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Datganiad Strategaeth gweinyddu   

CYFLWYNIAD  

Mae Rheoliadau (Gweinyddu) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2008 yn 
galluogi Awdurdodau Gweinyddu Cronfa Bensiwn gyflwyno Strategaeth 
Gweinyddu (“y Strategaeth”) at yr unig ddiben o wella’r broses weinyddu o 
fewn eu Cronfeydd CPLlL. Mae’r rheoliadau hyn yn eithaf penodol o ran 
datgelu gwybodaeth ac ystadegau perfformiad fel rhan o’r broses hon ond 
mae’n darparu llai o arweiniad yn nhermau strategaeth. 

Felly, mae Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys (“y Gronfa”), wedi datblygu’r 
Strategaeth hon sy’n cydnabod bod gan gyrff cyflogi sy’n cyfranogi at y 
Gronfa (“Cyflogwyr”) a’r Gronfa, rôl i’w chyflawni ar y cyd, wrth gyflenwi 
gwasanaeth effeithiol ac mai dim ond mewn partneriaeth y gellir cyflawni 
unrhyw welliannau cyffredinol. Mae’r Strategaeth yn cydnabod yr heriau 
gweinyddol niferus sy’n wynebu’r Gronfa a’r Cyflogwyr ac yn cynnwys 
cynigion i symleiddio prosesau a gwella’r gwasanaethau i aelodau’r CPLlL, 
Cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill. Yn hyn o beth mae’r Strategaeth yn llawer 
ehangach na’r hyn sy’n ofynnol yn y ddeddfwriaeth. 

1. NODAU 

Nod y Strategaeth hon yw symud tuag at wasanaeth pensiwn di-dor, gan 
ddefnyddio technoleg briodol ac arfer da. Y mae’r ddau beth yma’n gwella 
sylweddol ansawdd y wybodaeth gyffredinol a’r cyflymder y caiff ei brosesu’n 
sylweddol i roi gwell gwybodaeth a gwasanaeth mwy effeithiol i aelodau’r 
CPLlL, Cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill.                                              

Mae’r Strategaeth hefyd yn cydnabod yr heriau sy’n gynhenid i’r cynigion ar 
ddod, yn rhannol y CPLLL newydd i'w gyflwyno o Ebrill 2014 yn ôl yr 
amserlen, ymrestru awto a newidiadau eraill ar hyd a lled y diwydiant a fydd 
yn ychwanegu mwy o faich gweinyddol. 

2. FFRAMWAITH DEDDFWRIAETHOL 

Rhaid i’r Gronfa a’i Chyflogwyr ystyried y Strategaeth hon wrth gyflawni eu 
swyddogaethau CPLLL. Mae’r Strategaeth yn cael ei gwneud yn unol â 
Rheoleiddiad 65 Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Gweinyddu). 
Rheoliadau 2008 [SI. 2008 Rhif. 239, fel y’i diwygiwyd] sy’n galluogi 
awdurdodau gweinyddol i baratoi Datganiadau Strategaeth gweinyddu 
Pensiwn yn dilyn ymgynghoriad â’r Cyflogwyr perthnasol, i hwyluso arferion 
gorau a gwasanaeth cwsmeriaid effeithlon o ran y canlynol: 

�  y sefydliad o lefelau o berfformiad y mae disgwyl i’r awdurdod 
gweinyddol a’i Gyflogwyr eu cyflawni wrth weithredu swyddogaethau 
eu Cynllun                                                     



�  Sicrhau bod y Gronfa a’i Chyflogwyr yn cydsynio â gofynion statudol o 
ran y swyddogaethau hynny                                

�  Gwella’r cyfathrebu rhwng yr awdurdod gweinyddol â’i Gyflogwyr am 
wybodaeth sy’n berthnasol i’r swyddogaethau hynny.             

Gall y Strategaeth hefyd osod allan amgylchiadau ble gall y Gronfa ystyried 
rhoi rhybudd ysgrifenedig i unrhyw un o’i Gyflogwyr o dan reoliad 43(2) ar 
gyfer costau ychwanegol yn sgil perfformiad anfoddhaol y Cyflogwr hwnnw 
wrth weithredu swyddogaethau ei Gynllun. 

Rhaid i lefelau'r perfformiad a gyflawnwyd gael eu cynnwys yn Adroddiad 
Blynyddol y Gronfa ynghyd â materion eraill sy’n codi o’r Strategaeth yr 
ystyriwyd eu bod yn briodol. Mae’r holl reoliadau perthnasol wedi eu gosod 
allan yn gyflawn yn Atodiad 1. 

3. AMCANION ALLWEDDOL 

Amcanion allweddol y Strategaeth hon yw sicrhau fod:   

�  Y Gronfa a Chyflogwyr yn ymwybodol o’u rolau a’u dyletswyddau 
unigol ac yn eu deall o dan Reoliadau’r CPLLL ac wrth gyflawni 
swyddogaethau gweinyddol  

�  Prosesau cyfathrebu yn eu lle i alluogi’r Gronfa a’r Cyflogwyr 
ymgysylltu’n broactif a chyfrifol â’i gilydd a rhanddeiliaid eraill                      

�  Cofnodion cywir yn cael eu cynnal at ddibenion cyfrifo hawliau pensiwn 
a rhwymedigaethau Cyflogwr, gan sicrhau fod yr holl wybodaeth a data 
yn cael eu cyfathrebu’n gywir, amserol ac mewn modd diogel 

�  Sgiliau priodol gan y Gronfa a Chyflogwyr a bod hyfforddiant mewn lle i 
gyflenwi gwasanaeth o ansawdd uchel a chyfrannu’n effeithiol i’r 
agenda pensiynau newidiol                                                     

�  Safonau yn cael eu gosod a’u monitro er mwyn cyflenwi 
gweithgareddau a nodir yn unol â gofynion rheoleiddiol ac arfer gorau 
cydnabyddedig                                               

�  Risgiau posibl i’r Gronfa a Chyflogwyr, yn benodol risg cydsyniad, sy’n 
arwain at gosbau ariannol yn sgil gweinyddiaeth wael, yn cael eu 
dynodi, eu lliniaru a’u monitro                                                           

�  Trefniadau llywodraethol effeithiol yn cael eu sefydlu ar gyfer monitro a 
gwella’r Strategaeth                                         



�  Gwasanaethau gweinyddol yn cael eu cyflenwi mewn modd cost 
effeithiol ac effeithlon gan ddefnyddio technolegau priodol ac arfer 
gorau, er mwyn cadw’r costau ar y lefelau priodol. 

4. CYFLAWNI’R AMCANION  

Ar hyn o bryd ceir 17 Cyflogwr sy’n cyfranogi i’r Gronfa ac sydd ag aelodau 
actif. Mae’r Cyflogwyr hyn yn wahanol o ran maint, strwythur a gallu sy’n 
cynrychioli her logistaidd tuag at reoli gwybodaeth, prosesau a gwasanaethau 
o fewn y Gronfa. Mae’n glir, yn sgil y gwahaniaethau hyn, y byddai dull “un 
maint sy’n ffitio pawb” yn annhebygol o ddarparu atebion a fyddai’n gweithio; 
fodd bynnag byddai ffyrdd safonol o weithredu, sy’n gymwys i grwpiau 
cyflogwr gwahanol, yn esgor ar fuddion. Y mae hefyd yn glir bydd y nifer o 
Gyflogwyr yn parhau i gynyddu fel y bydd y galw am wybodaeth gywir, er 
mwyn gwella rheoli atebolrwydd ar lefel leol a chenedlaethol. 

Mae’r Rheoleiddiwr Pensiynau eisoes yn y broses o osod safonau 
cenedlaethol ar gyfer ansawdd data pensiynau sy’n cael eu dal gan gynlluniau 
pensiwn yn y sectorau preifat a chyhoeddus. 

Ceir pedair elfen allweddol angenrheidiol i gyflawni amcanion gweinyddol y 
Gronfa:                         : 

�  Polisi Cyfathrebu sy’n:       
(i) sicrhau fod gan aelodau wybodaeth hygyrch ac amserol ar bob 
agwedd o’u buddion pensiwn ac yn rhoi gwybod ac yn galluogi 
penderfyniadau mewn perthynas â’u hawliau pensiwn 
(ii) galluogi Cyflogwyr i wneud penderfyniadau effeithiol o ran rheolaeth 
risgiau a rhwymedigaethau yn ogystal â hwyluso cyfranogiad yn y 
drafodaeth ehangach ar bensiynau                                    

�  Buddsoddiad mewn datblygu sgiliau a gwybodaeth o fewn y Gronfa ac 
fel sy’n briodol gyda  Chyflogwyr i sicrhau gweinyddiaeth effeithiol a 
chyfranogiad actif o ran y materion sy’n wynebu’r CPLlL yn y dyfodol                                

�  Defnydd effeithiol o dechnolegau er mwyn cael mynediad at, storio a 
lledaenu gwybodaeth rhwng y Gronfa a’i Gyflogwyr mewn modd di-dor 
a diogel                            

�  Gosod safonau perfformiad sy’n cefnogi’r ffordd effeithiol mae’r Gronfa 
a Chyflogwyr yn gweithio tuag at safonau gwasanaeth uwch  a thuag at 
wella’n barhaus          

(a) Cyfathrebu     

Ers 2005 mae gofyn bod y Gronfa yn cynhyrchu Datganiad Polisi Cyfathrebu 
o dan Reoleiddiad 106B Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 
[SI. 1997 Rhif. 1612, fel y’i diwygiwyd]. Bwriad y ddeddfwriaeth yw sicrhau fod 



gan y Gronfa brosesau cyfathrebu effeithiol mewn lle ar gyfer holl randdeiliaid 
CPLlL. I’r diben hwn, mae strategaeth cyfathrebiadau’r Gronfa wedi ei 
datblygu’n dda eisoes. 

Fodd bynnag, ychwanegodd cyflwyno’r Golwg Newydd CPLlL yn Ebrill 2008 
haenen o gymhlethdod i’r strwythur buddion. Disgwylir i hyn barhau gyda’r 
rhagolwg o newidiadau pellach i’r cynllun (disgwylir Ebrill 2014) a fydd yn eu 
tro yn arwain at fwy o alw am wybodaeth a chyfranogiad. 

Mae’r blaenoriaethau cyfathrebu canlynol wedi cael eu dynodi i gydweddu â’r 
amrywiaeth o weithgareddau sydd yn eu lle eisoes; 

�  Datblygu cyfleusterau diogel ar y we i alluogi mynediad a reolir at 
wybodaeth a data, anfon a derbyn data, darparu mwy o hunan arwylo i 
aelodau a Chyflogwyr                                        

�  Gwella ymhellach gynnwys ac amserolrwydd gwybodaeth ar y we a 
chodi ymwybyddiaeth aelodau a Chyflogwyr o faterion CPLlL                            

�  Parhau i drefnu a datblygu strwythur cyfarfodydd priodol i gefnogi 
cyfranogiad effeithiol Cyflogwyr mewn materion cyfredol a materion 
sy’n codi i’r wyneb.                            

�  Sicrhau effeithiolrwydd dosbarthu’r neges bensiynau ar hyd a lled y 
sbectrwm eang o randdeiliaid          

�  Cynnal y lefel o fuddsoddiad ar hyd a lled yr ystod o ddeunyddiau 
cyfathrebu er mwyn sicrhau gwneud y mwaf o ymwybyddiaeth a 
chyfranogiad rhanddeiliaid 

�  Defnyddio adborth i ddynodi meysydd sydd angen eu gwella. 

Mae’r Datganiad Polisi Cyfathrebu ynghlwm fel Atodiad 2. 

(b) Hyfforddi 

Mae’r Gronfa bob amser wedi ceisio rhoi gwybod i randdeiliaid am 
ddatblygiadau newydd gan ddarparu cyrsiau hyfforddi a gweithdai i Gyflogwyr 
a staff y Gronfa fel ei gilydd pan fod Rheoliadau newydd yn cael eu gosod neu 
yn cael eu hystyried. Ceir rhagwelediad helaeth y bydd yna newid sylweddol 
i’r CPLlL yn ystod y blynyddoedd sy’n dod, a bydd hyn yn peri goblygiadau 
pellgyrhaeddol i aelodau, Cyflogwyr a gweinyddiaeth y Cynllun. Gyda hyn 
mewn golwg, mae’n bwysig bod y Cyflogwyr a’r Gronfa fel ei gilydd yn sicrhau 
bod gan eu staff y lefel cywir o sgiliau a gwybodaeth i gefnogi unrhyw 
newidiadau gan ddechrau â sylfaeni cadarn o ran y rheoliadau presennol a 
phrosesau gweinyddol. 

Er gwaethaf newidiadau’r dyfodol, mae yna angen ar hyn o bryd i wella 
ansawdd cofnodion aelod a’r prosesau gweinyddol drwy wella ansawdd y 
wybodaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyflogwyr. 



Felly nodau’r strategaeth hyfforddi yw:             

�  cynnal safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid i aelodau a Chyflogwyr   

�  sicrhau bod staff perthnasol gan bob Cyflogwr sy’n meddu ar 
wybodaeth a sgiliau digonol i roi prosesau gweinyddol ar waith yn 
effeithiol 

�  sicrhau bod Cyflogwyr yn gwbl ymwybodol o’r risgiau sydd ynghlwm 
wrth weinyddiaeth wael ac wrth gynnal a chadw chofnodion pensiwn 
cyflogeion 

�  cefnogi defnyddio technolegau newydd o fewn y Gronfa i alluogi 
Cyflogwyr feddu ar ragor o hunan wasanaeth ac helpu symleiddio’r 
weinyddiaeth                                                      

�  datblygu’r sgiliau technegol a cymwysedd staff y Gronfa’n barhaus 

�  dynodi a datblygu strategaeth olyniaeth staff, fel bod y Gronfa yn 
sicrhau rheolaeth a phroffesiynoldeb gweinyddu yn y dyfodol                          

�  Sicrhau bod aelodau’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiad y Cyngor yn 
derbyn hyfforddiant digonol i weithredu eu cyfrifoldebau’n gywir fel 
‘ymddiriedolwyr’ y Gronfa.                                            

I gyflawni’r nodau hyfforddi hyn, bydd y Gronfa yn: 

�  Trefnu gweithdai a fforymau i Gyflogwyr gael trafodaeth am faterion 
newydd wrth iddynt ymddangos 

�  Parhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant technegol penodol a datblygiad 
proffesiynol staff ac ymddiriedolwyr y Gronfa 

Bydd y strategaeth hyfforddi hon yn sicrhau bod gan y Gronfa a Chyflogwyr 
ddealltwriaeth gyffredin o ran eu goblygiadau o dan eu CPLlL, a bod prosesau 
gweinyddol yn cael eu cynllunio i wneud y mwyaf o effeithiolrwydd a rheoli 
risg yn effeithiol. 

(c) Cofleidio technoleg             

Yn ddiweddar (Ionawr 2011), cafodd system weinyddu pensiynau’r Gronfa ei 
huwchraddio. Yn ychwanegol at hyn, rhagwelir y bydd y Gronfa, yn gynnar 
yng Ngwanwyn 2012, yn lansio ei gwefan bensiynau. Mae datblygiad pellach 
i’r wefan wedi ei gynllunio i gynnwys rhai elfennau hunan arlwyo ar gyfer 
aelodau’r cynllun. 

Hefyd ceir cynlluniau i ddatblygu’r safle ymhellach fel bod Cyflogwyr yn gallu 
cyflwyno newidiadau cofnodion, yn unigol neu’n lluosog, er mwyn 
uwchddyddio data aelodaeth y Gronfa. Bydd y symudiad olaf hwn yn 



cadarnhau cynilion y Cyflogwr a dim ond y ddarpariaeth o allbwn data mewn 
fformat ffeil penodol sydd ei angen arno. Mae datblygiadau o’r fath yn 
ddatblygiad naturiol mewn cyfnod pan fo galw cynyddol am ddata cywir yn 
cael ei yrru gan anghenion prisiad, trefnu Cyflogwr drwy gontract allanol a 
llywodraeth ganolog. 

Fodd bynnag, cydnabyddir hefyd na fydd y Cyflogwyr i gyd mewn sefyllfa i 
gymryd mantais o’r cyfleusterau hyn ac felly mae angen cael ateb symlach. 
Mae’r Gronfa eisoes wedi datblygu ystod o ffurflenni electronig ar gyfer 
trosglwyddo data sy’n integreiddio’n llwyr gyda system weinyddu pensiynau’r 
gronfa. 

(d) Perfformiad 

Yn ôl y ddeddfwriaeth mae gofyn bod Strategaeth Gweinyddu yn gosod 
safonau perfformiad a chyhoeddi’r targedau a chyrhaeddiad yn erbyn y 
targedau hynny. Y diben dros wneud hyn yw sicrhau gwella parhaus o’r 
weithred o weinyddu. Mae Atodiad 3 yn manylu ar y mesurau perfformiad a’r 
targedau arfaethedig a fydd yn cael eu monitro a’u hadrodd yn ôl i Bwyllgor 
Pensiynau a Buddsoddiad y Cyngor. Dylid nodi bod disgwyl i lawer o’r 
targedau hyn sicrhau cydsynio â gofynion statudol sydd eisoes yn bodoli.

Yn ychwanegol at hyn, rhagwelir y bydd cytuno ar Gytundeb Lefel 
Gwasanaeth (“CLG”) gyda’r holl Gyflogwyr Cronfa yn ystod 2012/13 i osod a 
monitro perfformiad ar y lefel leol a bydd yn cynnwys yr holl dargedau i’r 
Gronfa a’r Cyflogwr. Bydd y perfformiad cyfanredol yn cael ei adrodd yn ôl i 
Bwyllgor Pensiynau a Buddsoddiad y Cyngor yn flynyddol. 

Rôl y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiad              

Mae Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiad y Cyngor yn gynrychioliadol o’r holl 
Gyflogwyr yn y Gronfa (gan adlewyrchu arfer gorau) ac yn hynny o beth mae 
ganddo ddyletswydd i sicrhau fod y rheolaeth a’r weinyddiaeth o’r Gronfa’n 
cael ei chyflawni’n effeithlon ac yn gost effeithiol. Mae ei rolau a’i gyfrifoldebau 
wedi eu gosod allan yn Natganiad Cydymffurfiaeth Llywodraethu’r Gronfa 
sydd ar gael ar gais.                                                  

5. GWEITHREDU AC ADOLYGU             

Mae’r strategaeth yn gosod allan yr amcanion allweddol o’r holl brif feysydd o 
ran gweinyddu pensiwn o fewn y Gronfa a bydd mewn grym o 1 Ebrill 2012. 
Cyn ei gweithredu mae ymarfer ymgynghorol llawn wedi cael ei gyflawni gyda 
Chyflogwyr y Cynllun.             

Bydd adolygiad llawn o’r Strategaeth yn digwydd ar ôl cyfnod cychwynnol o 2 
flynedd. Pan fydd y Strategaeth yn cael ei hadolygu, bydd ymgynghoriad 
pellach â Chyflogwyr y Cynllun yn cael ei ystyried lle bo’n briodol. 





Atodiad 1 

Fframwaith Deddfwriaethol i’r Datganiad 
Rheoliad 65 o Reoliadau CPLlL (Gweinyddiaeth) 2008 

Strategaeth gweinyddu Pensiwn   

65.-(1) Gall awdurdod gweinyddu baratoi datganiad ysgrifenedig o bolisïau’r 
awdurdod mewn perthynas â’r materion hynny a nodwyd ym mharagraff (2) 
fel y mae’n ystyried sy’n briodol (“ei strategaeth gweinyddu pensiwn”) 

(2) Y materion yw — 
(a) gweithdrefnau cysylltu â chyfathrebu ag awdurdodau cyflogi, lle mai 
dyma’r awdurdod gweinyddu mewn perthynas â hyn (“ei awdurdodau 
cyflogi”);                     
(b) sefydlu lefelau perfformiad y mae disgwyl i’r awdurdod gweinyddu 
a’i awdurdodau cyflogi eu cyflawni wrth weithredu swyddogaethau eu 
Cynllun drwy -                          

(i) osod targedau perfformiad,          
(ii) gwneud cytundebau ynghylch lefelau perfformiad a materion 
cysylltiedig, neu     
(iii) moddau eraill fel y mae’r awdurdod gweinyddol yn eu 
hystyried yn briodol; 

(c) gweithdrefnau sy’n ceisio sicrhau fod yr awdurdod gweinyddol a’i 
awdurdodau cyflogi yn cydsynio â gofynion statudol o ran y 
swyddogaethau hynny ac ag unrhyw gytundeb ynghylch lefelau 
perfformiad;     
(d) gweithdrefnau i wella’r cyfathrebu gan yr awdurdod gweinyddol a’i 
awdurdodau cyflogi gyda’i gilydd am wybodaeth sy’n berthnasol i’r 
swyddogaethau hynny;          
(e) yr amgylchiadau ble gall yr awdurdod gweinyddu ystyried rhoi 
rhybudd ysgrifenedig i unrhyw un o’i awdurdodau cyflogi o dan reoliad 
43(2) yn sgil perfformiad anfoddhaol yr awdurdod hwnnw wrth gyflawni 
swyddogaethau ei Gynllun pan fydd yn cael ei fesur yn erbyn lefelau 
perfformiad a sefydlwyd o dan is-baragraff (b); 
(f) y cyhoeddi o’r adroddiadau blynyddol gan yr awdurdod gweinyddu 
yn delio gyda — 

(i) y graddau y mae’r awdurdod hwnnw a’i awdurdodau cyflogi 
wedi cyflawni’r lefelau o berfformiad a sefydlwyd o dan is-
baragraff (b), a 
(ii) materion eraill o’r fath sy’n codi o’i strategaeth gweinyddu 
pensiwn fel y mae’n ystyried sy’n briodol; ac 

(g) materion eraill o’r fath sy’n ymddangos i’r awdurdod gweinyddu, ar 
ôl ymgynghori â’i awdurdodau cyflogi a phersonau eraill tebyg fel y 
mae’n ystyried yn briodol, i fod yn addas i’w gynnwys yn y strategaeth 
honno.                                

pan fo’n gwneud hynny, mae’r paragraffau nesaf yn berthnasol. 



�  Rhaid i awdurdod gweinyddu gadw ei strategaeth gweinyddu pensiwn 
o dan arolygaeth; a gwneud y diwygiadau hynny fel sy’n briodol yn 
dilyn newid natur yn ei bolisïau mewn perthynas ag unrhyw un o’r 
materion sy’n cael eu cynnwys yn y strategaeth.                  

�  Wrth baratoi neu adolygu neu wneud adolygiadau i’w strategaeth 
gweinyddu pensiwn, rhaid i’r awdurdod gweinyddu ymgynghori â’i 
awdurdodau cyflogi a’r phersonau eraill hynny y mae’n eu hystyried i 
fod yn addas.         

�  Rhaid i awdurdod gweinyddu gyhoeddi ei strategaeth gweinyddu 
pensiwn; a lle y mae diwygiadau’n cael eu gwneud iddo, y strategaeth 
ddiwygiedig. 

�  Pan fo awdurdod gweinyddu pensiwn yn cyhoeddi ei strategaeth 
gweinyddu pensiwn, neu’r strategaeth honno wedi ei diwygio, rhaid 
iddo anfon copi ohono i bob un o’i awdurdodau cyflogi ac i’r 
Ysgrifennydd Gwladol.                 

�  Rhaid i awdurdod gweinyddu a’i awdurdodau cyflogi ystyried y fersiwn 
bresennol o unrhyw strategaeth gweinyddu pensiwn wrth gyflawni eu 
swyddogaethau Cynllun.                      

Adroddiad blynyddol cronfa bensiwn 

34(1) (g) Rhaid i awdurdod gweinyddu, mewn perthynas â phob blwyddyn yn 
dechrau 1 Ebrill 2008 a phob blwyddyn dilynol, baratoi dogfen 
(“adroddiad blynyddol y gronfa bensiwn”) sy’n cynnwys - 

�  adroddiad blynyddol yn delio gyda’r graddau y mae pob 
awdurdod a’r awdurdodau cyflogi, lle mai dyma’r awdurdod 
gweinyddu mewn perthynas â hyn, wedi cyflawni unrhyw lefelau 
o berfformiad a osodwyd allan yn y strategaeth gweinyddu 
pensiwn yn unol â rheoliad 65(2)(b), a 

�  materion eraill o’r fath sy’n codi o’i strategaeth gweinyddu 
pensiwn fel y mae’n ystyried yn briodol; 

Costau ychwanegol sy’n codi o lefel perfformiad yr awdurdod cyflogi     

43.—(1) Mae’r rheoliad yn gymwys pan fo, ym marn yr awdurdod gweinyddu 
priodol, wedi achosi costau ychwanegol a ddylent gael eu hadfer gan 
awdurdod cyflogi oherwydd lefel perfformiad yr awdurdod perfformiad hwnnw 
wrth weithredu ei swyddogaethau o dan y Rheoliadau hyn neu’r Rheoliadau 
Budd-daliadau. 

(2) Gall yw awdurdod gweinyddu roi rhybudd ysgrifenedig i’r awdurdod cyflogi 
yn datgan— 



(a) rhesymau’r awdurdod gweinyddu dros ffurfio’r farn a nodwyd ym 
mharagraff (1); 
(b) y dylai barn yr awdurdod fod cyfraniad yr awdurdod cyflogi o dan 
reoliad 42(1)(d) gynnwys swm penodol yn y rhybudd o ran y costau 
ychwanegol i’w priodoli i lefel perfformiad yr awdurdod hwnnw; 
(c) y sail y mae’r swm penodol yn cael ei gyfrifo; a         
(d) lle mae’r awdurdod gweinyddu wedi paratoi strategaeth gweinyddu 
pensiwn o dan reoliad 65, y darpariaethau o’r strategaeth sy’n 
berthnasol i’r penderfyniad i roi’r rhybudd ac i’r materion yn is-baragraff          
(a), (b) neu (c). 

Datganiad o bolisi ynghylch ymarfer swyddogaethau dewisol 

66.—(1) Rhaid i bob awdurdod cyflogi baratoi datganiad ysgrifenedig mewn 
perthynas â’r ymarfer o’i swyddogaethau o dan reoliad 12 (pŵer cyflogi 
awdurdod i gynyddu aelodaeth gyflawn o’r aelodau actif), 13 (pŵer awdurdod 
cyflogi i ddyfarnu pensiwn ychwanegol), 18 (ymddeoliad hyblyg) a 30 (dewis o 
daliad cynnar o bensiwn) o’r Rheoliadau Budd-dal.          

(2) Cyn y dyddiad cau o’r cyfnod o dri mis yn dechrau gyda’r dyddiad 
cychwyn, rhaid i bob awdurdod cyflogi anfon copi o’i ddatganiad i bob 
awdurdod gweinyddu perthnasol a rhaid iddo gyhoeddi ei ddatganiad.           

(3) Rhaid i awdurdod cyflogi— 
(a) gadw ei ddatganiad o dan adolygiad; a 
(b) a gwneud diwygiadau o’r fath fel sy’n briodol yn dilyn newid yn ei 
bolisi.                                               

(4) Cyn y dyddiad cau o’r cyfnod o un mis yn dechrau gyda’r dyddiad y mae 
unrhyw ddiwygiad o’r fath yn cael ei wneud, rhaid i bob awdurdod cyflogi 
anfon copi o’i ddatganiad diwygiedig i bob awdurdod gweinyddu perthnasol a 
rhaid iddo gyhoeddi ei ddatganiad fel y’i diwygiwyd.                   

(5) Wrth baratoi, neu adolygu a gwneud diwygiadau i’w ddatganiad, rhaid i 
awdurdod cyflogi ystyried y graddau y gallai’r ymarfer o unrhyw un o’r 
swyddogaethau a nodwyd ym mharagraff (1) yn unol â’i bolisi arwain at 
ddiffyg hyder difrifol yn y gwasanaeth cyhoeddus.                                 

(6) Yn y rheoliad hwn, ystyr awdurdod gweinyddu perthnasol, mewn 
perthynas ag awdurdod cyflogi, yw unrhyw awdurdod sy’n awdurdod cyflogi 
priodol i gyflogeion y cyflogwr hwnnw.                     

Datganiadau o bolisi yn ymwneud â chyfathrebiadau ag aelodau ac 
awdurdodau cyflogi    

67.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i’r datganiad ysgrifenedig a 
baratowyd ac a gyhoeddwyd gan awdurdod gweinyddu o dan reoliad 106B o  
Reoliadau 1997. 

(2) Rhaid i’r awdurdod - 



(a) gadw’r datganiad o dan adolygiad,     
(b) gwneud diwygiadau o’r fath fel sy’n briodol yn dilyn newid natur yn 
ei bolisi ar unrhyw un o’r materion a nodwyd ym mharagraff (3); a 
(c) os bydd adolygiadau’n cael eu gwneud, cyhoeddi’r datganiad fel y’i 

diwygiwyd. 

(3) Y materion yw -  
(a) y ddarpariaeth o wybodaeth a chyhoeddusrwydd am y Cynllun i 
aelodau, cynrychiolwyr o aelodau ac awdurdodau cyflogi;        
(b) y fformat, amlder a dull dosbarthu gwybodaeth o’r fath neu 
gyhoeddusrwydd; a         
(c) yr hyrwyddo o’r Cynllun i aelodau arfaethedig a’u cyflogwyr. 



Atodiad 2 

DATGANIAD POLISI CYFATHREBU                          

1. Cyflwyniad   

1.1 Mae Rheoliad 4 o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Gwelliant) (Rhif 
2) Rheoliadau 2005 [SI 2005 Rhif. 3199] yn diwygio Rheoliadau 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 ac yn gofyn bod Cyngor Sir 
Powys yn paratoi, cyhoeddi a chynnal datganiad sy’n gosod allan 
strategaeth y Cyngor ar gyfer cyfathrebu a hyrwyddo Cynllun Pensiwn 
y Llywodraeth Leol.                                                               

1.2 Mae strategaeth cyfathrebiadau effeithiol yn hanfodol i unrhyw 
sefydliad sy’n ceisio darparu ansawdd uchel a gwasanaeth cyson i’w 
gwsmeriaid. Mae cymhlethdod pensiynau yn gyffredinol a’r Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol yn benodol, yn gosod cyfathrebiadau fel 
canolbwynt i ddarpariaeth gwasanaeth o ansawdd uchel. 

1.3 Ceir chwe grŵp gwahanol y mae angen i Gronfa Bensiwn Cyngor Sir 
Powys gyfathrebu â nhw:                    

�  Ymddiriedolwyr 

�  Aelodau Cynllun 

�  Aelodau Cynllun Arfaethedig 

�  Cyflogwyr Cynllun 

�  Staff Pensiynau 

�  Cyrff Eraill 

1.4 Yn y ddogfen hon y mae’r mecanwaith wedi ei osod allan sy’n cael eu 
defnyddio i gyfathrebu â phob un o’r grwpiau hyn, ynghyd â strategaeth 
i ledaenu a gwella cyfathrebiadau a hyrwyddo’r Cynllun ymhlith pobl 
nad ydynt yn aelodau. 

2. Ymddiriedolwyr 

2.1 Mae Ymddiriedolwyr y Gronfa Bensiwn (pump Aelod Etholedig Cyngor 
Sir Powys a dau aelod heb bleidlais yn cynrychioli cyflogwyr Cynllun ac 
aelodau Cynllun eraill sy’n cymryd rhan, y cyfan yn aelodau o’r 
Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiad) yn derbyn gwybodaeth, yn bennaf 
ar ffurf adroddiadau (ysgrifenedig ac ar lafar) a gohebiaeth, sy’n ymdrin 
â materion buddsoddi a gweinyddiaeth. Mae aelodau o’r Pwyllgor 
hefyd yn mynychu cynadleddau a seminarau ar y CPLLL. 

2.2 Mae cwblhau hyfforddiant priodol i Ymddiriedolwyr yn ofyniad gorfodol i 
aelodau newydd o’r Pwyllgor. Mae ehangu gwybodaeth ychwanegol a 



hyfforddiant i gael ei ddarparu drwy Swyddogion ac ymgynghorwyr y 
Cyngor Sir. Mae’r manylion llawn wedi eu gosod allan yn y Cynllun 
Hyfforddi Ymddiriedolwr sy’n atodol i Ddatganiad Polisi Llywodraethol y 
Cyngor Sir. 

3. Aelodau Cynllun 

3.1 Cylchlythyrau – yn cael eu hanfon at yr holl aelodau actif ac aelodau 
pensiynwr gan ymdrin â materion CPLlL, pan fo’r galw. 

3.2 Datganiadau Budd-daliadau – yn cael eu hanfon at yr holl aelodau actif 
ac aelodau wedi eu gohirio (lle ceir cyfeiriad cartref presennol) yn 
flynyddol. Mae datganiadau’n cynnwys Budd-daliadau Cynllun y 
Wladwriaeth ac yn cael eu cynhyrchu ar y cyd â’r Adran Waith a 
Phensiynau.  

3.3 Llenyddiaeth y Cynllun – Mae amrywiaeth o lenyddiaeth y Cynllun a 
gwybodaeth yn cael ei gynhyrchu gan Gyngor Sir Powys ac yn cael ei 
gyflenwi’n uniongyrchol i gyflogwyr ac aelodau’r Cynllun, yn ôl y galw. 

3.4 Cynghorion Tâl – Mae Cyngor Sir Powys yn cyflwyno cynghorion tân i 
holl bensiynwyr ei Gronfa ddwy waith y flwyddyn, neu’n amlach pan fo 
symiau tâl yn amrywio o fis i fis.   

3.5 Cynydd Pensiynau – caiff holl bensiynwyr Cronfa eu cynghori ar 
gynnydd blynyddol eu pensiwn drwy lythyr personol sy’n cael ei anfon 
ym mis Ebrill bob blwyddyn.              

3.6 Gohebiaeth – mae’r Cyngor Sir yn defnyddio post ac e-bost i anfon a 
derbyn gohebiaeth i aelodau’r Cynllun.                          

3.7 Ffôn – mae llawer o gyfathrebu’r Cyngor Sir ag aelodau unigol y 
Cynllun yn cael ei wneud dros y ffôn.                           

3.8 Clinigau Pensiynau – Mae’r Cyngor Sir yn darparu gwasanaeth clinig 
achlysurol ble mae gan aelodau’r Cynllun y cyfle i drafod eu materion 
pensiwn unigol wyneb yn wyneb.                            

3.9 Cyrsiau Cyflwyno – Mae holl gyflogeion newydd Cyngor Sir Powys yn 
mynychu cwrs cyflwyno diwrnod o hyd, sy’n rhoi cyfran o’i amser i 
gyflwyno canllaw byr am yr CPLlL.  

3.10 Cyrsiau Cyn-Ymddeol – Mae’r holl staff sy’n ymddeol o Gyngor Sir 
Powys yn cael gwahoddiad i fynychu cwrs cyn ymddeol sy’n rhoi cyfran 
o’i amser i esboniad o’r budd-daliadau i’w talu i’r rheiny sy’n ymddeol.  



3.11 Yr Iaith Gymraeg – lle bo’n bosibl, mae’r Gronfa’n darparu modd o gael 
gafael ar ddogfennau’r Cynllun yn y Gymraeg.                

3.12 Cyrsiau adolygu pensiwn ar ganol gyrfa, wedi ei anelu at bobl 40 – 55 
oed, i’w datblygu. Bydd cyrsiau o’r faith yn galluogi aelodau Cynllun o 
adolygu darpariaethau eu pensiwn a dechrau’r cynllunio ariannol 
terfynol sydd ei angen. 

3.13 Mae gwefan Cronfa Bensiwn arbennig yn cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd er mwyn gwneud y mwyaf o’r wybodaeth ag sy’n bosibl ar gael i 
aelodau’r Cynllun, cyflogwyr a grwpiau eraill sydd â diddordeb. Mae 
disgwyl i’r wefan gael ei lansio ym mis Ebrill 2012. 

4. Darpar Aelodau’r Cynllun 

4.1 Canllaw’r Cynllun – Mae holl ddarpar aelodau newydd y Cynllun yn 
cael gwybodaeth am y Cynllun wrth gael eu penodi.  

4.2 Cyrsiau Cyflwyno – Mae holl gyflogeion newydd Cyngor Sir Powys yn 
mynychu cwrs cyflwyno diwrnod o hyd sy’n rhoi cyfran o’i amser i 
ganllaw byr am yr CPLlL. 

4.3 Mae gwefan Cronfa Bensiwn arbennig yn cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd er mwyn gwneud y mwyaf o’r wybodaeth ag sy’n bosibl ar gael i 
aelodau’r Cynllun, cyflogwyr a phobl eraill â budd. Mae disgwyl i’r 
wefan gael ei lansio ym mis Ebrill 2012. 

4.4 Bydd y Gronfa’n gofyn am hysbysiad ffurfiol am y rhai nad ydynt yn 
ymaelodi oddi wrth gyflogwyr y Cynllun. Bydd y wybodaeth yn cael ei 
defnyddio i farchnata’r Cynllun â llenyddiaeth wedi’i neilltuo i’r pwrpas. 

4.5 Bydd y Gronfa’n gweithio gyda’r Undebau Llafur perthnasol i sicrhau 
bod yr holl bobl â budd yn deall y Cynllun. Bydd ymdrechion yn cael eu 
gwneud i sicrhau bod yr holl faterion o ran pensiwn yn cael eu 
cyfathrebu’n effeithiol i’r Undebau Llafur.                       

5. Cyflogwyr y Cynllun 

5.1 Canllaw Cyflogwyr– Mae Canllaw Cyflogwyr yn cael ei gyflwyno i bob 
cyflogwr i’w gynorthwyo â’r gweinyddu sy’n gysylltiedig â chymryd rhan 
yn y Cynllun. 

5.2 Ymddeoliadau yn sgil Salwch  – Mae’r Gronfa yn galluogi holl 
gyflogwyr sy’n cymryd rhan i gael mynediad at Feddyg Iechyd 
Galwedigaethol y Gronfa Bensiwn. 



5.3 Cyfarfodydd ac Adroddiadau Cyflogwr – Mae cyfarfodydd wedi eu 
trefnu ar gyfer cyflogwyr yn achlysurol. Yn benodol, mae’r rhain wedi 
cael eu defnyddio fel modd o gyfathrebu canlyniadau’r prisiant bob tair 
blynedd. Yn ychwanegol at hyn, mae Cyflogwyr yn derbyn copïau o’r 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y Gronfa, Datganiad o Egwyddorion 
Buddsoddi, Datganiad Strategaeth Ariannu a Pholisi Llywodraethu.                              

5.4 Diweddariadau Technegol – Mae’r rhain yn cael eu hanfon i gyflogwyr 
o bryd i’w gilydd i’w cynghori am newidiadau arwyddocaol i’r Cynllun a 
deddfwriaeth cysylltiedig.                 

5.5 Rhagwelir y bydd diweddariadau technegol i gyflogwyr yn cael eu 
rheoleiddio ar ffurf papur briffio chwarterol, i gynnwys yn ogystal â 
newidiadau Cynllun, materion am ddatblygiad y cynllun yn y dyfodol  a 
materion eraill perthnasol o ran pensiynau, sy’n rhan o drafodaeth 
genedlaethol ac sydd o ddiddordeb cenedlaethol.      

5.6 Mae gwefan Cronfa Bensiwn arbennig yn cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd er mwyn gwneud y mwyaf o’r wybodaeth ag sy’n bosibl ar gael i 
aelodau’r Cynllun, cyflogwyr a grwpiau eraill sydd â diddordeb. Mae 
disgwyl i’r wefan gael ei lansio ym mis Ebrill 2012. 

6. Staff Pensiynau 

6.1 Cyfarfodydd Tîm – Mae Gweinyddiaeth Pensiynau’n cwrdd bob 
chwarter er mwyn i aelodau tîm yn ystyried materion trefniadol; 
cynllunio gwaith a datblygiadau’r chwarter sydd i ddod a thu hwnt; a; 
gydag aelodau’r tîm yn cael clywed y diweddaraf o ran datblygiadau a 
newidiadau’r Cynllun. 

6.2 Gwybodaeth Dechnegol – Mae Bwletinau a Chylchlythyrau a gyhoeddir 
gan Sefydliad Llywodraeth Leol ynghyd â dogfennau canllaw ac 
ymgynghoriad o’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ar gael i bob 
aelod o’r tîm gael gwybodaeth. Yn ychwanegol at hyn, mae canllaw 
trefniadol mewn tŷ deufisol, nodiadau gweithdrefn ac esboniadau 
technegol yn cael eu darparu i aelodau’r tîm gan y Rheolwr Pensiynau.  

6.3 Mewnrwyd a Rhyngrwyd – Mae’r holl staff wedi eu galluogi i 
ddefnyddio rhwydwaith corfforaethol er mwyn cael mynediad i 
fewnrwyd Powys a’r rhyngrwyd.

6.4 E-byst – Mae gan yr holl staff fynediad i adnoddau e-bost. 

6.5 Rheolwr Pensiynau – Mae’r Rheolwr Pensiynau’n gweithredu polisi 
drws agored ac yn ceisio gwneud ei hun ar gael i staff ar bob achlysur. 



7. Cyrff Eraill

7.1 Fforwm Gwybodaeth Cenedlaethol – Mae’r Gronfa wedi cymryd rhan 
yn grŵp trafodaeth hwn. Mae’r cyfarfodydd yn darparu cyfle i drafod 
materion o ddiddordeb cyffredin a rhannu arfer gorau.       

7.2 Grŵp Swyddogion Pensiynau Cymru Gyfan – Rheolwyr Pensiynau o’r 
8 awdurdod gweinyddu yng Nghymru’n cwrdd yn rheolaidd er mwyn 
sicrhau cysondeb o ran dehongliad y CPLlL a rheoliadau cysylltiedig 
eraill. Mae safbwyntiau’r grŵp yn cael eu trosglwyddo i’r lefel 
genedlaethol drwy Gyfarfodydd Grŵp Technegol Pwyllgorau Pensiynau 
Llywodraeth Leol (cangen o’r Sefydliad Llywodraeth Leol) sydd yn cael 
eu cynnal bob chwarter. 

7.3 Grŵp Cyfathrebu Cymru Gyfan – Swyddogion Pensiwn o’r 8 awdurdod 
gweinyddu yng Nghymru’n cwrdd yn achlysurol er mwyn llunio, 
datblygu a hyrwyddo llenyddiaeth gyffredin i’r cynllun. 

7.4 Grŵp CLASS – Fel defnyddiwr y System Gweinyddu Pensiynau Altair, 
mae’r Gronfa’n aelod o Grŵp CLASS yr awdurdod lleol ac yn mynychu 
grwpiau defnyddwyr rhanbarthol a chyfarfodydd cenedlaethol. 

7.5 Menter Twyll Cenedlaethol – Mae’r Gronfa wedi cymryd rhan yn y 
Fenter Twyll Cenedlaethol ers 1998. Mae hyn wedi helpu i osgoi 
gordalu budd-daliadau pensiwn i bensiynwyr a fu farw a’u hail gyflogi. 

8. Cysylltiadau 

8.1 Dylai unrhyw gwestiwn, ymholiad, sylw ar y Datganiad hwn gael ei 
gyfeirio at: 

Clare Williams 
  Pennaeth Cyllid, 
  Cyngor Sir Powys,     
  Neuadd y Sir. 
  Llandrindod, 
  Powys LD1 5LG 



Atodiad 3 

Meini Prawf Perfformiad – Cyd Gyflawniad i Aelodau  

Gwybodaeth Gwasanaeth Cyflogwr a Safonau Perfformiad –  
GWEITHREDOL AC ARIANNOL     

Elfen Cyflogwr    Targed 
(dyddiau gwaith)

Y Gronfa Targed 
(dyddiau 
gwaith)

Canran 
% o 
fewn 
targed 

Ymadawyr 
Cynnar 

Anfon ffurflen 
ymadawr 
wedi ei 
chwblhau 

30 dydd ar 
ôl diwedd 
mis 
ymadawiad 

Cynghori 
aelod am  
gynllun 
budd-
daliadau 

o fewn  
30 dydd 
ar ôl 
derbyn yr 
holl ddata 

Ymddeoliad Anfon ffurflen 
ymadawr 
wedi ei 
chwblhau  

Ar neu cyn 
dyddiad 
ymddeol 

Talu budd-
daliadau i 
aelod  

o fewn  
10 dydd 
ar ôl 
derbyn yr 
holl  

Marw mewn 
gwasanaeth 

Anfon ffurflen 
ymadawr 
wedi ei 
chwblhau  

o fewn 5 
dydd o gael 
hysbysu   

Cynghori 
partner / 
plant o’r 
budd-
daliadau  

o fewn  
10 dydd 
ar ôl 
derbyn yr 
holl  

Diwedd 
Blwyddyn – 
cyflwyno 
data 

Cyflogwr i 
gyflenwi 
amserlen 
electronig o 
gyfraniadau, 
tâl, ac oriau  
aelod unigol, 
mewn fformat 
a nodir gan y 
Gronfa   

Erbyn  31 
Mai o fewn 
8 wythnos i 
ddiwedd y 
flwyddyn) 

Diwedd 
Blwyddyn – 
ymholiadau 
data 

Ymateb i 
ymholiadau 
sy’n codi wrth 
gysoni 
diwedd 
blwyddyn a 
data 

O fewn 1 
mis o gael 
ei godi     



Datganiadau 
Budd-dal 
Blynyddol – 
aelodau 
gweithredol      

  Anfon 
datganiadau 
budd-dal lle 
mae 
cofnodion 
aelod wedi 
cael eu 
diweddaru 

Erbyn 31
Hydref 
bob 
blwyddyn 

Datganiadau 
Budd-dal 
Blynyddol – 
aelodau 
gohiriedig 

Anfon 
datganiadau 
budd-dal 
blynyddol i’r 
holl aelodau 
gohiriedig 
os yw eu 
cyfeiriad 
cyfredol yn 
cael ei 
gadw 

Erbyn 31 
Hydref 
bob 
blwyddyn  



Atodiad 4 

SIARTER GWASANAETH 

EIN SAFONAU GWASANAETH I’N HAELODAU     

Aelodau Actif Newydd 

� Tystysgrif Aelodaeth    
Ein nod yw cyflwyno Tystysgrif Aelodaeth i aelod newydd o fewn un 
mis o dderbyn hysbysiad cyflawn oddi wrth Gyflogwr yr Aelod. 

� Trosglwyddo i Mewn 
Ein nod yw cydnabod cais yr Aelod am fanylion trosglwyddo a chyfrifo 
amcangyfrif y budd-daliadau y bydd gwerth trosglwyddo yn ei brynu ac 
anfon dyfynbris o fewn 10 diwrnod o dderbyn manylion oddi wrth 
Aelodau’r cynllun blaenorol ac unrhyw wybodaeth hanfodol 
ychwanegol sydd ei angen o HMRC. Ein nod yw gofyn am daliad o’r 
gwerth trosglwyddo o fewn 5 diwrnod o dderbyn cadarnhad oddi wrth 
yr Aelod fod y trosglwyddo am ddigwydd. Ein nod yw cadarnhau gwir 
fudd-daliadau a brynwyd drwy’r gwerth trosglwyddo o fewn 10 diwrnod 
o dderbyn taliad oddi wrth gynllun blaenorol yr Aelodau. 

Aelodau Actif Presennol  

� Datganiad Budd-dal Blynyddol 
Ar yr amod bod manylion tâl yn cael eu derbyn oddi wrth gyflogwyr yn 
brydlon ar ôl diwedd y flwyddyn ac ar yr amod bod gennym yr holl 
wybodaeth berthnasol, byddwn yn anfon, bob blwyddyn, Datganiad 
Budd-dal Blynyddol i bob Aelod i’w cyfeiriad cartref diwethaf y 
gwyddom amdano gan ddangos yr amcangyfrif gwerth presennol o’u 
budd-daliadau marw yn y swydd, a, swm y Lwfans Blynyddol a 
ddefnyddir gan y newid mewn gwerth budd-dal ers y flwyddyn 
flaenorol, at ddibenion treth. 

� Talu Cyfraniadau Ychwanegol     

Ein nod yw darparu gwybodaeth o fewn 10 diwrnod o dderbyn cais 
oddi wrth Aelod sy’n dymuno talu cyfraniadau ychwanegol. 

� Ymddeoliadau     
Ein nod yw anfon manylion o’r budd-daliadau sy’n daladwy a thalu 
cyfanddaliad di-dreth o fewn 10 diwrnod o dderbyn yr holl wybodaeth 
sydd ei angen oddi wrth Gyflogwr yr Aelod a/neu’r Aelod. 

� Marwolaethau 
Ein nod yw anfon manylion o’r budd-daliadau sy’n daladwy o fewn 10 
diwrnod o dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen oddi wrth 
gyflogwr y diweddar Aelod a byddwn yn talu cyfanddaliad y grant 
marwolaeth o fewn 10 diwrnod o dderbyn Grant Profiant (neu 



ddogfennaeth briodol arall) neu awdurdodiad oddi wrth ddau swyddog 
dirprwyedig. 

� Ymadawyr Cynnar  
Ein nod yw anfon manylion o’r dewisiadau budd-daliadau sydd ar gael 
o fewn 30 diwrnod o dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei angen oddi 
wrth y Cyflogwr. 

� Ad-daliadau 
Ein nod yw talu ad-daliad erbyn diwedd y mis yn dilyn derbyn cais 
ffurfiol yr Aelod am daliad.                  

� Trosglwyddo Allan 
Ein nod yw anfon dyfynbris, wedi ei warantu am 3 mis, o fewn 10 
diwrnod o dderbyn cais yr Aelod a chadarnhad o hawliau’r Aelodau a 
gontractiwyd allan oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Ein nod yw 
talu gwerth trosglwyddo o fewn pump diwrnod o dderbyn cadarnhad 
oddi wrth yr Aelod y bydd y trosglwyddo yn digwydd a’r holl wybodaeth 
sydd ei angen arnom i wneud taliad.                 

Aelodau  Gohiriedig 

� Datganiad Budd-dal Blynyddol 
Ein nod yw darparu Datganiad Budd-dal blynyddol i bob aelod 
gohiriedig (y mae gennym cyfeiriad ar ei gyfer), i ddangos gwerth 
presennol eu budd-daliadau cadw. 

� Budd-daliadau i Daliad Gohiriedig 
Ar yr amod bod gennym gyfeiriad sydd wedi ei gadarnhau byddwn yn 
ysgrifennu at yr Aelod Gohiriedig yn gosod allan y dewisiadau budd-
dal, o leiaf 30 diwrnod cyn y dyddiad y mae budd-daliadau yn dod yn 
daladwy. 


