
 

CYFARFOD Pwyllgor Pensiynau 
 

DYDDIAD 9 Tachwedd 2017 
 

TEITL  Cysoni Isafswm Pensiynau Gwarantedig (IPG) 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD 

Derbyn cymeradwyaeth y Pwyllgor ymestyn bodolaeth 
y tîm cysoni IPG. 
  

AWDUR Nicholas Hopkins – Rheolwr Pensiynau 
 

ARGYMHELLION 
 

Cymeradwyo ymestyn y tîm cysoni IPG i 31 Rhagfyr 
2018    
 

 
1.     Cefndir 

 
1.1 Yn ei gyfarfod 10 Tachwedd 2015 cymeradwyodd y Pwyllgor hwn argymhelliad i sefydlu 

tîm mewnol i gysoni Isafswm Pensiynau Gwarantedig yn unol ag argymhellion CThEM. 
   

   2.    Diweddariad  
 

2.1 Ar 13
eg

 Medi, mewn ymateb i gais gan Bwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol am 
adroddiad cynnydd yn y gwaith, anfonodd Cronfa Bensiwn Gwynedd y data ystadegol 
canlynol.    
 

  Cyfredol Gohiriedig Pensiynwyr Cyfanswm 

Cyfanswm y nifer o achosion i’w cysoni   15,007 6,559 9,571 31,137 

Cyfanswm y nifer o achosion wedi eu cysoni  11,092 5,083 7,679 23,854 

Cyfanswm y nifer o achosion lle mae gan yr 
awdurdod gweinyddu cofnod ar ei system sydd 
angen eu cysoni. 

3,833 1,308 2,048 7,189 

Cyfanswm y nifer o achosion lle nid oes gan yr 
awdurdod gweinyddu cofnod ar ei system, a sydd 
angen eu cysoni 

82 4 8 94 

 
2.2 Bydd yr achosion yn ymddangos fel ‘angen eu cysoni’ yn achosion dyrys, angen peth 

trafodaeth  rhwng y Gronfa a CThEM parthed  cyfnodau contractio allan.   
 

2.3 Bwriad CThEM yw cau holl waith cysoni ar 31 Rhagfyr 2018 gan anfon hysbysebion IPG 
allan yn allan yn fuan wedi hynny. Gyda nifer o ymholiadau heb eu hateb gan CThEM 
(yn ogystal ag ymholiadau pellach i ddod) ni fydd yn bosib cwblhau’r gwaith erbyn 
Mawrth 2018.     

 
2.4 Gwnaf gais i ymestyn y tîm cysoni IPG tan Ragfyr 2018, cyfnod o naw mis, am y costau 

ychwanegol canlynol yn seiliedig ar raddfeydd cyflog 2017/18 (yn gynnwys argostau)    
 

Manylion / Teitl Swydd Graddfa Cyflog LL/A 
Blynyddol 

Cyfanswm 
costau 

ychwanegol i 
Ragfyr 2018 

Uwch Swyddog Pensiynau   Rh/A 16 awr 9 mis S3 £27,668 £  9,127 

Arweinydd Tîm Cysoni         Ll/A am  9 mis S2 £24,964 £24,764 

Cymhorthydd cysoni             Ll/A am 9 mis GS5 £17,772  £17,103 

Cyfanswm  £50,994 

 
3.   Argymhelliad 

 
3.1 Gofynnir i aelodau’r Pwyllgor gymeradwyo £50,994 o gyllideb ychwanegol i’r Uned 

Weinyddu Pensiynau, er mwyn ariannu parhad y tîm prosiect tan 31 Rhagfyr 2018 
(dyddiad terfyn CThEM). 

 


