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Cyflwyniad

Mae'r adroddiad hwn yn darparu trosolwg cyffredinol o weinyddu pensiwn dros y 6 mis 
diwethaf. Mae'n cynnwys gwybodaeth am y gwaith a gyflawnwyd dros y cyfnod, 
diweddariad ar wahanol brosiectau a grybwyllwyd yn flaenorol, newidiadau yn y rheoliadau 
a hefyd yn rhestru'r heriau y mae'r adran yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.

Staffio

Ers y diweddariad gweinyddiaeth diwethaf mae Nicholas Hopkins wedi ymddeol fel Rheolwr 
Pensiynau, gyda Meirion Jones yn cymryd yr awenau’n llwyr ar 1af Rhagfyr 2019. Oherwydd 
y newid hwn mae cyfweliadau wedi bod yn cael eu cynnal dros yr ychydig fisoedd diwethaf i 
staffio’r adran yn llawn. Felly rydym wedi dyrchafu nifer o staff i'r rolau canlynol:

• Uwch Swyddog Cyfathrebu - Glesni Jones
• Swyddog Cyfathrebu - Bronwen Williams
• Technegydd Pensiynau - Leanne Hunt-Hughes

Erbyn dyddiad cyfarfod y Bwrdd Pensiwn, gobeithio y byddwn wedi cyflogi Cymhorthydd 
Pensiynau newydd.

i-Connect

Mae i-Connect yn diweddaru data aelodau yn ein system gweinyddu pensiynau yn fisol, gan 
osgoi'r angen i gyflogwyr anfon gwybodaeth ar ddiwedd y flwyddyn.

Cymerir data yn uniongyrchol o system gyflogres gan i-Connect sydd wedyn yn nodi ac yn 
cyflwyno manylion am aelodau newydd, y rhai sydd optio allan a ymadawyr i ni yn 
awtomatig.

Ers y diweddariad gweinyddiaeth diwethaf, gwnaed cynnydd mawr gyda'r prosiect i-
Connect.



Mae Cyngor Gwynedd bellach yn cyflwyno eu manylion yn fisol, ac mae’r gwaith wedi 
dechraui symyd  Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i’r 
system i-Connect. Y gobaith yw y bydd y ddau gyflogwr yn fyw ar y system cyn diwedd y 
flwyddyn dreth 2019/20.

Mae hyn bellach yn gadael dim ond dau gyflogwr sydd ddim yn defnyddio i-Connect i 
gyflwyno eu manylion. Bydd gwaith yn mynd rhagddo yn y flwyddyn dreth 2020/21 i symud 
y cyflogwyr hyn i i-Connect.

Hunan Wasanaeth Aelodau

Y gobaith oedd y byddai'r wefan Hunan Wasanaeth Aelodau (HWA) newydd yn gweithio 
erbyn diwedd 2019. Yn anffodus, oherwydd yr amrywiol faterion technegol, ni fu hyn yn 
bosibl. Fodd bynnag, mae'n obeithiol erbyn i'r cyfarfod Bwrdd Pensiwn gael ei gynnal y bydd 
y system newydd yn fyw.

Bydd y wefan newydd yn rhoi gwell profiad ar-lein i'n haelodau, gyda rhyngwyneb sy’n 
edrych mwy deniadolac yn haws i'w ddefnyddio. Mae'r system HWA yn caniatáu i aelodau:

• Gweld a diweddaru manylion personol a newidiadau cyfeiriad
• Darganfod faint y byddant yn ei dderbyn wrth ymddeol
• Cyfrifo’r swm y lwmp swm ychwanegol y gallant ei gymryd wrth ymddeol
• Gweld hanes eu gwasanaeth, gan gynnwys unrhyw wasanaeth sydd wedi'i drosglwyddo
• Gweld a diweddaru eu buddiolwyr enwebedig
• Gweld eu Datganiadau Buddion Blynyddol

Hyfforddiant

Yn y diweddariad diwethaf, soniwyd bod pedwar aelod o staff wedi dechrau astudio tuag at 
Radd Sylfaen mewn Gweinyddu a Rheoli Pensiynau. Mae'r radd sylfaen yn gymysgedd o 
aseiniadau ac arholiadau a bydd yn cymryd 2 flynedd i'w chwblhau. Rwy'n falch o adrodd 
bod y pedwar yn dod ymlaen yn dda gyda'r cwrs hwn, gyda'r holl aseiniadau ac arholiadau 
hyd yn hyn wedi'u cwblhau'n llwyddiannus.

Cynhaliwyd sesiwn hyfforddi yn ddiweddar ar lwfans blynyddol ac oes i staff perthnasol yr 
adran gan Ian Colvin, Pennaeth Ymgynghoriaeth Budd-daliadau Hymans Robertson. 
Edrychodd y sesiwn hon ar gyfrifiadau heriol lwfans blynyddol ac oes. Derbyniwyd adborth 
cadarnhaol a gobeithir y bydd y sesiwn yn ein helpu i ddeall yn well y set gymhleth hon o 
reoliadau.

Pensiynau'n Cynyddu

Y Mynegai Prisiau Defnyddwyr ar gyfer Medi 2019 oedd 1.7%. Dylai hyn fod y ffigur a 
ddefnyddiwyd ym mis Ebrill 2020 i gynyddu taliadau pensiwn ar gyfer ein Pensiynwyr a'n 
buddion gohiriedig.

Anfonir llythyr ym mis Ebrill at ein holl bensiynwyr i'w hysbysu o'u swm pensiwn uwch a'u 
dyddiadau talu ar gyfer 2020/21.

Mesur Data

Yn 2015, cymerodd y Rheoleiddiwr Pensiynau (yRP) gyfrifoldeb am Gynlluniau Pensiwn y 
Sector Cyhoeddus. Cyn hynny, ym mis Mehefin 2010, cyhoeddodd y yRP arweiniad ar yr 



ymagwedd y maen nhw'n ei ystyried yn arfer da i fesur presenoldeb data aelodau.

Fe wnaethom gomisiynu ein darparwr meddalwedd, Aquila Heywood i gynhyrchu Adroddiad 
Ansawdd Data ar gyfer ein Cronfa ym mis Medi 2019.

Mae'r adroddiad wedi'i rannu'n ddwy adran:

 Data Cyffredin: e.e. enw, cyfeiriad, rhif YG, rhyw, dyddiad geni, statws a dyddiad 
cychwyn

 Data Penodol i'r Cynllun: e.e. buddion yn y cynllun, manylion trosglwyddo, CGY, 
manylion cyflog, cyfraniadau, gwasanaeth, lwfans oes, lwfans blynyddol a IPG.

Rydym yn rhoi isod grynodeb o'r canlyniadau:

Crynodeb o'r Canlyniadau Data Cyffredin

Mae'r graff isod yn dangos perfformiad Gwynedd ar gyfer pob categori data yn erbyn 
meincnodau'r cynllun y cytunwyd arnynt ynghyd â chanlyniadau profion 2018. Mae'r 
canlyniadau a gyflwynir yma yn cael eu cynhyrchu o ddata a dynnwyd o Wasanaeth Byw 
Altair Gwynedd ar 12 Medi 2019 ar gyfer pob prawf. Canran gyffredinol y profion a basiwyd 
ar gyfer data cyffredin Gwynedd yw 99.4% sy'n welliant dros sgôr 2018 o 99.3%.

Cyflawnodd 7 o'r 8 categori'r meincnod uchaf o fwy na 98% gydag 2 categori heb gofnodi 
methiant unigol. Mae 3 categori arall wedi'u talgrynnu i 100% gyda chyfraddau pasio dros 
99.95%. Yr unig gategori na gyrhaeddodd y meincnod uchaf dan sylw  oedd cyfeiriadau 
aelodau gyda sgôr o 96.9%. Ac eithrio cyfeiriadau aelodau, mae ansawdd cyffredinol y 
data cyffredin yng Ngwynedd o safon uchel. Mae angen gwneud rhywfaint o waith i olrhain 
aelodau a gofnodwyd fel rhai sydd “wedi diflannu” i ddod â'r categori hwn i'r meincnod 
uchaf. Canran y cofnodion aelodau heb fethiant data cyffredin yw 96.9% (94.9% blwyddyn 
diwethaf) a dyma'r ffigwr y bydd yRP yn ei dderbyn ar ddychweliadau’r cynllun.



Crynodeb o Ganlyniadau Data Penodol y Cynllun

Mae'r graff isod yn dangos perfformiad Gwynedd ar gyfer pob categori data yn erbyn 
meincnodau'r cynllun y cytunwyd arnynt ynghyd â chanlyniadau profion 2018. Mae'r 
canlyniadau a gyflwynir yma yn cael eu cynhyrchu o ddata a dynnwyd o Wasanaeth Byw 
Altair Gwynedd ar 12 Medi 2019 ar gyfer pob prawf. Y ganran gyffredinol o brofion a 
basiwyd ar gyfer data cynllun-benodol yw 96.1%. Canran y cofnodion aelodau heb fethiant 
data unigol sy'n benodol i'r cynllun yw 91.7%  (81.6%) a dyma'r ffigwr y bydd yRP yn ei 
dderbyn ar ddychweliadau’r cynllun.



Mae cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu mewn perthynas â gweithredu unrhyw lanhau 
data a amlygwyd fel rhan o'r ymarfer hwn a disgwylir i'r glanhau data hwn wella'r sgoriau 
data ar gyfer y flwyddyn nesaf.


