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Mae’r Datganiad hwn wedi’i baratoi gan Gyngor Sir Caerfyrddin (yr Awdurdod 
Gweinyddu) i egluro’r strategaeth gyllido ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed (y 
Gronfa) yn unol â Rheoliad 76A o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol 1997 (fel y’u diwygiwyd) a’r papur cyfarwyddyd a gyhoeddwyd fis Mawrth 
2004 gan Banel Pensiynau’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth (CIPFA). 
 
Cyflwyniad 
 
Rheoliadau (Diwygio) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Cymru a Lloegr) 
2004 yw’r fframwaith statudol sy’n pennu bod yn rhaid i’r Awdurdod 
Gweinyddu baratoi Datganiad ynghylch y Strategaeth Gyllido (DSG). Y prif 
ofynion ar gyfer paratoi’r DSG yw: 
 

• Ar ôl ymgynghori â’r holl bartïon perthnasol sy’n ymwneud â’r Gronfa, 
bydd yr Awdurdod Gweinyddu yn paratoi ac yn cyhoeddi ei strategaeth 
gyllido   

 

• Wrth baratoi’r DSG, rhaid i’r Awdurdod Gweinyddu dalu sylw i’r canlynol:  
 

- y canllawiau a gyhoeddwyd gan CIPFA at y diben hwn; a 
- y Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (DEB) ar gyfer y Gronfa a 

gyhoeddwyd o dan Reoliad 9A o Reoliadau Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cyllid) 1998 (fel y’u diwygiwyd) 

 

• Rhaid i’r DSG gael ei adolygu a’i gyhoeddi pryd bynnag y mae newid o 
bwys yn naill ai’r polisi ar y materion a bennir yn y DSG neu yn y 
Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi. Mae’r buddion sydd i’w talu o dan y 
Cynllun yn cael eu gwarantu gan statud ac mae’r addewid o bensiynau yn 
sicr. 

 
Mae’r DSG yn mynd i’r afael â’r mater o reoli’r angen am gyllido'r buddion 
hyn yn y tymor hir, ac ar yr un pryd mae hefyd yn gwneud y broses graffu 
yn haws ac yn fwy atebol drwy wella tryloywder a datguddio. 
 

Cynllun buddion penodol ar sail y cyflog terfynol yw’r Cynllun hwn.  Mae’r 
buddion yn cael eu pennu yn y ddeddfwriaeth berthnasol (Rheoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 (fel y’u diwygiwyd), y “Rheoliadau”). Mae’r 
buddion a’r symiau y mae angen i weithwyr eu talu wedi’u pennu yn y 
Rheoliadau.  
 
Mae cyfraniadau cyflogwyr yn cael eu pennu yn unol â’r Rheoliadau hyn (yn 
bennaf Rheoliad 77), sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y Gronfa yn cael ei 
phrisio bob tair blynedd gan actiwari, sy’n cynnwys rhoi tystysgrif o gyfraddau 
ac addasiadau. 
 
Dylai’r cyfraniadau i’r Gronfa gael eu pennu yn y fath fodd fel y gellir sicrhau 
bod y Gronfa yn medru cwrdd â’i rhwymedigaethau a rhaid i’r actiwari geisio 
sicrhau bod y gyfradd gyfrannu yn cael ei chadw mor gyson â phosibl.  Rhaid 
i’r actiwari brisio’r Gronfa yn unol â’r DSG. 



 
Mae'r prif ddatganiadau fel a ganlyn: 
 

•  Canlyniadau'r Prisio - Faint sy'n rhaid ei dalu a phryd y mae'n rhaid talu i 
ddiwallu'r taliadau yn awr ac yn y dyfodol; 

• Y Datganiad ynghylch y Strategaeth Gyllido - Sut y bydd diddyledrwydd a 
risg yn cael eu rheoli gan roi sylw i'r rhwymedigaethau; 

•  Y Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi - Sut y bydd y Gronfa'n cael ei 
buddsoddi a'i rheoli. 

 
Pwrpas y DSG yn nhermau polisi 
 
Mae cyllido'n sicrhau bod darpariaeth ar gael ymlaen llaw i gwrdd â chost yr 
addewidion. Bydd y penderfyniadau a wneir ynghylch y dull o gyllido yn pennu 
i ba raddau a sut y caiff y ddarpariaeth hon ei gwneud. Er bod yr egwyddorion 
sylfaenol ar gyfer asesu’r cyfraniadau cyllido wedi’u pennu yn y Rheoliadau, 
cyfrifoldeb yr Awdurdod Gweinyddu yw rhoi’r strategaeth gyllido ar waith, gan 
weithredu ar y cyngor proffesiynol a roddwyd gan yr actiwari. 
 
Pwrpas y datganiad hwn ynghylch y Strategaeth Gyllido yw: 
 

•  pennu strategaeth glir a thryloyw sy’n benodol i’r gronfa a fydd yn dangos 
sut orau i ddiwallu rhwymedigaethau pensiwn y cyflogwyr drwy symud 
ymlaen; 

•  ymateb i’r rheidrwydd rheoleiddiol i gadw cyfraddau cyfrannu’r cyflogwyr 
mor ddigyfnewid ag y bo modd;  

•  edrych ar gyllido'r rhwymedigaethau hyn yn y tymor hir, a gwneud hynny’n 
ddarbodus. 

 
Bwriedir i’r strategaeth hon fod yn gydlynus ac yn gynhwysfawr ar gyfer y 
Gronfa gyfan, gan gydnabod y bydd yr amcanion yn tynnu’n groes weithiau ac 
y bydd angen unioni’r fantol. Er bod rhaid i’r datganiad gynnwys sefyllfa’r 
gwahanol gyflogwyr, un strategaeth ydyw yn ei hanfod fel bod modd i’r 
Awdurdod Gweinyddu ei gweithredu a’i chynnal. 
 
 
Nodau a phwrpas y Gronfa Bensiwn 
 
Nodau’r Gronfa yw: 
 

•  sicrhau bod cyfraddau cyfrannu'r cyflogwyr yn cael eu cadw mor gyson ag 
y bo modd ac am gost resymol i’r trethdalwyr, cyrff rhestredig a chyrff a 
dderbyniwyd, gan roi sylw i'r rhwymedigaethau; 

•  rheoli’r rhwymedigaethau cyflogwyr yn effeithiol trwy fynd ati'n rheolaidd i 
adolygu cyfraniadau a chyfraniadau ychwanegol ar gyfer ymddeoliadau 
cynnar sy'n rhoi straen ar gyllido; 

• sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i dalu’r holl rwymedigaethau sy’n 
dod yn ddyledus, a; 

• cael yr elw mwyaf o’r buddsoddiadau drwy gymryd risgiau doeth. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pwrpas y Gronfa yw: 
 

• derbyn a buddsoddi arian o gyfraniadau, gwerthoedd trosglwyddo ac 
incwm o fuddsoddiadau, a; 

• talu arian mewn perthynas â buddion y cynllun, gwerthoedd trosglwyddo, 
costau, taliadau a threuliau fel y’u diffinnir yn Rheoliadau Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol 1997 (fel y’u diwygiwyd) ac yn Rheoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Arian) 1998 (fel y’u 
diwygiwyd).  

 
Cyfrifoldebau’r prif bartïon 
 
Yr Awdurdod Gweinyddu (Cyngor Sir Caerfyrddin): 
 

• casglu cyfraniadau cyflogwyr a gweithwyr; 

• buddsoddi arian dros ben yn unol â’r rheoliadau a'r strategaeth y cytunwyd 
arni; 

• sicrhau bod arian ar gael i gwrdd â’r rhwymedigaethau fel y maent yn dod 
yn ddyledus; 

• rheoli’r broses brisio drwy ymgynghori ag actiwari'r Gronfa;  

• paratoi a chadw DSG a DEB;  

• monitro pob agwedd ar berfformiad a chyllido'r Gronfa. Addasu'r DSG; a'r 
DEB;  

• arfer disgresiwn o fewn y fframwaith rheoleiddio 
 
Y Cyflogwyr Unigol:  
 

• tynnu cyfraniadau o gyflogau eu gweithwyr yn gywir; 

• talu’r holl gyfraniadau, gan gynnwys eu rhai hwy eu hunain, yn ôl 
penderfyniad yr actiwari, yn brydlon erbyn y dyddiad dyledus; 

• arfer disgresiwn o fewn y fframwaith rheoleiddio; 

• gwneud cyfraniadau ychwanegol yn unol â’r trefniadau cytûn mewn 
perthynas, er enghraifft, â chwyddo buddion y cynllun, ymddeoliadau 
cynnar; 

• hysbysu’r Awdurdod sy’n Gweinyddu yn brydlon am unrhyw newidiadau i’r 
aelodau neu unrhyw beth a allai effeithio ar y cyllido yn y dyfodol; 

• cyflawni eu cyfrifoldebau o ran yr iawndal ar ffurf blynyddoedd ychwanegol 
y mae'r awdurdod gweinyddu yn ei dalu ar eu rhan ac sy'n cael ei adennill 
wedi hynny. 

 
Actiwari'r Gronfa: 
 

• paratoi prisiadau, gan gynnwys pennu cyfraddau cyfraniad y cyflogwyr ar 
ôl cytuno ar y rhagdybiaethau gyda’r Awdurdod Gweinyddu a thalu sylw i’r 
DSG; 

• pennu cyfraddau cyfrannu y cyflogwyr er mwyn sicrhau bod y Gronfa'n 
gallu cwrdd â’i rhwymedigaethau gan roi sylw i'r nod o gadw'r cyfraddau 
cyfrannu mor gyson â phosibl; 

• paratoi cyngor a chyfrifiadau mewn perthynas â throsglwyddiadau swmp a 
materion unigol sy’n gysylltiedig â buddion;   

• rhoi cyngor ar y strategaeth gyllido, yn egluro sut mae paratoi’r DSG, a’r 
berthynas rhwng y DSG a’r DEB.  

 



 
 
 
Mae rheolwr/rheolwyr buddsoddi y Gronfa yn: 
 

• buddsoddi cyllid yn unol â'r DEB a'r Cytundeb Rheoli Buddsoddiadau 
(CRhB); 

• cydymffurfio â'r cyfyngiadau risg a'r targedau perfformiad o ran buddsoddi, 
neu'n rhagori arnynt. 

 
 
Bod yn ddiddyled a’r lefelau cyllido targed 
 
I gwrdd â gofynion y Rheoliadau nod yr Awdurdod Gweinyddu yn y tymor hir 
yw sicrhau bod ganddo asedau sy’n cyfateb i 100% o’r rhwymedigaethau 
cronedig a broffwydir, a’i fod yn medru cynnal yr asedau hynny.  Asesir y 
rhwymedigaethau’n barhaus a chaniateir ar gyfer y cyflog terfynol a 
broffwydir. 
 
Y targed cyllido yw'r enw ar y lefel asedau sy'n angenrheidiol er mwyn cyllido 
100% o'r rhwymedigaethau. Mae rôl yr actiwari o ran gwneud y cyfrifiadau 
angenrheidiol a phennu'r prif ragdybiaethau a ddefnyddir, yn nodwedd bwysig 
o'r gwaith i bennu'r gofynion cyllido. 
 
Y prif ragdybiaethau wrth lunio’r strategaeth gyllido ac a fabwysiadwyd yn 
amodol ar gyfer prisiad actiwaraidd 2010 yw: 
 
Gwasanaeth yn y Gorffennol    (sail cynnyrch cyfredol) 
                 
 
Prisiad yr Ased       Gwerth ar y Farchnad 
 
Enillion ar fuddsoddiad cyn ymddeol    7.0% y flwyddyn 
Enillion ar fuddsoddiad ar ôl ymddeol    5.5% y flwyddyn 
Chwyddiant yn y prisiau (Mynegai Prisiau Defnyddwyr) 3.0% y flwyddyn 
Codiadau cyflog               4.75% y flwyddyn 
Cynnydd yn y pensiynau       3.0% y flwyddyn 
 
      Gwasanaeth yn y Dyfodol ar sail hir dymor 
 
Enillion ar fuddsoddiad                6.75% y flwyddyn 
Chwyddiant prisiau (Mynegai Prisiau Defnyddwyr)   3.0% y flwyddyn 
Codiadau cyflog                4.75% y flwyddyn 
Cynnydd yn y pensiynau       3.0% y flwyddyn 
 
Mae’r rhagdybiaethau hyn yn cael eu seilio ar ddwy egwyddor: 
 

•  y disgwylir i’r Gronfa a’r prif gyflogwyr barhau hyd y gellir gweld; 

•  y gall perfformiad ffafriol yn y marchnadoedd buddsoddi chwarae rhan 
werthfawr i ofalu bod digon o gyllid ar gael yn y tymor hir. 

 
Gwnaed y prisiad actiwaraidd diwethaf o’r Gronfa ar 31 Mawrth 2010. Yn sgil 
y prisiad gwelwyd bod asedau’r Gronfa  - ar y dyddiad y prisiwyd y Gronfa  - 
yn cynrychioli 91% o’r rhwymedigaethau cronedig a broffwydir ar y sail 
actiwaraidd a ddisgrifir uchod. 
 



 
 
 
Yn draddodiadol, wrth i’r Gronfa gael ei phrisio, mae cyfraddau gwahanol 
wedi’u hardystio ar gyfer cyflogwyr unigol sy’n cyfrannu at y Gronfa. Bydd yr 
arfer hwn yn parhau ac ni fydd cyflogwyr yn cael eu ‘grwpio’.  Golyga hyn y 
bydd ffactorau a’r penderfyniadau a wneir gan bob cyflogwr yn ystod y cyfnod 
prisio yn effeithio ar gyfradd cyfrannu'r corff hwnnw’n unig.  Hefyd, mae 
perfformiad y buddsoddiadau yn cael ei ddyrannu pro rata i gyfran pob 
cyflogwr o’r asedau. Barnwyd nad oes angen rhoi ystyriaeth arbennig i 
ddyrannu perfformiad buddsoddi i bob cyflogwr unigol, fel y gallai ddigwydd 
wrth drosglwyddo o dan ‘Gwerth Gorau’ er enghraifft.  
 
 
Mae’r cyfnod adfer sydd ei angen ar ôl cyllido ymddeoliadau cynnar (heblaw 
rhai oherwydd salwch) wedi lleihau yn ystod y cyfnodau prisio diwethaf. I’r 
rhan fwyaf o gyflogwyr, bydd y costau hyn bellach yn cael eu hadennill ar sail 
‘talu-wrth-iddo-ddigwydd’.  Bydd unrhyw straen actiwaraidd a achosir yn sgil 
ymddeoliadau cynnar yn cael ei had-dalu i’r Gronfa Bensiwn dros gyfnod heb 
fod yn hwy na 3 blynedd. 
 
 
Mae’r Awdurdod Gweinyddu wedi cytuno gyda chyflogwyr penodol bod elfen 
‘wrth gefn’ yn cael ei chynnwys yn eu cyfraddau cyfrannu. Mae’r elfen ‘wrth 
gefn’ yn cael ei chyfalafu dros 3 blynedd at y diben o fonitro costau unrhyw 
ymddeoliadau cynnar. 
 
 
Mae’r Awdurdod Gweinyddu, ar ôl ymgynghori gyda’r cyflogwyr sy’n cyfrannu, 
wedi mabwysiadu’r amcanion canlynol i gyrraedd y targed cyllido: 
 

• mae unrhyw ddiffygion i gael eu hadennill dros gyfnod o 17 mlynedd, er 
bod cyfnodau byrrach yn gymwys weithiau. Wrth bennu’r cyfnod(au) adfer 
mae’r Awdurdod Gweinyddu wedi talu sylw i'r canlynol; 

 
o yr ymatebion a gafwyd wrth ymgynghori â’r cyflogwyr am 

egwyddorion y DSG; 
 

o  yr angen am gadw’r ddysgl yn wastad rhwng yr awydd i 
gyrraedd y targed cyn gynted ag y bo modd yn erbyn yr 
anghenion ariannu byrdymor fyddai’n digwydd mewn cyfnod 
byrrach. 

 
o barn yr Awdurdod Gweinyddu am gryfder cyfamodau’r cyflogwyr 

sy’n cyfrannu o ran cyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y cysylltiad â’r polisi buddsoddi yn y Datganiad o Egwyddorion 
Buddsoddi (DEB) 
 
Mae canlyniadau prisiad 2010 yn dangos bod yr asedau cyfredol yn ddigon ar 
gyfer 91% o’r rhwymedigaethau, gyda’r diffyg o £129 miliwn yn cael ei 
gwmpasu gan gyfraniadau’r dyfodol ar gyfer diffygion. 
 
Wrth asesu gwerth rhwymedigaethau’r Gronfa, caniatawyd ar gyfer 
perfformiad rhagorol yr asedau gan gymryd i ystyriaeth y strategaeth a 
fabwysiadwyd gan y Gronfa, fel y disgrifir yn y DEB. 
 
Nid oes modd creu portffolio o fuddsoddiadau sy’n esgor ar lif o incwm sy’n 
gweddu’n union i’r rhwymedigaethau sy’n mynd allan.  Serch hynny, mae 
modd creu portffolio sy’n cyfateb yn weddol agos i’r rhwymedigaethau ac sy’n 
cynrychioli’r sefyllfa fuddsoddi leiaf ei risg. Byddai portffolio o’r fath yn 
cynnwys amrywiaeth o stociau gilt llog hirdymor wrth-indecs a llog sefydlog.  
Byddai buddsoddi asedau’r Gronfa yn unol â’r portffolio lleiaf ei risg yn 
lliniaru’r anwadalwch yn lefel gyllido barhaus y Gronfa rhwng y prisiadau 
actiwaraidd olynol. 
 
Pe byddai’r Gronfa, ar y dyddiad prisio, wedi’i buddsoddi yn y portffolio hwn, 
yna wrth brisio’r Gronfa ni fyddai modd caniatáu ar gyfer sefyllfa lle byddai’r 
buddsoddiadau’n perfformio’n well na’r disgwyl. Ar sail yr asesiad hwn, byddai 
gwerth rhwymedigaethau’r Gronfa, yn ôl prisiad 2010, lawer yn uwch - o tua 
40%  -  a byddai’r lefel gyllido yn gostwng i gyfateb i hynny -  i oddeutu 65%. 
 
Mae gwyro o’r strategaeth fuddsoddi leiaf ei risg, yn enwedig yn achos 
buddsoddiadau ecwiti, yn arwain at y posibilrwydd y gallai perfformiad gwell 
na’r disgwyl gan yr asedau ostwng y cyfraniadau angenrheidiol gydag amser.  
I bob pwrpas felly, gellid cyrraedd y targed cyllido drwy amrywiaeth o 
gyfuniadau o gynllun cyllido, strategaeth fuddsoddi a pherfformiad y 
buddsoddiadau. 
 
Y strategaeth fuddsoddi gyfredol sy’n feincnod, fel y nodir yn y DEB yw:  
 

   Meincnod (%) Ystod (%) 

Ecwitis y DU 39.0 37.5 – 40.5 

Ecwitis Tramor 30.0 28.5 – 31.5 

Eiddo ledled Ewrop 10.0 - 

Bondiau 20.0 18.5 – 21.5 

Arian (yn cynnwys Dyrannu 
Asedau Tactegol Byd-eang ) 

  1.0   0.0 – 10.0 

CYFANSWM 100.0   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ecwitis Tramor Meincnod (%) Ystod (%) 

Gogledd America 
Ewrop (ac eithrio’r DU)  
Japan 
Gwledydd datblygedig y Môr 
Tawel (heb gynnwys Japan) 
Marchnadoedd sy’n Amlygu  

10.00 
10.00 
 3.50 
 3.25 
 3.25 

5.00 - 15.00 
5.00 - 15.00 
0.00 – 8.50 
0.00 - 8.25 
0.00 - 8.25 

CYFANSWM 30.00   

 
 

Bondiau Meincnod (%) Ystod (%) 

Stociau Gilt Wrth Indecs 
Bondiau Corfforaethol y DU 

10.0 
10.0 

5.0 - 150.0 
5.0 - 15.0 

CYFANSWM 20.0   

 
 
 
Mae'r cyfyngiadau ychwanegol fel a ganlyn: 
 

Bondiau Tramor 0 - 7% 

Cyfanswm y Buddsoddiadau Tramor 43.0 – 53.0% 

 
 
Mae colofn y meincnod yn dangos y strategaeth fuddsoddi a bennwyd gan y 
Panel Pensiynau i fod yn feincnod i’r broses.   Wrth weithredu’r strategaeth 
hon, caiff y rheolwr buddsoddi amrywio’r gymysgedd o asedau er mwyn cael 
yr elw gorau posibl.  Ond wrth amrywio’r asedau rhaid iddynt gadw o fewn y 
ffiniau a ddangosir yn y tabl uchod. 
 
Mae’r strategaeth gyllido a fabwysiadwyd ar gyfer prisiad 2010 yn seiliedig ar 
fod yr asedau yn rhagori o 2.5% y flwyddyn yn achos rhwymedigaethau cyn 
ymddeol, ac o 1.0% y flwyddyn yn achos rhwymedigaethau ar ôl ymddeol. Yn 
seiliedig ar broffil rhwymedigaethau’r Gronfa pan wnaed y prisiad, mae hyn yn 
cyfateb i tua 1.6 % y flwyddyn o lwfans cyffredinol ar gyfer perfformiad 
rhagorol. Mae’r Awdurdod Gweinyddu o’r farn bod hwn yn lwfans rhesymol a 
darbodus ar gyfer asedau sy’n rhagori, yn seiliedig ar y strategaeth fuddsoddi 
a fabwysiadwyd fel y nodir yn y DEB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Clustnodi risgiau, a mesurau i’w lliniaru 
 
Rhywbeth ansicr iawn yw cyllido buddion penodol. Mae cyllido’r Gronfa yn 
seiliedig ar ragdybiaethau ariannol a demograffig. Disgrifir y rhagdybiaethau 
hyn yn adroddiad yr actwari ar y prisiad. Os na fydd rhywbeth yn digwydd yn 
unol â’r rhagdybiaethau a bennwyd, bydd gwarged neu ddiffyg yn dod i’r 
amlwg yn yr asesiad actiwaraidd nesaf.  Felly bydd angen addasu’r 
cyfraniadau i ddod â’r cyllid yn ôl ar drywydd y targed. 
 
Mae’r actiwari wedi dweud wrth yr Awdurdod Gweinyddu mai’r risg mwyaf 
wrth gyllido'r Gronfa yw’r risg buddsoddi sy’n rhan annatod o strategaeth sy’n 
seiliedig yn bennaf ar ecwitis.  Gallai perfformiad gwirioneddol yr asedau o 
brisiant i brisiant wyro’n sylweddol o’r 1.6% y flwyddyn gafodd ei broffwydo ar 
sail y proffil cyfredol o rwymedigaethau.  
 
Mae canllawiau CIPFA yn enwi’r prif risgiau canlynol: 
 
Ariannol 
 

• Perfformiad y marchnadoedd buddsoddi yn groes i’r hyn a ddisgwyliwyd; 

• Cynnyrch y farchnad yn symud yn groes i’r rhagdybiaethau; 

• Y Rheolwyr Buddsoddi yn methu â chyrraedd y targedau perfformiad yn y 
tymor hir; 

• Gallai ail-ddyrannu’r asedau mewn marchnadoedd anwadal gloi colledion 
y gorffennol i mewn; 

• Chwyddiant cyflogau a phrisiau lawer yn fwy neu lawer yn llai na’r disgwyl; 

• Effaith cynnydd posibl yng nghyfradd gyfrannu'r cyflogwyr ar gyflawni 
gwasanaethau ac ar gyrff a dderbyniwyd/rhestrwyd. 

 
 
Demograffig 
 

• Mwy a mwy o bobl yn byw yn hirach; 

• Patrwm o ymddeoliadau cynnar sy’n dirywio; 

•  Rhagor o newidiadau i'r Rheoliadau, e.e. pecyn buddion mwy ffafriol, 
darpar aelodau newydd i’r cynllun, e.e. gweithwyr rhan-amser; 

• Newidiadau i anghenion y pensiwn gwladol a/neu reolau Cyllid y Wlad.   
 
Llywodraethu 
 
•  Yr Awdurdod Gweinyddu heb fod yn gwybod am newidiadau strwythurol 

yn y cyflogwyr sy’n aelodau (e.e. gostyngiad mawr yn nifer y gweithwyr, 
llawer o weithwyr yn ymddeol); 

•  Yr Awdurdod Gweinyddu heb gael gwybod bod cyflogwr yn cau i newydd-
ddyfodiaid; 

• Cyflogwr yn dirwyn i ben heb gyllid digonol neu fond digonol; 

• Newidiadau o ran Aelodau'r Panel. 
 
 
 
 



Y Risgiau Allweddol sy’n Benodol i’r Gronfa 
 
Mae’r Gronfa yn cael ei chyllido ar sail ei meincnod, cyfuniad o ddyrannu 
asedau yn strategol ac elw cyfartalog am bob ased. 
 
Ymateb y Gronfa: 
 

• Cynhelir cyfarfodydd ffurfiol rhwng y Panel Pensiynau a'r rheolwyr 
buddsoddi.  Hefyd, cynhelir Cyfarfod Ymgynghorol gyda chyflogwyr a 
phartïon perthnasol eraill bob blwyddyn. Mae cyfathrebu â’r cyflogwyr yn 
gyfle i rannu a chasglu gwybodaeth berthnasol. 

 

• Mae’r Gronfa wedi mabwysiadu strategaeth bwyllog drwyddi draw ac 
adlewyrchir hynny yn y rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd. 

 

• Mae unrhyw newidiadau i’r rheoliadau yn cael eu hasesu’n ddiymdroi. 
 

• Pan fydd newidiadau yn y sefyllfa economaidd ac yn y rhagdybiaethau 
eraill a ddefnyddir wrth baratoi’r strategaeth fuddsoddi, mae asesiad yn 
cael ei wneud ar unwaith o effaith y newidiadau hynny ar y strategaeth. 

 

• Mae’r Aelodau Etholedig sy’n gwasanaethu ar y Panel Pensiynau yn cael 
hyfforddiant rheolaidd.  Caiff yr hyfforddiant hwn ei roi gan y gwahanol 
Ymgynghorwyr a Gweithwyr Proffesiynol sy’n gweithredu ar ran y Panel yn 
y cyfarfodydd ffurfiol. Maent hefyd yn cael hyfforddiant drwy fynychu 
cyrsiau a seminarau a drefnwyd gan ddarparwyr allanol. 

 

• Mae penderfyniadau sy’n ymwneud â Chronfa Bensiwn Dyfed yn cael eu 
gwneud gan y Panel Pensiynau ar gyngor yr Ymgynghorwyr a benodwyd 
gan y Panel a chan Swyddogion a gyflogwyd gan yr Awdurdod 
Gweinyddu.  

 
Monitro ac Adolygu 
 
Mae’r Awdurdod Gweinyddu wedi cael cyngor yr actiwari wrth baratoi’r 
Datganiad hwn, ac mae hefyd wedi ymgynghori â chyflogwyr sydd naill ai’n 
cyfrannu i’r Gronfa neu sydd â chysylltiad â Chronfa Bensiwn Dyfed. 
 
Bydd adolygiad llawn o’r Datganiad hwn bob tair blynedd o leiaf, pan fydd yr 
actiwari wedi gwneud prisiad llawn. Bydd unrhyw adolygiad yn cymryd i 
ystyriaeth y sefyllfa economaidd gyfredol a bydd hefyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau deddfwriaethol. 
 
Bydd yr Awdurdod Gweinyddu yn monitro hynt y DSG yn y cyfnodau rhwng 
prisiad llawn yr actiwari.   Os bernir bod angen, bydd y DSG yn cael ei 
adolygu (ac eithrio fel rhan o’r broses brisio a wneir bob tair blynedd), er 
enghraifft:  
 

• os bu newid mawr yn amgylchiadau’r farchnad, a/neu wyriad yn hynt y 
strategaeth gyllido; 

• bu newidiadau mawr yn aelodaeth y Gronfa, neu ym muddion y Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol; 

• os bu newidiadau i amgylchiadau unrhyw rai o’r awdurdodau sy’n cyflogi i’r 
fath raddau fel eu bod yn effeithio ar y DSG neu’n cyfiawnhau ei newid;  

• os talwyd unrhyw gyfraniadau arbennig arwyddocaol i’r Gronfa. 


