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Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys  

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  
Arweiniad Gweithwyr i’r  

Drefn Datrys Anghydfodau Fewnol 
 

 
Sylwer : Mae’r wybodaeth hon yn arweiniad syml i’r modd y mae’r drefn datrys anghydfodau 

fewnol yn gweithredu yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, ac fe’i darperir er gwybodaeth 
gyffredinol yn unig. Nid yw’n rhoi sylw i bob dim. Nid yw’n ddehongliad o reoliadau’r cynllun. Os 
ceir unrhyw wahaniaethau anfwriadol, rheoliadau’r cynllun fydd yn trechu. Nid yw’r arweiniad hwn 
yn cyflwyno dim hawliau statudol na chytundebol.  

 
YMHOLIADAU  

Os nad ydych chi’n siŵr pa fuddion y mae gennych hawl iddynt, neu os oes gennych broblem 
gyda’ch buddion, naill ai ffoniwch y rhif ar y llythyr yr anfonodd eich cyflogwr neu eich awdurdod 
gweinyddu atoch, neu cysylltwch â Chronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys.   

Yn wir, mae llawer o’r problemau a gaiff yr aelodau yn cael eu datrys fel hyn. Gallent gael eu 
hachosi gan gamddealltwriaeth neu wybodaeth anghywir, a mater bach yw esbonio neu unioni’r 
rhain. Gallai ymholiad anffurfiol fel hwn arbed llawer o amser a thrafferth i chi.  

 
PENDERFYNIADAU  

O’r diwrnod y mae rhywun yn dechrau swydd gyda chyflogwr, hyd at y diwrnod pan delir buddion 
neu fuddion goroeswr, mae’n rhaid i’r cyflogwr a’r awdurdod gweinyddu wneud penderfyniadau 
dan reolau’r Cynllun Pensiwn sy’n effeithio arnoch chi (neu fuddiolwyr sy’n byw ar eich ôl). Pan 
gewch chi (neu’ch dibynyddion) eich hysbysu o benderfyniad dylech sicrhau, cyn belled ag y 
gallwch, ei fod yn seiliedig ar y manylion cywir a’ch bod yn cytuno gyda’r penderfyniad.  

 
CWYNION  

Os nad ydych chi’n fodlon gydag unrhyw benderfyniad sy’n effeithio arnoch ac a wneir yng 
nghylch y Cynllun Pensiwn, mae gennych hawl gofyn i’r penderfyniad gael ei adolygu dan y drefn 
gwyno ffurfiol. Mae gennych hefyd hawl i ddefnyddio’r drefn os yw eich cyflogwr neu’ch awdurdod 
gweinyddu i fod wedi gwneud penderfyniad, ond heb wneud hynny. Enw swyddogol y drefn 
gwyno yw’r “drefn datrys anghydfodau fewnol”.   

Ceir hefyd nifer o gyrff rheoleiddio eraill, megis y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS), y 
gallent eich helpu o bosib. Cânt eu disgrifio yn yr adran “Help Ychwanegol” isod.   

 
Rhennir y drefn gwyno ffurfiol yn ddau gam. Caiff llawer o gwynion eu datrys yn y cam cyntaf. 
Dylai unrhyw gŵyn a wnewch gael ei thrin yn ddifrifol, a’i hystyried yn drylwyr ac yn deg.  
 
Gallwch ofyn i rywun fynd â’ch cwyn ymlaen ar eich rhan. Gallai hwn fod, er enghraifft, yn 
swyddog undeb llafur, yn swyddog lles, neu’n ŵr, yn wraig neu’n bartner, neu’n gyfaill i chi.



 

 
Ni chodir dim ffi ar unrhyw gam am ymchwilio i gŵyn dan y drefn datrys anghydfodau fewnol. Ond 
chi sy’n gyfrifol am dalu’r treuliau yr ewch chi (a/neu eich cynrychiolydd) iddynt o safbwynt amser, 
deunydd ysgrifennu a phostio. 
 
Ar unrhyw adeg yn ystod y drefn gwyno ffurfiol gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori ar 
Bensiynau (TPAS) am wybodaeth a chyngor (gweler yr adran “Help Ychwanegol”).  
 
Cofiwch, cyn mynd i’r drafferth o wneud cwyn ffurfiol bydd eich cyflogwr a Chronfa Bensiwn 
Cyngor Sir Powys yn croesawu’r cyfle i geisio datrys y mater yr ydych chi’n anfodlon ag ef mewn 
ffordd anffurfiol. Efallai y byddai’n werth i chi holi eto a ydynt yn gwybod bod gennych bryderon, a 
pham. 

 
 
 
Y cam cyntaf  

 
Os oes angen i chi wneud cwyn ffurfiol, dylech ei gwneud: 

yn ysgrifenedig, gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar 
dudalennau 6-8, a chyn pen 6 mis o’r diwrnod pan 
ddywedwyd wrthych am y penderfyniad yr ydych chi 
eisiau cwyno amdano.  

Bydd eich cwyn yn cael ei hystyried yn ofalus gan unigolyn a enwebir gan y corff a wnaeth y 
penderfyniad yr ydych chi’n dymuno cwyno amdano. Mae’r arweiniad hwn yn cyfeirio ato fel yr 
“Unigolyn Dynodedig”. Mae gofyn i’r unigolyn hwnnw roi ei benderfyniad i chi yn ysgrifenedig.  

Os yw penderfyniad yr Unigolyn Dynodedig yn groes i’r penderfyniad y gwnaethoch gwyno 
amdano, bydd yn rhaid i’r cyflogwr neu’r awdurdod gweinyddu a wnaeth y penderfyniad 
gwreiddiol yn awr ddelio â’ch achos yn unol â phenderfyniad yr Unigolyn Dynodedig.   

Os yw’r penderfyniad y gwnaethoch gwyno amdano yn ymwneud ag ymarfer disgresiwn 
gan y cyflogwr neu’r awdurdod gweinyddu, a bod yr Unigolyn Dynodedig yn penderfynu y 
dylai’r cyflogwr neu’r awdurdod gweinyddu ailystyried y modd y gwnaethant ymarfer eu 
disgresiwn, bydd gofyn iddynt ailystyried eu penderfyniad gwreiddiol.



 

Yr Ail Gam 

  
Gallwch ofyn i awdurdod gweinyddu’r cynllun pensiwn edrych o’r newydd ar eich cwyn mewn 
unrhyw rai o’r amgylchiadau canlynol :  

nid ydych yn fodlon gyda phenderfyniad yr Unigolyn Dynodedig 
yn y cam cyntaf,  

nid ydych wedi cael penderfyniad na llythyr interim oddi wrth yr 
Unigolyn Dynodedig, ac mae 3 mis wedi mynd heibio ers i chi 
wneud eich cwyn,  

mae mis wedi mynd heibio ar ôl y dyddiad pryd y dywedodd yr 
Unigolyn Dynodedig wrthych (mewn llythyr interim) y byddai’n rhoi 
penderfyniad i chi, ac nid ydych byth wedi cael y penderfyniad 
hwnnw.  

Bydd yr adolygiad ail gam hwn yn cael ei gynnal gan unigolyn nad yw’n gysylltiedig â 
phenderfyniad y cam cyntaf.   
 
Bydd angen i chi anfon eich cwyn yn ysgrifenedig i’r awdurdod gweinyddu priodol. Mae’r 
cyfyngiadau amser ar gyfer gwneud y gŵyn i’w gweld yn y tabl ar dudalennau 9-10. Bydd yr 
awdurdod gweinyddu yn ystyried eich cwyn ac yn rhoi penderfyniad i chi yn ysgrifenedig. 
 
Os ydych chi’n anhapus o hyd yn dilyn penderfyniad ail gam yr awdurdod gweinyddu, cewch fynd 
â’ch achos i’r Ombwdsmon Pensiynau cyn belled â’ch bod yn gwneud hynny cyn pen 3 blynedd o 
ddyddiad y penderfyniad gwreiddiol (neu’r diffyg penderfyniad) yr ydych chi’n cwyno amdano. 
 
   

 



 

 
HELP YCHWANEGOL 

Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS)  

Ar unrhyw adeg os ydych chi’n cael anawsterau i ddelio â’ch cwyn, efallai yr hoffech gysylltu â 
TPAS.  

 
Gall TPAS roi cyngor a gwybodaeth i chi am ddim i esbonio eich hawliau a’ch cyfrifoldebau.  
 
I gael gwybodaeth neu arweiniad, gallwch edrych ar y wefan 
www.pensionsadvisoryservice.org.uk neu gallwch gysylltu â TPAS dros y ffôn, drwy’r post, yr 
e-bost neu’r ffacs.  

Rhif ffôn y Llinell Gymorth Pensiynau yw 0845 6012923  (cost galwad leol)  

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm. Y tu allan i’r oriau hyn, gallwch 
adael eich rhif a bydd rhywun yn eich ffonio’n ôl.  
 

Gallwch ysgrifennu i :  

 
The Pensions Advisory Service  
11 Belgrave Road  
Llundain   
SW1V 1RB  
 

E-bost : enquiries@pensionsadvisoryservice.org.uk 
 

Ffacs : 020 7233 8016  
 

Os ydych chi wedi cael penderfyniad ail gam dan drefn datrys anghydfodau fewnol y Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol, ac os nad ydych yn fodlon gyda’r penderfyniad hwnnw, ac os credwch 
fod gennych sail dda i’ch cwyn o hyd, mae’n bosib y gallai TPAS helpu i ddatrys eich anghydfod 
neu’ch cwyn. Cyn gofyn i TPAS am help i ddatrys anghydfod, rhaid i chi eisoes fod wedi ceisio 
rhoi sylw iddo drwy ddefnyddio trefn datrys anghydfodau fewnol CPLlL fel y disgrifir uchod. 

Ni all cynghorwyr TPAS orfodi cynllun pensiwn i gymryd cam penodol ond, os credant bod modd 
cyfiawnhau eich cwyn, byddant yn ceisio datrys y broblem drwy gymodi a chyfryngu. Bydd ar 
TPAS angen copïau o’r holl ddogfennau perthnasol, gan gynnwys yr ohebiaeth am eich cwyn dan 
y drefn datrys anghydfodau fewnol a manylion y modd yr ymdriniwyd â hi.   

 



 

Ombwdsmon Pensiynau  

 
Mae’r Ombwdsmon yn ymchwilio i gwynion ac yn delio ag anghydfodau am gynlluniau 
pensiwn. Fodd bynnag, cyn cysylltu â’r Ombwdsmon, byddai Swyddfa’r Ombwdsmon 
Pensiynau fel arfer yn disgwyl i chi :  

fod wedi cael penderfyniadau cam cyntaf ac ail gam dan y drefn datrys anghydfodau 
fewnol gan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol;   
 
a bod wedi gofyn am help TPAS.  

Mae’r Ombwdsmon Pensiynau yn gwbl annibynnol ac yn gweithredu fel dyfarnwr diduedd. Y 
Senedd sydd wedi penderfynu ar ei rôl a’i bwerau.  

 
Ni chodir tâl am ddefnyddio gwasanaethau’r Ombwdsmon Pensiynau.  

Ni all yr Ombwdsmon ymchwilio i faterion os oes achos cyfreithiol eisoes wedi dechrau ond, yn 
amodol ar hynny, gall ddelio ag anghydfodau am faterion cyfreithiol neu ffeithiol sy’n effeithio ar 
gynlluniau pensiwn galwedigaethol.  

Gall hefyd gynnal ymchwiliad a gwneud penderfyniadau am unrhyw gŵyn neu anghydfod am 
gamweinyddu cynllun pensiwn. Mae “camweinyddu” yn ymwneud â’r modd y gwneir 
penderfyniad, yn hytrach nag â rhinweddau’r penderfyniad. Ymysg esiamplau o gamweinyddu y 
byddai oedi afresymol, esgeuluso, rhoi gwybodaeth anghywir neu wahaniaethu.  

Mae penderfyniad yr Ombwdsmon yn derfynol ac yn orfodol ar bob parti, yn amodol ar unrhyw 
apêl a wneir i’r Uchel Lys ar bwynt cyfreithiol.  

Rhaid i chi gyfeirio eich cwyn i’r Ombwdsmon cyn pen 3 blynedd o’r digwyddiad yr ydych chi’n 
cwyno amdano, neu cyn pen 3 blynedd o’r amser pryd y daethoch yn ymwybodol o’r broblem i 
ddechrau.  
 
Mae’r Ombwdsmon yn rhannu’r un cyfeiriad â TPAS :  
 
Yr Ombwdsmon Pensiynau  
11 Belgrave Road  
Llundain    
SW1V 1RB  
 
Gallwch hefyd gysylltu ag ef fel a ganlyn:  
 
Ffôn : 020 7834 9144   Ffacs : 020 7821 0065  
 
E-bost : enquiries@pensions-ombudsman.org.uk      
 
Cyfeiriad y wefan yw : http://www.pensions-ombudsman.org.uk  



 

Cyfyngiadau amser dan y Drefn Datrys Anghydfodau Fewnol  

Eich sefyllfa Wrth bwy y dylech gwyno Cyfyngiad Amser 

Rydych wedi cael penderfyniad 
am eich buddion dan y cynllun 
pensiwn oddi wrth eich cyflogwr 
neu’ch awdurdod gweinyddu ac 
mae’n ymddangos bod sail dda i 
gwyno. 
 

Yr Unigolyn Dynodedig dan gam 
cyntaf y drefn. 

6 mis o’r dyddiad pryd cawsoch 
eich hysbysu o’r penderfyniad. 

Rydych wedi cael penderfyniad 
cam cyntaf am eich cwyn gan yr 
Unigolyn Dynodedig, ond nid 
ydych chi’n fodlon. 
 

Yr awdurdod gweinyddu dan ail 
gam y drefn. 

6 mis o ddyddiad penderfyniad yr 
Unigolyn Dynodedig 

Rydych wedi gwneud eich cwyn 
yn ysgrifenedig i’r Unigolyn 
Dynodedig gyda’r holl wybodaeth 
yr oedd arno eu hangen ond, 3 
mis yn ddiweddarach, nid ydych 
wedi cael ei benderfyniad am 
eich cwyn na dim ateb Interim. 
 

Yr awdurdod gweinyddu dan ail 
gam y drefn. 

9 mis o’r dyddiad pan gyflwynoch 
chi eich cwyn. 

Cawsoch ateb interim i’ch cwyn 
gan yr Unigolyn Dynodedig, cyn 
pen 2 fis o wneud cais iddo. 
Addawodd ei ymateb 
benderfyniad erbyn dyddiad 
penodol ond, fis ar ôl y dyddiad 
hwnnw, nid ydych byth wedi cael 
ei benderfyniad. 
 

Yr awdurdod gweinyddu dan ail 
gam y drefn. 

7 mis o’r dyddiad yr addawyd y 
byddech yn cael penderfyniad. 

Eich cwyn yw bod eich cyflogwr 
neu eich awdurdod gweinyddu 
wedi methu â gwneud dim 
penderfyniad am eich buddion 
dan y cynllun pensiwn. 
 

Yr Unigolyn Dynodedig dan gam 
cyntaf y drefn. 

6 mis o’r dyddiad pryd y dylai’r 
cyflogwr neu’r awdurdod 
gweinyddu fod wedi gwneud y 
penderfyniad. 

Aeth eich cwyn i’r awdurdod 
gweinyddu dan ail gam y drefn. 
Rydych wedi cael y penderfyniad 
ond rydych yn anfodlon o hyd. 
 

Yr Ombwdsmon Pensiynau. 
Sylwer y bydd yr Ombwdsmon yn 
disgwyl i chi fod wedi gofyn i 
TPAS am help yn gyntaf. 

3 mlynedd o ddyddiad y 
penderfyniad gwreiddiol yr ydych 
yn cwyno amdano. 

Rydych wedi mynd â’ch cwyn at 
yr awdurdod gweinyddu yn ail 
gam y drefn ond, 2 fis ar ôl i’ch 
cwyn fynd i law’r awdurdod, nid 
ydych byth wedi cael 
penderfyniad am eich cwyn na 
dim ateb interim. 

Yr Ombwdsmon Pensiynau. 

Sylwer y bydd yr Ombwdsmon yn 

disgwyl i chi fod wedi gofyn i 

TPAS am help yn gyntaf. 

 

3 mlynedd o ddyddiad y 
penderfyniad gwreiddiol yr ydych 
yn cwyno amdano. 

Rydych wedi cael ateb interim 
i’ch cwyn yng ngham dau i’r 
awdurdod gweinyddu, cyn pen 2 
fis o wneud cais iddynt. Roedd eu 
hymateb yn addo penderfyniad 
erbyn dyddiad penodol ond, 
erbyn y dyddiad hwnnw, nid 
ydych byth wedi cael eu 
penderfyniad. 
 

Yr Ombwdsmon Pensiynau. 
 
Sylwer y bydd yr Ombwdsmon yn 
disgwyl i chi fod wedi gofyn i 
TPAS am help yn gyntaf. 

3 mlynedd o ddyddiad y 
penderfyniad gwreiddiol yr ydych 
yn cwyno amdano. 
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Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys 

Cais dan y  
Drefn Datrys Anghydfodau Fewnol 

 
Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon :  

a) i wneud cais i’r Unigolyn Dynodedig yng ngham 1 o’r drefn datrys 

anghydfodau fewnol os ydych am iddo ymchwilio i gŵyn am eich pensiwn; 

ac   

b) i wneud cais i’r awdurdod gweinyddu os ydych am iddynt ailystyried 

penderfyniad a wnaeth yr Unigolyn Dynodedig.  

Ysgrifennwch yn glir mewn inc, a defnyddiwch lythrennau bras ym mlychau 1, 2 a 3.  

Manylion yr aelod :  

Os mai chi yw’r aelod (y sawl sydd neu a oedd yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol), neu os ydych yn ddarpar 
aelod (yn sawl sy’n gymwys i fod yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol), rhowch eich manylion yn y 
blwch hwn. Cewch wedyn symud ymlaen i flwch 4.   

Os mai dibynnydd yr aelod ydych chi (er enghraifft, yn ŵr, gwraig neu’n blentyn iddo/iddi), rhowch fanylion yr aelod yn yr 

adran hon, ac yna mynd i flwch 2. 

Os mai chi sy’n cynrychioli’r sawl sydd â’r gŵyn, rhowch fanylion yr aelod yn yr adran hon, ac yna ewch i flwch 2.   

 

 
Enw Llawn 
 

 

 
Cyfeiriad  
 
 
 
 

 

 
Dyddiad Geni 
 

 

 
Cyflogwr 
 

 

 
Rhif Yswiriant Gwladol 
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2. Manylion y dibynnydd :  

Os mai chi yw dibynnydd yr aelod, a bod y gŵyn yn ymwneud â’ch buddion, rhowch eich manylion chi yn y blwch 
hwn ac yna ewch i flwch 4.   

Os yw’r gŵyn yn ymwneud â buddion i ddibynnydd a chi yw cynrychiolydd y dibynnydd, rhowch fanylion 
y dibynnydd yn y blwch hwn ac yna ewch i flwch 3.  

 
Enw Llawn 
 

 

 
Cyfeiriad  
 
 
 
 

 

 
Dyddiad Geni 
 

 

 
Eich perthynas â’r aelod 
 

 

 
 
3. Manylion y cynrychiolydd:  

Os mai chi yw cynrychiolydd yr aelod neu’r dibynnydd, rhowch eich manylion yn y blwch hwn.  

 
Enw Llawn 
 

 

 
Cyfeiriad  
 
 
 
 

 

 
Y cyfeiriad ar gyfer anfon 
llythyrau ymateb. 
 

 

 
 



IDRPAPP1W 

4. Eich cwyn  

Rhowch fanylion llawn eich cwyn yn y blwch hwn. Ceisiwch esbonio’n union pam eich bod yn anhapus, gan roi 
unrhyw ddyddiadau neu gyfnodau o’ch aelodaeth yn y Cynllun y credwch chi eu bod yn berthnasol.  

Os nad oes digon o le yma, ewch ymlaen i ddalen ychwanegol a’i rhoi ynghlwm wrth y ffurflen hon.  
Cofiwch ysgrifennu eich enw a’ch rhif yswiriant gwladol ar ben uchaf unrhyw ddalen ychwanegol os ydych chi’n 
aelod. Neu, os nad ydych chi’n aelod, rhowch enw a rhif yswiriant gwladol yr aelod ar ben uchaf unrhyw ddalen 
ychwanegol. 
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5. Eich llofnod  
 
Hoffwn i’m cwyn gael ei hystyried ac i benderfyniad gael ei wneud yn ei chylch. Rwyf yn: 
 

 

• Aelod o’r cynllun/cyn aelod/darpar aelod * 
 

• Dibynnydd i gyn aelod * 
 

• Cynrychiolydd i aelod/Cynrychiolydd i ddibynnydd * 
 
* dileer fel sy’n briodol 
 

 
Llofnod : 

 
Dyddiad : 
 
 
 

 
 

 
 
 

6.  A fyddech gystal ag amgáu unrhyw hysbysiad o’r penderfyniad yr ydych yn cwyno amdano a 
gyflwynwyd gan y cyflogwr neu’r awdurdod gweinyddu.  

 
Hefyd, a wnewch amgáu unrhyw lythyr neu hysbysiad arall y credwch chi y gallai fod yn ddefnyddiol. 

ANFONWCH Y FFURFLEN HON AT YR UNIGOLYN DYNODEDIG :  

 
Rheolwr Pensiynau  
Cyngor Sir Powys 
Neuadd y Sir 
Llandrindod  
Powys 
LD1 5LG 
 
 
 
 


