
Hannah Blythyn AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol 
Deputy Minister for Social Partnership 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                    Gohebiaeth.Hannah.Blythyn@llyw.cymru 
               Correspondence.Hannah.Blythyn@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Ein cyf/Our ref HB MA 0678 22 
 
Elin Jones AS 
Y Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
CAERDYDD 
CF99 1SN 

 
22 Mawrth 2022 

 
 
Annwyl Lywydd, 
 
RHEOLIADAU CYNLLUN PENSIWN Y DIFFODDWYR TÂN (CYMRU) (DIWYGIO) 2022  
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy'n eich hysbysu y bydd yr 
offeryn statudol hwn yn dod i rym ar 30 Mawrth 2022, ymhen llai na 21 diwrnod i’r dyddiad y 
cafodd ei osod. Mae copi o'r offeryn a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig ynghlwm, er 
gwybodaeth i chi. 
 
Mae Deddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol ("y Ddeddf") yn mynd i'r 
afael â gwahaniaethu ar sail oedran yng nghynlluniau pensiwn y gwasanaeth cyhoeddus.  
Mae adran 88 (“Restriction of existing schemes”) o’r Ddeddf yn diwygio adrannau 18 a 31 o 
Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 ac yn cau cynlluniau pensiwn hŷn i unrhyw 
groniadau pellach o 1 Ebrill 2022. 
 
Mae'r Ddeddf, sy'n dilyn y dyfarniad yn achos Sargeant ac eraill v Comisiynydd Tân Llundain 
ac eraill, yn nodi'r sylfaen statudol ar gyfer unioni gwahaniaethu ar sail oedran yng 
nghynlluniau pensiwn y sector cyhoeddus. Mae'n cynnwys pwerau a dyletswyddau i 
Weinidogion Cymru ddiwygio rheolau'r cynllun ar gyfer pensiynau diffoddwyr tân yng 
Nghymru. Nid yw'r cyfrifoldeb am gynlluniau pensiwn eraill y sector cyhoeddus wedi'i 
ddatganoli i Weinidogion Cymru. Mater a gedwir yn ôl, nad yw o fewn cymhwysedd y Senedd, 
yw pensiynau galwedigaethol yn gyffredinol (gan gynnwys y rheini ar gyfer diffoddwyr tân).  
 
Mae Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2022 ("y Rheoliadau") 
yn darparu trefniadau trosiannol i drosglwyddo pob aelod gweithredol o Gynlluniau 1992 a 
2007 (y "cynlluniau gwaddol") i Gynllun 2015, o 1 Ebrill 2022.   
 
Mae'r Rheoliadau yn angenrheidiol i gyd-fynd â gofynion y Ddeddf, a dderbyniodd y 
Cydsyniad Brenhinol ar 10 Mawrth.  Daeth y darpariaethau perthnasol i rym ar unwaith. Gan 
nad yw'n bosibl gwneud y Rheoliadau tan ar ôl i'r Bil gael y Cydsyniad Brenhinol, nid yw'n 
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bosibl felly caniatáu ar gyfer y cyfnod confensiynol o 21 diwrnod cyn y bydd angen iddynt 
ddod i rym ar 30 Mawrth.      
 
Pe na bai'r Rheoliadau yn cael eu gwneud a'u dwyn i rym erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, 
byddai tua 200 o ddiffoddwyr tân yr effeithir arnynt na fyddent yn aelodau o unrhyw gynllun 
pensiwn o 1 Ebrill. Y ffaith bod y Ddeddf yn cau eu cynlluniau pensiwn presennol yw’r rheswm 
am hyn. Mae'r Rheoliadau yn hanfodol felly i drosglwyddo’r sawl yr effeithir arnynt i Gynllun 
2015. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r 
Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth 
Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau 
Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir, 
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