newid yr amserlen i 
gynyddu oedran Pensiwn y Wladwriaeth i 66 yn peryglu cynhaliaeth y system 
Bensiwn y Wladwriaeth. Fel mae gwelliannau hirhoedledd yn cael eu rhannu rhwng 
y cenedlaethau, mae’n deg fod y costau yn cael eu rhannu hefyd. Felly, mae’r 
Llywodraeth wedi penderfynu dod a’r cynnydd mewn oedran Pensiwn y Wladwriaeth 
i 66 ymlaen. Bydd y cynnydd yn dechrau dod i rym yn Rhagfyr 2018. Bydd yr oedran 
Pensiwn y Wladwriaeth i ddynion a merched yn 66 o Ebrill 2020. 

Dim ond un cam yw hwn i sicrhau fod y Pensiwn y Wladwriaeth yn addas ar gyfer y 
byd rydym yn byw ynddo. Oherwydd mwy o gynnydd na’r disgwyl mewn hirhoedledd 
rydym wedi ei weld, ac efallai byddwn yn gweld, bydd y Llywodraeth hon yn parhau 
i weithredu i gadw’r system yn deg, cynaliadwy, ac yn sylfaen gadarn i bobl mewn 
ymddeoliad. 

Steve Webb AS 
Gweinidog Gwleidyddol dros Bensiynau 
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Crynodeb Gweithredol
 

1.	 Mae ein cymdeithas yn byw’n hirach. Mae cyfran llawer uwch o bobl nawr yn byw i 65 nac 
erioed. Heddiw, gall dyn 65 ddisgwyl byw i 86, a merch 65 i 89, ar gyfartaledd1. 

2.	 Mae’r ffaith fod pobl yn byw’n hirach yn newyddion da. Fodd bynnag, mae angen i’r system 
Pensiwn y Wladwriaeth gael ei chynnal a bod yn deg i bob cenhedlaeth. Nid yw’r oedran Pensiwn 
y Wladwriaeth wedi cadw’n unol â newidiadau demograffig. Roedd y Ddeddf Pensiynau 2007 
yn deddfu i oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ddynion a merched i gynyddu i 66 erbyn 2026, i 67 
erbyn 2036, ac i 68 erbyn 2046. Ond mae cynyddiad dilynol mewn disgwyliad oes ar gyfartaledd 
wedi digwydd llawer cynt na’r rhagamcaniadau yr oedd yr amserlen hon yn seiliedig arnynt. Ers 
hynny mae’r rhagamcaniadau swyddogol ar gyfer y rhai sy’n cyrraedd 65 yn 2026 wedi cynyddu 
o 1.5 blwyddyn i ddynion a 1.6 blwyddyn i ferched. 

3.	 Disgwylir i’r adolygiadau hyn mewn rhagamcaniadau disgwyliad oes, dim ond i’r rhai sy’n 
cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth eleni olygu costau Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol 
o £6.5 biliwn dros oes y garfan hon. 

4.	 Wrth wynebu’r her ddemograffig hon, mae’r Llywodraeth wedi adolygu’r amseriad y cynnydd 
mewn oedran Pensiwn y Wladwriaeth i 66. Mewn ymateb i Alwad am Dystiolaeth, mae llawer 
o bobl wedi cydnabod yr angen i’r oedran Pensiwn y Wladwriaeth gynyddu, ac i gynyddu yng 
nghynt na gynlluniwyd. Fodd bynnag, roedd ymatebwyr yn pryderu fod y rheini sy’n cael eu 
heffeithio yn cael digon o rybudd; fod y gyfran o oedran hŷn sy’n cael ei dreulio mewn iechyd da 
yn cael ei ystyried; ac efallai gallai pobl gael eu heffeithio yn wahanol. 

5.	 Ar hyn o bryd mae oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ferched yn cynyddu o 60 i fod yn gyfartal a 
dynion yn 65 erbyn Ebrill 2020. I alluogi cynnydd cynharach i 66, bydd yr amserlen cydraddoli 
yn cael ei addasu o Ebrill 2016 fel bod oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ferched yn cyrraedd 65 
erbyn Tachwedd 2018. Bydd hyn hefyd yn effeithio isafswm oedran cymhwyso ar gyfer Credyd 
Pensiwn, sy’n seiliedig ar, ac yn cynyddu yn unol â, oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ferched. 

1.	 Prif ragamcaniadau, disgwyliad oes y garfan ar gyfartaledd. Dadansoddiad yr Adran Gwaith a Phensiynau yn seiliedig ar ONS Cohort Life 
Tables i’r DU (2008), prif ragamcaniadau. 
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6.	 Mae’r Llywodraeth wedi penderfynu dylai’r cynnydd i 66 ddod ymlaen, fel bod oedran Pensiwn y 
Wladwriaeth yn cynyddu o 65 yn Rhagfyr 2018 i 66 erbyn Ebrill 2020 i ddynion a merched. Bydd 
y cynnydd yn cael ei gyflwyno yn raddol ar gyfradd o dri mis o gynnydd fesul mewn oedran 
Pensiwn y Wladwriaeth pob pedwar mis. 

7.	 Mae’r penderfyniad hwn yn golygu bydd cyfanswm o 4.9 miliwn o bobl ym Mhrydain Fawr 
yn cael newid yn eu hoedran Pensiwn y Wladwriaeth. O’r rhain bydd 4.4 miliwn o ddynion a 
merched yn cael cynnydd yn eu hoedran Pensiwn y Wladwriaeth o flwyddyn neu lai. Canlyniad 
hyn fydd £30.4 biliwn o arbedion rhwng 2016/17 a 2025/26, fyddai fel arall angen cael eu talu 
gan y boblogaeth oedran gweithio. 

8.	 Bydd dod a’r cynnydd ymlaen i 66 yn golygu fod y rheini sy’n elwa o gynnydd hirhoedledd hefyd 
yn rhannu’r costau. Bydd Pensiwn y Wladwriaeth yn fwy fforddiadwy, ac yn parhau i ddarparu’r 
sylfaen gadarn rydym angen ar gyfer sicrwydd mewn bywyd hŷn. 
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