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Rhagair gan y Gweinidog Gwladol dros Bensiynau
Mae diwygiadau i system pensiwn y wladwriaeth y Deyrnas Unedig (DU) eisoes yn mynd rhagddynt. Y 
llynedd, cyflwynwyd system gofrestru awtomatig a chadarnhawyd ein cynlluniau i ddiwygio Pensiwn y 
Wladwriaeth yn sylfaenol. Cyflwynwyd hefyd ein strategaeth ar gyfer adfywio pensiynau preifat,1 sy’n 
nodi’r elfennau allweddol ar gyfer system pensiynau preifat yn y dyfodol, a fydd yn rhoi canlyniadau da 
i’r rheini sy’n cynilo.

Wrth wraidd ein strategaeth gyffredinol mae ein hymrwymiad i gefnogi pobl i gronni incwm gwell ar 
gyfer eu hymddeoliad. Rwyf eisoes wedi cyhoeddi fy mwriad i dynnu’n ôl ad-daliadau gwasanaeth byr 
ar gyfer y rhai mewn cynlluniau prynu arian a gallaf bellach gadarnhau ein bwriad i roi hyn ar waith o 
2014. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, bob tro y bydd rhywun yn symud i swydd newydd, mae risg uchel y 
byddant yn gadael cronfa bensiwn fach ar ôl a all fynd yn sownd yn y system. Os na fydd y sefyllfa’n 
newid, gallai gormod o bobl wynebu nifer gynyddol o gronfeydd pensiwn bach, gwasgaredig ac incwm 
ymddeol annigonol. Mae hyn yn wael i unigolion ac yn aneffeithlon i’r diwydiant pensiynau. 

Dyna pam bod ein dogfen ymgynghori Ateb yr heriau o ran pensiynau’r gweithlu yn y dyfodol: gwella 
trosglwyddiadau ac ymdrin â chronfeydd pensiwn bach2 yn nodi’r opsiynau i greu system drosglwyddo 
awtomatig. Cadarnhaodd ymateb y Llywodraeth3 ein bwriad i gyflwyno deddfwriaeth sylfaenol yn 
gynt er mwyn creu system drosglwyddo awtomatig gyda’r ‘gronfa yn dilyn yr aelod’, hynny yw, y bydd 
cynilion pensiwn pobl yn mynd gyda nhw i’w swyddi newydd. Wrth i gronfeydd pobl dyfu, byddant 
yn gallu gweld manylion eu cynilion pensiwn yn well, gan eu helpu i fod yn ymwybodol o’u cynilion a 
chynllunio ar gyfer eu hymddeoliad.

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r gymuned bensiynau i ddatblygu cynigion manwl ar sut y 
dylai’r system drosglwyddo awtomatig hon weithio. Caiff y cynigion hyn eu nodi yn y papur hwn a, lle 
y gallwn, rydym wedi bod yn benodol am nodweddion y system newydd, er enghraifft pa unigolion 
a chynlluniau a fyddai’n gallu manteisio ar drosglwyddiadau awtomatig a beth ddylai terfyn maint y 
gronfa fod. Mae’r papur hwn hefyd yn nodi sut y gallai’r model cyflenwi weithio, ac mae’n dangos ein 
bwriad i weithio’n agos gyda phartïon â diddordeb i greu’r model gorau.

Anelwn at baratoi ar gyfer system o drosglwyddiadau awtomatig yn y Bil Pensiynau sydd i ddod, gyda 
manylion yn cael eu cwmpasu yn yr is-ddeddfwriaeth a fydd, wrth gwrs, yn destun ymgynghoriad 
ffurfiol. Bydd hyn yn ein galluogi i weithio’n agos gyda’r gymuned bensiynau i lunio system sy’n addas at 
y diben yn y 21ain ganrif. 

Mae pensiynau yn llawer rhy bwysig i fod ar gael i’r lleiafrif yn unig. Mae pob gweithiwr yn haeddu 
incwm boddhaol yn eu hymddeoliad, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda chi dros y misoedd 
nesaf er mwyn helpu i sicrhau y bydd pobl yn parhau i gael y gorau o’u cynilion pensiwn wrth iddynt 
symud swyddi. 

 

Steve Webb MP 
Gweinidog Gwladol dros Bensiynau

1 Adfywio Pensiynau Gweithle (Cm 8478) – Tachwedd 2012.
2 Cm 8184 Rhagfyr 2011.
3 Cm 8402 – Gorffennaf 2012.



4 Crynodeb gweithredol

Crynodeb gweithredol

Bydd system gofrestru awtomatig yn golygu y bydd miliynau o bobl yn cynilo mewn pensiwn preifat 
am y tro cyntaf a bydd cynilo ar gyfer pensiwn yn norm. Fodd bynnag, heb ddiwygiadau pellach, bydd 
y system hon yn creu hyd at 50 miliwn o gronfeydd pensiwn segur erbyn 2050. Bydd trosglwyddiadau 
awtomatig yn helpu i gyfuno cynilion pensiwn i gynllun cyflogwr presennol yr unigolyn. Bydd hyn yn ei 
gwneud yn haws i bobl ddilyn hynt eu cynilion pensiwn, cynllunio’n well ar gyfer eu hymddeoliad a chael 
incwm gwell ar ei gyfer. 

Mae Pennod 1 yn esbonio’r cyd-destun ar gyfer newid a’n gwaith hyd yma. Yn dilyn ein hymgynghoriad 
blaenorol, mae’r papur hwn yn nodi’r cefndir i’n meddylfryd polisi a’n cynigion ar sut y byddai system o 
drosglwyddiadau awtomatig yn gweithio yn ymarferol. Yr egwyddor sy’n sail i’n cynigion yw ei gwneud 
hi’n haws i gynilwyr pensiwn gyfuno cronfeydd pensiwn bach, segur i mewn i’w cynlluniau pensiwn 
presennol, tra’n sicrhau cyn lleied o gymhlethdod gweinyddol â phosibl i gynlluniau a chyflogwyr. 
Mae ein datrysiad yn anelu at fod yn gost-effeithiol i’r diwydiant pensiwn a’i aelodau. Credwn fod ein 
cynigion, sydd wedi’u crynhoi isod a’u cwmpasu’n fanylach ym Mhenodau 2 a 3, yn sicrhau tegwch i’r 
unigolion ac i’r diwydiant pensiwn.

Mae Pennod 2 yn nodi ein cynigion o ran meini prawf cymhwysedd ar gyfer trosglwyddiadau 
awtomatig: pa gynlluniau, unigolion a chronfeydd pensiwn a ddylai fod yn destun y gofynion. 

Rydym yn bwriadu cadw’r meini prawf hyn yn hyblyg fel y gallwn, os bydd angen, eu haddasu yn y 
dyfodol wrth i ni fagu profiad o weithredu trosglwyddiadau awtomatig neu ymateb i’r tirlun pensiynau 
newidiol.

Ym Mhennod 3, rydym yn nodi sut y byddai trosglwyddiadau awtomatig yn cael eu gwneud. Byddwn 
yn creu fframwaith cyfreithiol eang yn y Bil Pensiynau sydd i ddod er mwyn caniatáu i amrywiaeth o 
ddulliau gweithredu gael eu defnyddio. Yn y bennod hon, byddwn yn ymdrin yn benodol â datrysiad TG 
‘paru cronfeydd’ a model lle y mae cyflogeion yn trosglwyddo gwybodaeth am y cronfeydd pensiwn 
segur sydd eisoes ganddynt i’w cyflogwyr newydd pan fyddant yn dechrau gweithio, neu ar gyfnodau 
rheolaidd.
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Mae Pennod 4 yn esbonio ein camau nesaf wrth gyflwyno trosglwyddiadau awtomatig. Ein cam nesaf 
fydd pasio’r Bil Pensiynau sydd i ddod yn llwyddiannus drwy ei gamau Seneddol, a pharhau i weithio 
gyda phartïon â diddordeb er mwyn datblygu’r broses drosglwyddo a’r ddeddfwriaeth fanwl i’w ategu. 
Maes o law, yn dilyn Cysyniad Brenhinol o’r Bil Pensiynau, byddwn yn cyhoeddi ymgynghoriad ffurfiol ar 
y rheoliadau drafft.

Crynodeb o’r Cynigion Allweddol 
• Rydym yn cynnig y canlynol:

–  cynhelir trosglwyddiadau awtomatig rhwng cynlluniau prynu arian;
–  bydd system drosglwyddo awtomatig yn berthnasol i bob aelod o gynlluniau pensiwn y gweithle 

sy’n weithwyr; 
–  bydd cronfa yn gymwys i gael ei throsglwyddo’n awtomatig naill ai ôl i gyfraniadau ddod i ben 

ac mae’r cyflogai wedi gadael cyflogaeth neu unwaith y bydd yr holl gyfraniadau wedi dod i ben 
am gyfnod penodol; 

–  bydd cronfa yn gymwys i gael ei throsglwyddo’n awtomatig cyn belled ag y cafodd y gronfa ei 
chreu ar ôl dyddiad penodol; 

–  £10,000 fydd terfyn maint y gronfa a bydd yn ofynnol i’r Ysgrifennydd Gwladol adolygu’r terfyn 
a’i ddiwygio os bydd yn briodol; 

-  bydd opsiwn i aelodau eithrio a gadael eu cronfeydd pensiwn yng nghynllun eu cyflogwr 
blaenorol, gan gadw’r hawl i drefnu trosglwyddiad i drefniant pensiwn amgen. 

•  Gallwn bennu safonau ar gyfer cynlluniau trosglwyddo awtomatig. 
•  Byddwn yn gweithio gyda phartïon â diddordeb er mwyn datblygu proses drosglwyddo ar sail 

datrysiad paru cronfeydd sy’n cynnwys system TG neu ddull a ysgogir gan aelodau gan ddefnyddio 
‘Dogfen Gwybodaeth Trosglwyddo Pensiynau’.

•  Bydd rheoliadau’n nodi pa wybodaeth y dylid ei rhoi i’r aelod, a phwy fydd yn rhoi’r wybodaeth 
honno, fel y bydd yr aelod yn deall natur y broses drosglwyddo yn iawn a’r effeithiau y gall eu cael ar 
eu buddiannau.

•  Y Rheoleiddiwr Pensiynau fydd y prif gorff gorfodi ar gyfer y broses drosglwyddo awtomatig. 
Byddai’r dull rheoleiddio yn gyson â’r dull rheoleiddio cyffredinol ar gyfer cynlluniau pensiwn ar sail 
Cyfraniadau Diffiniedig (sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd). Byddai manylion y gofynion a’r 
cosbau am eu torri yn cael eu nodi yn y rheoliadau. 

•  Cynigir y caiff ad-daliadau gwasanaeth byr eu tynnu’n ôl ar gyfer y rhai mewn cynlluniau prynu arian 
o 2014.
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