
Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (DEB) 

 

6 Egwyddor Myners – Rhestr Wirio Cydymffurfiaeth 
 

1. Proses Benderfynu Effeithiol    

   
Diffinio’r sawl sy’n gwneud 
penderfyniadau buddsoddi 

 Wedi’i gynnwys yn y DEB 

   
Ystyried a oes gan yr aelodau 
sgiliau digonol 

Hyfforddiant – seminar aelodau LGC, cynadleddau LAPFF a NAPF, 
diwrnodau hyfforddiant rheolwyr buddsoddiadau, diwrnodau 
hyfforddiant Sefydliadau Cyflogwyr. Mae cynllun hyfforddiant ar 
waith.  

   
Nodi a yw’r hyfforddiant a 
ddarperir yn briodol 

Hyfforddiant – seminar aelodau LGC, cynadleddau LAPFF a NAPF, 
diwrnodau hyfforddiant rheolwyr buddsoddiadau, diwrnodau 
hyfforddiant Sefydliadau Cyflogwyr. Mae cynllun hyfforddiant ar 
waith.  

   
Asesu a yw’r cymorth mewnol i 
staff yn ddigonol 

Staff wedi’u hyfforddi’n gymwys ac yn meddu ar y cymwysterau 
cymwys. Mae cynllun hyfforddiant ar waith.  

   
Sefydlu pwyllgor buddsoddiadau 
ac iddo gylch gwaith addas 

Sefydlwyd Panel Pensiwn â chylch gwaith y cytunwyd arno 

   Llunio cynllun busnes 

Mae cynllun busnes wedi'i gyhoeddi. Caiff Adroddiad Prisiant 
Actiwaraidd, Adolygiad o’r Strategaeth Fuddsoddi, Datganiad 
Strategaeth Cyllido a Datganiad Egwyddorion Buddsoddi eu 
diweddaru a’u cynhyrchu bob tair blynedd.  

 
Rhoi blaenoriaeth i 
benderfyniadau strategol ar 
ddyrannu asedau 

Cynhaliwyd astudiaeth asedau/rhwymedigaethau i bennu dyraniad 
yr asedau ar ôl cael trafodaethau llawn 

 
Yr holl ddosbarthiadau ased a 
ganiateir gan y rheoliadau wedi 
cael eu hystyried 

Rhoddwyd ystyriaeth i eiddo a phenodwyd rheolwyr.                       
Bydd dosbarthiadau eraill o asedau yn cael eu hystyried yn y 
dyfodol. 

 
Dyraniad yr asedau yn 
cydweddu â’r rhwymedigaethau 
a’r gofyniad i amrywio 

Cynhaliwyd astudiaeth asedau/rhwymedigaethau i bennu dyraniad 
yr asedau ar ôl cael trafodaethau llawn 

 
Contractau ar wahân ar gael   ar 
gyfer gwasanaethau actiwaraidd 
a chyngor ar fuddsoddi.  

Mae contractau ar wahân ar gael ar hyn o bryd 

 Pennu cylch gwaith Manylion clir wedi’u cyhoeddi 

 
Pennu rôl swyddog Adran 151 
mewn perthynas ag 
ymgynghorwyr  

Rôl Swyddog Adran 151 wedi’i egluro yn y cyfansoddiad 

 
Y gweithdrefnau tendro wedi’u 
dilyn heb y cyfyngiad ar gostau  

Y tendro wedi’i gynnal eleni 

   Egwyddor Gyffredinol 1 Cydymffurfio’n llawn 



 

2. Amcanion Clir    

   
Gosod amcan buddsoddi cyffredinol sy’n benodol yn 
unig i rwymedigaethau’r gronfa 

Meincnod teilwredig yn dilyn astudiaeth asedau 
/rhwymedigaethau 

   Pennu’r paramedrau ar gyfer cyfraniadau’r cyflogwr Amcanion clir wedi’u hamlinellu yn y DEB 

   Nodi’r ymagwedd at risgiau a therfynau Wedi’u hamlinellu’n glir yn y DEB 

   
Clustnodi’r disgwyliadau perfformiad ac amseriad y 
gwerthusiad 

Wedi’u hamlinellu’n glir yn y DEB 

   
Defnyddio meincnod grŵp cymheiriaid at ddibenion 
cymharu yn unig 

Yn digwydd 

 
Mandad ysgrifenedig wedi’i gynnwys yn y contract 
rheoli ac yn cynnwys yr elfennau a nodwyd 

Diweddarwyd y contract, mae’r DEB yn glir 
ynghylch y materion hyn 

 
Y cyfyngiadau ar y math o fuddsoddiadau yn unol â’r 
rheoliadau 

Yn digwydd 

 Rhoi rhesymau os caniateir comisiynau meddal Nid oes dim yn cael eu defnyddio.  

   Egwyddor Gyffredinol 2 Cydymffurfio’n llawn 

 

 

 

 

 3. Risg a Rhwymedigaethau    

   

 
Wrth bennu ac adolygu'r strategaeth fuddsoddi, 
dylid ystyried ffurf a strwythur y rhwymedigaethau 

 

Cynhelir astudiaeth rwymedigaethau lawn yn dilyn 
y prisio teirblwydd a chyn pennu ac adolygu'r 
strategaeth fuddsoddi.  

   

Hefyd dylid ystyried y goblygiadau i drethdalwyr 
lleol, cryfder y cyfamod ar gyfer y cyflogwyr sy'n 
cyfranogi, y risg y byddant yn diffygdalu a'r risg 
hirhoedledd.  

 

Wedi'u cynnwys yn yr astudiaeth 
asedau/rhwymedigaethau a'r strategaeth 
fuddsoddi.  

   Egwyddor Gyffredinol 3  Cydymffurfio’n llawn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Asesu Perfformiad  

 
Ystyried a yw’r meincnodau mynegai a 
ddewiswyd yn briodol 

Wedi cael ei ystyried a chaiff y perfformiad ei fesur yn 
erbyn y meincnod a mynegeion y farchnad 

 
Y cyfyngiadau o ran gwyro oddi wrth y 
mynegeion yn berthnasol 

Wedi rhoi ystyriaeth lawn ac yn y DEB 

 
Ystyried rheolaeth weithredol neu reolaeth 
oddefol 

Wedi rhoi ystyriaeth lawn ac yn y DEB 

 
Y targedau a rheolyddion risgiau yn 
adlewyrchu’r perfformiad a ddisgwylir 

Wedi rhoi ystyriaeth lawn ac yn y DEB 

 
Strwythur ffurfiol ar gyfer monitro rheolaidd ar 
waith 

Mae sefydliad annibynnol yn darparu adroddiad 
rheolaidd ar elw’r gronfa  

 
Trefniadau ar gael i asesu’r gweithdrefnau a 
phenderfyniadau’r aelodau 

Adroddiadau archwilio a phrisiant. Gweithdrefn Gwerth 
Gorau. 

 
Trefniadau cyffelyb wedi’u sefydlu ar gyfer 
ymgynghorwyr a rheolwyr 

Cynhelir monitro/adolygu rheolaidd gan y Panel a 
swyddogion y rheolwyr a’r Ymgynghorydd Annibynnol.  

 Egwyddor Gyffredinol 4  Cydymffurfio’n llawn  

 
5. Perchenogaeth Gyfrifol  

   
Ymgorffori Egwyddorion yr UD ar weithredu yn 
y mandadau 

Adroddiadau’r ceidwaid ar y camau gweithredu 
corfforaethol a gymerwyd  

   
Cyflogi asiantaethau pleidleisio allanol os bydd 
yn briodol 

Polisi Llywodraethu Corfforaethol cryf ar gael drwy’r 
rheolwr buddsoddiadau 

   Adolygu strategaethau’r rheolwr Ein polisi ein hunain ar waith 

   Sefydlu ffordd o fesur effeithiolrwydd Paratoir adroddiadau’n rheolaidd 

   Egwyddor Gyffredinol 5 Cydymffurfio’n llawn 

 
6.  Tryloywder ac Adroddiadau    

   DEB yn cael ei ddiweddaru fel y pennwyd 
Yn digwydd. Wedi’i  gynnwys yn yr Adroddiad 
Blynyddol 

   Ymgynghori ynghylch newidiadau Yn digwydd. Ymgynghori bob blwyddyn 

   Hysbysu rhanddeiliaid am newidiadau 
Yn digwydd. Wedi’i  gynnwys yn yr Adroddiad 
Blynyddol 

   
Cyhoeddi newidiadau i’r DEB a’r manylion 
ynghylch cael copi 

Yn digwydd. Wedi’i  gynnwys yn yr Adroddiad 
Blynyddol 

   
Clustnodi’r wybodaeth am fonitro sydd i’w 
hadrodd 

Yn digwydd. Wedi’i chynnwys yn y DEB a pharatoir 
adroddiadau yn unol â chyfnodau penodedig 

   
Hysbysu aelodau’r Cynllun am ddata monitro 
allweddol a chydymffurfiaeth â’r egwyddorion 

Yn digwydd. Wedi’i gynnwys yn y DEB 

   Egwyddor Gyffredinol 6 Cydymffurfio’n llawn 

 


