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DATGANIAD POLISI CYFATHREBU 
 

Cyflwyniad 
 
Mae rheoliad 61 o'r Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 2013 yn nodi 
bod gofyn i bob awdurdod gweinyddu gyhoeddi datganiad polisi ynghylch cyfathrebu â 
budd-ddeiliaid allweddol. 
 
Cyngor Gwynedd yw'r awdurdod sy'n gweinyddu Cronfa Bensiwn Gwynedd ac mae budd-
ddeiliaid allweddol y Gronfa yn cynnwys: 
 

 Aelodau Actif o'r Cynllun 

 Aelodau Gohiriedig 

 Pensiynwyr  

 Darpar Aelodau'r Cynllun 

 Cyflogwyr y Cynllun 

 Y Pwyllgor Pensiynau a'r Bwrdd Pensiynau 

 Cyrff eraill 

 Staff y Gronfa 

 
Mae'r datganiad cyfathrebu hwn yn nodi'r polisi ar gyfer darparu gwybodaeth a sut y mae'r 
Gronfa yn bwriadu rhoi cyhoeddusrwydd, hyrwyddo a datblygu'r cynllun i bob grŵp budd-
ddeiliaid.  Bydd yn cael ei adolygu'n gyson a'i ddiwygio pan fydd newid perthnasol yn y 
polisi. 
 
Nod y Gronfa yw darparu gwasanaeth cyson o safon uchel i'w budd-ddeiliaid yn y modd 
mwyaf effeithlon a chost-effeithiol.   
 
Y bwriad yw ein bod yn cyfathrebu mor amserol â phosibl, yn ffeithiol ac mewn iaith glir, 
ac yn cael ei gyflwyno mewn modd sy'n briodol i'r derbynnydd. Os oes gan unigolion 
anghenion penodol mewn perthynas â fformat y wybodaeth, cymerir camau i sicrhau bod 
y fformat gofynnol ar gael, megis Braille, sain, a phrint bras.  
 
Mae holl gyhoeddiadau Cronfa Bensiwn Gwynedd yn ddwyieithog, yn unol â pholisi iaith 
Cyngor Gwynedd.  Gall gwybodaeth mewn ieithoedd eraill fod ar gael ar gais. 
 
Pan fydd newidiadau deddfwriaethol i'r cynllun yn hysbys ymlaen llaw, bydd 
gweithdrefnau'n cael eu rhoi yn eu lle i weithredu'r newidiadau yn y ffordd fwyaf effeithiol. 
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Cyfathrebu ag aelodau gweithredol 
 
Aelodau Actif (gan gynnwys Cynghorwyr) yw'r rhai sy'n cyfrannu i'r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol drwy un o'r cyflogwyr sy'n rhan o Gronfa Bensiwn Gwynedd. Disgrifir y 
dulliau cyfathrebu â'r aelodau hyn isod. 
 

 Gwefan - Mae gwefan Cronfa Bensiwn Gwynedd yn cynnwys adran benodol i 

aelodau actif. Mae'n darparu gwybodaeth gyffredinol am y CPLlL gan gynnwys 

trosglwyddiadau, ychwanegu at eich buddion, ymddeoli, ysgariad, buddion 

marwolaeth, lwfansau treth a chwestiynau a ofynnir yn aml. Ychwanegir eitemau 

newyddion pan fo angen i roi gwybod i'r Aelodau am unrhyw newidiadau i'r cynllun.  

Mae adran ar wahân ar gyfer buddion pensiwn i Gynghorwyr. 

 Hunan Wasanaeth Aelodau - Mae porth ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd yn 

caniatáu i'r staff weld a diweddaru eu data pensiwn yn ddiogel ar-lein, megis 

mynegiant o ddymuniad y grant marwolaeth, manylion cyswllt, datganiadau 

buddion blynyddol a llythyrau.  Mae'r offer cynllunio yn galluogi Aelodau i wneud 

cyfrifiadau pensiwn a pharatoi ar gyfer eu hymddeoliad.   

 Digwyddiadau cyflogwyr – Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd ar gael i fynychu 

digwyddiadau cyflogwyr ar gais a darparu stondin bensiwn lle gall Aelodau drafod 

unrhyw faterion pensiwn gyda staff y gronfa a darparu llenyddiaeth berthnasol am 

y cynllun.  

 Cyflwyniadau – Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd bob amser ar gael i gynnig 

cyflwyniadau ar y cynllun.  Cynhelir cyflwyniadau hefyd pan fydd eu hangen i roi 

gwybod i Aelodau Actif am newidiadau mawr i Reoliadau'r cynllun.  Gellir cynnal 

sesiynau gwybodaeth arbenigol hefyd ar gais y cyflogwr ar gyfer aelodau yr 

effeithir arnynt gan drosglwyddiadau TUPE o'r CPLlL i ddarparwyr pensiwn eraill.   

 Cyrsiau cyn-ymddeol - Cynhelir rhaglen o chwech cwrs gan Chadwicks IFA, cwmni 

o ymgynghorwyr ariannol o Gaer bob blwyddyn.  Mae cronfeydd pensiwn 

Gwynedd a Sir y Fflint yn darparu cyflwyniadau am yn ail ynghylch y CPLlL yn y 

digwyddiadau hyn. 

 Sesiynau ymgynghori – Gall swyddogion cyfathrebu Cronfa Bensiwn Gwynedd 

gynnal sesiwn ymgynghori unigol ar gyfer aelodau'r cynllun ar gais cyflogwyr y 

gronfa.  Fel arfer, cynhelir ymgynghoriadau yn safleoedd gwaith y gweithwyr 

cyflogedig ac maent yn cynnig cyfle i Aelodau'r cynllun dderbyn gwybodaeth 

gyffredinol a phenodol am y CPLlL ac yn gofyn unrhyw gwestiwn sydd ganddynt 

yn ymwneud â'u pensiwn CPLlL.   

 Apwyntiadau unigol - Gall aelodau actif drefnu apwyntiad gydag aelod o staff 

Cronfa Bensiwn Gwynedd yn y swyddfa bensiwn yng Nghaernarfon.   

o Mewn rhai achosion (e.e. salwch terfynol) bydd cynrychiolydd o Gronfa 

Bensiwn Gwynedd yn ymweld ag aelod yn eu cartref ar gais eu cyflogwr.     

 Llenyddiaeth y Gronfa –  

o Pecyn cychwynnol pensiynau – Dosbarthir pan fydd cyflogwr yn ein 

hysbysu o aelod newydd. Mae yn cynnwys canllaw byr i'r CPLlL, ffurflen 

gychwyn pensiwn, ffurflen mynegi dymuniad grant marwolaeth a hysbysiad 

statudol o ymuno â'r cynllun.  
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o Canllaw Byr.  Mae'r canllaw byr yn rhoi gwybodaeth gyffredinol ar y CPLlL 

ac yn cael ei anfon at bob gweithiwr newydd ac at aelodau presennol os 

gofynnir amdano.  Gall copïau o'r canllaw byr hefyd cael ei ddarparu mewn 

Braille, print bras a sain ar ofyn. 

o Canllaw ymddeol.  Mae'r canllaw ar ymddeol yn amlinellu'r trefniadau ar 

gyfer talu buddion pensiwn ac yn nodi'r buddion sy'n daladwy i oroeswyr 

os bu'r aelod farw a'r pethau pwysicaf eraill i'w nodi. 

o Ffeithlenni.  Mae amrywiaeth o ffeithlenni wedi'u cynhyrchu ar gyfer 

aelodau'r cynllun sy'n rhoi gwybodaeth am bynciau penodol sy'n ymwneud 

â'r CPLlL.   

 Cylchlythyrau - Rydym yn cyhoeddi cylchlythyrau i aelodau gweithredol yn ôl yr 

angen i roi gwybodaeth ddiweddaraf iddynt am newidiadau yn Rheoliadau'r 

cynllun. 

 Datganiadau Buddion Blynyddol - Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi datganiad i 

bob aelod yn dangos gwerth eu buddion hyd at y 31 Mawrth blaenorol ac yn 

rhagweld y buddion sy'n daladwy ar oedran pensiwn y wladwriaeth. Fe'u llwythir 

yn awtomatig i’r porth Hunan Wasanaeth Aelodau neu fe'u hanfonir yn 

uniongyrchol i'w cyfeiriad cartref os ydynt wedi dewis peidio â chofrestru. 

 Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon - Mae copi electronig o adroddiad blynyddol a 

Chyfrifon y Gronfa ar gael i holl Aelodau'r cynllun ar y wefan. Mae copïau caled ar 

gael hefyd ar gais.  

 Gohebiaeth - Mae'r Gronfa yn defnyddio post papur ac e-bost i dderbyn ac anfon 

gohebiaeth. Bydd ymateb yn cael ei wneud yn dewis iaith yr unigolyn. 

 Hysbysiad statudol - caiff Aelodau eu hysbysu pan fydd unrhyw newid yn digwydd 

i'w cofnod pensiwn, gan effeithio ar eu pensiwn.  

 Llinell Gymorth Pensiynau – Mae un rhif llinell gymorth ar gael ar gyfer pob 

ymholiad pensiwn ac mae cyfeiriad e-bost penodol ar gael ar gyfer ymholiadau 

drwy e-bost.   

 Ymgyrch bosteri – Caiff ymgyrch bosteri ei rhoi ar waith pan fydd angen cyfleu 

newidiadau mawr i'r cynllun i aelodau actif y cynllun.  Dosbarthir i gyflogwyr fel y 

gellir eu harddangos ar safleoedd gwaith yr aelodau.   

 Taflen Gweithdrefn Datrys Anghydfod Mewnol (GDAM) - Mae dogfen sy'n ymdrin 

â cham 1 y GDAM ar gael ar gais.   
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Cyfathrebu ag aelodau gohiriedig 
 
Aelodau gohiriedig (gan gynnwys Aelodau sy'n gynghorwyr) yw'r rhai sydd wedi gadael 
eu cyflogaeth á chyflogwr y cynllun ac sydd â buddion wedi'u cadw o fewn y Gronfa.  
Disgrifir y dulliau cyfathrebu â'r aelodau hyn isod. 
 

 Gwefan - Mae gwefan cronfa bensiwn Gwynedd yn cynnwys adran benodol ar 

gyfer aelodau gohiriedig. Mae'n darparu gwybodaeth gyffredinol am y CPLlL gan 

gynnwys trosglwyddiadau, ymddeoliadau, ysgariad, buddion marwolaeth a 

chwestiynau a ofynnir yn aml. Ychwanegir eitemau newyddion pan fo angen i roi 

gwybod i'r Aelodau am unrhyw newidiadau i'r cynllun.  Mae adran ar wahân ar 

gyfer buddion pensiwn i Gynghorwyr sy'n gadael cyn oed ymddeol.  

 Hunan Wasanaeth Aelodau - Mae porth ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd yn 

caniatáu i'r aelodau weld a diweddaru eu data pensiwn yn ddiogel ar-lein, megis 

mynegiant o ddymuniad y grant marwolaeth, manylion cyswllt, datganiadau 

buddion blynyddol a llythyrau.  Mae'r offer cynllunio yn galluogi Aelodau i wneud 

cyfrifiadau pensiwn a pharatoi ar gyfer eu hymddeoliad.   

 Apwyntiadau unigol - Gall aelodau gohiriedig drefnu apwyntiad gydag aelod o staff 

cronfa bensiwn Gwynedd yn y swyddfa bensiwn yng Nghaernarfon.   

o Mewn rhai achosion (e.e. salwch terfynol) bydd cynrychiolydd o gronfa 

bensiwn Gwynedd yn ymweld ag aelod yn eu cartref ar gais eu cyn 

cyflogwr, cynrychiolydd, neu'r unigolyn.     

 Llenyddiaeth y Gronfa –  

o Canllaw ymddeol.  Mae'r canllaw ar ymddeol yn amlinellu'r trefniadau ar 

gyfer talu buddion pensiwn ac yn nodi'r buddion sy'n daladwy i oroeswyr 

os bu'r aelod farw a'r pethau pwysicaf eraill i'w nodi. 

o Ffeithlenni.  Mae amrywiaeth o ffeithlenni wedi'u cynhyrchu ar gyfer 

aelodau'r cynllun sy'n rhoi gwybodaeth am bynciau penodol sy'n ymwneud 

â'r CPLlL.   

 Cylchlythyrau - Rydym yn dosbarthu cylchlythyrau cyfnodol i aelodau gohiriedig i 

roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am newidiadau yn Rheoliadau'r cynllun.  

 Datganiadau Buddion Gohiriedig - Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi datganiad i 

bob aelod gohiriedig yn dangos gwerth cyfredol eu buddion pensiwn. Fe'u llwythir 

yn awtomatig i’r porth Hunan Wasanaeth Aelodau neu fe'u hanfonir yn 

uniongyrchol i'w cyfeiriad cartref os ydynt wedi dewis peidio â chofrestru. 

 Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon - Mae copi electronig o adroddiad blynyddol a 

Chyfrifon y Gronfa ar gael i holl Aelodau'r cynllun ar y wefan. Mae copïau caled ar 

gael hefyd ar gais.  

 Gohebiaeth - Mae'r Gronfa yn defnyddio post papur ac e-bost i dderbyn ac anfon 

gohebiaeth. Bydd ymateb yn cael ei wneud yn dewis iaith yr unigolyn. 

 Llinell Gymorth Pensiynau – Mae un rhif llinell gymorth ar gael ar gyfer pob 

ymholiad pensiwn ac mae cyfeiriad e-bost penodol ar gael ar gyfer ymholiadau 

drwy e-bost.   

 Taflen Gweithdrefn Datrys Anghydfod Mewnol (GDAM) - Mae dogfen sy'n ymdrin 

â cham 1 y GDAM ar gael ar gais.   
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Cyfathrebu â phensiynwyr 
 
Mae pensiynwyr yn cynnwys Aelodau sydd wedi ymddeol a dibynyddion Aelodau 
ymadawedig. Disgrifir y dulliau cyfathrebu â phensiynwyr isod. 
 

 Gwefan - Mae gwefan Cronfa Bensiwn Gwynedd yn cynnwys adran benodol ar 

gyfer pensiynwyr. Mae'n rhoi gwybodaeth gyffredinol am y CPLlL gan gynnwys, 

ysgariad, buddion marwolaeth, dyddiadau talu, byw dramor, cynnydd pensiwn a 

chwestiynau a ofynnir yn aml. Ychwanegir eitemau newyddion pan fo angen i 

hysbysu pensiynwyr o unrhyw newidiadau i'r cynllun.    

 Hunan Wasanaeth Aelodau - Mae porth ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd yn 

caniatáu i bensiynwyr weld a diweddaru eu data pensiwn yn ddiogel ar-lein, megis 

mynegiant o ddymuniad y grant marwolaeth, manylion cyswllt a llythyrau.     

 Apwyntiadau unigol - Gall pensiynwyr drefnu apwyntiad gydag aelod o staff Cronfa 

Bensiwn Gwynedd yn y swyddfa bensiwn yng Nghaernarfon.   

 Slipiau cyflog a P60 – Anfonir slip cyflog i bensiynwr pan fydd y taliad nesaf yn 

newid o £5 neu fwy o'i gymharu â'r mis blaenorol.  Mae pob pensiynwr yn derbyn 

cyfuniad P60 a slip cyflog ar ddiwedd pob blwyddyn dreth. 

 Hysbysiad o Gynnydd Pensiynau – Pob mis Ebrill, mae pensiynwyr yn cael 

rhybudd o'r Cynnydd Pensiwn a fydd yn cael ei weithredu are u pensiwn (os yn 

berthnasol) a byddent hefyd yn cael cadarnhad o'r dyddiadau cyflog ar gyfer y 12 

mis nesaf. 

 Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon - Mae copi electronig o adroddiad blynyddol a 

Chyfrifon y Gronfa ar gael i holl Aelodau'r cynllun ar y wefan. Mae copïau caled ar 

gael hefyd ar gais.  

 Gohebiaeth - Mae'r Gronfa yn defnyddio post papur ac e-bost i dderbyn ac anfon 

gohebiaeth. Bydd ymateb yn cael ei wneud yn dewis iaith yr unigolyn. 

 Llinell Gymorth Pensiynau – Mae un rhif llinell gymorth ar gael ar gyfer pob 

ymholiad pensiwn ac mae cyfeiriad e-bost penodol ar gael ar gyfer ymholiadau 

drwy e-bost.   

 Llongyfarchiadau ar Ben-blwydd - Bydd pensiynwyr, gan gynnwys y rhai sy'n 

derbyn buddion dibynyddion, sy’n dathlu eu pen-blwydd yn 100 oed yn derbyn 

cerdyn pen-blwydd gan Gronfa Bensiwn Gwynedd.   

 Taflen Gweithdrefn Datrys Anghydfod Mewnol (GDAM) - Mae dogfen sy'n ymdrin 

â cham 1 y GDAM ar gael ar gais.   
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Cyfathrebu â darpar aelodau 
 
Darpar aelodau yw gweithwyr sy'n gymwys i ymuno â'r CPLlL gydag un o gyflogwyr Cronfa 
Bensiwn Gwynedd ond wedi penderfynu peidio. Disgrifir y dulliau cyfathrebu â darpar 
aelodau isod. 
 

 Gwefan - Mae gwefan Cronfa Bensiwn Gwynedd yn cynnwys adran benodol 

ar gyfer ddarpar aelodau. Mae'n darparu gwybodaeth gyffredinol am y CPLlL 

gan gynnwys rhesymau dros ymuno, trosglwyddiadau, cyfraddau cyfrannu, 

ymddeoliad, optio allan a chwestiynau a ofynir yn aml. Ychwanegir eitemau 

newyddion pan fo angen i roi gwybod i'r Aelodau am unrhyw newidiadau i'r 

cynllun.  Mae adran ar wahân ar gyfer buddion pensiwn i Gynghorwyr sy’n 

gymwys i ymuno. 

 Digwyddiadau cyflogwyr – Mae cronfa bensiwn Gwynedd ar gael i fynychu 

digwyddiadau cyflogwyr ar gais a darparu stondin bensiwn lle gall darpar 

Aelodau drafod unrhyw faterion pensiwn gyda staff y gronfa bensiwn a darparu 

llenyddiaeth a ffurflenni cynllun perthnasol.  

Mae cronfa bensiwn Gwynedd yn annog cyflogwyr i gynnwys pensiynau fel 

rhan o ddigwyddiadau sefydlu staff a bydd yn darparu llenyddiaeth a ffurflenni.  

Gallai'r tîm cyfathrebu fod yn bresennol ar gais.   

 Sesiynau ymgynghori - Gall swyddogion cyfathrebu Cronfa Bensiwn Gwynedd 

gynnal sesiwn ymgynghori unigol ar gyfer aelodau'r cynllun a darpar aelodau 

ar gais cyflogwyr.  Fel arfer, cynhelir ymgynghoriadau yn safleoedd gwaith y 

gweithwyr ac maent yn cynnig cyfle i Aelodau'r cynllun dderbyn gwybodaeth 

gyffredinol a phenodol am y CPLlL ac yn gofyn unrhyw gwestiwn a allai fod 

ganddynt ynghylch ymuno â'r CPLlL.   

 Penodiadau unigol - gall darpar Aelodau drefnu apwyntiad gydag aelod o staff 

cronfa bensiwn Gwynedd yn y Swyddfa bensiwn yng Nghaernarfon.   

 Llenyddiaeth y Gronfa –  

o Canllaw Byr.  Mae'r canllaw byr yn rhoi gwybodaeth gyffredinol ar y 

CPLlL ac yn cael ei anfon at bob gweithiwr newydd ac ar gais.  Gall 

copïau o'r canllaw byr hefyd cael ei ddarparu mewn Braille, print bras a 

sain ar ofyn. 

o Ffeithlenni.  Mae amrywiaeth o ffeithlenni wedi'u cynhyrchu ar gyfer 

aelodau'r cynllun sy'n rhoi gwybodaeth am bynciau penodol sy'n 

ymwneud â'r CPLlL.   

 Gohebiaeth - Mae'r Gronfa yn defnyddio post papur ac e-bost i dderbyn ac 

anfon gohebiaeth. Bydd ymateb yn cael ei wneud yn dewis iaith yr unigolyn. 

 Llinell Gymorth Pensiynau – Mae un rhif llinell gymorth ar gael ar gyfer pob 

ymholiad pensiwn ac mae cyfeiriad e-bost penodol ar gael ar gyfer ymholiadau 

drwy e-bost.   

 Ymgyrch bosteri – Caiff ymgyrch bosteri ei rhoi ar waith pan fydd angen cyfleu 

newidiadau mawr i'r cynllun i aelodau actif y cynllun.  Dosbarthir i gyflogwyr fel 

y gellir eu harddangos ar safleoedd gwaith yr aelodau.   
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Cyfathrebu â Chyflogwyr y cynllun  
 

I alluogi Cyngor Gwynedd fel awdurdod gweinyddu i redeg y cynllun yn effeithlon mae'n 
hanfodol bod llif gwybodaeth gywir, amserol a chlir rhwng cyflogwyr y cynllun â'r Gronfa 
yn cael ei gynnal trwy gyfathrebu effeithiol. 
 

Disgrifir y dulliau cyfathrebu â chyflogwyr y cynllun isod. 
 

 Gwefan - Mae ein gwefan yn cael ei hadolygu i ddatblygu adran benodol ar gyfer 

cyflogwyr y cynllun.   Mae'r wefan hefyd yn cynnwys holl ddogfennau 

llywodraethu'r gronfa bensiwn, er enghraifft yr adroddiad prisiad actiwaraidd, 

dogfennau polisi a'r adroddiad blynyddol a Chyfrifon. Mae yna hefyd ddolenni i 

ffynonellau gwybodaeth bellach fel gwefan benodol CPLlL y Gymdeithas 

Llywodraeth Leol (LGA). 

 i-Connect - Mae i-Connect yn borth diogel ar-lein sy'n cymryd data'n uniongyrchol 

o'r system gyflogres ac yn ei fwydo'n uniongyrchol i'r system bensiwn yn fisol.  

Mae'n nodi a phrosesu aelodau newydd, pobl sy'n ymuno a gadael, ac yn galluogi'r 

cyflogwr i wirio a glanhau'r data cyn ei gyflwyno. 

 Cronfa Ddata Cysylltiadau - Cyflwynir diweddariadau rheoleiddio a gweinyddol yn 

aml i'r holl gyflogwyr a restrir ar y gronfa ddata cysylltiadau drwy e-bost neu lythyr. 

Mae'r gronfa ddata cysylltiadau cyflogwyr yn cael ei diwygio yn ôl yr angen yn unol 

á wybodaeth a dderbynnir gan Gyflogwyr.  

 Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol - Cynhelir y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn 

benodol ar gyfer Cyflogwyr a Chynrychiolwyr Undebau i drafod yr adroddiad 

blynyddol a Chyfrifon. Mae cynrychiolwyr o gyrff cynghori proffesiynol amrywiol, fel 

Actwari’r Gronfa a Rheolwyr y Gronfa hefyd yn mynychu er mwyn ateb cwestiynau 

ynghylch cyllid, perfformiad buddsoddi a phrisiannau. 

 Cyfarfodydd Cyflogwyr - Yn ôl y gofyn i drafod materion testunol, newidiadau 

sylweddol i ddeddfwriaeth, cyn ac ar ôl y prisiad Actiwaraidd a darparu gwybodaeth 

a thrafod gwelliannau yn y llif gwybodaeth.  

 Cyfarfodydd Cyflogwyr Unigol - Gellir trefnu cyfarfodydd gyda chyflogwyr unigol i 

drafod materion sy'n benodol i'w aelodaeth yn y Gronfa Bensiwn, neu i roi cyngor 

ac arweiniad ar faterion penodol. 

 Cyfarfodydd Hyfforddi Cyflogwyr Unigol - Gellir trefnu'r rhain i ddatrys unrhyw 

faterion hyfforddiant gweinyddol a nodwyd gan naill ai'r cyflogwr, neu'r Gronfa. 

Cynhelir y sesiynau hyn mewn lleoliadau cyflogwyr, a chaiff datblygiadau eu 

monitro a'u hadolygu'n gyfnodol wedi hynny.  

 Canllaw i gyflogwyr - Mae'r canllaw newydd i gyflogwyr yn y broses o gael ei 

gwblhau a chaiff ei ddosbarthu'n electronig i bob cyflogwr a'i lwytho ar ein gwefan. 

 Cytundebau Lefel Gwasanaeth – Er mwyn gwella safon y gwasanaeth i Aelodau 

rydym yn bwriadu sefydlu Cytundebau Lefel Gwasanaeth gyda’r Cyflogwyr.  Bydd 

yn rhoi arweiniad ar rwymedigaethau a chyfrifoldebau statudol a gosod targedau 

ar gyfer cyflogwyr a'r awdurdod gweinyddu er mwyn – 

o Darparu gwybodaeth gywir 

o Gweithredu ar y wybodaeth honno ac ymateb o fewn amser penodol 

Bydd unrhyw dargedau ar gyfer y cytundebau yn cael eu cytuno ymlaen llaw. 
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Cyfathrebu â staff y Gronfa Bensiwn  
 
Mae cyfathrebu effeithiol gyda staff y Gronfa yn rhan bwysig o weithrediadau dyddiol ac 
mae'n galluogi Cronfa Bensiwn Gwynedd i ddarparu gwasanaeth o ansawdd a chywir i'n 
budd-ddeiliaid allweddol. 
 
Disgrifir y dulliau cyfathrebu â staff y gronfa bensiwn isod. 
 

 Sefydlu – Mae pob aelod newydd o staff yn dilyn rhaglen sefydlu. 

 E-byst - E-bost yw'r dull cyfathrebu dewisol ar gyfer negeseuon cyffredinol o 

fewn yr uned.  Lle bo angen, caiff hyn ei ddilyn gan hyfforddiant unigol neu dîm. 

 Sgwrs grŵp WhatsApp - Yn ystod argyfyngau pan nad yw e-bost ar gael bydd 

negeseuon cyffredinol yn cael eu rhannu ar WhatsApp. 

 Hyfforddiant mewnol - Yn ôl yr angen rhoddir hyfforddiant cyffredinol a 

phenodol ar bensiynau ac ar faterion sy'n codi o ran newidiadau rheoleiddio 

neu weithdrefnol fel rhan o ymrwymiad yr uned i welliant parhaus. 

 Hyfforddiant allanol - Mae cyflawni cymwysterau proffesiynol yn bwysig i wella 

gwybodaeth a hyder y tîm wrth gyfathrebu â budd-ddeiliaid.  Felly, anogir pob 

aelod o staff, newydd a phresennol, i astudio am gymwysterau proffesiynol 

mewn gweinyddu pensiwn gyda’r Chartered Institute of Payroll Professionals 

(CIPP). Mae staff hefyd yn mynychu hyfforddiant LGA a Heywood fel y bo'n 

briodol 

 Cyfarfodydd staff - Cynhelir cyfarfodydd staff bob deufis i drafod unrhyw 

ddatblygiadau mewn deddfwriaeth, newidiadau gweithredol neu weithdrefnol. 

Anogir y staff i gymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn a dylanwadu ar y 

penderfyniadau sy'n effeithio ar yr uned gyfan. 

Trafodir y Cynllun Gweithredol, yn cynnwys y Dangosyddion Perfformiad 

Allweddol, yn rheolaidd, er mwyn sicrhau bod aelodau’r tím yn ymwybodol o’u 

targedau ac y neu bodloni. 

 Gwerthuso – Pob blwyddyn, mae pob aelod o staff yn derbyn gwerthusiad i 

drafod materion gwaith, monitro perfformiad a meysydd i'w datblygu.  

 Monitro parhaus – Caiff safonau’r gwasanaeth eu monitro'n rheolaidd er mwyn 

sicrhau bod staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran y Cynllun.  Yn ddyddiol, 

anogir cyfathrebu rhwng aelodau staff a'r tîm rheoli ac mae polisi drws agored 

ar waith.   

 Y rhyngrwyd - Mae gan bob aelod o staff fynediad i'r rhyngrwyd i sicrhau bod 

gwybodaeth am y CPLlL ar gael yn brydlon.  Maent hefyd yn gallu cael 

mynediad I’r Hunan Wasanaeth Aelodau i'w cynorthwyo i gyflawni eu gwaith. 
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Cyfathrebu â'r Pwyllgor pensiynau a'r 
Bwrdd pensiwn lleol 
 
Fel awdurdod gweinyddu Cronfa Bensiwn Gwynedd, mae Cyngor Gwynedd wedi ffurfio 
Pwyllgor Pensiynau a Bwrdd Pensiynau sy'n cwrdd bob chwarter i gyflawni dyletswyddau'r 
Cyngor mewn perthynas â llywodraethu a gweinyddu'r Gronfa.  
 
Y Pwyllgor Pensiynau sy'n gyfrifol am gymeradwyo dogfennau llywodraethu'r Gronfa 
Bensiwn, gan gynnwys yr adroddiad blynyddol a Chyfrifon a pholisïau'r gronfa bensiwn. 
Maent hefyd yn gyfrifol am benderfynu ar Strategaeth Fuddsoddi'r Gronfa Bensiwn a 
phenodi Rheolwyr Buddsoddi. Mae'r Pwyllgor Pensiynau yn cynnwys naw chynghorwr 
etholedig.   
 
Mae'r Bwrdd Pensiynau yn gyfrifol am oruchwylio gwaith y Pwyllgor Pensiynau ac maent 
yn cynorthwyo'r Gronfa Bensiwn i gydymffurfio â'r holl ofynion deddfwriaethol, gan sicrhau 
bod y Cynllun yn cael ei lywodraethu a'i reoli'n effeithiol ac yn effeithlon. Mae gan y Bwrdd 
Pensiynau tri cynrychiolydd sy'n aelod o'r cynllun a tri cynrychiolydd cyflogwyr, gyda un 
ohonynt yn cael eu hethol fel Cadeirydd. 
 
I hwyluso gwaith y Pwyllgor Pensiynau a'r Bwrdd Pensiynau, darperir holl ddogfennau'r 
gronfa bensiwn iddynt, gan gynnwys yr adroddiad blynyddol a Chyfrifon, yr adroddiad 
actiwaraidd, dogfennau polisi, adroddiadau a phenderfyniadau'r Pwyllgor pensiynau ac 
Adroddiadau'r Bwrdd Pensiynau. 
 
Disgrifir y dulliau cyfathrebu gyda'r Pwyllgor Pensiynau ac aelodau'r Bwrdd isod. 
 

 Ebyst - E-bost yw'r dull cyfathrebu dewisol ar gyfer negeseuon cyffredinol. 

 Adroddiadau – rhoddir yr adroddiadau canlynol i'r Pwyllgor ac i aelodau'r Bwrdd:  

o Adroddiadau blynyddol a Chyfrifon - Y cyhoeddiad allweddol ar fuddsoddi 

a gweinyddu.  

o Adroddiad actiwaraidd - Yn dilyn prisiad tair flynyddol y Gronfa 

o Adroddiadau arbenigol – Cynhyrchwyd gan Gronfa Bensiwn Gwynedd i'w 

hystyried.  

 Polisïau'r Gronfa Bensiwn – Mae gan y Pwyllgor fynediad at holl bolisïau Cronfa 

Bensiwn Gwynedd i'w hystyried a'u cymeradwyo 

 Cyflwyniadau – Gwahoddir Aelodau'r Pwyllgor a'r Bwrdd i gyflwyniadau gan 

Gronfa Bensiwn Gwynedd a chynghorwyr ar fuddsoddiadau, materion actiwaraidd 

a gweinyddu.  

 Hyfforddiant - Mae'n ofynnol i Aelodau'r Pwyllgor ac aelodau'r Bwrdd Pensiynau 

ymgymryd â hyfforddiant perthnasol i'w galluogi i gyflawni eu rolau'n effeithiol. Gall 

hyfforddiant gael ei wneud yn fewnol, gan LGA, rheolwyr buddsoddi a chynghorwyr 

y gronfa bensiwn neu Actiwari'r gronfa bensiwn.  

 Agenda a chofnodion – Mae'r agenda a'r cofnodion ar gyfer pob cyfarfod yn cael 

eu cyhoeddi ar wefan Cyngor Gwynedd. 
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Cyfathrebu gyda chyrff eraill 
 
Er mwyn hwyluso gweinyddu Cronfa Bensiwn Gwynedd mae'n rhaid i ni gyfathrebu gyda'r 
cyrff canlynol: 
 

 Cynrychiolwyr Aelodau - Gall y rhain gynnwys unrhyw unigolyn neu grŵp, megis 

Cyfreithwyr, Undebau Llafur neu Ddarparwyr pensiwn eraill, yn gofyn am 

wybodaeth ar ran aelod o'r cynllun. Dim ond gydag awdurdod yr Aelod y rhoddir 

hyn, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a GDPR. Mae holl lenyddiaeth y cynllun 

ar gael ar gais. 

 Grŵp Swyddogion Pensiynau Amwythig - Mae uwch swyddogion pensiynau 

Cronfa Bensiwn Gwynedd yn cyfarfod cynrychiolwyr o Gronfeydd Awdurdodau 

Lleol eraill yn ardal y West Pennines pob chwarter er mwyn rhannu gwybodaeth, 

trafod cwestiynau ar ddeddfwriaeth a'r rheoliadau cyfredol yn ogystal ag unrhyw 

faterion technegol neu weithdrefnol. 

 Grŵp Cymru Gyfan - Mae uwch swyddogion pensiynau Cronfa Bensiwn Gwynedd 

yn cyfarfod cynrychiolwyr o Gronfeydd Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru pob 

chwarter er mwyn rhannu gwybodaeth, trafod cwestiynau ar ddeddfwriaeth a'r 

rheoliadau cyfredol yn ogystal ag unrhyw faterion technegol neu weithdrefnol. 

 Grŵp Cyfathrebu Cymru Gyfan - Mae'r grŵp yn cyfarfod yn ôl yr angen, gyda'r 

bwriad o ffurfioli ac uno dulliau cyfathrebu o fewn Awdurdodau Llywodraeth Leol 

Cymru. Mae'r grŵp wedi cyd-gynhyrchu: 

o Datganiad Buddion Blynyddol unffurf ar gyfer aelodau actif a gohiriedig 

o Canllaw Byr I’r cynllun ar gyfer pob aelod 

o Canllaw ymddeoliad 

o Ffurflenni mynegi dymuniad grant marwolaeth 

o Tystysgrifau Salwch 

o Ffeithlenni ar bynciau amrywiol y gellir eu dosbarthu i Aelodau. 

 Actwari’r Cynllun - O ran lefelau Cyllido, y Prisiad Pob Tair Blynedd, FRS17, TUPE, 

a'r holl faterion cyllido. 

 CAThEM – o ran materion treth aelodau'r cynllun. 

 Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) - Mae swyddogion y gronfa bensiwn 

yn cysylltu'n rheolaidd â darparwyr CGY'r gronfa ynghylch cronfeydd Aelodau 

unigol y Cynllun. 

 Rheolwyr y Gronfa – O ran buddsoddiadau a pherfformiad y Gronfa. 

 Cymdeithas Llywodraeth Leol – Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol (y tîm 

Pensiynau) yn rhoi cyngor technegol i awdurdodau gweinyddu ac i gyflogwyr ar y 

CPLlL. 
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Cysylltu â Chronfa Bensiwn Gwynedd 
 
Gallwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd: 
 
Mewn person neu drwy'r post:   Cronfa Bensiwn Gwynedd 

Cyngor Gwynedd, 
Stryd y Jêl, 
Caernarfon 
Gwynedd. 
LL55 1SH 

 
Drwy e-bost:      pensiynau@gwynedd.llyw.cymru 
 
Dros y ffôn:      01286 679982 
 
Ar-lein:      www.CronfaBensiwnGwynedd.cymru 
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