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1.0

Adroddiad Blynyddol

Dyma Adroddiad Blynyddol Bw rdd Pensiw n Lleol Aw durdod Tân ac Achub
Gogledd Cymru (y Bw rdd), sy’n ymdrin â’r cyfnod rhw ng 1 Ebrill 2020 a
31 Maw rth 2021. Mae’r adroddiad yn cynnw ys sylw ebaeth ar y canlynol:






2.0

manylion unrhyw w rthdaro rhw ng buddiannau sydd w edi codi mew n
perthynas ag aelodau’r Bw rdd Pensiw n;
manylion yr hyfforddiant a gafw yd, a’r anghenion hyfforddi a nodw yd
ar gyfer aelodau’r Bw rdd Pensiw n;
crynodeb o’r gw aith a w naed gan y Bw rdd yn ystod 2020/21;
meysydd pryder neu risg a adroddw yd neu a godw yd gan y Bw rdd; ac
y blaen-raglen w aith ar gyfer 2021/22.

Rolau a Swyddogaethau

Yn unol ag Adran 5 ac Adran 30 (1) o Ddeddf Pensiynau Gw asanaethau
Cyhoeddus 2013 a Rheoliad 4A o Reoliadau Cynllun Pensiw n y Diffoddw yr
Tân (Diw ygio) (Llyw odraethu) 2015, cafodd Bw rdd Pensiw n Lleol Aw durdod
Tân ac Achub Gogledd Cymru (y Bw rdd) ei sefydlu yn Ebrill 2015. Rôl a chylch
gorchw yl y Bw rdd yw cynorthw yo Rheolwr y Cynllun (sef Aw durdod Tân ac
Achub Gogledd Cymru) i sicrhau cydymffurfiaeth â’r canlynol:





Y deddfau a’r rheoliadau perthnasol;
Unrhyw ddeddfw riaeth arall sy’n ymw neud â llyw odraethu a
gw einyddu’r Cynllun;
Y gofynion a osodir gan y Rheoleiddiw r mew n perthynas â’r Cynllun; a
Sicrhau bod y Cynllun yn cael ei lyw odraethu a’i w einyddu’n effeithiol.

Disgw ylir i’r Bw rdd ategu a helaethu trefniadau presennol yr Aw durdod ar
gyfer rheoli cynlluniau pensiw n y diffoddw yr tân. Nid yw ’n disodli’r trefniadau
presennol ac nid yw ’n gorff sy’n gw neud penderfyniadau. Yn hytrach, mae
w edi’i gynllunio i fod yn gyfaill beirniadol i’r Aw durdod a’i sw yddogion pan
ydynt yn gw eithredu fel rheolw r cynllun.

3.0

Aelodaeth a chyfarfodydd y Bwrdd

Yn ystod y cyfnod adrodd, roedd y Bw rdd yn cynnw ys 10 aelod fel a ganlyn:



Pump yn cynrychioli’r cyflogw r, sef tri o aelodau Aw durdod Tân ac
Achub Gogledd Cymru, Clerc yr Aw durdod (neu ddirprw y a enw ebir)
a Thrysorydd yr Aw durdod.
Pump yn cynrychioli’r gw eithw yr – mae pob un o bob corff
cynrychioliadol sy’n gysylltiedig yn sw yddogol ag Aw durdod Tân ac
Achub Gogledd Cymru (yr Aw durdod).

Yn ogystal ag aelodau’r Bw rdd Pensiw n Lleol, mae’r sw yddogion allw eddol a
ganlyn yn cefnogi’r Bw rdd ac yn mynychu cyfarfodydd y Bw rdd:



Prif Sw yddog Tân Cynorthw yol (Cyllid ac Adnoddau) a’r
Rheolw r Pensiynau.

Ar hyn o bryd, mae cyfnod penodiad pob aelod yn cyd-fynd ag etholiadau’r
cynghorau.
Daeth aelodaeth i ben i ddau aelod yn ystod y cyfnod; yn dilyn proses
benodi yn unol â’r Cylch Gorchw yl, cafodd y ddw y sw ydd ei llenw i ar
ddiw edd y cyfnod adrodd.
Cadeirydd y Bwrdd
Mae Cadeirydd y Bw rdd yn cylchdroi bob dw y flynedd rhw ng aelod sy’n
cynrychioli’r cyflogw yr ac aelod sy’n cynrychioli aelodau’r cynllun.
Etholw yd y y Cynghorydd B Apsley yn Gadeirydd am y cyfnod 2019-2021.
Enw ebir y Cadeirydd i sefyll ar Fw rdd Cynghori Cenedlaethol Pensiw n y
Diffoddw yr Tân yn ogystal.
Mae’r Bw rdd w edi cw rdd bedair gw aith yn ystod cyfnod yr adroddiad
blynyddol hw n.
4.0

Polisi Gwrthdaro rhwng Buddiannau

Mae Deddf Pensiynau Gw asanaethau Cyhoeddus 2013 yn mynnu nad oes
gan aelod o fw rdd pensiw n fuddiannau sy’n gw rthdaro. Y diffiniad o
‘w rthdaro rhw ng buddiannau’ yw ‘buddiant ariannol neu arall sy’n debygol
o beryglu’r modd y mae person yn cyflaw ni sw yddogaethau fel aelod o
fw rdd pensiw n’. Mae’r Ddeddf yn eglur nad yw bod yn aelod o un o
Gynlluniau Pensiw n y Diffoddw yr Tân yn golygu gw rthdaro rhw ng
buddiannau, felly ni fyddai hynny’n atal aelod o gynllun rhag gw asanaethau
ar y Bw rdd.
Mae gan y Bw rdd bolisi ar gyfer rheoli achosion posibl o w rthdaro rhw ng
buddiannau er mw yn sicrhau nad ydynt yn troi’n achosion gw irioneddol o
w rthdaro, ac mae pob aelod o’r Bw rdd yn gyfarw ydd â’r polisi. Hefyd, mae
gw rthdaro rhw ng buddiannau yn eitem sefydlog ar holl agendâu’r Bw rdd, ac
mae unrhyw fuddiannau a nodir gan yr aelodau yn cael eu cofnodi er mw yn
gallu cymryd camau priodol i reoli’r gw rthdaro.
Yn ystod y cyfnod perthnasol, ni chafw yd unrhyw ddatganiadau gan unrhyw
aelod, gan neb oedd yno i gynghori na gan neb oedd yn mynychu.
Cliciw ch i w eld y polisi Gw rthdaro rhw ng Buddiannau.

5.0

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

Mae’n un o ofynion statudol Deddf Pensiynau Gw asanaethau Cyhoeddus
2013 y dylai aelodau’r Bw rdd Pensiw n Lleol fod â’r gallu i fod yn gyfarw ydd â
materion manw l yn ymw neud â phensiynau, ac i ddatblygu adnabyddiaeth
ohonynt, er mw yn cyflaw ni eu dyletsw yddau yn effeithiol.
Rhaid i bob unigolyn a benodir i’r Bw rdd fod â gw ybodaeth a dealltw riaeth
o’r gyfraith sy’n ymw neud â phensiynau a materion eraill a ragnodir mew n
deddfw riaeth arall.
Dylai aelod o’r Bw rdd fod â dealltw riaeth o’r hyn sy’n briodol i’w sw ydd a
dylai fod yn gallu canfod a herio methiant i gydymffurfio â’r canlynol:





Rheoliadau Cynllun Pensiw n y Diffoddw yr tân;
Deddfw riaeth arall yn ymw neud â llyw odraethu a gw einyddu’r cynlluniau;
Gofynion a osodir gan y Rheoleiddiw r Pensiynau; neu
Y safonau a’r disgw yliadau a nodir mew n unrhyw god ymarfer
perthnasol a gyhoeddir gan y Rheoleiddiw r Pensiynau.

Pan gaiff yr aelodau eu penodi, rhaid iddynt, o few n chw e mis, gw blhau’r
modiw lau hyfforddi ar-lein sydd ar gael ar w efan y Rheoleiddiw r Pensiynau;
hefyd, mae’r Aw durdod yn darparu hyfforddiant cynefino parhaus yn ystod
cyfarfodydd y Bw rdd er mw yn eu cynorthw yo i gyflaw ni eu rôl.
Mae Rheolw r y Cynllun yn cadw cofnodion priodol o’r gw eithgareddau dysgu
a w neir gan aelodau unigol a gan y Bw rdd yn ei gyfanrw ydd. Mae hyn o
gymorth i’r Aw durdod a’r aelodau ddangos eu bod yn cydymffurfio, os oes
angen, â’r gofyniad cyfreithiol ac yn cofnodi sut lliniarw yd risgiau sy’n
gysylltiedig â bylchau mew n gw ybodaeth. Bob blw yddyn, mae’r aelodau’n
llenw i ffurflen hunan-asesu ar gyfer dadansoddi anghenion hyfforddi a
gw ybodaeth, a defnyddir y rhain i baratoi blaen-raglen hyfforddi. Mae’r
gw aith o hyfforddi aelodau’r Bw rdd yn cael ei w neud yn few nol yn bennaf,
heb gost uniongyrchol; mae’r digw yddiadau cenedlaethol, megis
cynhadledd y Gymdeithas Llyw odraeth Leol, w edi bod yn rhad ac am ddim
hyd yma. Pan fo angen i aelodau’r Bw rdd deithio i fynychu digw yddiadau
hyfforddi mae’r gost hon w edi’i chynnw ys mew n cyllidebau sy’n bodoli eisoes.
I sod, ceir rhestr yn dangos yr hyfforddiant a gafodd aelodau’r Bw rdd yn ystod
2020/21:
Dyddiad

Pynciau

26/10/20

Y Gymdeithas Lyw odraeth Leol - Y Chw e Maes Llyw odraethu
Allw eddol

20/01/21

Cyflog Pensiynadw y

6.0

Rhaglen Waith 2020/21

Mae’r Bw rdd w edi cw rdd bedair gw aith yn ystod y flw yddyn, sef ar
27 Mai 2020, 10 Aw st, 26 Hydref a 20 I onaw r 2021. Mae’r gw aith a w naed gan y
Bw rdd yn ystod y flw yddyn w edi cael ei ddiffinio gan y Cylch Gorchw yl. Mae’r
Bw rdd yn cymeradw yo ac yn adolygu’r Cylch Gorchw yl bob blw yddyn ac mae’r
copi diw eddaraf ar gael yma.
Yn ystod y cyfnod rhw ng 1 Ebrill 2020 a 31 Maw rth 2021, bu’r Bw rdd yn ystyried y
materion penodol a ganlyn:










adolygu a chymeradw yo’r Cylch Gorchw yl
adroddiad Blynyddol 2019/20
yr her gyfreithiol cenedlaethol ynglŷn â threfniadau pontio cynllun pensiw n
(Dyfarniad McCloud)
dyfarniad yr Uchel Lys ynghylch cydrannau cyflog pensiynadw y (Booth v s
ATA Canolbarth a Gorllew in Cymru)
Y diw eddaraf ynghylch dadansoddi anghenion hyfforddi a gw ybodaeth
Adolygu’r polisi Gw rthdaro rhw ng Buddiannau
Ystyried cw ynion a gafw yd dan y Gw eithdrefnau Mew nol ar gyfer Datrys
Anghydfodau, ac achosion yr Ombw dsmon Pensiynau
Adolygu’r Gofrestr Risg
cynlluniau parhad busnes yn ystod y pandemig COVI D-19.

Mae pob agenda hefyd yn cynnw ys yr eitemau sefydlog a ganlyn:









Datgan Buddiannau
Cofnodion y cyfarfod diw ethaf
Adroddiad i roi’r w ybodaeth ddiw eddaraf am Gynlluniau Pensiw n y
Diffoddw yr Tân (gan gynnw ys diw eddariad deddfw riaethol)
Adroddiad i roi’r w ybodaeth ddiw eddaraf am y Gw einyddw yr (Cronfa
Bensiw n Dyfed)
Diw eddariad Bw rdd Cynghori’r Cynllun
Anghenion hyfforddi
Y Gofrestr Risgiau
Materion i’w huw chgyfeirio i’r ATA llaw n.

Ers i’r Bw rdd Pensiw n Diffoddw yr Tân Lleol gael ei sefydlu yn 2015, mae gw aith y
Bw rdd w edi cael ei siapio gan aelodau’r Bw rdd a gan sw yddogion sy’n cefnogi’r
Bw rdd. Datbygw yd rhai adroddiadau rheolaidd, sef:


Adroddiad o’r enw ‘Adroddiad Diw eddaru am Gynlluniau Pensiw n y
Diffoddw yr Tân’, sy’n rhoi’r w ybodaeth ddiw eddaraf i’r Bw rdd am feysydd
arw yddocaol o ran gw aith pensiw n, ac mae’n cynnw ys materion lleol a
chenedlaethol. Yn ogystal â gw ella gw ybodaeth a dealltw riaeth aelodau’r
bw rdd, mae’r adroddiad rheolaidd hw n yn ennyn trafodaeth yn y Bw rdd
ynghylch effaith materion ar aelodau’r Cynllun Pensiw n ac ynghylch y
modd y mae llw ythi gw aith yn cael eu rheoli. Mae hyn yn gymorth i
gyflaw ni pw rpas y Bw rdd, sef sicrhau bod llyw odraethu a gw einyddu
effeithiol yn digw ydd;





Adroddiad o’r enw ‘Adroddiad Diw eddaru am Gronfa Bensiw n Dyfed’, ei
bw rpas yw rhoi sicrw ydd fod y cynllun yn cael ei w einyddu’r gyw ir. Yn
ogystal â darparu gw ybodaeth am reoleiddio, mae’r adroddiad yn
canolbw yntio ar faterion penodol yn ymw neud â llw yth gw aith, megis
cysoni I safswm Pensiw n Gw arantedig, ansaw dd data, apeliadau, achosion
o dorri’r rheolau, a lefelau gw eithgarw ch yn ‘Fy Mhensiynau Ar-lein’;
Mae meysydd penodol o’r Gofrestr Risgiau yn cael eu hadolygu’n
rheolaidd gan Reolw r y Cynllun, ac maent yn cael eu cyflw yno i’r Bw rdd
ymhob cyfarfod, gan dynnu sylw at unrhyw new idiadau. Mae hyn yn
golygu bod y Bw rdd yn gallu cadw golw g ar y risigau allw eddol a’r
mesurau rheoli sydd w edi cael eu cynllunio i reoli’r risgiau hynny.

Er mw yn gw ella’r gw aith o w einyddu a llyw odraethu’r sw yddogaeth bensiynau yn
effeithlon ac effeithiol, cafodd yr argymhelliad a ganlyn ei w neud gan y Bw rdd, a
chafodd ei gyflaw ni yn ystod y flw yddyn:


Y Gw asanaeth i fynd i’r afael a gw ella’r nifer o gofrestriadau ar y cyfleuster
‘Fy Mhensiw n Ar-lein’;

Mae mw y o fanylion ar gael yn agendâu a chofnodion cyfarfodydd y Bw rdd
uchod.
7.0

Rhaglen Waith 2021/22

Mae Bw rdd Cynllun Pensiw n y Diffoddw yr Tân yn cynnal rhaglen w aith a gaiff ei
hystyried ymhob cyfarfod. Gan fod y Bw rdd w edi cw blhau nifer o w eithgareddau
hyfforddi erbyn hyn, bydd yn dechrau dew is pynciau i’w dadansoddi’n fanwl
gyda’r bw riad o w neud argymhellion i’r Aw durdod Tân ac Achub fel y bo’r angen.
Dyma’r Rhaglen Waith ar gyfer 2021/22:













Ethol Cadeirdd;
Adolygu’r Cylch Gorchw yl, a chytuno ar Adroddiad Blynyddol 2020/21;
Gw neud dadansoddiad o anghenion hyfforddi gydag aelodau’r Bw rdd, a
chytuno ar raglen hyfforddi sy’n cynnw ys diw eddariadau a chyflw yniadau ar
faterion cyfredol yn ymw neud â phensiynau, fel y bo angen;
Adolygu a diw eddaru’r gofrestr risgiau;
Darparu’r w ybodaeth ddiw eddaraf i bob cyfarfod ynghylch materion
rheoleiddio sydd mew n cylchlythyrau gan Lyw odraeth Cymru a bw letinau’r
Gymdeithas Llyw odraeth Leol;
Cael yr w ybodaeth ddiw eddaraf am w aith Cynllun Cynghori Cynlluniau
(Cymru);
Arolygon Pensiynau Blynyddol ac ymgynghoriadau (os ydynt yn berthnasol);
Monitro’r modd y mae’r Cynllun Gw ella Data sydd gan y gw einyddw r yn cael
ei gyflaw ni;
Adolygu canlyniad adroddiadau archw ilio mew nol ac allanol;
Monitro’r gw aith o adnew yddu’r Cytundeb Lefel Gw asanaeth.
Parhau i w ella cofrestriadau ar My Pensions Online; ac
Asesu’r gofynion data a meddalw edd i’w rhoi ar w aith.

