
Mae’r e-bost hwn yn hysbysiad ysgrifenedig ffurfiol o ymgynghoriad 
statudol mewn perthynas ag USS. Mae’n cynnwys manylion am 
newidiadau arfaethedig i USS, y byddai’r rhan fwyaf ohonynt yn dod i 
rym ar 1 Ebrill 2022, os cânt eu gweithredu.

Darllenwch yr hysbysiad hwn yn ofalus, gan y bydd yn effeithio arnoch chi naill ai fel aelod gweithredol 
o USS neu fel rhywun sy’n gymwys i ymuno ag USS (y cyfeirir atynt fel gweithwyr yr effeithir arnynt yn yr
hysbysiad hwn), ac efallai yr hoffech ymateb i’r ymgynghoriad.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio sylwadau gan weithwyr yr effeithir arnynt a’u cynrychiolwyr ar:

• becyn newidiadau a argymhellir y Cydgyngor Trafod Telerau (JNC) a’r
•  cyfraddau cyfraniadau amgen a fydd yn dod i rym ar 1 Ebrill 2022 os na weithredir y newidiadau a

argymhellir gan y JNC cyn hynny.

Gallwch ymateb i’r cynigion trwy wefan yr ymgynghoriad neu drwy eich cyflogwr. Bydd yr holl ymatebion a 
dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei 
wneud a’i weithredu.  

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion fydd 5pm ar 17 Ionawr 2022. Ni fydd unrhyw ymatebion a dderbynnir ar 
ôl hynny yn cael eu hystyried.

Rhybudd O ymgynghoriad statudol gan 
gyflogwyr mewn perthynas Â chynllun 
pensiwn prifysgolion (USS)

Crynodeb o’r newidiadau a argymhellir gan y JNC

•  O 1 Ebrill 2022, bob blwyddyn bydd aelodau yn cronni pensiwn yn Adeiladwr Incwm Ymddeol yr
USS, adran buddion diffiniedig USS, ar gyfradd is o 1/85 o gyflog o’i gymharu â’r 1/75 cyfredol o
gyflog, a chyfandaliad ar wahân o 3/85 yn hytrach na 3/75, hyd at y Trothwy Cyflog.

• O 1 Ebrill 2022, bydd y Trothwy Cyflog yn gostwng o £59,883.65 i £40,000.

•  O 1 Ebrill 2023, bydd y Trothwy Cyflog yn parhau i gynyddu bob blwyddyn yn unol â phensiynau
swyddogol, sy’n cael eu cynyddu ar hyn o bryd yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI),
ond yn amodol ar gynnydd uchaf is o 2.5% y flwyddyn tan 31 Mawrth 2025 neu os yn gynharach,
dyddiad unrhyw newid a ddaeth i ben gan adolygiad gan y JNC o swm y Trothwy Cyflog.

•  Bydd buddion a enillir yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol o 1 Ebrill 2022 yn parhau i weld
codiadau yn cael eu gweithredu bob blwyddyn cyn ac ar ôl i aelodau ymddeol, ond yn amodol ar
uchafswm is o 2.5% y flwyddyn.

•  O 1 Ebrill 2022, bydd newid mewn buddion i’r rheini sy’n aelodau o USS am gyfnod byr (mwy na
thri mis ond llai na dwy flynedd)

RHAN UN: GWYBODAETH ALLWEDDOL



Beth fydd yn digwydd os na weithredir y newidiadau a argymhellir gan y JNC o  
1 Ebrill 2022 (yn absenoldeb newidiadau amgen gan ddod â’r un arbedion cost)

Mae’r JNC wedi cynnig newidiadau i’r cynllun fel na fydd angen i gyfraniadau godi’n sylweddol ac effeithio ar 
fforddiadwyedd aelodau. Fodd bynnag, yn absenoldeb newidiadau arfaethedig y JNC (neu newidiadau eraill) 
erbyn 28 Chwefror 2022, mae sefyllfa at raid arfaethedig, lle bydd cyfraddau cyfrannu yn cynyddu bob chwe 
mis o 1 Ebrill 2022.  

Yn y sefyllfa at raid byddai’r cynnydd o lefelau Hydref 2021 o 9.8% i 18.8% o gyflog aelodau erbyn 1 Hydref 
2025. Ar gyfer cyflogwyr, byddai’r cynnydd o 21.4% i 38.2%. Gweler isod am ragor o fanylion.  

Beth i’w wneud nesaf

1. Darllenwch fwy am y cynigion isod ac ar  
gael ar wefan yr ymgynghoriad  
www.ussconsultation2021.co.uk  
o’r wythnos yn cychwyn 25 Hydref.

2. Defnyddiwch yr offer modelu ar wefan 
yr ymgynghoriad i ddeall sut y gallai’r 
newidiadau effeithio arnoch chi.

3.  Rhowch eich barn ar y cynigion cyn 5pm 
ar 17 Ionawr 2022 fel bod eich llais yn cael 
ei glywed. Gallwch wneud hyn o 9am ar 1 
Tachwedd trwy ddilyn y broses fewngofnodi 
ar wefan yr ymgynghoriad, neu trwy roi 
eich ymateb i’ch cyflogwr. Bydd unrhyw farn 
a roddwch ar y wefan yn anhysbys – ni fydd 
eich cyflogwr yn gallu eich adnabod yn eich 
ymateb.

Ni fyddai’r newidiadau arfaethedig hyn yn effeithio ar unrhyw fuddion rydych chi’n eu cronni cyn 1 Ebrill 2022. 
Dim ond o’r dyddiad hwnnw y byddant yn effeithio ar fuddion a enillir yn y dyfodol.

Bydd cyfraniadau aelodau yn aros ar eu lefel gyfredol a gyflwynwyd o 1 Hydref 2021, sef 9.8% o’r cyflog. Bydd 
cyfraniadau cyflogwyr yn aros ar 21.4% o’r cyflog.  



Pam fod y newidiadau yn cael eu cynnig 

Fel rhan o brisiad 2020, penderfynodd Ymddiriedolwr yr USS fod cost parhau i gynnig y buddion a ddarperir 
ar hyn o bryd, tra hefyd yn cywiro diffyg amcangyfrifiedig o £15 biliwn o leiaf, wedi cynyddu, i ofyn am gyfradd 
cyfrannu gyfunol o hyd at 57% o’r cyflog.

Ar ôl cael gwybod gan yr Ymddiriedolwr fod costau wedi cynyddu, argymhellodd y JNC becyn o newidiadau. 
Gostyngwyd y cyfraniadau sy’n ofynnol ar gyfer y newidiadau hyn yn sylweddol oherwydd pecyn cymorth 
sylweddol a ddarparwyd gan gyflogwyr (ymrwymiad tymor hir i’r cynllun ac amddiffyniad ychwanegol fel 
credydwr) a gynyddodd ddiogelwch y buddion a adeiladwyd eisoes yn fawr, ym marn yr Ymddiriedolwr. 

Mae’r JNC yn gorff a sefydlwyd o dan reolau’r USS ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr UUK ac UCU yn ogystal â 
Chadeirydd annibynnol. Mae’n gyfrifol am benderfynu sut i fynd i’r afael ag unrhyw gynnydd yng nghostau’r 
cynllun trwy newidiadau i fuddion neu sut mae’r cynnydd gofynnol mewn cyfraniadau yn cael ei rannu rhwng 
aelodau a chyflogwyr, neu gyfuniad o’r ddau.

Mae penderfyniadau’r JNC a’r ymrwymiad ymlaen llaw gan gyflogwyr i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i’r 
cynllun wedi caniatáu i’r Ymddiriedolwr gyflwyno cyfradd cyfraniadau aelodau newydd o 1 Hydref 2021 o 
9.8% o’r cyflog yn lle 11% (fel y trefnwyd o dan brisiad 2018). Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae hyn yn gadael 
bwlch cyllido rhwng y buddion y telir amdanynt nawr, o dan y trefniadau cyfredol, a chost eu darparu. Dim ond 
oherwydd bod y JNC wedi cytuno ar sefyllfa at raid fyddai’n dod i rym pe na bai argymhellion y JNC (neu eraill) 
ar newid buddion yn cael eu gweithredu wedi hynny y gallai’r Ymddiriedolwr dderbyn hyn. Byddai’r opsiwn at 
raid yma ar gyfer cyfraniadau yn yr un cyfrannau ag a oedd yn berthnasol o dan y rheol rhannu costau diofyn 
yn rheolau’r cynllun yn y prisiad diwethaf, yn seiliedig ar na fyddai unrhyw newid i’r buddion cyfredol.  

Mae’n rhoi’r sicrwydd sydd ei angen ar yr Ymddiriedolwr, yn gyson â’i brif ddyletswydd gyfreithiol, i amddiffyn 
buddion y mae aelodau wedi’u cronni.

I gael mwy o wybodaeth am y prisiad, ewch i wefan USS: 

www.uss.co.uk/about-us/valuation-and-funding/2020-valuation
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Beth mae aelodaeth USS yn ei ddarparu ar hyn o bryd 

Yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS

Mae aelodau USS yn ymuno â’r Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn awtomatig, adran buddion diffiniedig USS. 
Mae’n darparu lefel benodol o incwm ymddeol i aelodau, yn seiliedig ar eu cyflog hyd at lefel benodol yn ystod 
pob blwyddyn o aelodaeth o’r cynllun.

Ar hyn o bryd, bob blwyddyn, mae aelodau’n ennill pensiwn sy’n seiliedig ar 1/75 o gyflog, hyd at y Trothwy 
Cyflog. Y Trothwy Cyflog yw £59,883.65 ar gyfer 2021/22. Gweler isod am fanylion ar sut mae’n cynyddu bob 
blwyddyn. 

Mae buddion aelodau yn cael eu cyfrif a’u ‘bancio’. Yna cânt eu cynyddu, yn unol yn fras â chwyddiant, bob 
blwyddyn ddilynol gan gynnwys ar ôl ymddeol, yn amodol ar gapiau penodol.

Pan fyddant yn ymddeol, mae aelodau hefyd yn derbyn cyfandaliad di-dreth sy’n werth tair gwaith eu pensiwn 
Adeiladwr Incwm Ymddeoliad USS blynyddol.

Yr Adeiladwr Buddsoddi USS

Os yw aelodau’n ennill uwchlaw’r Trothwy Cyflog, wedi gwneud cyfraniadau ychwanegol, neu wedi 
trosglwyddo arbedion pensiwn o gynllun arall i USS ers mis Ebrill 2016, byddant hefyd yn cronni arbedion yn yr 
Adeiladwr Buddsoddi USS, adran cyfraniadau diffiniedig y cynllun. Y swm a delir i’r Adeiladwr Buddsoddi USS 
yw 8% (o’r 9.8% a dalwyd) o’r cyflog uwchlaw’r Trothwy Cyflog gan aelodau, a 12% (o’r 21.4% a dalwyd) o’r 
cyflog uwchlaw’r Trothwy Cyflog gan gyflogwyr.

Mae yna nifer o ffyrdd y gall aelodau ddefnyddio eu cynilion Adeiladwr Buddsoddi USS, gan gynnwys fel 
cyfandaliad neu symiau di-dreth, buddsoddi mewn cynnyrch tynnu i lawr – cymryd incwm o’u cronfa Adeiladwr 
Buddsoddi USS, neu brynu blwydd-dal – incwm gwarantedig am oes.

Buddion sy’n daladwy ar farwolaeth neu afiechyd 

Mae aelodau USS yn cael buddion marwolaeth gwerthfawr, a all gynnwys cyfandaliad sydd o leiaf tair gwaith 
eu cyflog a phensiwn ar gyfer priod, partner sifil, dibynnydd neu blant. Mae yna hefyd fuddion a fydd yn 
darparu cefnogaeth os byddwch chi’n mynd yn sâl ac yn gorfod rhoi’r gorau i weithio.



Manylion y newidiadau buddion a argymhellir gan y JNC

Cynigir y newidiadau budd-dal canlynol. Byddent yn dod i rym o 1 Ebrill 2022 oni nodir yn wahanol: ni fyddent yn 
effeithio ar unrhyw fuddion y byddwch yn eu cronni cyn 1 Ebrill 2022, ni fyddant ond yn effeithio ar fuddion a enillir 
o’r dyddiad hwnnw yn y dyfodol.

•  Bydd y Trothwy Cyflog yn gostwng i £40,000.

  Bydd buddion aelodau yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn cael eu cronni ar sail uchafswm 
cyflog o £40,000 bob blwyddyn – mae hyn yn is na’r ffigur cyfredol o £59,883.65. 

  Os ydych chi’n ennill dros £40,000 byddwch yn cronni cynilion yn yr Adeiladwr Buddsoddi 
USS yn ychwanegol at y pensiwn a’r cyfandaliad rydych chi’n ei gronni yn yr Adeiladwr Incwm 
Ymddeol USS.

  Mae hyn yn golygu os, ar ôl 1 Ebrill 2022, bod eich cyflog yn uwch na £40,000 yna bob blwyddyn 
byddwch yn cronni pensiwn a chyfandaliad Adeiladwr Incwm Ymddeol USS is nag ar hyn o bryd. 
Fodd bynnag, defnyddir cyfraniadau gennych chi a’ch cyflogwr ar gyflog dros £40,000 i gronni’ch 
cynilion yn yr Adeiladwr Buddsoddi USS. 

 
•  Bydd y Trothwy Cyflog yn cynyddu’n flynyddol ar ôl 1 Ebrill 2022 yn unol â phensiynau 

swyddogol, ond dim ond hyd at uchafswm o 2.5% mewn unrhyw flwyddyn tan 31 Mawrth 
2025 neu os yw’n gynharach, dyddiad unrhyw newid a ddaeth i ben trwy adolygiad o’r JNC 
o’r swm y Trothwy Cyflog. 
 
Bydd y Trothwy Cyflog yn codi yn unol â phensiynau swyddogol, ond bydd hyn yn destun cap 
blynyddol o 2.5%. Ar hyn o bryd, bydd USS yn cyfateb codiadau pensiwn swyddogol hyd at 5%. 
Pan fo’r cynnydd mewn pensiynau swyddogol yn fwy na 5%, mae hanner y gormodedd sy’n 
uwch na 5% hefyd yn cael ei ystyried gydag uchafswm cynnydd o 10% ym mhob achos.

  Mae hyn yn golygu, os bydd codiadau i bensiynau swyddogol yn y dyfodol yn uwch na 2.5% 
mewn unrhyw flwyddyn, dim ond 2.5% fydd y Trothwy Cyflog yn cynyddu. Felly, ar gyfer y 
blynyddoedd dilynol, os ydych chi’n ennill mwy na’r Trothwy Cyflog, yna byddwch chi’n cronni 
pensiwn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS is (ond mwy o arbedion Adeiladwr Buddsoddi USS) 
nag y byddech chi pe na bai’r cap o 2.5% yn berthnasol. Bydd y cap o 2.5% yn berthnasol tan 31 
Mawrth 2025 neu os yn gynharach, dyddiad unrhyw newid a ddaeth i ben trwy adolygiad o’r 
JNC o swm y Trothwy Cyflog.

•  Bydd cyfradd y croniad yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol yn gostwng i 1/85 o’i lefel gyfredol  
o 1/75. 
 
Bydd pensiwn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn cael ei gyfrif fel 1/85 o’r cyflog (hyd at y 
Trothwy Cyflog) ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth o 1 Ebrill 2022 ymlaen. Byddai hyn yn 
lleihau’r symiau y gallwch eu cronni yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS bob blwyddyn.

  Er enghraifft, os yw’ch cyflog yn £40,000, o 1 Ebrill 2022 byddech yn adeiladu 1/85 o’r cyflog 
hwnnw fel pensiwn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS sy’n cyfrif fel £471 bob blwyddyn. Byddai 
hyn wedyn yn cael ei gynyddu bob blwyddyn cyn ac ar ôl i chi ymddeol.

  Ar yr un cyflog, gyda’r gyfradd gronni 1/75 gyfredol, byddech chi’n cronni pensiwn Adeiladwr 
Incwm Ymddeol o £533 bob blwyddyn a fyddai wedyn yn cael ei gynyddu cyn ac ar ôl i chi 



Ni chynigir unrhyw newidiadau eraill i fuddion

Ni fydd unrhyw newidiadau eraill i fuddion aelodau. Yn benodol:

•  Ni fydd y newidiadau yn effeithio ar unrhyw fuddion a gronnwyd cyn 1 Ebrill 2022.

•  Bydd buddion marwolaeth mewn gwasanaeth aelodau yn parhau i gael eu cyfrif ar yr un sail ag ar hyn o 
bryd, gan ddarparu cyfandaliad sydd o leiaf dair gwaith cyflog a phensiwn priod/partner sifil/dibynyddion.

•  Bydd buddion ymddeol afiechyd hefyd yn parhau i gael eu cyfrif ar yr un sail ag ar hyn o bryd, a allai 
ddarparu cyfandaliad a phensiwn pan fydd aelod yn mynd yn sâl ac yn gorfod rhoi’r gorau i weithio.

•  Bydd yr Adeiladwr Buddsoddi USS yn parhau i fod ar gael i aelodau sy’n gwneud cyfraniadau ychwanegol 
neu’n trosglwyddo arbedion i USS.

•  Nid oes unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud i oedran ymddeol arferol y cynllun sef 66 oed ar hyn o bryd. 
(Mae hyn yn cyd-fynd â’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth, felly bydd yn cynyddu yn y dyfodol wrth i oedran 
Pensiwn y Wladwriaeth gynyddu).

•  Bydd cyfraniadau aelodau yn aros ar eu lefel gyfredol o 9.8% (yn amodol ar y sefyllfa at raid a nodir isod os 
na chyflwynir y newidiadau budd a argymhellir gan y JNC).

ymddeol.
  Byddwch hefyd yn cronni cyfandaliad arian parod ar wahân o 3/85 o’ch cyflog bob blwyddyn, 

hyd at y Trothwy Cyflog. Ar gyflog o £40,000, byddech chi’n cronni cyfandaliad o £1,412 bob 
blwyddyn. Ar y gyfradd gronni gyfredol o 3/75, y swm fyddai £1,600 bob blwyddyn.

•  Bydd buddion Adeiladwr Ymddeoliad USS yn cael eu cynyddu bob blwyddyn yn unol â 
phensiynau swyddogol ond dim ond hyd at uchafswm o 2.5% mewn unrhyw flwyddyn. 
 
Bydd y buddion y byddwch chi’n eu cronni yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn cynyddu bob 
blwyddyn cyn ac ar ôl i chi ymddeol yn unol â phensiynau swyddogol ond yn amodol ar gynnydd 
uchaf o 2.5%. Ar hyn o bryd, bydd USS yn cyfateb codiadau pensiwn swyddogol hyd at 5%. Pan 
fo’r cynnydd mewn pensiynau swyddogol yn fwy na 5%, mae hanner y gormodedd sy’n uwch na 
5% hefyd yn cael ei ystyried gydag uchafswm cynnydd o 10% ym mhob achos.

  Felly, bydd eich buddion Adeiladwr Incwm Ymddeol USS a enillir ar ôl 31 Mawrth 2022 yn 
cynyddu ar gyfradd is nag y maent yn ei wneud nawr, mewn unrhyw flwyddyn lle mae pensiynau 
swyddogol yn cynyddu mwy na 2.5%.

•  O 1 Ebrill 2022, bydd newid i’r buddion i’r rheini sy’n aelodau o USS am gyfnod byr.  

  Bydd aelodau sy’n gadael y cynllun gyda mwy na thri mis o wasanaeth cymwys, ond llai na 2 
flynedd, yn cael buddion gohiriedig llawn yn Adeiladwr Incwm Ymddeol yr USS (h.y. pensiwn o 
1/85 o gyflog a chyfandaliad o 3/85 o’r cyflog hyd at y Trothwy Cyflog ar gyfer pob blwyddyn o 
aelodaeth weithredol) yn hytrach na’r budd gohiriedig cyfredol sy’n seiliedig ar eu cyfraniadau 
wedi’u lluosi â ffactor actiwarïaidd. Ar gyfartaledd, bydd y newid yn darparu budd gohiriedig 



Llai o gynnydd ym mis Hydref

Mae’r newidiadau a gynigiwyd gan y JNC uchod wedi caniatáu i’r Ymddiriedolwr ddisodli’r gyfradd cyfraniadau 
aelodau o 11% a drefnwyd ar gyfer 1 Hydref 2021 gyda chyfradd newydd o 9.8%. Mae’r Ymddiriedolwr wedi 
gallu gwneud hyn gan fod cost y strwythur buddion a gynigiwyd gan y JNC yn is na chost y lefel gyfredol o 
fuddion. Ond mae hyn hefyd yn seiliedig ar gael sefyllfa at raid rhag ofn na fydd y newidiadau yn digwydd. Os 
digwydd hyn, mae ymrwymiadau cyflogwyr i’r gefnogaeth i’r cynllun yn lleihau, ac mae’r gofynion cyfrannu yn 
adlewyrchu hyn, yn ogystal â’r buddion drutach.

Y sefyllfa at raid os na wneir unrhyw newidiadau i’r cynllun

Os na wneir unrhyw newidiadau i strwythur cyfredol y cynllun, yna byddai angen i’r cyfraniadau gynyddu bob 
chwe mis o 1 Ebrill 2022 ymlaen i sicrhau bod y strwythur buddion presennol wedi’i ariannu’n ddigonol.

Y sefyllfa at raid hon fyddai cymhwyso’r cynnydd gofynnol i gyfraniadau yn yr un gyfran ag a gymhwyswyd o 
dan y rheolau rhannu costau diofyn a ddefnyddiwyd yn y prisiad blaenorol. Mae hyn yn rhoi’r sicrwydd sydd 
ei angen ar yr Ymddiriedolwr, yn gyson â’i brif ddyletswydd gyfreithiol, o ran diogelwch buddion cronedig 
aelodau.

Byddai’r sefyllfa at raid hon yn berthnasol o 1 Ebrill 2022 pe bai’r JNC yn canfod na allai gydsynio i weithred 
ddiwygio a weithredwyd erbyn 28 Chwefror a oedd yn adlewyrchu argymhellion cyfredol y JNC (neu eraill 
y cytunwyd arnynt yn dilyn yr ymgynghoriad hwn sy’n cynnwys cyfraniadau sy’n cefnogi cost y strwythur 
buddion arfaethedig amgen).

Os methir y dyddiad cau ar 28 Chwefror 2022 ni fyddai amser i gyflawni’r camau cyfreithiol angenrheidiol 
a gweithredu’r newidiadau hynny o 1 Ebrill 2022. Sylwer, gellid gweithredu unrhyw newidiadau y cytunwyd 
arnynt (gan gynnwys cyfraddau cyfraniadau diwygiedig) yn ddiweddarach ond yr amser sy’n ofynnol byddai eu 
gweithredu yn dibynnu ar eu graddfa a’u natur.

Byddai’r sefyllfa at raid yn gweld cyfraddau cyfraniadau aelodau a chyflogwyr yn cynyddu fesul cam bob chwe 
mis rhwng 1 Ebrill 2022 a mis Hydref 2025. Bydd y cyfraddau cyfraniadau hyn yn rhoi pwysau ar aelodau a 
chyflogwyr o ran fforddiadwyedd, a mater i’r JNC yw mynd i’r afael â hyn os byddwn yn cael ein hunain yn y 
sefyllfa hon. Byddai’r codiadau’n cael eu cyflwyno’n raddol dros bedair blynedd a byddai hyn hefyd yn rhoi 
cyfle i’r JNC benderfynu a ddylid argymell newidiadau i fuddion yn y dyfodol, cyn i’r cyfraniadau fynd yn 
sylweddol uwch.

Fodd bynnag, yn absenoldeb newidiadau pellach i fuddion a/neu gymorth cyfamod a ddarperir gan gyflogwyr 
ac yn amodol ar ganlyniad prisiadau yn y dyfodol, bydd cyfraddau cyfraniadau yn cynyddu fel a ganlyn. 



Nawr
Darperir rhybudd o ymgynghori a ble i ddod o hyd i ragor 
o wybodaeth i weithwyr yr effeithir arnynt, cynrychiolwyr 
etholedig ac undebau llafur cydnabyddedig.

O’r wythnos yn 
cychwyn 25 Hydref

Gwefan ymgynghori  
(www.ussconsultation2021.co.uk) yn mynd yn fyw.

1 Tachwedd 2021 Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad.

17 Ionawr 2022 Dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.

Ionawr i Chwefror 2022
Bydd yr holl ymatebion a gyflwynir trwy wefan yr ymgynghoriad 
yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried cyn i unrhyw 
benderfyniad terfynol gael ei wneud a’i weithredu. 

O fis Chwefror 2022
Bydd y sefyllfa derfynol yn cael ei chyfleu i 
gynrychiolwyr etholedig gweithwyr ac undebau llafur 
cydnabyddedig.

1 Ebrill 2022
Y dyddiad cynharaf posibl y byddai’r unrhyw 
newidiadau yn cael eu gweithredu.

Dyddiadau allweddol 

Cyfraniadau at raid os na weithredir unrhyw newidiadau

Mae’r cynigion at raid hyn yn ddarostyngedig i’r broses ymgynghori statudol ffurfiol a weithredir gan yr 
hysbysiad hwn. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal rhwng pob cyflogwr sy’n cymryd rhan yn yr  
USS, gweithwyr yr effeithir arnynt a chynrychiolwyr gweithwyr.

Aelodau  
(% o gyflog) 

Cyflogwyr  
(% o gyflog)

O 1 Ebrill 2022 hyd 30 Medi 2022: 11.0% 23.7%

O 1 Hydref 2022 hyd 31 Mawrth 2023: 12.9% 27.1%

O 1 Ebrill 2023 hyd 30 Medi 2023: 13.9% 29.1%

O 1 Hydref 2023 hyd 31 Mawrth 2024: 15.0% 31.0%

O 1 Ebrill 2024 hyd 30 Medi 2024: 16.0% 33.0%

O 1 Hydref 2024 hyd 31 Mawrth 2025: 17.1% 34.9%

O 1 Ebrill 2025 hyd 30 Medi 2025: 18.1% 36.9%

O 1 Hydref 2025 ymlaen: 18.8% 38.2%


