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Mae’n bleser arbennig gen i gyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Gronfa ar
gyfer 2012-2013. Mae hyn oherwydd i ni lwyddo i ennill dau gategori yn seremoni
wobrwyo Cronicl Llywodraeth Leol ym mis Rhagfyr 2012. Mae’r wobr am Ansawdd
Gwasanaeth yn cwmpasu ansawdd da’r gwasanaethau a’r llu o fuddion a gyflenwir i’n
haelodau a chyrff cyflogi. Mae gwobr Cronfa’r Flwyddyn (uwchben £750 miliwn) yn
cynnwys cyfuniad o adroddiad blynyddol y Gronfa, i ba raddau mae’r Gronfa wedi
cyflawni ei holl amcanion, ac unrhyw elfennau arloesol a gyflwynwyd yn ystod y
flwyddyn sydd wedi gwella’r ffordd y cyflenwir gwasanaethau. 
Mae’r gwobrau hyn yn haeddiannol iawn (er fy mod i ychydig yn bleidiol efallai!) ac
rwy’n diolch i bawb oedd yn ymwneud â nhw, y mae pob un ohonynt yn gwneud
cyfraniadau i’r adroddiad blynyddol hwn bob blwyddyn. Mae’r thema eleni sef
‘manteisio ar gyfleoedd byd-eang’ yn gysylltiedig â phenderfyniadau’r panel ym mis
Hydref 2012 i gymeradwyo strategaeth o fuddsoddi mewn ecwitïau byd-eang ac o
gynyddu cyfran buddsoddiad y Gronfa mewn marchnadoedd datblygol. Bydd y
penderfyniadau hyn yn gwella effeithlonrwydd cyffredinol y portffolio ecwitïau.
Rhoddir mwy o fanylion am y penderfyniadau hyn mewn erthyglau eraill yn yr
adroddiad blynyddol hwn. 
Mae’r tîm gweinyddu pensiynau wedi bod yn brysur iawn unwaith eto eleni’n rhoi
newidiadau deddfwriaethol ar waith ac yn ymateb i nifer fawr o ddogfennau
ymgynghori ar gynllun CPLlL 2014. Mae’r tîm hefyd wedi gwneud rhagor o
gyflwyniadau i gyflogwyr ac aelodau’r cynllun ar y rhaglen ar-lein lwyddiannus iawn
‘Fy Mhensiwn Ar-lein’.
Mae’r timau gweinyddu a buddsoddiadau wedi rhoi gwybodaeth i’n hactiwari ar
gyfer yr ymarfer gwerthuso teirblynyddol a gyfrifir ar 31 Mawrth 2013. Er bod
enillion ecwitïau a bondiau wedi bod yn gadarnhaol dros y cyfnod o dair blynedd
rhwng gwerthusiadau ac felly wedi cynyddu asedau’r cynllun, mae gwerthoedd
rhwymedigaethau wedi cynyddu’n sylweddol o ganlyniad i gwymp mewn arenillion
bondiau. O ganlyniad, rwy’n disgwyl i’r lefel solfedd fod yn is na’r 91% a gafwyd tair
blynedd yn ôl. Bydd aelodau’r panel, swyddogion a’r actiwari’n cydweithio’n agos
unwaith eto’r tro hwn i sicrhau y cedwir unrhyw gynnydd yng nghyfraddau
cyfraniadau cyflogwyr mor fach ag sy’n bosibl.
Dros y deuddeng mis diwethaf, 14% oedd enillion cronfa gyfartalog Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), yn bennaf diolch i enillion cryf o ecwitïau.
Enillodd mynegai FTSE All-Share y Deyrnas Unedig a mynegai FTSE World dramor

(ac eithrio’r Deyrnas Unedig) 17% am y flwyddyn. Fodd bynnag, roedd perfformiad
bondiau’n waeth wrth i fondiau corfforaethol ennill 13%, er eu bod wedi
perfformio’n well na bondiau llywodraethau (enillodd y mynegai giltiau eang 5%) ac
enillodd bondiau mynegai-gysylltiedig 10%. 14.4% oedd enillion ein Cronfa, a
berfformiodd yn well na’r enillion cyfartalog uchod, ond oherwydd enillion islaw’r
meincnod mewn llawer o’r mandadau ecwiti rhanbarthol, y gwnaethpwyd iawn
amdanynt yn rhannol gan berfformiad gwell yn y mandadau bondiau ac eiddo,
roeddent 0.5% yn is na’r meincnod am y flwyddyn. Fodd bynnag, dros y cyfnod 30
mlynedd hirach mae’r Gronfa wedi sicrhau enillion blynyddol o 10.6% y flwyddyn,
0.2% y flwyddyn uwchben y meincnod, 0.5% y flwyddyn uwchben cronfeydd eraill a
bron 7% y flwyddyn uwchben chwyddiant. Cododd gwerth marchnad y Gronfa £200
miliwn (14%) yn ystod y cyfnod o ddeuddeng mis, gan gyrraedd £1.6 biliwn am y tro
cyntaf. Rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda’n cyfarwyddwyr
cleientiaid yn BlackRock (Mr Alex Carpenter), Schroders (Mr Graeme Rutter) a
Partners Group (Mr Robert Lamb) i sicrhau bod y Gronfa’n parhau i berfformio’n
dda ac i gyflawni ei hamcanion buddsoddi.
Hoffwn unwaith eto eleni ddiolch i’m cyd-aelodau ar y panel sydd bob amser wrth
law, sef y Cynghorydd Siân Thomas (a gyfunodd ei hamser ar y panel gyda bod yn
Gadeirydd ar Gyngor Sir Caerfyrddin!), y Cynghorydd Terry Davies a’r aelod

dirprwyol y Cynghorydd Philip Hughes. 
A’r newidiadau uchod i’r Gronfa a chyflwyniad
cynllun CPLlL ar ein gwarthaf byddwn yn parhau
i groesawu newid yn frwd ac yn effeithiol a
sicrhau y caiff ein safonau uchel wrth gyflenwi
gwasanaeth i’n holl randdeiliaid eu datblygu
ymhellach.
Rwy’n siŵr y cewch yr Adroddiad Blynyddol a
Chyfrifon hyn yn ddefnyddiol, yn llawn
gwybodaeth ac yn fodd i’ch sicrhau bod y Gronfa’n
cael ei rheoli’n dda. 
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Rhagair y Cadeirydd

Cynghorwr Wyn Evans, Cadeirydd Cronfa Bensiwn
Dyfed, a Mathew James, Swyddog Cyfathrebu’r
Gronfa, yn derbyn y wobr am Gronfa’r Flwyddyn
(dros £750 miliwn)



4 Cyflwyniad

Mae’r thema eleni’n canolbwyntio ar gyfleoedd byd-eang. Fel y dywedodd y
Cadeirydd yn ei ragair, mae’r Panel wedi cymeradwyo strategaeth i fuddsoddi
mewn ecwitïau byd-eang ac i gynyddu cyfran buddsoddiad y Gronfa mewn
marchnadoedd datblygol. Mae’r holl benderfyniadau arwyddocaol a wneir gan y
Panel, gyda chymorth y swyddogion a’r Cynghorydd Annibynnol i’r Gronfa, yn cael
eu gwneud ar ôl trafodaethau manwl, dadansoddiadau, casglu gwybodaeth a
hyfforddiant. Roedd y penderfyniad penodol hwn yn ben draw dros ddeuddeng
mis o sesiynau hyfforddiant gan ein rheolwyr buddsoddi presennol sy’n rhedeg
mandadau ecwitïau byd-eang i gronfeydd eraill CPLlL, adroddiadau gan ein
Cynghorydd Annibynnol a dadansoddiadau gan swyddogion. 
Cafodd y gwaith o gynyddu’r gyfran a fuddsoddir mewn ecwitïau marchnadoedd
datblygol o 3% i 8% ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2012 a’i ariannu o hanner y
portffolio ecwitïau Ewropeaidd. Oddeutu £300 miliwn fydd gwerth y mandad
ecwitïau byd-eang ac mae’n gyfwerth ag 19% o’r Gronfa. Caiff ei ariannu o
bortffolios ecwitïau’r Deyrnas Unedig ac ecwitïau Ewropeaidd. Mae contract ar
gyfer un neu fwy o reolwyr ecwitïau byd-eang wedi cael ei hysbysebu ar wefan
Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ac rydym yn disgwyl y gwneir
penodiad(au) yn hwyr yn 2013.
Mae yna dystiolaeth glir i gefnogi’r ffaith bod strategaethau gweithredol yn fwy
effeithiol yng nghyd-destun mandad ecwitïau byd-eang lle nad yw rheolwyr yn cael
eu cyfyngu i ddal dyraniadau cymharol sefydlog i ranbarthau a sectorau penodol
mewn rhanbarthau. Hefyd, mae strategaethau gweithredol ar ecwitïau’r Deyrnas
Unedig yn cael eu cyfyngu gan nifer o ffactorau, felly gall dyrannu buddsoddiad i
ecwitïau byd-eang yn hytrach nag ecwitïau’r Deyrnas Unedig wella effeithlonrwydd
cyffredinol portffolio. Dangosir y dyraniadau ecwitïau diwygiedig isod: 

Ceir rhagor o wybodaeth am fuddsoddiadau’r Gronfa ar yr ychydig dudalennau
nesaf.
Ar 21 Rhagfyr 2012, cyhoeddodd yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ei
ymgynghoriad statudol hirddisgwyliedig ar Reoliadau Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol drafft ar gyfer y cynllun newydd yng Nghymru a Lloegr. Roedd y
set gyntaf hon o Reoliadau drafft yn ymdrin ag aelodaeth, cyfraniadau a buddion a
materion perthynol yn ymwneud â gweinyddu, ac mae i fod i ddod i rym ar 1 Ebrill
2014.
Ym mis Mawrth 2013 dechreuodd yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ail
gyfnod o ymgynghori statudol ar gynllun newydd CPLlL a hefyd ar reoliadau
darpariaethau trosiannol drafft gan gynnwys diwygiadau amrywiol i Gynllun
cyfredol 2008. 
Ymatebwyd i’r ymgynghoriadau hyn yn unol â’r amserlenni gosodedig a gellir eu
canfod ar dudalen cartref gwefan y Gronfa o dan ‘CPLlL Newydd 2014’.
Mae ein tîm gweinyddu’n wynebu ychydig o fisoedd prysur a phryderus wrth
sicrhau bod y meddalwedd ar waith a’r data ar gael mewn pryd ar gyfer 1 Ebrill
2014 ond gallaf ddibynnu arnyn nhw i gwrdd â’r disgwyliad unwaith eto!
Mae’r gwerthusiad teirblynyddol ar ein gwarthaf unwaith eto…ydi wir yn dair
blynedd ers yr un diwethaf?

Cyflwyniad

Dyraniad Asedau
Cyfredol  (%)

Dyraniad Asedau
Diwygiedig (%)

Amrywiant
(%)

Y Deyrnas Unedig 39.0 25.0 -14.0
Ewrop 10.0 0.0 -10.0
Marchnadoedd Datblygol 3.3 8.3 +5.0
Ecwitïau Byd-eang 0.0 19.0 +19.0
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Rydym i gyd yn disgwyl i’r lefel ariannu fod yn is na thair blynedd yn ôl, am y
rhesymau mae’r Cadeirydd wedi’u nodi, felly rwyf eisoes wedi cyfarfod â’n
cydweithwyr o’r ddau awdurdod unedol arall a’r actiwari i drafod ffyrdd o liniaru
codiadau yng nghyfraniadau’r cyflogwyr. Rwy’n llwyr ymwybodol o’r pwysau ar
gyllidebau llywodraeth leol yn awr ac yn y dyfodol ac yn disgwyl deialog diddorol
rhwng yr holl bartïon pan gaiff y canlyniadau eu dadansoddi yn yr hydref.   

Yn ystod y flwyddyn mae swyddogion o’r wyth cronfa bensiwn yng Nghymru wedi
bod yn gweithio ar brosiect i edrych ar y cyfleoedd i wella trwy gydweithredu. Ym
mis Mawrth 2013 cyhoeddwyd adroddiad interim o’r enw ‘Welsh Local
Government Pension Funds – Working Together’. Diben y gwaith oedd canfod y
nifer orau o gronfeydd CPLlL yng Nghymru a’r strwythur trefniadol mwyaf
priodol. 

Yr argymhellion allweddol a’r meysydd y gellid eu datblygu rhagor oedd:
• Barnwyd mai cydweithredu gwell oedd y maes lle gellir sicrhau’r arbedion

gorau yn y tymor canolig. Dyma’r opsiwn lle gall cydbwysedd rhwng cyflenwi
gwasanaeth ac effeithlonrwydd, cost newid, amser ac adnoddau gael ei gyfuno
yn y ffordd fwyaf effeithiol a dylid mynd ar ôl hyn. 

• Creu Achos Busnes Llawn dros ddull buddsoddi cyffredin i gynnwys y
priodoleddau cyffredin sydd o fudd i gronfeydd mwy, gyda’r nod o’i roi ar
waith wedi hynny. 

• Creu strwythur llywodraethu priodol ac ymatebol i ysgogi a rheoli mentrau
cydweithredu yn y dyfodol yng Nghymru, a fydd: 
• yn ymchwilio i’r potensial yn y tymor hirach am ragdybiaethau a safonau 

cyson o ran gwerthuso ac ariannu. 
• yn datblygu safonau gofynnol ar gyfer gwasanaeth gweinyddol i Gymru a 

fframwaith mesur cytunedig.
• yn manteisio ar fentrau cyd-gaffael i helpu gyda chysondeb ac arbedion 

effeithlonrwydd.

Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid a defnyddir y canlyniadau i lywio’r
penderfyniad ynghylch y ffordd ymlaen.

Yn olaf, a gaf i ategu pleser y Cadeirydd wrth dderbyn gwobrau Cronicl
Llywodraeth Leol yn ddiweddar ar ran y Gronfa. 

Mae’r Cynghorydd Wyn Evans eisoes wedi diolch i’n rheolwyr buddsoddi a’i gyd-
aelodau ar gael y gwobrau, ond hoffwn ddiolch hefyd i’r timau gweinyddu a
buddsoddi am safon uchel y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu. 
Dylid diolch yn arbennig hefyd i Mr Eric Lambert, sydd wedi bod yn Gynghorydd
Annibynnol i’r Gronfa ers 2004. Yn ogystal â mynychu cyfarfodydd arferol y panel
bob chwarter, mae wedi teithio’n rheolaidd o’i gartref yn yr Alban i Lundain ac i Sir
Gaerfyrddin i’n cynorthwyo wrth i ni drafod yr adolygiad ecwitïau byd-eang. Mae
ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth eithriadol o fyd pensiynau wedi cynorthwyo’r
swyddogion a’r Panel i wneud penderfyniadau gwybodus ac wedi cyfrannu’n fawr
at ennill y gwobrau.    
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Mr Roger Jones
BSc Econ (Hons), CPFA
Cyfarwyddwr Adnoddau
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Rheoliadau Buddsoddi
Cyfyngiadau ar Fuddsoddi

Gan mai cynllun a gyllidir yw Cronfa Bensiwn Dyfed mae cyfraniadau ac arian y
Gronfa nad oes eu hangen ar hyn o bryd i dalu pensiynau a buddion, yn cael eu
buddsoddi a daw’r incwm ar y cyfryw fuddsoddiadau yn ôl i’r Gronfa. Nod y Gronfa
yw bod yn ddigonol i dalu pensiynau yn y dyfodol i gyn aelodau ac aelodau
presennol.

Ceir yn Rheoliadau’r CPLlL fframwaith ar gyfer y strategaeth fuddsoddi.

Caniateir ystod eang o fuddsoddiadau ond pennir cyfyngiadau neilltuol i sicrhau
bod y buddsoddiadau’n amrywiol a bod unrhyw risg yn cael ei gadw i’r lleiafswm
posib.

Y cyfyngiadau sy’n berthnasol i’r Gronfa yw:

Datganiad Egwyddorion Buddsoddi (DEB)
Mae’r Datganiad Egwyddorion Buddsoddi yn nodi egwyddorion buddsoddi y
Gronfa a’r modd y rheolir y buddsoddiadau yn unol â’r egwyddorion. Ymhlith yr
elfennau allweddol mae ystyriaethau cymdeithasol, amgylcheddol a moesegol;
arfer hawliau pleidleisio; polisi benthyg stociau a chydymffurfio ag egwyddorion
Myners.

Gellir gweld y DEB llawn yn yr Atodiad i’r adroddiad hwn.

Y Strategaeth Fuddsoddi
Dyrannu Asedau’n Strategol

Amcan y Strategaeth Fuddsoddi yw dod â’r enillion sy’n ofynnol gan y strategaeth
gyllido i fodloni rhwymedigaethau’r Gronfa dros amser ac i adennill unrhyw
ddiffyg yn y cyllid.  Yn ogystal â chynorthwyo i sefydlogi cyfraniadau’r cyflogwr
yn yr hirdymor a’u cadw cyn ised â phosib rhaid i’r enillion ar fuddsoddiadau a
gynhyrchir gan y Strategaeth hefyd adlewyrchu’r cydbwysedd rhwng sicrhau’r elw
mwyaf posib, gwarchod gwerth yr asedau a chyfateb y rhwymedigaethau (er
lleihau’r risgiau buddsoddi).

Mae’r Strategaeth yn adlewyrchu archwaeth y Gronfa i gymryd risg a’i
pharodrwydd i dderbyn anwadalwch tymor byr o fewn strategaeth hirdymor.
Seilir polisi rheoli risg y Gronfa ar amrywio’r dosbarth o asedau a’r rheolwyr
buddsoddi. Mae Panel Cronfa Bensiwn Dyfed wedi cwblhau adolygiad o’r
portfolio ecwiti a gellir gweld y dyraniad asedau strategol a ddiwygiwyd ar y
dudalen canlynol:

Buddsoddiadau’r Gronfa

Holl fuddsoddiadau mewn unrhyw bartneriaeth sengl 5%

Holl fuddsoddiadau mewn partneriaethau 15%

Holl fenthyca o’r Gronfa 10%

Holl fuddsoddiadau mewn gwarannau di-restr 15%

Holl fuddsoddiadau mewn daliadau sengl 10%

Holl adnau mewn unrhyw un banc 10%

Holl fuddsoddiadau mewn unedau buddsoddi a reolir gan 
unrhyw un corff 35%

Holl fuddsoddiadau mewn unrhyw un cytundeb yswiriant. 35%
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Meincnod
Blaenorol (%)

Ystod
(%)

Meincnod a
ddiwygiwyd (%)

Ystod
(%)

Ecwitis DU 39.0 37.5 - 40.5 39.0 37.5 - 40.5

Ecwitis Tramor 30.0 28.5 - 31.5 30.0 28.5 - 31.5

Gogledd America 10.00 5.00 - 15.00 10.00 5.00 - 15.00

Ewrop heb DU 10.00 5.00 - 15.00 5.00 0.00 - 10.00

Siapan 3.50 0.00 - 8.50 3.50 0.00 - 8.50

Rhimyn y Mor Tawel heb  
Siapan 3.25 0.00 - 8.25 3.25 0.00 - 8.25

Marchnaddoedd sy’n
amlygu 3.25 0.00 - 8.25 8.25 3.25 - 13.25

Eiddo Ledled Ewrop 10.0 10.0

Bondiau 20.0 18.5 - 21.5 20.0 18.5 - 21.5

Bondiau Mynegrifol y DU 10.00 5.00 - 15.00 10.00 5.00 - 15.00

Bondiau Corfforaethol y DU 10.00 5.00 - 15.00 10.00 5.00 - 15.00

Arian (yn cynnwys GAL) 1.0 0.0 - 10.0 1.0 0.0 - 10.0

Cyfanswm 100.0 100.0

Gweithredir Strategaeth Fuddsoddi y Gronfa gan reolwyr buddsoddi allanol.
Mae’r strwythur ar gyfer rheoli’r buddsoddiadau a swm yr asedau a reolir gan bob
rheolwr ar ran y Gronfa ar 31 Mawrth 2013 wedi’u nodi isod ac hefyd meant
wedi’u cynnwys yn y Gyfriflen. 

Rheolwr Mandad £miliwn

BlackRock Ecwitis y DU, Ecwitis Tramor, Bondiau ac Arian 1,487

Schroders Eiddo Lled Ewrop 93

Partners Group Eiddo Lled Ewrop 21

Cyfanswm 1,601

Perfformiad Buddsoddiadau
Cynyddwyd gwerth y Gronfa gan £200 miliwn (neu 14%) i £1.6 biliwn ar 31
Mawrth 2013.  Gellir gweld y ffigyrau perfformaid a achosodd y cynyddiad
hwn yn y tabl isod:

Mae cwmnioedd Olew a Nwy yn cynrychioli 9% o’r MSCI All Country World Index.

Categori’r 
Buddsoddiadau

Elw
(%)

Ecwitis DU 16.7

Ecwitis Tramor 16.3

Bondiau Ll’draeth y DU 5.2

Bondiau Corfforaethol y DU 13.1

Bondiau Mynegrifol y DU 11.6

Buddsoddiadau eraill -2.9

Eiddo 2.9

Cyfanswm elw 14.4



BlackRock
Fe berfformiwyd y strategaeth actif ecwitis y DU, UDA a Siapan yn is na’r indecs
ystod y cyfnod tra gwelwyd berfformiad gwell na’r indecs gan ecwitis Ewrop a’r
Chronfa Bondiau Corfforaethol Holl Stociau.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth yn adroddiad BlackRock.

Y deg uchaf o blith ecwitis yn ol pris y farchnad ar 31 Mawrth 2013

   

Daliad mewn 
cyfrannau A

Daliad mewn 
cyfrannau B

£14miliwn£24miliwn

£26miliwn

£14miliwn£19miliwn

£43miliwn £29miliwn £26miliwn£32miliwn

£19miliwn

Cyfrif
(%)

Indecs 
(%)

LA Universe
(WM) (%)

Safle 
(allan o 100)

Ecwitis DU 16.7 16.8 17.1 82

Ecwitis Gogledd America 18.8 19.3 18.7 66

Ecwitis Siapan 13.3 14.3 15.9 72

Ecwitis Ewrop 18 17.4 20.9 69

Ecwitis Rhimyn y Mor Tawel 19.8 19.7 19.3 46

Ecwitis Marchnadoedd sy’n
amlygu 7.0 7.7 12 78

Bondiau Ll’draeth y DU 5.2 5.2 6.3 25

Bondiau Corfforaethol y DU 13.1 12.0 12.5 25

Bondiau Mynegrifol y DU 11.6 11.7 11.2 55

Global Ascent (Sterling) -2.9 0.7 0.4 97

Cyfanswm y Gronfa 0.0 -0.6

8

Gwerth yr Asedau
Mae’r graff isod yn dangos y cynydd yng ngwerth buddsoddiadau’r Gronfa
dros y 10 mlynedd diwethaf.  Mae wedi cynyddu o £761 miliwn yn 2003-04 i
£1,601 miliwn yn 2012-13.

£miliwn

Buddsoddiadau’r Gronfa
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Schroders (Eiddo Lled Ewrop)

Mae perfformidau wedi bod yn well na’r feincnod gan fuddsoddiadau y DU a
chyfandir Ewrop.

Roedd ennillion DU wedi’u cefnogi ar y cyfan gyda daliadau’n drymach yn sector
swyddfeydd Llundain a buddsoddiadau sy’n canolbwyntio ar incwm.

Gwelwyd ennillion cryf o fuddsoddiadau Cyfandir Ewrop drwy dderbyn hwb o
symudiadau ariannol.

Mae’r graff isod yn dangos y cyfanswm elw yn berthnasol i’r feincnod am y
flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2013.

Cyflawnodd Schroders ennillion net o 2.5% i gymharu ag ennillion ‘AREF/IPD
UK Quarterly Property Fund Index Weighted Average’ o 0.3%

Gellir darganfod rhagor o wybodaeth yn adroddiad Schroders.
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Partners Group (Eiddo Lled Ewrop)

Mae perfformaid buddsoddiadau mewn eiddo yn cael ei fesur gan y Cyfrif
Adennill Fewnol (CAF), ffigwr fydd yn anweddol hyd nes fydd y gronfa yn
aeddfedu.  Dydi ennillion dros amser sy’n seiliedig ar lifoedd arian ddim yn ddull
ddibynnol o fesur perfformiad hyd nes fydd yr holl gyfalaf wedi’u gyfrannu ac
ennillion wedi eu dychwelyd i’r buddsoddwr.  Hyd hynny fydd CAF yn cynyddu
a gostwng yn seiliedig ar amseri llifoedd arian mewnol ac allanol.  

Mae’r tabl isod yn dangos y llifoedd arian hyd at 31 Mawrth 2013.  

Ar 31 Mawrth 2013, roedd prisiad y portfolio eiddo yn uwch na cost gwreiddiol y
buddsoddiad. 

Gellir darganfod rhagor o wybodaeth yn adroddiad Partners Group.

Roedd y portfolio eiddo yn y 28ain canradd yn y LA Universe (20fed allan o 74 o gronfeydd CPLlL sydd wedi buddsoddi mewn eiddo)

%

 

Portffolio Buddsoddiadau

Ymrwymiad £26.5 miliwn

Lefel ymrwymiad 88.39%

Lefel ymrwymiad - uniongyrchol 22.91%

Lefel ymrwymiad - eilradd 26.72%

Lefel ymrwymiad - cynradd 38.76%

Wedi’u fuddsoddi £17.9 miliwn

Lefel buddsoddi 67.49%

Partners Group Red Dragon, L.P.

Ymrwymiadau £30.0 miliwn

Cyfraniadau £20.6 miliwn

Cyfraniadau (mewn % o ymrwymiadau) 68.35%

Ymrwymiadau heb gyllid £9.4 miliwn

Dosbarthiadau £1.5 miliwn

Gwerth Ased Net £20.6 miliwn



Cronfa Bensiwn Dyfed – y Panel, Swyddogion,
Ymgynghorwyr, Rheolwyr ac Arbenigwyr   
Pennir rheolau a chyfrifoldebau’r Panel gan Bolisi Llywodraethu y Gronfa. 

Yn ystod 2012-2013 aelodau’r Panel oedd:

Y Cynghorydd Wyn Evans  
Cadeirydd y Panel

Y Cynghorydd Terry Davies (MBE)  
Aelod o’r Panel   

Y Cynghorydd Siân Thomas (M.A., M.Add)    
Aelod o’r Panel   

Y Cynghorydd Philip Hughes  
Dirprwy Aelod o’r Panel 

Bu swyddogion canlynol Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhai o gyfarfodydd y Panel
hefyd a/neu weithredu fel ymgynghorwyr:

Mr Roger Jones, BSc (Anrh) Econ, CPFA  
Cyfarwyddwr Adnoddau

Mr Chris Moore, FCCA 
Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol 

Mr Anthony Parnell, FCCA  
Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn

Mr Kevin Gerard, MIPPM  
Rheolwr Pensiynau

10 Buddsoddiadau’r Gronfa

Mae Panel Cronfa Bensiwn Dyfed wedi mabwysiadu y Cod Ymarfer ar
Sgiliau a Gwybodaeth Pensiynau y Sector Gyhoeddus. Mae’r Cod yn gosod y
gwybodaeth a’r sgiliau sydd angen ar bob un sy’n ymwneud a llywodraethu
cynlluniau pensiwn fel yr argymellwyd gan yr Arglwydd Hutton yn ei
adroddiad ar bensiynau y sector gyhoeddus. 

Bu’r Panel a’r swyddogion mewn amrywiol gyrsiau hyfforddi, seminarau a
chynadleddau yn ymwneud â materion gweinyddu a buddsoddi. Darparwyd
y rhain gan reolwyr y gronfa, ymgynghorwyr, y swyddogion a chymdeithasau
llywodraeth genedlaethol a llywodraeth leol. 

Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol y Gronfa yw:

Mr Eric Lambert

Mae Mr Lambert yn rhoi cyngor i’r Panel ar bob agwedd ar reoli
buddsoddiadau mewn cyfarfodydd chwarterol ac mewn cyfarfodydd ad hoc,
yn ôl y galw.

Y rheolwyr a’r ymgynghorwyr eraill sy’n cyfrannu i’r Gronfa yw:

BlackRock, Schroders, Partners Group Eversheds   
Rheolwyr Buddsoddiadau Ymgynghorwyr Cyfreithiol

WM Performance Services Mercer 
Cwmni Mesur Perfformiad Actiwari 

Northern Trust Swyddfa Archwilio Cymru 
Gwarchodwr Archwilydd Allanol

Cyfarfodydd y Panel 2012 - 13
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Gymdeithas Genedlaethol y Cronfeydd Pensiwn (NAPF)
Mae NAPF yn bodoli er mwyn hybu amgylchedd lle mae pobl yn medru cynilo
ar gyfer ymddeol gyda hyder drwy eu gweithleoedd, mae arolygon yn gyson yn
dangos mai’r gweithle yw’r dewis poblogaidd pan yn cynilo ar gyfer ymddeol.

Mae NAPF yn darparu aelodau’r Panel a Swyddogion gyda mewnwelediad heb ei
ail i fewn i’r datblygiadau diweddaraf yn diwydian pensiynau.  Mae ganddo
berthynas gwaith agos ac effeithiol gyda Gweinidogion, Aelodau Seneddol,
swyddogion a rheoleiddwyr ac mae’n cael ei gydnabod fel y prif gorff i
gynrychioli pensiynau’r gweithle.

Yn ystod 2012-13, roddodd NAPF dystiolaeth i’r Mesur Pensiynau Gwasanaeth
Cyhoeddus gan dynnu sylw at feysydd lle fyddai’r Mesur ddim yn gweithio i’r
CPLlL, gan arwain at newidiadau yn cael ei wneud i’r Mesur.  Fe wnaeth NAPF
hefyd sicrhau cynydd yng nghap ar bartneriaethau cyfyngedig yn y rheoliadau
buddsoddi y CPLlL.

  

Fforwm Cronfa Bensiwn Awdurdodau Lleol (LAPFF)
Mae’r Panel yn cydnabod fod safle’r Gronfa fel cyfranddaliwr yn y cwmnioedd
sydd yn ei portffolio buddsoddi yn dod gyda dyletswydd i annog arferion
cymdeithasol gyfrifol.  Am y rheswm hwn, mae’r Panel yn gweld aelodaeth y
Gronfa i LAPFF yn ddull pwerus i gysylltu a herio cwmioedd fel fod angen, yn
hytrach na dadfuddsoddi os nad yw’n cytuno a’i arferion presennol.

Cymdeithas gwirfoddol yw LAPFF wedi’i ymwneud o 56 o gronfeydd CPLlL yn y
DU.  Mae’n bodoli i hyrwyddo diddordebau buddsoddi cronfeydd bensiwn
awdurdodau lleol, ac i wneud y gorau o’u dylanwad fel cyfranddaliwyr i
hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol cofforaethau a safonau uchel o lywodraethu
corfforaethol yn y cwmnioedd meant yn buddsoddi ynddo.

Mae LAPFF wedi tyfu i fod yn un o’r lleisiau arweiniol mewn llywodraethu
corfforaethol a buddsoddi cyfrifol yn y DU, drwy gynrychioli gronfeydd
awdurdodau lleol yn dal fwy nag £115 biliwn mewn asedau o dan reolaeth.

Mae’r rhestr isod yn dangos cyflawniadau LAPFF yn ystod 2012:

• Cychwynoedd ymgysylltiadau dwys gyda 91 o gwmnioedd.  Cynhaliwyd 34
cyfarfod wyneb yn wyneb a galwadau cynadledda gyda cwmnioedd i drafod
materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu corfforaethol.

• Roedd bron 75% o’r gweithgareddau ymgysylltu wedi’u wneud ar lefel bwrdd
gyda cadeiryddon, prif weithredwyr a chyfarwyddwyr anweithredol.

• Bu bron 60% o’r gweithgareddau wedi arwain at ganlyniad cadarnhaol yn
ystod y flwyddyn – naill ai gyda cytundeb i drafod ymhellach gyda LAPFF neu
gyda gwelliannau cymhedrol neu sylweddol i ymarferion y cwmni.

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn aelod o Gymdeithas Genedlaethol y Cronfeydd Pensiwn (NAPF) a Fforwm Cronfa Bensiwn Awdurdodau Lleol (LAPFF).

Mae Banciau yn cynrychioli 9% o’r MSCI All Country World Index.
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Cyflwyniad 
Yn yr adroddiad hwn, rydym yn rhoi trosolwg o berfformiad eich cronfa, yn
edrych ar rai o’r prif ddigwyddiadau mewn marchnadoedd o gwmpas y byd ac yn
crynhoi’r gwaith a wnaethom ar y cyd dros y cyfnod.

Adolygiad o’r farchnad a’r economi, y flwyddyn a ddaeth i
ben 31 Mawrth 2013

Yn y diwedd bu 2012 yn flwyddyn gadarnhaol i bron pob rhan o’r farchnad, ond
cryfder polisi ariannol yn hytrach na ffactorau sy’n cael eu hysgogi gan y galw a
gynhaliodd yr enillion ar asedau. Parhaodd yr adferiad risgiau a ddechreuodd ym
mis Mehefin yn gryf ar ddechrau 2013 ond pallodd yn ddiweddarach yn y
chwarter wrth i’r momentwm economaidd arafu ac wrth i risgiau gwleidyddol
ailymddangos.

Diffiniwyd ail chwarter 2012 gan ansicrwydd buddsoddwyr yn ailymddangos a
marchnad wannach ar gyfer asedau risg. Cafodd cyndynrwydd i gymryd risgiau -
rhywbeth oedd wedi codi ei ben yn gyntaf wrth i’r data economaidd ddechrau
dirywio ym mis Mawrth - ei waethygu gan bryderon ynghylch yr etholiadau yng
Ngwlad Groeg ac yn Ffrainc ac iechyd system fancio Sbaen. Parhaodd data
economaidd byd-eang i arafu, gyda darlleniadau gweithgarwch is a data arolygon
economaidd gwannach o’r rhan fwyaf o’r rhanbarthau yn pwyso ar farchnadoedd
ecwiti a nwyddau. Yn yr amgylchedd hwn lle mae cyndynrwydd i gymryd risgiau,
perfformiodd y bondiau llywodraeth, a ystyrir yn hafan ddiogel, yn well er bod yr
arenillion gwirioneddol yn dal i fod yn isel, wrth i fuddsoddwyr ymdrechu i
warchod cyfalaf. Perfformiodd marchnadoedd ecwiti’n wael, ond adenillwyd rhai
colledion ym mis Mehefin, yn sgil rhoi braslun o gyfres o ‘gamau nesaf ’ gan
swyddogion ardal yr ewro a rhywfaint o sefydlogi mewn datganiadau data
economïau datblygedig. Roedd Tsiena’n danberfformiwr amlwg tua diwedd yr ail

chwarter, wrth i ddata gweithgarwch fod yn is na’r disgwyl er gwaethaf llacio
polisi a gostyngiad pwysau chwyddiannol yn ddiweddar.

Yn y trydydd chwarter cyhoeddodd cronfa ffederal yr Unol Daleithiau QE3, sef
rhaglen lliniaru meintiol benagored wedi’i bwriadu i symbylu’r farchnad lafur a
lleihau diweithdra. Hefyd, cyhoeddodd Banc Canolog Ewrop ei raglen amodol i
brynu bondiau a’i fecanwaith sefydlogrwydd sydd wedi’u bwriadu i gynorthwyo
gwladwriaethau sofran Ewropeaidd sydd mewn cyni. Arweiniodd y lleihad
canfyddedig yn y risg presennol y bydd yr enillion yn llai na’r disgwyl yn ardal yr
ewro at adferiad sydyn o ran asedau risg, er nad oedd llawer o welliant
gwirioneddol mewn hanfodion economaidd, yn enwedig yn y cenhedloedd
Ewropeaidd ymylol. Parhaodd data economaidd yr Unol Daleithiau i fod yn
gymysg, gyda datblygiadau cadarnhaol yn y farchnad dai ac optimistiaeth
defnyddwyr wedi’u bwrw i’r cysgod braidd gan gynhyrchu diwydiannol gwan a
diweithdra uchel. Mewn marchnadoedd datblygol, roedd yna rai pryderon o hyd
ynghylch a oedd mesurau polisi’n ddigon i frwydro yn erbyn twf sy’n arafu, ac o
ganlyniad roedd ecwitïau Tsieina, yn arbennig, ar ei hôl hi yn ystod y cyfnod. 

Roedd chwarter olaf 2012 yn gadarnhaol i raddau helaeth ar gyfer asedau risg
wrth i liniaru ariannol byd-eang parhaus ac agwedd fwy gobeithiol ymysg
buddsoddwyr arwain at enillion ar draws dosbarthiadau asedau. Yn yr Unol
Daleithiau, cytunwyd ar drefniant ar 31 Rhagfyr i osgoi effaith uniongyrchol
gwerth $600 biliwn o godiadau treth a thoriadau gwariant (y cyfeirir atynt yn aml
fel y ‘Clogwyn Cyllidol’). Parhaodd data tai a chyflogaeth yr Unol Daleithiau i
wella, gan effeithio’n gadarnhaol ar agweddau defnyddwyr a buddsoddwyr fel ei
gilydd. Parhaodd ecwitïau Ewropeaidd â’r adferiad cryf a ddechreuodd ym mis
Mehefin ar ôl y cyhoeddiad y byddai Banc Canolog Ewrop yn gwneud ‘beth
bynnag mae ei angen’ i achub yr ewro. Rhoddodd Banc Canolog Ewrop fanylion
gan gyhoeddi’r rhaglen Trafodion Ariannol Llawn (Outright Monetary
Transactions / OMT) ar 6 Medi, gan roi stop cefn i argyfwng dyled y

Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2012 - 2013
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gwladwriaethau sofran Ewropeaidd a rhoi hwb arall i adferiad yn ecwitïau ardal
yr ewro a chwymp nodedig yn arenillion bondiau llywodraeth ymylol. Yn Asia,
enillodd hanes twf Tsieina rywfaint o fomentwm wrth i’r ofnau am ‘laniad caled’
ddiflannu bron yn llwyr. Adferodd ecwitïau Japaneaidd 16% wrth i’r
marchnadoedd gael eu gwthio’n uwch gan y tebygrwydd y byddai’r llywodraeth
newydd dan arweiniad Shinzo Abe yn cyflwyno polisi ariannol mwy ymosodol.

Dechreuodd 2013 gydag adferiad rhyddhad grymus mewn marchnadoedd ecwiti
wrth i awydd gwell am risg fwrw cysgod dros risgiau macro parhaus i economi’r
byd. Cafodd buddsoddwyr eu calonogi gan arwyddion gweddol o welliant
economaidd o ddwy economi fwyaf y byd yn ogystal ag absenoldeb penawdau
negyddol o Ewrop. Pallodd yr adferiad risgiau ym mis Chwefror, fodd bynnag,
wrth i fomentwm economaidd arafu a risgiau gwleidyddol ailymddangos. Yn yr
Unol Daleithiau, daeth y cyfyngiad ar y gyllideb (budget sequester) i rym ar 1
Mawrth am nad oedd gwleidyddion yn gallu cytuno ar raglen polisi cyllidol
hirdymor. Dioddefodd Ewrop ergyd gwleidyddol hefyd pan orffennodd yr
etholiad yn yr Eidal heb i un ymgeisydd gael mwyafrif. Nid yw’r wlad wedi
sefydlu llywodraeth glymblaid eto. Ym mis Mawrth, yn sgil argyfwng bancio
difrifol yng Nghyprus, ailstrwythurwyd ei dau fanc fwyaf ac, yn bwysig, tynnwyd
sylw at ba mor fregus yw system fancio ac ariannol yr Undeb Ewropeaidd. A
diystyru risgiau negyddol, mae banciau canolog yn parhau i ddarparu cymorth
byrdymor trwy ailddatgan polisïau ariannol llac mewn ymdrech i hybu twf ac
adfer hyder mewn marchnadoedd cyfalaf. Yn fwyaf nodedig, cyhoeddodd Banc
Japan yn gynnar ym mis Ebrill ei fod yn bwriadu dyblu ei sylfaen ariannol a
chodi chwyddiant i 2% cyn pen dwy flynedd trwy raglen ymosodol i brynu
asedau. Gyda marchnadoedd i bob golwg â stop cefn gan bolisïau banciau
canolog, amser a ddengys i ba raddau y bydd prisiau asedau uwch yn trosi i dwf
byd-eang hirdymor mwy cynaliadwy yn y misoedd i ddod.

Yn erbyn y cefndir hwn, roedd enillion ecwiti’n gryf yn y flwyddyn a ddaeth i ben
ar 31 Mawrth 2013 mewn termau absoliwt ac o’u cymharu â’r cyfnod adrodd
blaenorol.  Marchnadoedd yr Unol Daleithiau a Chanada a berfformiodd orau,
gan gynyddu 20% yn nhermau sterling, gyda marchnadoedd Ewrop, Basn y Môr
Tawel a’r Deyrnas Unedig yn ail agos.  Enillodd ecwitïau Japaneaidd ganran
anrhydeddus o 14.3%, ond roedd marchnadoedd datblygol ar ei hôl hi gan ennill
dim ond 7.7%, nad oedd yn ddigon i adennill colledion y 12 mis blaenorol.

Parhaodd giltiau’r Deyrnas Unedig i sicrhau enillion da wrth i brisiau godi, ac
wrth i arenillion ddisgyn, ar gefn rhagor o liniaru meintiol gyda giltiau nominal

yn ennill 5.3% a giltiau mynegai-gysylltiedig yn ennill 11.7% dros y cyfnod
deuddeng mis. Roedd enillion bondiau corfforaethol y Deyrnas Unedig gryn
dipyn yn fwy na giltiau gan ennill 13.7% dros y cyfnod.

Mae’r graff isod yn dangos perfformiad gwahanol ddosbarthiadau o asedau yn
ystod y flwyddyn a adolygir: 

Ffynhonnell: BlackRock. Holl elw yn Sterling
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Newidiadau i’r portffolio
Ers mis Mawrth 2010 mae asedau’r Gronfa Bensiwn a reolir gan BlackRock wedi
cynnwys dau bortffolio ar wahân.  Mae’r ‘Prif Bortffolio’ yn cynnwys oddeutu
90% o holl asedau’r Gronfa.  Mae BlackRock hefyd yn rheoli ‘Portffolio wedi’i
Storio’ sy’n parhau i gael ei ddadfuddsoddi dros amser i ariannu portffolios eiddo
gyda Schroders a Partners. Ym mis Rhagfyr 2012, cyflwynodd y Gronfa Bensiwn
ddyraniad meincnod newydd a leihaodd y dyraniad i ecwitïau Ewropeaidd
gweithredol 5.5% er mwyn buddsoddi mewn ecwitïau marchnadoedd datblygol
goddefol. 

Y Prif Bortffolio

Portffolio Cadw

Crynodeb o berfformiad blynyddol BlackRock
Ym mlwyddyn y cynllun hyd 31 Mawrth 2012, roedd yr enillion ar fuddsoddiad
BlackRock ar gyfer Prif Bortffolio Cynllun Pensiwn Dyfed yn 15.4% o’u cymharu
â’r enillion mynegai o 15.8%.  Tanberfformiodd strategaethau ecwitïau
gweithredol y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau a Japan o’u cymharu â’u
mynegeion yn ystod y cyfnod, a hynny rhwng 0.4% a 0.9%, a pherfformiodd
strategaethau bondiau corfforaethol gweithredol Ewrop 0.6% yn well na’u
mynegai a pherfformiodd rhai’r Deyrnas Unedig 1.1% yn well na’u mynegai.
Lleihaodd dyrannu asedau’n dactegol ychydig dros y cyfnod.   O ran asedau sy’n
tracio mynegeion, traciodd yr holl gronfeydd a phortffolios eu priod feincnodau
mynegai o fewn y goddefiannau disgwyliedig. 

Ecwitïau gweithredol 
Mae strategaeth ecwitïau gweithredol BlackRock yn defnyddio amrywiaeth o
wahanol ddirnadaethau i benderfynu pa stociau i ddal mwy ohonynt na’r
meincnod yn ein cronfeydd.  Y dirnadaethau hyn yw:

• Gwerth Cymharol: dengarwch cymharol stociau wedi’i seilio ar 
sylfaenolion yr adroddir arnynt ac a ragwelir;

• Ansawdd: cryfder ariannol y cwmni wedi’i asesu trwy ei ddatganiadau 
ariannol yr adroddir arnynt a’i weithgarwch corfforaethol;

• Agwedd: ymddygiad dadansoddwyr buddsoddi, pobl sy’n cymryd rhan 
yn y farchnad a signalau eraill yn y farchnad ariannol;

• Signalau cyflym: effaith hylifedd a llifoedd dros gyfnodau byrrach o 
amser;

• Diwydiant/Themâu: cipio sylfaenolion a rhagolygon diwydiannau a 
pherthnasoedd arwain-oedi rhwng stociau.

Perfformiodd portffolio ecwitïau gweithredol y Deyrnas Unedig 0.4% yn is na’i
feincnod dros y cyfnod 12 mis.  Ni pherfformiodd y strategaeth yn dda yn ail
chwarter 2012 pan oedd marchnadoedd yn disgyn lleihaodd gwerth y
dirnadaethau.  Fodd bynnag, adferodd y strategaeth wedi hynny gyda’r
dirnadaethau Gwerth ac Agwedd yn ychwanegu gwerth yn ystod gweddill y
cyfnod.

Dioddefodd cronfa ecwitïau gweithredol yr Unol Daleithiau o enillion gwael i’r
signal Ansawdd wrth i stociau o ansawdd gwaeth berfformio’n well yn y farchnad
oedd yn codi’n gryf. I’r gwrthwyneb, elwodd y gronfa ecwitïau gweithredol
Ewropeaidd o enillion cryf i’r signalau Agwedd a Chyflym.

Dosbarth yr Asedau Y Meincnod a Ddyrannwyd  (%) Ystod (%)

Ecwitis DU 43.5 +/-1.5

Cyfanswm Ecwitis Tramor 33.5 +/- 1.5

Ecwitis Gogledd America 11.0 +/- 5.0

Ecwitis UD 10.3           

Ecwitis Canada 0.7

Ecwitis Siapan 4.0 0.0 - 9.0

Ecwitis Ewrop heb DU 5.5 +/- 5.0

Ecwitis Rhimyn y Mor Tawel heb Siapan 3.8 0.0     – 8.8

Ecwitis Marchnadoedd sy’n amlygu 9.2 4.2 - 14.2

Incwm sefydlog 22.0 +/- 1.5

Cronfa Bondiau Corff’l Holl Stociau 11.0 +/- 5.0

Bondiau mynegrifol wedi eu didoli 11.0 +/- 5.0

Arian Parod 1.0 0 – 2.5

Global Ascent (Sterling) Ltd 1.0 +/- 0.5

Arian 0.0 0-1.0

Cyfanswm 100.0

Dosbarth yr Asedau Y Meincnod a Ddyrannwyd  (%) Ystod (%)

Stociau Gilt Llog sefydlog y DU 50 n/a

Bondiau mynegrifol wedi eu didoli 50 n/a

Cyfanswm 100
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Incwm sefydlog gweithredol a dyrannu asedau’n dactegol
Gan symud i asedau llog sefydlog a reolir yn weithredol, curodd cronfa bondiau
corfforaethol y Deyrnas Unedig BlackRock a ddelir yn y Prif Bortffolio ei
meincnod mynegai gan 1.2% a thros y cyfnod 12 mis a chan 1.2% y flwyddyn
dros y tair blynedd hyd ddiwedd Mawrth 2013.  Mae’r rhan fwyaf o’r perfformiad
hwn wedi dod o ddewis da o ran diwydiannau a gwarannau yn enwedig yn ail a
thrydydd chwarteri 2012 pan oedd y gronfa mewn sefyllfa dda i elwa ar
anwadalrwydd yn y marchnadoedd credyd.  Yn ddiweddarach yn y cyfnod,
ychwanegodd y ffaith fod gennym lai o fondiau goruwchgenedlaetholion a
gwladwriaethau sofran na’r meincnod werth sylweddol gan fod y sector hwn wedi
perfformio’n waeth na’r farchnad.  Ychwanegwyd gwerth gan ddyrannu
adnoddau dros y cyfnod hefyd ond lleihawyd gwerth gan ein lleoliad o ran
cyfraddau llog a ffactorau eraill.

Yn olaf, mae cronfa Global Ascent BlackRock yn rhoi i Gronfa Bensiwn Dyfed
fynediad i droshaen dyraniadau asedau tactegol wedi’i seilio ar ffactorau macro-
economaidd byd-eang. Lleihaodd gwerth y gronfa ychydig yn ystod y flwyddyn;
signalau arian cyfred marchnadoedd datblygedig oedd y prif ffactor a leihaodd ei
gwerth.   

Cysylltu yn ystod y flwyddyn 
Yn ystod cyfnod yr adolygiad, cyflwynodd BlackRock adroddiad ffurfiol i’r Panel
Buddsoddi bedair gwaith: dwywaith yn swyddfeydd BlackRock yn Llundain a
dwywaith yn Llanelli.  Hefyd rhoddodd BlackRock gyflwyniad i’r cyflogwyr sy’n
noddi yn y Cyfarfod Ymgynghorol Blynyddol ym mis Medi.

Mr Alex Carpenter
Rheolwr Gyfarwyddwr, 
BlackRock

Mae Nwyddau Cyfalaf yn cynrychioli 7% o’r MSCI All Country World Index.
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Cefndir
Penodwyd Schroders yn ffurfiol i reoli mandad eiddo aml-reolwr Ewrop gyfan ar
ran y Gronfa ar 8fed Mawrth 2010. Ein hamcan yw buddsoddi mewn nifer o offer
eiddo anuniongyrchol ledled y Deyrnas Unedig a chyfandir Ewrop. Ar y dechrau
ymrwymwyd £88 miliwn i’w buddsoddi.

Y cynnydd hyd yma
Ar 31ain Mawrth 2013, roedd tua £86 miliwn o’r ymrwymiad gwreiddiol wedi
cael eu defnyddio, sef oddeutu 98% o’r dyraniad gwreiddiol i Schroder Property
Investment Management.  At hynny, mae oddeutu £3 miliwn (3%) ychwanegol
wedi cael eu hymrwymo i gronfeydd eiddo ac yn aros i gael eu defnyddio gan y
rheolwyr. Bydd ymrwymiadau’r dyfodol yn cael eu cyllido o arian parod
ymrwymedig nas defnyddiwyd eto ac o arian parod sydd wedi cronni mewn
cyfrif.

Ar ddiwedd y chwarter roedd
83.9% o’r buddsoddiadau
sylfaenol mewn eiddo yn y
Deyrnas Unedig, roedd 14.7%
mewn eiddo ar gyfandir Ewrop ac
roedd y gweddill, sef 1.4%, yn cael
ei ddal mewn arian parod. Pan
ddefnyddir y cwbl rydym yn
disgwyl y bydd oddeutu 85% o’r
portffolio yn cynnwys asedau yn y
Deyrnas Unedig a’r gweddill ar
gyfandir Ewrop.

Amcangyfrifwn, dros y tymor hir, fod tua thraean o’r perfformiad yn deillio o
gyfrannau mewn sectorau a bod y ddau draean arall yn cael eu hysgogi gan
ddetholiadau cronfeydd unigol. Gyda hyn mewn golwg mae portffolio’r Deyrnas
Unedig wedi’i strwythuro i adlewyrchu’n fras farn y cwmni am y safleoedd sector
a ffefrir. Ar hyn o bryd mae gan bortffolio’r Deyrnas Unedig gyfran lai na’r
meincnod mewn siopau’r stryd fawr draddodiadol a swyddfeydd rhanbarthol, sef
rhai o’r rhannau o’r farchnad sy’n perfformio’n waeth, ond mae ganddo gyfran
fwy na’r meincnod yn y sectorau canolfannau siopa dethol, parciau manwerthu,
swyddfeydd yn Llundain, eiddo diwydiannol ac amgen. Mae safle’r portffolio
mewn sectorau amgen, sy’n cynnwys llety myfyrwyr, gofal iechyd a hamdden, yn
debygol o gynyddu pan ddefnyddir holl gyllid y portffolio.

Mae pwysoliad sectorau portffolio presennol y DU mewn perthynas a’r
meincnod wedi’u nodi isod:

DU (83.9%)

Arian (1.4%)Cyfandir Ewrop
(14.7%)

Schroders

Ffynhonnell: Schroders, 31 Mawrth 2013
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Mae portffolio Ewrop, sef 14.7% o holl werth y portffolio, wedi cael ei strwythuro
er mwyn bod ag eiddo amrywiol yn y rhanbarth ond gan ganolbwyntio ar
economïau cryfach gogledd a gorllewin Ewrop. Mae tua hanner y portffolio
wedi’i fuddsoddi mewn asedau manwerthu lle mae’r eiddo mewn canolfannau
siopa blaenllaw yn bennaf. Mae’r sector mwyaf ond un, eiddo diwydiannol, yn
canolbwyntio ar y pwyntiau trafnidiaeth mawr a disgwylir y bydd hyn yn
cynyddu wrth i’r ymrwymiadau nas defnyddiwyd eto gael eu buddsoddi..

Perfformiad
Mae perfformiad y portffolio wedi bod yn well na’r meincnod dros y deuddeng
mis diwethaf. Mae’r buddsoddiadau yn y Deyrnas Unedig ac ar gyfandir Ewrop
fel ei gilydd wedi perfformio’n well na’r meincnod.

Mae enillion y Deyrnas Unedig wedi cael eu hysgogi gan gyfran fwy na’r
meincnod yn y sector swyddfeydd yn Llundain a buddsoddiadau sy’n
canolbwyntio ar incwm. Rydym wedi cynyddu cyfran yr ail yn y portffolio yn
bennaf trwy fuddsoddiadau yn y sector buddsoddiadau amgen lle mae’r enillion
incwm wedi bod yn gymharol uchel a sefydlog.

Mae’r buddsoddiadau ar gyfandir Ewrop wedi sicrhau enillion cryf dros
ddeuddeng mis, yn rhannol gyda hwb gan symudiadau arian cyfred. Fodd
bynnag, mae’r perfformiad yn anwadal o hyd mewn amgylchedd macro-
economaidd gwan. Mae cyfran y portffolio ar gyfandir Ewrop yn cynnwys
asedau yng ngogledd a gorllewin Ewrop yn bennaf, y disgwyliwn iddynt fod yn
gryfach na’r gwledydd yn ne Ewrop. 

Dyraniad y Portffolio Ewropeaidd yn ol Sectorau

Arall(14.6%)

Y Weriniaeth Tsiec (7.9%)

Ffrainc (14.9%)

Yr Almaen (8.2%)

Swyddfeydd (12.3%)

Diwydiannol / logisteg
(29.0%)

Manwerthu (52.0%)

Ymrwymiadau heb eu tynnu  (6.3%)

Arall (0.4%)

Yr Eidal (12.1%)

Gwlad Pwyl (12.4%)

Gwlad Belg (4.3%)

Sweden(19.3%)

Ymrwymiadau heb eu tynnu (6.3%)

Dyraniad y Portffolio Ewropeaidd yn ol Gwledydd

Ffynhonnell: Schroders, 31 Mawrth 2013

Ffynhonnell: Schroders, 31 Mawrth 2013
-

Jaguar, Milton Keynes - un o fuddsoddiadau DU y Gronfa 
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Y rhagolygon yn y Deyrnas Unedig
Cadarnhaodd y Gyllideb ym mis Mawrth fod economi’r Deyrnas Unedig yn
sownd mewn cors o hyd, a bod refeniw gwan o drethi’n methu â chyfateb â
gofynion gwariant y llywodraeth sy’n gyndyn o uchel. Yng ngoleuni hyn nid yw’n
syndod bod gwariant defnyddwyr ac agweddau busnesau yn y Deyrnas Unedig
yn ddi-sbonc o hyd, a’i bod yn debygol mai ychydig iawn o dwf fydd yng
ngwerthoedd rhenti eiddo masnachol yn y Deyrnas Unedig yn y rhan fwyaf o is-
sectorau yn y flwyddyn i ddod. Er hynny, mae’r bobl sy’n cymryd rhan mewn
diwydiant wedi dod yn fwy cadarnhaol yn y chwarteri diweddar ynglŷn ag
enillion yn y dyfodol, a bellach mae aelodau o’r Investment Property Forum yn
disgwyl enillion o 5.2% yn 2013 a 7.4% y flwyddyn dros y 5 mlynedd nesaf. 

Yn y sector manwerthu mae nifer o gwmnïau amlwg wedi methu dros y
deuddeng mis diwethaf, gyda Clinton Cards, Game, HMV a Blockbuster i gyd yn
mynd i ddwylo gweinyddwyr. Mewn gwrthgyferbyniad, mae gwariant ar
hamdden wedi bod yn hynod gadarn. Er bod defnyddwyr yn prynu cerddoriaeth
a ffilmiau trwy sianelau ar-lein fwyfwy, mae gweithredwyr sinemâu a bwytai wedi
manteisio’n llwyddiannus ar y rhyngrwyd trwy ddefnyddio talebau a chynigion
arbennig eraill i ddenu cwsmeriaid newydd.

Mae’r rhan fwyaf o'r marchnadoedd meddiannaeth yn debygol o aros yn isel yn
2013, wrth i denantiaid aros am arwyddion adferiad parhaus yn yr economi cyn
ymrwymo i gymryd lle newydd. Disgwylir i farchnad swyddfeydd canol Llundain
gyflwyno twf rhenti cryf o 2014 ymlaen, a’r tu allan i’r  brifddinas rydym yn
parhau i ffafrio rhannau o’r farchnad lle mae rhenti wedi sefydlu lefel sylfaenol
newydd ac yn cynnig y potensial i dyfu. Gan fod prinder stoc ar gael, dyled yn
cynyddu a buddsoddwyr ecwiti’n dal yn weithredol, rydym yn credu y bydd
rhywfaint o arian yn symud i ffwrdd o asedau dethol ar brydlesi hir i mewn i
asedau sy’n tyfu.

Y rhagolygon ar Gyfandir Ewrop
Disgwyliwn y bydd llai o risg chwalu ardal yr ewro yn annog buddsoddwyr
domestig i ddod yn ôl i’r farchnad yn 2013 ac y bydd hyn, ar y cyd gyda’r ffaith
bod dyled ychydig yn haws ei chael, yn atal y duedd ar i fyny mewn arenillion
eiddo eilaidd yng ngogledd Ewrop. Fodd bynnag, mae galw gwan gan denantiaid
yn debygol o danseilio rhenti yn y tymor byr, gan arwain at leihad bach
rhagamcanol mewn gwerthoedd cyfalaf cyfartalog ar draws gogledd Ewrop yn
2013, gyda’r Almaen a Sweden yn gwneud orau. Bydd gwerthoedd cyfalaf yn ne
Ewrop yn gostwng yn fwy, yn arbennig yn Sbaen lle gellid gweld ton o
werthiannau oherwydd cyni.

Gan edrych ymhellach i’r dyfodol, disgwyliwn y bydd adferiad mewn rhenti
swyddfeydd mewn llond llaw o ddinasoedd mawr sydd â chyfraddau gwacter isel
(e.e. Munich, Stockholm, Vienna) yn 2014, ac mae’n bosibl y bydd codiad
cyfyngedig hefyd mewn rhai canolbwyntiau technegol llai. Rhagwelwn hefyd
gyfleoedd da mewn rhai rhannau o’r sector manwerthu, megis siopau manwerthu
cyfleustra yng nghanol dinasoedd ac mewn cyrchfannau twristiaeth, a
disgwyliwn y bydd twf manwerthu ar-lein yn hybu’r galw am unedau logisteg llai
ar ymylon dinasoedd mawr. 
Llifoedd cyfalaf byd-eang i eiddo yn y Deyrnas Unedig
Buddsoddwyr tramor a gafwyd yn bennaf mewn rhannau o farchnad eiddo tiriog
masnachol y Deyrnas Unedig ers 2008 ac mae eu presenoldeb yn dal i dyfu. Ar
ddechrau 2013 cyfalaf rhyngwladol oedd y tu ôl i 51% o’r holl drafodion
buddsoddi yn y Deyrnas Unedig, gan godi i 73% ym marchnadoedd swyddfeydd
canol Llundain. Nid yw’r diddordeb byd-eang hwn yn beth cwbl newydd; o ganol
y 1980au ymlaen daeth buddsoddwyr o Japan, y gwledydd Nordig ac America i
farchnad y Deyrnas Unedig, ac wedyn prynwyr o’r Almaen ac Iwerddon yn y
1990au ac, yn fwy diweddar, o’r Dwyrain Canol ac Asia. Heddiw mae apêl
marchnad eiddo’r Deyrnas Unedig yn wirioneddol fyd-eang, wrth i fuddsoddwyr
o Affrica a De America ymuno â’r partïon mwy sefydledig.

Mae buddsoddwyr yn cael eu denu i’r Deyrnas Unedig oherwydd ei
marchnadoedd aeddfed a thryloyw a reoleiddir yn dda, ei fframwaith trethi sy’n
fanteisiol i fuddsoddwyr, a’i rhwystrau bach iawn i berchnogaeth eiddo. Mae
statws y Deyrnas Unedig fel hafan ddiogel ac ansicrwydd ynglŷn â dyfodol yr
ewro hefyd wedi bod yn ffactorau allweddol sy’n esbonio’r llif cyfalaf i mewn i’r
Deyrnas Unedig. Yn 2012, buddsoddwyd £32.5 biliwn mewn eiddo masnachol yn
y Deyrnas Unedig, ac roedd 54% o’r swm hwnnw’n ymwneud â phrynwr tramor.
Mae’r ffigur hwn yn codi i 68% ar gyfer canol Llundain, mwy nag Efrog Newydd
(31%), Paris (43%) a Frankfurt (50%). (Ffynhonnell y data: Jones Lang LaSalle,
Chwefror 2013, ‘Capital Markets Research – Real Estate Flows’). 

Yn y Deyrnas Unedig, marchnad eiddo tiriog canol Llundain fu prif gyrchfan
cyfalaf rhyngwladol, diolch i’w safle fel canolbwynt ariannol byd-eang, cyrchfan
twristiaeth a chanolfan ddiwylliannol. Mae maint mawr lleiniau tir, natur amlwg
a chyfamodau cadarn asedau swyddfa dethol yng nghanol Llundain wedi’u
gwneud yn eithriadol o boblogaidd gyda phrynwyr tramor a hwy yw testun 70%
o drafodion, er bod galw hefyd am asedau manwerthu megis y rheiny ar Bond
Street. Mae galw mor sylweddol am yr asedau dethol hyn wedi gwthio arenillion i
lawr bron i’r lefelau a welwyd cyn yr argyfwng.
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Pwysedd arian rhyngwladol wedi dal i lawr enillion swyddfeydd
canol Llundain.

Y strategaeth yn y dyfodol

Mae ein strategaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod yn debyg i’n strategaeth yn y
deuddeng mis blaenorol. Rydym yn dal i fuddsoddi mwy na’r meincnod mewn
swyddfeydd yng nghanol Llundain er mwyn cael budd o dwf pellach ac yn
parhau i ganolbwyntio ar fuddsoddiadau sy’n darparu enillion incwm hael.
Rydym hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd bod ag eiddo a rheolwyr sydd â’r
priodoleddau arddull cywir – cyfuniad o ffactorau gan gynnwys enillion incwm,
diogelwch incwm a hyd cyfartalog pwysoledig y brydles. Nid yw marchnadoedd
eiddo i gyd yr un fath, felly mae’n bosibl y bydd arddulliau’n amrywio ar draws y
rhanbarthau a’r mathau o eiddo.

Achubasom ar y cyfle i gwtogi ychydig ar gyfran y portffolio yn sector
swyddfeydd canol Llundain, oedd yn fwy na’r meincnod, ar ddechrau 2013 yn
dilyn tair blynedd o berfformiad cryf. Fodd bynnag, rydym yn dal â chyfran fwy
na’r meincnod yn y sector hwn yn bennaf trwy gronfa arbenigol gan y credwn fod
y rhagolygon ar gyfer twf yn dda o hyd.

Mae’r graddau y bydd y portffolio’n strategaethau seiliedig ar incwm yn debygol o
gynyddu dros y deuddeng mis wedyn wrth i ecwiti gael ei roi i mewn i gronfa
arbenigol sy’n targedu ffrydiau incwm cadarn mewn sectorau eiddo

anhraddodiadol. Rydym hefyd yn buddsoddi cyfran o’r portffolio sy’n fwy na’r
meincnod yn y sector diwydiannol sydd fel arfer yn rhoi enillion incwm uwch.

Crynodeb
Mae’r portffolio wedi’i fuddsoddi bron yn llwyr ac mae’r holl arian parod wedi’i
ymrwymo i gronfeydd sylfaenol y disgwyliwn y cânt eu defnyddio dros y
deuddeng mis nesaf. Cyfyngedig fydd effeithiau costau trafodion ar y portffolio
aeddfed.

Mae perfformiad y portffolio wedi bod yn well na’r meincnod dros y deuddeng
mis diwethaf, gyda’r buddsoddiadau yn y
Deyrnas Unedig ac ar gyfandir Ewrop yn
perfformio’n well na’r meincnod.

Mr Graeme Rutter
Pennaeth Eiddo Aml-Reolwyr, 
Schroders

Pencadlys Lufthansa, Cologne - un o fuddsoddiadau Ewropeaidd y Gronfa 
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BUDDSODDI BYD-EANG – CHWILIO AM WERTH MEWN
AMGYLCHEDD TWF ISEL
Wrth i’r economi marwaidd a’r senario gwleidyddol o ddod trwyddi rywsut
barhau i fynd rhagddynt yn y byd datblygedig rydym nawr yn disgwyl i
ddosbarthiadau asedau weld ‘rhaniad gwerth mawr newydd’ wrth i brisiau
asedau chwyddo yn unol â’r gred yr ydym yn ei harddel ers amser maith. Yn y
rhaniad gwerth hwn, mae risgiau canfyddedig a risgiau gwirioneddol yn
ymwahanu’n bendant, gan arwain yn y diwedd at gam-brisio risg yn ddirfawr a
chywiro hynny. Yn y cyd-destun hwn, bydd yn rhaid i fuddsoddwyr chwilio’n
drylwyr am werth gwirioneddol er mwyn nithio’r grawn oddi wrth yr us.

Y ‘rhaniad gwerth mawr newydd’
Yn yr amgylchedd hwn lle mae cyfraddau llog yn isel, mae buddsoddwyr yn cael
eu gorfodi i chwilio am arenillion mewn meysydd eraill er mwyn cyrraedd eu
targedau o ran enillion. Mae’n debygol y bydd yr hylifedd gormodol a roddir i
mewn gan fanciau canolog yn gwthio prisiau asedau i fyny, yn gyntaf yn y
marchnadoedd bondiau, wedyn mewn eiddo tiriog creiddiol a seilwaith creiddiol
ac yn olaf yn y marchnadoedd ecwitïau cyhoeddus, fel y dangosodd adferiad
cyfrannau cwmnïau o’r radd flaenaf y llynedd. Fodd bynnag, prin y bydd mesur
traddodiadol chwyddiant (y mynegai prisiau defnyddwyr) yn dangos unrhyw
bwysau chwyddiannol a bydd yn cymryd blynyddoedd i ddal i fyny. Byddai
cronfeydd pensiwn a buddsoddwyr eraill yn colli cryn dipyn o bŵer prynu dros
gyfnod o ddegawd pe baent yn dewis aros mewn arian parod neu incwm
sefydlog.

Ar yr un pryd ag y mae buddsoddwyr yn chwilio am enillion, mae cryn dipyn o
gyndynrwydd i gymryd risg o hyd. O’r herwydd mae buddsoddwyr yn heidio i
feysydd a fernir yn ddiogel, gan wthio premiwm risg asedau a ystyrir yn ‘ddiogel’
i lefelau sy’n hanesyddol isel. O ganlyniad, mae llif hylifedd ‘hafan ddiogel ond

chwilio am enillion’ wedi torri’r cysylltiad rhwng risg canfyddedig a risg
gwirioneddol ac wedi arwain at fylchau prisio mawr, yr ydym ni’n ei alw y
‘rhaniad gwerth mawr newydd’. Mae premiymau anffafriol yn cael eu codi mewn
rhannau megis nifer o fondiau llywodraeth â gradd AAA ac AA, bondiau
corfforaethol gradd buddsoddi neu asedau eiddo tiriog creiddiol a seilwaith
creiddiol. Yn y rhannau hyn, mae buddsoddwyr yn debygol o wynebu siom ar ôl i
gyfraddau llog ddechrau codi ac i’r marchnadoedd ariannol ymaddasu i realiti
twf isel. 

Mae buddsoddwyr sy’n mynd ar ôl asedau troffi mewn marchnadoedd eiddo
tiriog creiddiol yn gwthio prisiau i fyny mewn dinasoedd haen 1. Yn ddiweddar
prynwyd eiddo manwerthu dethol yng nghanol Llundain ar gyfradd cyfalafu o
3.1% (sy’n golygu mai dim ond 3.1% o’r pris a dalwyd yw incwm gweithredu net
blynyddol yr eiddo). Gwelwyd cyfraddau cyfalafu ar y lefelau hyn ddiwethaf yn
ystod blynyddoedd ffyniannus 2006/2007 ac maent hanner y lefelau oedd yn
arferol rhwng 2002 a 2005.

Partners Group

Partners Group
P a s s i o n  f o r  P r i v a t e  M a r k e t s
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CYMRYD Y RISG ‘GWELL’
Mae’r codiad mewn prisiau eiddo ‘troffi’ mewn dinasoedd porth mawr yn fyd-
eang wedi gorfodi buddsoddwyr i wneud penderfyniadau anodd. Talu prisiau
uchel am asedau creiddiol, sy’n rhoi enillion cymharol isel wedi’u haddasu ar
gyfer y risg, neu fynd ar ôl eiddo a werthir gyda gostyngiad, sy’n cynnig potensial
i ychwanegu gwerth, ond hefyd risgiau ased-benodol sy’n galw am reoli’r
asedau’n ddwys er mwyn datgloi potensial am enillion gwell? O gofio’r cyfle a
welwn yn y marchnadoedd eiddo tiriog heddiw, rydym yn credu’n glir bod
Cronfa Bensiwn Dyfed yn cael mwy o fudd o fynd am yr ail ddewis.

Enghreifftiau o’r ‘rhaniad gwerth mawr newydd’ yn Ewrop
Mae parhau i droi at ‘symlrwydd’ a diogelwch canfyddedig buddsoddi mewn
eiddo troffi mewn marchnadoedd creiddiol wedi arwain at raniad mewn prisiau.
Mae premiymau uchel wedi cael eu haseinio i asedau troffi mewn mannau da
mewn dinasoedd porth, ond mae prisiau ar gyfer ‘popeth arall’ wedi aros yn fwy
priodol at ei gilydd ac, mewn achosion dethol, yn isel.

Yn ail hanner 2012, marchnad eiddo tiriog y Deyrnas Unedig oedd y gyfran fwyaf
o’r trafodion eiddo tiriog yn y farchnad Ewropeaidd. O edrych ar weithgarwch
trafodion ym marchnad fwyaf bywiog Ewrop gwelir tystiolaeth o’r rhaniad
prisiau a’r gwahaniaeth mewn cyfraddau cyfalafu rhwng eiddo dethol ac eiddo
nad yw’n ddethol. Fel y dangosir yn y siart uchod, roedd gwasgariadau cyfraddau
cyfalafu rhwng eiddo dethol ac eiddo nad oedd yn ddethol yn y Deyrnas Unedig
yn uwch nag a fuont ers sawl blwyddyn yn ystod cyfnod 2011/2012. Mae
parodrwydd buddsoddwyr i godi prisiau eiddo i lefelau afresymegol mewn
lleoliadau dethol wedi gostwng y disgwyliadau am enillion ac wedi atgyfnerthu
strategaeth Partners Group o beidio â chanolbwyntio ar yr eiddo hwn. Yn lle
hynny mae’n well gennym ganolbwyntiau ar rannau o’r farchnad lle gallwn osgoi
talu gormod am eiddo a chymryd cyn lleied o risgiau macro dianghenraid ag sy’n
bosibl, sydd yn aml yn eiddo mewn lleoliadau eilaidd mewn dinasoedd haen 1
neu mewn lleoliadau dethol mewn dinasoedd haen 2. Mae’r ffaith bod yn well
gennym risgiau ased-benodol neu ficro yn hytrach na risgiau macro’n deillio o’n
cred y gellir dylanwadu ar risgiau micro trwy reoli asedau’n weithredol, ond na
ellir dylanwadu felly ar risgiau macro. 

Arafodd gweithgarwch trafodion manwerthu yn Ewrop yn 2012 ym mhob un
ond y lleoliadau mwyaf dethol, wrth i fuddsoddwyr fynegi pryder ynglŷn â
lleihad parhaus mewn gwariant dewisol defnyddwyr. Fodd bynnag, rydym yn
credu, am y pris cywir, bod y cyndynrwydd eang hwn i brynu eiddo manwerthu’n
rhy gosbedigol ac wedi darparu cyfleoedd buddsoddi cymhellol ar gyfer

cynlluniau manwerthu amlwg yn y rhan
gwerth-am-arian a dyheadol. 

Enghraifft ddiweddar o’n cred yn ein
gallu i ganfod buddsoddiadau
manwerthu gyda gostyngiad ar ran
Cronfa Bensiwn Dyfed yw ein
buddsoddiad yn Norwich Castle Mall,
eiddo manwerthu yn Norwich, Lloegr.
Mae tenantiaid gan 92% o’r ganolfan,
gyda chymysgedd amrywiol sy’n cynnig
gwerth a hwylustod yn bennaf. Mae
Norwich ymysg y deg lleoliad
manwerthu gorau yn y Deyrnas Unedig
ac yn manteisio ar lai o gystadleuaeth
nag arfer a dalgylch mawr o brynwyr.
Prynwyd yr eiddo gwerth ychwanegol
hwn am bris deniadol a’r cynllun busnes
yw adnewyddu’r eiddo i’w wneud yn fwy
amlwg ac ail-brydlesu unedau’n unol â
normau’r farchnad. Gwnaethpwyd y
buddsoddiad gan ddisgwyl enillion gros

o 15.1%. Yn y pen draw, mae’r eiddo’n darparu cyfle a’r lle i greu ased o ansawdd
da fydd yn apelio at fuddsoddwyr sefydliadol wrth ei werthu.

Ar ben arall y sbectrwm, cynigiwyd nifer o gyfleoedd buddsoddi i ni yn ystod ail
hanner 2012 lle na allem weld sail resymegol i ddisgwyliadau’r gwerthwr o ran
pris, na chyfiawnhau’r cyfnewidiad risg-enillion disgwyliedig. Er enghraifft,
gwrthodasom y cyfle i gymryd rhan mewn buddsoddiad ecwiti ffafriedig /
hanner ffordd i brynu eiddo manwerthu nwyddau moethus yn Ne Ffrainc. Am y
pris a gynigiwyd, roedd y potensial i greu gwerth yn yr eiddo wedi’i leihau ac yn y
bôn nid oedd yn fuddsoddiad oedd yn bodloni ein disgwyliadau o ran enillion.
At hynny, gwyntoedd croes yn yr economi yn Ffrainc, anhawster rhagweld galw
gwariant prynwyr cefnog a chryfder amheus mannau manwerthu nwyddau
moethus yn y tymor hir a ysgogodd ein penderfyniad i wrthod y cyfle hwn. Yn yr
un modd, gwrthodasom fuddsoddi mewn pryniant ac ôl-les portffolio
swyddfeydd 28 o adeiladau yn ninas Barcelona a’i chyffiniau. Roedd y gwerthwr
yn gofyn am bris oedd yn rhy uchel yn ein barn ni, nad oedd yn adlewyrchu’n
briodol risg credyd y tenantiaid na’r rhagolygon bach am greu rhagor o werth yn
y portffolio, na rhagolygon economaidd cyffredinol rhanbarth Catalonia.  

Partners Group 

Norwich Castle Mall
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Wrth sôn am fuddsoddi byd-eang efallai ei bod yn berthnasol cymharu
marchnadoedd eiddo tiriog mewn rhannau eraill o’r byd:

Y rhaniad gwerth yn crebachu yn yr Unol Daleithiau
Mae’r ffaith bod mwy o gyfalaf ar gael wedi cynyddu nifer y trafodion yn yr Unol
Daleithiau, ond mae buddsoddwyr yn dal i ffafrio eiddo troffi mewn ardaloedd
busnes canolog dethol sy’n cynhyrchu llif arian sefydlog sy’n bodoli eisoes. Mae’r
ffafriaeth hon wedi arwain at brisiau uchel ar gyfer eiddo dethol sydd â ffrydiau
incwm diogel. I’r gwrthwyneb, mae eiddo nad yw’n ddethol ac sydd â risg ased-
benodol neu ficro o ganlyniad i gamreoli neu golli tenantiaid yn ddiweddar yn
cael ei esgeuluso at ei gilydd. Rydym yn credu bod buddsoddiadau dethol yn y
rhan hon o’r farchnad yn cynnig cyfleoedd cymhellol i brynu asedau sydd â
photensial i greu mantais sylweddol trwy reoli’r ased. At hynny, mae
anghydbwyseddau unigryw rhwng y cyflenwad a’r galw mewn rhai
marchnadoedd rhanbarthol wedi creu cyfleoedd buddsoddi micro y mae
Partners Group wedi gallu manteisio arnynt, yn enwedig mewn ac o gwmpas
dinasoedd sy’n cael budd o ffactorau unigryw sy’n codi gwerth gan gynnwys galw
a ysgogir gan y diwydiannau ynni, TG neu ofal iechyd. 

Ym mhedwerydd chwarter 2012, buddsoddodd Partners Group 57 miliwn o
ddoleri’r Unol Daleithiau mewn adeilad aml-lawr gyda 574 o unedau sy’n gartref
i nifer o deuluoedd yn Alexandria, Virginia. Mae deiliaid mewn 93% o'r unedau
ac mae’r adeilad wedi cael nifer o welliannau dros y chwe blynedd diwethaf, gan
gynnwys toeau newydd, ffenestri newydd, atgyweiriadau i’r gwaith cerrig,
diweddariadau mawr i systemau a gwelliannau mewn 391 o unedau sy’n cynnwys
ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd. Y cynllun busnes yw adnewyddu’r 183 o
unedau dyddiedig sydd ar ôl er mwyn sicrhau codiadau rhent o tua 200 o
ddoleri’r Unol Daleithiau’r mis am bob uned a adnewyddir, ac adnewyddu’r
mannau a rennir i wneud yr ased cyfan yn fwy deniadol. Wrth ei brynu, roedd
Partners Group yn cynrychioli tua 95% o’r ecwiti a gwarantodd y buddsoddiad
gydag enillion gros disgwyliedig o 17.6%.

Mae anghydbwysedd Asia a’r Môr Tawel yn darparu
cyfleoedd o ran asedau gwestai a manwerthu
Ym marchnadoedd eiddo tiriog Asia a’r Môr Tawel, mae twf rhyngranbarthol
wedi arwain at fwy o dwristiaeth a mwy o bobl yn cyrraedd ar draws dinasoedd
porth y rhanbarth. Y farchnad gwestai a’r farchnad manwerthu yw’r rhannau
sydd wedi cael y budd mwyaf o’r duedd hon. Cofnododd Hong Kong yn benodol
42 miliwn o ymweliadau gan dwristiaid yn 2011, y rhan fwyaf ohonynt o
ranbarth Asia a’r Môr Tawel. Ar yr un pryd, nid yw datblygiad eiddo tiriog Hong

Kong – ei sectorau gwestai a manwerthu yn arbennig – wedi cadw i fyny gyda’r
cynnydd yn nifer y newydd-ddyfodiaid. Rhwng 2009 a 2011, cododd y defnydd o
ystafelloedd mewn gwestai yn Hong Kong 14 y cant o 74% i 88%, ac 83% fu’r
cyfartaledd yn y cyfnod o 2001 i 2011. Ar yr un pryd, cododd nifer yr ymwelwyr
10.7% bob blwyddyn ers 2006 o’i chymharu â chynnydd o 5.9% yng nghyfanswm
yr ystafelloedd mewn gwestai. Cynigiodd y ffigurau hyn gyfle amlwg i Partners
Group ganolbwyntio’n fwy ar fuddsoddi mewn eiddo ym marchnad Hong Kong a
fyddai’n cael budd o’r ffigurau hyn.  

Ym mis Gorffennaf 2012, darparodd Partners Group werth 36.2 miliwn o
ddoleri’r Unol Daleithiau o gyllid i brynu budd yn Novotel Nathan Road, adeilad
16 llawr gyda 381 o ystafelloedd gwesty ar y deuddeg llawr uchaf ac unedau
manwerthu ar y pedwar llawr isaf. Saif yr adeilad yn y brif ardal siopa yn Hong
Kong ac mae’n agos i ardaloedd busnes, bwyta, siopa ac adloniant Kowloon.
Cafodd y gwesty, a gwblhawyd yn wreiddiol yn 1992, ei adnewyddu’n llwyr a’i
ailagor yn 2008 fel Novotel 4 seren. Ar hyn o bryd nid yw’r lloriau manwerthu
wedi’u rhentu i gyd a’r cynllun busnes yw canfod tenantiaid i’r lloriau manwerthu,
gwella gweithrediad y gwesty, ac felly cynyddu’r incwm gweithredu net dros
gyfnod y ddeiliadaeth. Gwnaethpwyd y buddsoddiad ar sail enillion gros
disgwyliedig o 17.5%.

Prynwyr a gwerthwyr yn ymwahanu ar brisiau eilaidd
Ar y farchnad eiddo tiriog eilaidd, mae banciau a chwmnïau yswiriant Ewrop
wedi dangos awydd i weithredu a gwerthu rhannau o’u portffolios eiddo tiriog yn
hytrach nag aros i’r farchnad wella. Mae’r symbyliad hwn yn debygol o barhau i
sicrhau nifer o gyfleoedd i fuddsoddi mewn eiddo tiriog eilaidd. 

Fodd bynnag, mae cystadleuaeth am bortffolios eilaidd Ewropeaidd yn llai o hyd,
ac yn darparu cyfleoedd diddorol, yn arbennig i’r buddsoddwyr hynny a all
gyflawni trafodion mwy neu amlwladol. Mae portffolios bach yn cael eu gwerthu
a’u prynu’n haws yn gyffredinol, sydd eto’n gwneud trafodion mwy’n llai
cystadleuol ac o bosibl yn fwy deniadol. Ar yr un pryd, mae cyni wedi lleihau ac
mae mwyfwy o dystiolaeth bod gwerthwyr yn dewis dal eu gafael mewn
portffolios nad ydynt yn denu prisiau digon uchel, yn hytrach na’u gwerthu gyda
gostyngiadau mwy. At ei gilydd, rydym yn parhau i ganolbwyntio ein
hymdrechion ar raglenni eilaidd sy’n cynnwys asedau aeddfed lle mae’r eiddo
sylfaenol yn haws ei weld, lle mae gwaredu’r asedau’n fwy ymarferol, a lle mae
hyd yr asedau sylfaenol yn gymharol fyr o hyd.

Mae enghreifftiau o’r ffafriaeth hon ym mhortffolio Cronfa Bensiwn Dyfed yn
cynnwys trafodyn a gwblhawyd gennym yn ddiweddar sy’n darparu budd â
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gostyngiad mewn rhaglen eiddo tiriog sy’n canolbwyntio ar fuddsoddiadau yn yr
Almaen yn bennaf. Prynwyd y budd oddi wrth sefydliad ariannol yn yr Unol
Daleithiau ac, oherwydd ein gwybodaeth flaenorol am y portffolio, bu modd i ni
wneud gwerthusiad manwl o’r asedau unigol. Mae’r rhaglen yn gronfa eiddo
tiriog Ewropeaidd sy’n dyddio o 2007 y mae mwy na thri chwarter ohoni wedi’u
buddsoddi ar draws deg trafodyn. Ar adeg eu prynu, roedd mwy na hanner y
buddsoddiadau hyn wedi’u sylweddu’n llwyr neu’n rhannol, ac mae’r partner
buddsoddi’n rhagweld gwerthu asedau sylweddol yn y tymor byr. O gofio
strwythuro unigryw Partners Group gyda’r buddsoddiad hwn, y disgwyliadau
perfformiad sydd wedi’u gwarantu yw enillion gros o 22.7%. Byddwn yn parhau i
ffafrio buddsoddiadau mewn rhaglenni sy’n cynnwys asedau aeddfed sy’n
darparu incwm cyfredol ac sy’n hawdd eu gweld. Rhagwelwn y byddwn yn cael y
budd mwyaf o drafodion mwy a chymhleth lle mae gan Partners Group
fanteision cystadleuol amlwg, a byddwn yn chwilio am werthwyr â digon o
gymhelliant neu sydd mewn trafferthion, a fydd o bosibl yn trafod yn berchnogol
neu’n lled-berchnogol. Byddwn yn parhau i osgoi asedau ‘tebyg i greiddiol’ sy’n

rhy ddrud ac sy’n cael eu gwerthu â phremiwm yn ogystal ag asedau o ansawdd
gwaeth sy’n cael eu gwerthu heb ddigon o ostyngiad.

Rhagolygon
Gyda chyfalaf Cronfa Bensiwn Dyfed sydd heb ei ymrwymo, mae Partners Group
yn dal i ganolbwyntio ar ganfod cyfleoedd buddsoddi sy’n cynnig potensial risg-
enillion o radd uwch. Gan fod llai o fuddsoddwyr yn fodlon neu’n gallu gwneud
asesiadau macro a micro ar gasgliad o eiddo sy’n cynnwys amrywiaeth o ansawdd
neu leoliadau, bu llai o gystadleuaeth am bortffolios canolig i fawr eu maint ac
felly mae’r prisiau’n fwy deniadol. Mae hyn wedi creu cyfleoedd buddsoddi
cymhellol i brynwyr mwy profiadol sydd â galluoedd mewnol cryf o ran
diwydrwydd dyledus a’r adnoddau ariannol angenrheidiol, megis Partners Group.
Byddwn yn parhau i roi mwy o bwysau i ranbarthau datblygedig sy’n cynnig twf a
manteisio ar lif cyfalaf cyfyngedig yn ogystal ag arfaeth adeiladu fach i gymedrol.
Yn Ewrop, byddwn yn canolbwyntio ar gyfleoedd yn y Deyrnas Unedig, yr
Almaen a’r gwledydd Nordig. 

Partners Group 

Mr Robert Lamb
Arlywydd Cynorthwyol,
Partners Group

Does yna ddim ‘un’ Ewrop

Twf a ddisgwylir dros y pum mlynedd nesaf
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Cronfeydd Awdurdodau Lleol
Yn ystod y deuddeng mis diwethaf mae marchnadoedd ecwiti wedi ymadfer yn
gryf, gyda llawer ohonynt yn cyrraedd y pwynt uchaf erioed, wrth i asedau risg
adennill ffafr. Rhoddodd hyn hwb i’r gronfa gyfartalog ac enillodd 14% yn y
flwyddyn ddiweddaraf. Yn y Deyrnas Unedig, enillodd mynegai holl-gyfrannau y
FTSE 17% ar gyfer y flwyddyn, a dim ond meysydd Olew a Nwy a Deunyddiau
Sylfaenol a fethodd â sicrhau perfformiad dau-ddigid cadarnhaol. Cafodd rheolwyr
gweithredol flwyddyn lwyddiannus yn y maes hwn, gyda’r gronfa gyfartalog yn
perfformio’n well na’r mynegai am y drydedd flwyddyn yn olynol.
Perfformiodd marchnadoedd tramor yn gryf hefyd - enillodd mynegai byd y FTSE
(heb gynnwys y Deyrnas Unedig) 17% yn gronnol. O ran rhanbarthau, Gogledd
America, Ewrop a marchnadoedd llai'r Môr Tawel a ddarparodd yr enillion gorau
sef ychydig yn llai nag 20%. Sicrhaodd Japan 14%, gyda marchnadoedd datblygol ar
ei hôl hi gyda 7%. Gostyngodd sterling yn erbyn doler yr Unol Daleithiau a’r Ewro
gan olygu bod mantoli arian cyfred wedi cael effaith andwyol ar enillion i’r lleiafrif
o gronfeydd oedd yn mantoli risg arian cyfred. Roedd perfformiad bondiau’n llai
cadarn ond, gyda buddsoddwyr yn ffafrio asedau risg, perfformiodd bondiau
corfforaethol gydag enillion o 13% yn well na dyroddiadau gan lywodraethau (5%
oedd enillion y mynegai giltiau eang). Perfformiodd bondiau mynegai-gysylltiedig
yn dda dros y flwyddyn gydag enillion o 10%. Roedd enillion o eiddo yn wan o hyd
ar 3%. Ar lefel islaw’r incwm a gynhyrchir, mae hyn yn awgrymu pwysau i lawr ar
brisiadau o hyd. Sicrhaodd asedau eraill bron 10% dros y flwyddyn, yr enillion
mwyaf ers blwyddyn gyllidol 2006 – enillodd cronfeydd mantoli 7% ar gyfer y
flwyddyn ac enillodd ecwiti preifat 12%.
Yn nhermau dyrannu asedau, ni fu fawr o newid ar y lefel macro yn ystod y
flwyddyn. Ar lefel ecwiti, gyda chronfeydd yn osgoi dyraniadau rhanbarthol ac yn
dewis yn eu lle fandadau ‘byd-eang’, lleihaodd y gyfran a ddelir yn y Deyrnas
Unedig yn fwy byth. Yn nhermau buddsoddiadau eraill, mae cynhyrchion twf
amrywiol yn dal i ddenu sylw ond yr ased mwyaf poblogaidd yw seilwaith lle
disgwyliwn weld y rhan fwyaf o dwf yn y tymor byr.

Enillodd y gronfa gyfartalog 8% y flwyddyn dros y tair blynedd diwethaf, 4% y
flwyddyn yn uwch na chwyddiant a chanlyniad pwysig yn y flwyddyn brisio hon.
Wedi dweud hynny fodd bynnag, er bod ochr asedau’r fantolen wedi perfformio’n
dda, mae arenillion bondiau dros y cyfnod wedi bod yn gostwng a bydd hynny
wedi cael effaith ddifrifol o negyddol ar yr ochr rhwymedigaethau.
Mae enillion tymor hirach wedi parhau i wella i’r sector yn gyfan sydd wedi sicrhau
enillion o ryw 8 – 9% y flwyddyn dros y deg a’r ugain mlynedd diwethaf, sydd gryn
dipyn yn fwy na chwyddiant prisiau a chwyddiant cyflogau.
Yn y tudalennau hyn yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi dweud bod
cronfeydd wedi’i chael yn anodd cyrraedd eu meincnodau. Eleni, roedd y darlun yn
well, gyda rhyw dri chwarter o’r cronfeydd yn rhagori ar eu meincnodau. Er y bydd
rhai asedau eraill wedi perfformio’n well na’u meincnodau arian parod gan
gyfrannu’n gadarnhaol, cododd y dylanwad allweddol o ‘alffa’ wirioneddol a
gynhyrchwyd gan reolwyr ecwiti gweithredol, yn arbennig ym marchnadoedd y
Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae hyn yn welliant i’w groesawu ond mae perfformio’n
well na meincnodau yn dal i fod yn anodd i’r rhan fwyaf dros y tymor hirach. 

Cronfa Bensiwn Dyfed
Enillion
Yn y flwyddyn ddiweddaraf, enillodd y Gronfa 14.4%, sy’n ffigur cryf iawn. Er bod
hyn ymhlith yr enillion gorau a gofnodwyd gan gronfeydd yn ystod y flwyddyn,
roedd  0.5% y tu ôl i’r meincnod.
Cododd y tanberfformiad hwn yn bennaf o fuddsoddiadau ecwiti’r Gronfa (sef
oddeutu 70% o holl werth yr asedau). Cofnodwyd enillion is na’r meincnod yn yr
holl ranbarthau ac eithrio marchnadoedd llai'r Môr Tawel ac yng Ngogledd
America. O ganlyniad i berfformiad gwell mewn bondiau ac eiddo, gwnaethpwyd
yn iawn am hyn yn rhannol. Mae llywodraethu da’n ei gwneud yn ofynnol i’r
Panel fonitro perfformiad tymor byr ond mae’n cydnabod bod perfformiad
asedau, mewn termau absoliwt ac o’i gymharu â’r meincnod,yn gallu bod yn
gylchol.

Perfformiad a Risg
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Mae yr un mor bwysig felly adolygu’r perfformiad a’r strategaeth buddsoddi dros
gyfnodau hirach o amser. Mae’r tymor canolig e.e. tair a phum mlynedd, yn
amserlen briodol ar gyfer adolygu perfformiad rheolwyr asedau’r Gronfa. Mae
cyfnodau buddsoddi priodol ar gyfer buddsoddwyr hirdymor megis cronfeydd
awdurdodau lleol y Deyrnas Unedig (e.e. deng mlynedd ac ugain mlynedd) yn
darparu’r gwir fesur o effeithiolrwydd y strategaeth drosfwaol ac ar y ffordd y
rhoddwyd y strategaeth honno ar waith.
Yn y degawd diwethaf, mae’r perfformiad cymharol o flwyddyn i flwyddyn wedi
bod yn amrywiol. Dros y cyfnod cyfan, mae’r Gronfa wedi ennill 9.6% y
flwyddyn a’r meincnod 9.7% y flwyddyn. Mae’r tanberfformiad bach hwn wedi
codi o ddewis ecwitïau, yn arbennig ecwitïau domestig, lle mae’r rheolwr wedi
perfformio’n well mewn un yn unig o’r deng mlynedd diwethaf. O ganlyniad i’r
ffaith siomedig hon, gweithredodd y Panel yn bendant yn 2011 gan  ‘fynegeio’
dau draean o’r dyraniad. 
Rydym wedi bod yn mesur y Gronfa ers blynyddoedd lawer a thros y tymor hir
iawn, mae’r enillion yn gadarn iawn o hyd. Yn y 30 mlynedd diwethaf, mae’r

Gronfa wedi cofnodi enillion a gyfrifir yn flynyddol o 10.6% y flwyddyn, 0.2% y
flwyddyn yn uwch na’r meincnod, 0.5% y flwyddyn yn uwch na chronfeydd eraill
a bron 7% y flwyddyn yn uwch na chwyddiant.
Mae strwythur Cronfa Dyfed wedi datblygu dros amser (a bydd yn parhau i
ddatblygu wrth iddi fynd ati i benodi rheolwr ecwitïau ‘byd-eang’). Mae’r nifer
sylweddol o giltiau mynegai-gysylltiedig a ddaliwyd, oedd wedi gweithio’n
arbennig o dda i’r Gronfa, wedi cael eu lleihau, mae’r buddsoddiad mewn
ecwitïau wedi cael ei gynyddu ac mae dyraniad i eiddo wedi cael ei gynyddu.
Mae’r proffil hwn yn wahanol i’r gronfa gyfartalog, ond y gwahaniaethau hyn
sydd wedi helpu’r Gronfa i wneud yn well na chronfeydd tebyg dros yr holl
gyfnodau mesuradwy hyd at, a chan gynnwys 30 mlynedd, a chan 0.4% y
flwyddyn dros y tymor hiraf un.

Risg
Mae anwadalrwydd enillion yn fwy o hyd nag i’r sector yn gyfan, ond i raddau
bach yn unig. Mae hyn yn unol â’r disgwyl o gofio buddsoddiad mwy’r Gronfa
mewn ecwitïau a’i fuddsoddiad llai mewn buddsoddiadau eraill. Mae
buddsoddiad y Gronfa mewn eiddo wedi dechrau lleihau’r anwadalrwydd. O
edrych arno dros y tair blynedd diwethaf, cafodd yr anwadalrwydd mwy ei
wobrwyo gydag enillion uwch na’r cyfartaledd. 
Bydd cyfran fach o’r anwadalrwydd hwn wedi cael ei chreu gan benderfyniadau a
wnaethpwyd gan y rheolwyr asedau wrth iddynt geisio perfformio’n well na’u
meincnodau. Risg ‘cymharol’ neu ‘weithredol’ yw’r enw ar hyn. Yn y cyfnod
diweddaraf, roedd risg cymharol o 0.6% y flwyddyn yn is nag yn y gorffennol

diweddar ac arhosodd yn sylweddol is na’r
ystod risgiau a welwyd yn y rhan fwyaf o
awdurdodau eraill. Un ffactor o ran lleihau’r
risg gweithredol fydd y penderfyniad i symud
cyfran sylweddol o ecwitïau’r Gronfa yn y
Deyrnas Unedig i raglen dracio mynegai. 
Nid yw’r risg y gellir ei briodoli i reoli
‘gweithredol’ wedi cael ei wobrwyo yn y tymor
byr na’r tymor canolig.

Mr David Cullinan
Pennaeth yr Ymgynghoriaeth
Perfformiad, 
WM Performance Services

Mae cwmniau Fferyllol, Biodechnelegol a Gwyddoniaethau Bywyd yn cynrychioli 7% o’r
MSCI All Country World Index.
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Ymgynghorydd Buddsoddi
Annibynnol
Mae ffrind sy’n chwarae golff gyda mi ac sydd â safle busnes gweddol ar ystâd
ddiwydiannol fach yn Nwyrain Lothian (yr Alban) yn prynu peiriannau argraffu
masnachol ail-law, yn eu hadnewyddu ac yn eu gwerthu ymlaen gyda hyfforddiant
a gwasanaethu. Does dim byd arbennig o ryfedd neu anarferol yn hynny o beth,
ond mae ei gleientiaid yn wirioneddol fyd-eang, ar bob cyfandir ac mewn mwy na
50 o wledydd, llawer ohonynt yn y byd datblygol. Bob dydd Sul bydd yn hedfan i
Ogledd (neu Dde) America, Affrica, De ddwyrain Asia neu Ddwyrain Ewrop ac er
ein bod efallai’n genfigennus o’r milltiroedd aer mae’n eu casglu, dydyn ni ddim yn
genfigennus o’i jetludded. Ymysg fy ffrindiau eraill mae yna nifer y mae eu
gweithgarwch busnes ym maes gwasanaethu cleientiaid ar raddfa fyd-eang i
gorfforaethau mawr, sydd yn aml â’u pencadlysoedd yn yr Unol Daleithiau ond
gyda’u gweithgynhyrchu mewn llawer o wledydd eraill lle mae’r costau’n is. Lle
bach yw’r byd yn wir, y ‘pentref byd-eang’ bondigrybwyll.

Felly wrth i ni adolygu’r enillion a grëwyd gan farchnadoedd buddsoddi yn ystod y
cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2013, nid yw’n fawr o syndod bod yn rhaid i ni
sôn am ddigwyddiadau rhyngwladol (byd-eang).

Y ‘clogwyn cyllidol’ a’r castiau gwleidyddol yn yr Unol Daleithiau, yr argyfyngau
diddiwedd - a’r marweidd-dra economaidd - yn ardal yr ewro, arafu a newid
patrwm twf Tsieina o dwf a arweinir gan allforion i dwf a arweinir gan
ddefnyddwyr domestig, effeithiau tymor-hirach anhysbys lliniaru meintiol a
pholisïau cyfraddau llog agos i sero gan y banciau canolog, y Deyrnas Unedig
mewn dirwasgiad gostyngiad dwbl ‘a ddaw neu daw e ddim?’ - ddaeth e ddim, ond
bu ond y dim iddo ddod. Gyda chynifer o broblemau mawr dros y byd yn ystod y
flwyddyn ariannol ddiwethaf, byddai’n rhesymol rhagdybio bod asedau hafan-
ddiogel megis bondiau wedi gwneud yn sylweddol well nag asedau â mwy o risg,
megis ecwitïau. Byddech chi’n gwbl anghywir!

Mae ecwitïau wedi cael 12 mis cryf iawn ac mae’r marchnadoedd mawr i gyd wedi
codi 15-20%; er enghraifft 16.8% oedd enillion marchnad ecwitïau’r Deyrnas
Unedig. Ar y llaw arall, dim ond 5.2% oedd enillion giltiau Llywodraeth

confensiynol y Deyrnas Unedig, er bod giltiau mynegai-gysylltiedig wedi
perfformio’n well gydag enillion o 10.2% wedi’u hysgogi gan alw gormodol o’i
gymharu â’r cyflenwad a mater technegol y Mynegai Prisiau Manwerthu’n peidio ag
uno â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr, oedd yn is. O ran llog sefydlog, roedd enillion
bondiau corfforaethol (‘bondiau credyd’) yn uwch na dyroddiadau gwladwriaethau
sofran a pherfformiodd giltiau â dyddiadau hirach yn well na giltiau â dyddiadau
byrrach. O ran eiddo yn y Deyrnas Unedig, parhaodd gwerthoedd cyfalaf i ostwng
yn raddol ond, â chymorth arenillion incwm o 6% y flwyddyn, bu’r enillion yn
weddol gadarnhaol. Pan fo nifer y trafodion yn fach, ni fu mwy o wirionedd erioed
yn yr hen ddywediad nad yw eiddo ond yn werth yr hyn y gellir ei werthu amdano.

Mymryn o dan 14% oedd enillion cronfa gyfartalog cynllun pensiwn llywodraeth
leol, wedi’u hysgogi’n bennaf gan yr enillion cryf o ecwitïau. Mae mawr angen i
ecwitïau berfformio’n well na giltiau’r Deyrnas Unedig er mwyn cyllido ac ariannu
cynlluniau Awdurdodau Lleol yn foddhaol ond mae angen mwy o hyd. Er
enghraifft, dros y 3 blynedd i 31 Mawrth 2013 - cyfnod pwysig i gronfeydd oedd â
phrisiad actiwaraidd teirblwydd ar 31 Mawrth 2013 - canran iach o 8.8% y
flwyddyn oedd enillion ecwitïau’r Deyrnas Unedig, ond nid yw hyn ond ychydig yn
well nag enillion giltiau confensiynol y Deyrnas Unedig, sef 8.2% y flwyddyn, ac
mae y tu ôl i enillion giltiau mynegai-gysylltiedig, sef 11.5% y flwyddyn, ond 13.0%
y flwyddyn i’r rhai mwyaf aeddfed sy’n fwy perthnasol. Mae’r olaf yn arwyddocaol
gan mai’r ased hwn yw’r ffordd orau o ddangos rhwymedigaethau’r cynlluniau a
chan fod actiwarïaid yn rhagdybio y bydd asedau’r gronfa’n perfformio’n well na’r
rhwymedigaethau o oddeutu 2% y flwyddyn fel arfer. Ni fu hyn yn wir ers
blynyddoedd lawer ac mae’n mynd ymhell, ynghyd â chynnydd sylweddol mewn
hirhoedledd, i esbonio pam y mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o gynlluniau ariannu diffyg
ar hyn o bryd.

Yn wahanol i gronfeydd pensiwn y sector preifat sydd wedi’u cau ac sy’n aeddfedu’n
gyflym, lle bu newid ar raddfa fawr o ecwitïau i fondiau ac asedau eraill llai anwadal
(i fod), mae cronfeydd cynlluniau pensiwn llywodraeth leol wedi ymrwymo i
ecwitïau i raddau helaeth. Yr unig duedd wirioneddol ar lefel uchel dyrannu asedau

Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol
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fu’r symudiad cadarnhaol i ddal mwy o ‘asedau amgen’ yn lle rhai ecwitïau. Fodd
bynnag, dim ond oddeutu 9% o’r asedau amgen hyn a ddelir ar gyfartaledd ac
mae hyn yn celu gwahaniaethau sylweddol o 0% i oddeutu 20%. Nid yw ein
cronfa ni’n dal bron dim, ar ôl ymchwilio i fuddion a chostau’r asedau amgen hyn.
Tuedd arwyddocaol arall yw’r ecwitïau a ddelir, lle bu’r symud at fwyfwy o
‘ryngwladoli’ a chanolbwyntio llai ar ecwitïau rhanbarthol. Degawd yn ôl roedd
yr ecwitïau a ddaliwyd yn bennaf mewn cwmnïau a restrir ar farchnad stoc y
Deyrnas Unedig; daliwyd cyfran fach ar sail ranbarthol mewn marchnadoedd
rhyngwladol megis Gogledd America, Cyfandir Ewrop, Japan, y Môr Tawel ac
eithrio Japan a Marchnadoedd Datblygol. Mae’r gydnabyddiaeth o ddylanwadau
byd-eang  wedi arwain at ddal llawer mwy, sef bron 60% o’r holl ecwitïau, mewn
cyfrannau ar farchnadoedd rhyngwladol ac at awydd cynyddol i beidio â bod yn
rhagnodol ynghylch rhanbarthau ond i roi disgresiwn i reolwr (neu reolwyr)
asedau i fuddsoddi yn y cwmnïau hynny y maent eisiau prynu eu hecwiti, waeth
beth fo domisil y cwmni a’r farchnad mae’r cyfrannau’n digwydd bod wedi’u
rhestru arni. Buddsoddi digyfyngiad mewn ecwitïau byd-eang yw’r enw arferol ar
y dull buddsoddi hwn. 

Ar ôl cryn dipyn o ddiwydrwydd dyledus mae’ch cronfa’n paratoi i waredu rhai
o’n hecwitïau rhanbarthol a phrynu ecwitïau byd-eang digyfyngiad. Bydd hyn yn
weithgarwch o bwys yn y flwyddyn i ddod.

8.1% y flwyddyn oedd enillion cronfa cynllun pensiwn llywodraeth leol
nodweddiadol dros y 3 blynedd i 31 Mawrth 2013, gan ragori ar chwyddiant
waeth a yw wedi’i fesur gan y mynegai prisiau defnyddwyr neu’r mynegai prisiau
manwerthu, a pheth i’w groesawu yw hynny. Dros yr un cyfnod byddai meincnod
pwrpasol ein cronfa, sydd â dyraniad asedau digon tebyg i gronfa gyfartalog
cynllun pensiwn llywodraeth leol, wedi sicrhau enillion o 9.2% y flwyddyn. Felly
roedd enillion gwirioneddol y gronfa, sef 8.8% y flwyddyn, yn berfformiad
gwaeth na’i meincnod ond yn berfformiad gwell na’r gronfa gyfartalog. At hynny,
mae’r cyfuniad o ddyraniad asedau a pherfformiad rheolwyr y gronfa wedi peri i
enillion y gronfa fod yn well na chronfeydd cyfartalog cynlluniau pensiwn
llywodraeth leol dros 1, 3, a 5 mlynedd. 41% dros flwyddyn, 30% dros 3 blynedd a
20% dros 5 mlynedd yw safle’r gronfa. Felly, er gwaethaf rhywfaint o siom ar hyn
o bryd gyda’n prif reolwr gweithredol, mae enillion ein cronfa dros y tymor
canolig a’r tymor hirach, sy’n bwysicach, yn dal i fod yn destun cenfigen i’r
mwyafrif helaeth o gronfeydd pensiwn awdurdodau lleol.

Mae asedau’r gronfa’n perfformio’n berffaith foddhaol ac yn unol ag unrhyw
ddisgwyliad rhesymol. Yr hyn sy’n dal i niweidio ein cyllido a’n hariannu yw’r
arenillion anarferol o isel o giltiau. Hyd nes i’r rhain ailgodi i lefelau mwy arferol –

Mr Eric Lambert
Ymgynghorydd Buddsoddi
Annibynnol

Mae Deunyddiau yn cynrychioli 6% o’r MSCI All Country World Index.

na ellir rhagweld y bydd yn digwydd yn fuan iawn ond gobeithio y daw yn ystod yr
ychydig o flynyddoedd i ddod – bydd y gronfa’n cael trafferth i sicrhau cyllido
100%. Felly rhan o’r ateb ariannol a chyllidol yw y bydd gwelliant mewn twf
economaidd, yn arbennig yn y Deyrnas Unedig, ac y bydd polisi ariannol y
Llywodraeth – megis Lliniaru Meintiol – yn cynnal giltiau llai ac (yn baradocsaidd)
y bydd marchnad giltiau’r Deyrnas Unedig yn colli rhywfaint o’i statws presennol
fel ‘hafan ddiogel’. 
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Gweinyddu’r Gronfa

Rhagarweiniad
Mae'r Gronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei rheoli gan Reoliadau a gyflwynwyd gan
yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. O dan ddarpariaethau Rheoliadau
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru)
1995, trosglwyddwyd swyddogaeth yr awdurdod gweinyddu i Gyngor Sir
Caerfyrddin. Er bod cyfraniadau'r gweithwyr a'r buddion sy'n daladwy yn cael eu
pennu gan Reoliadau, mae cyfraniadau cyflogwyr yn cael eu hasesu yn
actiwaraidd bob tro y prisir gwerth y Gronfa ac mae’r meysydd lle gellir arfer
disgresiwn yn amodol ar bolisïau lleol a bennir gan bob Cyflogwr sy’n rhan o’r
Gronfa.  

Y Prif Fuddion   
• Pensiwn wedi ei Ddiogelu rhag Chwyddiant. Nid yw trefniadau'r Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol ar eu newydd wedd yn cynnwys Cyfandaliad
awtomatig ar gyfer gwasanaeth ar ôl 31 Mawrth 2008.  Fodd bynnag, gall
unigolion drawsnewid rhan o'u pensiwn yn gyfandaliad di-dreth ychwanegol,
ar sail £12 am bob £1 o'r pensiwn.  Defnyddir y buddion a grynhowyd hyd at a
chan gynnwys 31 Mawrth 2008 i dalu Cyfandaliad Di-dreth pan fyddwch yn
ymddeol 

• Gwasanaeth ychwanegol os byddwch yn ymddeol oherwydd salwch 
• Marwolaeth cyn Ymddeol – Cyfandaliad Di-dreth sy’n werth teirgwaith y

cyflog blynyddol yn daladwy i’r ystâd. Hefyd mae buddion Priod, Partneriaid
Sifil, a Dibynyddion yn daladwy 

• Yn ogystal, gallai pensiwn gael ei dalu i bartneriaid sy'n cyd-fyw a enwebwyd,
ond ni ellir talu buddion oni bai eich bod wedi cwblhau ffurflen partneriaid
sy'n cyd-fyw a enwebwyd

• Marwolaeth ar ôl ymddeol – Pensiwn Priod, Pensiwn Dibynyddion ac mewn
rhai amgylchiadau Cyfandaliad ar Farwolaeth 

• Trosglwyddo Hawliau Pensiwn naill ai i gynllun cymeradwy cyflogwr newydd
neu i gynllun pensiwn personol cymeradwy 

• Mae gan weithwyr sy'n gadael â mwy na thri mis o wasanaeth (neu lai na thri
mis o wasanaeth pan fo taliad trosglwyddo wedi cael ei dderbyn) hawl i
Bensiwn a Gadwyd wedi'i Ddiogelu rhag Chwyddiant (a Chyfandaliad Di-
dreth o ran y gwasanaeth hyd at a chan gynnwys 31 Mawrth 2008), sydd fel
arfer yn daladwy wrth gyrraedd yr Oed Ymddeol Arferol

• Gellir talu cyfraniadau ychwanegol i gynyddu’r buddion pensiwn. 

Cynnydd mewn Pensiynau  
Mae pensiynau yn cael eu hadolygu bob blwyddyn o dan y Ddeddf Cynyddu
Pensiynau fel y pennwyd yn neddfwriaeth Nawdd Cymdeithasol yn unol â’r
cynnydd yn y gwahanol fudd-daliadau gwladol. 

Eleni, cafwyd cynnydd o 2.2% mewn pensiynau o 8 Ebrill 2013 ymlaen, sy'n
cynrychioli'r cynnydd yn y Mynegrif Prisiau Defnyddwyr dros y cyfnod o 12 mis
hyd at 30 Medi 2012. Fel rheol mae'r cynnydd mewn pensiynau'n berthnasol i
bensiynwyr sy'n 55 oed neu'n hŷn, neu sydd wedi ymddeol ar unrhyw oed ar sail
salwch neu sy'n derbyn pensiwn eu priod neu bensiwn plentyn. Bydd pensiynwr
a ymddeolodd yn ystod y 12 mis diwethaf yn derbyn y gyfran briodol o’r
cynnydd.

Y dyddiadau ar gyfer talu Pensiynau Llywodraeth Leol yn ystod 2013 2014 yw:

26 Ebrill 2013 
31 Mai 2013 
28 Mehefin 2013 
31 Gorffennaf 2013 
30 Awst 2013 
27 Medi 2013 

31 Hydref 2013 
29 Tachwedd 2013 
24 Rhagfyr 2013 
31 Ionawr 2014 
28 Chwefror 2014 
28 Mawrth 2014 
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Menter Twyll Genedlaethol   
Mae'r Gronfa Bensiwn Dyfed yn dal i fod yn rhan o'r fenter genedlaethol yn
erbyn twyll, a drefnir gan y Comisiwn Archwilio, lle mae'r data a ddarperir yn
cynnwys manylion Pensiwn Galwedigaethol a manylion y Gyflogres, yn
Weithwyr Cyflogedig a Phensiynwyr. Caiff gwybodaeth o'r fath ei chymharu â
data cyrff cyhoeddus eraill, sy'n helpu i sicrhau:   

• bod y defnydd gorau'n cael ei wneud o arian cyhoeddus 
• na thelir pensiwn i berson sydd wedi marw, a 
• bod Pensiwn Galwedigaethol ac incwm drwy gyflogaeth yn cael eu datgan gan

y sawl sy'n hawlio Budd-dal Tai.

Y diweddaraf am ddeddfwriaeth
Buddion Partneriaid sy'n Cyd-fyw 
Ers 1 Ebrill 2008 mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol nid yn unig wedi bod
yn rhoi pensiwn i briod neu i bartner sifil, ond hefyd i bartner cyd-fyw
enwebedig. Er mwyn bod yn gymwys i gael y buddion hyn mae'n rhaid bod yr
amodau rheoleiddio canlynol yn berthnasol ichi a'ch partner:   

• Gall unigolyn A briodi neu ffurfio partneriaeth sifil gyda B  
• Mae unigolion A a B yn byw gyda'i gilydd fel pe baent yn ŵr a gwraig neu fel

pe baent yn bartneriaid sifil 
• Nid yw A na B yn byw gyda thrydydd person fel pe baent yn ŵr a gwraig neu

fel pe baent yn bartneriaid sifil, a 
• Naill ai mae B yn ariannol ddibynnol ar A neu mae A a B yn dibynnu ar ei

gilydd yn ariannol.

Dylech gysylltu â'r eich Adain Gweinyddu Bensiynau os ydych am enwebu
partner sy'n cyd-fyw neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am
gyfraniadau ychwanegol fel bo'r gwasanaeth llawn wedi'i gwmpasu yn y buddion
dibynyddion perthnasol. Fel arall, ewch i www.cronfabensiwndyfed.org.uk.

Sylwer na ellir talu buddion oni bai eich bod wedi cwblhau ffurflen
partneriaid sy'n cyd-fyw a enwebwyd. 

e.e.

Mae aelod o'r cynllun yn marw cyn ymddeol ar ôl bod yn byw gyda'i phartner ers
12 mlynedd fel pe baent yn ŵr a gwraig, ac mae ganddynt blentyn 9 oed. Roedd
hi wedi gwneud ewyllys gan adael popeth i'w phartner. Nid oedd gan y Gronfa

ffurflen partneriaid sy'n cyd-fyw a enwebwyd, ac felly ni allai dalu pensiwn i
bartner a enwebwyd.

Gellir cael ffurflenni partneriaid sy'n cyd-fyw a enwebwyd a rhagor o wybodaeth
drwy gysylltu â'r adain bensiynau neu drwy wefan y Gronfa.  

Gwerthuso Swyddi a Statws Unffurf
Lle bo gostyngiad mewn cyflog yn digwydd o ganlyniad i ymarferion gwerthuso
swyddi neu statws unffurf, gall aelod o'r cynllun ddewis defnyddio cyfartaledd
blynyddol y tair blynedd olynol orau o gyflog hyd at 31 Mawrth yn ystod y 13
blynedd olaf o gyflogaeth, at ddibenion cyflog terfynol. Os yw aelodau'r Cynllun
am wneud y dewis hwn, mae'n rhaid iddynt benderfynu ar hynny o leiaf fis cyn
y dyddiad y daw eu haelodaeth yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i ben.
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Cyfraddau Cyfraniadau Gweithwyr
Cyflwynwyd lefelau cyfrannu aml-haen gan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
o 1 Ebrill 2008 ymlaen. Roedd y Llywodraeth yn wreiddiol wedi nodi y byddai
cynnydd yng nghyfraniadau aelodau'r cynllun, yn dilyn adolygiad o bensiynau
Sector Cyhoeddus, a hynny o fis Ebrill 2012. O ganlyniad i drafodaethau pellach,
ni chynyddwyd cyfraniadau'r aelodau, ond mae'r Llywodraeth yn bwriadu
cyflwyno Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 'newydd' o 1 Ebrill 2014. Bydd
rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu i aelodau'r cynllun unwaith bydd y
Llywodraeth yn cadarnhau ei chynigion. 

Y canlynol yw'r bandiau enillion a'r cyfraddau cyfrannu a fydd yn berthnasol o
fis Ebrill 2013 ymlaen:

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014
Cynhaliwyd adolygiad o bensiynau'r Sector Cyhoeddus gan yr Arglwydd Hutton,
a chyhoeddwyd ei ganfyddiadau ar 10 Mawrth 2011. Derbyniodd y Canghellor yr
argymhellion hyn yn ei araith am y gyllideb ar 23 Mawrth 2011. Cyhoeddodd
Cymdeithas Llywodraeth Leol a'r Undebau Llafur ganlyniad eu trafodaethau
ynghylch yr argymhellion ar gyfer Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol newydd,
sydd i ddod i rym ar 1 Ebrill 2014 ar 31 Mai 2012.  

Mae’r Llywodraeth wedi ymgymryd tair ymgynghoriad arall gyda’r diweddaraf
gyda dyddiad cau o 2 Awst 2013.  Ar yr adeg o ysgrifennu, rhagwelir fydd
Rheoliadau CPLlL 2014 yn cael eu gosod gerbron y Senedd yn Hydref 2013      

Dengys y tabl isod brif ddarpariaethau cynnig Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol 2014 ar gyfer yr aelodau O 1 Ebrill 2014 ymlaen.

Sail y Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog wedi eu Hailbrisio (CARE)

Cyfradd gronni 1/49fed

Cyfradd ailbrisio Mynegrif Prisiau Defnyddwyr (MPD)

Oedran Pensiwn Arferol
Yn cyfateb i Oedran Derbyn Pensiwn gan y
Wladwriaeth (Isafswm Oed 65) 

Hyblygrwydd o ran
Cyfraniadau

Gall aelodau ddewis talu cyfraniadau o 50% i
dderbyn 50% o'r buddion pensiwn

Diffiniad Tâl Pensiynadwy
Wedi ei seilio ar yr union dâl pensiynadwy, ac i
gynnwys goramser nad yw'n gytundebol ac oriau
ychwanegol yn achos staff rhan amser

Cyfnod Breinio Bydd yn cynyddu o 3 mis i 2 flynedd

Bandiau Cyfraniadau

Fydd y bandiau cyfraniadau a gynigiwyd isod am
CPLlL 2014 ddim yn cael eu hadolygu’n flynyddol, yn
hytrach, mi fyddwn yn cael eu hadolygu wedi’r
prisiad llawn bob tair mlynedd.

Yr Ystod Enillion hyd              Y Gyfradd Gyfrannu

(£) (%)

Hyd at 13,500 5.50

13,501 - 21,000 5.80

21,001 - 34,000 6.50

34,001 - 43,000 6.80

43,001 - 60,000 8.50

60,001 - 85,000 9.90

85,001 - 100,000 10.50

100,001 - 150,000         11.40

150,001 neu fwy               12.50  

Gweinyddu’r Gronfa

Yr Ystod Enillion hyd           
(£)

Y Gyfradd Gyfrannu
(%)

Hyd at 13,700 5.50

13,701 - 16,100 5.80

16,101 - 20,800 5.90

20,801 - 34,700 6.50

34,701 - 46,500 6.80

46,501 - 87,100 7.20

Mwy na 87,100 7.50
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Newidiadau Treth
Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i uchafswm y cynilion pensiwn di-dreth y
gellir eu crynhoi mewn unrhyw flwyddyn (Lwfans Blynyddol) ac yn ystod y
cyfnod cyn bod eich buddion pensiwn yn cael eu talu (Lwfans Oes).  O fis Ebrill
2012 ymlaen bydd y Lwfans Oes ar gyfer cynilo pensiwn treth freintiedig yn
lleihau o £1.8 miliwn i £1.5 miliwn.  Dyma gyfanswm gwerth yr holl fuddion
pensiwn y gallwch eu crynhoi heb fod treth yn cael ei chodi arnoch am grynhoi
gormod o fuddion. Adeg eich ymddeoliad mae'n ofynnol ichi ddatgan yr holl
fuddion pensiwn nad ydynt yn rhan o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, sydd
yn cael eu talu ichi neu sydd ar fin cael eu talu, fel y gellir asesu eich Lwfans Oes.
O Ebrill 2014 fydd y Lwfans Oes yn gostwng o £1.5 miliwn i £1.25 miliwn.  Fydd
angen aelodau sy’n credu eu bod yn cael eu effeithio i wneud cais am ‘Fixed
Protection 2014’ o Refeniw a Thollau EM.

Ym mis Ebrill 2011 gostyngodd terfyn y Lwfans Blynyddol i £50,000, Fydd y
Lwfans Blynyddol am 2012-13 a 2013-14 yn parhau i fod yn £50,000.  Fodd
bynnag, o Ebrill 2014 fydd y Lwfans Blynyddol yn gostwng i £40,000.  I gyfrif
gwerth unrhyw gynnydd blynyddol yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, mae
angen ichi ganfod y gwahaniaeth yng nghyfanswm gwerth unrhyw fuddion a
grynhowyd rhwng dau 'gyfnod mewnbwn pensiwn', sef rhwng mis Ebrill a mis
Mawrth fel arfer. Gwneir hyn drwy luosi gwerth y cynnydd yn y pensiwn ag 16 ac
ychwanegu'r cynnydd yng ngwerth unrhyw gyfandaliad a'r gronfa Cyfraniadau
Gwirfoddol Ychwanegol. Wedyn mae'n rhaid ychwanegu canlyniad y cyfrifiad
hwn at unrhyw gynnydd mewn hawliau pensiwn a allai ddeillio o unrhyw
drefniant pensiwn arall sydd gan unigolyn, er mwyn gweld a yw'r terfyn
blynyddol wedi'i groesi. 

Cofiwch na all staff yr adain bensiynau roi cyngor ariannol na chyngor personol
ynghylch treth.  

Cyhoeddiadau
Datganiad Polisi Cyfathrebu
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cyson o
ansawdd uchel i'n cwsmeriaid, a hynny yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon
posib, yn enwedig mewn amgylchedd pensiynau sy'n newid yn barhaus. Mae 5 o
grwpiau penodol y mae angen i'r gronfa gyfathrebu â hwy:

• Aelodau'r Cynllun
• Darpar Aelodau’r Cynllun
• Cyflogwyr y Cynllun
• Cyrff Eraill
• Staff y Gronfa

Mae'r ddogfen bolisi yn cyflwyno'r mecanweithiau a ddefnyddir i fodloni'r
anghenion cyfathrebu hynny, a chaiff ei hadolygu'n achlysurol.  Nod Cronfa
Bensiwn Dyfed yw defnyddio'r dull cyfathrebu mwyaf priodol ar gyfer y
cynulleidfaoedd sy'n derbyn y wybodaeth. Gellir defnyddio mwy nag un dull o
gyfathrebu os bernir bod hynny’n addas a bod hynny'n bodloni holl ofynion y
rheoliadau sy’n ymwneud â darpariaeth y Cynllun a gwybodaeth gysylltiedig.
Ychwanegwyd ymhellach at hyn trwy gyflwyno ‘Fy Mhensiwn Ar-lein’ ar gyfer
aelodau gweithredol, gohiriedig a phensiynwyr y cynllun. Pecyn ar y rhyngrwyd
yw hwn, sy'n galluogi aelodau i gyrchu gwybodaeth am eu pensiwn yn ddiogel
ar-lein a'i diweddaru trwy wefan y Gronfa. Trwy ddatblygu e-gyfathrebu, y nod
yw gwella'r dull o gyflwyno gwasanaeth, yn ogystal â lleihau costau argraffu a
phostio, ac ôl troed carbon y Gronfa. 

Gellir gweld y Datganiad Polisi Cyfathrebu llawn yn yr Atodiad i’r adroddiad
hwn.

Y Strategaeth Weinyddu
Yn unol â Rheoliadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol mae'r Gronfa
Bensiwn Dyfed wedi llunio Strategaeth Weinyddu. Amcan y strategaeth yw rhoi
diffiniad clir o rolau a chyfrifoldebau Cronfa Bensiwn Dyfed a'r cyflogwyr sy'n
rhan ohoni o dan y Rheoliadau.   

Siarter Cwsmeriaid a Safonau Gwasanaeth
I ategu'r strategaeth weinyddu mae'r gronfa wedi llunio Siarter Cwsmeriaid, sy'n
amlinellu ein hymrwymiad i bob rhanddaliwr, ynghyd â chyfarwyddeb Safonau
Gwasanaeth sy'n amlinellu amserau prosesu ein gweithdrefnau gweinyddu. 

Mae’r holl ddogfennau ar gael ar wefan y Gronfa.
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Ystadegau Aelodau
Ynghlwm wrth y Datganiad o Gyfrifon a welir yn ddiweddarach yn yr adroddiad
hwn mae rhestr o'r cyflogwyr (ar 31 Mawrth 2013) sydd naill ai’n rhan o Gronfa
Bensiwn Dyfed neu’n gysylltiedig â hi. 

Nifer aelodau'r gronfa yn ystod y 3 blynedd diwethaf

Dengys y tabl isod y cynnydd yn aelodau'r cynllun yn ystod y tair blynedd
diwethaf:

Tra fod aelodaeth y Cynllun ar y cyfan wedi cynyddu 6% dros y dair mlynedd
diwethaf, mae hyn yn cuddio’r gostyngiad mewn aelodau gweithredol 0 47% i 44%
o’r cyfanswm aelodaeth, sy’n gymharol a Chronfeydd Pensiwn Cymraeg eraill.

Ystadegau Symudiadau Aelodau
Dengys y data isod nifer y symudiadau statws a gyflawnwyd gan dîm gweinyddol
y gronfa bensiwn ar gyfer aelodau unigol yn ystod y 3 blynedd diwethaf. 

Mae hyn yn adlewyrchu'r gwaith a wnaed yng nghyswllt Aelodau Newydd,
Ymadawyr, ac Ymddeolwyr.

Perfformiad
Dengys y tabl isod fod y gronfa wedi cyflawni ei hymrwymiad i safonau
gwasanaeth ac mae'n amlinellu perfformiad y gronfa o gymharu â'i meincnod.

Mae rhestr llawn o’r safonau gwasanaeth ar gael ar y wefan.

31/03/11 31/03/12 31/03/13

Gweithredol 17,655 17,569 17,596

Gohiriedig 10,547 11,365 12,177

Pensiynwyr 9,003 9,407 9,872

Cyfanswm 37,205 38,341 39,645

Blwyddyn Statws Mynediad Statws Ymadael Cyfanswm

2010-2011 3,848 3,167 7,015

2011-2012 3,887 2,647 6,534

2012-2013 4,588 2,298 6,886

01/04/12 - 31/03/13
Cyfanswm a
Gwblhawyd Meincnod Perfformiad

Dechreuwyr Newydd 2,263 95.00% 96.13%

Trosglwyddiadau i'r Gronfa 226 95.00% 97.73%

Dyfynbrisiau Ymddeoliad 474 95.00% 95.97%

Talu Buddion Ymddeoliad 792 95.00% 95.36%

Tîm Gweinyddu’r Gronfa

Eich Adain Gweinyddu Bensiynau
Yn ychwanegol at ein prif rôl o weinyddu'r cynllun llywodraeth leol a'i
ddarpariaethau, mae'r Adain Gweinyddu Bensiynau hefyd, drwy gytundeb, yn
darparu gwasanaethau tebyg i'r Prif Gwnstabl a'r Prif Swyddogion Tân sy'n
gyfrifol am weinyddu Cynlluniau Pensiwn yr Heddlu a'r Frigâd Dân ar gyfer
Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin
Cymru, a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.
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Yn ogystal â rhoi newidiadau deddfwriaethol ar waith ac ymateb i ddogfennau
ymgynghori erbyn terfynau amser penodedig, a oedd yn cynnwys diweddaru'r
wefan a sicrhau bod data'r gronfa fodel yn cael ei derbyn gan Adran Actiwari'r
Llywodraeth, bu eich Adain Gweinyddu Bensiynau hefyd yn:

Wedi ymgymryd fwy o gyflwyniadau i gyflogwyr ac aelodau’r cynllun ar

• 'Fy Mhensiwn Ar-lein’. Rhaglen gymwysiadau ar y we yw hon sydd yn eich
galluogi i gael golwg ar eich cofnodion pensiwn chi ynghyd â'u diweddaru, a
hynny mewn modd diogel.  Bwriad y fenter yw darparu gwybodaeth statudol a
gwella'r dull o gyflwyno gwasanaeth, ar yr un pryd â lleihau costau argraffu a
phostio ac ôl troed carbon y gronfa

• Parhau â'r rhaglen hyfforddi ar gyfer staff mewnol lle llwyddodd staff
ychwanegol i ennill statws Gradd mewn Gweinyddu a Rheoli Pensiynau.
Bernir bod y buddsoddiad hwn, ynghyd â'r hyfforddiant i'r Cyflogwyr sy'n
rhan o'r Gronfa, yn allweddol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau effeithiol o ran
gweinyddu pensiynau a hynny mewn byd o newidiadau parhaus i reoliadau a
chynnydd yn nisgwyliadau rhanddalwyr   

• Parhau i lunio a dosbarthu Datganiadau Buddion Blynyddol ar gyfer Aelodau
Gohiriedig y Cynllun (unigolion sydd wedi gadael y Cynllun ac sydd â hawl i
fuddion pensiwn yn y dyfodol) ac Aelodau Gweithredol y Cynllun (y rhai sy'n
cyfrannu). Bu Cronfa Bensiwn Dyfed yn chwarae rhan flaenllaw unwaith yn
rhagor, a lluniwyd y Datganiadau Buddion Blynyddol ar sail Cronfeydd
Pensiwn Cymru gyfan 

• Parhau â'r fenter ‘Tystysgrif Bywyd’ sy'n ymwneud â thaliadau pensiwn a delir
â siec 

• Parhau i lunio ffurf fwy manwl a phersonol ar y wybodaeth ddiweddaraf  ar
gyfer pob pensiynwr, gan amlinellu'r cynnydd yn y pensiwn yn sgil y
dyfarniadau ynghylch cynnydd blynyddol mewn pensiynau  

• Cymryd rhan ym Menter Twyll Genedlaethol y Comisiwn Archwilio, fel yr
amlinellwyd uchod 

• Parhau i ymwneud â chyd-awdurdodau yng Nghymru sydd â Chynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol i archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i greu
partneriaethau a rhannu arferion da o ran gweinyddu'r Cynllun. Bu Cronfa
Bensiwn Dyfed yn arwain y gwaith o gyflawni nifer o dasgau, gan gynnwys

Newyddlenni penodol sy'n amlinellu newidiadau i reolau'r Cynllun, datblygu
Datganiadau Buddion Blynyddol ar eu newydd wedd, a llunio nifer o
'ffeithlenni' ynghylch agweddau deddfwriaethol allweddol 

• Sicrhau, drwy weithdrefn FRS17/IAS19, fod pob cyflogwr oedd i gydymffurfio
â'r gofynion cyfrifo hyn ar gyfer pensiynau wedi derbyn y canlyniadau a'r
datgeliadau yr oedd eu hangen arnynt erbyn yr amser yr oedd eu cyfrifon yn
cau. 

Edrych ymlaen
Er fod y rheoliadau terfynol a ffactorau Adran Actiwaraidd y Llywodraeth dal yn
ddisgwyliedig, mae'r adain bensiynau'n rhagweld blwyddyn brysur arall, pryd yn
ogystal â'i phrif swyddogaethau, mae eich Adain Gweinyddu Bensiynau yn
bwriadu:

• Cynyddu nifer y defnyddwyr cofrestredig ar gyfer ‘Fy Mhensiwn Ar-lein’ drwy
gynnal digwyddiadau hyrwyddo pellach gyda phob awdurdod cyflogi er mwyn
annog aelodau'r cynllun i fanteisio ar hyn  

• Cynnal rhaglen dreigl o gyflwyniadau ar y cyd â'r cyflogwyr sy'n rhan o'r
cynllun a chynrychiolwyr y staff, i gynghori aelodau'r Cynllun ynghylch
unrhyw newidiadau i'r cynllun presennol a phrif gynigion a manteision y
Cynllun newydd 

• Ymgymryd adolygiad llawn o holl ganllawiau, taflenni ffeithiau a dogfennau’r
cynllun i sicrhau cydymffurfiaeth gyda CPLlL 2014, ac hefyd creu gwefan
newydd i adlewyrchu cyflwyniad CPLlL 2014.

• Cydgysylltu â chyflogwyr y cynllun i sicrhau bod prosesau a gweithdrefnau
priodol ar waith er mwyn cydymffurfio â chofrestru awtomatig.

Fydd cyflwyniad y cynllun newydd yn dod a rhagor o cymhlethdodau cynhenid a
diogelwch ol-weithredol y bydd yn rhaid i staff sicrhau eu bod yn cymhwyso’n
briodol ym mhob achos unigol. Hoffen ar yr adeg hon ddiolch yn ddidwyll i'r
holl staff sy'n ymwneud â gweinyddu'r Cynllun am eu hymroddiad a'u gallu i
ymdopi â newid a bodloni gofynion bythol newidiol y rheoliadau a'r
rhanddalwyr.
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Safbwynt yr Actiwari

A yw mwy yn golygu gwell?
Rydym yn anaml yn cael cyfle i oedi i gael anadl pan yn delio a Chynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol (CPLlL), y cynllun mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn rhan ohono.
Mae hyn yn sgil un o’r beirniadaethau’r Cynllun fod y gradd o weithredu
newidiadau yn rhy araf.  Dros y 12 mis diwethaf mae’r Gronfa wedi gorfod delio a
paratoi am y newidiadau i’r Cynllun a ddaw i rym o Ebrill 2014 (er fod ar yr adeg
o ysgrifennu, dydi’r newidiadau ddim wedi eu cwblhau), newid i reoliadau
buddsoddi’r Gronfa, newidiadau posib i drefniadau llywodraethu’r Gronfa, a
nifer o ymgynghoriadau o’r llywodraeth sy’n berthnasol i’r holl feysydd hyn.

Yn ychwanegol at hyn, mae holl Gronfeydd CPLlL Cymru, gan gynnwys Cronfa
Bensiwn Dyfed, wedi bod yn adolygu eu trefniadau strwythurol cyffredinol.  Yn
arbennig, meant wedi body n edrych i ba raddau gall y Cronfeydd weithio yn fwy
effeithlon pe baent yn cydweithio’n agosach mewn rhai meysydd, ac maent wedi
ystyried y cyfleon a’r buddion posib o fwy o gydweithio mewn nifer o feysydd

gan gynnwys llywodraethu a gwneud penderfyniadau, gweinyddiaeth a rheoli
buddsoddiadau.  Mae’r fantell hyn eisioes wedi ei gymeryd gan y llywodraeth yn
San Steffan, sydd wedi lansio ymgynghoriad i weld sut y gall Cronfeydd CPLlL
Cymru a Lloegr gydweithio’n well.

Efallai nad yw hyn yn hollol ‘mynd yn fyd-eang’, ond does dim amau fydd y
llywodraeth yn gobeithio fydd arbedion maint uwch yn helpu i reoli’r CPLlL yn
fwy effeithiol yn y dyfodol.  Fodd bynnag, mae hyn yn peri’r cwestiwn a ydy
rheolaeth y CPLlL wedi bid yn aneffeithiol yn y gorffennol, ac hefyd sut fyddai’r
arbedion maint yn gwireddu yn ymarferol.  Ar un lefel, ni fydd hyn yn cael effaith
ar y sefyllfa ariannol y Cynllun, oherwydd fydd y Cynllun dal yn gorfod talu yr
un lefel o fudd-daliadau i’r un nifer o aelodau, a fydd arbedion maint neu fwy o
effeithlonrwydd yn newid hyn.  Fydd effaith cydweithio uwch felly yn fwy cynnil
a chymeryd fwy o amser i amlygu.

Felly, rwyf yn cofio am y mater bach o prisiad actiwaraidd y Gronfa ar 31 Mawrth
2013, ac a yw’r byd ‘fwy a gwell’ sydd o’n blaen yn mynd i ddatrys unrhyw un o’r
materion heriol sy’n gwynebu’r Gronfa o ran rheoli’r diffyg a lefelau cyfrannu’r

cyflogwyr.  Fyddai ddim yn dal fy anadl.  Am y
cyfamser o leiaf fydd Cronfa Dyfed yn gorfod
aros ar draed ei hun, yn hollol fel mae wedi ei
wneud yn gampus hyd yma.

John Livesey
Actiwari
Mercer Limited.

Safbwynt yr Actiwari

Mae cwmnioedd Bwyd a Diod yn cynrychioli 6% o’r MSCI All Country World Index.
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Cyfriflen

Rhagair Esboniadol
Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn Dyfed wedi’u nodi ar y tudalennau canlynol ac yn
cynnwys gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad a chymhwysedd ariannol y
Gronfa am y flwyddyn 2012-2013. 

Maent yn dangos canlyniad y gwaith o stiwardio rheolaeth, sef atebolrwydd y
rheolwyr o ran yr adnoddau yr ymddiriedwyd iddynt a chyflwr ei asedau ar
ddiwedd y cyfnod.

Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn wedi cael eu paratoi yn unol a Chod Ymarfer ar
gyfer Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2012-2013, sydd
wedi’u sefydlu ar Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol, a ddiwygiwyd i’r sector
cyhoeddus. Mae’r cyfrifon hefyd yn cyfeirio tuag at Adroddiadau Ariannol
Cynlluniau Pensiwn - Datganiad o Arfer a Argymhellir (Diwygiwyd Mai 2007) a
gyhoeddwyd gan Grŵp Cyfrifwyr Ymchwil i Bensiynau (PRAG) lle mae teimlad
fod y datgeliadau yma yn darparu fwy o fanylder.

Y prif gyfrifon ac adroddiadau sydd wedi’u cynnwys yn y Gyfriflen hon yw:

• Cyfrif y Gronfa.

• Datganiad Asedau Net

• Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol.

Cyfriflen

Y T   im Buddsoddiadau Pensiwn
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2011-12
£'000

41,410
6,220

16,967
45

2,940

67,582

(45,581)
(12,645)

(1,689)

(21,637)
(1,159)

(82,711)

(15,129)

26,593

(1,760)

(10,382)
36,025

(1,454)

49,022

33,893

1,346,786

1,380,679

Cyfrifon y Gronfa am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth
2013 ymwneud yn uniongyrchol a’r Gronfa 

Cyfraniadau
Cyflogwyr 

Arferol
Ychwanegiadau

Aelodau
Arferol
Ychwanegiadau Gwirfoddol

Trosglwyddiadau i fewn o gronfeydd pensiwn eraill

Budd-daliadau sy’n daladwy
Pensiynau yn daladwy
Cymudiadau a Budd-daliadau Ymddeol Swm Un-taliad
Budd-daliadau swm un-taliad marwolaeth

Taliadau ynglyn ag ymadawyr
Costau gweinyddol

Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net o'r Trafodion Gydag
Aelodau 
Elw ar y Buddsoddiadau

Incwm o'r Buddsoddiadau

Treth

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y Farchnad
Heb eu Realeiddio
Wedi'u Realeiddio

Treualiadau Rheoli'r Buddsoddiadau

Elw Net ar y Buddsoddiadau

Cynydd (Gostyngiad) mewn asedau net i dalu
budddaliadau yn ystod y flwyddyn

Asedau Net y Cynllun ar Ddechrau'r Flwyddyn

Asedau Net y Cynllun ar Ddiwedd Y Flwyddyn

Nodyn

5

6
7

8

9

10.2 
10.3

12

2012-13
£'000

42,664
6,950

16,780
136

2,049

68,579

(49,882)
(12,368)

(1,281)

(3,942)
(1,138)

(68,611)

(32)

31,234

(2,182)

132,768
40,477

(1,686)

200,611

200,579

1,380,679

1,581,258

2011-12
£'000

1,346,786

8,250
25,643

1,380,679

Asedau Net ar Ddechrau’r Flwyddyn

Arian Newydd Net a Fuddsoddwyd
Elw a cholledion ar warediad o fuddsoddiadau a
newidiadau yng ngwerth buddsoddiadau ar y farchnad

Asedau Net ar Ddiwedd y Flwyddyn

2012-13
£'000

1,380,679

27,334
173,245

1,581,258

31/03/12
£'000

(ailddatgan) 

1,393,782
12,020

(5,196)

1,400,606

4,790
(24,717)

(19,927)

1,380,679

Asedau buddsoddi
Adnau ariannol

Rhwymedigaethau
buddsoddi

Asedau cyfredol
Rhwymedigaethau cyfredol

Asedau Net Presennol

Cyfanswm yr Asedau Net

Nodyn

10.1

15
16

31/03/13
£'000

1,595,264
7,812

(2,237)

1,600,839

5,530
(25,111)

(19,581)

1,581,258

Cyfrifon y Gronfa am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2013 Datganiad Asedau Net am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2013

Cysoniad o’r Symudiadau yn Asedau Net y Gronfa

Cyfriflen

Cynyddwyd Asedau cyfredol (£4,473 yn flaenorol) a Rhwymedigaethau cyfredol (£24,400 yn
flaenorol) i adlewyrchu croniadau rheoli cyflogres pensiwn o £448 mil sydd wedi eu netio i
ffwrdd yn hanesyddol.  Maent hefyd wedi eu lleihau i adlewyrchu taliadau cafodd eu gwneud
yn 2011-12 ond oedd y berthnasol i 2012-13 o £131 mil, a’r netio i ffwrdd or trafodion yma
gyda’r system cyfriflyfr.
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Nodiadau i Gyfrifon Gronfa Bensiwn Dyfed am
y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2013

1       Disgrifiad o’r Gronfa
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed (y Gronfa) yn rhan o Gynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol ac yn cael ei gweinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin.  

Crynodeb yn unig yw’r disgrifiad canlynol o’r Gronfa.  I gael mwy o
fanylion cyfeirier at Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2012-2013 (pan y’u
cyhoeddir) a’r pwerau statudol sy’n gynsail i’r cynllun sef Deddf Blwydd-
daliadau 1972 a Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

1.1     Cyffredinol
Llywodraethir y Gronfa gan Ddeddf Blwydd-daliadau 1972 ac fe’i
gweinyddir yn unol â’r is-deddfwriaethau canlynol:

• Rheoliadau CPLlL (Buddion, Aelodaeth a Chyfraniadau) 2007 
(fel y’u diwygiwyd)

• Rheoliadau CPLlL (Gweinyddiaeth) 2008 (fel y’u diwygiwyd)
• Rheoliadau CPLlL (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2009.

Cynllun pensiwn cyfrannol yw hwn a weinyddir gan Gyngor Sir
Caerfyrddin i ddarparu pensiynau a buddion eraill i weithwyr
pensiynadwy Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir
Ceredigion a nifer amrywiol eraill o gyrff rhestredig a chyrff a dderbynnir
o fewn ardal ddaearyddol hen awdurdod Dyfed.  Nid yw athrawon,
swyddogion yr heddlu a diffoddwyr tân wedi’u cynnwys gan eu bod yn
aelodau o gynlluniau pensiwn cenedlaethol eraill.

Goruchwylir y Gronfa gan Banel Cronfa Bensiwn Dyfed (y Panel).

1.2     Aelodaeth
Mae aelodaeth o’r Gronfa yn wirfoddol a gall gweithwyr ddewis ymuno â’r
cynllun, aros yn y cynllun neu wneud eu trefniadau personol eu hunain y
tu allan i’r cynllun.

Mae’r cyrff sy’n rhan o Gronfa Bensiwn Dyfed yn cynnwys:

• Cyrff rhestredig sef awdurdodau lleol a chyrff cyffelyb y mae eu staff

â hawl awtomatig i fod yn aelodau o’r Gronfa.

• Cyrff a dderbynnir sef cyrff eraill sy’n cyfrannu i’r Gronfa dan
gytundeb derbyn rhwng y Gronfa a’r corff dan sylw.  Mae cyrff a
dderbynnir yn cynnwys cyrff gwirfoddol, cyrff elusennol a chyrff
eraill cyffelyb neu gontractwyr preifat sy’n cyflawni swyddogaethau
awdurdod lleol yn dilyn rhoi gwaith ar gontract allanol i’r sector
preifat.

Ar 31 Mawrth 2013 roedd 60 o gyrff cyflogwyr yn cyfrannu i Gronfa
Bensiwn Dyfed ac mae’r manylion i’w gweld yn Nodyn 20.  Mae manylion
aelodaeth y cyrff hyn wedi’u crynhoi isod:

Mae’r ffigurau hyn yn adlewyrchu’r sefyllfa fel y’i cofnodwyd ar 31 Mawrth
2013 ond maent yn dueddol i newid ar ôl diwedd y flwyddyn gan fod
datganiadau gan y cyrff cyflogi yn dod i law ar ôl y dyddiad hwnnw.

1.3     Cyllido
Cyllidir y buddion gan gyfraniadau ac enillion ar fuddsoddiadau.  Telir
cyfraniadau gan aelodau gweithredol y Gronfa yn unol â Rheoliadau
CPLlL (Buddion, Aelodaeth a Chyfraniadau) 2007 ac ar gyfer y flwyddyn
yn diweddu 31 March 2013 roedd y cyfraniadau’n amrywio rhwng 5.5% a
7.5% o’r cyflog pensiynadwy.  Cyfatebir cyfraniadau’r gweithwyr gan
gyfraniadau’r cyflogwyr a seilir ar brisiad actiwaraidd a gynhelir bob tair
blynedd. Cynhaliwyd y prisiad diwethaf ar 31 Mawrth 2010.  Ar hyn o
bryd mae cyfraddau cyfrannu’r cyflogwyr yn amrywio rhwng 5.6% a 46.8%
o’r cyflog pensiynadwy, fel y nodir yn Nodyn 20.

31/03/12

17,569
9,407

11,365

38,341

48

Nifer o gyfranwyr yn y Gronfa
Nifer o bensiynwyr
Nifer o bensiynwyr gohiriedig

Cyfanswm aelodau

Nifer o gyflogwyr gyda chyfranwyr

31/03/13

17,596
9,872

12,177

39,645

48

Cyfriflen
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1.4     Buddion
Dan CPLlL seilir buddion pensiwn ar y cyflog pensiynadwy terfynol a hyd
y gwasanaeth pensiynadwy, fel y crynhoir isod:

Darperir ystod o fuddion eraill dan y cynllun yn cynnwys ymddeoliad
cynnar, pensiynau salwch a buddion marwolaeth, cyrchwch wefan Cronfa
Bensiwn Dyfed i gael rhagor o fanylion – www.cronfabensiwndyfed.org.uk

1.5     CPLlL 2014
Yn dilyn adolygiad o bensiynau’r Sector Cyhoeddus, cynhaliodd y
Llywodraeth ymgynghoriad stadudol o’r cynigion am CPLlL newydd o 1
Ebrill 2014.  Mae ymateb Cronfa Bensiwn Dyfed ar y wefan.  Fydd yna
ragor o yngynhoriadau yn cymeryd lle dros y misoedd nesaf ynglyn ag
amddiffyniad trosiannol i aelodau presennol ac ar Llywodraethu’r Cynllun.
Fydd sioeau teithiol a chanllawiau ar gael i aelodau’r cynllun wedi i’r
rheoliadau cael eu gosod o flaen y Senedd.

Mae’r tabl isod yn dangos y prif darpariaethau o’r cynigion am y CPLlL
newydd am aelodaeth o 1 Ebrill 2014: 

Gwasanaeth cyn 1 Ebrill 2008 Gwasanaeth ar ôl 31 Mawrth 2008

Pensiwn Pob blwyddyn yn werth 1/80 x
cyflog pensiynadwy terfynol

Pob blwyddyn yn werth 1/60 x cyflog
pensiynadwy terfynol

Cyfandaliad Cyfandaliad awtomatig 3 x y
cyflog. Hefyd gellir cyfnewid rhan
o'r pensiwn blynyddol am daliad
arian untro di-dreth. Telir £12 o
gyfandlaid am bob £1 o bensiwn a
ildir

Dim cyfandaliad awtomatig. Gellir
cyfnewid rhan o'r pensiwn blynyddol
am daliad arian untro di-dreth. Telir
£12 o gyfandaliad am bob £1 o
bensiwn a ildir.

Cyfriflen

Mae Meddalwedd a Gwasanaethau yn cynrychioli 5% o’r MSCI All Country World Index.

Sail y Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog wedi eu Hailbrisio (CARE).

Cyfradd Gronni 1/49th

Cyfradd Ailbrisio Mynegrif Prisiau Defnyddwyr (MPD).

Oedran Pensiwn Arferol Yn cyfateb i Oedran Derbyn Pensiwn gan y Wladwriaeth
(Isafswm Oed 65).

Hyblygrwydd o ran Cyfraniadau Gall aelodau ddewis talu cyfraniadau o 50% i dderbyn 50% o'r
buddion pensiwn.

Diffiniad Tȃl Pensiynadwy
Wedi ei seilio ar yr union dâl pensiynadwy, ac i gynnwys
goramser nad yw'n gytundebol ac oriau ychwanegol yn
achos staff rhan amser.

Cyfnod Breinio Bydd yn cynyddu o 3 mis i 2 flynedd.

Bandiau Cyfraniadau

Fydd y bandiau cyfraniadau a gynigiwyd isod am
CPLlL 2014 ddim yn cael eu hadolygu’n flynyddol, yn
hytrach, mi fyddwn yn cael eu hadolygu wedi’r
prisiad llawn bob tair mlynedd.

Yr Ystod Enillion hyd              Y Gyfradd Gyfrannu
(£) (%)

Hyd at 13,500 5.50
13,501 - 21,000 5.80
21,001 - 34,000 6.50
34,001 - 43,000 6.80
43,001 - 60,000 8.50
60,001 - 85,000 9.90
85,001 - 100,000 10.50
100,001 - 150,000         11.40
150,001 neu fwy               12.50  
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2       Sail y paratoi
Mae’r Datganiad Cyfrifon yn rhoi crynodeb o drafodion y Gronfa ar gyfer
y flwyddyn ariannol  2012-2013 ac yn nodi ei sefyllfa ar ddiwedd y
flwyddyn sef 31 Mawrth 2013.  Paratowyd y cyfrifon yn unol â Chod
Ymarfer ar gyfer Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig
2012-2013 a seiliwyd ar y Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS),
fel y’u diwygiwyd ar gyfer sector cyhoeddus y DU.

Mae’r cyfrifon yn crynhoi trafodion y Gronfa ac yn adrodd ar yr asedau net
sydd ar gael i dalu buddion pensiwn. Nid yw’r cyfrifon yn ystyried
rhwymedigaethau i dalu pensiynau a buddion sy’n daladwy ar ôl diwedd y
flwyddyn ariannol.  Datgelir gwerth actiwaraidd presennol y buddion
ymddeol sydd wedi’u haddo yn y Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol.

3       Crynodeb o bolisïau cyfrifyddu o bwys
Cyfrif Y Gronfa – cydnabyddiaeth refeniw

3.1     Cyfraniadau
Cyfrifir am gyfraniadau arferol yr aelodau a’r cyflogwyr ar sail groniadol
yn ôl y gyfradd ganrannol a argymhellwyd gan actiwari’r gronfa yn ystod
cyfnod y gyflogres y maent yn berthnasol iddo.

Cyfrifir am gyfraniadau’r cyflogwyr ar gyfer ychwanegiadau a straen ar
bensiynau yn y cyfnod y mae’r ymrwymiadau hynny’n codi.  Bydd unrhyw
swm sy’n ddyledus mewn blwyddyn ond heb ei dalu yn cael ei nodi fel ased
ariannol cyfredol.

3.2     Trosglwyddiadau i gynlluniau eraill ac o gynlluniau eraill
Mae gwerth trosglwyddiadau yn cynrychioli gwerth y symiau a
dderbyniwyd ac a dalwyd yn ystod y flwyddyn mewn perthynas ag aelodau
sydd naill ai’n ymuno neu’n ymadael â’r Gronfa yn ystod y flwyddyn
ariannol, a chânt eu cyfrif yn unol â Rheoliadau Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol.

Cyfrifir am drosglwyddiadau unigol i mewn/allan pryd y’u derbynnir/telir,
sydd fel arfer yn digwydd pan dderbynnir/rhyddheir rhwymedigaeth yr
aelod.

Cyfrifir am drosglwyddiadau swmp (grŵp) ar sail groniadol yn unol â
thelerau’r cytundeb trosglwyddo.

3.3     Incwm o fuddsoddiadau
3.3.1  Incwm llog

Cydnabyddir incwm llog yn y gronfa fel y mae’n cronni gan
ddefnyddio cyfradd llog effeithiol yr offeryn ariannol fel dyddiad
caffael neu fan cychwyn

3.3.2  Incwm difidendau
Cydnabyddir incwm difidendau ar y dyddiad y mae’r difidend ar
gyfranddaliadau yn daladwy.  Mae unrhyw swm na dderbynnir erbyn
diwedd cyfnod yr adroddiad yn cael ei nodi fel ased ariannol
cyfredol yn y datganiad asedau net.

3.3.3  Dosbarthiad Incwm Cronfeydd ar y Cyd
Cydnabyddir incwm a ddosberthir o gronfeydd ar y cyd ar y dyddiad
y’i cyhoeddir.  Mae unrhyw swm na dderbynnir erbyn diwedd
cyfnod yr adroddiad yn cael ei nodi fel ased ariannol cyfredol yn y
datganiad asedau net.

3.4     Buddion sy’n daladwy
Mae’r buddion pensiynau a’r cyfandaliadau sy’n daladwy yn cynnwys yr
holl symiau y gwyddys eu bod yn ddyledus ddiwedd y flwyddyn ariannol.
Mae unrhyw symiau dyledus na thelir yn cael eu nodi fel rhwymedigaethau
cyfredol yn y datganiad asedau net.

3.5     Trethiant
Mae’r Gronfa wedi’i chofrestru yn gynllun gwasanaeth cyhoeddus dan
adran 1(1) Atodlen 36 i Ddeddf Cyllid 2004 ac o’r herwydd mae wedi’i
heithrio rhag talu treth incwm y DU ar log a dderbynnir a threth enillion
cyfalaf ar yr elw ar werthu buddsoddiadau.  Codir treth ataliedig arincwm
o fuddsoddiadau mewn gwledydd tramor yn y wlad berthnasol oni bai y
caniateir rhyddhad.  Cyfrifir am dreth na ellir ei adennill fel gwariant y
gronfa, fel y cyfyd.

Gan mai’r Cyngor Sir yw’r Awdurdod Gweinyddu, gellir adennill TAW ar
holl weithgareddau’r Gronfa. Nid yw’r Cyfrifon a ddangosir yn cynnwys
TAW 
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3.6     Treuliau Gweinyddol
Cyfrifir am yr holl wariant gweinyddol ar sail groniadol.  Yn unol â
pholisi’r Cyngor mae’r Gronfa yn gyfrifol am dalu’r gyfran briodol o
gostau’r staff, rheolaeth, y swyddfeydd a’r gorbenion.

3.7     Treuliau Rheoli Buddsoddiadau
Cyfrifir am yr holl wariant ar reoli buddsoddiadau ar sail groniadol.

Mae ffioedd y rheolwyr buddsoddi a’r gwarcheidwad allanol wedi’u nodi yn y
mandadau perthnasol sy’n llywio eu penodiadau.  Yn fras, seilir y rhain ar yr
hyn yw gwerth y buddsoddiadau a reolir ar y farchnad ac felly gallant godi neu
ddisgyn yn ôl y newidiadau yng ngwerth y buddsoddiadau.

Hefyd mae’r Gronfa wedi cytuno gyda un o’r Rheolwyr Buddsoddi y bydd
elfen o’u ffi yn gysylltiedig â pherfformiad.  Roedd cosbau cysylltiedig â
pherfformiad yn £0.45 miliwn yn 2012-2013 (2011-2012:£0.48 miliwn).

Datganiad Asedau Net
3.8     Asedau Ariannol

Mae’r asedau ariannol wedi’u cynnwys yn y datganiad asedau net yn ôl eu
gwerth teg ar ddyddiad yr adroddiad.  Cydnabyddir ased ariannol yn y
datganiad asedau net ar y dyddiad y daw’r Gronfa’n barti i’r cytundeb i
gaffael yr ased.  O’r dyddiad hwnnw bydd unrhyw enillion neu golledion a
berir gan newidiadau yn y gwerth teg yn cael eu cydnabod gan y Gronfa.

Pennir gwerth y buddsoddiadau fel y’u nodir yn y datganiad asedau net, fel
a ganlyn:

3.8.1  Buddsoddiadau a ddyfynnwyd ar y farchnad
Pennir gwerth buddsoddiad y mae pris ar y farchnad ar gael yn
hwylus ar ei gyfer gan y pris prynu uchaf ar y farchnad ar ddiwrnod
olaf y cyfnod cyfrifyddu.

3.8.2  Gwarannau llog sefydlog
Cofnodir gwarannau llog sefydlog yn ôl y gwerth net ar y farchnad.

3.8.3  Buddsoddiadau heb eu dyfynnu
Prisir buddsoddiadau mewn eiddo heb ei ddyfynnu a chronfeydd
seilwaith ar y cyd yn ôl gwerth net yr asedau neu bris sengl a roddir
gan y rheolwr buddsoddi.

3.8.4  Partneriaethau Cyfyngedig
Seilir y gwerth teg ar werth net yr asedau yn dilyn prisiadau cyfnodol
gan y rheiny sy’n rheoli’r bartneriaeth.

3.8.5  Cyfryngau buddsoddi ar y cyd
Prisir cyfryngau buddsoddi ar y cyd yn ôl y pris prynu uchaf amser cau.
Os nad yw hwnnw ar gael prisir y buddsoddiadau yn ôl y pris sengl
amser cau.  O ran cronfeydd cronnus bydd y newid yn y gwerth ar y
farchnad hefyd yn cynnwys incwm sy'n cael ei ail fuddsoddi yn y
Gronfa.

3.9     Trafodion arian tramor
Caiff difidendau, llog a phryniant a gwerthiant buddsoddiadau mewn
arian tramor eu cyfrif yn ôl y cyfraddau ar y farchnad sbot ar ddyddiad y
trafodion. Defnyddir cyfraddau cyfnewid diwedd y flwyddyn ar y farchnad
sbot i brisio’r arian gweddill a ddelir mewn cyfrifon banc arian tramor,
gwerth buddsoddiadau tramor ar y farchnad ac unrhyw bryniannau a
gwerthiannau tramor sydd heb eu cwblhau ar ddiwedd cyfnod yr
adroddiad.

3.10 Arian ac arian cyfwerth
Mae arian yn cynnwys arian parod ac arian y gellir ei godi’n ôl y galw.

Buddsoddiadau tymor byr hynod hylifol sydd ar gael yn hwylus i’w
trosglwyddo yn symiau hysbys o arian yw arian cyfwerth a bychan iawn
yw’r risg y bydd ei werth yn newid.

Mae gan y Gronfa ei chyfrifon banc ei hun ers 1 Ebrill 2011 i ddelio gyda
thrafodion y Gronfa, yn unol ag adran 6 o Reoliadau Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd Pensiwn) 2009.

Caiff yr arian gweddill a ddelir gan y Gronfa ei fuddsoddi am gyfnodau
byrdymor ar Farchnad Ariannol Llundain gan Cyngor Sir Gaerfyrddin nes
y bydd ei angen i dalu ei rhwymedigaethau neu i drosglwyddo arian dros
ben i’r rheolwyr buddsoddi ar gyfer ei ail fuddsoddi.
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3.11   Rhwymedigaethau ariannol
Mae’r Gronfa yn cydnabod rhwymedigaethau ariannol yn ôl eu gwerth teg
ar ddyddiad yr adroddiad. Caiff rhwymedigaeth ariannol ei gydnabod yn y
datganiad asedau net ar y dyddiad y daw’r Gronfa’n barti i’r ymrwymiad.
O’r dyddiad hwnnw bydd unrhyw enillion neu golledion a berir gan
newidiadau yn y gwerth teg yn cael eu cydnabod gan y Gronfa.

3.12   Gwerth presennol actiwaraidd y buddion ymddeol sydd wedi’u 
haddo 
Caiff gwerth presennol actiwaraidd y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo
eu hasesu bob tair blynedd gan actiwari’r cynllun yn unol â gofynion IAS19
a’r safonau actiwaraidd perthnasol.

Fel y caniateir dan IAS26, mae’r Gronfa wedi dewis datgelu gwerth
presennol actiwaraidd y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo drwy
gyfeirio ato yn yr adroddiad actiwaraidd sydd ynghlwm.

3.13   Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY)
Mae’n statudol ofynnol i Gynlluniau Pensiwn Galwedigaethol ddarparu
trefniadau mewnol o ran Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY).
Mae gan y Gronfa ddarparwyr ar y cyd: Prudential, Standard Life ac
Equitable Life, sy’n darparu ystod o ddewisiadau o ran buddsoddi.

Aelodau unigol y Cynllun sydd i bennu faint y maent am gyfrannu (yn
amodol ar derfynau a bennwyd gan Gyllid a Thollau EM) ac ar elfennau
neu gynnwys y buddsoddiad.

Buddsoddir CGY ar wahân i asedau’r Gronfa ac ni chânt eu cynnwys yn y
cyfrifon yn unol ag adran 4(2)(b) o Reoliadau Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd Pensiwn) 2009 (SI
2009/3093). Fe’i datgelir fel nodyn yn unig – Nodyn 17
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4       Barn gritigol wth gymhwyso polisïau cyfrifyddu
4.1     Rhwymedigaeth y Gronfa

Caiff rhwymedigaeth y Gronfa ei chyfrif bob tair blynedd gan yr actiwari a
benodwyd ac mae’r fethodoleg a ddefnyddir yn cyd-fynd â’r
canllawiauarferol ac yn cydymffurfio ag IAS 19. Cytunir gyda’r actiwari
ynghylch yrhagdybiaethau sydd i’w defnyddio yn gynsail i’r prisiannau ac
maentwedi’u crynhoi yn Nodyn 22. Gall newid yn y rhagdybiaethau
beriamrywiad mawr yn yr amcangyfrif.

5       Trosglwyddiadau i fewn o gronfeydd pensiwn eraill

2011-12
£'000

2,205
20.503

2,236
1,204

422
23

0
26,593

Gwarannau llog sefydlog
Difidendau Ecwitis
Buddsoddiadau eiddo ar y cud
Buddsoddiadau ar y cud eraill
Eiddo
Llog ar adneuon ariannol
Eraill

2012-13
£'000

1,627
24,453

3,371
1,164

606
11

2
31,234

2011-12
£'000

(0)
(1,756)

(4)
(1,760)

Treth Ataliedig - Gwarannau llog sefydlog Treth
Ataliedig - Ecwitis 
Treth Ataliedig - Cyfryngau buddsoddi ar y cud

2012-13
£'000

(0)
(2,163)

(19)
(2,182)

2011-12
£'000

(1,052)
(71)
(25)
(11)

(1,159)

Gweinyddu a phrosesu
Ffioedd actiwaraidd
Ffi archwiliad
Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol eraill

2012-13
£'000

(1,055)
(47)
(25)
(11)

(1,138)

2011-12
£'000

(6)
(1)

(20,807)
(823)

(21,637)

Ad-daliadau i aelodau yn gad ael y gwasanaeth
Taliadau i aelodau yn ymuno a’r cynllun gwladol
Trosglwyddiadau grwp i gynlluniau eraill
Trosglwyddiadau unigol i gynlluniau eraill

2012-13
£'000

(3)
4

* (1,193)
(2,750)

(3,942)

2011-12
£'000

0

2,940
2,940

Trosglwyddiadau grwp o gynlluniau eraill a
chysoddiadau cynlluniau
Trosglwyddiadau unigol o gynlluniau eraill

2012-13
£'000

0

2,049
2,049

*  mae’r ffigur yma yn groniad o £1.2 miliwn sy’n ymwneud a throsglwyddiad o
Wasanaeth Prawf Dyfed-Powys..

6       Taliadau i Ymadawyr a Thaliadau Mewn Perthynas
â Hwy

7       Costau Gweinyddol

9       Treth

8       Incwm ar Fuddsoddiadau 
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10       Buddsoddiadau 
10.1 Asedau buddsoddi net

Gwerth teg
31/03/12

£'000

149,019

145,298

545,497

12,330

437,842

78,419
6,702

4,188
6,702

11,860
160

0

3,531
140

4,114
1,405,802

(5,196)
(5,196)

1,400,606

Asedau buddsoddi
Gwarannau llog sefydlog 

Llog Sefydlog Corfforaethol DU
- BlackRock

Gwarannau Wrth Indecs
- BlackRock

Ecwitis
Ecwitis a Ddyfynnwyd DU
- BlackRock

Buddsoddiadau ar y cud
Cronfeydd a reolir yn y DU
- BlackRock (GASL)

Ecwitis tramor
- BlackRock

Buddsoddiadau eiddo ar y cud
- Schroders
- Partners Group

Eiddo
- Schroders
- Partners Group

Adnau ariannol
- BlackRock
- Schroders
- Partners Group

Incwm ar fuddsoddiadau i’w derbyn
- BlackRock
- Schroders

Symiau i’w derbyn o werthiannau
- BlackRock

Cyfanswm Asedau Buddsoddi

Rhwymedigaethau buddsoddi

Symiau sy’n daladwy am bryniadau
- BlackRock

Cyfanswm rhwymedigaethau
buddsoddi

Asedau buddsoddi net

Gwerth teg
31/03/13

£'000

163,663

164,837

627,928

11,926

508,091

87,560
12,794

4,498
7,842

5,991
1,821

0

3,959
0

2,166
1,603,076

(2,237)
(2,237)

1,600,839
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2011-12
£’000

23,232 
9,491
3,294

8
0

36,025

Gwarrannau llog sefydlog Ecwitis
Buddsoddiadau ar y cyd
Buddsoddiadau ar y cyd
Buddsoddiadau eiddo ar y cyd
Eiddo

2012-13
£’000

7,579 
5,953

26,744
212
(11)

40,477

Cyfriflen

Gwarannau llog sefydlog
Ecwitis
Buddsoddiadau ar y cud
Buddsoddiadau eiddo ar y cud
Eiddo
Cronfa ariannol

Balansau buddsoddi eraill
Adnau ariannol
Symiau i’w derbyn o werthiannau
Incwm ar fuddsoddiadau i’w
derbyn
Symiau sy’n daladwy am
bryniadau

Gwerth teg
31/03/2012

£'000

294,317
545,497
450,172

85,121
10,890

0
1,385,997

12,020
4,114

3,671
(5,196)

1,400,606

Cost o
brynu
£'000

38,534
265,353

75,000
18,418

2,250
0

399,555

0
0 

0 
0 

399,555

Elw o
werthu

£'000

(30,307)
(245,831)

(49,407)
(2,585)
(1,192)

0
(329,322)

0
0 

0 
0 

(329,322)

Symudiad
ariannol

£'000

0
0
0
0
0
0
0

(4,208)
(1,948)

428
2,960

(2,768)

Cynyddion/
(gost.) heb ei realeiddio

£'000

25,956
62,909
44,252

(601)
392

0 
132,908

0
0 

(140)
0 

132,768

Gwerth teg
31/03/2013

£'000

328,500
627,928
520,017
100,353

12,340
0

1,589,138

7,812
2,166

3,959
(2,236)

1,600,839

Yn ystod y flwyddyn prynwyd gwerth £400 miliwn o fuddsoddiadau a gwerthwyd gwerth £329 miliwn. Gwnaed enill net
o £40 miliwn ar y gwerthiannau. Mae’r costau prynu wedi’u cynnwys ym mhris pryniant y buddsoddiadau.

Mae costau’r trafodion wedi cael eu cynnwys yn y costau prynu a’r arian a geir yn sgil gwerthu. £1.44 miliwn oedd costau’r trafodion a
glustnodwyd yn ystod y flwyddyn (£3.17 miliwn yn 2011-2012). Yn ogystal â’r costau a nodir uchod, mae costau anuniongyrchol yn
gysylltiedig â’r gwahaniaethau rhwng prisiau prynu a gwerthu buddsoddiadau mewn cyfryngau buddsoddi ar y cyd. Nid yw cyfanswm y
costau anuniongyrchol wedi’r nodi ar wahân.

10.4   Dadansoddiad daearyddol o’r buddsoddiadau
Gwerth

teg
31/03/12

£'000

943,124
163,833
150,412

50,856
46,743
45,638

1,400,606

Dadansoddiad
daearyddol

DU
Ewrop (heblaw DU)
Gogledd America
Siapan
Ymyl y Mor Tawel
Marchnadoedd sy'n datblygu

Gwerth
teg

31/03/13
£'000

1,067,201
114,295
177,552

57,761
56,071

127,959
1,600,839

10.3   Cynyddion a gostyngiadau wedi eu realeiddio

10.2   Dadansoddiad o symudiadau o’r buddsoddiadaunts

10.5   Dadansoddiad rheolwyr y Gronfa
Gwerth

teg
31/03/12

£'000

1,304,293 
82,908 
13,405 

1,400,606

Dadansoddiad
rheolwyr y
Gronfa

BlackRock
Schroders
Partners Group

Gwerth
teg

31/03/13
£'000

1,486,775
93,428
20,636

1,600,839
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11     Crynhoi buddsoddiadau 12     Treualiadau Rheoli’r Buddsoddiadau 
Roedd y buddsoddiadau canlynol yn cynrychioli mwy na 5% o gyfanswm
asedau net y Gronfa ar 31 Mawrth 2013:

Cronfa Ecwiti UDA Ascent Life
Cronfa Bondiau Corfforaethol Holl Stociau (DU) Ascent
Cronfa Ecwiti Ewropeaidd Ascent Life

Eu gwerth ar
31/03/2013

£'000

169,192
156,183

88,747

Y gyfran o’r
portffolio o

fuddsoddiadau 
%

10.57
9.76
5.55

2011-12
£'000

(1,332)
(92)
(13)
(17)

(1,454)

Ffioedd rheolaeth
Ffioedd ceidwad
Gwasanaeth mesur perfformiad
Ymgynghorydd Annibynnol

2012-13
£'000

(1,566)
(89)
(13)
(18)

(1,686)

13     Offerynnau Ariannol

13.1   Dosbarthiad o offerynnau ariannol
Mae polisïau cyfrifyddu yn disgrifio sut y mae gwahanol ddosbarthiadau o asedau yn cael eu mesur, a sut y mae incwm a gwariant, yn
cynnwys enillion a cholledion gwerth teg, yn cael eu cydnabod. Mae’r tabl canlynol yn dadansoddi symiau cario yr asedau a’r
rhwymedigaethau ariannol (ac eithrio arian) yn ôl categori a phenawdau’r datganiad asedau net. Ni ail-ddosbarthwyd unrhyw asedau
ariannol yn ystod y cyfnod cyfrifyddu.

  2011-12 2012-13
Dynodedig ar

werth teg trwy elw
a cholled 

£'000

294,317
545,497
450,172

85,121
10,890

0 
7,783

0 
1,393,780

(5,196)
0

(5,196)

1,388,584

Benthycia-dau a
symiau sy’n

dderbynia-dwy
£'000

(ailddatgan)
0 
0
0
0
0

13,010
0

3,802
16,812

0 
0
0

16,812

Cost rhwymed-
igaethau
ariannol

£'000
(ailddatgan)

0 
0
0
0
0
0
0
0
0

0 
(24,717)

(24,717)

(24,717)

Cyfanswm
£'000

(ailddatgan) 
294,317
545,497
450,172

85,121
10,890
13,010

7,783
3,802

1,410,592

(5,196)
(24,717)

(29,913)

1,380,679

Asedau ariannol
Gwarannau llog sefydlog
Ecwitis
Buddsoddiadau ar y cud
Buddsoddiadau eiddo ar y cud
Eiddo
Arian
Balansau buddsoddi eraill
Dyledwyr

Rhwymedigaethau ariannol
Balansau buddsoddi eraill
Credydwyr

Cyfanswm

Dynodedig ar
werth teg trwy elw

a cholled
£'000

328,500
627,928
520,017
100,353

12,340
0 

6,126
0 

1,595,264

(2,237)
0

(2,237)

1,593,027

Benthycia-dau a
symiau sy’n

dderbynia-dwy
£'000

0 
0
0
0
0

9,529
0

3,813
13,342

0 
0
0

13,342

Cost rhwymed-
igaethau
ariannol

£'000

0 
0
0
0
0
0
0
0
0

0 
(25,111)

(25,111)

(25,111)

Cyfanswm
£'000

328,500
627,928
520,017
100,353

12,340
9,529
6,126
3,813

1,608,606

(2,237)
(25,111)

(27,348)

1,581,258



46 Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2012 - 2013 Cyfriflen

13.2   Elw a cholledion net o offerynnau ariannol

2011-12
£'000

25,646
(3)

0
25,643

0
0
0
0

25,643

Asedau ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled
Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy
Cost asedau ariannol
Cyfanswm asedau ariannol

Rhwymedigaethau ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled
Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy
Cost rhwymedigaethau Ariannol
Cyfanswm asedau ariannol

Cyfanswm

2012-13
£'000

173,245
0
0

173,245

0
0
0
0

173,245

13.3   Gwerth teg o offerynnau ariannol a rhwymedigaethau

Swm a
gariwyd

31/03/12
£'000

1,155,233

16,812

1,172,045

(5,196)

(24,717)

(29,913)

1,142,132

Gwerth
teg

31/03/12
£'000

1,393,780

16,812

1,410,592

(5,196)

(24,717)

(29,913)

1,380,679

Asedau ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw
a cholled
Benthyciadau a symiau sy’n
dderbyniadwy
Cyfanswm asedau ariannol

Rhwymedigaethau ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw
a cholled 
Cost rhwymedigaethau Ariannol
Cyfanswm rhwymedigaethau
ariannol 
Cyfanswm

Swm a
gariwyd

31/03/13
£'000

1,223,952

13,342

1,237,294

(2,237)

(25,111)

(27,348)

1,209,946

Gwerth
teg

31/03/13
£'000

1,595,264

13,342

1,608,606

(2,237)

(25,111)

(27,348)

1,581,258

13.4   Prisio offerynnau ariannol yn cael eu cario yn ôl gwerth teg
Rhennir prisiad offerynnau ariannol yn dri dosbarth yn ôl ansawdd a
dibynadwyedd y wybodaeth a ddefnyddir i bennu’r gwerth teg.

Lefel 1
Yr offerynnau ariannol a ddosberthir i Lefel 1 yw’r rheiny lle daw eu
gwerth teg o’r prisiau rhestredig nas addaswyd ar farchnadoedd
gweithredol ar gyfer asedau neu rwymedigaethau cwbl debyg.  Mae’r
nwyddau a ddosberthir i lefel 1 yn cynnwys ecwitis a restrir, gwarannau
llog sefydlog a restrir, gwarannau mynegrifol a restrir a chwmnïau
buddsoddi neilltuol.

Dangosir y buddsoddiadau a restrir yn ôl y pris cynnig. Seilir gwerth
cynnig y buddsoddiad yn ôl y cynnig a restrir ar farchnad y gyfnewidfa
stoc berthnasol.

Lefel 2
Yr offerynnau ariannol a ddosberthir i Lefel 2 yw’r rheiny lle nad oes
prisiau ar eu cyfer wedi’u rhestru ar y farchnad; er enghraifft lle caiff
offeryn ei werthu ar farchnad na fernir ei bod yn weithredol, neu pan
ddefnyddir technegau prisio i bennu’r gwerth teg ac mae’r technegau
hynny’n defnyddio mewnbynnau sy’n seiliedig i raddau helaeth ar ddata
gweladwy'r farchnad.

Lefel 3
Yr offerynnau ariannol a ddosberthir i Lefel 3 yw’r rheiny lle mae un o leiaf
o’r mewnbynnau a allai gael effaith sylweddol ar brisiad yr offeryn, heb fod
wedi’i seilio ar ddata gweladwy'r farchnad.

Byddai’r cyfryw offerynnau yn cynnwys partneriaethau cyfyngedig, lle
pennir y gwerth teg gan brisiannau cyfnodol a ddarperir gan y rheiny sy’n
rheoli’r bartneriaeth.  Mae archwiliad annibynnol o’r bartneriaeth yn rhoi
sicrwydd ynghylch y prisiad.

Mae’r tabl canlynol yn dadansoddi asedau a rhwymedigaethau ariannol y
Gronfa sydd wedi’u cynnwys yn y grwpiau 1 i 3, ar sail y gwerth y daw’r
gwerth teg yn weladwy.

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi gwerth cario yr asedau ariannol a’r
rhwymedigaethau ariannol yn ôl dosbarth yr offeryn o’u cymharu â’u
gwerthoedd teg:
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Gwerth teg ar 31 March 2013

Asedau ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled
Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy
Cyfanswm asedau ariannol

Rhwymedigaethau ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled
Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy
Cyfanswm rhwymedigaethau ariannol

Asedau ariannol net  

Gwerth teg ar 31 March 2012

Asedau ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled
Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy
Cyfanswm asedau ariannol

Rhwymedigaethau  ariannol
Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled
Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy
Cyfanswm rhwymedigaethau ariannol

Asedau ariannol net  

Pris rhestredig
y farchnad

Lefel 1
£'000

800,250
13,342

813,592

(2,237)
(25,111)

(27,348)

786,244

Pris rhestredig
y farchnad

Lefel 1
£'000

(ailddatgan)

701,408
16,812

718,220

(5,196)
(24,717)

(29,913)

688,307

Defnyddio
mewnbynnau

gweladwy
Lefel 2

£'000

774,378
0

774,378

0 
0 
0

774,378

Defnyddio
mewnbynnau

gweladwy
Lefel 2

£'000

678,968
0

678,968

0
0
0

678,968

Gyda mewnbynnau
sylweddol sy’n

anweladwy
Lefel 3

£'000

20,636
0

20,636

0 
0 
0

20,636

Gyda mewnbynnau
sylweddol sy’n

anweladwy
Lefel 3

£'000

13,404
0

13,404

0
0
0

13,404

Cyfanswm
£'000

1,595,264
13,342

1,608,606

(2,237)
(25,111)

(27,348)

1,581,258

Cyfanswm
£'000

(ailddatgan)

1,393,780
16,812

1,410,592

(5,196)
(24,717)

(29,913)

1,380,679

Cyfriflen

Mae Telathrebu yn cynrychioli 4% o’r MSCI All Country World Index.
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14    Natur a maint y risg a berir gan offerynnau ariannol

14.1   Risg a rheoli risg
Mae’r Gronfa wedi datblygu proses ffurfiol o asesu risg ac mae’n cadw
cofrestr ffurfiol o risgiau.  Mae hyn yn sicrhau fod y risgiau yn cael eu
clustnodi’n briodol ac yn cael eu hasesu a’u rheoli yn effeithiol.  Am ragor
of fanylion, dylir cyfeirio at wefan y Gronfa
www.cronfabensiwndyfed.org.uk

Prif risg hirdymor y Gronfa yw na fydd asedau’r Gronfa yn ddigon i dalu ei
rhwymedigaethau (h.y. y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo i’r aelodau).
Nod y gwaith o reoli’r risgiau buddsoddi  felly yw lleihau cymaint â phosib
ar y risg y bydd lleihad cyffredinol yng ngwerth y Gronfa a chynyddu
cymaint â phosib ar y cyfleoedd i wneud enillion ar draws y portffolio
cyfan.  Drwy amrywio’r asedau mae’r Gronfa’n lleihau dylanwad risg y
farchnad (risg prisiau, risg arian breiniol a risg cyfraddau llog) a risg
credyd, a’i gadw i lefel dderbyniol. Mae’r Gronfa hefyd yn rheoli ei risg
hylifedd i sicrhau y bydd digon o hylifedd i fodloni’r llif arian y
rhagwelwyd y bydd ei angen ar y Gronfa.  Rheolir y risgiau buddsoddi hyn
gan yr Awdurdod yn rhan o’i raglen gyffredinol i reoli risgiau’r Gronfa
Bensiwn.

Y Panel sy’n gyfrifol am strategaeth rheoli risg y Gronfa.  Pennir polisïau
rheoli risg i glustnodi a dadansoddi’r risgiau a wynebir gan weithrediadau
pensiwn yr Awdurdod. Adolygir y polisïau yn rheolaidd i adlewyrchu
unrhyw newidiadau mewn gweithgareddau ac amodau’r farchnad.

14.2   Risg y farchnad
Risg y Farchnad yw’r risg o golledion yn sgil newidiadau ym mhrisiau
ecwitis, cyfraddau llog a chyfraddau cyfnewid arian tramor.  Mae
gweithgareddau buddsoddi y Gronfa yn golygu ei bod yn agored i risg y
farchnad yn neilltuol o ran yr ecwitis y mae’n eu dal.  Mae lefel y risg y
mae’r Gronfa yn agored iddo yn dibynnu ar amodau’r farchnad, y
disgwyliadau o ran newidiadau mewn prisiau ac elw yn y dyfodol a
chymysgedd yr asedau.

Nod strategaeth rheoli risg y Gronfa yw clustnodi a rheoli risg y farchnad
a’i gadw o fewn terfynau derbyniol a hynny mewn modd sy’n ceisio’r elw
mwyaf posib.

Yn gyffredinol rheolir anwadalwch eithafol yn risg y farchnad drwy gael
portffolio sy’n amrywiol o ran sectorau daearyddol a diwydiannol a
gwarannau unigol.  I liniaru risg y farchnad mae’r Panel a’i ymgynghorydd
annibynnol yn dilyn modd priodol o fonitro amodau’r farchnad a
dadansoddi’r meincnod.

Mae gan y Gronfa dair ffordd o reoli’r risgiau hyn:

• Defnyddir dadansoddiad o ffactorau risg i fonitro risg y farchnad y
mae’r Gronfa yn agored iddo i sicrhau fod y risg o fewn terfynau
goddefol

• Cyfyngir ar risgiau neilltuol drwy bennu uchafswm, wedi’i bwysoli ar
sail risg, ar gyfer rhai buddsoddiadau unigol 

• Drwy fuddsoddi mewn portffolio sy’n amrywiol o ran rheolwyr a
buddsoddiadau ac eto drwy i ragolygon yr actiwari gyfeirio at elw
cymharol bwyllog dros yr hirdymor er lleihau’r posibilrwydd o
danberfformio    

14.3   Risg prisiau eraill
Y risgiau eraill yw’r rhai sy’n ymwneud â’r risg y bydd gwerth offeryn
ariannol yn amrywio o ganlyniad i newid ym mhrisiau’r farchnad (ar
wahân i’r rheiny a berir gan risg cyfraddau llog a risg cyfnewid arian
tramor), boed y newidiadau hynny’n cael eu hachosi gan ffactorau sy’n
benodol i’r offeryn unigol, ei gyhoeddiad neu i ffactorau sy’n effeithio’r holl
gyfryw offerynnau yn y farchnad.

Mae’r Gronfa’n agored i risg prisiau cyfranddaliadau.  Mae hyn yn
ymwneud â buddsoddiadau nad oes sicrwydd ynghylch eu prisiau yn y
dyfodol.  Mae risg o golled gyfalafol ynghlwm wrth bob buddsoddiad
mewn gwarannau.  Pennir uchafswm y risg a berir gan offerynnau ariannol
gan eu gwerth teg.

Mae rheolwyr buddsoddi y Gronfa yn lleihau’r risg prisiau drwy amrywio’r
portffolio ac mae’r Panel yn monitro’r  gwarannau a’r offerynnau ariannol
eraill a ddewisir i sicrhau eu bod o fewn y terfynau a bennwyd yn
strategaeth fuddsoddi y Gronfa.
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Math o Ased

Arian

Ecwitis DU
Ecwitis Tramor
Bondiau Corfforaethol DU
Gwarannau Wrth Indecs
Eiddo
Dewisiadau Amgen
Gwerthiannau i’w derbyn
Pryniadau i’w talu
Incwm i’w derbyn 
Cyfanswm Asedau

Gwerth ar  31
Mawrth 2012

£'000
(ailddatgan)

12,020

545,497
437,842
149,019
145,298

96,012
12,330

4,114
(5,196)

3,671
1,400,606

Newid

0.00%

15.31%
15.89%

5.46%
7.70%
6.20%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Gwerth ar
gynydd

£'000

12,020

629,013
507,415
157,155
156,486
101,964

13,193
4,114

(5,196)
3,671

1,579,835

Gwerth ar
ostyngiad

£'000

12,020

461,981
368,269
140,882
134,110

90,059
11,467

4,114
(5,196)

3,671
1,221,377

14.4   Risg prisiau eraill – dadansoddiad sensitifrwydd
Pennir newidiadau posib mewn prisiau ar sail yr anwadalwch hanesyddol
a welwyd mewn elw gan  ddosbarth o ased. Er enghraifft, bydd asedau sy’n
peri mwy o risg, megis ecwitis, yn dangos mwy o botensial i fod yn
anwadal na bondiau felly bydd y canlyniad cyffredinol yn dibynnu’n
helaeth ar ddyraniad asedau’r Gronfa.  Mae’r anwadalwch posib a nodir
isod yn gyson ag un symudiad gwyro safonol yn y newid yng ngwerth yr
asedau yn ystod y tair blynedd ddiweddaraf:

Pe byddai pris y Gronfa ar y farchnad wedi codi/disgyn yn unol â’r uchod
byddai’r newid yn yr asedau net ar gael i dalu buddion fel a ganlyn:

Math o Ased
Arian
Ecwitis DU
Ecwitis Tramor
Bondiau Corfforaethol DU
Gwarannau Wrth Indecs
Eiddo
Dewisiadau Amgen (GASL)

Symudiad potensial y farchnad (+/-)
0.02%

13.36%
13.32%

4.68%
8.41%
2.11%
8.08%

Math o Ased

Arian

Ecwitis DU
Ecwitis Tramor
Bondiau Corfforaethol DU
Gwarannau Wrth Indecs
Eiddo
Dewisiadau Amgen
Gwerthiannau i’w derbyn
Pryniadau i’w talu
Incwm i’w derbyn 
Cyfanswm Asedau

Gwerth ar 31
Mawrth 2013

£'000
7,812

627,928
508,091
163,663
164,837
112,694

11,926
2,166

(2,237)
3,959

1,600,839

Newid

0.02%

13.36%
13.32%

4.68%
8.41%
2.11%
8.08%
0.00%
0.00%
0.00%

Gwerth ar
gynydd

£'000
7,814

711,820
575,768
171,322
178,699
115,072

12,890
2,166

(2,237)
3,959

1,777,273

Gwerth ar
ostyngiad

£'000
7,810

544,037
440,413
156,004
150,975
110,316

10,963
2,166

(2,237)
3,959

1,424,406

14.5   Risg cyfraddau llog
Prif ddiben y Gronfa wrth fuddsoddi mewn asedau ariannol yw ennill elw ar
y buddsoddiadau.  Mae’r buddsoddiadau hyn yn agored i risgiau cyfraddau
llog sef y risg y bydd gwerth teg neu lif ariannol offeryn ariannol yn y
dyfodol, yn amrywio oherwydd newid yng nghyfraddau llog y farchnad.
Caiff risg cyfraddau llog y Gronfa ei fonitro’n rheolaidd gan y Panel yn unol â
strategaeth rheoli risg y Gronfa, gan gynnwys monitro’r hyn fuddsoddwyd
mewn asedau ariannol yn erbyn y meincnodau perthnasol.
Yn rhan o’i brisiad tair blynedd, ac yn unol â gorchmynion y Datganiad
Strategaeth Gyllido, bydd yr Actiwari ond yn rhagweld elw cymharol bwyllog
dros yr hirdymor er lleihau’r risg o
danberfformio. Caiff y cynnydd ei ddadansoddi mewn prisiadau teirblwydd
ar gyfer pob cyflogwr. 
Mae ymwneud uniongyrchol y Gronfa â symudiadau yn y cyfraddau llog ar
31 Mawrth 2013 a 31 Mawrth 2012 wedi’u nodi isod.  Mae’r datgeliadau hyn
yn dangos risg cyfraddau llog yn ôl gwerth teg yr asedau ariannol sy’n sail
iddynt:

31/03/12
£'000

(ailddatgan)
12,020

990
294,317

307,327

Math o Ased

Arian cyfwerth ag arian parod 
Arian gyda CSC
Gwarannau llog sefydlog
Cyfanswm

31/03/13
£'000

7,812
1,717

328,500
338,029
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14.6   Dadansoddiad sensitifrwydd risg cyfraddau llog
Gall cyfraddau llog amrywio a gallant effeithio incwm i’r Gronfa a gwerth
yr asedau net sydd ar gael i dalu buddion. Mae’r dadansoddiad canlynol yn
tybio bod yr holl newidynnau eraill, yn neilltuol cyfraddau cyfnewid, yn
aros yn gyson, ac mae’n dangos yr effaith yn y flwyddyn ar yr asedau net
sydd ar gael i dalu buddion yn ôl  newid +/- 1% yn y cyfraddau llog:

Math o Ased Gwerth ar
31/03/13

Newid yn y flwyddyn o asedau net 
ar gael i dalu budd-daliadau

Arian cyfwerth ag arian parod
Arian gyda CSC
Gwarannau llog sefydlog
Cyfanswm newid mewn asedau

£'000
7,812
1,717

328,500
338,029

+1%
£'000

78
17

3,285
3,380

-1%
£'000

(78)
(17)

(3,285)
(3,380)

Math o Ased Gwerth ar
31/03/12

Newid yn y flwyddyn o asedau net 
ar gael i dalu budd-daliadau

Arian cyfwerth ag arian parod
Arian gyda CSC
Gwarannau llog sefydlog
Cyfanswm newid mewn asedau

£'000
12,020

990
294,317

307,327

+1%
£'000

120
10

2,943
3,073

-1%
£'000
(120)

(10)
(2,943)

(3,073)

14.7   Cyfraddau Disgownt
Mae’r modd yr amcangyfrifir y rhwymedigaethau net i dalu pensiynau yn
dibynnu ar nifer o ystyriaethau cymhleth yn ymwneud â’r gyfradd
disgownt a ddefnyddir, cyfradd y codiad a ragwelir mewn cyflogau, newid
yn yr oedrannau ymddeol, cyfraddau marwolaethau a’r elw disgwyliedig ar
asedau’r gronfa.  Cyflogir cwmni o actiwarïaid  ymgynghorol i roi cyngor
arbenigol i’r Awdurdod ynghylch y tybiaethau i’w defnyddio. 

14.8   Risg Arian Breiniol
Risg arian breiniol yw’r risg y bydd gwerth teg llif arian offeryn ariannol
yn amrywio yn y dyfodol oherwydd y newid yng nghyfraddau cyfnewid
arian tramor.  Mae’r Gronfa yn agored i risg breiniol o ran offerynnau
ariannol sy’n cael eu dal mewn unrhyw arian heblaw arian ymarferol y
Gronfa (£ Sterling Prydain).Mae’r Gronfa’n dal asedau ariannol ac
anariannol mewn ffurfiau arian heblaw am £ Sterling Prydain.

Caiff risg arian breiniol y Gronfa ei fonitro’n rheolaidd gan y Panel yn unol
â strategaeth rheoli risg y Gronfa, gan gynnwys monitro ystod yr ymwneud
ag amrywiadau mewn arian tramor.

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi buddsoddiadau’r Gronfa mewn arian
breiniol ar 31 Mawrth 2013 a 31 Mawrth 2012:

Gwerth teg 
31/03/12

437,842
19,639

94
457,575

Math o Ased
Ecwitis tramor
Eiddo
Arian
Cyfanswm asedau tramor

Gwerth teg 
31/03/13

508,091
25,298

251
533,640

14.9   Dadansoddiad sensitifrwydd risg arian breiniol
Roedd buddsoddiadau cyfun y Gronfa mewn arian breiniol ar 31 Mawrth
2013 yn 5.3% (8.3% yn 2011-12).

Mae’r dadansoddiad hwn yn tybio bod yr holl newidynnau eraill, yn
neilltuol cyfraddau llog, yn aros yn gyson.

Pe byddai’r bunt yn cryfhau/gwanhau yn ôl 5.3% yn erbyn yr amrywiol
arian y mae gan y Gronfa fuddsoddiadau ynddynt, byddai’r asedau net ar
gael i dalu buddion yn cynyddu/lleihau fel a ganlyn:

Math o Ased Gwerth teg 
31/03/13

Newid yn y flwyddyn o asedau net 
ar gael i dalu budd-daliadau

Ecwitis tramor
Eiddo
Arian
Cyfanswm newid mewn asedau

£'000
508,091

25,298
251

533,640

5.3%
£'000

535,019
26,639

264
561,922

-5.3%
£'000

481,161
23,957

238
505,356

Math o Ased Gwerth teg
31/03/12

Newid yn y flwyddyn o asedau net 
ar gael i dalu budd-daliadau

Ecwitis tramor
Eiddo
Arian
Cyfanswm newid mewn asedau

£'000
437,842

19,639
94

457,575

+8.3%
£'000

474,183
21,269

102
495,554

-8.3%
£'000

401,501
18,009

86
419,596
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14.10 Risg credyd
Risg credyd yw’r risg y bydd partïon eraill sy’n rhan o drafodion neu
offeryn ariannol yn methu â thalu arian sy’n ddyledus i’r Gronfa gan beri i’r
Gronfa ddioddef colled ariannol.  Fel arfer mae gwerth marchnad y
buddsoddiadau yn cynnwys asesiad o gredyd yn eu prisiau ac felly
darparwyd yn benodol ar gyfer y risg o golled yng ngwerth asedau a
rhwymedigaethau ariannol y Gronfa,

Yn ei hanfod mae holl bortffolio buddsoddi y Gronfa yn agored i risg
credyd o ryw fath.  Fodd bynnag bydd dewis partïon contract, broceriaid a
sefydliadau ariannol o safon uchel yn lleihau cymaint â phosib ar y risg
credyd a allai godi drwy fethu â chwblhau trafodion yn brydlon.

Ar hyn o bryd ni asesir teilyngdod credyd y Cyflogwyr sy’n rhan o’r Gronfa
ac nid oes terfynau credyd unigol yn cael eu gosod. Y risg posib yw y
methir â chasglu cyfraniadau oddi wrth gyflogwyr sydd heb aelodau yn
cyfrannu (e.e. risg sy’n gysylltiedig â chyflogwyr â nifer ddirywiol fechan o
aelodau yn cyfrannu) felly mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn monitro
newidiadau yn yr aelodaeth yn flynyddol.

Rhaid i gyflogwyr sydd yn ymuno â’r Gronfa o’r newydd gytuno i ddarparu
bond i atal y risg o golled ariannol i’r Gronfa yn y dyfodol os bydd iddo
fethu â bodloni ei rwymedigaethau pensiwn ar derfynu’r cynllun. Ar hyn o
bryd mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwarantu i fodloni unrhyw
rwymedigaeth y bydd y Gronfa yn gyfrifol amdani yn y dyfodol o
ganlyniad i derfynu’r cynllun. Gwneir hyn er sicrhau bod y cyfnodau a’r
symiau adennill actiwaraidd yn cael eu cadw’n rhesymol ar gyfer cyflogwyr
llai.

Ni ddelir gwarant gyfochrog i sicrhau asedau ariannol.  Nid yw Cyngor Sir
Caerfyrddin fel arfer yn caniatáu credyd i gyflogwyr. 

Caiff pob buddsoddiad a ddelir gan y rheolwyr buddsoddi ei ddal yn enw
Cronfa Bensiwn Dyfed ac felly os bydd y rheolwr buddsoddi yn methu  ni
fydd buddsoddiadau’r Gronfa yn cael eu rhestru ymhlith asedau’r rheolwr
hwnnw.

14.11 Risg hylifedd  
Mae hwn yn cyfeirio at y posibilrwydd y gallai’r Gronfa fod heb ddigon o
arian i fodloni ei hymrwymiadau i wneud taliadau.

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin system gynhwysfawr o reoli llif arian sy’n
sicrhau y bydd arian ar gael os bydd ei angen. Hefyd, ar hyn o bryd mae’r
cyfraniadau a dderbynnir oddi wrth gyflogwyr ac aelodau sy’n cyfrannu,
yn llawer mwy na’r buddion sy’n cael eu talu.

Mae’r swm a ddelir yng nghyfrif banc y Gronfa yn ddigon i fodloni
anghenion hylifedd arferol y Gronfa a chaiff unrhyw arian dros ben ei
fuddsoddi.  Actiwariaid y Gronfa sy’n pennu’r cyfraniadau y mae’n rhaid
eu talu i sicrhau y gellir bodloni holl rwymedigaethau’r dyfodol.

Natur hylifol sydd i’r rhan fwyaf o fuddsoddiadau’r Gronfa er y gallai
unrhyw orfodaeth i droi’r buddsoddiadau yn arian beri colled ariannol.

15    Asedau cyfredol
31/03/12

£'000
(ailddatgan)

2,268
781
990
751

4,790

Cyfraniadau dyledus gan gyflogwyr
- Cyflogwyr
- Gweithwyr

Balansau ariannol
Dyledwyr

31/03/13
£'000

2,165
864

1,717
784

5,530

15.1    Dadansoddiad o Asedau Cyfredol
31/03/12

£'000
(ailddatgan)

3
2,955

1
405

1,426
4,790

Cyrff llywodraeth canolig
Awdurdodau lleol eraill
Cyrff GIG
Corfforaethau cyhoeddus a
chronfeydd masnachu
Cyrff eraill ac unigolion

31/03/13
£'000

3
4,074

1
589

863
5,530

Mae’r ffigwr am Ddyledwyr a ddangosir uchod yn cynnwys dim
dyledion sydd wedi mynd heibio eu dyddiad talu.
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16     Rhwymedigaethau cyfredol 

31/03/12
£'000

(ailddatgan)
(448)

0
(20,833)

(1)
(542)

(2,893)
(24,717)

Cyrff llywodraeth canolig
Awdurdodau lleol eraill
Cyrff GIG
Corfforaethau cyhoeddus a chronfeydd
masnachu
Cyrff eraill ac unigolion

31/03/13
£'000

(478) 
0

(22,000)
0

(414)
(2,219)

(25,111)

31/03/12
£'000

(ailddatgan)

(1,710)
(23,007)

(24,717)

Budd-daliadau heb eu talu
Credydwyr

31/03/13
£'000

(266)
(24,845)

(25,111)
*

* mae’r ffigur yma yn cynnwys croniad o £22miliwn sy’n ymwneud a throsglwyddiad o Wasanaeth
Prawf Dyfed-Powys.

16.1   Dadansoddiad o Rhwymedigaethau Cyfredol

17     Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY)
Mae’n statudol ofynnol i Gynlluniau Pensiwn Galwedigaethol ddarparu
trefniadau mewnol o ran Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY).
Mae gan Gronfa Bensiwn Dyfed ddarparwyr ar y cyd: Prudential, Standard
Life, ac Equitable Life lle mae ystod o ddewisiadau o ran buddsoddi ar
gael.

Aelodau unigol y Cynllun sydd i bennu faint y maent am gyfrannu (yn
amodol ar derfynau a bennwyd gan y Cyllid a Thollau EM) ac ar elfennau
neu gynnwys y buddsoddiad.

Mae’r cyfraniadau i gynlluniau CGY a fuddsoddir ar wahan a gwerth y
buddsoddiadau hynny ar ddyddiad y fantolen, wedi’u nodi isod:

Darparwyr CGY

Prudential
Equitable Life
Standard Life

Cyfanswm

Gwerth ar 
31/03/12

£ '000

950
768

3,660

5,378

Cyfraniadau
£ '000

757
14

218

989

Gwariant
£ '000

(232)
(105)
(927)

(1,264)

Newid yng
ngwerth y

farchnad
£ '000

75
53

238

366

Gwerth ar 
31/03/13

£ '000

1,550
730

3,189

5,469
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18     Trefniadau ariannu
Er mwyn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol (Gweinyddu) 2008, mae actiwari’r Gronfa yn cynnal prisiant
actiwaraidd llawn bob tair mlynedd er mwyn sefydlu lefel cyfraniadau’r
cyflogwyr am y tair mlynedd nesaf. Cynhaliwyd y prisiad diweddaraf ar 31
Mawrth 2010 ac mi fydd y prisiad nesaf yn cael ei gynnal ar 31 Mawrth
2013.

Am fwy o fanylion, ac i weld y Datganiad Strategath Gyllido (DSG) a’r
Datganiad Egwyddorion Buddsoddi (DEB), dylir cyfeirio at wefan y
Gronfa – www.cronfabensiwndyfed.org.uk

19     Trosglwyddiadau Partion Perthnasol 
Mae’r Gronfa yn cael ei weinyddu gan Cyngor Sir Caerfyrddin, ac
oganlyniad mae yna berthnyas cryf rhwng yr Awdurdod a’r Gronfa.

Gwnaeth yr Awdurdod ddioddef costau o £0.856 miliwn (2010-2011:
£0.825 miliwn) ynglyn a gweinyddiath y Gronfa ac fe wnaeth y Gronfa
addalu’r costau yma.

Yr Awdurdod yw’r cyflogwr mwyaf o’r holl gyflogwyr yn y Gronfa ac fe
wnaeth gyfraniadau o £30.156 miliwn i’r Gronfa yn 2012-2013 (2011-2012:
£30.446 miliwn).

Mae’r Gronfa yn dal rhan o’i arian parod gyda’r Awdurdod er mwyn
cyfarfod a thaliadau dyddiol y Gronfa. Mae’r arian yma yn cael ei
fuddsoddi ar y Farchnadoedd Arian gan adran Rheoli’r Trysorlys yr
Awdurdod. Yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2013, roedd gan y
Gronfa falans buddsoddi ar gyfartaledd o £5.66miliwn (2011-2012: £4.11
miliwn) yn ennill llog o £30,566 (2011-2012: £23,071).

19.1   Llywodraethu
Mae gan y Gronfa dri aelod ac un dirprwy aelod ar y Panel Pensiwn. Yn
2012-2013, rhain oedd Cynghorydd Wyn Evans, Cynghorydd Siân
Thomas, Cynghorydd Terry Davies MBE a’r Cynghorydd Philip Hughes
oedd y dirprwy aelod. Maent i gyd yn aelodion llawn o’r Gronfa.

Mae’r Cyfarwyddwr Adnoddau, Mr Roger Jones, sydd a chyfrifoldeb Adran
151 yr Awdurdod, yn chwarae rhan allweddol yn rheolaeth ariannol y
Gronfa ac mae hefyd yn aleod llawn o’r Gronfa.

Mae’n ofynnol i aelodau’r Panel, a’r Uwch Swyddogion sy’n cynghori’r
Panel, i ddatgan unrhyw ddiddordeb sydd ganddynt ym mhob cyfarfod.

Mae aelodau’r Panel a’r Cyfarwyddwr Adnoddau yn cronni eu budd-
daliadau mewn cydymffurfiaeth a’r rheolau sy’n amgylchynnu
cynghoryddion a gweithwyr cyrff cyflogi y Gronfa.

Mae’r Polisi Llywodraethu llawn o Gronfa Bensiwn Dyfed ar gael yn yr
adroddiad hwn ac hefyd gellir ei weld ar wefan y Gronfa –
www.cronfabensiwndyfed.org.uk.

Mae Moduron a Cydrannau yn cynrychioli 2% o’r MSCI All Country World Index.
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2011-12 2012-13

Cyfradd
Cyfrannu

%

16.6
14.7
15.2
13.1
16.0
13.4
14.3
14.9
12.3

21.4
12.1
19.2
20.9
19.8
21.6
25.6
21.4
15.2
18.9
15.0
27.3
22.1

1.8

Cyfraniadau
£'000

30,446 
12,998 

9,268 
3,816 
1,245 

191 
1,077 

658 
671 

60,370

11 
1 

68 
3 

12 
7 
2 
1 

135 
48 

6 
23 
23 

3 
343

Budd-daliadau
a thalwyd

£'000

25,551 
10,767 

6,937
2,568 

838 
137 
520 
554 

87 
47,959

5 
0 

57 
1 

27 
15 

0 
0 

84 
63 

0 
6 

22 
14 

294

Cyrff Rhestredig
Cyngor Sir Caerfyrddin
Cyngor Sir Benfro
Cyngor Sir Ceredigion
Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys
Awd.Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
Coleg Ceredigion  
Coleg Sir Gar
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Coleg Sir Benfro

Cyrff Dynodedig
Cyngor Tref Aberystwyth
Cyngor Tref Aberaeron
Cyngor Tref Caerfyrddin
Cyngor Cymuned Gorslas
Cyngor Tref Hwlffordd
Cyngor Tref Cydweli
Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr
Cyngor Cymuned Llanarthne
Cyngor Gwledig Llanelli
Cyngor Tref Llanelli
Cyngor Cymuned Llangennech
Cyngor Cymuned Llannon
Cyngor Tref Penbre a Phorth Tywyn
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod

Cyfradd
Cyfrannu

%

16.6
14.7
15.2
13.1
16.0
14.7
13.7
13.6
13.2

24.7
9.9

18.1
22.6
24.4
30.5
21.9
17.5
14.9
15.3
12.7
17.1
19.9

9.3

Cyfraniadau
£'000

30,156
13,461
10,045

3,605
1,302

212
1,084

552
762 

61,179

13 
1 

57
4
9

10
2 
1 

139
42

5
17
17

4
321

Budd-daliadau
a thalwyd

£'000

26,471
12,339

7,304
1,698

895
229
631
523
159

50,249

5 
0 

96
1 

17
10

5
0 

179
68

0 
6 
5

14 
406

20 Cyfraddau cyfrannu y cyrff cyflogi, y budd-daliadau a thalwyd a'r 
cyfraniadau a dderbyniwyd
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2011-12 2012-13
Cyfradd

Cyfrannu
%

0.0
15.3
14.9
11.4
17.8
12.5
34.4
20.9

7.8
10.7

7.9
17.2
16.3
14.2
12.2
14.9
13.5
15.3
26.7
14.9
16.2
14.5

12.5
17.8

0.0 

0.0
0.0

11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Cyfraniadau
£'000

2 
41 

1,286 
70 

8 
41 

4 
33 
48 
46 
12 

8 
9 

94 
79 

144 
330 
731 

88 
242 

38 
34 

3,388

4 
76 

0 
80

5 
55 

6 
4 
0 
0 
0 

20
370

0
0 
1 

461

64,642

Budd-daliadau
a thalwyd

£'000

0 
15 

536  
43 

0 
6 

14 
26 

0 
9 
0 
0 
6 
1 

12 
16 

7 
602 
233 
211 

76 
32 

1,844

0 
11 

0 
11

6 
488 

2 
6 
2 

9,213 
0

22
46

8
13

1
9,807

59,915

Cyrff a Dderbyniwyd

Cyrff Cymunedol a Dderbyniwyd
Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberteifi
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Ceredigion 
Gyrfa Cymru Gorllewin     
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin
Iaith Cyf (Cwmni Iaith)
Cartref Cheshire y Cwm
Bwrdd Claddu Llanelli
Menter Bro Dinefwr
Menter Cwm Gwendraeth
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Nedd a Afan
Cymdeithas Cymuned a Chwaraeon Arberth a’r Cylch
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
Planed
PRISM
Tai Ceredigion
Coleg y Drindod Caerfyrddin
Prifysgol Cymru
Cyngor Llyfrau Cymru
Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru
Tribiwnlys Prisio Gorllewin Cymru 

Cyrff trosglwyddo a dderbyniwyd
Garnant Golf Club Limited
Grwp Gwalia Cyf
Cyngor Tref Cwmaman

Cyrff eraill perthnasol heb weithwyr pensiynadwy
Asiantaeth Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau
Pwyllgor Llysoedd Ynadon Dyfed-Powys
Canolfan y Teulu, Caerfyrddin
Cyngor Tref Aberdaugleddau                             
MENCAP
Cyngor Sir Dyfed
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Dyfed
Gwasanaeth Iechyd Gwladol
Awdurdod Dwr Cymru
CWM
Cartrefi Cymru
Gwasanaeth Swyddogion Rhenti

Cyfanswm

Cyfradd
Cyfrannu

%

0.0
15.7
14.2
11.9
11.8
14.5
44.2
22.1

6.2
11.9

5.6
16.5
18.6
13.0
11.6
13.2
11.3
17.5
46.8
14.4
16.6
16.9

12.5
17.8
14.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Cyfraniadau
£'000

2 
53 

2,923
56

6
37 

5
37
49
45
13

8 
10
94 
77

133
281
666

66
249

19
37

4,866

67
7
3 

77

5 
52 

0 
2
0 
0 
0 

14
13 

0 
0 
1 

87

66,530

Budd-daliadau
a thalwyd

£'000

0 
16 

1,405
62

0 
6

14 
23

0 
81

0
0
7

71
52
21
29

501
198
227

37
34

2,793

55
0
0 

55

6 
512

27
4
2 

9,394
12
15
41

9
5
1 

10,028 

63,531



20.1 Cyrff Eraill Perthnasol Heb Weithwyr Pensiynadwy
Cymerwyd yn ganiataol, yn achos y cyrff hyn heb weithwyr pensiynadwy, y
bydd y gyfran o godiadau pensiwn a nodir isod yn parhau i gael eu
hadennill.

21     Asedau Amodol
Mae gan dri o’r cyrff cyflogi yn y Gronfa bondiau yswiriant i ddiogeliyn
erbyn y posibilrwydd na fyddai’r cyrff hyn yn medru cwrdd a’i goblygiadau
pensiwn. Mae’r bondiau yma yn cael eu sefydlu mewn ffafr a’r Gronfa a
fydd taliad ond yn cael ei wneud os fydd y cyflogwr yn methu a’i
oblygiadau pensiwn.
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Asedau

Rhwymedigaethau

Diffyg

22     Datganiad yr Actiwari Ymgynghorol
Darparwyd y datganiad hwn i fodloni gofynion Rheoliad 34(1)(d) o
Reoliadau (Gweinyddiaeth) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2008.

Cynhaliwyd prisiad actriwaraidd o Gronfa Bensiwn Dyfed ar 31 Mawrth
2010 i bennu’r cyfraddau cyfrannu o 1 Ebrill 2011 i 31 Mawrth 2014.

Ar sail y tybiaethau a fabwysiadwyd roedd asedau’r Gronfa ar ddyddiad y
prisiad yn £1,234 miliwn, sef 91% o’r £1,363 miliwn (y ‘Targed Ariannu’)
oedd wedi’i ymrwymo am wasanaeth a roddwyd.

0 500 1,000 1,500
£(miliwn)

Cyfriflen

Asiantaeth Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau
Cyngor Tref Aberdaugleddau
Gwasanaeth Iechyd Gwladol
Canolfan y Teulu, Caerfyrddin

Cyfran i’w
hadennill

%

100
100
100
100
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Roedd y prisiad hefyd yn dangos bod angen i gyflogwyr dalu cyfradd
gyfrannu gyffredin o 12.0% o’r cyflog pensiynadwy bob blwyddyn, Cyfrifir
bod y gyfradd gyffredin, ynghyd â’r cyfraniadau a delir gan aelodau, yn
ddigonol i fodloni’r holl rwymedigaethau fydd yn codi o ran gwasanaeth
ar ôl dyddiad y prisiad. 

Drwy fabwysiadu’r un dull a’r rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd i asesu’r
Targed Ariannu, byddai cyfraniad ychwanegol cyfartalog o 3.2% o’r cyflog
pensiynadwy yn dileu’r diffyg ymhen 17 mlynedd. I gyflogwyr byddai hyn
yn golygu cyfradd gyfrannu gyfartalog o 15.2% o’r cyflog pensiynadwy. 

Mae manylion pellach ynghylch canlyniadau’r prisiad wedi’u cynnwys yn
ein hadroddiad ffurfiol ar y prisiad actiwaraidd dyddiedig 31 Mawrth
2011.

Yn ymarferol mae sefyllfa pob cyflogwr yn cael ei asesu ar wahân ac mae’r
cyfraniadau sydd eu hangen yn cael eu nodi yn ein hadroddiad. Yn ogystal
â’r cyfraddau cyfrannu ardystiedig, bydd cyflogwyr hefyd yn gwneud
taliadau i’r Gronfa ar gyfer rhwymedigaethau ychwanegol sy’n codi yn sgil
ymddeoliad cynnar (ar wahân i ymddeoliad ar sail salwch). 

Mae’r cynllun cyllido a fabwysiadwyd i asesu cyfraniadau pob cyflogwr
unigol yn cydymffurfio â’r Datganiad Strategaeth Gyllido (DSG). Mae’r
gwahanol ddulliau a fabwysiedir i weithredu’r codiadau mewn cyfaniadau
a’r cyfnodau adennill diffygion yn unol â’r rhai a bennwyd gan broses
ymgynghori’r DSG. 

Defnyddiwyd y dull actiwaraidd o broffwydo gwerth unedau wrth gynnal
y prisiad ac roedd y brif ragdybiaeth actiwaraidd a ddefnyddiwyd i asesu’r
Targed Ariannu a’r gyfradd gyfrannu gyffredin, fel a ganlyn:

Ar gyfer
rhwymedigaethau
Gwasanaeth 
Blaenorol

Ar gyfer
rhwymedigaethau
Gwasanaeth yn y
Dyfodol

Cyfradd yr elw ar fuddsoddiadau

- cyn ymddeol
- ar ol ymddeol

7.0% y.f.
5.5% y.f.

6.75% y.f.
6.75% y.f.

Cyfradd y codiad mewn cyflogau 4.75% y.f. 4.75% y.f.

Cyfradd y codiad mewn
pensiynau

3.0% y.f. 3.0% y.f.

Aseswyd yr asedau yn ôl gwerth y farchnad.

Cynhelir prisiad actiwaraidd teirblwydd nesaf y Gronfa ar 31 Mawrth 2013. Bydd
unrhyw newid yn y cyfraddau cyfrannu sy’n daladwy gan gyflogwyr unigol ar
sail y prisiad hwnnw yn dod i rym ar 1 Ebrill 2014.

31 Mawrth 2012 31 Mawrth 2013
Cyfradd yr elw ar fuddsoddiadau
(graddfa â disgownt)

4.9% y.f. 4.2% y.f.

Cyfradd y codiad mewn cyflogau  4.25% y.f. 4.15% y.f.

Cyfradd y codiad mewn pensiynau
(yn uwch na’r Pensiwn Lleiaf
Gwarantedig)

2.5% y.f. 2.4% y.f.

Gwerth Actiwaraidd Presennol Buddion Ymddeol sydd wedi’u Haddo
at Ddibenion IAS 26

Mae’n ofynnol, yn ôl IAS 26, fod gwerth presennol y buddion ymddeol sydd
wedi’u haddo yn cael eu datgelu, ac ar gyfer y diben hwnnw rhaid defnyddio’r
rhagdybiaethau actiwaraidd a’r fethodoleg sy’n seiliedig ar IAS 19 yn hytrach na’r
rhagdybiaethau a’r fethodoleg a ddefnyddir ar gyfer dibenion cyllido.

I asesu gwerth y buddion hyn ar y sail honno rydym wedi defnyddio’r
rhagdybiaethau ariannol canlynol ar 31 Mawrth 2013 (mae rhagdybiaethau 31
Mawrth 2012 wedi’u cynnwys fel cymhariaeth)
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Mae’r rhagdybiaethau demograffig yr un peth â’r rhai a defnyddir ar gyfer
dibenion cyllido heblaw am y lwfans am welliannau yn y dyfodol sy’n ymwneud a
disgwyliad oes, sydd wedi eu diweddaru i ystyried y tystiolaeth diweddaraf
ynglyn a’r mater.  Mae’r lwfans diweddaraf sy’n sylfaen i’r cyfrifiad 31 Mawrth
2013 yn unol a’r model amcanion cyhoeddwyd yn Tachwedd 2009 gan yr
Ymchwiliad Marwolaethau Parhaol (YMP) gyda gradd gwelliant hir-dymor o
1.0% y.f.

Yn ystod y flwyddyn, gostyngwyd elw bondiau corfforaethol, gan arwain at gradd
disgownt is yn cael ei ddefnyddio am bwrpas IAS26 ar ddiwedd y flwyddyn na’r
hyn a ddefnyddiwyd ar ddechrau’r flwyddyn (4.2% y.f. yn erbyn 4.9% y.f.).
Gwrthbwysiwyd yr effaith hwn ychydig gan y gostyngiad o 0.1%y.f. mewn
chwyddiant tybiedig.

Roedd gwerth y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo am bwrpas IAS26 wedi’u
hamcangyfrif fel £1,737 miliwn ar 31 Mawrth 2012.  Roedd effaith newidiadau
mewn rhagdybiaethau actiwaraidd rhwng 31 Mawrth 2012 a 31 Mawrth 2013 fel
a ddisgrifiwyd uchod  yw i gynyddu rhwymedigaethau gan tua £227 miliwn.
Cynyddir y rhwymedigaethau gan tua £85 miliwn arall wrth ychwanegu llog ac
mae caniatau am rhwymedigaethau net wedi’u talu/cronni dros y cyfnod yn
cynyddu’r rhwymedigaethau  gan tua £3 miliwn arall.  Yr effaith net o hyn yw fod
y amcangyfrif o gyfanswm buddion ymddeol sydd wedi’u haddo ar 31 Mawrth
2013 yn £2,052 miliwn

John Livesey
Cymrawd o’r Sefydliad a’r Gyfadran
Actiwarau 
Mercer Limited

Mai 2013

Mae cwmnioedd Cludiant yn cynrychioli 2% o’r MSCI All Country World Index.
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Adroddiad Archwilydd
Annibynnol

Adroddiad Archwilydd Annibynnol i Aelodau Awdurdod
Weinyddol Cronfa Bensiwn Dyfed 
Rwyf wedi archwilio cyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig o fewn 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed 2013 i sefydlu
cysondeb â chyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig o fewn y
Datganiad Cyfrifon, cyhoeddwyd gan Cyngor Sir Caerfyrddin am y flwyddyn yn
diweddu 31 Mawrth 2013 a chafodd eu awdurdodi ar 27 Medi 2013. Mae
datganiadau cyfrifyddu Cronfa Bensiwn Dyfed yn cynnwys Cyfrif y Gronfa a
Datganiadau o Asedau Net. 

Priod gyfrifoldebau'r Awdurdod Weinyddol a’r Archwilwyr
Annibynnol
  Mae’r Awdurdod Weinyddol, Cyngor Sir Caerfyrddin, yn gyfrifol am baratoi yr
Adroddiad Blynyddol.  Fy nghyfrifoldeb i yw i adrodd fy marn ar gysondeb
cyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig o fewn yr Adroddiad
Blynyddol gyda chyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig o fewn
Datganiad Cyfrifon yr Awdurdod Weinyddol.  Rwyf hefyd wedi darllen y
wybodaeth arall sy’n gynnwysiedig yn yr Adroddiad Blynyddol ac wedi ystyried y
goblygiadau i’m adroddiad pe bawn yn ymwybodol o unrhyw camddatganiadau
neu anghysondebau materol gyda chyfrifon y gronfa bensiwn.

Roedd fy ngwaith yn seiliedig ar ofynion Bwletin 2008/3 a gyhoeddwyd gan y
Bwrdd Arferion Archwilio.  Mae fy adroddiad ar gyfrifon y gronfa bensiwn a’r
nodiadau cysylltiedig o fewn y Datganiad Cyfrifon  a gyhoeddwyd gan Cyngor
Sir Caerfyrddin yn disgrifio sylfaen fy marn ar y cyfrifon.

Barn
Yn fy marn i,  mae cyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig o fewn 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed yn gyson gyda
chyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig o fewn y Datganiad Cyfrifon
a gyhoeddwyd gan Cyngor Sir Caerfyrddin am y flwyddyn yn diweddu 31
Mawrth 2013 a chafodd eu awdurdodi ar 27 Medi 2013, lle gyhoeddir barn ddi-
amod.

Fel y nodwyd yn fy adroddiad ar y cyfrifon terfynol statudol, ni allaf gwblhau’r
archwiliad hyd nes y bydd rhagor o ymholiadau ynghylch cyfreithlondeb y
trafodion ac ymholiadau’n deillio o faterion a godwyd gan y cyhoedd wedi’u
cwblhau’n ffurfiol.

Nid wyf wedi ystyried effaith unrhyw ddigwyddiad rhwng y dyddiad cyhoeddir
fy marn ar gyfrifon y gronfa bensiwn yn Natganiad Cyfrifon yr Awdurdod, 27
Medi 2013 a dyddiad y datganiad hyn.

Anthony Barrett
Yr Archwilydd Penodedig
Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ
1 Hydref 2013
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Geirfa

Rheolaeth Weithredol
Dull o Reoli Buddsoddiadau sy'n ceisio perfformio'n well na'r Meincnod
perthnasol drwy Ddyrannu Asedau, Amseru'r Farchnad neu Ddewis y Stoc (neu
gyfuniad o'r rhain).  Mae'n gwbl groes i Reolaeth Oddefol.

Actiwari
Ymgynghorydd annibynnol sy'n rhoi cyngor o ran gallu'r gronfa i dalu ei ffordd.
Mae'r actiwari'n adolygu asedau a rhwymedigaethau'r gronfa bob tair blynedd ac
yn cyflwyno adroddiad i'r Cyngor Sir, sef yr awdurdod gweinyddu, ar y sefyllfa
ariannol, ac yn argymell cyfraddau cyfrannu'r cyflogwyr. Gelwir hyn yn brisiant
actiwaraidd.  

Dosbarth o Asedau
Buddsoddi mewn maes penodol neu fath penodol ar fuddsoddi e.e. Ecwitis y DU,
Ecwitis tramor, Incwm Sefydlog, Arian.

Elw Meincnod
Yr elw meincnod yw'r elw y byddai Rheolwr y Gronfa wedi'i gyflawni heblaw
iddo wyro oddi wrth y pwysau a roddwyd i bob dosbarth o asedau gan y Panel
Buddsoddi ac wedi llwyddo i wneud elw ym mhob un o'r dosbarthiadau hyn o
asedau yn unol â chyfartaledd yr elw a wnaed gan bob Cronfa Awdurdod Lleol yn
y dosbarthiadau hynny. Mae pwysau Meincnod y dosbarthiadau o asedau wedi'u
hamlinellu yn y Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi. 

 Llywodraethu Corfforaethol
Materion sy'n ymwneud â'r ffordd y mae cwmni yn sicrhau ei fod yn rhoi'r
pwysigrwydd mwyaf i les ei randdalwyr a sut y gall rhanddalwyr ddylanwadu ar
reolaeth.   

Ecwitis
Cyfranddaliadau cyffredin mewn cwmnïau Prydeinig a chwmnïau tramor a
fasnachwyd ar gyfnewidfa stoc gydnabyddedig. Mae gan gyfranddalwyr fudd yn
elw'r cwmni ac fel rheol bydd ganddynt hawl i bleidleisio yng nghyfarfodydd y
Cyfranddalwyr. 

Gwarannau Llog Sefydlog
Buddsoddir yn bennaf mewn stociau'r llywodraeth, sy'n gwarantu cyfradd llog
sefydlog. Mae'r gwarannau'n fenthyciadau sydd i'w had-dalu ar  ddyddiad
penodol yn y dyfodol ond gellir eu gwerthu ar y Farchnad Stoc yn y cyfamser. 

Rheolwr y Gronfa
   Unigolyn neu gwmni y mae'r Ymddiriedolwyr wedi dirprwyo iddo/iddi y gwaith
o fuddsoddi holl asedau cronfa neu ran o'r asedau hynny.

Buddsoddi
Caffael ased at y diben o gynhyrchu incwm ac Enillion Cyfalaf i'w berchennog. 

Ymgynghorydd Buddsoddi
Unigolyn neu gwmni â chymwysterau proffesiynol y mae ei brif fywoliaeth yn
seiliedig  ar ddarparu cyngor buddsoddi gwrthrychol a diduedd i gwmnïau,
cronfeydd pensiwn neu unigolion a hynny am ffi benodol.

Dangosyddion y Farchnad
(i)  Mae'r symudiadau yn y Farchnad Stoc yn cael eu monitro yn barhaus drwy
gyfrwng Mynegai o brisiau cyfredol detholiad cynrychioliadol o stoc. 

(ii) Newid yn y cyfraddau o ran cyfnewid arian. 

Gwerth ar y Farchnad
Y pris a geir o werthu buddsoddiad ar ddyddiad arbennig. 
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Perfformio'n Well / Tanberfformio
Y gwahaniaeth rhwng elw y mae cronfa neilltuol wedi ei ennill ac elw Cronfa
'Gyfartalog' neu Fynegai dros gyfnod penodol o amser, h.y. efallai mai targed
cronfa yw perfformio'n well na Meincnod dros gyfnod o 3 blynedd.

Rheolaeth Oddefol (fe'i gelwir hefyd yn Mynegeio/ Olrhain Mynegai) 
Math o Reolaeth Buddsoddi sy'n anelu at lunio Portffolio mewn ffordd sy'n
darparu'r un elw ag a ddarperir gan Fynegai a ddewiswyd, h.y. mae stociau yn
cael eu prynu i adlewyrchu cymaint â phosib gyfansoddiad y Mynegai.  Mae'n
gwbl groes i Reolaeth Weithredol. 

Perfformiad
Mesur, sy'n cael ei gyfleu gan amlaf ar ffurf canran, sy'n dangos cystal yw
llwyddiant cronfa dros gyfnod penodol o amser - naill ai mewn termau absoliwt
neu wedi ei fesur yn ôl Cronfa 'Gyfartalog' neu Feincnod arbennig.

Mesur Perfformiad 
Gwasanaeth a luniwyd i gynorthwyo buddsoddwyr i werthuso perfformiad eu
buddsoddiadau.  Fel arfer mae hyn yn cynnwys cymharu perfformiad cronfa
gyda Meincnod a ddewiswyd a/neu gydag Universe neu gronfeydd tebyg.  

Y prif Gwmnïau Mesur Perfformiad yw The WM Company, y mae Cronfa
Bensiwn Dyfed yn ei ddefnyddio, a CAPS.

Portffolio
Term torfol am y buddsoddiadau a ddelir mewn cronfa, marchnad neu sector. 

Budd-daliadau Cadwedig
Y budd-daliadau pensiwn sy'n daladwy i aelod o'r Gronfa ar gyrraedd oedran
ymddeol arferol sydd wedi stopio cyfrannu o ganlyniad i adael ei waith neu
ddewis gadael y Cynllun Pensiwn cyn oedran ymddeol arferol. 

Elw
Cyfanswm yr enillion o ddal buddsoddiad am gyfnod penodol, yn cynnwys
incwm a chynnydd (gostyngiad) yng ngwerth y farchnad.

Risg
Fel arfer mae'n cyfeirio at Amrywiant yr Elw. Rhaid i fuddsoddiadau â'r risg
mwyaf addo elw uwch na'r buddsoddiadau mwy 'sefydlog' cyn y bydd
buddsoddwyr yn eu prynu.

Trosglwyddo Gwerth Cyfraniadau
Dyma werth y taliadau rhwng cronfeydd pan fydd cyfranwyr yn ymadael â
gwasanaeth un cyflogwr ac yn penderfynu mynd â gwerth eu cyfraniadau
pensiwn i gronfa eu cyflogwr newydd. 

Cynnydd/(Gostyngiad) heb ei realeiddio yn y Gwerth ar y Farchnad
Y cynnydd (gostyngiad) a fu ers dyddiad y pryniant, ar werth ar y farchnad y
buddsoddiadau hynny a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
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Cysylltu a’r Gronfa

Adran Buddsoddiadau
Anthony Parnell 
Rheolwr Pensiwn a Buddsoddiad Gyllidol
01267 224180
AParnell@sirgar.gov.uk

Dylan Jones 
Swyddog Buddsoddi Pensiynau
01267 224136
DyWJones@sirgar.gov.uk

Tina Leigh 
Technegydd Cyfrifon
01267 224106
TLeigh@sirgar.gov.uk

Adran Gweinyddu
Kevin Gerard 
Rheolwr Pensiynau
01267 224157
KGerard@sirgar.gov.uk

Martin Morgan 
Dirprwy Rheolwr Pensiynau
01267 224452
MMorgan@sirgar.gov.uk

Mathew James
Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant
01267 224043
MaJames@sirgar.gov.uk

neu yn hytrach
pensiynau@sirgar.gov.uk

Ymholiadau ynglyn a Aelodaeth a
Buddion
Cyfenw A-G 01267 224454
Cyfenw H-O 01267 224155
Cyfenw P-Z 01267 224185
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Datganiad Polisi Cyfathrebu

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn gwneud ei gorau i ddarparu gwasanaeth cyson o’r
radd flaenaf i’n cwsmeriaid yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon posibl, yn
enwedig mewn byd pensiynau sy’n newid o hyd. 

Mae’r Gronfa yn cyfathrebu â 5 grŵp penodol: 

Mae’r ddogfen bolisi hon yn disgrifio sut mae’r Gronfa yn cyfathrebu â’r grwpiau
hyn, a bydd yn cael ei hadolygu’n rheolaidd.

Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw defnyddio’r dull mwyaf priodol o gyfathrebu ar
gyfer y rhai sy’n derbyn yr wybodaeth. Gallai hyn olygu defnyddio mwy nag un
math ar gyfathrebu, yn ôl y galw.

Mae’r Gronfa yn sicrhau fod yr holl ofynion rheoleiddiol sy’n ymwneud â
darparu gwybodaeth am y Cynllun yn cael eu bodloni a’u hasesu’n rheolaidd.

Aelodau’r Cynllun
Gwefan y Gronfa 
Mae’r Gronfa wedi creu gwefan helaeth sy’n disgrifio darpariaethau’r Cynllun yn
syml ac yn gryno. Caiff yr wybodaeth ddiweddaraf ac itemau newyddion eu
hychwanegu’n gyflym i hysbysu’r aelodau am unrhyw ddatblygiadau newydd.
Hefyd mae modd lawrlwytho copïau electronig o ddogfennau’r Gronfa, ynghyd
â’i pholisïau a’i hadroddiadau. 

Ar y wefan gall yr aelodau gyfrif ac amcangyfrif eu buddiannau, ac mae yno
hefyd ddolennau at wefannau eraill perthnasol.

Fy Mhensiwn Ar-lein
Gweborth integredig drwy wefan Cronfa Bensiwn Dyfed sy'n galluogi'r aelodau i weld
ac i ddiweddaru manylion eu pensiwn yn ddiogel ar-lein. Mae modd i'r Aelodau
gyfrifo eu buddion yn fanwl gywir, diweddaru eu dymuniadau o ran y grant

marwolaeth a'u manylion cyswllt, a gweld y datganiad blynyddol o'u buddion.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon
Mae copi electronig o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Gronfa ar gael i holl aelodau’r
Cynllun ar y wefan. Darperir copïau papur hefyd os gofynnir amdanynt.

Cylchlythyron Blynyddol
Bydd y Gronfa yn anfon cylchlythyr blynyddol at holl aelodau’r Gronfa, sy’n
trafod materion pensiwn cyfredol o fewn Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a’r
diwydiant pensiynau yn gyffredinol.

Hefyd, anfonir y cylchlythyr at yr holl bensiynwyr, i roi gwybod iddynt am
faterion pensiwn a materion eraill o ddiddordeb. Hefyd, cyhoeddir cylchlythyrau
am bynciau penodol a chânt eu hanfon at yr aelodau yn ôl y galw.

Datganiad Buddion Blynyddol
Anfonir Datganiad Blynyddol o Fuddiant yn uniongyrchol i gyfeiriad cartref yr
holl aelodau oedd yn cyfrannu at y Gronfa ar ddiwedd y flwyddyn ariannol
flaenorol. Mae’r datganiad yn amlinellu gwerth presennol y budd-daliadau (ar yr
31 Mawrth), rhagamcan o’r hyn a fyddant pan fydd yr un dan sylw’n 60 / 65 oed,
gwerth presennol y budd-daliadau marwolaeth a rhagolwg o Bensiwn y
Wladwriaeth. Hefyd, anfonir datganiad yn uniongyrchol i gyfeiriad cartref
aelodau gohiriedig, os yw’r cyfeiriad hwnnw’n hysbys. 

Taflenni Dwyieithog 
Mae’r Awdurdod Gweinyddu yn cyhoeddi amrywiaeth eang o daflenni
gwybodaeth i’w hanfon at gyrff cyflogi ac aelodau’r Cynllun yn uniongyrchol.
Mae’r taflenni hyn yn rhan o’r wybodaeth a gedwir ar wefan y Gronfa. Yn eu plith
mae taflenni ffeithiau, canllawiau, posteri ac ati. 

Hysbysiad Statudol 
Yn unol â Rheoliadau’r Cynllun, caiff yr aelodau eu hysbysu pan fydd unrhyw
newid i’w cofnod pensiwn a fydd yn effeithio ar eu buddiannau pensiwn.

• Aelodau’r Cynllun
• Darpar Aelodau’r Cynllun
• Cyflogwyr y Cynllun

• Staff y Gronfa
• Cyrff Eraill
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Sioeau Teithiol
Cynhelir y rhain yn aml i godi ymwybyddiaeth yr aelodau ac i’w helpu i ddeall
darpariaethau cyffredinol y Cynllun. Hefyd, cynhelir sesiynau cynllunio canol
oes a chyn ymddeol o dro i dro mewn partneriaeth â’r darparwyr Cyfraniadau
Gwirfoddol Ychwanegol mewnol.

Cyflwyniadau Cyffredinol a Chyrsiau
Gall y Gronfa roi cyflwyniadau safonol neu deilwredig ar amrywiaeth eang o
faterion sy’n gysylltiedig â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 

Cymorthfeydd Pensiynau
Gellir trefnu cyfarfodydd i grwpiau o aelodau’r Cynllun os gofynnir am hynny,
neu i aelodau unigol ar ffurf cymhorthfa. Cynhelir y cyfarfodydd yn swyddfa’r
cyflogwr ond mae croeso i aelodau wneud apwyntiadau unigol hefyd gyda’r
Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant.

Cyrsiau Cynllunio Canol Oes
Mae darparwyr Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol mewnol y Gronfa ar gael
bob amser i gynnal sesiynau gyda’r nod o wella’r buddiannau pensiwn, a chodi
ymwybyddiaeth am faterion cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Cyrsiau Cyn Ymddeol
Mae Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant penodol y Gronfa ar gael i fynychu
cyrsiau cyn-ymddeol i gynorthwyo aelodau sydd ar fin ymddeol ac i roi gwybod
iddynt am eu hawliau ac am weithdrefnau Llywodraeth Leol.

Gohebiaeth
Mae’r Gronfa’n defnyddio e-bost yn ogystal â’r post arferol i anfon a derbyn
gohebiaeth. Atebir pob gohebiaeth yn yr iaith a ffefrir gan yr unigolyn.

Slipiau Tâl / P60
Bydd pensiynwyr yn cael slipiau tâl bob mis Ebrill ac yna unrhyw bryd y bydd
amrywiant o £5 neu ragor. Yn aml iawn rhoddir negeseuon ar y slipiau tâl er
mwyn tynnu sylw pensiynwyr at unrhyw wybodaeth bwysig. Hefyd dosberthir
hysbysiadau P60 bob mis Mai. Ar yr hysbysiadau hyn mae manylion y symiau a
dalwyd yn ystod y flwyddyn.

Datganiadau Cynnydd yn y Pensiwn
Anfonir datganiad blynyddol at yr holl bensiynwyr pan fydd unrhyw gynnydd yn
eu pensiwn, yn unol â mynegai costau byw priodol.

Dilysu Bodolaeth - Ymarfer Tystysgrif Bywyd
Bob blwyddyn bydd y Gronfa yn cynnal ymarfer i gadarnhau bodolaeth
pensiynwyr sy’n cael eu taliadau pensiwn misol ar ffurf siec.

Amrywiol
Pan fydd pensiynwyr yn cyrraedd eu 100fed pen-blwydd bydd y Gronfa Bensiwn
yn cysylltu â hwy i ddathlu’r achlysur, a lle bo modd bydd cynrychiolydd priodol
o’r Gronfa Bensiwn yn ymweld â hwy.

Darpar Aelodau’r Cynllun
Llawlyfr y Cynllun
Caiff yr holl Ddarpar Aelodau gopi o lawlyfr y Cynllun wedi iddynt gael eu penodi. 

Cyrsiau Cynefino Corfforaethol
Bydd y Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddi yn mynychu digwyddiadau cynefino
corfforaethol er mwyn cyflwyno manteision y Cynllun i ddarpar Aelodau. Hefyd
cynigir cymorthfeydd pensiynau personol i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd
gan unigolion. 

Ymgyrchoedd ar gyfer Pobl sydd Heb Ymuno
Bydd y Gronfa yn gofyn i gyflogwyr y Cynllun ei hysbysu’n swyddogol am bobl
sydd heb ymuno. Defnyddir yr wybodaeth i farchnata’r Cynllun ymhlith grwpiau
penodol, ac o dro i dro bydd taflenni ac ymgyrchoedd penodol yn cael eu llunio
ar y cyd â chyflogwyr y Cynllun. 

Sioeau Teithiol
Yn ogystal â bod yn gymorth gwerthfawr i bensiynwyr ac aelodau presennol y
cynllun, defnyddir y sioeau teithiol i dargedu pobl nad ydynt yn aelodau, a cheir
cymorth hefyd gan y darparwr Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol mewnol. Drwy
hyn gellir sicrhau fod pobl yn cael yr wybodaeth angenrheidiol i wneud dewis deallus
am eu pensiwn.

Gwefan
Ar wefan y Gronfa mae adran benodol ar gyferpobl sydd heb ymuno. Mae’n
tynnu sylw at y manteision o gynllunio ar gyfer ymddeoliad a’r hyn a gynigir gan
y Cynllun fel y gellir gwneud dewis deallus.

Undebau Llafur
Bydd y Gronfa yn gwneud ei gorau i weithio gyda’r Undebau Llafur perthnasol i
sicrhau fod pob un yn deall darpariaethau’r Cynllun. Os gofynnir am hynny
darperir diwrnodau hyfforddiant ar gyfer swyddogion cangen, a gwneir pob
ymdrech i sicrhau fod pob mater sy’n ymwneud â phensiwn yn cael ei gyfleu’n
effeithiol wrth yr Undebau Llafur. 
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Cyflogwyr y cynllun
Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol
Bob blwyddyn cynhelir cyfarfod ar gyfer cyflogwyr y Cynllun, ac yn y cyfarfod
hwn bydd Rheolwyr y Gronfa yn cyflwyno adroddiadau manwl am
fuddsoddiadau’r Gronfa ac am yr agweddau ariannol a gweinyddol. Weithiau
gwahoddir siaradwyr eraill i drafod materion penodol sy’n gysylltiedig â’r
Diwydiant Pensiynau.

Cyfarfodydd Achlysurol
Cynhelir cyfarfodydd achlysurol i gyflogwyr hefyd. Defnyddiwyd y cyfarfodydd
hyn yn benodol i gyflwyno materion strategol pwysig, newidiadau pwysig mewn
deddfwriaeth a materion prisiant diwedd blwyddyn / tair blynedd. 

Canllaw Cyflogwyr
Mae Canllaw i Gyflogwyr wedi’i baratoi ac mae ar gael ar wefan y Gronfa i helpu
cyflogwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau o ran gweinyddu pensiynau. I ategu hyn
mae Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant ar gael i helpu lle bynnag y bo modd, a
gellir cysylltu ag ef dros y ffôn neu ymweld ag ef yn bersonol.

Gwybodaeth Ddiweddar dros yr E-bost
Anfonir gwybodaeth ddiweddar am reoliadau a gweinyddiaeth y Gronfa at yr
holl gyflogwyr dros yr e-bost.

Hyfforddiant
Gellir gofyn i’r Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant drefnu sesiynau penodol i
ddatrys unrhyw faterion hyfforddiant gweinyddol a glustnodwyd gan y cyflogwr,
neu’r Gronfa. Yn swyddfa’r cyflogwr y cynhelir y sesiynau hyn, a bydd datblygiad
yn cael ei fonitro a’i adolygu’n rheolaidd wedi hynny.

Gwefan
Ar wefan y Gronfa mae adran benodol ar gyfer cyflogwyr sy’n cynnwys y
canllawiau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu cyfrifoldebau gweinyddol yn
effeithiol. Drwy’r Newyddion Diweddaraf gallant gael yr wybodaeth ddiweddaraf
am holl ddatblygiadau’r Cynllun. Hefyd, mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i’w
lawrlwytho.

System Mynediad at Bensiynau
Caiff bob cyflogwr gyfle i gael mynediad at gofnodion pensiwn eu haelodau
cyfredol, a thrwy hynny roi amcangyfrifon pensiwn yn uniongyrchol i’r aelodau. 

Y Stradegaeth Weinyddu
Cyhoeddwyd y Strategaeth i gydymffurfio â Rheoliadau’r Cynllun, ac mae’n
diffinio cyfrifoldebau’r Gronfa a’r holl gyflogwyr wrth weinyddu’r Cynllun. Mae’r
strategaeth yn dangos yn glir lefel y perfformiad a ddisgwylir gan yr holl
gyflogwyr a’r canlyniad o fethu â bodloni’r dyddiadau cau statudol.

Staff y Gronfa
Cynefino
Caiff pob aelod newydd o staff gyfle i gynefino ac maent yn cael rhaglen
gynefino. Hefyd, cynhelir rhaglen arfarnu flynyddol i adolygu a monitro
perfformiad a datblygiad gweithwyr.

Cyfarfodydd
Cynhelir cyfarfodydd Adrannol ac Is-adrannol yn rheolaidd. Bydd eitemau sy’n
codi yn y cyfarfodydd hyn yn cael eu rhoi ger bron yr Uwch-reolwyr a’r Prif
Swyddogion. Hefyd, mae unrhyw faterion o ddiddordeb yn cael eu rhaeadru i’r
holl staff.

Hyfforddiant a Chymorth
Mae’r Gronfa yn anelu’n gyson at wella gallu’r staff i gyfathrebu’n effeithiol ac i
ddeall mor bwysig yw gohebiaeth o’r radd flaenaf. Darperir hyfforddiant
cyffredinol a hyfforddiant sy’n ymwneud â phensiynau gan y Swyddog
Cyfathrebu a Hyfforddiant fel rhan o ymrwymiad y Gronfa i wella’n barhaus.

Seminarau
Mae Swyddogion y Gronfa yn mynd yn rheolaidd i seminarau a chynadleddau a
gynhelir gan gyrff cysylltiol er mwyn cael gwybodaeth ynghylch rheoleiddio ac i
ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth. Yna, mae’r wybodaeth hon yn cael ei
rhaeadru i’r holl staff er mwyn gwella’r gwasanaeth a ddarperir. 
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Cyrff Eraill
Mae’r Gronfa’n gweithio’n gyson i ymgysylltu â Chronfeydd Pensiwn eraill Cymru i
werthuso trefniadau partneriaeth penodol. Ar hyn o bryd y Gronfa hon yw’r
awdurdod arweiniol yng Ngweithgor Cyfathrebu Cronfeydd Pensiwn Cymru Gyfan. 

Undebau Llafur
Bydd cynrychiolwyr lleol yn tynnu sylw’r aelodau at fanylion y Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol. Maent hefyd yn helpu yn y trafodaethau o dan
drosglwyddiadau TUPE er mwyn sicrhau y gellir parhau i fanteisio ar y Cynllun
lle bynnag y bo modd.

Fforwm Gwybodaeth Cenedlaethol
Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle i drafod materion cyffredin ac i rannu arferion
gorau. Mae cynrychiolaeth o Gymunedau a Llywodraeth Leol a’r Pwyllgor
Pensiynau Llywodraeth Leol yn bresennol ym mhob cyfarfod.

Seminarau
Mae Swyddogion y Gronfa yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn seminarau a
chynadleddau a gynhelir gan gyrff sy’n gysylltiedig â Chynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol.

Grŵp Swyddogion Pensiynau De a Chanolbarth Cymru
Mae Swyddogion Pensiynau o’r awdurdodau gweinyddu yn yr ardal yn cyfarfod
yn rheolaidd i rannu gwybodaeth ac i sicrhau eu bod yn dehongli Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol a rheoliadau eraill yn gyson â’i gilydd. 

Diogelu Data
I ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir ar gyfrifiaduron, mae Cronfa
Bensiwn Dyfed, a gweinyddwyd gan Cyngor Sir Caerfyrddin, wedi’i gofrestru o
dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae hyn yn gyfle i’r aelodau gadarnhau fod y
manylion a gedwir amdanynt yn gywir.

Menter Atal Twyll Cenedlaethol
Mae gan yr awdurdod hwn ddyletswydd i ddiogelu’r cronfeydd cyhoeddus a
weinyddir ganddo ac i’r diben hwn gall ddefnyddio gwybodaeth ar gyfer atal a
chanfod twyll. Caiff hefyd rannu’r wybodaeth honno gyda chyrff eraill sy’n
gweinyddu cyllid cyhoeddus at y dibenion hyn yn unig. 

Cyffredinol
Mae’r Datganiad Polisi hwn yn amlinellu’r dulliau cyfathrebu a ddefnyddir gan yr
Awdurdod Gweinyddu, ond mae gan Aelodau’r Cynllun, Darpar Aelodau’r
Cynllun a’r Cyflogwyr sy’n rhan o’r Cynllun hefyd rolau a chyfrifoldebau i sicrhau
eu bod yn cyflwyno gwybodaeth angenrheidiol i gynnal sylfaen aelodaeth gywir,
a hynny o fewn y terfynau amser priodol.

Adolygu’r Polisi
Caiff y datganiad hwn ei adolygu os bydd unrhyw newid sylweddol ym mholisi
cyfathrebu’r Awdurdod, ond heblaw hynny caiff ei adolygu o leiaf bob blwyddyn.
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Y Polisi Llywodraethu

Rhagarweiniad
Gweinyddir Cronfa Bensiwn Dyfed gan Gyngor Sir Caerfyrddin (y corff
gweinyddu). Mae'n ofynnol fod yr holl gronfeydd Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol yng Nghymru a Lloegr yn cyhoeddi Polisi Llywodraethu, yn unol â Rheoliad
73A o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997. Mae'r rheoliad hwn
wedi cael ei ddisodli gan Reoliad 31 o Reoliadau CPLlL (Gweinyddu) 2008.

Lluniwyd y polisi hwn gan y corff gweinyddu mewn ymgynghoriad â'r personau
priodol sydd â diddordeb.

Diben y Polisi Llywodraethu
Mae'n ofynnol dan y rheoliadau ynghylch polisïau llywodraethu fod awdurdod
gweinyddu, ar ôl ymgynghori â'r personau priodol, yn llunio, cynnal a chadw,
cyhoeddi ac adolygu'n barhaus ddatganiad ysgrifenedig sy'n pennu: 

• a yw'r awdurdod yn dirprwyo'i swyddogaeth, neu ran o'i swyddogaeth, o ran
cynnal a chadw'r gronfa bensiwn i bwyllgor, is-bwyllgor neu un o swyddogion
yr awdurdod

• os yw'n gwneud hynny:
• pa mor aml y mae'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor yn cyfarfod
• telerau, strwythur a gweithdrefnau gweithrediadol y cynllun dirprwyo
• a yw'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr yr

awdurdodau cyflogi (gan gynnwys cyflogwyr nad ydynt yn perthyn i'r 
cynllun) neu aelodau o'r cynllun ac os felly, a oes gan y cynrychiolwyr 
hynny yr hawl i bleidleisio

• i ba raddau y mae'r trefniadau dirprwyo, neu ddiffyg dirprwyo, yn
cydymffurfio â'r arweiniad a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac, os nad
yw'n cydymffurfio llwyr, y rhesymau dros beidio â chydymffurfio.

Llywodraethu Cronfa Bensiwn Dyfed 
Yn unol â chyfansoddiad Cyngor Sir Caerfyrddin, mae'n rhaid sefydlu panel
buddsoddi ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed a fydd:

• yn adolygu perfformiad y gronfa, yn penderfynu ar gyfeiriad strategol pob
mater sy’n ymwneud â buddsoddiadau’r gronfa ac yn monitro pob agwedd ar y
swyddogaeth fuddsoddi

• penderfynu ar faterion Gweinyddu Cronfa Bensiwn yr Awdurdod.

Mae'r pwerau a ddirprwywyd i'r Cyfarwyddwr Adnoddau o ran Gweinyddu
Pensiynau yn cynnwys y canlynol:
• Yn unol â Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 neu

ddeddfwriaeth ddilynol a'u newidiodd: 
• Casglu cyfraniadau gweithwyr a chyflogwyr gan gyflogwyr sy’n rhan o’r 

cynllun
• Gwneud taliadau mewn perthynas â budd-daliadau'r cynllun
• Casglu a gwneud taliadau trosglwyddo pensiwn fel y dewisir gan 

aelodau’r cynllun
• Penderfynu ar ddisgresiwn nad yw’n ymwneud â pholisi, fel Awdurdod 

Cyflogi/Gweinyddu Pensiwn
• Ymgymryd â phenderfyniadau Cam 1 ynghylch anghydfodau sy’n codi 

o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu’r ddeddfwriaeth gysylltiedig
• Diweddaru a chynnal a chadw gwefan y Gronfa 

www.cronfabensiwndyfed.org.uk
• Cynnal a chadw'r cofnodion aelodaeth a'u diweddaru
• Cyfrifo ac awdurdodi taliadau budd-dal
• Darparu data ynghylch yr aelodaeth at ddibenion prisio actiwaraidd
• Paratoi a chynnal a chadw Datganiad Polisi Cyfathrebu a Datganiad 

ynghylch y Strategaeth Gweinyddu Pensiynau.
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Y Panel Buddsoddi
Cylch Gwaith
• Gweithredu cyfrifoldebau'r Cyngor Sir o ran rheoli Cronfa Bensiwn Dyfed, gan

gynnwys rheoli'r gwaith gweinyddu budd-daliadau a rheoli asedau'r Gronfa yn
strategol

• Cyfarfod o leiaf bob chwarter neu fel arall, fel y bo'n briodol
• Rhoi Adroddiad Blynyddol ar sefyllfa'r Gronfa a'r gwaith buddsoddi yn ystod y

flwyddyn erbyn 30 Medi bob blwyddyn
• Bod â chyfrifoldeb cyffredinol am y polisi buddsoddi a monitro'r perfformiad

cyffredinol
• Adolygu'r trefniadau llywodraethu a'r defnydd effeithiol o'r ymgynghorwyr er

mwyn sicrhau bod proses penderfynu dda ar waith
• Derbyn adroddiadau rheolaidd ynghylch gweinyddu'r cynllun er mwyn

sicrhau y bodlonir ac y cydymffurfir â safonau arferion gorau a bod wedi'i
fodloni fod y Gronfa'n cael ei rhedeg yn effeithiol a chyfiawnhau hynny i'r holl
randdalwyr gan gynnwys Cyflogwyr y Gronfa

• Penodi Rheolwyr Buddsoddi sy'n cyflawni swyddogaethau sy'n ymwneud â
rheoli buddsoddiadau'r Gronfa

• Penodi Ceidwaid y Gronfa, ymgynghorydd mesur perfformiad,
actiwari,ymgynghorydd annibynnol a darparwr Cyfraniadau Gwirfoddol
Ychwanegol

• Cymeradwyo Datganiad Strategaeth Gyllido a Datganiad o Egwyddorion
Buddsoddi.

Yr Aelodau
Mae'r Panel yn cynnwys y canlynol:

• tri aelod, (un yn Gadeirydd) yn ogystal â dirprwy a enwebwyd i weithredu yn
absenoldeb un o'r aelodau. Mae gan bob un o aelodau'r Panel hawl i bleidleisio
ac enwebir pob un aelod o'r Panel a'r dirprwy gan Gyngor Sir Caerfyrddin sef
yr Awdurdod Gweinyddu a hynny, o blith ei aelodau etholedig. Mae'n rhaid
bod o leiaf dri aelod yn bresennol ym mhob un o gyfarfodydd y panel

• tri o swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin. Y Cyfarwyddwr Adnoddau,
Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol a Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau
Pensiwn. Mae'n rhaid i o leiaf ddau swyddog fod yn bresennol ym mhob un o
gyfarfodydd y panel

• yr ymgynghorydd annibynnol.

Bydd y Cyfarwyddwr Adnoddau, sef Trysorydd Cronfa Bensiwn Dyfed, hefyd yn
cadw'r holl gyfrifon a chofnodion angenrheidiol mewn perthynas â'r Gronfa.

Mae Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol, Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau
Pensiwn a swyddogion tîm y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn yn
cynorthwyo'r Cyfarwyddwr Adnoddau â'i gyfrifoldebau o ran monitro ac
adolygu buddsoddiadau'r Gronfa gan gynnwys:

• llunio a chynnal a chadw cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed gan gynnwys paratoi
Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed

• llunio a dosbarthu Newyddlen flynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed
• gwasanaethu yng nghyfarfodydd y Panel Buddsoddi
• cynnal trafodaethau yn rheolaidd ag ymgynghorwyr, rheolwyr buddsoddi a

cheidwaid y Gronfa
• monitro a chysoni cofnodion y rheolwr buddsoddi a'r ceidwaid
• llunio a chynnal a chadw Datganiad o Ewyddorion Buddsoddi y Gronfa, y

Datganiad Strategaeth Gyllido, y Polisi Llywodraethu a chydymffurfio â
gofynion adolygiad Myners

• monitro gweithgareddau a pherfformiad rheolwyr buddsoddi'r Gronfa gan
gynnwys cydymffurfiaeth ag amcanion polisi a pherfformiad

• dehongli'r ddeddfwriaeth newydd a gwneud ymchwil yng nghyswllt
buddsoddiadau a chyfrifon y Gronfa

• monitro gwaith llywodraethu corfforaethol y Gronfa gan gynnwys mynychu
Fforwm Cronfeydd Pensiwn yr Awdurdodau Lleol (LAPFF)

• trefnu a darparu hyfforddiant priodol ar gyfer aelodau'r panel.

Mae cwmnioedd y
 Cyfryngau yn cynrychioli
2% o’r MSCI All Country

World Index.
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Cyfarfodydd y Panel
Mae'r Panel Buddsoddi'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Bydd tri o'r
cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Llundain yn swyddfeydd Rheolwyr y Gronfa, a
bydd y pedwerydd yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin. 

Anfonir agenda, cofnodion y cyfarfod blaenorol ac adroddiadau ysgrifenedig at
bob aelod o'r Panel cyn bob cyfarfod. Yn ystod cyfarfod y Panel, bydd ei aelodau
yn cael adroddiadau a gyflwynir gan Swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin, ei
Ymgynghorydd Mesur Perfformiad, Rheolwyr y Gronfa ac unrhyw un arall y
mae'r Panel yn ei wahodd i annerch y cyfarfod. Cofnodir penderfyniadau'r Panel
yn ffurfiol.

Ar ôl pob un o gyfarfodydd y Panel, cynhelir cyfarfod gyda Chyfarwyddwyr
Cyllid y tri Chyngor Sir, lle trafodir perfformiad y Gronfa ac eitemau eraill yr
ymdriniwyd â hwy yng nghyfarfod y Panel. Bydd materion sy'n cael eu codi yn y
cyfarfod hwn ac y mae angen i'r Panel wybod amdanynt yn cael eu trafod yng
nghyfarfod dilynol y Panel.

Y Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol (CYB)
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi ymrwymo i gysylltu mor eang â phosibl â phob
rhanddaliwr ynghylch trefniadau ymgynghori a chyfathrebu. Cyn penderfynu ar
unrhyw newidiadau pwysig o ran polisi ymgynghorir â'r holl gyflogwyr sy'n
cymryd rhan, â chynrychiolwyr yr Undebau Llafur ac â chynrychiolydd yr
aelodau sydd wedi ymddeol.

Cynhelir Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol (CYB) yn Sir Gaerfyrddin ym mis
Medi. Mae'r CYB yn agored i'r holl gyflogwyr sy'n cymryd rhan, i gynrychiolydd
yr aelodau sydd wedi ymddeol ac i gynrychiolwyr yr Undebau Llafur. Bydd cyrff
sydd â diddordeb yn cael gwybod ymlaen llaw am y CYB. Bydd Cadeirydd y
Gronfa, y Cyfarwyddwr Adnoddau, Ymgynghorwyr y Gronfa a'r Rheolwyr
Buddsoddi yn bresennol yn y CYB i ateb unrhyw gwestiynau.
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Datganiad Cydymffurfiaeth y
Llywodraethu
Pwrpas y cyfarwyddyd yw:

• Darparu egwyddorion arferion gorau y gellir eu defnyddio i fesur
cydymffurfiaeth

• Darparu cyfarwyddyd ynghylch y modd y dylid cwblhau'r datganiad
cydymffurfiaeth.

Mae'r cyfarwyddyd yn nodi'r egwyddorion arferion gorau mewn perthynas â'r
meysydd llywodraethu canlynol:

A. Strwythur

B. Cynrychiolaeth

C. Dethol 

Ch. Pleidleisio

D. Hyfforddiant, amser i ffwrdd 

Dd. Cyfarfodydd a threuliau (amlder / cworwm)

E. Mynediad

F. Cwmpas

Ff. Cyhoeddusrwydd

Arferion Gorau - Egwyddor A: Strwythur
Mae'r cyfarwyddyd yn cydnabod nad yw'r holl awdurdodau gweinyddu wedi'u
strwythuro yn yr un modd. Nid cael gwared â'r gwahaniaethau hyn yw'r bwriad
ond sicrhau bod strwythurau'n adlewyrchu'r egwyddorion canlynol:

• Bod rheolaeth dros weinyddu budd-daliadau a rheolaeth strategol asedau'r
gronfa yn gyfrifoldeb y prif bwyllgor a sefydlwyd gan y cyngor penodi

• Bod cynrychiolwyr awdurdodau cyflogi'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol,
cyrff a dderbyniwyd ac aelodau'r cynllun (gan gynnwys pensiynwyr y cynllun
ac aelodau gohiriedig) yn aelodau naill ai o'r prif bwyllgor neu'r ail bwyllgor (a
sefydlwyd i ategu gwaith y prif bwyllgor)

• Os sefydlwyd ail bwyllgor neu banel, bod y strwythur yn sicrhau bod
cyfathrebu effeithiol yn digwydd ar draws y ddwy lefel 

• Os sefydlwyd ail bwyllgor neu banel, bod o leiaf un sedd ar y prif bwyllgor
wedi'i glustnodi ar gyfer aelod o'r ail bwyllgor neu banel.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Nid oes cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Mae Panel Cronfa Bensiwn Dyfed yn bodoli ac yn cyfarfod bedair gwaith y
flwyddyn. Mae'r Panel yn cynnwys tri aelod ac un dirprwy aelod, wyddogion
(pob un o Gyngor Sir Caerfyrddin) ac ymgynghorydd annibynnol. Nid yw
awdurdodau cyflogi eraill y cynllun, cyrff a dderbyniwyd nac aelodau'r cynllun
yn mynychu'r Panel ond fe'u gwahoddir i gyd i'r Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol
lle mae holl aelodau ac ymgynghorwyr y Panel yn cyflwyno adroddiadau ac ar
gael i ateb cwestiynau. Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod
swyddogion y 2 brif awdurdod cyflogi arall (Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir
Ceredigion) ar ôl pob cyfarfod o'r Panel ac mae cofnodion y Panel ar gael yno. 

Nid oes ail bwyllgor ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed.
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Arferion Gorau - Egwyddor B: Cynrychiolaeth
Effeithir ar nifer helaeth iawn o randdalwyr gan y modd y rheolir y cynllun
pensiwn ac y llywodraethir y cronfeydd pensiwn yn lleol a derbynnir na fyddai'n
ymarferol disgwyl i strwythurau pwyllgorau unigol gynnwys pob grwp neu sector
sydd â diddordeb yn y penderfyniadau y mae’n rhaid eu gwneud o dan
reoliadau'r cynllun.

• Bod cyfle'n cael ei roi i'r holl randdalwyr allweddol gael eu cynrychioli ar 
y prif neu'r ail bwyllgor. Mae'r rhain yn cynnwys:

• awdurdodau cyflogi (gan gynnwys cyflogwyr nad ydynt yn aelodau o'r 
cynllun, e.e. cyrff a dderbyniwyd yn ogystal â chyrff rhestredig)

• aelodau'r cynllun (gan gynnwys pensiynwyr y cynllun ac aelodau 
gohiriedig)

• sylwedyddion proffesiynol annibynnol, ac
• ymgynghorwyr arbenigol (ar sail ad-hoc).

• Os oes aelodau lleyg yn eistedd ar brif neu ail bwyllgor, eu bod yn cael eu trin 
yn gyfartal o ran yr hawl i weld papurau a mynychu cyfarfodydd, hyfforddiant 
a’u bod yn cael pob cyfle i gyfrannu at y broses gwneud penderfyniadau, gyda 
hawl i bleidleisio neu heb hawl i bleidleisio. 

Datganiad Cydymffurfiaeth: Nid oes cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Mae gan y Panel gynrychiolwyr o Gyngor Sir Caerfyrddin a'r ymgynghorydd
annibynnol. Nid yw awdurdodau cyflogi eraill y cynllun, cyrff a dderbyniwyd nac
aelodau'r cynllun yn mynychu'r Panel ond fe'u gwahoddir i gyd i'r Cyfarfod
Ymgynghori Blynyddol lle mae holl aelodau ac ymgynghorwyr y Panel yn
cyflwyno adroddiadau ac ar gael i ateb cwestiynau. Mae swyddogion Cyngor Sir
Caerfyrddin yn cyfarfod â swyddogion y 2 brif awdurdod cyflogi arall (Cyngor
Sir Penfro a Chyngor Sir Ceredigion) ar ôl pob cyfarfod o'r Panel ac mae
cofnodion y Panel ar gael yno. Nid oes ail bwyllgor ar gyfer Cronfa Bensiwn
Dyfed.

Arferion Gorau - Egwyddor C: Dethol 
Mae'n bwysig pwysleisio nad yw'n rhan o gylch gorchwyl awdurdod y gronfa i
weinyddu'r broses dethol aelodau lleyg ar brif neu ail bwyllgorau na sicrhau eu
bod yn mynychu cyfarfodydd, oni bai eu bod yn dymuno gwneud hynny. Eu
swyddogaeth nhw yw penderfynu pa sectorau neu grwpiau ddylai gael eu
gwahodd i eistedd ar bwyllgorau neu baneli'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
ac i sicrhau bod lleoedd ar gael.

Mae cynrychiolaeth effeithiol yn broses ddwy ffordd gydag awdurdodau'r
gronfa'n darparu'r cyfle a'r cyrff cynrychiadol yn cychwyn y broses dethol ac yn
ei symud yn ei blaen o dan arolygiaeth gyffredinol awdurdod y gronfa. 

Bod aelodau pwyllgorau neu baneli yn hollol ymwybodol o'r statws, y rôl a'r
swyddogaeth y disgwylir iddynt gyflawni ar brif neu ail bwyllgor.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Mae Polisi Llywodraethu Cronfa Bensiwn Dyfed yn rhestru'r swyddogaethau
dirprwyedig y disgwylir i'r Panel berfformio. Os yw aelodau'r Panel yn newid yna
mae'r aelod/au newydd yn cael gwybod beth yw'r statws, y rôl a'r swyddogaeth y
disgwylir iddynt berfformio.

Arferion Gorau - Egwyddor Ch: Pleidleisio
Bod polisi awdurdodau gweinyddu unigol ar hawliau pleidleisio yn glir ac yn
dryloyw, gan gynnwys y rheswm dros beidio ag ymestyn hawliau pleidleisio i bob
corff neu grwp a gynrychiolir ar brif bwyllgorau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Mae holl aelodau'r Panel yn cael pleidleisio. Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r
Awdurdod Gweinyddu ac mae'r holl swyddogaethau wedi'u dirprwyo i'r Panel.
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Arferion Gorau - Egwyddor D: Hyfforddiant, amser i
ffwrdd a threuliau
Yn 2001, derbyniodd y Llywodraeth y deg egwyddor buddsoddi a argymhellwyd
gan Paul Myners yn ei adroddiad, ‘Institutional Investment in the UK’. Roedd yr
egwyddor gyntaf, ‘Effective Decision Making’, yn gofyn i benderfyniadau gael eu
gwneud yn unig gan yr unigolion neu'r sefydliadau hynny sydd â'r sgiliau, y
wybodaeth a'r adnoddau angenrheidiol i wneud penderfyniadau mewn modd
effeithiol. Yn ogystal, os yw ymddiriedolwyr - neu aelodau pwyllgorau ffurfiol yn
achos y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - yn gwneud penderfyniadau
buddsoddi, bod ganddynt yr arbenigedd digonol i allu gwerthuso unrhyw gyngor
a gânt mewn modd beirniadol.

• Mewn perthynas â'r modd y gwneir penderfyniadau statudol a
phenderfyniadau cysylltiedig gan yr awdurdod gweinyddu, bod polisi clir ar
hyfforddiant, amser i ffwrdd ac ad-dalu treuliau ar gyfer aelodau sy'n rhan o'r
broses gwneud penderfyniadau

• Os oes polisi o'r fath yn bodoli, ei fod yr un mor berthnasol i holl aelodau
pwyllgorau, is-bwyllgorau, paneli ymgynghorol neu unrhyw ffurf arall ar
fforwm eilaidd.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Mae'r Panel yn cael sesiynau hyfforddi rheolaidd a drefnir gan Reolwyr y Gronfa,
yr Actiwari, yr Ymgynghorydd a'r swyddogion. Mae aelodau newydd y Panel yn
mynychu sesiynau hyfforddi dwys pan fyddant yn dechrau eu dyletswyddau ar y
panel, sy'n cynnwys sesiwn hyfforddi pensiwn Cyflogwyr Llywodraeth Leol.

Arferion Gorau - Egwyddor Dd: Cyfarfodydd (amlder /
cworwm)
• Bod prif bwyllgor neu bwyllgorau'r awdurdod gweinyddu yn cyfarfod o leiaf

bob chwarter
• Bod ail bwyllgor neu banel awdurdod gweinyddu yn cyfarfod o leiaf

ddwywaith y flwyddyn a bod y rhain yn cael eu cynnal ar yr un dyddiadau â'r
prif bwyllgor

• Bod awdurdodau gweinyddu nad ydynt yn cynnwys aelodau lleyg yn eu
trefniadau llywodraethu ffurfiol, yn darparu fforwm y tu allan i'r trefniadau
hynny lle bydd buddiannau'r rhanddalwyr allweddol yn cael eu cynrychioli.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:

Mae Panel Cronfa Bensiwn Dyfed yn cyfarfod bob chwarter. Cynhelir y Cyfarfod
Ymgynghori Blynyddol unwaith y flwyddyn a gwahoddir cyflogwyr eraill y
cynllun, cyrff a dderbyniwyd ac aelodau'r cynllun iddo..
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Arferion Gorau - Egwyddor E: Mynediad
Yn amodol ar unrhyw reolau yng nghyfansoddiad y cyngor, bod gan holl
aelodau'r prif a'r ail bwyllgor neu banel yr un mynediad at bapurau pwyllgor,
dogfennau a chyngor sydd i'w hystyried yng nghyfarfodydd y prif bwyllgor.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Mae'r holl bapurau yn cael eu dosbarthu ymlaen llaw i holl aelodau'r Panel, gan
gynnwys ymgynghorydd annibynnol y Panel.

Arferion Gorau - Egwyddor F: Cwmpas
Bod awdurdodau gweinyddu wedi cymryd camau i ddod â materion ehangach y
cynllun yn rhan o gwmpas eu trefniadau llywodraethu.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Mae'r Panel yn derbyn ac yn pleidleisio, ar sail ad-hoc, ynghylch unrhyw faterion
gweinyddol pwysig sy'n effeithio ar y Gronfa. Mae'r swyddog sy'n gyfrifol am
weinyddu'r Gronfa yn rhoi hyfforddiant a'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau'r
Panel yn rheolaidd.

Arferion Gorau - Egwyddor Ff: Cyhoeddusrwydd
Bod awdurdodau gweinyddu wedi cyhoeddi manylion am eu trefniadau
llywodraethu yn y fath fodd fel bod y rhanddalwyr sydd â diddordeb yn y modd y
llywodraethir y cynllun yn gallu mynegi eu diddordeb mewn bod yn rhan o'r
trefniadau hynny.

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfiaeth lawn
Y rheswm:
Cafodd Polisi Llywodraethu Cronfa Bensiwn Dyfed ei gymeradwyo a'i gyhoeddi
ym mis Mawrth 2011. Cynhyrchir Llythyr Newyddion ac Adroddiad Blynyddol
unwaith y flwyddyn. Mae'r holl ddeunydd a gyhoeddir (gan gynnwys y Polisi
Llywodraethu) ar wefan Cronfa Bensiwn Dyfed.

Crynodeb
Arferion Gorau –
Egwyddor

Cydymffu-
rfiaeth
lawn

Nid oes
cydymff-
urfiaeth lawn

Eglurhad am fethu â
chydymffurfio

Strwythur a Mae strwythur Cronfa Bensiwn
Dyfed yn cael cefnogaeth yr holl
bartïon ac mae wedi gweithio'n
dda iawn

Cynrych-iolaeth a Mae cyfarfodydd a thrafod
rheolaidd â'r prif randdalwyr eraill
yn digwydd a chynhelir cyfarfod
ymgynghori blynyddol

Dethol a

Pleidleisio a

Hyfforddiant, amser i
ffwrdd a threuliau

a

Cyfarfodydd (amlder /
Cworwm

a

Mynediad a

Cwmpas a

Cyhoeddusr-wydd a
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Datganiad Strategaeth
Gyllido
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 ym mis 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. 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: 
• y canllawiau a gyhoeddwyd gan CIPFA at y diben hwn a'r  
• 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 budd-daliadau sydd i’w talu o dan y Gronfa 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 ariannu’r budd-daliadau 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 budd-daliadau penodol ar sail y cyflog terfynol yw’r gronfa hon.  Mae’r
budd-daliadau yn cael eu pennu yn y ddeddfwriaeth berthnasol (Rheoliadau

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 (fel y’u diwygiwyd), y ‘Rheoliadau’).
Mae’r budd-daliadau 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
ystyried y DSG yn ystod y prisio hwn. 
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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 ariannu’n sicrhau bod darpariaeth ar gael ymlaen llaw i gwrdd â chost yr
addewidion.  Bydd y penderfyniadau a wneir ynghylch y dull o ariannu yn pennu
i ba raddau a sut y caiff y ddarpariaeth hon ei gwneud. Er bod yr egwyddorion
sylfaenol ar gyfer asesu’r cyfraniadau ariannu 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 ariannu’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 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  

• 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 
• talu arian mewn perthynas â budd-daliadau'r cynllun, gwerthoedd

trosglwyddo, costau, taliadau a threuliau fel y 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 ac ariannu'r Gronfa 
• arfer disgresiwn o fewn y fframwaith rheoleiddio. 

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

â, er enghraifft, ychwanegu at fudd-daliadau’r cynllun, ymddeoliadau cynnar; 
• hysbysu’r Awdurdod Gweinyddu yn brydlon am unrhyw newidiadau i’r

aelodau neu unrhyw beth a allai effeithio ar y gronfa 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. 
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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 buddiannau 

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

Mae Rheolwyr Buddsoddi’r Gronfa yn:
• buddsoddi’r arian mewn cydymffurfiaeth a’r DEB a’r Cytundeb Rheolaeth

Buddsoddi
• yn cyfarfod, neu yn maeddu y targedi perfformiad buddsoddi a’r cyfyngiadau

risg.

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 ar gyfer
prisiad actiwaraidd 2007 yw: 

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.

Gwasanaeth a Roddwyd  sail cynnyrch cyfredol
Prisio asedau Gwerth ar y Farchnad
Rhagdybiaeth perfformiad rhagorol   7.0% y flwyddyn.
(cyn ymddeol)
Rhagdybiaeth perfformiad rhagorol 5.5% y flwyddyn.
(ar ôl ymddeol)
Cynnydd yn y pensiynau 3.0% y flwyddyn.
Chwyddiant ar enillion 4.75% y flwyddyn.
Chwyddiant yn y prisiau  3.0% y flwyddyn.

Gwasanaeth yn y Dyfodol  sail hir dymor 
Y gyfradd ddisgownt (cyn ymddeol) 6.75% y flwyddyn.
Y gyfradd ddisgownt (ar ôl ymddeol)  3.0% y flwyddyn.
Chwyddiant yn y prisiau 4.75% y flwyddyn.
Chwyddiant ar enillion 3.0% y flwyddyn.
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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 afiechyd) 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 amcan canlynol i gyrraedd y targed ariannu: 

• 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: 
• yr ymatebion a gafwyd wrth ymgynghori â’r cyflogwyr am egwyddorion 

y DSG 
• 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

• 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  
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 fel y disgrifir yn Adran 5, 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 Cynllun yn unol â’r portffolio lleiaf ei risg yn lliniaru’r
anwadalwch yn lefel gyllido barhaus y Gronfa rhwng y prisiadau actiwaraidd
olynol.   

Mae cwmnioedd Offer Gofal Iechyd yn cynrychioli 2% o’r MSCI All Country World Index.
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Meincnod
(%)

Ystod
(%)

Ecwitis DU 39.0 37.5 – 40.5

Ecwitis Tramor 30.0 28.5 - 31.5

Eiddo Lled Ewrop 10.0

Bondiau 20.0 18.5 - 21.5

Arian 1.0 0.0 - 10.0

Cyfanswm 100.0

Ecwitis Tramor
Meincnod

(%)
Ystod

(%)

Gogledd America 10.00 5.00 - 15.00

Ewrop (ac eithrio’r DU) 5.00 0.00 - 10.00

Siapan 3.50 0.00 - 8.50

Gwledydd Datblygiedig y Môr Tawel 3.25 0.00 - 8.25

Marchnadoedd sy’n Amlygu 8.25 3.25 - 13.25

Cyfanswm 30.00

Bondiau
Meincnod

(%)
Ystod

(%)

Stociau Gilt Wrth Indecs 10.00 5.00 - 15.00

Bondiau Corfforaethol y DU 10.00 5.00 - 15.00

Cyfanswm 20.00

Mae’r Cyfyngiadau Ychwanegol fel a ganlyn:
Bondiau Tramor 0 - 7%
Cyfanswm y Buddsoddiadau 43.0 - 53.0%

Y strategaeth fuddsoddi gyfredol sy’n feincnod, fel y nodir yn yr DEB yw: 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 ariannu drwy amrywiaeth o gyfuniadau o
gynllun cyllido, strategaeth fuddsoddi a pherfformiad y buddsoddiadau. 

Rhaid nodi y gallai'r meincnodau uchod ar gyfer Ecwitis a Bondiau newid
unwaith y bydd penderfyniad wedi'i wneud ynghylch yr adeg orau i fuddsoddi
mewn eiddo ledled Ewop. 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 canlynol: 
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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 ariannu budd-daliadau penodol. Mae ariannu’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
ariannu’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% cyffredinol 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 dirywi  
• Rhagor o newidiadau i'r Rheoliadau, e.e. pecyn buddiannau 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. 
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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 Rheolwr Buddsoddi
bob chwarter.  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 chwarterol.   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 hadolygu
(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 

• os bu newidiadau mawr yn aelodaeth y Gronfa, neu ym muddiannau 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. 
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Datganiad o Egwyddorion
Buddsoddi

Rhagarweiniad 
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi mabwysiadu’r arfer gorau o gynhyrchu,
cyhoeddi a chynnal adolygiad rheolaidd o’r Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi
(DEB). Bydd y Gronfa'n parhau â’r arfer hwn mewn ymateb i Reoliadau Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2009.

Ers 1 Gorffennaf 2000, mae'n rhaid i Gyngor Sir Caerfyrddin, sef yr awdurdod
lleol sy’n gyfrifol am weinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed, (Deddf Blwydd-dal 1972,
Rheoliadau 1995) gyhoeddi Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi ac mae'n rhaid
i'r datganiad hwnnw gynnwys y canlynol:

• Y mathau o fuddsoddiadau a ddelir
• Y cydbwysedd o wahanol fathau o fuddsoddiadau
• Y risgiau
• Yr elw a ddisgwylir ar y buddsoddiadau
• Gwerth y buddsoddiadau
• Graddau’r ystyriaeth a roddir i Fuddsoddi’n Gymdeithasol Gyfrifol wrth fuddsoddi
• Ymarfer yr hawliau (yn cynnwys hawliau pleidleisio) sydd ynghlwm wrth

fuddsoddiadau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymgynghori â’i ymgynghorydd annibynnol ac
wedi cysylltu â’i reolwyr buddsoddiadau wrth lunio’r datganiad hwn yn neilltuol
ynghylch nodau ac amcanion y Gronfa a’r modd y dymuna’r Gronfa wireddu’r
amcanion hynny.

Mae dwy ran i’r polisi buddsoddi cyffredinol:

• Rheolaeth strategol ar yr asedau sydd yn sylfaenol yn gyfrifoldeb y Panel
Pensiwn. Mae'r Panel Pensiwn yn cynnwys 3 Aelod Etholedig o Gyngor Sir
Caerfyrddin (ac 1 dirprwy aelod) a enwebwyd gyda phwerau dirprwyedig gan
Gyngor Sir Caerfyrddin. Cynghorir y Panel gan ymgynghorydd annibynnol a
Chyfarwyddwr Adnoddau Cyngor Sir Caerfyrddin. Ysgogir y rheolaeth
strategol gan yr amcanion buddsoddi

• Rheoli'r asedau o ddydd i ddydd sy'n cael ei ddirprwyo i reolwyr
buddsoddiadau proffesiynol.

Amcanion Strategol Cronfa Bensiwn Dyfed
Mae’r Panel Pensiwn wedi mabwysiadu’r amcanion canlynol mewn perthynas â
rheolaeth strategol y Gronfa:

• Sicrhau bod asedau’r Gronfa yn cyfateb i’r rhwymedigaethau neu’n fwy na hwy,
h.y. mae’r Gronfa’n parhau’n ddiddyled

• 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

• Cadw cyfraddau cyfrannu'r cyflogwyr i'r lleiafswm posibl heb beri anwadalwch.

Mae’r Gronfa yn agored i nifer o risgiau wrth fuddsoddi. Credir mai’r canlynol
yw’r rhai mwyaf pwysig:

Y Risgiau o ran Cyllido
• Diffyg cyfatebiaeth ariannol - Y risg y bydd asedau'r gronfa'n methu tyfu yn

unol â chostau cynyddol talu rhwymedigaethau'r Gronfa a'r risg y bydd
taliadau pensiwn a buddion yn cynyddu yn sgil chwyddiant annisgwyl ac na
fydd asedau'r Gronfa'n cynyddu'n ddigon cyflym i dalu'r costau uwch

• Newidiadau o ran demograffeg - Y risg bod pobl yn byw yn hirach a bod
ffactorau demograffig eraill yn newid ac yn cynyddu cost buddion y Gronfa

• Risg systemig - Y posibilrwydd y bydd nifer o wahanol asedau a/neu reolwyr
buddsoddiadau yn dioddef methiant cysylltiedig a chydamserol, sy'n fwy
difrifol o bosibl oherwydd 'ymddygiad heintus', ac yn achosi i gostau talu
rhwymedigaethau'r Gronfa gynyddu.
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Mae'r Panel yn mesur ac yn rheoli'r diffyg cyfatebiaeth ariannol mewn dwy
ffordd. Pennwyd meicnod dyrannu asedau strategol ar gyfer y Gronfa ac asesir
risg o'i chymharu â'r meincnod drwy fonitro dyraniad asedau'r Gronfa a'r elw ar
fuddsoddiadau o'i gymharu â'r meincnod. Hefyd, asesir risg o'i chymharu â'r
rhwymedigaethau trwy fonitro'r elw ar fuddsoddiad o'i gymharu â'r
rhwymedigaethau.

Mae'r Panel yn parhau i adolygu'r tybiaethau ynghylch marwolaeth a thybiaethau
demograffig eraill a allai ddylanwadu ar gost y buddion. Caiff y tybiaethau hyn eu
hystyried yn ffurfiol yn y risiad sy'n digwydd bob tair blynedd.

Mae'r Panel yn ceisio lliniaru'r risg systemig drwy gynnal portffolio amrywiol
ond ni ellir darparu'n benodol ar gyfer pob posibilrwydd.

Risg o ran Asedau
• Crynhoad - y risg bod dyrannu adnoddau sylweddol i un categori o asedau

sydd wedyn yn tanberfformio o'i gymharu â'r disgwyliadau gan arwain at
anawsterau o ran cyflawni'r amcanion cyllido

• Anhylif - y risg na fydd y Gronfa'n gallu cyflawni'i rhwymedigaethau
oherwydd nad oes digon o asedau rhyddion ganddi

• Tanberfformiad gan reolwyr – Bod rheolwyr y gronfa'n methu â chyflawni'r
elw ar fuddsoddiadau a dybiwyd pan bennwyd eu mandadau.

I reoli'r risg o ran asedau mae'r Panel yn darparu cyfyngiadau ymarferol ar
fuddsoddiadau'r Gronfa sy'n gwyro'n sylweddol o'r dull bwriedig drwy bennu
canllawiau ynghylch arallgyfeirio a thrwy fuddsoddi mewn amrywiaeth o
fandadau buddsoddi. Mae gan bob un o'r rhain ei amcan penodedig, meincnod
perfformiad a phroses reoli sydd, gyda'i gilydd, yn sicrhau bod y risg o fewn y
ffiniau sy'n dderbyniol gan y Panel. Trwy fuddsoddi mewn amrywiaeth o asedau
gan gynnwys ecwitïau a bondiau wedi'u dyfynnu, mae'r Panel wedi cydnabod
bod angen cael rhywfaint o hylifedd yn y tymor byr.

Wrth benodi nifer o reolwyr buddsoddi mae'r Panel wedi ystyried y risg sy'n
gysylltiedig â thanberfformiad rheolwr unigol.

Risg arall sy'n gysylltiedig â darparwyr
• Risg yn sgil trosglwyddo - Y risg y bydd costau annisgwyl mewn perthynas â

throsglwyddo asedau o reolwr i reolwr. Hyd yn hyn nid oes trosglwyddo
sylweddol wedi digwydd yn y gronfa ond pe bai hynny'n digwydd yn y dyfodol
byddai'r Panel yn derbyn cyngor proffesiynol ac yn ystyried penodi rheolwyr
trosglwyddo arbenigol

• Risg o ran cadw asedau - Y risg y bydd hawliau economaidd ar asedau'r Gronfa
yn cael eu colli pan gânt eu dal gan geidwad neu pan fyddant yn cael eu prynu
a'u gwerthu

• Diffygdalu – Y posibilrwydd y bydd cyfatebwr yn diffygdalu ac na fydd
ymrwymiadau'n cael eu talu

• Mae'r panel yn monitro ac yn rheoli risgiau yn y meysydd hyn drwy graffu'n
rheolaidd ar y darparwyr ac archwilio'r gwaith a wnânt ar ran y Gronfa.

Rheolaeth Strategol
Polisi’r Panel Pensiwn fydd monitro’n rheolaidd, mewn ymgynghoriad â’r
actiwari, y sefyllfa debygol o ran y gymhareb ddiddyledrwydd er mwyn lleihau
cymaint â phosib ar y risg y bydd y gymhareb diddyledrwydd yn dirywio yn is na
100%. Gallai’r Panel Pensiwn ystyried newid y Strategaeth Fuddsoddi os caiff ei
gynghori ar unrhyw adeg yn y dyfodol mai dyna’r unig ffordd dderbyniol i osgoi
tanariannu.

Yn sgil astudiaeth asedau/ rhwymedigaethau gan gwmni Mercer, mae’r Panel
Pensiwn wedi gosod meincnod sy’n cynnwys cymysgedd o fathau ac ystodau o
asedau y gall y rheolwr buddsoddiadau weithredu oddi mewn iddynt yn ôl fel y
gwêl yn dda.

Cred y Panel y bydd y cyfuniad hwn o asedau, yn ogystal ag ystyried proffil
rhwymedigaethau’r Gronfa, yn cyflawni’r tybiaethau yn y prisiant a gynhaliwyd
ym mis Mawrth 2010. Bydd y cyfuniad hefyd yn gymorth i reoli’r risgiau. 
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Rheolaeth yr Asedau o Ddydd i Ddydd
Mae’r Cytundebau Rheoli Buddsoddiadau rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a’r
rheolwyr buddsoddiadau yn nodi telerau ac amodau rheolaeth Cronfa Bensiwn
Dyfed o ddydd i ddydd. Mae dyraniad yr asedau a bennwyd yn dilyn yr
astudiaeth asedau/rhwymedigaethau yn 2008 a’r buddsoddiad arfaethedig mewn
eiddo ledled Ewrop, fel a ganlyn:

Caniateir i’r rheolwyr buddsoddiadau amrywio canrannau’r dyraniadau o fewn y
terfynau a nodir uchod. Mewn amgylchiadau eithriadol, ac o fewn terfynau’r
gyfraith, gellir amrywio’r canrannau hyn gyda chytundeb blaenorol y Panel
Pensiwn. Er y gall y rheolwyr buddsoddiadau ymestyn i 10% o arian o fewn yr
ystod a ganiateir, byddant yn hysbysu’r Panel pan ânt dros 5% o arian. Mae swm
bach o arian yn cael ei ddal yn lleol gan Gyngor Sir Caerfyrddin er mwyn talu
holl dreuliau anfasnachol y Gronfa.
Yn dilyn y penderfyniad i fuddsoddi 10% o werth y Gronfa Bensiwn mewn eiddo
ledled Ewrop, y bwriad yw defnyddio risg dderbyniol er mwyn cyflawni'r elw
angenrheidiol ar y buddsoddiad. Mae eiddo yn ased sy'n cael ei dderbyn fel
ffordd o amrywio'r risg. Mae hyn wedi effeithio ar derfynau’r meincnodau
buddsoddi y gall y rheolwyr buddsoddiadau fuddsoddi o’u mewn, fel y nodir
uchod.
Mae’r cyfyngiadau a roddir ar y rheolwyr buddsoddiadau wedi’u cynnwys yn y
Cytundebau Rheoli Buddsoddiadau. Caniateir i Gronfa Bensiwn Dyfed
fuddsoddi yn y canlynol:
• Unedau mewn cronfeydd gweithredol a goddefol, yn cynnwys Global Ascent Ltd
• Cyfranddaliadau, stociau trosadwy a gwarannau a ddyfynnir ar unrhyw

Gyfnewidfa yn y DU
• Cyfranddaliadau a gynhwysir ym Mynegai FT/S&P neu Fynegai MSCI
• Eiddo ledled Ewrop, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gronfeydd ar y cyd
• Dyledion benthyciadau Sofran
• Dyled gorfforaethol – rhaid i gyfraddau credyd bondiau beidio â bod yn llai na

Aa3 neu AA- gan Moody's Investor Services neu Standard and Poors
• Deilliaid unrhyw un o’r cyfranddaliadau neu farchnadoedd uchod gyda

chaniatâd blaenorol, ond rhaid iddynt beidio â llywio’r portffolio
• Cronfeydd Oes – hyd at uchafswm o 35% o’r Gronfa
• Arian unrhyw farchnad ym Mynegai FT/S&P neu Fynegai MSCI.
Mae’n hawdd trosi pob buddsoddiad, ac eithrio'r daliadau eiddo, yn arian.
Mewn perthynas â Bondiau Corfforaethol y DU mae’r rheolwr buddsoddiadau
wedi cadarnhau mai at y diben o reoli’r portffolio yn effeithiol yn unig y
defnyddir deilliaid, ac na chânt eu defnyddio at ddibenion hapfuddsoddi neu
drosoliad y portffolio.
Mae cyfyngiadau Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a
Buddsoddi Cronfeydd) 2009 (fel y’u diwygiwyd) wedi’u cynnwys yn y Cytundeb
Rheoli Buddsoddiadau. Maent hefyd wrth gwrs yn berthnasol i’r DEB hefyd.

Meincnod
(%)

Ystod
(%)

Ecwitis 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 1.0 0.0 - 10.0

Cyfanswm 100.0

Ecwitis Tramor
Meincnod

(%)
Ystod

(%)

Gogledd America 10.00 5.00 - 15.00

Ewrop (ac eithrio’r DU) 5.00 0.00 - 10.00

Siapan 3.50 0.00 - 8.50

Gwledydd Datblygiedig y Môr Tawel 3.25 0.00 - 8.25

Marchnadoedd sy’n Amlygu 8.25 3.25 - 13.25

Cyfanswm 30.00

Bondiau
Meincnod

(%)
Ystod

(%)

Stociau Gilt Wrth Indecs 10.00 5.00 - 15.00

Bondiau Corfforaethol y DU 10.00 5.00 - 15.00

Cyfanswm 20.00

Mae’r Cyfyngiadau Ychwanegol fel a ganlyn:
Bondiau Tramor 0 - 7%
Cyfanswm y Buddsoddiadau 43.0 - 53.0%
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Mae’n ofynnol bod y rheolwyr buddsoddiadau yn perfformio’n well na’r meincnod. Y
targed a roddir i BlackRock yw ceisio perfformio 0.7% yn well na’r meincnod
bobblwyddyn am gyfnod o dair blwyddyn dreigl heb berfformio mwy na 3% islaw'r
meincnod mewn unrhyw flwyddyn. Pennir y meincnod drwy gymryd canran
dosbarthiad yr asedau a roddir i’r rheolwr ar gyfer iddo weithio o’u cwmpas gan
ddefnyddio perfformiad cyfartalog cyffredin Awdurdod Lleol Cwmni WM ar gyfer
pob dosbarth o asedau. Gall y rheolwr buddsoddiadau felly fasnachu rhwng y
dosbarthiadau o asedau fel y gwêl yn dda o fewn y terfynau a nodir uchod.
Y targed a roddir i Schroders yw ceisio perfformio 0.75% yn well na Mynegai
Cronfa Eiddo ar y Cyd IPD bob blwyddyn am gyfnod o bum mlynedd dreigl. Y
targed a roddir i Partners Group yw ceisio elw gros absoliwt sy'n 12% y flwyddyn
(a meincnod eilaidd o 200 o bwyntiau sylfaen y flwyddyn uwchlaw'r Mynegai
uchod) am gyfnod o 3 blynedd dreigl.
Mae’r Panel Pensiwn, a gynorthwyir gan yr Ymgynghorydd Annibynnol a’r
Cyfarwyddwr Adnoddau, yn cyfarfod â’r rheolwyr buddsoddiadau bob chwarter
er mwyn adolygu perfformiad, penderfynu ar newidiadau priodol i'r
buddsoddiadau a monitro pob agwedd ar y swyddogaeth fuddsoddi.
Rheolwyr, cynghorwyr ac ymgynghorwyr presennol Cronfa Bensiwn Dyfed yw:

Ystyriaethau Cymdeithasol, Amgylcheddol a Moesegol
Mae'r Panel Pensiwn yn cydnabod bod ystyriaethau cymdeithasol, amgylcheddol
a moesegol ymhlith y ffactorau y bydd rheolwyr buddsoddiadau'n rhoi ystyriaeth
iddynt lle bo hynny'n berthnasol, wrth ddewis pa fuddsoddiadau i'w prynu, eu
cadw neu eu gwerthu. Lluniodd y rheolwyr ddatganiadau sy'n disgrifio'u polisïau.
Mae'r Panel wedi dirprwyo awdurdod i'r rheolwyr weithredu yn unol â hynny.

Arfer Hawliau Pleidleisio
Mae'r Panel wedi dirprwyo'r hawliau pleidleisio i'r rheolwyr buddsoddiadau ar y
sail y byddant yn arfer eu pwerau pleidleisio gyda'r nod o ddiogelu a gwella'r
gwerth a gaiff cyfranddalwyr yn y tymor hir. Gan hynny mae'r rheolwyr wedi
ysgrifennu canllawiau sy'n disgrifio'u prosesau a'u harferion. Anogir y rheolwyr i

bleidleisio yn unol â'u canllawiau mewn perthynas â'r holl bender-fyniadau yng
nghyfarfodydd cyffredinol blynyddol ac arbennig y cwmnïau. Gweler Atodiad A.

Rhoi Benthyg Stoc
Mae'r polisi ynghylch rhoi benthyg stoc yn adlewyrchu'r mandadau y mae'r Panel
wedi'u rhoi i'r rheolwyr buddsoddiadau, sy'n cynnwys mandadau ar y cyd a rhai
wedi'u didoli.
O ran mandadau wedi'u didoli, mae gan y Panel ddisgresiwn absoliwt o ran
caniatáu rhoi benthyg stoc neu beidio. Mae'r Panel wedi ystyried ei ymagwedd at
roi benthyg stoc gan dderbyn cyngor gan ei gynghorydd buddsoddiadau. 
Ar ôl ystyried y cyngor hwnnw, penderfynodd y Panel beidio â chaniatáu rhoi
benthyg stoc o fewn unrhyw rai o'i fandadau buddsoddi sydd wedi'u didoli. Caiff
rheolwyr cronfeydd ar y cyd roi benthyg rhywfaint o stoc ar ran deiliaid unedau
yn y gronfa. Pan fydd cronfa ar y cyd yn rhoi benthyg stoc bydd y rheolwr yn
datgelu i ba raddau y bydd hynny'n digwydd. Nid oes gan y Panel reolaeth
uniongyrchol dros roi benthyg stoc mewn cronfeydd ar y cyd, fodd bynnag,
mae'n fodlon fod graddau a natur y gweithgaredd hwn yn briodol i
amgylchiadau'r Gronfa. Mae'r Panel yn mynd ati'n rheolaidd i adolygu'i bolisi
ynghylch rhoi benthyg stoc.

Egwyddor Myners a Rhestr Gyfeirio Cydymffurfiaeth 
(gweler trosodd)

Cydymffurfio â’r Datganiad hwn
Bydd y Panel Pensiwn yn monitro cydymffurfiaeth â’r datganiad hwn yn
flynyddol yn ei gyfarfod ym mis Mai. Bydd y rheolwyr buddsoddiadau yn
cadarnhau yn ysgrifenedig bob blwyddyn eu bod wedi cydymffurfio â’r datganiad
hwn ac os bydd unrhyw newid o bwys i’r datganiad hwn rhoddir gwybod i'r
rheolwyr buddsoddiadau am hynny’n ddi-oed.

Adolygu’r Datganiad hwn
Adolygir y datganiad hwn mewn ymateb i unrhyw brisiant, astudiaeth
asedau/rhwymedigaethau neu unrhyw ddigwyddiad perthnasol arall a fyddai’n
dylanwadu ar bolisïau’r Gronfa. Mae hynny’n cynnwys newidiadau i
rwymedigaethau, cyllid, rheoliadau neu risg dderbyniol y Gronfa. Cynhelir yr
adolygiad o leiaf bob blwyddyn, neu’n amlach os bydd y sefyllfa’n cyfiawnhau
hynny. Bydd bob parti perthnasol yn rhan o’r adolygiad.
Datganiad gan Reolwyr y Gronfa  
Mae BlackRock, Schroders a Partners Group yn cadarnhau iddo gael ei hysbysu
am unrhyw newidiadau i’r Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (DEB) a’i fod
wedi cydymffurfio â'r DEB yn y flwyddyn ddiwethaf.

Rheolwyr Buddsoddiadau
BlackRock, Schroders a Partners
Group
Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol
Mr Eric Lambert
Cwmni Mesur Perfformiad
WM Performance Services

Actiwari
Mercer 

Gwarchodwr
Northern Trust
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Chwe Egwyddor Myners a Rhestr Gyfeirio 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 digono Hyfforddiant – seminar aelodau LGC, cynadleddau LAPFF a NAPF, diwrnodau hyfforddiant rheolwyr
buddsoddiadau, diwrnodau hyfforddiant Sefydliadau  Cyflogwyr.

Pennu a yw’r hyfforddiant a ddarperir yn briodol Hyfforddiant – seminar aelodau LGC, cynadleddau LAPFF a NAPF, diwrnodau hyfforddiant rheolwyr
buddsoddiadau, diwrnodau hyfforddiant Sefydliadau Cyflogwyr.

Asesu a yw’r cymorth mewnol i staff yn ddigonol Staff wedi’u hyfforddi’n gymwys ac yn meddu ar y cymwysterau cymwys

Sefydlu pwyllgor buddsoddiadau ac iddo gylch gorchwyl addas Sefydlwyd Panel Pensiwn â chylch gorchwyl y cytunwyd arno

Llunio cynllun busnes 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/rhwymedigaeth i bennu dyraniad yr asedau ar ôl cael trafodaethau llawn

Pob dosbarth o ased a ganiateir gan y rheoliadau wedi cael
eu hystyried

Rhoddwyd ystyriaeth i eiddo a gwnaed y penderfyniad. 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/rhwymedigaeth i bennu dyraniad yr asedau ar ôl cael trafodaethau
llawnons.

Cytundebau ar wahân ar gael ar gyfer gwasanaethau
actiwaraidd a chyngor ar fuddsoddi

Cytundebau ar wahân ar gael ar hyn o bryd

Pennu cylch gorchwyl 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
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2. Amcanion Clir

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

Meincnod teilwredig yn dilyn astudiaeth ased/rhwymedigaeth

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

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

Clustnodi’r disgwyliadau o ran  perfformiad ac amseriad y
gwerthusiad

Wedi’u hamlinellu’n glir yn y DEB

Defnyddio meincnod grwp cymheiriaid at ddibenion
cymharu yn unig 

Yn digwydd

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

Diweddarwyd y cytundeb, 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 caniateid  comisiynau meddal Ni defnyddiwyd

Egwyddor Gyffredinol 2 Cydymffurfio’n llawn

3. Risg a Dyledion

Wrth osod ac adolygu’r strategaeth buddsoddi, dylid ystyried
y fath a strwythur o’r dyledion

Mae astudiaeth llawn o’r asedau a dyledion yn cael ei gyflawni wedi’r prisiad bob tair blynedd, a chyn
gosod ac adolygu y strategaeth buddsoddi.

Dylid ystyried y goblygiadau i’r trethdalwyr lleol, cryfder y
cyfamod i’r cyflogwyr, y risg o ddiffygdalu a’r risg hiroedledd.

Mae hyn yn gynnwysiedig yn yr astudiaeth o asedau a dyledion a’r strategaeth buddsoddi.

Egwyddor Gyffredinol 3 Cydymffurfio’n llawn
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5. Perchnogaeth Atebol

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 Adroddi

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’u cynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol

Cyhoeddi newidiadau i’r DEB a’r manylion ynghylch cael copi Yn digwydd. Wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol

Clustnodi’r wybodaeth am fonitro sydd i’w hadrodd Yn digwydd. Wedi’i chynnwys yn y DEB  a pharatoir adroddiadau fel y rhagnodwyd

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

Yn digwydd.  Wedi’u cynnwys yn y DEB

Egwyddor Gyffredinol 6 Cydymffurfio’n llawn

4. Asesau 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 Darperir adroddiad rheolaidd ar elw’r gronfa gan sefydliad annibynnol

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

Y Panel a’r swyddogion yn monitro/adolygu yn rheolaidd y rheolwyr a’r Ymgynghorydd Annibynnol

Egwyddor Gyffredinol  4 Cydymffurfio’n llawn 


