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Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn gwneud ei gorau i 

ddarparu gwasanaeth cyson o’r radd flaenaf i’n 

cwsmeriaid yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon 

posibl, yn enwedig mewn byd pensiynau sy’n newid o 

hyd. 

 

Mae’r Gronfa yn cyfathrebu â 5 grŵp penodol: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mae’r ddogfen bolisi hon yn disgrifio sut mae’r Gronfa yn 

cyfathrebu â’r grwpiau hyn, a bydd yn cael ei hadolygu’n 

rheolaidd. 

 

Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw defnyddio’r dull mwyaf 

priodol o gyfathrebu ar gyfer y rhai sy’n derbyn yr 

wybodaeth.  Gallai hyn olygu defnyddio mwy nag un 

math ar gyfathrebu, yn ôl y galw. 

 

Mae’r Gronfa yn sicrhau fod yr holl ofynion rheoleiddiol 

sy’n ymwneud â darparu gwybodaeth am y Cynllun yn 

cael eu bodloni a’u hasesu’n rheolaidd. 



 

Gwefan y Gronfa 
 

Mae’r Gronfa wedi creu gwefan helaeth sy’n disgrifio 

darpariaethau’r Cynllun yn syml ac yn gryno.  Caiff yr 

wybodaeth ddiweddaraf ac eitemau newyddion eu 

hychwanegu’n gyflym i hysbysu’r aelodau am unrhyw 

ddatblygiadau newydd.  Hefyd mae modd lawrlwytho copïau 

electronig o ddogfennau’r Gronfa, ynghyd â’i pholisïau a’i 

hadroddiadau.  Ar y wefan gall yr aelodau gyfrif ac 

amcangyfrif eu buddiannau, ac mae yno hefyd ddolennau at 

wefannau eraill perthnasol. 
 

Fy Mhensiwn Ar-lein 
 

Gweborth integredig drwy wefan Cronfa Bensiwn Dyfed sy'n 

galluogi'r aelodau i  weld ac i ddiweddaru manylion eu 

pensiwn yn ddiogel ar-lein. Mae modd i'r Aelodau gyfrifo eu 

buddion yn fanwl gywir, diweddaru eu dymuniadau o ran y 

grant marwolaeth a'u manylion cyswllt, a gweld y datganiad 

blynyddol o'u buddion.  
 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
 

Mae copi electronig o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y 

Gronfa ar gael i holl aelodau’r Cynllun ar y wefan.  Darperir 

copïau papur hefyd os gofynnir amdanynt. 
 

Cylchlythyron Blynyddol 
 

Bydd y Gronfa yn anfon cylchlythyr blynyddol at holl aelodau’r 

Gronfa, sy’n trafod materion pensiwn cyfredol o fewn Cynllun 

Pensiwn Llywodraeth Leol a’r diwydiant pensiynau yn 

gyffredinol.  Hefyd, anfonir y cylchlythyr at yr holl bensiynwyr, i 

roi gwybod iddynt am faterion pensiwn a materion eraill o 

ddiddordeb.  Hefyd, cyhoeddir cylchlythyrau am bynciau 

penodol a chânt eu hanfon at yr aelodau yn ôl y galw. 
 

Datganiad Buddion Blynyddol  
 

Caiff y datganiadau eu llwytho'n awtomatig i lecyn yr aelod ar 

wefan Fy Mhensiwn ar-lein, neu fe'u hanfonir yn uniongyrchol i 

gyfeiriad cartref yr aelod os yw wedi dewis peidio â chofrestru. 

Mae'r datganiad gweithredol yn amlinellu gwerth presennol y 

buddion (fel y maent ar 31ain Mawrth), yn rhoi amcan o'r hyn 

fydd eu gwerth pan fydd yr aelod yn cyraedd ei Oedran 

Pensiwn Arferol, gwerth presennol y buddion marwolaeth. 

Mae'r datganiad buddion gohiriedig ar y llaw arall yn dangos 

yr hyn fydd gwerth y buddion ar sail y codiadau. Ynghyd â 

phob datganiad, rhoddir nodiadau cyfarwyddyd ategol.  
 

Taflenni Dwyieithog 
 

Mae’r Awdurdod Gweinyddu yn cyhoeddi amrywiaeth eang o 

daflenni gwybodaeth i’w hanfon at gyrff cyflogi ac aelodau’r 

Cynllun yn uniongyrchol.  Mae’r taflenni hyn yn rhan o’r 

wybodaeth a gedwir ar wefan y Gronfa.  Yn eu plith mae 

taflenni ffeithiau, canllawiau, posteri ac ati. 
 

Hysbysiad Statudol 
 

Yn unol â Rheoliadau’r Cynllun, caiff yr aelodau eu hysbysu 

pan fydd unrhyw newid i’w cofnod pensiwn a fydd yn effeithio 

ar eu buddiannau pensiwn. 
 

Sioeau Teithiol 
 

Cynhelir y rhain yn aml i godi ymwybyddiaeth yr  

aelodau ac i’w helpu i ddeall darpariaethau cyffredinol y 

Cynllun.  Hefyd, cynhelir sesiynau cynllunio canol oes  

a chyn ymddeol o dro i dro mewn partneriaeth â’r darparwyr 

Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol mewnol. 
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Cyflwyniadau Cyffredinol a Chyrsiau  
 

Gall y Gronfa roi cyflwyniadau safonol neu deilwredig ar 

amrywiaeth eang o faterion sy’n gysylltiedig â Chynllun 

Pensiwn Llywodraeth Leol. 
 

Cymorthfeydd Pensiynau  
 

Gellir trefnu cyfarfodydd i grwpiau o aelodau’r Cynllun os 

gofynnir am hynny, neu i aelodau unigol ar ffurf 

cymhorthfa.  Cynhelir y cyfarfodydd yn swyddfa’r cyflogwr 

ond mae croeso i aelodau wneud apwyntiadau unigol 

hefyd gyda’r Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant.  
 

Cyrsiau Cynllunio Canol Oes 
 

Mae darparwyr Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol 

mewnol y Gronfa ar gael bob amser i gynnal sesiynau 

gyda’r nod o wella’r buddiannau pensiwn, a chodi 

ymwybyddiaeth am faterion cynllunio ar gyfer ymddeoliad. 
 

Cyrsiau Cyn Ymddeol 
 

Mae Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant penodol y 

Gronfa ar gael i fynychu cyrsiau cyn-ymddeol i gynorthwyo 

aelodau sydd ar fin ymddeol ac i roi gwybod iddynt am eu 

hawliau ac am weithdrefnau Llywodraeth Leol. 
 

Gohebiaeth 
 

Mae’r Gronfa’n defnyddio e-bost yn ogystal â’r post arferol 

i anfon a derbyn gohebiaeth.  Atebir pob gohebiaeth yn yr 

iaith a ffefrir gan yr unigolyn.  Mae cyfleuster Fy Mhensiwn 

ar-lein yn gweithredu hefyd fel cyfrwng electronig arall.  
 

Slipiau Tâl  / P60   
 

Bydd pensiynwyr yn cael slipiau tâl bob mis Ebrill ac yna 

unrhyw bryd y bydd amrywiant o £5 neu ragor, oni bai fod 

yr aelodau wedi dewis defnyddio gwasanaeth Fy 

Mhensiwn Ar-lein. Yn ogystal, mae hysbysiadau P60 yn cael 

eu rhoi bob blwyddyn ym mis Mai, gan roi dadansoddiad 

o'r symiau blynyddol a delir.   
 

 

 

 

aelodau’r cynllun 

Datganiadau Cynnydd yn y Pensiwn 
 

Anfonir datganiad blynyddol at yr holl bensiynwyr pan 

fydd unrhyw gynnydd yn eu pensiwn, yn unol â mynegai 

costau byw priodol.  Caiff y rhain eu rhoi yn electronig i'r 

rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth Fy Mhensiwn 

ar-lein.  

 

Dilysu Bodolaeth - ‘Ymarfer Tystysgrif Bywyd’ 
 

Bob blwyddyn bydd y Gronfa yn cynnal ymarfer i 

gadarnhau bodolaeth pensiynwyr sy’n cael eu taliadau 

pensiwn misol ar ffurf siec. 

 

Amrywiol 
 

Pan fydd pensiynwyr yn cyrraedd eu 100fed  

pen-blwydd bydd y Gronfa Bensiwn yn cysylltu â hwy i 

ddathlu’r achlysur, a lle bo modd bydd cynrychiolydd 

priodol o’r Gronfa Bensiwn yn  

ymweld â hwy. 
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Llawlyfr y Cynllun 
 

Caiff yr holl Ddarpar Aelodau gopi o lawlyfr y Cynllun 

wedi iddynt gael eu penodi. 

 

Cyrsiau Cynefino Corfforaethol 
 

Bydd y Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddi yn mynychu 

digwyddiadau cynefino corfforaethol er mwyn 

cyflwyno manteision y Cynllun i ddarpar Aelodau. 

Hefyd cynigir cymorthfeydd pensiynau personol i 

ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gan unigolion. 

 

Ymgyrchoedd ar gyfer Pobl sydd Heb Ymuno  
 

Bydd y Gronfa yn gofyn i gyflogwyr y Cynllun ei 

hysbysu’n swyddogol am bobl sydd heb ymuno.  

Defnyddir yr wybodaeth i farchnata’r Cynllun ymhlith 

grwpiau penodol, ac o dro i dro bydd taflenni ac 

ymgyrchoedd penodol yn cael eu llunio ar y cyd â 

chyflogwyr y Cynllun. 

 

 

 

 

Sioeau Teithiol 
 

Yn ogystal â bod yn gymorth gwerthfawr i 

bensiynwyr ac aelodau presennol y cynllun, 

defnyddir y sioeau teithiol i dargedu pobl nad 

ydynt yn aelodau, a cheir cymorth hefyd gan y 

darparwr Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol 

mewnol. 
 

Drwy hyn gellir sicrhau fod pobl yn cael yr 

wybodaeth angenrheidiol i wneud dewis deallus 

am eu pensiwn. 

 

Gwefan 
 

Ar wefan y Gronfa mae adran benodol ar gyfer 

pobl sydd heb ymuno.  Mae’n tynnu sylw at y 

manteision o gynllunio ar gyfer ymddeoliad a’r 

hyn a gynigir gan y Cynllun fel y gellir gwneud 

dewis deallus. 

 

Undebau Llafur 
 

Bydd y Gronfa yn gwneud ei gorau i weithio 

gyda’r Undebau Llafur perthnasol i sicrhau fod 

pob un yn deall darpariaethau’r Cynllun.  Os 

gofynnir am hynny darperir diwrnodau 

hyfforddiant ar gyfer swyddogion cangen, a 

gwneir pob ymdrech i sicrhau fod pob mater sy’n 

ymwneud â phensiwn yn cael ei gyfleu’n effeithiol 

wrth yr Undebau Llafur. 
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cyflogwyr y cynllun 

Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol 
 

Bob blwyddyn cynhelir cyfarfod ar gyfer cyflogwyr y 

Cynllun, ac yn y cyfarfod hwn bydd Rheolwyr y Gronfa 

yn cyflwyno adroddiadau manwl am fuddsoddiadau’r 

Gronfa ac am yr agweddau ariannol a gweinyddol.  

Weithiau gwahoddir siaradwyr eraill i drafod materion 

penodol sy’n gysylltiedig â’r Diwydiant Pensiynau. 
 

Cyfarfodydd Achlysurol 
 

Cynhelir cyfarfodydd achlysurol i gyflogwyr hefyd . 

Defnyddiwyd y cyfarfodydd hyn yn benodol i gyflwyno 

materion strategol pwysig, newidiadau pwysig mewn 

deddfwriaeth a materion prisiant diwedd blwyddyn /

tair blynedd. 
 

Canllaw Cyflogwyr 
 

Mae Canllaw i Gyflogwyr wedi’i baratoi ac mae ar 

gael ar wefan y Gronfa i helpu cyflogwyr i gyflawni eu 

cyfrifoldebau o ran gweinyddu pensiynau.  I ategu hyn 

mae Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant ar gael i 

helpu lle bynnag y bo modd, a gellir cysylltu ag ef dros 

y ffôn neu ymweld ag ef yn bersonol. 
 

Gwybodaeth Ddiweddar dros yr E-bost 
 

Anfonir gwybodaeth ddiweddar am reoliadau a 

gweinyddiaeth y Gronfa at yr holl gyflogwyr dros yr  

e-bost. 
 

Hyfforddiant 
 

Gellir gofyn i’r Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant 

drefnu sesiynau penodol i ddatrys unrhyw faterion 

hyfforddiant gweinyddol a glustnodwyd gan y 

cyflogwr, neu’r Gronfa. Yn swyddfa’r cyflogwr y 

cynhelir y sesiynau hyn, a bydd datblygiad yn cael ei 

fonitro a’i adolygu’n rheolaidd wedi hynny. 
 

Gwefan 
 

Ar wefan y Gronfa mae adran benodol ar gyfer 

cyflogwyr sy’n cynnwys y canllawiau sydd eu hangen 

arnynt i gyflawni eu cyfrifoldebau gweinyddol yn 

effeithiol.  Drwy’r Newyddion Diweddaraf gallant gael 

yr wybodaeth ddiweddaraf am holl ddatblygiadau’r 

Cynllun.  Hefyd, mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i’w 

lawrlwytho. 
 

System Mynediad at Bensiynau 
 

Caiff bob cyflogwr gyfle i gael mynediad at gofnodion 

pensiwn eu haelodau cyfredol, a thrwy hynny roi 

amcangyfrifon pensiwn yn uniongyrchol i’r aelodau. 
 

Y Stradegaeth Weinyddu 
 

Cyhoeddwyd y Strategaeth i gydymffurfio â 

Rheoliadau’r Cynllun, ac mae’n diffinio cyfrifoldebau’r 

Gronfa a’r holl gyflogwyr wrth weinyddu’r Cynllun. 

Mae’r strategaeth yn dangos yn glir lefel y perfformiad 

a ddisgwylir gan yr holl gyflogwyr a’r canlyniad o fethu 

â bodloni’r dyddiadau cau statudol. 

 

 

Mae’r Gronfa’n gweithio’n gyson i ymgysylltu â 

Chronfeydd Pensiwn eraill Cymru i werthuso 

trefniadau partneriaeth penodol.  Ar hyn o bryd y 

Gronfa hon yw’r awdurdod arweiniol yng 

Ngweithgor Cyfathrebu Cronfeydd Pensiwn Cymru 

Gyfan. 
 

Undebau Llafur 
 

Bydd cynrychiolwyr lleol yn tynnu sylw’r aelodau at 

fanylion y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.  Maent 

hefyd yn helpu yn y trafodaethau o dan 

drosglwyddiadau TUPE er mwyn sicrhau y gellir 

parhau i fanteisio ar y Cynllun lle bynnag y bo modd. 
 

Fforwm Gwybodaeth Cenedlaethol 
 

Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle i drafod materion 

cyffredin ac i rannu arferion gorau. Mae 

cynrychiolaeth o Gymunedau a Llywodraeth Leol a’r 

Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol yn bresennol ym 

mhob cyfarfod. 
 

Seminarau 
 

Mae Swyddogion y Gronfa yn cymryd rhan yn 

rheolaidd mewn seminarau a chynadleddau a 

gynhelir gan gyrff sy’n gysylltiedig â Chynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol. 
 

Grŵp Swyddogion Pensiynau De a Chanolbarth Cymru   

Mae Swyddogion Pensiynau o’r awdurdodau 

gweinyddu yn yr ardal yn cyfarfod yn rheolaidd i 

rannu gwybodaeth ac i sicrhau eu bod yn dehongli 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a rheoliadau eraill 

yn gyson â’i gilydd. 

cyrff eraill 
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staff y gronfa 

Cynefino 
 

Caiff pob aelod newydd o staff gyfle i gynefino ac 

maent yn cael rhaglen gynefino.  Hefyd, cynhelir 

rhaglen arfarnu flynyddol i adolygu a monitro 

perfformiad a datblygiad gweithwyr. 

 

 

 

 

Cyfarfodydd 
 

Cynhelir cyfarfodydd Adrannol ac Is-adrannol yn 

rheolaidd. Bydd eitemau sy’n codi yn y cyfarfodydd 

hyn yn cael eu rhoi ger bron yr Uwch-reolwyr a’r Prif 

Swyddogion.  Hefyd, mae unrhyw faterion o 

ddiddordeb yn cael eu rhaeadru i’r holl staff. 

 

 

Hyfforddiant a Chymorth 
 

Mae’r Gronfa yn anelu’n gyson at wella gallu’r staff i 

gyfathrebu’n effeithiol ac i ddeall mor bwysig yw 

gohebiaeth o’r radd flaenaf. 

 

Darperir hyfforddiant cyffredinol a hyfforddiant sy’n 

ymwneud â phensiynau gan y Swyddog Cyfathrebu a 

Hyfforddiant fel rhan o ymrwymiad y Gronfa i wella’n 

barhaus. 
 

 

 

 

 

 

Seminarau 
 

Mae Swyddogion y Gronfa yn mynd yn rheolaidd i 

seminarau a chynadleddau a gynhelir gan gyrff 

cysylltiol er mwyn cael gwybodaeth ynghylch 

rheoleiddio ac i ehangu eu gwybodaeth a’u 

dealltwriaeth.  Yna, mae’r wybodaeth hon yn cael ei 

rhaeadru i’r holl staff er mwyn gwella’r gwasanaeth a 

ddarperir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-bost 
 

Gellir cysylltu â’r staff drwy ddefnyddio eu cyfeiriad  

e-bost personol neu drwy ddefnyddio blwch post 

canolog y Gronfa. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Gwefan 
 

Ar wefan y Gronfa disgrifir darpariaethau’r Cynllun yn 

syml ac yn gryno ac anogir yr holl staff i’w darllen. Er 

mai cyfathrebu â chleientiaid allanol yw ei phrif nod 

mae cael mynediad at y wefan yn fuddiol iawn i’r 

staff, oherwydd mae’n lle da i gyfeirio ato. 
 

 

 

 

 

 

 

pensiynau@sirgar.gov.uk 
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Cronfa Bensiwn Dyfed 

Neuadd y Sir 

Caerfyrddin 

SA31 1JP 

(01267) 224 043 

(01267) 224 459 

pensiynau@sirgar.gov.uk 

Diogelu Data 

I ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a 

gedwir ar gyfrifiaduron, mae Cronfa Bensiwn 

Dyfed, a gweinyddwyd gan Cyngor Sir 

Caerfyrddin, wedi’i gofrestru o dan Ddeddf 

Diogelu Data 1998. Mae hyn yn gyfle i’r aelodau 

gadarnhau fod y manylion a gedwir amdanynt 

yn gywir. 

 

Menter Atal Twyll Cenedlaethol 

Mae gan yr awdurdod hwn ddyletswydd i 

ddiogelu’r cronfeydd cyhoeddus a weinyddir 

ganddo ac i’r diben hwn gall ddefnyddio 

gwybodaeth ar gyfer atal a chanfod twyll.   

 

Caiff hefyd rannu’r wybodaeth honno gyda 

chyrff eraill sy’n gweinyddu cyllid cyhoeddus at 

y dibenion hyn yn unig. 

 

Cyffredinol 

Mae’r Datganiad Polisi hwn yn amlinellu’r dulliau 

cyfathrebu a ddefnyddir gan yr Awdurdod 

Gweinyddu, ond mae gan Aelodau’r Cynllun, 

Darpar Aelodau’r Cynllun a’r Cyflogwyr sy’n 

rhan o’r Cynllun hefyd rolau a chyfrifoldebau i 

sicrhau eu bod yn cyflwyno gwybodaeth 

angenrheidiol i gynnal sylfaen aelodaeth gywir, 

a hynny o fewn y terfynau amser priodol. 

 

Adolygu’r Polisi 

Caiff y datganiad hwn ei adolygu os bydd 

unrhyw newid sylweddol ym mholisi cyfathrebu’r 

Awdurdod, ond heblaw hynny caiff ei adolygu 

o leiaf bob blwyddyn. 

 www.cronfabensiwndyfed.org.uk 

Cysylltu a’r Gronfa... 


