
Gweinyddwyd gan: 



Cynllun Busnes 
Mae'r Cynllun Busnes hwn yn egluro sut mae Cronfa 

Bensiwn Dyfed yn bwriadu datblygu a gwella ei 

gwasanaethau. 
 

Mae'r Cynllun yn galluogi'r Gronfa i ganolbwyntio ar 

gyrraedd targedau cytûn ac yn helpu aelodau o'r 

staff i weld sut maent yn cyfrannu at lwyddiant 

cyffredinol Cronfa Bensiwn Dyfed. 
 

gwybodaeth am Gronfa Bensiwn Dyfed 
 

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn un o blith cannoedd o 

gronfeydd sy'n rhan o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth 

Leol.  
 

Cyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi'i benodi'n statudol 

fel Awdurdod Gweinyddol Cronfa Bensiwn Dyfed. 

Mae'r Cyngor yn gweinyddu buddion y Gronfa ac yn 

buddsoddi ei hasedau.  
 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn gweithredu fel y 

gweinydd ar gyfer cynlluniau pensiwn yr  Heddlu a'r 

Gwasanaeth Tân nad ydynt wedi eu cyllido, a hynny 

ar gyfer Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys, 

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 

Cymru, a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 

Cymru. 
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                              tudalen 1 

Mae aelodaeth Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol y 

Gronfa yn cynnwys tua 38,341 o aelodau (ar 31ain 

Mawrth 2012) o blith mwy na 50 o awdurdodau  

cyflogi.   

Cronfa Bensiwn Dyfed 



sut y gynhelir y gronfa 

         
Amlygir y berthynas rhwng Panel Cronfa 

Bensiwn Dyfed a rheoli gweithredol yng 

Nghyngor Sir Caerfyrddin gan y diagram 

gyferbyn: 

 

Nodir manylion y modd y llywodraethir y 

Gronfa yn y Polisi Llywodraethu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llywodraethu’r gronfa  

Cadeirydd Panel y Gronfa Bensiwn (ar y pen ar y dde) 

Y Cynghorydd Wyn Evans 

 

Aelodau’r Panel (o’r dde i’r chwith)  

Y Cynghorydd Siân Thomas 

Y Cynghorydd Terry Davies (MBE)  

Y Cynghorydd Philip Hughes (dirprwy aelod o’r panel) 

Caiff yr holl faterion pensiwn eu dirprwyo i Banel y 

Gronfa Bensiwn, ac mae ei aelodau'n gweithredu 

fel 'lled-ymddiriedolwyr'.  

 

Mae'r Panel yn dirprwyo'r gwaith o gynnal y Gronfa 

Bensiwn o ddydd i ddydd i'r Cyfarwyddwr 

Adnoddau ac i'r adeiniau Gweinyddu a Buddsoddi 

Pensiynau. 

 

Mae'r adeiniau Gweinyddu a Buddsoddi Pensiynau 

yn gyfrifol am bob agwedd ar y Gronfa, yn cynnwys 

gweinyddu, cyfrifyddu, a buddsoddi. 

Panel y Gronfa Bensiwn 

Y Cyfarwyddwr Adnoddau 

Pennaeth y Gwasanaethau 

Ariannol 

Rheolwr Pensiwn a  

Buddsoddiad Gyllidol 
Yn gyfrifol am Fuddsoddiadau 

Pensiwn 

 

Rheolwr Pensiynau 
Yn gyfrifol am Weinyddu  

Pensiynau 

Mae’r Ymgynghorydd Annibynnol (Mr Eric Lambert) yn cynghori’r Panel ynghylch pob agwedd ar reoli’r  

buddsoddiadau a hynny mewn cyfarfodydd chwarterol a chyfarfodydd ad hoc. 

 

Mae’r Ceidwad (Northern Trust) yn gyfrifol am gadw asedau buddsoddi’r Gronfa’n ddiogel, yn trefnu setlo  

pob pryniant a gwerthiant, ac yn casglu incwm y buddsoddiadau a ddelir. 

 

Mae’r Actiwari (Mercer) yn prisio’r gronfa, sy’n ofynnol yn statudol, gan gynnwys pennu cyfraddau  

cyfrannu’r cyflogwr, a llunio atodlenni IAS 19 a chyngor actiwaraidd cyffredinol arall.  

 

Mae’r Rheolwr Perfformiad (WM) yn adolygu perfformiad y rheolwyr buddsoddi mewn perthynas â’r meini  

prawf a gytunwyd. 

 tudalen 2 



Mae’r cyfrifoldebau hyn yn cynnwys: 

 

 Cyflawni'r gwasanaethau gweinyddu pensiynau  

 yn cynnwys cyfrif a thalu buddion.  Sicrhau ar y  

 cyd â'r holl randdalwyr bod y gronfa ddata ar  

 gyfer yr aelodau yn gwbl gywir.  

 

 Gweithredu'r strategaeth gyllido i sicrhau bod  

 asedau'r gronfa yn ddigonol i ddiwallu'r   

 rhwymedigaethau pensiwn. 

 

 Buddsoddi asedau'r gronfa, gweithredu'r strategaeth 

fuddsoddi, a rheoli rheolwyr buddsoddiad allanol. 

 

 Rheoli asedau'n fewnol a hybu buddsoddi cyfrifol. 

 

 Diogelu a chyfrifyddu asedau'r gronfa. 

 

 Paratoi cyfrifon ac adroddiad blynyddol y gronfa. 

 

 Darparu gwybodaeth a chyfarwyddyd ynghylch  

 materion pensiwn i gyflogwyr a phobl eraill. 

prif gyfrifoldebau 

prif amcan y gronfa  

Datblygu ein gwasanaethau'n barhaus drwy geisio: 

 

 darparu gofal cwsmeriaid rhagorol 

 

 rhoi cymorth i aelodau o'r staff a'u datblygu 

 

 sicrhau bod yr asedau'n diwallu rhwymedigaethau'r 

 cynllun 

 

 lleihau'r risg bod cyfradd gyfrannu'r cyflogwr yn  

 anwadal 

                                 tudalen 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aelodau'r Cynllun ar 31ain Mawrth, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyflogwyr Aelodau'r Cynllun 
  

Mae'r Gronfa'n dibynnu ar wybodaeth a ddarperir gan 

gyflogwyr er mwyn rhoi a chynnal gwasanaeth effeithiol i'r 

aelodau.  Roedd gan Gronfa Bensiwn Dyfed fwy na 50 o 

awdurdodau cyflogi yn rhan o'r Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol ar 31ain Mawrth 2012.    

 
Cyrff Rheoleiddio 
 

Ymhlith y prif gyrff y mae'r Gronfa'n ymgysylltu â hwy y mae:   

 

 Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol – y corff 

rheoleiddio sy'n gyfrifol am y Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol 

 

 Cyllid a Thollau ei Mawrhydi 

 

 Yr Adran Gwaith a Phensiynau 
 

 

cwsmeriaid y gronfa  

Mae dogfennau polisi allweddol yr hoffai'r darllenydd 

gyfeirio atynt o bosibl ar gael ar wefan Cronfa Bensiwn 

Dyfed (www.cronfabensiwndyfed.org.uk): 

 

 Y Strategaeth Weinyddu a'r Safonau Gwasanaeth 

 

 Siarter Cwsmeriaid 

 

 Datganiad y Strategaeth Gyllido 

 

 Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi 

 

 Strategaeth Gyfathrebu 

 

 Datganiad Cydymffurfio â Threfniadau Rheoli 

 

 Datganiad y Polisi Llywodraethu 
 

 

dogfennau polisiau allweddol  

tudalen 4 
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www.cronfabensiwndyfed.org.uk 

Rhennir cwsmeriaid y Gronfa yn dri chategori. 

Llywodraeth Leol    

Aelodau Gweithredol (Cyfranwyr)  17,655 

Pensiynwyr Gohiriedig  10,549 

Pensiynwyr  10,024 

Cyfanswm Aelodaeth 38,228 

Local Government   

Active Members (Contributors) 17,569 

Deferred Pensioners 11,365 

Pensioners   9,407 

Total Membership 38,341 



1. Sicrhau y rheolir ac y llywodraethir Cronfa 

 Bensiwn Dyfed yn effeithiol, a hynny mewn modd 

 sy'n hybu gwelliant parhaus drwy gael mwy o 

 werth am yr arian, gofalu yr hyrwyddir 

 gwasanaeth cwsmeriaid gwych, a sicrhau y  

 cydymffurfir â'r holl ofynion o ran rheoleiddio a'r 

 arferion gorau. 

 

2. Sicrhau bod holl faterion ariannol Cronfa Bensiwn 

 Dyfed yn cael eu gweinyddu, eu cyfrifyddu, a'u 

 cyflwyno yn y modd priodol. 

 

3. Recriwtio, hyfforddi, meithrin, a chadw gafael ar 

 aelodau staff cryf eu cymhelliant sy'n meddu ar 

 y sgiliau angenrheidiol o ran proffesiynoldeb, 

 rheoli, a rhoi sylw i'r cwsmeriaid. 

 

4. Bod yn esiampl dda a chydnabyddedig o'r 

 arferion gorau ymysg Cronfeydd y Cynllun 

 Pensiwn Llywodraeth Leol, a chael ein cydnabod 

 gan ein cwsmeriaid am ddarparu gwasanaeth 

 rhagorol. 

 

 

 

 

5. Sefydlu meincnod dyrannu asedau strategol, 

y disgwylir iddo roi bod i'r enillion gofynnol ar 

fuddsoddiadau yn y tymor hir, gan dderbyn 

lefel y risg sydd ynghlwm wrth wneud hynny. 

 

 

6. Sicrhau bod asedau'r Gronfa yn cyfateb i'w 

rhwymedigaethau neu'n fwy na'r rheiny, a 

thrwy hynny osgoi neu leihau anwadalwch 

cyfraddau cyfrannu'r cyflogwyr. 

 

 

7. Darparu gwasanaeth gweinyddu buddion sy'n 

effeithiol ac yn hwylus i'r cwsmeriaid, ac sy'n 

sicrhau: 

 

 Bod buddion y cynllun yn cael eu cyfrif a'u 

talu'n gywir ac yn brydlon; 

 

 Bod cofnodion holl aelodau'r Gronfa yn cael 

eu cynnal a'u cadw'n fanwl gywir;   

 

 Bod y cyfathrebu sy'n digwydd ag aelodau'r 

Gronfa a'r cyrff cyflogi yn effeithiol, bod 

materion yn cael eu hegluro'n deg iddynt,  

       a'u bod yn cael cymorth effeithiol.  

 

 

 

 

amcanion busnes y gronfa  

                                 tudalen 5 



buddsoddiadau 

Mae amcanion pefformio y Gronfa'n cael eu crynhoi yn ei meincnod strategol. Mae'r tabl canlynol yn nodi 

meincnod a strategaeth fuddsoddi cyfredol y Gronfa. 

Dosbarth o Asedau Meincnod (%) 

Ecwitis y DU 39.00 

Ecwitis Tramor 30.00 

Eiddo Ledled Ewrop 10.00 

Bondiau 20.00 

Arian Parod / Dewisiadau eraill 1.00 

Cyfanswm 100.00 

 

ystadegau allweddol 

 

 91% o'r gronfa wedi'i chyllido ar  

    31ain Mawrth 2010 

    Yn un o blith nifer bach o Gronfeydd yn unig     

    lle mae mwy na 90% ohonynt wedi eu cyllido 
 

 15.2% - prif gyfradd gyfrannu'r cyflogwyr  

    am 2011/2012  

    Ymhlith yr isaf yn y Cynllun Pensiwn  

    Llywodraeth Leol  
 

 Yr Enillion ar Fuddsoddiadau - 3.7% yn 

2011/2012   

Safle 33 o blith 100 o gynlluniau'r Cynllun 

Pensiwn Llywodraeth Leol. 
 

 Gwerth y Gronfa ar y Farchnad - £1,401 miliwn 

ar  31ain Mawrth 2012 

Ecwitis Tramor Meincnod (%) 

Gogledd America 10.00 

Ewrop (ac eithrio’r DU) 10.00 

Japan 3.50 

Gwledydd Datblygedig y Môr  

Tawel (heb gynnwys Japan) 
3.25 

Marchnadoedd sy’n Amlygu 3.25 

Cyfanswm 30.00 

Bondiau Meincnod (%) 

Giltiau Mynegrifol 10.00 

Bondiau Corfforaethol Y Deyrnas 

Unedig  
10.00 

Cyfanswm 20.00 

tudalen  6 

Dosbarth o Asedau

Ecwitis y DU

Ecwitis Tramor

Eiddo Ledled Ewrop

Bondiau

Arian Pardo Dewisiadau 

Eraill



Caiff yr ymagwedd at fuddsoddi asedau'r Gronfa ei seilio ar y polisïau a'r arferion a bennir yn y 

Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi a Datganiad y Strategaeth Gyllido. 

 

Mae gan y Gronfa ystod o reolwyr ac ymgynghorwyr arbenigol i gynnal yr amcanion buddsoddi a 

nodir yn ei Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi.  

 

Mae'r rheolaeth fewnol yn rhoi cyngor am reoli buddsoddiadau, hyrwyddo'r arferion gorau, a 

chymryd camau mewn perthynas â phenderfyniadau Panel y Gronfa Bensiwn.  

 
 
 
 
 
                     

buddsoddiadau 

cyllideb 

  Cyllideb £’000 

 Pensiynau Taladwy  45,154 

 Ffioedd Gweinyddu 287  

 Treuliau Rheoli Buddsoddiadau   

Rheolwyr y Gronfa 1,493  

Ceidwaid 94 

Mesur Perfformiad ac Ymgynghorydd Annibynnol  37  

 Ad-daliadau Canolog   

Cyflogau 736  

Argostau 172  

 GWARIANT 47,973 

 Cyfraniadau'r Gweithiwr  (-16,291)  

 Cyfraniadau'r Cyflogwr  (-39,334)  

 Incwm Buddsoddi (-22,856)  

 INCWM (-78,481)  

 Ebrill 2012 - Mawrth 2013 
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Mae’r arferion gorau’n ymwneud â :  

 

 Egwyddorion Myners 

 

 Safonau proffesiynol a safonau'r diwydiant  

 

 Sylwadau, codau, ac argymhellion Swyddfa     

 Archwilio Cymru, y Comisiwn Archwilio, a chyrff 

 proffesiynol eraill. 

 

 Rheoliadau rheoli buddsoddiadau 

 

 Safonau cyfrifyddu 

 

 Rheoliadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

 

 Y brif ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phensiynau 



blaenoriaethau 2012-15 

Pwnc Y Brif Dasg 

Datblygiadau o ran y Cynllun  
Monitro'r datblygiadau o ran y cynllun sy'n deillio o'r Comisiwn 

Annibynnol dros Bensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 

(adroddiad Hutton) ac ymateb iddynt.  

Hyfforddiant i Aelodau: 

Rhoi hyfforddiant ynghylch materion penodol cyn bod 

penderfyniadau perthnasol yn cael eu gwneud gan y 

Panel a rhoi hyfforddiant i aelodau newydd o'r panel. 

Adolygu ac Adnewyddu Dogfennau Polisi 

Allweddol  

Ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau a chyhoeddi dogfennau'n 

ffurfiol e.e. Dogfennau'r Polisi Llywodraethu, Strategaeth 

Gyfathrebu.  

Adolygu a Gweithredu'r Strategaeth Fuddsoddi  

Gallai tangyflawni gan reolwyr presennol neu ddatblygiadau 

newydd yn y farchnad ysgogi adolygu buddsoddiadau'r 

Gronfa'n rhannol neu'n llawn.  

Portffolio Ecwitis  
Adolygu a gweithredu unrhyw newidiadau a dadansoddi 

perfformiad y Portffolio Ecwitis.  

Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi  

/ Datganiad y Strategaeth Gyllido  

Gweithredu unrhyw newidiadau i'r Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol yn sgil newidiadau deddfwriaethol.  

Y Polisi Llywodraethu  Adolygu a diweddaru'r Polisi Llywodraethu.  

Prisio  
Cyflawni'r gwaith paratoi mewn perthynas â'r prisiad bob tair 

blynedd a gynhelir ar 31/03/2013.  

Cyfleuster Hunanwasanaeth i'r Aelodau 

Sicrhau bod aelodau'r cynllun yn cael y cyfle i gofrestru ar 

gyfer 'Fy Mhensiwn Ar-lein' drwy ymweliad a bob cyflogwr yn 

y cynllun. 

Awto-gofrestru  
Cydgysylltu â chyflogwyr er mwyn sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio â gofynion awto-gofrestru.  

Gwella mynediad at wybodaeth bersonol  

Gwella cyfathrebu ag aelodau a chyflogwyr drwy: 

- datblygu gwefan y Gronfa 

- adolygu'r taflenni ffeithiau presennol a'r llythyrau er  

  mwyn gwella hwylustod darllen  

Parhau i ddatblygu tîm sy'n perfformio'n dda 

Cael tîm o staff cryf ei gymhelliant sy'n meddu ar y sgiliau sy'n 

angenrheidiol o ran proffesiynoldeb, rheoli, a rhoi sylw i'r 

cwsmeriaid er mwyn darparu gwasanaeth rhagorol.  

Adolygu'r holl Weithdrefnau Gweinyddu 
Pennu lle y gellir mabwysiadu gweithdrefnau a phrosesau 

mwy effeithiol o ran hoelio sylw ar gwsmeriaid. 

 Cynnal rhagor o sioeau teithiol / seminarau  Gwella'r cyfathrebu sy'n digwydd ag aelodau'r Gronfa.  

Datblygu cyfleuon am gydweithio â Chronfeydd 

Pensiwn Llywodraeth Leol eraill 
Asesu’r cyfleuon am gydweithio pellach. 
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Cronfa Bensiwn Dyfed 

Neuadd y Sir 

Caerfyrddin 

SA31 1JP 

(01267) 224 043 

(01267) 224 459 

pensiynau@sirgar.gov.uk 

 www.cronfabensiwndyfed.org.uk 

Cysylltu a Chronfa Bensiwn Dyfed... 


