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1. Cyflwyniad   

Cyflwynodd Deddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 (“Deddf 2013”) 
ddiwygiadau cynhwysfawr i holl bensiynau'r sector cyhoeddus ym Mhrydain Fawr. Y 
nod cyffredinol oedd lleihau cost y pensiynau hyn i'r pwrs cyhoeddus, drwy gyflwyno 
cynlluniau newydd ag oedran pensiwn arferol uwch i bob gwas cyhoeddus, a 
darparu y câi buddion yn y cynlluniau hynny eu cyfrifo ar sail enillion ailbrisiedig 
cyfartaledd gyrfa (CARE) yn hytrach na chyflog terfynol. Roedd Deddf 2013 yn ei 
gwneud yn ofynnol i lywodraeth y DU neu (fel sy'n briodol) y llywodraethau 
datganoledig, i lunio rheoliadau i sefydlu cynlluniau newydd o'r fath i fod yn 
weithredol o 1 Ebrill 2015, pan gafodd cynlluniau a oedd yn bodoli ar y pryd (a elwir 
yn “gynlluniau etifeddol” bellach) eu cau i'r mwyafrif o'r aelodau, fel na allai'r aelodau 
gronni unrhyw bensiwn ynddynt mwyach ond bod y rheini a oedd agosaf at ymddeol 
yn gallu parhau â'r cynlluniau drwy gael diogelwch trosiannol fel y'i gelwid.  
Canfuwyd bod y dull hwn yn anghyfreithlon yn y Llys Apêl yn 2018.  
 
Mae'r Bil Pensiynau Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol (“y Bil”), a 
gyflwynwyd yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 19 Gorffennaf 2021, ac sy'n ceisio unioni'r 
gwahaniaethu hwnnw drwy roi dewis o fudd-daliadau i'r aelodau cymwys hynny yn y 
cynllun etifeddol neu yng nghynllun 2015 ar gyfer y cyfnod rhwymedi rhwng 2015 a 
2022.  Mae'r Bil hefyd yn cau cynlluniau etifeddol rhag croniadau pellach o 1 Ebrill 
2022.  

 
Mater i Lywodraeth y DU yw ffurf gyffredinol y rhwymedi a diwygiadau eraill.  
Gweinidogion Cymru sy'n gyfrifol am lunio a diwygio rheolau cynlluniau pensiwn 
diffoddwyr tân yng Nghymru.  Er bod gan Weinidogion Cymru swyddogaethau mewn 
perthynas â phensiynau diffoddwyr tân, mae pensiynau galwedigaethol yn 
gyffredinol yn fater a gedwir yn ôl sydd y tu hwnt i gymhwysedd deddfwriaethol 
Senedd Cymru. Felly, mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru lunio rheoliadau er mwyn 
sicrhau y caiff y darpariaethau yn y Bil eu hadlewyrchu yn y rheoliadau ar gyfer 
pensiynau diffoddwyr tân yng Nghymru. 

 
Felly, ceisiodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru safbwyntiau ar b'un a oedd y 
rheoliadau drafft yn rhoi gofyniad y Bil ar waith yn effeithiol, i gau croniadau pellach 
yng nghynlluniau etifeddol 1992 a 2007 a symud yr holl aelodau gweithredol i 
Gynllun 2015 o 1 Ebrill 2022. 
 
 

2. Y Broses Ymgynghori 
 
Dechreuodd ymgynghoriad wyth wythnos o hyd ar 25 Hydref 2021 ac roedd ar agor i 
ymatebion hyd at 20 Rhagfyr 2021.  Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys wyth 
cwestiwn, ag opsiynau i ymateb i'r cwestiynau hynny drwy gwblhau ffurflen ar-lein 
neu dros e-bost.  Roedd y ddogfen ymgynghori ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 
 
Roedd yr ymgynghoriad, a oedd yn cynnwys yr OS drafft, yn canolbwyntio'n benodol 
ar drosglwyddo aelodau cynlluniau etifeddol a ddiogelir yn llawn i Gynllun 2015, ar 1 
Ebrill 2022. 
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Derbyniodd Llywodraeth Cymru wyth ymateb i'r ymgynghoriad.  Daeth yr wyth 
ymateb hynny gan y canlynol:-   

 Tri gan Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru  

 Tri gan sefydliadau eraill sy'n gysylltiedig â thân (sefydliadau cynrychioliadol 
ac undebau llafur sy'n cynrychioli staff Awdurdodau Tân ac Achub) 

 Un gan Fwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân yng Nghymru1 

 Un gan unigolyn   
 
Mae'r atodiad i'r ddogfen hon yn cynnwys rhestr lawn o'r ymatebwyr a'u hymatebion, 

ac mae ar gael yn:  

https://llyw.cymru/newidiadau-i-gynlluniau-pensiwn-diffoddwyr-tan-yng-nghymru-

2021 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r ymatebion i'r ymgynghoriad a hoffai ddiolch 
i'r sawl a ymatebodd.    
 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Hasesiad Effaith Integredig ochr yn ochr â'r 
ddogfen ymgynghori.  Erys y safbwynt polisi cyffredinol a nodir yn y ddogfen 
ymgynghori yn ddigyfnewid ac mae wedi ffurfio sail y rheoliadau terfynol.  Felly, ni 
wnaed unrhyw newidiadau i'r Asesiad Effaith Integredig fel y'i cyhoeddwyd y 
wreiddiol.  Mae'r ddogfen ar gael yma. 

 
 

3. Crynodeb o'r Ymatebion i'r Ymgynghoriad  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad. Mae'r ddogfen 
hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion a ddaeth i law i bob un o'r cwestiynau penodol 
ac ymateb Llywodraeth Cymru iddynt.   
 
 
Cwestiwn 1 – I ba raddau y mae'r rheoliadau drafft yn adlewyrchu'r angen i 
drosglwyddo aelodau a ddiogelir i mewn i Gynllun 2015 ar 1 Ebrill y flwyddyn 
nesaf, yn eich barn chi?  A oes unrhyw wallau neu hepgoriadau yn y drafft, yn 
eich barn chi? 
 
Cytunodd yr ymatebwyr fod y rheoliadau drafft yn adlewyrchu'r angen i drosglwyddo 
aelodau a ddiogelir i Gynllun 2015 o 1 Ebrill 2022 ac felly eu bod yn bodloni gofynion 
y rhwymedi i ddileu gwahaniaethu anghyfreithiol ar sail oedran.   
 
Ni wnaeth yr ymatebwyr nodi unrhyw wallau na hepgoriadau yn y rheoliadau drafft, 
ond nododd y Gymdeithas Gwasanaethau Tân ac Achub y gallai fod canlyniadau 
anfwriadol i gyflwyno newidiadau o'r fath, nad ydynt yn amlwg ar hyn o bryd o bosibl. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 

                                                           
1 Mae gan Fwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân yng Nghymru Gadeirydd annibynnol ac mae'n 
cynnwys y tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru; Undeb y Brigadau Tân; Cymdeithas yr Arweinwyr Tân; 
Cymdeithas y Swyddogion Tân; a Chymdeithas y Gwasanaethau Tân ac Achub. 

https://llyw.cymru/newidiadau-i-gynlluniau-pensiwn-diffoddwyr-tan-yng-nghymru-2021
https://llyw.cymru/newidiadau-i-gynlluniau-pensiwn-diffoddwyr-tan-yng-nghymru-2021
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-10/asesiad-effaith-integredig_0.pdf
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Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod y gefnogaeth gyffredinol i'r cynnig.  Rydym yn 
nodi pryder y Gymdeithas Gwasanaethau Tân ac Achub a byddwn yn ystyried 
unrhyw ganlyniadau anfwriadol os byddant yn codi.  Nododd ein dogfen ymgynghori 
y bydd yr holl gytundebau presennol ar gyfer prynu blwyddyn ychwanegol o 
wasanaeth pensiynadwy, neu bensiwn ychwanegol yn parhau i fod ar waith ar ôl 
trosglwyddo i gynllun 2015.  Dyna ein safbwynt o hyd er y gwneir newid technegol 
bach i'r darpariaethau trosiannol yn Atodlen 2 i gynllun 2015 sydd eisoes yn gwneud 
darpariaeth ar gyfer y cytundeb hwn.    
 

   

Cwestiwn 2 – A oes gennych unrhyw farn ar y cynigion ynghylch cronni dwbl? 
 
Yn gyffredinol, roedd yr ymatebwyr yn cytuno bod y cynigion yn nodi'n glir bod y 
broses o gronni dwbl yn parhau ar gyfer aelodau Cynllun 1992 sy'n gwasanaethu ar 
ôl 31 Mawrth 2022.  Fodd bynnag, nododd un ymatebydd fod diffyg dealltwriaeth o'r 
effaith y byddai'r cynigion yn ei chael ar aelodau unigol sy'n cael eu trosglwyddo o'u 
cynlluniau etifeddol i gynllun 2015 yn dibynnu ar eu hoedran a hyd eu gwasanaeth 
parhaus ar ôl iddynt drosglwyddo.    
 
Awgrymodd y Gymdeithas Gwasanaethau Tân ac Achub y gall fod elfen o degwch o 
gymharu â chynllun pensiwn 2007 fel y'i diwygiwyd yn 2014 ar gyfer Diffoddwyr Tân 
Wrth Gefn a oedd yn rhoi cyfradd gronni o 1/45ed, ni waeth beth fo hyd gwasanaeth 
yr unigolyn. 
   
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r Trysorlys ac Adrannau eraill Llywodraeth y DU 
a gweinyddiaethau datganoledig, yn cydnabod yr angen i gyfathrebu a darparu 
gwybodaeth glir a chywir i aelodau y mae'r broses o drosglwyddo o gynlluniau 
etifeddol wedi effeithio arnynt.   
 
Rydym yn cydnabod bod y trefniadau cronni yn y cynllun diwygiedig yn wahanol i'r 
rhai yng nghynllun 1992; gan fod gan y cynllun diwygiedig gyfradd gronni unffurf o 
1/45 ni waeth beth fo hyd y gwasanaeth o gymharu â chynllun 1992 oedd â chyfradd 
gronni is o 1/60 am hyd at 20 mlynedd gan ddyblu i 1/30 am wasanaeth o 20 i 30 
mlynedd.  Nid yw'r ymgynghoriad hwn yn ceisio asesu rhinweddau dulliau eraill a 
sefydlwyd o dan reolau cynlluniau etifeddol.  Yn hytrach, mae'n nodi y bydd 
trefniadau trosiannol ar gyfer croniad wedi'i bwysoli, a gyflwynwyd yn 2015, yn 
parhau i fod ar waith ar gyfer aelodau sy'n trosglwyddo i gynllun 2015 yn 2022.  Bydd 
y trefniadau yn cadw'r hawl honno fel y bydd y gyfradd gronni a gymhwysir i bensiwn 
o Gynllun 1992 yn seiliedig ar gyfanswm gwasanaeth pensiynadwy yng Nghynlluniau 
1992 a 2015.  Effaith hyn yw y caiff aelod sydd â 30 mlynedd o wasanaeth gyfradd 
gronni o 1/45 wedi'i chymhwyso i'w aelodaeth yng nghynllun 1992.   
 
Nid ydym o'r farn bod y cynigion i gadw trefniadau cronni dwbl ar gyfer trosglwyddo 
aelodau o Gynllun 1992 yn creu unrhyw annhegwch o gymharu ag aelodau'r cynllun 
diwygiedig ar gyfer diffoddwyr tân wrth gefn.       
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Cwestiwn 3 – A oes gennych unrhyw farn ar y cynigion ynghylch ymddeol 
oherwydd afiechyd?  Yn benodol, a ydych yn cytuno y dylem ddrafftio'r 
rheoliadau i wneud darpariaeth ar gyfer ymddeoliadau oherwydd afiechyd sy'n 
digwydd cyn ac ar ôl y dyddiad trosglwyddo, ac sy'n sicrhau nad yw'r bobl yn 
yr amgylchiadau hynny yn waeth eu byd na phe byddent wedi ymddeol cyn y 
dyddiad hwnnw? 
 
Roedd cynrychiolwyr cyflogwyr yn cytuno na ddylai aelodau sy'n ymddeol oherwydd 
afiechyd sy'n digwydd cyn ac ar ôl y dyddiad trosglwyddo mewn sefyllfa lai ffafriol na 
phe byddai eu hymddeoliad wedi'i bennu cyn 31 Mawrth 2022.  Roeddent yn llwyr 
gefnogol o'r cynnig y dylid gwneud darpariaeth i ddiogelu sefyllfa aelodau sy'n 
ymddeol oherwydd afiechyd sy'n digwydd cyn ac ar ôl 31 Mawrth 2022. 
 
Ar y cyfan, roedd cynrychiolwyr cyflogeion yn cefnogi'r cynnig.  Fodd bynnag, roedd 
Undeb y Brigadau Tân a Chymdeithas y Swyddogion Tân o'r farn bod angen diffinio 
cymhwystra ar gyfer ymddeol oherwydd afiechyd a gwnaethant awgrymu dull 
ehangach o brosesu achosion pan fo aelodau'n ymddeol oherwydd afiechyd, lle yr 
ystyrir bod y broses o ymddeol oherwydd afiechyd wedi cychwyn pan gafodd yr 
aelod dan sylw yr anaf neu'r cyflwr a arweiniodd at ei ymddeoliad.  Codwyd y mater 
hwn hefyd fel rhan o'r ymateb gan Fwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr 
Tân yng Nghymru. 
         
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Prif nod Llywodraeth Cymru, fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori, yw diogelu sefyllfa 
aelodau sy'n ymddeol oherwydd afiechyd, yr oedd eu hachosion yn yr arfaeth ar 31 
Mawrth 2022, er mwyn sicrhau na fydd neb yn waeth eu byd o ganlyniad i 
benderfyniad i ymddeol oherwydd afiechyd a wneir ar ôl trosglwyddo o gymharu â 
phe byddent wedi ymddeol ar bensiwn afiechyd ar 31 Mawrth 2022. Nid yw'r nod 
hwnnw wedi newid.   
 
Cynigiodd yr ymgynghoriad y byddai hyn yn cael ei gyflawni drwy wneud darpariaeth 
ar gyfer “sail” fel y gellir cynnal asesiad o ddyfarniad aelod gan ddefnyddio'r meini 
prawf afiechyd ar gyfer y cynllun etifeddol a chynllun 2015 a, phe byddai'r aelod y 
gymwys o dan y ddau gynllun, byddai taliad ‘atodol’ yn cael ei roi i gwmpasu'r 
gwahaniaeth mewn symiau.   
 
Ni chodwyd unrhyw faterion â'r dull arfaethedig o bennu sail y cyfeiriwyd ato yn yr 
ymatebion a ddaeth i law i'r ymgynghoriad ac felly bydd y rheoliadau yn cynnwys y 
dull hwn ar gyfer aelodau cynllun 1992.  Nid oes angen unrhyw ddarpariaeth o'r fath 
ar gyfer aelodau sy'n trosglwyddo o gynllun 2007 oherwydd bydd eu budd-daliadau 
afiechyd bob amser yr un mor hael o leiaf o dan Gynllun 2015.   
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Rydym yn cydnabod awgrym yr ymatebwyr am ddarpariaeth sy'n nodi y dylai 

dyddiad yr anaf neu'r salwch sy'n arwain at ymddeoliad oherwydd afiechyd, fod yn 

benodedig; ac os bydd hynny wedi digwydd cyn 31 Mawrth 2022, yna dylai'r sail 

afiechyd fod yn gymwys. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried y farn hon yn ofalus ond, at ei gilydd, cred ei 
bod yn mynd y tu hwnt i'r nod polisi sef diogelu aelodau sydd eisoes yn y broses o 
ymddeol oherwydd afiechyd.  Credwn hefyd y gallai sefyllfa o'r fath achosi dryswch 
ac annhegwch o ystyried y ffaith ei bod yn bosibl na fydd y dyddiad y cafodd aelod yr 
anaf neu'r cyflwr a arweiniodd at ei ymddeoliad yn glir bob amser.  
 
Mae'r darpariaethau trosiannol yng nghynllun 2015 yn cyfyngu'r hawl i bensiynau 
afiechyd cynlluniau etifeddol i'r achosion hynny lle'r oedd y cyflogwr wedi penderfynu 
cael barn YMCA cyn y dyddiad trosglwyddo.  Ni chafwyd gwrthwynebiad i'r 
trefniadau hyn pan wnaethom ymgynghori arnynt yn 2018, ac nid ydym yn 
ymwybodol o unrhyw achosion o annhegwch ymddangosol a gododd o ganlyniad i 
hynny.  
 
Bydd y rheoliadau'n defnyddio'r un dull ag a gymhwyswyd yn flaenorol.  Bydd 
cymhwystra ar gyfer y ddarpariaeth a fydd yn newid y meini prawf oedran ar gyfer y 
sawl sy'n trosglwyddo o gynllun 1992 yn gyfyngedig i'r rheini yr oedd y cyflogwr wedi 
penderfynu cael barn YMCA mewn perthynas â nhw ar neu cyn 31 Mawrth 2022.  
Byddai'n arferol i gyflogwr hysbysu'r aelod bod penderfyniad o'r fath wedi'i wneud. 

 

 
Cwestiwn 4 – A ydych yn rhagweld unrhyw anawsterau neu rwystrau wrth 
weithredu'r trosglwyddiad y mae'r rheoliadau yn darparu ar ei gyfer? 
 
Cadarnhaodd y cynrychiolwyr cyflogwyr y gallent nodi aelodau cynlluniau a ddiogelir 
a fyddai'n cael eu cyflogi ganddynt ar 31 Mawrth 2022, a'u trosglwyddo'n 
llwyddiannus i Gynllun 2015 o 1 Ebrill 2022.   
 
Roedd y cynrychiolwyr cyflogeion yn fodlon bod y rheoliadau drafft yn cyflawni'r 
canlyniad bwriadedig.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn nodi na wnaeth yr ymatebwyr nodi unrhyw anawsterau o 
ran gweithredu.   
 
 
Cwestiwn 5 – Mae diddordeb gennym i ddeall p'un a fydd y cynigion yn y 
ddogfen ymgynghori hon yn cael effaith ar bobl â nodweddion gwarchodedig. 
Y nodweddion gwarchodedig yw: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, 
rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Ydych chi'n meddwl y bydd y cynigion yn yr 
ymgynghoriad hwn yn cael unrhyw effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
nodweddion gwarchodedig? Os felly, pa rai a pam/pam ddim? 
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Nid oedd y cynrychiolwyr cyflogwyr wedi nodi rhagor o faterion a fyddai'n effeithio'n 
negyddol ar aelodau â nodweddion gwarchodedig.  
 
Credai un unigolyn fod trosglwyddo'r 200 o ddiffoddwyr tân yr effeithiwyd arnynt yn 
gyfystyr â gwahaniaethu ar sail oedran. 
 
Roedd yr ymatebion gan y cynrychiolwyr cyflogeion yn mynegi pryder ynghylch gallu 
diffoddwyr tân, yn enwedig diffoddwyr tân benywaidd, i weithio hyd at oedran 
pensiwn arferol o 60 o ystyried y safonau ffitrwydd uchel yng Nghynllun 2015.  
Cyfeiriwyd yn benodol at y diffyg tystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd i asesu effaith 
y menopos ar allu i gyflawni dyletswyddau corfforol y rôl y tu hwnt i 55 oed.     
 
Cododd Cymdeithas y Swyddogion Tân bryder arall oedd yn gysylltiedig ag oedran 
mewn perthynas â budd-daliadau ymddeol.  Awgrymwyd bod y gallu i gael budd-
daliadau o 1 Ebrill 2022 yn amrywio yn ôl oedran ar adeg y trosglwyddo.  Ni allai 
aelodau dan 55 oed ar 1 Ebrill 2022 gael unrhyw fudd-daliadau o gynllun 2015 a 
gronnwyd cyn iddynt drosglwyddo nes byddent yn cyrraedd yr oedran hwnnw, ond 
byddai aelodau Cynllun 1992 sydd wedi'u diogelu'n llawn yn 55 oed neu'n hŷn ar 
adeg y trosglwyddo ac, o ganlyniad, byddent mewn sefyllfa i gael budd-daliadau o 
gynllun 2015 ar unrhyw adeg o'r dyddiad y byddent yn ymuno â'r Cynllun.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Rydym yn deall barn yr ymatebwyr ar y materion hyn.Fodd bynnag, mae'r broses o 
gau cynlluniau etifeddol ac oedran pensiwn arferol Cynllun 2015 sef 60 wedi'u 
gorfodi mewn deddfwriaeth sylfaenol heb ei datganoli (y Bil presennol a Deddf 
Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013, yn y drefn honno). Felly, ac fel y nodwyd 
gennym yn y ddogfen ymgynghori, ni all Llywodraeth Cymru gymryd unrhyw gamau i 
fynd i'r afael â'r pryderon hyn. 
 
Rydym hefyd yn nodi bod y cynigion yn rhan o becyn diwygio sy'n dileu'r 
gwahaniaethu a gododd rhwng aelodau hŷn a oedd yn agored i ddiogelwch 
trosiannol ac aelodau iau nad oeddent yn agored i'r rhain.  Bydd y cynigion yn 
sicrhau bod pob aelod yn cael ei drin yn deg a chyfartal ni waeth beth fo'i oedran. 
 
Wrth gwrs, gall aelodau fanteisio ar eu pensiwn o'r cynllun etifeddol cyn gynted ag y 
byddant yn cyrraedd oedran pensiwn arferol y cynllun etifeddol.  Mae'n werth nodi 
bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno ffactorau ymddeol yn gynnar mwy hael o 
lawer ar gyfer cynllun 2015 pan gafodd ei gyflwyno.   
 
 
Cwestiwn 6 – Hoffem wybod eich barn am yr effeithiau y byddai'r cynigion 
uchod yn eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r 
Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.  Beth 
fyddai'r effeithiau, yn eich barn chi?  Sut mae cynyddu effeithiau cadarnhaol 
neu liniaru effeithiau negyddol? 
 
Roedd yr ymatebwyr o'r farn na fyddai'r cynigion a geir yn y Rheoliadau drafft yn cael 
effaith gadarnhaol na negyddol ar yr iaith Gymraeg. 
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Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn nodi safbwyntiau'r ymatebwyr ar y mater hwn.   
 
 
Cwestiwn 7 – Esboniwch hefyd sut, yn eich barn chi, y gallai'r polisi 
arfaethedig gael ei lunio neu ei newid er mwyn sicrhau effeithiau cadarnhaol 
neu effeithiau cadarnhaol cynyddol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg 
ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, ac atal unrhyw 
effeithiau andwyol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. 
 
Ni wnaed unrhyw sylwadau. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Nid oes unrhyw faterion i fynd i'r afael â nhw. 
 
 
Cwestiwn 8 – A oes gennych unrhyw farn arall ar y cynigion hyn (gan 
gydnabod nad yw'r polisi na'r gyfraith sylfaenol wedi'u datganoli, ac nad ydynt 
yn faterion i Lywodraeth Cymru)? 
 
Awgrymodd Cymdeithas y Swyddogion Tân y dylid sicrhau cysondeb ledled y DU, lle 
y bo modd, i hwyluso prosesau trosglwyddo rhwng gwasanaethau tân ac achub ac i 
sicrhau safbwynt cyson ymysg gweinyddwyr cynlluniau.  Rhannwyd y farn hon gan 
Fwrdd Cynghori'r Cynllun Pensiwn yng Nghymru.   
 
Awgrymodd Cymdeithas y Swyddogion Tân ddiwygiadau pellach i wella Cynllun 
Pensiwn y Diffoddwyr Tân 2015 mewn perthynas â'r Dyfarniad Afiechyd i sicrhau y 
gellir cywiro safbwyntiau ymarferwyr meddygol cymwysedig annibynnol (YMCA), y 
gellir sylweddoli eu bod yn anghywir yn ddiweddarach, ac i sicrhau hyblygrwydd wrth 
ragfynegi gallu hirdymor unigolyn i weithio, yn cynnwys cynnydd yn lefel y pensiwn 
afiechyd a ddyfernir.  Ychwanegodd Cymdeithas y Swyddogion Tân y dylid ystyried 
Cyfraniadau Hyblyg hefyd (i sicrhau darpariaeth i leihau cyfraniadau a budd-
daliadau, gan wneud y cynllun yn fwy hygyrch i aelodau ar gyflog is).   
 
Ni chyflwynwyd rhagor o sylwadau gan yr ymatebwyr.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Rydym yn nodi bod yr ymatebwyr wedi nodi eu bod yn croesawu dull cyson wrth 
unioni'r gwahaniaethu a rhoi'r newidiadau angenrheidiol ar waith i'r Cynlluniau Tân 
yng Nghymru.  Y Trysorlys sy'n gyfrifol am bennu cyfeiriad polisi eang ar rwymedi ôl-
weithredol ac arfaethedig mewn deddfwriaeth sylfaenol.  Llywodraeth Cymru sy'n 
gyfrifol am nodi yn fanwl y broses o gymhwyso'r ddeddfwriaeth sylfaenol mewn 
rheolau cynllun benodol drwy is-ddeddfwriaeth.   Rydym yn gweithio gyda'r 
Trysorlys, ynghyd ag Adrannau eraill Llywodraeth y DU a llywodraethau 
datganoledig, i ddeall y polisïau a'r ddeddfwriaeth arfaethedig er mwyn datblygu'r 
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rheoliadau drafft a chyflwyno dull cyson ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus, lle 
bynnag y bo modd.    
 
Rydym yn nodi barn Cymdeithas y Swyddogion Tân y gall fod yn bryd ystyried 
rhagor o ddiwygiadau sy'n ofynnol i Gynllun 2015, i wella effeithiolrwydd y cynllun a'r 
broses o'i reoli.  Mae'r farn hon yn ymwneud â materion sydd y tu hwnt i gwmpas 
penodol yr ymgynghoriad hwn, a byddai angen ymgynghoriad pellach â'r holl bartïon 
â diddordeb er mwyn gweithredu ar y materion hyn.  Fodd bynnag, mae Llywodraeth 
Cymru'n nodi'r materion a godwyd a bydd yn ystyried y rhain ar wahân ac yn 
fanylach maes o law. 


