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Pa gamau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried a pham? 
 
Diwygiwyd yr holl bensiynau sector cyhoeddus yn y DU yn ystod 2014-15, gyda’r nod cyffredinol o 
leihau’r gost i bwrs y wlad. Ond cafodd y rhai agosaf at oed ymddeol ar y pryd eu “diogelu” a 
chaniatawyd iddynt aros yn aelodau o’u cynlluniau presennol a mwy buddiol am weddill eu 
gyrfaoedd. 
 
Roedd y dull hwnnw’n destun her gyfreithiol ar sail gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail oed. Ym 
mis Rhagfyr 2018, dyfarnodd y Llys Apêl1 fod hyn, yn wir, gyfystyr â gwahaniaethu o’r fath yn 
erbyn gweithwyr ieuengach, “heb eu diogelu”. 
 
Mae’r rheoliadau hyn yn rhan o becyn o fesurau i ddatrys y sefyllfa, ac maent yn ofynnol gan 
Bensiynau’r Sector Cyhoeddus a’r Bil Swyddi Barnwrol, a gyflwynwyd i’r Senedd ym mis 
Gorffennaf 2021. Roedd y Bil hwnnw ynddo’i hun, a’r polisi y mae’n ei adlewyrchu, yn destun 
asesiad effaith a baratowyd gan y Trysorlys, sydd ar gael yn 575 (parliament.uk). Mae pensiynau 
galwedigaethol y tu hwnt i gymhwysedd y Senedd, er bod gan Weinidogion Cymru swyddogaethau 
gweithrediaeth o ran pensiynau diffoddwyr tân yng Nghymru. Bydd rheoliadau tebyg yn cael eu 
gwneud gan Lywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig eraill yn ymwneud â’r holl weithwyr 
sector cyhoeddus yng Nghymru a gweddill y DU. 
 
Yn unol â’r gofynion yn y Bil, mae’r rheoliadau’n darparu y bydd pob diffoddwr tân “wedi’i ddiogelu” 
sy’n rhan o’r gwasanaeth ar 1 Ebrill y flwyddyn nesaf yn gorfod trosglwyddo i Gynllun 2015, y mae 
pob diffoddwr tân ieuengach eisoes yn rhan ohono. O’r dyddiad hwnnw, bydd yr holl ddiffoddwyr 
tân yn aelodau o’r un cynllun pensiwn, ac ni fydd unrhyw wahaniaethu ar sail oed. 
 
Mae’r rheoliadau’n ymwneud ag aelodaeth o gynlluniau pensiwn diffoddwyr tân yn unig, ac mae eu 
heffaith felly’n gyfyngedig i aelodau’r cynllun ac wedi’i bennu gan reolau’r cynllun. Ar ddechrau 
2020-21, roedd tua 200 o ddiffoddwyr tân yng Nghymru fydd wedi’u heffeithio gan y rheoliadau 
hyn, er y bydd rhai o’r rhain wedi ymddeol erbyn y daw’r rheoliadau i rym ac ni fyddant felly yn 
effeithio arnynt. Nid yw’r rheoliadau’n effeithio ar unrhyw grŵp arall o bobl ac nid oes unrhyw 
effeithiau cymdeithasol, economaidd nac amgylcheddol ehangach. Hefyd, mae’r rheoliadau yn 
gyfreithiol orfodol (neu fe fyddant, ar ôl pasio’r Bil): mae’n rhaid i Weinidogion Cymru wneud y 
rheoliadau yn eu ffurf bresennol, a does dim cwmpas i newid yn y polisi sylfaenol. Felly nid yw’n 
ymarferol i geisio disgrifio effeithiau ehangach neu ddewisiadau polisi nad ydynt yn codi.  
 
Mae’r cynigion wedi’u datblygu mewn ymgynghoriad gyda Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn 
Diffoddwyr Tân Cymru, y mae ei aelodau’n cynnwys y tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru a 
phedwar undeb a chorff cynrychioli cydnabyddedig y diffoddwyr tân. 
 
Mae rhai arbedion bychan yn debygol o godi o’r cynigion, oherwydd bod cyfraniadau pensiwn 
gweithwyr ar gyfradd ychydig is yng Nghynllun 2015.  
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https://bills.parliament.uk/publications/42311/documents/575
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Casgliad 

 
1. Sut y mae pobl y mae'r cynnig yn fwyaf tebygol o effeithio arnynt wedi'u cynnwys yn y 
gwaith o'i ddatblygu? 
 
Mae’r cynnig yn deillio o ymgyfreitha llwyddiannus gan aelodau Undeb y Brigadau Tân, a oedd yn 
honni eu bod wedi dioddef gwahaniaethu ar sail oed o ganlyniad i’r driniaeth ffafriol a roddwyd i’w 
cydweithwyr hŷn yn 2015. Mae’r polisi sylfaenol eisoes wedi bod yn destun ymgynghoriad llawn 
gan y Trysorlys yn ystod tymor yr hydref 20202, ac mae’r cynigion wedi’u trafod sawl gwaith gan 
Fwrdd Cynghori Cymru ar Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (sy’n cynnwys y tri Awdurdod Tân ac 
Achub yng Nghymru a phedwar undeb a chorff cynrychioli cydnabyddedig y diffoddwyr tân). 
 
2. Beth yw'r effeithiau cadarnhaol a negyddol mwyaf arwyddocaol? 
 
Bydd grŵp o tua 200 o ddiffoddwyr tân hŷn yn trosglwyddo i Gynllun 2015. Ar gyfer y rhan fwyaf o’r 
rhain, mae’r cynllun hwn yn llai buddiol (hy mae’n cynnig llai o bensiwn, ac oedran ymddeol uwch), 
er bod angen llai o gyfraniadau gan weithwyr. Fodd bynnag, bydd hyn yn cael gwared ar y 
gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail oed y dioddefodd y gweithwyr ieuengach. 
 
3. Yn sgil yr effeithiau a nodwyd, sut y bydd y cynnig: 

 yn sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl at ein hamcanion llesiant a'r saith nod llesiant; a/neu  

 yn osgoi, leihau neu liniaru unrhyw effeithiau negyddol?  

Mae cwmpas cyfyngedig iawn y cynnig yn golygu nad yw’n gallu gwneud unrhyw gyfraniad 
ystyrlon i amcanion neu nodau llesiant, nac i amcanion polisi ehangach. 
 
Efallai y bydd effeithiau negyddol ar y grŵp o ddiffoddwyr tân o dan sylw, sef y byddant yn 
trosglwyddo i gynllun pensiwn llai buddiol (er y gallant barhau i gronni pensiwn yn y cynllun 
hwnnw). Fodd bynnag, y rheswm dros hyn yw i ddiddymu’r gwahaniaethu ar sail oed o’u plaid nhw, 
fel sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth sylfaenol. Ni ellir eu lliniaru; er y gallai’r rhan fwyaf o’r grŵp dan 
sylw eu hosgoi drwy ddewis ymddeol ar bensiwn llawn cyn mis Ebrill y flwyddyn nesaf.  

 
4. Sut y caiff effaith y cynnig ei monitro a'i gwerthuso wrth iddo fynd rhagddo ac 
ar ôl iddo gael ei gwblhau?   
 
Mae effeithiau’r cynnig yn gyfyngedig iawn ac eisoes yn hysbys. Mae angen y cynnig i gydymffurfio 
â deddfwriaeth sylfaenol nad yw wedi’i ddatganoli a dyfarniad y Llys Apêl. Bydd newidiadau i’r 
polisi sylfaenol yn fater i’r Trysorlys ac i’r Senedd.    
 
 
 
 
 

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn 

Saesneg.  
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