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rhagair y cadeirydd

Pleser o’r mwyaf i mi yw cyflwyno fy negfed

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Cronfa Bensiwn

Dyfed. 

Maent wedi bod yn ddeng mlynedd o

foddhad a balchder. 

I nodi’r achlysur hwn thema’r adroddiad eleni yw’r

llwyddiannau a gafwyd a’r cerrig milltir a

gyrhaeddwyd gan Gymru ers 1999. 

Yn 1999-2000, fy mlwyddyn gyntaf yn y gadair,

gwerth y Gronfa ar y farchnad oedd £758m,

roedd yr aelodau yn rhifo 23,572 ac roedd 50 o

gyrff cyflogi yn rhan o’r Gronfa.

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, ar 31 Mawrth

2009 mae gwerth y Gronfa ar y farchnad yn

£889m, mae’r aelodaeth yn 34,939 ac mae nifer y

cyrff cyflogi yn 54.

Er syndod, yn nhermau Cynllun Pensiwn

Llywodraeth Leol (CPLlL), yr un  ymgynghorwyr

allanol sydd wedi bod gennym am y deng

mlynedd ddiwethaf sef Barclays Global Investors

(BGI) (rheolwr y gronfa), Mercer (yr actiwari), WM

(y cwmni mesur perfformiad) a HSBC (y ceidwaid)

Mae’r sefydlogrwydd o ran rheolwyr ac

ymgynghorwyr wedi bod yn hynod fanteisiol i

randdeiliaid y Gronfa ac wedi cyfrannu at

lwyddiant Cronfa Bensiwn Dyfed. 

Cafodd llwyddiant y Gronfa ei gydnabod pan

enillom wobrwyon pwysig rhwng 2002-2003 a

2004-2005. Roedd yn falch i fod yn rhan o’r “tîm”

ar yr adegau hynny a gwn y byddwn yn cael mwy

o lwyddiant yn y dyfodol.  

Fodd bynnag, er symud ymlaen yn yr amser

economaidd anodd sydd ohoni rhaid i’r

Gronfa arallgyfeirio o fewn paramedrau risg

llym. 

Am y tro cyntaf yn ei hanes, bydd rheolwr heblaw

BGI, yn gofalu am fandad eiddo ar ran y Gronfa.

Rwyf yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r broses

ddethol ac yn mwynhau meddwl am y buddion a

ddaw yn ei sgil. 

Derbyniodd Cynulliad Cenedlaethol
Cymru ei bwêrau newydd yn sgil
datganoli.

1999-2000
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Byddaf yn gynrychiolydd y Panel ar Fforwm

Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau Lleol yn ystod y

flwyddyn nesaf. 

Ni fu unrhyw newidiadau mawr yn y staff

allweddol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin a

dymunaf ddiolch i’r holl swyddogion am eu

proffesiynoldeb, gwaith caled a chymorth yn

ystod blwyddyn anodd iawn. 

O eleni ymlaen mae Swyddfa Archwilio Cymru, yn

ôl cyfarwyddyd yr Archwilydd Cyffredinol, wedi

archwilio Cronfa Bensiwn Dyfed ar wahân i

Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r newid hwn wedi

gwella'r hyn y mae'r archwiliad yn ei gyfrannu i

gynnal a chadw safonau uchel o ran y drefn

lywodraethol ac wedi sicrhau y rhoddir sylw

digonol i ofynion cyfrifyddu ac archwilio sy'n

ymwneud yn benodol â'r gronfa bensiwn. 

Mae gan y Gronfa ddatganiad yr Archweilydd ei

hun. O dan Reoliadau'r Cynllun Pensiwn

Llywodraeth Leol (Gweinyddiaeth) Rheoliad 34, y

1af o Ragfyr yw'r dyddiad sydd wedi cael ei

bennu ar gyfer cwblhau'r adroddiad blynyddol. 

Blwyddyn Gwerth y Asedau (£m)

1999-2000 758

2000-2001 716

2001-2002 723

2002-2003 615

2003-2004 761

2004-2005 848

2005-2006 1,048

2006-2007 1,104

2007-2008 1,086

2008-2009 889

Hyderaf y bydd Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol

Cronfa Bensiwn Dyfed yn parhau i fod yn fuddiol,

yn llawn gwybodaeth ac yn fodd o’ch sicrhau bod

rheolaeth a chyllid y Gronfa mewn cyflwr da. 

Cynghorydd Wyn Evans

Cadeirydd Panel y Gronfa Bensiwn



“Beth sy'n digwydd nesaf?” 

I'r sawl sy'n ymddiddori mewn chwaraeon,

ychydig o hwyl ddiniwed ar raglen gwis

adnabyddus ar y teledu yw'r cwestiwn uchod.

Fodd bynnag, yn y byd go iawn nid yw

digwyddiadau'r 12 mis diwethaf wedi bod yn

destun sbort, a gellid bod wedi gofyn y cwestiwn

hwn yn ddyddiol bron. Roedd sylwebwyr, heb sôn

am bobl gyffredin, yn ei chael yn anodd iawn

rhagweld tueddiadau'r marchnadoedd ariannol,

ac roedd fel pe bai'r diwrnod nesaf yn dod â

rhagor o newyddion gwael drwy'r amser.  

Yng Nghyfarfod Ymgynghori Blynyddol y llynedd,

dywedais fod chwyddiant ddwywaith yr hyn a

dybid gan y Llywodraeth, a'i fod yn debygol o

aros felly am rai misoedd a fyddai'n golygu nad

oedd cyfraddau llog yn debygol o ostwng yn y

tymor byr. 

Gyda'i gilydd roedd y ffactorau hyn yn debygol o

olygu y byddai pwysau i godi cyflogau yn y sector

cyhoeddus, a fyddai, yn ei dro, yn cynyddu

rhwymedigaethau'r gronfa yn y dyfodol. Prin y

dychmygais yr hyn oedd ar fin digwydd. 

Y gwirionedd yw i gyfranddaliadau'r byd ostwng

30%, i gyfradd sylfaenol y banc gael ei gwtogi i

0.5%, i chwyddiant ostwng yn gyflym, ac ein bod

yn wynebu sefyllfa lle mai prin fydd y codiad

mewn cyflog. Yr unig beth sy'n fy nghysuro

ynghylch y newidiadau aruthrol hyn yn y byd

ariannol yw nad fi'n unig a fethodd eu rhagweld.

Mae’r digwyddiadau dros y 12 mis diwethaf wedi

cael effaith fawr ar bob cronfa bensiwn. O ran

Cronfa Bensiwn Dyfed, disgynnodd ei gwerth ar y

farchnad i £889m a disgynnodd lefel y

diddyledrwydd i 76%. 

Negyddol oedd ffigurau perfformiad pob cronfa a’r

elw cyfartalog wedi’i bwysoli oedd -19.9%!

Dyma’r ffigurau gwaethaf ers mwy na 30 mlynedd!

Roedd Cronfa Bensiwn Dyfed wedi perfformio’n

well na’r cyfartaledd ond gydag elw o -18.8% hwn

oedd perfformiad gwaethaf erioed y Gronfa ac

ecwitis ddioddefodd waethaf.

Fodd bynnag, mae hon yn adeg briodol i ni

atgoffa ein hunain taw pethau i'w hystyried yn y

tymor hir yw cronfeydd pensiwn, ac er nad yw'r

sefyllfa bresennol yn galonogol, ffigyrau dros dro

yw'r rhain a fydd yn newid gydag amser. 

Ers diwedd cyfnod yr adroddiad mae

arwyddion bod yr economi'n gwella, neu'n

sefydlogi o leiaf, ac mae rhai sylwebwyr o'r

farn fod hadau'r adferiad yn dechrau egino. 

Mae hyd yn oed y sylwebwyr mwyaf pesimistaidd

fel pe baent o leiaf yn cydnabod bod y dirywiad yn

yr economi'n arafu. 

Mae ecwitis wedi gwella, ac felly mae gwerth

marchnad a chyfradd ddiddyledrwydd y gronfa

wedi gwella. 

Roedd casgliad yr adolygiad o’r Strategaeth

Fuddsoddi yr haf diwethaf yn argymell arallgyfeirio
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cyflwyniad
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drwy gyfrwng mandad eiddo ac aildrefnu’r

portffolio ecwitis.  Bydd fersiynau diwygiedig o

Ddatganiad Strategaeth Fuddsoddi a Datganiad o

Egwyddorion Buddsoddi yn adlewyrchu’r

newidiadau hyn. 

Bwriedir i strwythur newydd y Gronfa arwain at

elw uwch a hynny heb gynyddu ond ychydig ar y

risg dros yr hirdymor.  

Mae’r Panel felly wedi creu hanes yn ystod y

flwyddyn drwy gymeradwyo penodi rheolwr cronfa

eiddo. Dyma’r tro cyntaf i ni fentro i’r dosbarth

hwn o asedau ond gan fod tri chwarter o

gynlluniau pensiwn llywodraeth leol eisoes yn

buddsoddi mewn eiddo mae bellach yn cael ei

ystyried yn fuddsoddiad prif ffrwd. 

Gan fod iddo fanteision arallgyfeirio a bod ei

gydberthyniad ag ecwitis yn isel mae’n helpu i

liniaru unrhyw gwymp yng nghyfranddaliadau’r

byd y cyfeiriais ato uchod. 

Fel pob dosbarth pwysig arall o asedau mae

eiddo hefyd wedi perfformio’n wael yn ystod y

deuddeng mis diwethaf ond erbyn y byddwn wedi

penodi rheolwr a dechrau buddsoddi dylem fod

wedi cyrraedd gwaelod y dirwasgiad presennol a

bydd y Gronfa yn elwa ar enillion cadarnhaol o

eiddo. 

Mae mwy o fanylion wedi’u cynnwys yn yr

Adroddiad Buddsoddi ac Adroddiad yr

Ymgynghorydd Annibynol.

Yn ddiamau un o brif ddigwyddiadau dechrau

2008 oedd cyflwyno trefniadau’r CPLlL ar ei

newydd wedd.  Ar ôl ei weithredu’n llwyddiannus

cynhaliwyd nifer o 'sioeau teithiol' mewn amrywiol

leoliadau ar draws ardal y gronfa bensiwn er

amlinellu’r prif newidiadau i aelodau’r cynllun.

Hefyd cynhaliwyd cyfarfodydd a sesiynau

hyfforddiant gyda chyflogwyr penodol. 

Dymunaf ddiolch i’r staff gweinyddu

pensiynau am eu hymrwymiad i’r ymarfer

hwn ac am yr ystod ragorol barhaus o

gyfryngau cyfathrebu y maent yn eu darparu

i bob rhanddeiliad. 

Bydd y dyfodol yn gyfnod heriol i bob cynllun

pensiwn. Bydd ymgynghori gyda’r Adran

Cymunedau a Llywodraeth Leol ynghylch

llywodraethu, rhannu costau a fforddiadwyedd yn

parhau a byddaf yn sicrhau bod Cronfa Bensiwn

Dyfed yn ymateb a chyfrannu i bob trafodaeth.

Diolch i Mr Lindsay Tomlinson a’i dîm yn Barclays

Global Investors am eu hymroddiad a’u

proffesiynoldeb parhaus yn y cyfnod anodd hwn a

diolch i’n holl ymgynghorwyr, swyddogion Cyngor

Sir Caerfyrddin ac aelodau’r panel am eu hegni

a’u hymrwymiad wrth reoli a rhedeg y Gronfa. 

I orffen, hoffwn longyfarch y Cynghorydd Wyn

Evans ar ddathlu ei ddegfed flwyddyn “wrth lyw”

Cronfa Bensiwn Dyfed. Mae’r brwdfrydedd a’r

ymroddiad y mae wedi’i ddangos, nid yn unig

mewn perthynas â’r Gronfa ond hefyd fel

cynghorydd lleol, wedi cael ei basio ymlaen i

swyddogion ac aelodau eraill o Gyngor Sir

Caerfyrddin. 

Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint i weithio

gyda’r Cynghorydd Evans ac edrychaf ymlaen at

barhau ein perthynas waith agos yn y dyfodol.
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Mr Roger Jones

BSc Econ (Hons) CPFA,

Cyfarwyddwr Adnoddau



y strategaeth fuddsoddi

Amcanion buddsoddi Cronfa Bensiwn Dyfed sy’n

pennu’r strategaeth fuddsoddi. Yr amcanion

buddsoddi yw:

• sicrhau bod asedau’r Gronfa yn cyfateb i’w

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. 

• ymdrechu i gadw cyfraddau cyfrannu’r

cyflogwyr mor isel â phosib heb beri

anwadalwch 

Mae pennu amcanion clir a mesuradwy yn help

wrth bennu strategaeth fuddsoddi y Gronfa

oherwydd gellir mesur risg a gwneud

penderfyniadau ynghylch lefel y risg y gellir ei

gymryd wrth ystyried y gwahanol strategaethau

buddsoddi.

Roedd adroddiad blynyddol y llynedd yn cyfeirio

at adolygu’r strategaeth fuddsoddi. Cynhaliwyd yr

adolygiad gan Mercer ar ran y Gronfa a chafodd

yr adroddiad argymhellion terfynol ei gymeradwyo

gan y Panel ym mis Medi 2008 ar ôl derbyn

cyngor gan ymgynghorydd annibynnol a

swyddogion y Gronfa. 

Mae’r strategaethau cyfredol a’r rhai diwygiedig

fel a ganlyn:

Ni fydd y strategaeth ddiwygiedig yn dod i rym tan

2009-2010 a bydd yn cael ei chynnwys mewn

Datganiad Diwygiedig o Egwyddorion Buddsoddi.

Y prif wahaniaeth yn y strategaeth ddiwygiedig yw

dyraniad 10% o’r Gronfa i Eiddo ar draul Bondiau.

Bellach mae Eiddo yn cael ei gyfrif yn fuddsoddiad

prif ffrwd. Mae’n elwa ar fanteision arallgyfeirio,

mae ei gydberthyniad ag ecwitis a bondiau yn isel

a hefyd dylai ennill elw uwch heb gynyddu ond

ychydig ar y risg dros y tymor hir. Erbyn y bydd y

rheolwr wedi cael ei benodi ac y bydd y Gronfa’n

dechrau buddsoddi, dylem fod wedi cyrraedd

gwaelod y dirwasgiad presennol a bydd y

Gronfa’n elwa ar enillion cadarnhaol.

Mae mwy o fanylion ynghylch y penderfyniad i

fuddsoddi mewn eiddo wedi’u cynnwys yn

adroddiad yr ymgynghorydd annibynnol.

Dyma’r newid mawr cyntaf yn nyraniad asedau’r

Gronfa ers i ecwitis a bondiau gael eu haildrefnu

ym mis Ionawr 2006.

Wedi cynnal proses werthuso helaeth penodwyd

Hymans Robertson LLP ym mis Mawrth 2009 i roi

cymorth i ddewis rheolwr eiddo. Bydd y mandad

yn cael ei dendro drwy gyfrwng hysbyseb yn
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adroddiad buddsoddi’r gronfa

Dosbarth yr Asedau Cyfredol (%) Diwygiedig (%)

Ecwitis 69 69

Eiddo - 10

Bondiau 30 20

Arian (yn cynnwys GTAA) 1 1

CYFANSWM 100 100



2000-2001

Gardd Fotaneg Genedlaethol 

Cymru yn agor.

“deg mlynedd o foddhad a balchder” Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2008-2009

Dyma’r tro cyntaf i’r Gronfa berfformio’n well na’r

meincnod ers 2006.

Dros 10, 5 a 3 blynedd ffigurau perfformio’r

Gronfa yw 0.3%, 0.0% a -0.4%.

9

OJEU a bydd y Panel yn penderfynu ynghylch y

rheolwr llwyddiannus cyn diwedd 2009.

perfformiad buddsoddiadau

Daeth y cynnwrf ym marchnadoedd ariannol y

byd i’w anterth ym mis Medi 2008. Gan fod mwy

na 60% o bortffolio y rhan fwyaf o gronfeydd

pensiwn awdurdodau lleol yn cael

ei fuddsoddi mewn ecwitis, cafodd

y dirywiad hwn effaith drychinebus

ar berfformiad y cronfeydd hyn. 

Elw cronfa awdurdod lleol gyffredin

oedd -19.9% ac ecwitis oedd yn

gyfrifol am y rhan fwyaf o’r elw

negyddol hwn.

Roedd elw Cronfa Bensiwn Dyfed

ychydig yn well sef -18.8% gan ei

wneud yn 35ain ym myd

pensiynau awdurdodau lleol y DU.

Perfformiodd y Gronfa 0.2% yn

well na meincnod WM wrth i

ddyraniad asedau gyfrannu 0.3%

(Bondiau Wrth Indecs a Dyrannu

Asedau Tactegol Byd-eang) a

detholiad stociau gyfrannu 0.1%

(Bondiau Corfforaethol). 

Cronfa 9.9 -5.0 1.5 -14.9 23.8 11.1 23.5 5.3 -2.6 -18.8 -5.9 2.7 2.5

Meincnod 13.3 -6.5 0.2 -17.0 22.7 10.8 22.7 5.9 -1.8 -18.9 -5.5 2.7 2.1

Cymharol -3.0 1.6 1.4 2.5 0.9 0.3 0.7 -0.5 -0.8 0.2 -0.4 -0.0 0.3

4

2

0

-2

-4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3bl 5bl 10bl

% yf % yf % yf

Elw’r Gronfa              Cronfa    Meincnod   Cymharol  

Elw’r Gronfa



panel, swyddogion, ymgynghorwyr a

rheolwyr cronfa bensiwn dyfed 

Mae Polisi Llywodraethu y Gronfa (sydd i’w weld

ar wefan y Gronfa) yn nodi rolau a chyfrifoldebau’r

Panel. 

Yn ystod 2008-2009 aelodau’r Panel oedd:

• Y Cynghorydd Wyn Evans

Cadeirydd y Panel

• Y Cynghorydd Terry Davies

Aelod o’r Panel 

• Y Cynghorydd Siân Thomas

Aelod o’r Panel 

• Y Cynghorydd Clive Scourfield

Dirprwy Aelod o’r Panel 

Cymerwyd lle’r Cynghorydd Martin Morris gan y

Cynghorydd Terry Davies ym mis Mai 2008.

Cyfarfu’r Panel bedair gwaith gyda BGI yn 2008-

2009 gan fynychu cyfarfod ychwanegol ym mis

Chwefror 2009 i drafod Strategaeth Archwilio

Swyddfa Archwilio Cymru ac i gwrdd â Hymans

Robertson LLP. Cynhaliwyd y Cyfarfod

Ymgynghorol Blynyddol ym mis Medi 2008. 

Roedd swyddogion canlynol Cyngor Sir

Caerfyrddin hefyd yn bresennol yng nghyfar-

fodydd y Panel a/neu’n gweithredu fel ymgyng-

horwyr:

• Mr Roger Jones, BSc (Hons) Econ, CPFA –

Cyfarwyddwr Adnoddau

• Mr Chris Moore, FCCA – Pennaeth y

Gwasanaethau Ariannol 

• Mr Anthony Parnell, FCCA – Rheolwr y

Trysordy a Buddsoddiadau Pensiwn

• Mr David Lewis, MIPPM – Rheolwr

Gwasanaethau’r Trysorlys

Mynychodd y Panel a’r swyddogion nifer o

gyrsiau hyfforddiant, seminarau a chynadleddau

ar faterion gweinyddu a buddsoddi. Darparwyd y

rhain gan reolwyr y gronfa, ymgynghorwyr, y

swyddogion uchod, a chymdeithasau llywodraeth

genedlaethol a lleol.

Ymgynghorydd Annibynnol y Gronfa:

Mae Mr Eric Lambert yn rhoi cyngor i’r Panel ar

bob agwedd ar reoli buddsoddiadau mewn

cyfarfodydd chwarterol a chyfarfodydd ad hoc fel

bo angen.

Y rheolwyr a’r ymgynghorwyr eraill sy’n

cyfrannu i’r Gronfa yw:

Barclays Global Investors – Rheolwyr y Gronfa

WM Performance Services – Cwmni Mesur

Perfformiad

HSBC Securities Services  – Ceidwaid

Eversheds – Ymgynghorwyr Cyfreithiol

Mercer – Actiwari ac Ymgynghorwyr Buddsoddi

Swyddfa Archwilio Cymru – Archwilydd Allanol

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn aelod o’r

Gymdeithas Genedlaethol Cronfeydd Pensiwn

(CGCP) a Fforwm Cronfeydd Pensiwn

Awdurdodau Lleol (FfCPAL).

panel y gronfa bensiwn
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Yn ystod y flwyddyn, bu'r system ariannol dan

straen eithriadol. Yn hydref 2008, dros nos, aeth

gwendid y system fancio fyd-eang yn dranc bron

oherwydd bod Lehman Brothers, y banc

buddsoddi Americanaidd, wedi mynd yn

fethdalwr. 

Fel y gwyddom erbyn hyn, roedd yn rhaid i

Lywodraethau ledled y byd, dan arweiniad

awdurdodau'r Deyrnas Unedig, gymryd camau na

welwyd eu tebyg o'r blaen er mwyn achub y

banciau. Er yr ymddengys bod y gweithredu hwn

wedi troi'r argyfwng ariannol heibio am y tro,

cyflwr y gwir economi sy'n hoelio'r sylw bellach.

Ar hyn o bryd, ymddengys bod rhyddhau symiau

anferthol o arian cyhoeddus i'r economi yn arafu'r

dirywiad o leiaf ac mae pobl obeithiol yn honni,

hyd yn oed, eu bod yn gweld ambell 'lygedyn o

obaith' fod yr economi'n gwella.

Mae'r holl argyfwng wedi bod yn ergyd drom i

sefyllfa ariannol y cronfeydd pensiwn. Bydd

unrhyw ddirywiad yn yr economi, wrth gwrs, yn

niweidio cronfeydd pensiwn gan ei fod yn

gostwng gwerth eu buddsoddiadau mewn

soddgyfrannau. Yn yr achos hwn, mae'r hyn a

wnaed i wella'r economi byd-eang wedi peri, yn

rhyfedd iawn, i sefyllfa ariannol y cronfeydd

pensiwn edrych yn waeth. 

Mae hyn oherwydd bod polisi'r awdurdodau o

"ryddhau arian i'r economi" (‘quantitative easing’)

wedi ei gynllunio i atal cyfraddau llog rhag codi yn

y tymor hir. Er bod hyn yn hwb i'r economi, mae'n

ergyd i sefyllfa ariannol y cronfeydd pensiwn gan

fod y cyfraddau llog is yn codi cost

rhwymedigaethau pensiwn. Amser a ddengys a

yw'r gwaethygu, yn ôl pob golwg, o ran ariannu

cronfeydd pensiwn yn broblem wirioneddol neu'n

fater technegol. 

Drwy gydol yr holl helbul ariannol ac economaidd,

er hynny, y ffaith amdani yw bod Cronfa Bensiwn

Dyfed yn dal i fod yn gronfa sylweddol a reolir yn

geidwadol ac sy'n ariannu'r budd-daliadau a

addewir i'w buddiolwyr.

adroddiad rheolwr y gronfa - arolwg

Mr Lindsay Tomlinson (OBE)

Is-Gadeirydd, BGI Ewrop
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cyflwyniad 

Croeso i’r adroddiad blynyddol gan BGI yn

cwmpasu’r flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2009.  Yn

yr adroddiad hwn byddwn yn bwrw golwg

cyffredinol ar berfformiad eich cynllun, yn edrych

ar y prif ddigwyddiadau mewn marchnadoedd o

gwmpas y byd, yn crynhoi’r gwaith a wnaethom

ar y cyd yn ystod y cyfnod ac yn edrych ar thema

y disgwyliwn iddi barhau i ddenu buddsoddwyr

cronfeydd pensiwn.

Effeithiwyd ar bopeth yn ystod cyfnod yr adolygiad

gan y trafferthion enbyd yn y marchnadoedd

ariannol, a ddaeth i uchafbwynt ym mis Medi

2008.  Dirywiodd cyflwr y marchnadoedd ariannol

ym mis Medi wrth i Lywodraeth yr Unol Daleithiau

(UD) ysgwyddo’r cyfrifoldeb am Fannie Mae a

Freddie Mac, dwy fenter a noddwyd gan y

llywodraeth ac a oeddent gyda’i gilydd naill ai’n

meddu ar hanner dyledion morgais yr UD neu’n ei

warantu. 

Bwriad y cam hwn oedd codi hyder y farchnad

ond i’r gwrthwyneb llwyddodd i dynnu sylw at

wendid y sector morgeisi a bu cwymp sylweddol

ym mhrisiau cyfranddaliadau cwmnïau ariannol. Ar

ben hyn oll cyhoeddodd un o fanciau buddsoddi

mwyaf America, Lehman Brothers, y golled

chwarterol fwyaf yn ers ei sefydlu 158 o

flynyddoedd yn ôl ac ar 15 Medi roedd wedi’i

gofrestru’n fethdalwr.

Parhawyd i siglo marchnadoedd y byd gan

gyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr

wythnosau dilynol.  Ers hynny mae’r

banciau canolog wedi ymosod yn llym ar y

cyfraddau llog a chymryd mesurau llai

confensiynol i ysgogi eu heconomïau gan

gynnwys cynyddu’r cyflenwad ariannol.  

Serch hynny mae’r pwysau ar y marchnadoedd

ariannol wedi peri dirwasgiad byd-eang a

dwysawyd y sefyllfa yn 2008 a dechrau 2009 pan

ofnwyd y byddai’r dirwasgiad yn para’n hwy nag a

feddyliwyd i ddechrau. Yn fwy diweddar rydym

wedi gweld y marchnadoedd ecwiti yn cryfhau

wrth i’r farn optimistaidd ynghylch adferiad

economi ddiwedd 2009 a 2010 fagu nerth. 

Beth fu effaith digwyddiadau’r flwyddyn ddiwethaf

ar gronfeydd pensiwn? O ran nifer mae cyfuniad o

enillion sylweddol is ar fondiau’r llywodraeth a

dirywiad yng ngwerth ecwitis wedi golygu bod eu

lefelau cyllid lawer iawn yn is.  Dyma’r cefndir i’n

penderfyniad i gyflwyno ‘rheolaeth y daith’, sy’n

cynnwys ein syniadau diweddaraf ynghylch

dyraniad asedau ar gyfer cynlluniau pensiwn –

gweler y sylwadau dan ‘edrych ymlaen’ yn nes

ymlaen yn yr adroddiad. 

Mae ffigur 1 yn dangos perfformiad y gwahanol

asedau yn ystod y flwyddyn a adolygir.  Ac eithrio

marchnad bondiau llywodraeth y DU,  a

gynrychiolir gan Fynegai Stociau Aur DU FTSE, bu

cwympiadau sylweddol mewn gwerth yn ystod y

flwyddyn.  

Mae dirywiadau oddeutu 30% ym marchnadoedd

ecwitis y DU ac Ewrop yn anghyffredin ac yn

adlewyrchu’r trafferthion yn y marchnadoedd

ariannol a’r rhagolygon o ddirwasgiad – neu

ddirwasgiad maith hyd yn oed.  

adroddiad rheolwr y gronfa - perfformiad
sylwadau ar yr adroddiad blynyddol gan barclays global investors (BGI)



Mae mynegeion incwm sefydlog corfforaethol ac

wrth-indecs wedi gwneud yn well gan i fondiau

llywodraeth y DU berfformio’n dda wrth i

fuddsoddwyr chwilio am noddfa ddiogel i’w

cronfeydd.

Ceir mwy o fanylion am ddigwyddiadau’r flwyddyn

a aeth heibio yn nes ymlaen yn yr adroddiad, a

hyderwn y byddant yn ddefnyddiol a diddorol i

chi. 

newid i’r portffolio

Ni newidiwyd strategaeth y portffolio yn ystod y

flwyddyn 2007/08 ac mae’r strategaeth a

roddwyd ar waith ym mis Ionawr 2006 yn dal

mewn grym. 

Mae mandad BGI ar 31 Mawrth 2009 wedi’i

nodi yn y tabl canlynol:
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Enw’r Gronfa Y Meincnod a

ddyrannwyd (%)

Ystod

(%)

Ecwitis DU 39.00 +/- 1.50

Ecwitis Tramor 30.00 +/- 1.50

Ecwitis Gogledd America 10.0 +/- 5.00

Ecwitis UD 9.4

Ecwitis Canada 0.6

Ecwitis Japan 3.5 0.00 – 8.50

Ecwitis Ewrop 10.0 +/- 5.00

Ecwitis Cyrion Tramor 3.25 0.00 – 8.25

Ecwitis Marchnadoedd sy’n Amlygu 3.25 0.00 – 8.25

Incwm sefydlog 30.00 +/- 1.50

Cronfa Bondiau Corfforaethol Holl  

Stociau BGI Ascent DU

9.00 +/- 5.00

Cronfa Stociau Aur Ascent Life 6.00 +/- 5.00

Bondiau mynegrifol wedi eu didoli 15.00 +/- 5.00

Arian parod 1.00 0 – 10%

Global Ascent (Sterling) Ltd 1.00

CYFANSWM 100.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00

-15.00

-20.00

-25.00

-30.00

-35.00 FTSE
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Ffigur 1- Elw’r farchnad am y flwyddyn yn diweddu

31.03.09
crynodeb o berfformiad y flwyddyn

Yn ystod blwyddyn y Cynllun hyd at 31 Mawrth

2009, roedd elw BGI ar fuddsoddiadau Cronfa

Bensiwn Dyfed  0.2% yn well na meincnod WM ar

gyfer y Gronfa .  Roedd elw’r portffolio eleni yn

golygu bod Cronfa Dyfed yn 35ain ym myd

cronfeydd pensiwn llywodraeth leol y DU.

Er bod portffolio Dyfed wedi perfformio’n well na’r

meincnod a chyfartaledd y grŵp cymheiriaid,

roedd perfformiad y buddsoddiad mewn termau

absoliwt yn negyddol, sef -18.8%.  Parwyd hyn yn

bennaf gan y cwympiadau mawr ym mhob

marchnad ecwiti o amgylch y byd.  

Elw negyddol gafwyd gan ddosbarthiadau eraill o

asedau hefyd yn ystod y flwyddyn megis bondiau

corfforaethol a stociau aur wrth-indecs.  Yn wir, yr

unig ddosbarth mawr o asedau a ddelir gan y

Gronfa a ddaeth ag elw cadarnhaol oedd bondiau

llywodraeth y DU, a elwodd ar y symud i asedau

mwy diogel yn ystod hanner olaf 2008.

O ran y dosbarthiadau o asedau, llwyddodd yr elw

ar fuddsoddiad BGI yn ecwitis y DU, y dosbarth

mwyaf o asedau, i gyfateb y meincnod dros y

flwyddyn sef -29.2%.  Cafodd perfformiad y DU

gryn hwb wrth i’r marchnadoedd fabwysiadu

tueddiadau amddiffynnol a dewis themâu

buddsoddi yn seiliedig ar ansawdd yn neilltuol ar

ôl yr argyfwng ariannol yn yr hydref.  Hyd at ganol

y flwyddyn roedd mesurau a seiliwyd ar



fomentwm yn gadarnhaol wrth i gwmnïau

berfformio’n gryf a phrisiau nwyddau godi, ond

elw negyddol gafwyd pan werthwyd y stociau ar y

farchnad wrth i fuddsoddwyr golli ffydd mewn

stociau a arferai fod mor boblogaidd.  

Roedd elw’r portffolio ecwitis tramor yn well na’r

meincnod, ar -22.0%.  Roedd elw portffolio

Gogledd America ymhell ar y blaen i’r meincnod,

ond cymharol wael oedd perfformiad portffolio

Japan. Yn Ewrop ac America, roedd mesurau

ansawdd yn neilltuol gryf hefyd o gofio tueddiadau

amddiffynnol y marchnadoedd yn ystod hanner

olaf y flwyddyn.  I’r gwrthwyneb, roedd stociau

gwerth yn tueddu i fod yn amhoblogaidd gan fod

buddsoddwyr yn amharod i ddal cwmnïau rhad yr

olwg pan oedd y rhagolygon economaidd mor

ansicr.  

Roedd themâu ein modelau buddsoddi yn wan

ym mhob maes yn Japan, gan mai maswerthu a

lleihau risgiau oedd bwysicaf wrth i fuddsoddwyr

tramor yn neilltuol ddechrau gadael. Yn yr

amgylchedd hwn prin oedd y diddordeb mewn

stociau oedd yn seiliedig ar hanfodion a chael eu

gwerthu fu hanes nifer o gwmnïau oedd yn

ddeniadol yn ôl ein meini prawf ni.

Mae’n werth ychwanegu bod yr elw ar ecwitis

tramor wedi cael hwb sylweddol gan gwymp

eithriadol y bunt yn 2008.  Pan fo’r bunt yn

gwanhau yn erbyn arian tramor, bydd yr elw ar

ecwitis i’r rheiny a  fuddsoddodd bunnoedd yn

fwy nag i fuddsoddwr arian lleol. Mae’r

gwrthwyneb yn wir pan fo’r bunt yn cryfhau.

O ran llog sefydlog, roedd perfformiad y portffolio

cyfun o stociau aur a bondiau corfforaethol yn  is

na’r canolrif dros y flwyddyn gan nodi elw o -1.2%

yn erbyn meincnod o -0.8%.  Parwyd y rhan fwyaf

o’r  diffyg ym mherfformiad y portffolio stociau aur

gan y penderfyniad tactegol i fuddsoddi mewn

bondiau corfforaethol gan fod bondiau

corfforaethol wedi tanberfformio stociau aur.

Dioddefodd y portffolio arall o fondiau

corfforaethol yn ystod chwarter cyntaf 2009  hefyd

wrth i broblemau yn y sector bancio fwrw

teimladau gan arwain at danberfformiad materion

bancio. Roedd gan y Gronfa ormod o

fuddsoddiadau mewn banciau.

Yn olaf, mae cynnyrch Global Ascent BGI sy’n

lledaenu’r dyraniad asedau yn dactegol i’r Gronfa

wedi cael blwyddyn anodd iawn ac mae

perfformiad o -1.6% dros y cyfnod yn siomedig.

Roedd anwadalwch eithriadol y farchnad yn ei

gwneud yn anodd iawn i ragweld y sefyllfa a daeth

hynny i’r amlwg yn glir iawn yn y strategaeth arian

a ddatblygwyd lle gwelwyd anwadalwch heb ei ail

a’r elw perthnasol yn herio ffactorau sylfaenol.   
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BP 26,269,952.55

Vodafone 21,043,983.81

Glaxosmithkline 20,427,850.13

Royal Dutch Shell A 18,294,357.84

HSBC 14,562,713.85

Royal Dutch Shell B 13,994,733.21

British American Tobacco 12,392,791.91

BHP Billiton 12,230,422.55

BG 10,291,356.20

Astrazeneca 9,614,292.60

Y deg uchaf o blith ecwitis

31 Mawrth 2009

Ecwitis £
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adolygiad o’r farchnad a’r economi

Cododd prisiau olew a bwyd yn sydyn iawn ar

ddechrau cyfnod yr adolygiad gan wthio

chwyddiant y tu hwnt i dargedau chwyddiant y

banciau. Roedd hyn yn golygu mai prif gonsyrn y

gwneuthurwyr polisïau bellach oedd cynnydd

chwyddiant ac nid y wasgfa gredyd.

Gan nad oedd unrhyw arwydd bod chwyddiant yn

dod i lawr newidiodd pwyslais y prif fanciau

canolog wrth iddynt symud i sefydlogi’r

disgwyliadau o ran chwyddiant.  O ganlyniad

cododd enillion bondiau’r llywodraeth ym mhob

marchnad o bwys ar sail y dyfaliad bod

gwneuthurwyr polisi wedi rhoi o’r neilltu unrhyw

fwriad i ostwng y cyfraddau ymhellach. 

Dirywiodd marchnad Stoc yr UD yn ystod ail

chwarter 2008, er bod y newyddion economaidd

yn cynnwys rhai arwyddion bod y dirywiad yn

sefydlogi. Fodd bynnag dal i fod yn nerfus yr oedd

y buddsoddwyr ecwiti oherwydd y cynnydd yng

nghostau ynni a chwymp marchnad eiddo yr UD.

Roedd marchnad stociau'r DU yn wan hefyd gan

fod teimladau at fanciau’r DU, ac unrhyw sector

oedd â buddsoddiadau ym marchnad eiddo wan

y DU, yn parhau i fod yn hynod negyddol.

Bwriwyd marchnad ecwitis yr UD gan gyfres o

fethdaliadau, trosfeddiannau brys a chynlluniau

cenedlaetholi uchel eu proffil yn ystod trydydd

chwarter 2008.  Llesteiriwyd gallu’r Gronfa

Ffederal i ysgogi’r economi drwy ostwng

cyfraddau llog gan gyndynrwydd y banciau i

fenthyg arian. 

Ni chytunodd Tŷ’r  Cynrychiolwyr ar y cychwyn i

gynllun Trysorlys yr UD i fynd i’r afael â’r broblem

hon drwy brynu dyledion drwg y banciau, gan beri

cwymp cyflym ym marchnad yr UD.

Yn y DU disgynnodd hyder defnyddwyr yn is nag

erioed wrth i brisiau tai ddisgyn a chwyddiant

godi.  Bu lleihad sylweddol yn nifer y morgeisi a

gymeradwywyd wrth i sefydliadau ariannol gwtogi

ar yr arian a fenthycwyd er cynnal eu mantolenni.

Yn y cyfamser disgynnodd gwerth y bunt i’r lefel

isaf ers dwy flynedd yn erbyn doler yr UD ac i’r

lefel isaf erioed yn erbyn yr ewro ym mis Medi.

Roedd hwn hefyd yn gyfnod gwael i ecwitis

cyfandirol Ewrop, gan fod buddsoddiadau Ewrop

yn agored iawn i effeithiau  ‘r problemau yn yr UD

a’r DU.  Bu’n rhaid i’r llywodraeth achub dau

gwmni ariannol mawr, Fortis a Dexia, a bu cwymp

sydyn ym mhrisiau cyfranddaliadau stociau

ariannol.

Wrth i ni nesáu at ddiwedd 2008, roedd colli

swyddi yn yr UD, effeithiau’r gostyngiad yng

ngwerth eiddo a marchnadoedd ecwiti, yn ogystal

â’ diffyg credyd parhaus i gyd yn awgrymu y

byddai defnyddwyr a busnesau yn parhau i

gwtogi. 

Bu cwymp yn y diwydiant adeiladu tai yn yr UD

hefyd o ganlyniad i oradeiladu yn y gorffennol a

bod nifer gynyddol o dai ar werth yn y farchnad

dai bresennol. Penderfynodd y Gronfa Ffederal

ostwng y cyfraddau llog i ystod rhwng 0.00 % a

0.25%  a chan nad oedd llawer o le i leihau mwy

ar y graddfeydd roedd yn ystyried ffyrdd eraill o

adfer yr economi.

Yn y DU bu newid dramatig yn agwedd

Banc Lloegr yn niwedd 2008, o fod yn

gymharol bwyllog i geisio toriadau llym yn y

cyfraddau llog. 

Gwan oedd economi’r DU o hyd ac yn cael

ei ddal yn ôl gan wyntoedd cryf yn ei erbyn

o du’r diwydiannau eiddo, adeiladu, cyllid,

manwerthu a sectorau eraill sydd wedi bod

yn rhan hollbwysig o economi’r DU yn y

blynyddoedd diwethaf.

Chwarter gwael oedd hwn i ecwitis cyfandir

Ewrop hefyd. Roedd nifer o economïau Ewrop yn

dioddef o arafwch sylweddol yn yr economi .

Mewn nifer o ffyrdd roedd gwneuthurwyr polisïau

yn Ewrop, yn cynnwys llywodraethau a Banc

Canolog Ewrop yn fwy pwyllog na’r UD a’r DU

wrth fynd rhagddo â phecynnau i ysgogi’r

economi.

Ar ddechrau 2009 addawodd Ysgrifennydd

Trysorlys yr UD “i wneud yr hyn oedd ei angen, ac

i ddal ati,  i gael yr economi yn ôl ar y llwybr
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cywir”.  Synnwyd y farchnad gan benderfyniad y

Gronfa Ffederal i brynu gwerth $300 biliwn o

rwymedigaethau dyled a dyblu’r pryniant o

fondiau morgeisi asiantaethau’r UD hyd at werth

$750 biliwn – cam a barodd i farchnadoedd

bondiau ac ecwitis godi. 

Pan fethodd y cam i ddod â’r argyfwng credyd i

ben drwy ostwng cyfraddau llog i bron 0%,

ymrwymodd y Gronfa Ffederal i brynu popeth o

ddyledion y llywodraeth, bondiau corfforaethol,

morgeisi a benthyciadau defnyddwyr. 

Gan ddisgwyl i ostyngiadau mewn prisiau gynnal

grym gwario defnyddwyr penderfynodd Banc

Canolog Ewrop ostwng y cyfraddau llog i 1.25%,

a nodi y byddai gostyngiadau pellach yn y

misoedd i ddod. 

Honnwyd bod parth yr ewro yn profi’r dirwasgiad

gwaethaf ers diwedd yr Ail Ryfel Byd wrth i’r banc

canolog gael trafferthion i gytuno ai peidio i ddilyn

yr UD, Japan a’r DU a chreu mwy o arian.

Gostyngodd Banc Lloegr y cyfraddau llog ym mis

Ionawr, mis Chwefror a mis Mawrth ac erbyn

diwedd cyfnod yr adolygiad roeddent yn 0.5%.

Cyhoeddodd hefyd raglen gwerth £150 biliwn i

brynu stociau aur a bondiau corfforaethol mewn

ymdrech i ostwng cyfraddau llog a hybu gwariant.

Bu cynnydd annisgwyl mewn chwyddiant yn y DU

ym mis Chwefror oherwydd y codiad ym mhrisiau

bwyd a’r codiad ym mhrisiau mewnforion yn sgil

gwendid y bunt.  Serch hynny bernid y byddai’r

hinsawdd economaidd yn sicr o beri

ailddechreuad y cwymp mewn chwyddiant.

Rhoddodd BGI bedwar adroddiad ffurfiol i’r Panel

Buddsoddi yn ystod cyfnod yr adolygiad.

Cynhaliwyd tri o’r cyfarfodydd hyn yn swyddfeydd

BGI yn Llundain a’r llall yng Nghaerfyrddin.  Hefyd,

cyflwynodd BGI adroddiad i gyflogwyr â’u noddai

yn y Cyfarfod Blynyddol Ymgynghorol ym mis

Medi.

Yn ogystal, darparodd BGI hyfforddiant

buddsoddi ar ddau achlysur i aelodau’r Panel.  Yn

y cyfarfod mis Mai yn Llundain darparodd BGI

sesiwn hyfforddiant ar dechnegau ac offerynnau

newydd ym maes buddsoddi mewn llog sefydlog.

Ym mis Tachwedd cyfarfu’r Panel yn Llanelli i

drafod manteision ac anfanteision buddsoddi

gweithredol/goddefol yn y farchnad ecwitis oedd

yn dod i’r amlwg.

edrych ymlaen

Yn ystod y misoedd nesaf bydd y cysyniad

“rheolaeth y daith” yn dod yn fwyfwy cyfarwydd i

aelodau panel y cynllun pensiwn. 

Yn ei hanfod mae rheolaeth y daith yn disgrifio

ymagwedd ddeinamig at bolisïau buddsoddi y

cynlluniau pensiwn.  Drwy addasu polisïau

buddsoddi yn rheolaidd mae rheolaeth y daith yn

sicrhau bod y risgiau i’r portffolio a’r targedau a

ran elw yn parhau i fod yn briodol pa bynnag

newidiadau a wneir i statws  y cyllid dros amser.

Mae’r ymagwedd hon yn galluogi strategaeth

ddyrannu asedau sy’n ddisgybledig ac yn

canolbwyntio ar y nod, i ‘reoli’ risgiau mewn modd

deinamig.

Mae rhywun yn talu yn rhywle; nid yw rheolaeth y

daith yn creu mwy o elw.  Yn syml mae’n gwneud

cynllun pensiwn sy’n fwy tebygol o fodloni ei

nodau buddsoddi ac yn llai tebygol o dangyflawni

neu orgyflawni.

O ran cronfeydd pensiwn mae dwy fantais 

benodol i reolaeth y daith:

• Mae’n gwella’r tebygolrwydd o gyflawni’r nod

•   Mae’n lleihau risgiau gweithredol y Panel

Pensiwn

Mae nifer o gamau i weithredu polisi buddsoddi

deinamig.  Mae’r cam cyntaf yn ymwneud â

gosod nod hirdymor ar gyfer y cynllun pensiwn
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sy’n gyrru’r strategaeth fuddsoddi yn uniongyrchol

– gallai hyn ymwneud â chael a chadw cyllid

llawn. 

Mae’r cam nesaf yn cysylltu risgiau â’r

rhwymedigaethau. Mae’r lefel gyllido bresennol yn

galluogi cynllun pensiwn i bennu targed elw

hirdymor. Yn naturiol dylai’r risg i greu’r elw hwn

fod cyn lleied â phosib. 

Mae’n bwysig nodi nad ymwneud yn unig ag

asedau y mae manteisio i’r eithaf  ar elw yr

addaswyd ei risg. 

Rhaid ystyried y rhwymedigaethau wrth bennu

maint y risg. Bydd portffolio sy’n ceisio elw yn

ogystal â lleihau cymaint â phosib ar y risg o

gynyddu’r diffygion yn galw am warchod y

rhwymedigaethau. 

Mae hynny’n ymwneud â defnyddio bondiau

a/neu ddeilliadau cyfraddau llog i sicrhau, os bydd

gwerth y rhwymedigaethau yn codi, y bydd

gwerth rhai o’r asedau yn codi hefyd.  

Mae lefel briodol risg ac elw portffolio yn dibynnu

ar y cynnydd i gyrraedd nod y cynllun. Felly’r cam

olaf yw gweithredu proses sy’n addasu’r polisi

buddsoddi ar sail y cynnydd hwn. 

Dyma’r allwedd i ‘reolaeth y daith’ ac mae’n

cynnwys y canlynol:

• Monitro lefel y cyllid. Gwybod mai’r cynnydd i

gyrraedd nod y cynllun sy’n gyrru proses

ddeinamig. Ystyriaethau ymarferol sy’n pennu

amlder y monitro, ond fel arfer mae

diweddariadau misol neu chwarterol yn

ddigon i ddangos manteision strategaeth

ddeinamig o gymharu â strategaeth sefydlog.

• Addasu polisïau. Mae’n hanfodol bod cynllun

pensiwn yn cofnodi’r broses o wneud

penderfyniadau ynghylch addasu polisïau

buddsoddi. Rhaid i gynlluniau hefyd sicrhau

bod y broses fasnachu yn ddigon parod i allu

gweithredu penderfyniadau yn ddiymdroi. 

Nid oes mantais i fonitro risgiau’n ddeinamig

os nad yw hynny’n arwain at benderfyniadau

a masnachu grymus.  Gellir colli cyfleoedd os

bydd angen llawer o ailgyfrif neu amser i

bennu’r dyraniad newydd o asedau a

chyfarwyddo rheolwyr. 

Mr Ian Davidson

Cyfarwyddwr    Cwsmer, BGI
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adroddiad ar berfformiad a risg

Sir Terence Hedley Matthews OBE, FIEE,

FREng (anwyd 1943 yng Nghasnewydd,

Cymru) entrepreneur mewn technoleg

uwch, yn dod yn filiwnwydd cyntaf Cymru.

2001-2002

cronfeydd awdurdodau lleol

Gwaethygodd cyflwr y farchnad yn ystod y

flwyddyn gyllidol wrth i ddadleoliad

marchnadoedd ariannol byd-eang ddyfnhau

colledion. Ar gyfartaledd cyfradd cronfeydd

awdurdodau lleol yn y DU oedd -19.9%, y

canlyniad gwaethaf a gofnodwyd yn y deng

mlynedd ar hugain ers i’n bydysawd ddod i

fodolaeth. 

Marchnadoedd ecwiti a ddioddefodd fwyaf yn sgil

yr arafu byd-eang. Cafwyd 29% o’r ecwiti cartref,

tra bod y ffigurau tramor yn amrywio o -30% yn

Ewrop i -14% yn Japan. Roedd arian cyfredol yn

ddylanwadol dros ben eto, wrth i Sterling barhau i

lithro o’i gymharu â’r prif arian cyfredol

rhyngwladol. Collodd Sterling 16% yn erbyn yr

Ewro a bron 40% yn erbyn yr Yen a Doler yr UD.

Nid yw mwyafrif cronfeydd awdurdodau lleol yn

rheoli cysylltiad ag arian cyfredol, a chlustogwyd y

rhain rhag effaith lawn colledion ecwiti tramor.

Fodd bynnag, yn achos y nifer bach, ond

cynyddol, o gronfeydd sy’n diogelu rhan neu’r

cyfan o’u cysylltiad ag arian cyfredol tramor,

cafwyd colledion difrifol. 

Roedd enillion bondiau’n gymysg. Parhaodd yr

amodau’n anffafriol ar gyfer bondiau corfforaethol,

lle cafwyd perfformiad is na’r giltiau am yr ail

flwyddyn yn olynol. Mae bondiau corfforaethol yn

chwarae rhan fwyfwy pwysig yn y rhan fwyaf o

bortffolios o fondiau domestig. At ei gilydd roedd

materion tramor yn gadarnhaol, tra gwelwyd

colledion cymedrol yn achos y gwarannau indecs

gyswllt. 

Parhaodd yr amodau’n anodd hefyd ar gyfer

eiddo diriaethol, lle cafwyd enillion o -27%, y

canlyniad gwaethaf i’r dosbarth hwn o asedau

ers dechrau’r bydysawd. 

Y tu hwnt i’r dosbarthiadau traddodiadol o

asedau, cafwyd enillion crynodol o -7.8% o’r

buddsoddiadau amgen, ond oherwydd natur y

casgliad hwn o asedau, roedd amrywiaeth yr

enillion yn fawr iawn. Gwelwyd colledion difrifol yn

y cronfeydd enillion absoliwt (er eu bod yn llai nag

yn achos ecwiti) tra bod ecwiti preifat wedi parhau

ar dir cadarnhaol oherwydd nad yw holl effaith y

cythrwfl yn y farchnad i’w deimlo eto mewn

prisiadau. 
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O ran dyraniad asedau’r gronfa gyfartalog,

gwelwyd gostyngiad cymedrol mewn ecwiti ar

draul bondiau. Y rheswm am hyn oedd

symudiadau cymharol yn y farchnad yn hytrach na

phenderfyniadau tactegol neu strategol (mewn

gwirionedd buddsoddodd cronfeydd yn y cyntaf a

thynnu allan o’r olaf, gan awgrymu eu bod yn

parhau i addasu cydbwysedd i sicrhau’r pwysau

targed). Daliodd y cysylltiad ag elfennau amgen i

gynyddu, gan gynrychioli 7% o’r cyfartaledd ar

ddiwedd y flwyddyn. 

Gan fod pump o’r deng mlynedd diwethaf yn rhai

negyddol, mae canlyniadau tymor canolig a hwy y

cyfanswm asedau wedi gostwng yn ddifrifol.

Mae’r gronfa gyfartalog wedi creu enillion o 3.1%

y flwyddyn yn ystod y pum mlynedd diwethaf, a

dim ond 2% y flwyddyn dros 10 mlynedd, heb

fedru cyfateb i chwyddiant prisiau na chyflogau. 

Mae’r enillion yn well yn ystod yr ugain mlynedd

diwethaf lle gwelwyd

enillion o 7.2% y

flwyddyn (neu 4% y

flwyddyn “mewn

gwirionedd”) o’r

gronfa gyfartalog. 

cronfa bensiwn dyfed  

enillion

Mewn termau absoliwt, roedd enillion y Gronfa, -

18.8%, yn siomedig dros ben. O’i gymharu â’r

meincnod, fodd bynnag, cynhyrchwyd

gorberfformiad o 0.2%.

Sicrhaodd rheolwr y gronfa fod yr asedau ffisegol

yn cyfateb yn agos iawn i’r dyraniad a ragnodwyd

gan y meincnod, gan ddewis yn hytrach sicrhau

gwell enillion trwy fuddsoddi mewn offeryn

dyrannu asedau perchnogol wedi’u cyfuno.

Ychwanegodd yr offeryn hwn werth yn y flwyddyn

ddiweddaraf. O ran dethol buddsoddiadau,

gwelwyd cyferbyniad rhwng perfformiad da yng

Ngogledd America a chyfraniadau bach negyddol

mewn mannau eraill. 

Er bod y Panel yn monitro perfformiad tymor byr

fel ymarferiad llywodraethu da, mae’n cydnabod

bod marchnadoedd (a ffawd rheolwyr) yn gylchol

eu natur. O ganlyniad, mae’r Panel yn adolygu

perfformiad yn feirniadol dros gyfnodau hwy –

mae’r tymor canolig yn brawf gwerthfawr i’r

rheolwr asedau, tra bod y tymor hwy yn profi

hanfod y strategaeth fuddsoddi gyffredinol.

Er bod y gorberfformiad yn y flwyddyn ddiwethaf

i’w groesawu, mae’n dilyn dwy flynedd lle

gwelwyd y gronfa’n tanberfformio o’i chymharu â’r

meincnod. Mae’r canlyniad tair blynedd, felly, yn

siomedig. Yn y tymor hwy, mae’r gronfa’n dal i

berfformio’n well na’r meincnod. Gan fod yr

enillion pum a deng mlynedd yn dal yn ffigurau

unigol isel, mae hyd yn oed gorberfformiad

cymedrol yn werthfawr.

O’i gymharu ag awdurdodau lleol eraill, mae’r

Gronfa o fewn cyrraedd i draean uchaf y

cronfeydd yn y flwyddyn ddiwethaf, o ganlyniad

i’w strategaeth hynod wahanol o ran cyfuno

asedau. Mae’r Gronfa’n cynnal ei safle yn y

chwartel uchaf yn y tymor hwy (deng mlynedd,

ugain mlynedd a phum mlynedd ar hugain).

risg

Cofnododd y Gronfa anweddolrwydd o ryw 13%

y flwyddyn yn ystod y cyfnod diwethaf, sy’n

cyfateb yn union i’r cyfartaledd o ran cronfeydd

sector cyhoeddus. Gwelwyd y rhan fwyaf o’r

anweddolrwydd hwn o ganlyniad i strategaeth

fuddsoddi’r Gronfa (y meincnod). 

Cynhyrchwyd cyfran fechan, 1.2% y flwyddyn, o

benderfyniadau rheoli asedau. Mae hyn wedi bod

yn cynyddu’n ddiweddar, ond mae’n dal yn isel

iawn o’i gymharu ag awdurdodau lleol eraill yn y

DU. Dros amser, mae BGI wedi dangos gallu i

fynd ati’n grefftus i droi risg gymharol fach yn

enillion gwerthfawr, ond yn ystod y cyfnod

adolygu diwethaf, ni wobrwywyd risg.
Mr David Cullinan

Pennaeth yr Uned Fusnes - 

Ymgynghoriaeth Perfformiad,

WM Performance Services
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adroddiad yr ymgynghorydd annibynnol

Yn adroddiad y llynedd, ysgrifennais mai dyrannu

asedau’n strategol, a nodir gan amlaf ar ffurf

meincnod strategol, yw'r effaith fwyaf

arwyddocaol ar broffil buddsoddiadau cronfa – yr

adenillion a'r risgiau. Mae'r Panel â fy nghymorth i,

cymorth swyddogion, a sylwadau gan Mercers,

wedi bod yn adolygu hyn dros y flwyddyn

ddiwethaf. 

Dangosodd y prisiad actiwaraidd diweddaraf, ym

mis Mawrth 2007, bod i'r gronfa ddiffyg ariannol –

er bod y diffyg yn llai na diffyg ariannol y rhan

fwyaf o Awdurdodau Lleol eraill. Golyga hyn fod

yn rhaid i'r gronfa barhau i geisio adenillion da ar

ei buddsoddiadau, a fydd ar y cyd â'r cyfraniadau

gan weithwyr a chyflogwyr, yn ariannu'r

rhwymedigaethau wrth iddynt gronni ac yn

unioni'r diffyg fel bod y gronfa wedi ei chyllido'n

llawn. Felly ar greu adenillion cadarnhaol boddhaol

y mae sylw pennaf y buddsoddi. 

Ystyriodd yr adolygiad amrywiol strategaethau

buddsoddi gwahanol, o dan amgylchiadau

economaidd gwahanol, ac o safbwynt yr effaith

debygol ar gyllido a chyfraniadau (cyflogwyr). Yna,

daeth y Panel i benderfyniad cytbwys ar ba

strategaeth asedau wahanol oedd orau'n diwallu

gofynion y gronfa. 

Efallai y gwyddoch o’ch ysgol brofiad bersonol

mai dim ond drwy dderbyn lefel uwch o risg y

mae adenillion uwch ar fuddsoddiadau i'w cael,

gan amlaf, a bod y gwrthwyneb yn wir hefyd.

Byddai buddsoddi gymaint yn haws pe bai

adenillion uwch i'w cael yn rhwydd heb gynnydd

yn y risg – neu hyd yn oed am lai o risg!   

O bryd i'w gilydd, mae'r alcemeg ariannol hon

wedi cael ei hyrwyddo gan y rheiny sy'n cynnig y

'ffasiwn' fuddsoddi ddiweddaraf ond ar y cyfan,

gwelir mai gau ydyw fel 'aur ffyliaid'. 

Drwy ddilyn y fath 'gyngor', mae aml gronfa

wedi gweld arian yn cael ei godi o'i choffrau, yn

hytrach na'i ychwanegu atynt, fel yr addewid. 

Ar ôl llawer o drafod didwyll, mae'r Panel wedi

penderfynu buddsoddi mewn eiddo masnachol, a

hynny am y tro cyntaf yn hanes y gronfa. Mewn

sawl modd, mae eiddo yn ased deniadol i gronfa

bensiwn: mae'r incwm a geir o'r rhenti sy'n

daladwy yn uchel o gymharu ag incwm asedau

eraill, megis soddgyfrannau a bondiau, a dylai

prisiau eiddo fod â'i rhan yn nhwf yr economi a

chwmnïau yn y dyfodol. 

Mae i eiddo ei gylch perfformiad, fel y dangoswyd

yn ddidrugaredd er haf y llynedd, ac mae’n

fuddsoddiad cymharol gaeth ond yn gyffredinol,

mae wedi dod ag adenillion da ar fuddsoddiadau

dros y tymor hir. Mae'n arbennig o addas ar gyfer

y buddsoddwyr hynny nad oes arnynt angen troi

buddsoddiad yn arian y gellir cael ato'n ddi-oed

ac a all ymdopi pan yw'r farchnad eiddo ar ei

chadarnaf ac ar ei gwannaf – mae buddsoddwyr

o'r fath yn cynnwys cronfeydd pensiwn sector

cyhoeddus. 

Mae'r Panel wedi ystyried buddsoddi mewn

eiddo ar achlysuron blaenorol ond dim ond yn

ddiweddar mae wedi penderfynu buddsoddi

ynddo. Pam nawr? 

Yn dilyn y cwymp dramatig yng ngwerth eiddo

masnachol er haf ’08, ymddengys bod prisiau
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eiddo yn y Deyrnas Unedig yn cynnig gwerth

cymharol dda. Pryd bynnag y bo modd, bydd

buddsoddwyr craff yn prynu ased ar ôl i brisiau

ostwng yn hytrach nag ar ôl iddynt godi'n fawr.

Drwy wneud hyn gallant gael adenillion da dros y

tymor hir. Mae'n werth cofio mai prynu potensial y

buddsoddiad at y dyfodol a wna buddsoddwr

wrth brynu ased, nid prynu llwyddiant yr ased yn y

gorffennol. Rwyf wedi datgan ar gof a chadw mai

eiddo masnachol yn y Deyrnas Unedig sy'n

cynnig y cyfle gorau am amryw ddegawd i

brynwyr, ar hyn o bryd. 

Yn yr un modd â nifer o fathau eraill ar asedau, yn

arbennig soddgyfrannau, mae'r farchnad eiddo a'r

bobl sy'n rhan ohoni yn fwyfwy amrywiol yn

ddaearyddol nag y buont erioed. Bydd un neu

ddwy enghraifft yn dangos hyn. Yn aml, bydd gan

gwmnïau gweithgynhyrchu ffatrïoedd mewn nifer o

wledydd a byddant yn dewis ym mha rai y maent

am fuddsoddi ymhellach. 

Mae'r rhan fwyaf o'r cyrff ariannol mawr iawn, ac

yn sicr y rhai sy'n gwneud llawer o waith prosesu,

wedi trefnu bod o leiaf ran o'u gwaith yn cael ei

wneud gan gwmnïau allanol, a hynny ar sail fyd-

eang. Fwyfwy, mae'r cyfleoedd buddsoddi mewn

eiddo i'w cael nid yn unig yn y Deyrnas Unedig,

ond hefyd ar gyfandir Ewrop a hyd yn oed, ledled

y byd.  A chithau’n fuddsoddwr, mae’n

rhesymegol ichi ystyried mandad ehangach nag

eiddo yn y Deyrnas Unedig yn unig, neu gallai'r

gronfa fod yn cyfyngu llawer gormod ar y

cyfleoedd cyllido y gall fuddsoddi ynddynt.

Nod y gronfa yw buddsoddi hyd at 10%, mewn

eiddo masnachol yn y Deyrnas Unedig ac ar

draws Ewrop gyfan. 

Er bod y gronfa wedi bod yn barod bob amser i

'dorri ei chwys ei hun', a'i bod yn aml wedi bod ar

ei hennill o wneud hynny, efallai y bydd yn

rhywfaint o gysur gwybod (yn ôl WM ar ddiwedd

mis Mawrth 2009) fod Awdurdodau Lleol ar

gyfartaledd wedi buddsoddi oddeutu 7% mewn

eiddo. Wrth ystyried buddsoddi 10%, mae'r

gronfa'n dangos ei hymrwymiad nodweddiadol i'r

penderfyniad.

Er bod 10% o’r gronfa yn swm sylweddol o arian,

nid yw'n ddigon ynddo'i hun i gyfiawnhau i'r

gronfa gael portffolio pwrpasol (ac ar wahân) ar

gyfer eiddo. 

Nid oes ond yn rhaid inni feddwl am werth bloc

mawr o swyddfeydd yn Llundain i weld nad oes

unrhyw fodd i'r gronfa wasgaru ei

buddsoddiadau. 

Felly bydd yn drefniad buddsoddi ar y cyd a

bydd arian y gronfa'n cael ei fuddsoddi ochr yn

ochr ag arian nifer eraill o gronfeydd. Yn y modd

hwn, bydd y gronfa yn llwyddo i gael

amrywiaeth go iawn o fuddsoddiadau eiddo, ar

draws ardaloedd daearyddol, lleoliadau a

sectorau (adwerthu, swyddfeydd, diwydiannol).

Wrth gwrs, er mwyn prynu un ased, mwy na

thebyg y bydd yn rhaid gwerthu un arall. Er na

wnaed penderfyniad ariannol, giltiau Llywodraeth

y Deyrnas Unedig, un ai rhai traddodiadol a/neu

rai mynegrifol fydd y modd mwyaf tebygol o

ryddhau arian ar gyfer buddsoddi mewn eiddo. 

Mae giltiau wedi perfformio'n dda iawn am sawl

blwyddyn, yn arbennig yn ystod yr argyfwng

diweddar, ac mae eu prisiau’n uchel iawn yn

hanesyddol. Er enghraifft, dros y 3 blynedd

diwethaf, y canlynol oedd yr adenillion mynegrifol

(% y flwyddyn) ar gyfer eiddo, giltiau traddodiadol

a giltiau mynegrifol: -8.4, 6.1 a 4.7 yn y drefn

honno a thros 5 mlynedd, y canlynol yw'r

adenillion: 1.9, 6.1 a 5.6 yn y drefn honno. Mae

prisiau giltiau yn uchel o gymharu ag asedau eraill,

yn arbennig soddgyfrannau ac eiddo. 

Gwerthu asedau pan fyddant yn gymharol ddrud

(prisiau uchel) a phrynu asedau pan fyddant yn

gymharol rad (prisiau isel) yw crefft buddsoddi da.

Wrth benderfynu ar y

newid a drafodwyd

uchod – symud o

giltiau i eiddo – credwn

mai dyna'n union a

wna'r gronfa ac y dylai

fod ar ei hennill yn y

tymor hir. Amser a

ddengys!

Mr Eric Lambert

Ymgynghorydd Annibynnol
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1. Cyflwyniad 

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 yn parhau’r arfer hwn yn

ymateb i Reoliadau Cynllun Pensiwn

Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi

Cronfeydd) (Diwygiad) 1998.

1.1 Ers 1 Gorffennaf 2000, rhaid i Gyngor Sir

Caerfyrddin, fel yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol

am weinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed, (Deddf

Blwydd-dal 1972, Rheoliadau 1995) gyhoeddi

DEB sydd yn rhaid iddo gynnwys:

• 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 hawliau (yn cynnwys hawliau 

pleidleisio) sydd ynghlwm wrth 

fuddsoddiadau

1.2 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymgynghori

â’i ymgynghorydd annibynnol ac wedi cysylltu

â’i reolwr 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.

1.3 Mae dwy ran i’r polisi buddsoddi cyffredinol:

•   Rheolaeth strategol yr asedau sydd yn

sylfaenol yn gyfrifoldeb y Panel Pensiwn.

Cynnwys y Panel 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 a nodir yn

adran 2.

• Rheolaeth feunyddiol yr asedau a ddirprwyir

i reolwr buddsoddi proffesiynol, a ddisgrifir

yn adran 4.

2. Amcanion Strategol Cronfa Bensiwn Dyfed

2.1 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. 

• Lleihau cymaint â phosib ar gyfraddau

cyfrannu’r cyflogwyr heb beri anwadalwch.

datganiad o egwyddorion buddsoddi (DEB)
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2.2 Mae’r Gronfa yn agored i nifer o risgiau wrth

fuddsoddi.

Credir mai’r canlynol yw’r rhai mwyaf

pwysig:

• Y risg y bydd dirywiad parhaol yn lefel yr

arian sy’n dod i mewn i’r Gronfa.

• Y risg y bydd cyfraddau cyfrannu’r

cyflogwyr yn codi i lefel annerbyniol.

• Y risg y bydd yr asedau’n annigonol mewn

perthynas â gwerth y rhwymedigaethau pe

byddai’r Gronfa’n dirwyn i ben.

• Y risg na fydd rheolaeth feunyddiol yr

asedau yn ennill yr elw angenrheidiol. Mae’r

Panel yn sylweddoli bod defnyddio rheolwyr

gweithredol yn cynyddu’r risg hwn. Fodd

bynnag credant fod yr elw posib yn sgil

rheolaeth weithredol lwyddiannus yn troi’r

fantol.

3.   Rheolaeth Strategol

3.1 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 ystyried newid y Strategaeth

Fuddsoddi os y’i cynghorir ar unrhyw adeg yn

y dyfodol mai dyna’r unig ffordd dderbyniol i

osgoi tanariannu.

3.2 Yn sgil astudiaeth ased/rhwymedigaethau gan

Mercer Human Resource Consulting, mae’r

Panel 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. Dangosir

hyn yn adran 4.1. 

Cred y Panel y bydd y gymysgedd hon o

asedau, yn ogystal ag ystyried proffil

rhwymedigaethau’r Gronfa, hefyd yn

cyflawni’r tybiaethau yn y prisiant a

gynhaliwyd ym mis Mawrth, 2007. 

Bydd y gymysgedd hefyd yn gymorth i reoli’r

risgiau a amlinellir yn adran 2.2.

4. Rheolaeth Feunyddiol yr Asedau

4.1 Mae’r Cytundeb Rheoli Buddsoddiadau

rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a’r rheolwr

buddsoddiadau yn nodi telerau ac amodau

rheolaeth feunyddiol Cronfa Bensiwn Dyfed. 

23

Ennillwyd fwy o fedalau gan Gymru

yng Ngemau’r Gymanwlad nag

mewn unrhyw flwyddyn arall -  

31 mewn cyfanswm. 

2002-2003



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:

Mae’r Cyfyngiadau Ychwanegol fel a ganlyn:-

Dylid nodi y gallai’r meincnodau uchod ar

gyfer Ecwitis a Bondiau amrywio unwaith y

penderfynir ar yr amser gorau i fuddsoddi

mewn eiddo ledled Ewrop.

Caniateir i’r rheolwr 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 rheolwr

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 gwneud yr enillion

gofynnol ar fuddsoddiadau gan dderbyn lefel

y risg sydd ynghlwm wrth wneud hynny. 

Mae eiddo yn ased sy'n cael ei dderbyn fel

ffordd o amrywio'r risg. Mae hyn wedi effeithio

terfynau’r meincnodau buddsoddi y gall y

rheolwr buddsoddiadau fuddsoddi o’u mewn,

fel y nodir uchod. 

4.2 Mae’r cyfyngiadau a roddir ar y rheolwr

buddsoddiadau wedi’u cynnwys yn y

Cytundeb Rheoli Buddsoddiadau. Caniateir

Cronfa Bensiwn Dyfed i fuddsoddi yn y

canlynol:

• Unedau mewn cronfeydd gweithredol a

goddefol, yn cynnwys Cronfa Dyrannu

Asedau Tactegol Byd-eang.

• Cyfranddaliadau, stociau trosadwy a

gwarannau a ddyfynnir ar unrhyw

Gyfnewidfa yn y DU.

• Cyfranddaliadau a gynhwysir ym Mynegai

FT/S&P neu Fynegai MSCI.

• 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.
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Bondiau Meincnod

(%)

Ystod (%)

Stociau Gilt Llog Sefydlog y  DU

Stociau Gilt Wrth Indecs

Bondiau Corfforaethol y DU

5.0

5.0

10.0

0.0 - 10.00

.0 - 10.0

5.0 - 15.0

CYFANSWM 20.0

Bondiau Tramor 0-7%

Cyfanswm y Buddsoddiadau
Tramor

43.0 - 53.0%

Meincnod (%) Ystod (%)

Ecwitis DU 34.5 33.0 – 36.0

Ecwitis Tramor 34.5 33.0 – 36.0

Eiddo ledled Ewrop 10.0 -

Bondiau 20.0 18.5 – 21.5

Arian (yn cynnwys GTAA) 1.0 0.0 – 10.0

CYFANSWM 100.0

Ecwitis Tramor Meincnod (%) Ystod (%)

Gogledd America

Ewrop (ac eithrio’r DU)

Japan

Gwledydd Datblygedig y
Mor Tawel (ac eithrio Japan)

Marchnadoedd sy’n Amlygu

 5.00 - 15.00

5.00 - 15.00

0.00 - 9.00

0.00 - 8.75

0.00 - 8.75

CYFANSWM 34.50
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• Arian unrhyw farchnad ym Mynegai FT/S&P

neu Fynegai MSCI 

• Mae’n hawdd trosi pob buddsoddiad 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 deiliaid, ac

na chânt eu defnyddio at ddibenion

hapfuddsoddi neu i ddylanwadu ar y

portffolio.

• Mae cyfyngiadau Rheoliadau Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a

Buddsoddi Cronfeydd) 1998 (fel y’u

diwygiwyd) wedi’u cynnwys yn y Cytundeb

Rheoli Buddsoddi. Maent hefyd wrth gwrs

yn berthnasol i’r DEB hefyd.

4.3 Mae’n ofynnol bod y rheolwr buddsoddiadau

yn perfformio’n well na’r meincnod. Y targed

a roddir i’r rheolwr yw ceisio perfformio 0.7%

yn well na’r meincnod bob blwyddyn am

gyfnod o dair blwyddyn dreigl heb

danberfformio mwy na 3% yn is na’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.

4.4 Mae’r Panel Pensiwn, a gynorthwyir gan yr

ymgynghorydd annibynnol a’r Cyfarwyddwr

Adnoddau, yn cyfarfod â’r rheolwr

buddsoddiadau pob chwarter er adolygu

perfformiad, penderfynu ar y cyfeiriad

strategol ac i fonitro pob agwedd ar y

swyddogaeth fuddsoddi. 

Rheolwyr, cynghorwyr ac ymgynghorwyr

presennol Cronfa Bensiwn Dyfed yw:

• Rheolwr Buddsoddiadau - Barclays Global

Investors

• Cynghorydd Annibynnol - Mr Eric Lambert

• Cwmni Mesur Perfformiad - WM

Performance Services

• Actiwari - Mercer Human Resource

Consulting Limited

• Ceidwaid – HSBC Securities Services

5. Polisi ar Fuddsoddi’n Gymdeithasol Gyfrifol

Mae’r Panel Pensiwn wedi ystyried

ymagwedd Cronfa Bensiwn Dyfed at

Fuddsoddi’n Gymdeithasol Gyfrifol (BGG), h.y.

i ba raddau y dylid cyfrif ffactorau

cymdeithasol, amgylcheddol neu foesol wrth

ddewis, cadw a gwerthu buddsoddiadau, a’i

pholisi o ran ymarfer yr hawliau (yn cynnwys

hawliau pleidleisio) sydd ynghlwm wrth

fuddsoddiadau. 

O ganlyniad mae’r Panel Pensiwn wedi gofyn

i’r rheolwr buddsoddiadau ystyried y ffactorau

cymdeithasol, amgylcheddol neu foesol wrth

ymarfer ei bolisi llywodraethu corfforaethol i’r

graddau y bernir sy’n briodol gan y rheolwr.  

Gallai hynny olygu dylanwadu ar gwmnïau

drwy “ymgysylltu”, h.y. drwy ddwyn perswâd i

ddatblygu polisi amgylcheddol er enghraifft,

a/neu ddylanwadu ar gwmnïau drwy

bleidleisio os bydd cyfle i hynny. 

O ran unrhyw beth arall ni ddylai ffactorau

BGG gael dylanwad ar y strategaeth

fuddsoddi na phrosesau’r rheolwr

buddsoddiadau, oni bai bod y rheolwr yn

pennu eu bod yn cyd-fynd â’r nod o ennill yr

elw mwyaf posib, o fewn y terfynau risg y

mae’r rheolwr buddsoddiadau yn cadw atynt.



6. Polisi Pleidleisio 

Bydd y rheolwr buddsoddiadau yn pleidleisio

ar ran y Gronfa ar bob cyfle ymarferol yn y

DU, Ewrop a’r UD.
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Mater ynghylch

Llywodraethu

Corfforaethol

Camau 

Gweithredu

1. Cadeirydd / Prif

Weithredwr yn swydd

ar y cyd 

Ymatal. Pleidleisio o

blaid mewn achosion

arbennig

2. Lleiafswm o dri

chyfarwyddwr

anweithredol (CA), y

dylai’r mwyafrif

ohonynt fod yn

annibynnol

Os nad oes, cysylltu â’r

cwmni

3. Proses ffurfiol ar gyfer

dewis CA

Os nad oes, cysylltu â’r

cwmni

4. Aelodau’r Pwyllgor

Taliadau yn CA

annibynnol

Os nad oes, cysylltu â’r

cwmni

5. Pwyllgor Archwilio, y

mae mwyafrif ei

aelodau yn CA

annibynnol

Os nad oes, cysylltu â’r

cwmni

6. Pwyllgor Enwebiadau

i ddewis cyfarwy-

ddwyr addas a

phroses benodi

dryloyw

Os nad oes, cysylltu â’r

cwmni

7. Dylai traean o’r Bwrdd

ymddeol bob

blwyddyn yn eu tro

Pleidleisio yn erbyn

cyfarwyddwr ar y

Pwyllgor Taliadau os

yw’r cyfarwyddwyr yn

“ynysig”

8. Dylai cyfarwyddwyr

sydd dros 70 oed gael

eu hail ethol bob

blwyddyn 

Cysylltu â’r cwmni os

nad ydynt

9. Cytundebau dwy

flynedd ar gyfer

cyfarwyddwyr 

Ymatal wrth ethol

cyfarwyddwr a

phleidleisio yn erbyn

aelod addas o’r

Pwyllgor Taliadau

10. Cytundebau dros

ddwy flwyddyn dreigl

Ymatal i ddechrau ond

pleidleisio yn erbyn

aelod addas o’r

Pwyllgor Taliadau.

Cysylltu â’r cwmni

11. Cynlluniau Cymell

Hirdymor

• Mynnu meini prawf

perfformiad

• Y telerau’n unol â’r

arferion gorau

derbyniol

12. Effeithiolrwydd Rheolau

Mewnol yn cael eu

hadolygu’n flynyddol gan y

Bwrdd. Adolygu’r angen am

system archwilio fewnol os

nad oes un ar gael

Cysylltu â’r

cwmni

13. Cod Cyfun – datganiad

ynghylch cydymffurfiaeth â’r

cod ac eglurhad ynghylch

diffyg cydymffurfiaeth

Cysylltu â’r

cwmni

Cael cytundeb i

gydymffurfio yn

y dyfodol

14. Y cwmni yn bodloni

egwyddorion eraill o ran

arferion gorau, e.e. ABI.

Ymatal /

Pleidleisio yn

erbyn os methir

â chyrraedd y

nod. Trafod

gyda’r cwmni

15. Y cwmni’n cyfrannu i bleidiau

gwleidyddol 

Pleidleisio yn

erbyn os

rhoddir cyfle i

gyfranddalwyr

16. Rheoli’r amgylchedd

• Datganiad polisi yn cynnwys

amcanion clir.

• Aelod o’r bwrdd wedi’i

enwebu i fod yn gyfrifol am y

polisi.

• Archwilio gweithredu’r

polisi.

• Dosbarthu gwybodaeth yn

eang.

• Targedau wedi’u meincnodi.

Cysylltu â’r

cwmni
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7. 10 Egwyddor Myners a Rhestr Gyfeirio 

Cydymffurfiaeth 

O ganlyniad i Adroddiad Myners ar Fuddsoddi

gan Sefydliadau, a gynhaliwyd ar ran y

Trysorlys, mae’n ofyniad cyfreithiol bellach i

gynnwys yn y Datganiad o Egwyddorion

Buddsoddi, ddatganiad yn nodi i ba raddau y

mae’r Gronfa yn cydymffurfio â’r 10 Egwyddor

Buddsoddi a amlinellir yn yr adroddiad. Nodir

isod sefyllfa bresennol y Gronfa a fesurwyd yn

erbyn y rhestr gyfeirio a ddarparwyd gan

Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a

Chyfrifyddiaeth.

1. Proses Benderfynu

Effeithiol

Action

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 

Egwyddor

Gyffredinol 1

Cydymffurfio’n llawn

2. Amcanion Clir

Gosod amcan

buddsoddi cyffredinol

sy’n benodol yn unig i

rwymedigaethau’r

gronfa

Meincnod teilwredig yn dilyn

astudiaeth

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

Egwyddor Gyffredinol 2 Cydymffurfio’n llawn



8. Mesur Perfformiad

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

Egwyddor Gyffredinol 8 Cydymffurfio’n llawn
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5. Mandadau Penodol

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

Nis defnyddiwyd

Egwyddor Gyffredinol 5 Cydymffurfio’n llawn

6. Gweithredu

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 6 Cydymffurfio’n llawn

7. Meincnodau Priodol

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

Egwyddor Gyffredinol 7 Cydymffurfio’n llawn

3. Canolbwyntio ar

Ddyrannu Asedau 

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.

Egwyddor Gyffredinol 3 Cydymffurfio’n llawn

4. Cyngor Arbenigol

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 4 Cydymffurfio’n llawn
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9. Tryloywder

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

Egwyddor Gyffredinol 9 Cydymffurfio’n llawn

10. Adroddiadau Rheolaidd

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 10 Cydymffurfio’n llawn

8. 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

rheolwr buddsoddiadau yn cadarnhau yn

ysgrifenedig bob blwyddyn ei fod wedi

cydymffurfio â’r datganiad hwn ac os bydd

unrhyw newid o bwys i’r datganiad hwn

hysbysir y rheolwr buddsoddiadau am

hynny’n ddi-oed.

9. Adolygu’r Datganiad hwn

Adolygir y datganiad hwn yn ymateb i unrhyw

brisiant, astudiaeth asedau/rhwymedigaethau

neu unrhyw ddigwyddiad arall o bwys

fyddai’n dylanwadu ar bolisïau’r Gronfa.

Mae hynny’n cynnwys newidiadau i

rwymedigaethau, arian, 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 BGI yn cadarnhau iddo gael ei hysbysu

am unrhyw newidiadau i’r Datganiad o

Egwyddorion Buddsoddi (DEB) a’i fod wedi

cydymffurfio gyda’r DEB yn y flwyddyn

ddiwethaf. 



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. 
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strategaeth gyllido (DSG) 
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o’i fath yn Ewrop.
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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. 

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 ac 

• 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,   
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• 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. Diwygio'r DSG a'r DEB ac 

• 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 

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, a 

• yn rhoi cyngor ar y strategaeth gyllido, yn

egluro sut mae paratoi’r DSG, a’r berthynas

rhwng y DSG a’r DEB. 

Rheolwr/rheolwyr buddsoddi y Gronfa: 

• buddsoddi cyllid yn unol â'r Datganiad o

Egwyddorion Buddsoddi a'r Cytundeb Rheoli

Buddsoddiadau. 

• yn cydymffurfio â'r cyfyngiadau risg a'r

targedau perfformiad o ran buddsoddi, neu'n

rhagori arnynt. 

bod yn ddiddyled a’r lefelau cyllido

targed 

I gwrdd â gofynion y Rheoliadau nod yr Awdurdod

Gweinyddu yn y tymor hir yw sicrhau bod ganddo

asedau sy’n cyfateb i 100% o’r rhwymedigaethau

cronedig a broffwydir, a’i fod yn medru cynnal yr

asedau hynny.  Asesir y rhwymedigaethau’n

barhaus a chaniateir ar gyfer y cyflog terfynol a

broffwydir. 

Y targed cyllido yw'r enw ar y lefel asedau sy'n

angenrheidiol er mwyn cyllido 100% o'r

rhwymedigaethau. Mae rôl yr actiwari o ran

gwneud y cyfrifiadau angenrheidiol a phennu'r prif

ragdybiaethau a ddefnyddir, yn nodwedd bwysig
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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: 

Gwasanaeth a roddwyd (sail cynnyrch cyfredol)

Prisio asedau Gwerth ar y Farchnad 

Rhagdybiaeth perfformiad rhagorol 2.5% 

(cyn ymddeol)

Rhagdybiaeth perfformiad rhagorol 

(ar ôl ymddeol) 1.0% 

Y gyfradd ddisgownt (cyn ymddeol) 6.9%  

Y gyfradd ddisgownt (ar ôl ymddeol) 5.4%  

Chwyddiant yn y prisiau 3.1% 

Cynnydd yn y pensiynau 3.1% 

Chwyddiant ar enillion 4.85% 

Gwasanaeth yn y Dyfodol 

(sail hir dymor) 

Y gyfradd ddisgownt (cyn ymddeol) 6.5% 

Y gyfradd ddisgownt (ar ôl ymddeol) 6.5% 

Chwyddiant yn y prisiau 2.75% 

Chwyddiant ar enillion 4.50%

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 tymo r hir

Gwnaed y prisiad actiwaraidd diwethaf o’r Gronfa

ar 31 Mawrth 2007. Yn sgil y prisiad gwelwyd bod

asedau’r Gronfa  - ar y dyddiad y prisiwyd y

Gronfa  - yn cynrychioli 92% 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 20 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, a

- barn yr Awdurdod Gweinyddu am gryfder

cyfamodau’r cyflogwyr sy’n cyfrannu o ran

cyrraedd y nod. 
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y cysylltiad â’r polisi buddsoddi yn y

datganiad o egwyddorion buddsoddi

Mae canlyniadau prisiad 2007 yn dangos bod yr

asedau cyfredol yn ddigon ar gyfer 92% o’r

rhwymedigaethau, gyda’r diffyg o £95.7m 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.   

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 2007,

lawer yn uwch - o tua  34%  -  a byddai’r lefel

gyllido yn gostwng i gyfateb i hynny -  i oddeutu

68%. 

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. 

Y strategaeth fuddsoddi gyfredol sy’n feincnod,

fel y nodir yn yr DEB yw: 

Mae’r Cyfyngiadau Ychwanegol fel a ganlyn:-

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 Ewrop.

Mae colofn y meincnod yn dangos y strategaeth

fuddsoddi a bennwyd gan y Panel Pensiynau i fod

yn feincnod i’r broses. Wrth weithredu’r

strategaeth hon, caiff y Rheolwr Buddsoddi

amrywio’r gymysgedd o asedau er mwyn cael yr

elw gorau posibl.   Ond wrth amrywio’r asedau

rhaid iddynt gadw o fewn y ffiniau a ddangosir yn

y tabl uchod. 

Mae’r strategaeth gyllido a fabwysiadwyd ar gyfer

prisiad 2007 yn seiliedig ar fod yr asedau yn

rhagori o 2.5% yn achos rhwymedigaethau cyn

ymddeol, ac o 1.0% yn achos rhwymedigaethau
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Meincnod (%) Ystod   (%)

Ecwitis yn y Deyrnas Unedig 34.5 33.0 – 36.0

Ecwitis Tramor 34.5 33.0 – 36.0

Eiddo ledled Ewrop 10.0 -

Bondiau 20.0 18.5 – 21.5

Arian (yn cynnwys GTAA) 1.0 0.0 – 10.0

CYFANSWM 100.0 

Meincnod (%) Ystod   (%)

Gogledd America

Ewrop (heb gynnwys y DU)

Japan

Gwledydd datblygedig y Mor

Tawel (ac eithrio Japan)

Marchnadoedd sy'n Amlygu

11.50

11.50

4.00

3.75

3.75

5.00 - 15.00

5.00 - 15.00

0.00 - 9.00

0.00 - 8.75

0.00 - 8.75

CYFANSWM 34.50 

Bondiau Meincnod

(%)

Ystod   (%)

  Stociau Gilt Llog sefydlog y DU 

Stociau Gilt Wrth Indecs

Bondiau Corfforaethol y DU

5.0

5.0

10.0

0.0 - 10.0

0.0 - 10.0

5.0 - 15.0

CYFANSWM 20.0

Bondiau Tramor 0 - 7%

Cyfanswm y Buddsoddiadau Tramor 43.0 – 53.0%
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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 dirywio

Rheoleiddiol 

• 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

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. 
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• 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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Canolfan Mileniwm Cymru yn agor.

2004-2005

datganiad cydymffurfiaeth llywodraethu

Pwrpas y cyfarwyddyd yw:

a) Darparu egwyddorion arferion gorau y gellir eu defnyddio i fesur cydymffurfiaeth.

b) 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:

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,

swyddogion (pob un o Gyngor Sir Caerfyrddin) ac

ymgynghorydd annibynnol. 

A. Strwythur

B. Cynrychiolaeth

C. Dethol 

Ch. Pleidleisio

D. Hyfforddiant, amser

i ffwrdd a threuliau

Dd. Cyfarfodydd

(amlder/ cworwm)

E. Mynediad

F. Cwmpas

Ff. Cyhoeddusrwydd



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. 

Mae'r drefn hon yn cael cefnogaeth yr holl bartïon

ac mae wedi gweithio'n dda iawn a'r hyn sy'n

tystio i hynny yw'r ffaith fod perfformiad

buddsoddi Cronfa Dyfed yn un o'r 5% uchaf o

blith y cronfeydd dros 5 a 10 mlynedd, fel y

mesurwyd gan gwmni WM.

Nid oes ail bwyllgor ar gyfer Cronfa Bensiwn

Dyfed. 

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 grŵp

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).

ii. 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. 
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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 grŵp 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.

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.
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Crynodeb

Arferion Gorau -

Egwyddor

Cydym-

ffurfiaeth

lawn

Nid oes

cydym-

ffurfiaeth

lawn

Eglurhad 

am fethu  chydym-

ffurfio

Strwythur



Mae strwythur

Cronfa Bensiwn

Dyfed yn cael

cefnogaeth yr holl

bartïon ac mae

wedi gweithio'n

dda iawn

Cynrychiolaeth



Mae cyfarfodydd a

thrafod rheolaidd

â'r prif randdalwyr

eraill yn digwydd a

chynhelir cyfarfod

ymgynghori

blynyddol

Dethol 

Pleidleisio 

Hyfforddiant,

amser i ffwrdd a

threuliau



Cyfarfodydd

(amlder /

cworwm)



Mynediad 

Cwmpas 

Cyhoeddusrwydd

  



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.

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 2006. 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.
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cyflwyniad

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn ymdrechu i

ddarparu gwasanaeth cyson o’r safon uchaf i’n

cwsmeriaid mewn modd sydd mor effeithiol ac

effeithlon â phosib yn arbennig mewn cyfnod o

newidiadau parhaus yn y byd pensiynau.  

Mae 5 grwp amlwg y mae angen i’r gronfa gy-

fathrebu â hwy.

Mae’r ddogfen bolisi hon, a adolygir yn rheolaidd,

yn pennu’r dulliau a ddefnyddir i fodloni’r

anghenion cyfathrebu hynny.  

Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw defnyddio’r dulliau

cyfathrebu sydd fwyaf addas ar gyfer y gynulleidfa

sydd i dderbyn y wybodaeth. Gellir defnyddio

mwy nag un dull o gyfathrebu os yw hynny’n

addas a’u bod yn bodloni holl ofynion y rheolau

sy’n ymwneud â darparu gwybodaeth am y

Cynllun a gwybodaeth gysylltiedig.

aelodau’r cynllun

Gwefan y Gronfa

Mae’r Gronfa wedi sefydlu gwefan helaeth sy’n

cynnwys manylion am y Cynllun, taflenni am y

Cynllun, ac ati. Mae hefyd yn cynnwys cysylltiadau

â chyrff eraill sy’n berthnasol i aelodau’r Cynllun,

megis cyflogwyr, darparwyr Cyfraniadau

Ychwanegol Gwirfoddol a mudiadau’r cyflogwyr.

www.cronfabensiwndyfed.org.uk

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol

Gall pob aelod o’r Cynllun weld copi cyfrifiadurol o

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y Gronfa ar y

wefan. Gellir darparu copi caled ar dderbyn cais. 

Llythyr Newyddion Blynyddol

Byddwn yn cyhoeddi llythyr newyddion blynyddol i

bob aelod gweithredol o’r Gronfa.  Bydd cynnwys

y llythyr yn ymwneud â’r pynciau sy’n derbyn sylw

ar y pryd ym myd CPLlL a’r diwydiant pensiwn yn

gyffredinol.  Defnyddir y llythyr newyddion hefyd i

ddosbarthu gwybodaeth i bensiynwyr nid yn unig

am faterion sydd yn ymwneud â  phensiynau ond

hefyd â materion eraill a fydd o ddiddordeb

iddynt.  Byddwn hefyd yn cyhoeddi a dosbarthu

llythyrau newyddion sy’n ymwneud yn benodol ag

un pwnc yn unig pan fo angen.

Datganiadau Blynyddol am Fudd-daliadau

Anfonir Datganiad Blynyddol am Fudd-daliadau yn

uniongyrchol i gyfeiriad cartref pob aelod oedd yn

cyfrannu i’r Gronfa ar ddiwedd y flwyddyn ariannol

flaenorol.  

Anfonir Datganiadau am  Fudd-daliadau yn

uniongyrchol i gyfeiriad cartref aelodau gohiriedig

hefyd os gwyddys y cyfeiriad presennol.

Llenyddiaeth Ddwyieithog am y Cynllun

Mae’r Awdurdod Gweinyddol yn cynhyrchu ystod

eang o lenyddiaeth am y Cynllun sy’n cael ei

ddosbarthu yn uniongyrchol i gyrff cyflogi ac

aelodau’r Cynllun.  Mae copïau o’r lenyddiaeth hon

yn llunio rhan o’r ddata a ddelir ar wefan y Gronfa.

Gohebiaeth

Mae’r Gronfa yn defnyddio dulliau traddodiadol a

dulliau electronig i anfon a derbyn gohebiaeth.

Bydd yr ymatebion i unigolion yn newis iaith yr

unigolyn dan sylw.

datganiad polisi cyfarthebu

Aelodau’r Cynllun

Darpar Aelodau’r Cynllun

Cyflogwyr y Cynllun

Cyrff Eraill

Staff y Gronfa



Cymorthfeydd / Cyflwyniadau i Weithwyr

Gellir darparu cyfarfodydd ar gyfer grwpiau o

weithwyr ar dderbyn cais.

Cyrsiau Cyn Ymddeol

Mae swyddogion y Gronfa ar gael i fynychu

cyrsiau cyn ymddeol i roi gwybodaeth i aelodau

sydd ar fin ymddeol ynghylch eu hawliadau a

gweithdrefnau Llywodraeth Leol .

Dilysu Bodolaeth - Tystysgrif Bywyd

Mae’r Gronfa yn cynnal ymarferiad blynyddol,

drwy ddulliau gohebu, i gael sicrwydd am barhad

bodolaeth pensiynwyr sy’n derbyn taliadau

pensiwn misol drwy gyfrwng sieciau.

Materion Amrywiol

Bydd y Gronfa Bensiwn yn cysylltu â phob

pensiynwr sy’n cyrraedd 100 oed er mwyn

dathlu’r pen-blwydd arbennig hwn ac os bydd yn

bosib bydd cynrychiolydd priodol y Gronfa

Bensiwn yn ymweld â’r unigolyn.

darpar aelodau’r cynllun

Llawlyfr y Cynllun

Bydd pob darpar aelod newydd o’r Cynllun yn

derbyn, ar ei benodi, llawlyfr y Cynllun gan ei

gyflogwr.

Gwefan

Gall gwefan y Gronfa gynnwys gwybodaeth

benodol ar gyfer unigolion sydd heb ymaelodi.

Bydd yn amlygu’r broses ar gyfer rhoi’r

wybodaeth berthnasol i unigolyn y gall ei

defnyddio i seilio’i benderfyniad arni, yn ogystal a

nodi’r broses weinyddol sydd ynghlwm wrth

ddewis peidio ag ymuno â’r Cynllun. 

Ymgyrch i ddenu Unigolion sydd Heb Ymuno

Bydd y Gronfa yn gofyn am hysbysiad ffurfiol gan

gyflogwyr y Cynllun am unigolion sydd heb

ymuno.  Defnyddir y wybodaeth i ystyried sut i

farchnata’r Cynllun ymhlith grwpiau penodol ac i

lunio llenyddiaeth ac ymgyrchoedd pwrpasol o

bryd i’w gilydd mewn cydweithrediad â chyflogwyr

y Cynllun.

Cyrsiau Sefydlu Corfforaethol

Bydd Swyddogion y Gronfa yn mynychu

digwyddiadau sefydlu ar dderbyn cais i wneud

hynny, er mwyn tynnu sylw darpar aelodau’r

Cynllun at y budd o ymuno â CPLlL.  Yn ogystal

cynigir cymhorthfa “un i un” i ateb ymholiadau

unigol a allai godi mewn cyfarfodydd o’r fath.

Undebau Llafur

Byddwn yn gweithio gyda’r Undebau Llafur

perthnasol i sicrhau bod pawb perthnasol yn deall

y Cynllun. Darperir diwrnodau hyfforddiant ar gyfer

swyddogion canghennau ar dderbyn cais ac

ymdrechir i sicrhau y cyfathrebir yn effeithiol â’r

Undebau Llafur ynghylch pob mater sy’n

ymwneud â phensiynau.

cyflogwyr y cynllun

Canllaw i Gyflogwyr

Mae Canllaw i Gyflogwyr yn cael ei gynhyrchu a

bellach mae ar gael ar wefan y Cynllun i

gynorthwyo cyflogwyr i weithredu eu cyfrifoldebau

gweinyddol o ran pensiynau. Ategir hyn drwy

bennu Swyddog Pensiynau ar gyfer pob cyflogwr i

ddarparu cymorth pan fo angen naill ai dros y ffôn

neu drwy ymweliad personol.

Y Rhyngrwyd

Drwy gysylltu â’r wefan gall cyflogwyr gael y

wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa bensiwn neu

unrhyw ddeddfwriaeth sydd ar fin dod i rym. 

Cyfarfodydd ar gyfer yr Holl Gyflogwyr

O bryd i’w gilydd trefnir cyfarfodydd ar gyfer y

cyflogwyr. Defnyddir yr achlysuron hyn yn benodol

er mwyn rhoi gwybodaeth am faterion strategol o

bwys, newidiadau sylweddol yn y gyfraith ac am

faterion yn ymwneud â’r prisiant tair blynedd.

Mynediad at y System Gyfrifiadurol o Weinyddu

Pensiynau

Gall cyflogwyr mawr gael mynediad, drwy’r

rhyngrwyd, at gofnodion pensiynau eu gweithwyr

presennol, a hefyd at drefniadau cyfrif a all

ddarparu amcangyfrifon yn uniongyrchol i

weithwyr.  Y bwriad, drwy ddatblygu ail fersiwn

o’n system bresennol o weinyddu pensiynau, yw

creu mynediad ehangach at y wefan ac at ddulliau

trosglwyddo data yn electronig.
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cyrff eraill

Mae’r awdurdod yn gweithio’n barhaus i

ymwneud ag awdurdodau y cronfeydd pensiwn

eraill yng Nghymru i werthuso trefniadau

partneriaeth penodol ac yn neilltuol felly ym maes

cyfathrebu’r Cynllun.

Undebau Llafur

Mae’r Undebau Llafur yng Ngorllewin Cymru yn

gwneud gwaith pwysig dros y Cynllun Pensiwn.

Maent yn sicrhau bod manylion ynghylch Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol yn cael eu dwyn at

sylw eu haelodau ac maent yn cynorthwyo mewn

trafodion dan drefniadau trosglwyddo TUPE  er

mwyn sicrhau, lle bynnag y bydd yn bosib, barhad

y mynediad at Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Fforwm Gwybodaeth Cenedlaethol

Ceir cyfle yn y cyfarfodydd hyn i drafod materion

sy’n gyffredin ac i rannu arferion gorau. Mae’r

Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a

Phwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol yn cael eu

cynrychioli yn y cyfarfodydd hyn.

Grwp Swyddogion Pensiynau De a Chanolbarth

Cymru

Mae Swyddogion Pensiynau yr awdurdodau

gweinyddu yn y rhanbarth hwn yn cyfarfod yn

rheolaidd er mwyn rhannu gwybodaeth a sicrhau

dehongliad cyson o reoliadau CPLlL a rheoliadau

eraill.

Seminarau

Mae Swyddogion y Gronfa yn cymryd rhan mewn

seminarau a chynadleddau yn rheolaidd.

staff y gronfa

Cyfarfodydd y Gronfa

Cynhelir cyfarfodydd adran, cyfarfodydd is-adran,

cyfarfodydd gwasanaeth a chyfarfodydd tîm yn

rheolaidd.  Mae unrhyw faterion sy’n dod i’r

amlwg yn y cyfryw gyfarfodydd yn cael eu dwyn at

sylw Uwch Reolwyr a Phrif Swyddogion. 

Y Fewnrwyd

Mae mewnrwydi gwasanaethau yn rhoi’r cyfle i

bob staff gael mynediad at wybodaeth sydd wedi’i

chynnwys mewn llawlyfrau gweithdrefnau,

cyfarwyddyd craidd, cylchlythyron Pwyllgor

Pensiynau Llywodraeth Leol, ac ati. Mae hwn yn

ddull effeithiol o sicrhau bod gwybodaeth ar gael

yn brydlon i’r holl staff yn eu gweithle.

Sefydlu

Mae’n ddyletswydd ar bob aelod o staff i sicrhau

bod dulliau cyfathrebu effeithiol ar gael ar bob lefel

drwy’r holl wasanaeth. 

Mae’r dyletswyddau hyn yn cynnwys cynorthwyo

gyda materion hyfforddiant, cynhyrchu Llawlyfrau

Gweithdrefnau ac arferion Rheoli Tasgau.

Y Rhyngrwyd

Bellach gall y staff ddenfyddio’r rhwydwaith

corfforaethol i gysylltu â’r rhyngrwyd a

chyfleusterau e-bost.

E-byst

Gellir cysylltu â’r staff naill ai drwy eu cyfeiriadau

e-bost personol neu drwy gyfeiriad canolog y

Gronfa : pensiynau@sirgar.gov.uk

Gwefan

Gwefan y Gronfa yw:

www.cronfabensiwndyfed.org.uk

Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol

Y wefan genedlaethol yw: www.lgps.org.uk.  Er

mai prif ddiben y cyfeiriadau hyn yw cyfathrebu’n

allanol, gall staff gael cymorth o’u crychu.  Lle

bydd yn bosib darperir  gwybodaeth ar y

Fewnrwyd hefyd.

  



Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2008-2009 “deg mlynedd o foddhad a balchder”44

diogelu gwybodaeth

Er mwyn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol a

ddelir ar gyfrifiadur, mae Cyngor Sir Caerfyrddin

wedi’i gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae hyn yn caniatau aelodau i wirio bod eu

manylion yn gywir. 

Menter Twyll Genedlaethol

Mae’n ddyletswydd ar yr awdurdod hwn i

ddiogelu’r cronfeydd cyhoeddus y mae’n eu

gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gall ddefnyddio

gwybodaeth i atal a darganfod twyll. Gall hefyd, at

y dibenion hynny’n unig, rannu’r wybodaeth hon

gyda chyrff eraill sy’n gweinyddu cronfeydd

cyhoeddus.  

Cyffredinol

Er bod y Datgnaiad Polisi hwn yn amlinellu’r

dulliau cyfathrebu a fabwysiedir gan yr Awdurdod

Gweinyddu, mae gan Aelodau’r Cynllun, darpar

Aelodau’r Cynllun a’r Cyflogwyr sy’n rhan o’r

Cynllun hefyd gyfrifoldebau o ran sicrhau bod y

wybodaeth sydd ei hangen i gynnal cronfa ddata

gywir o aelodau, yn cael ei darparu’n brydlon.

Adolygu Polisi

Bydd y datganiad hwn yn cael ei adolygu os bydd

unrhyw newidiadau sylweddol ym mholisi

cyfathrebu yr Awdurdod ond bydd yn cael ei

adolygu o leiaf bob blwyddyn.

Deunydd Cyfathrebu Ar Bapur Ffurf (pdf) –

electronig

Gwefan Pryd y Cyhoeddwyd Pryd y

Adolygwyd

Deunydd Cyfathrebu � � � Ar Gael yn Gyson Fel Bo Angen

Llawlyfr y Cynllun � � � Ar Gael yn Gyson Fel Bo Angen

Pecyn Newydd I Ddechreuwyr � � � Ar Gael yn Gyson Fel Bo Angen 

Geirfa Pensiynau � � � Ar Gael yn Gyson Fel Bo Angen

Nodiadau ar Gefndir y Gronfa

Bensiwn

� � � Ar Gael yn Gyson Fel Bo Angen

Llythr Newyddion � � � Yn Flynyddol Fel Bo Angen

Canllaw I Gyflogwyr � � � Ar Gael yn Gyson Fel Bo Angen

Adroddiad o Chyfrifon Blynyddol � � � Yn Flynyddol Yn Flynyddol

Adroddiad Gwerth yr Ystadegydd � � � Bob 3 Mlynedd Bob 3

Mlynedd

Datganiad am y Strategaeth Gyllido � � � Bob 3 Mlynedd Fel Bo Angen

Datganiad Blynyddol 

o Fudd-daliadau

� � � Yn Flynyddol Yn Flynyddol

Tabl Cyfryngau

Mae’n dangos cyhoeddiadau’r Gronfa sydd ar

gael ar eu hamrywiol ffurfiau ynghyd a

gwybodaeth ynghylch amlder eu cyhoeddi a’r

cyfnodau adolygu.



rhagarweiniad

Mae'r Gronfa Bensiwn yn cael ei rheoli gan

Reoliadau a wneir gan yr Adran Cymunedau a

Llywodraeth Leol. O dan ddarpariaethau Rheoliad

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Ad-drefnu

Llywodraeth Leol yng Nghymru) 1995,

trosglwyddwyd swyddogaeth yr awdurdod

gweinyddu i Gyngor Sir Caerfyrddin.   

Er bod cyfraniadau gweithwyr a'r budd-daliadau

sy'n daladwy yn cael eu pennu gan Reoliadau,

mae cyfraniadau cyflogwyr yn cael eu hasesu yn

actiwaraidd wrth brisio gwerth y Gronfa ac mae’r

meysydd lle gellir arfer disgresiwn yn amodol ar

bolisïau lleol sy’n cael eu pennu gan bob Cyflogwr

sy’n rhan o’r Gronfa. 

y prif fudd-daliadau 

• Pensiwn wedi’i Warchod Rhag Chwyddiant a

Chyfandaliad Di-dreth ar ymddeoliad. (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.)
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Cymru yn ennill y Gamp Lawn am

y tro cyntaf ers 27 blynedd

2005-2006
gweinyddu’r gronfa



• Pensiwn Chwyddedig a Chyfandaliad Di-dreth

Chwyddedig wrth ymddeol ar sail afiechyd

gyda mwy na 3 mis o wasanaeth. 

• Marwolaeth mewn Swydd – Cyfandaliad Di-

dreth sy’n werth teirgwaith y cyflog blynyddol

yn daladwy i’r ystad. Hefyd, mae budd-

daliadau Priod, Partneriaid Sifil, a Dibynyddion

yn daladwy.  

• Marwolaeth ar ôl ymddeol – Pensiwn Priod,

Pensiwn Dibynyddion ac mewn rhai

amgylchiadau Cyfandaliad ar Farwolaeth. 

• Trosglwyddo Hawliau Pensiwn i naill ai 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 Cadwedig

wedi'i Warchod rhag Chwyddiant a

Chyfandaliad Di-dreth sydd fel arfer yn

daladwy ar gyrraedd Oed Ymddeol Arferol.  

• Gellir talu cyfraniadau ychwanegol i gynyddu’r

budd-daliadau pensiwn. 

codiadau pensiwn 

Mae pensiynau yn codi bob blwyddyn o dan y

Ddeddf Cynyddu Pensiynau fel y pennwyd yn y

ddeddfwriaeth Nawdd Cymdeithasol yn unol â’r

cynnydd yn y gwahanol fudd-daliadau gwladol.

Cafwyd codiad o 5% mewn pensiynau eleni o 6

Ebrill, 2009, sy'n cynrychioli canran y codiad yn y

Mynegai Prisiau Manwerthu dros gyfnod o 12 mis

hyd at fis Medi, 2008. Fel rheol telir y codiadau

mewn pensiynau i bensiynwyr sy’n 55 oed neu'n

hûn, neu ar unrhyw oed os daeth y swydd i ben

oherwydd afiechyd parhaol neu os derbynnir

pensiwn priod/plentyn. 

Y dyddiadau ar gyfer talu Pensiynau 

Llywodraeth Leol am 2009-2010 yw:  

Menter Twyll Genedlaethol 

Mae'r Awdurdod a'r Gronfa 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 cyflogres y Gweithwyr

a Phensiynwyr. 

Caiff gwybodaeth o'r fath ei chymharu â data

cyrff cyhoeddus eraill, sy'n gymorth i ofalu:  

• bod y defnydd gorau'n cael ei wneud o arian

cyhoeddus 

• nad oes pensiwn yn cael ei dalu i unigolyn

sydd wedi marw 

• bod Pensiwn Galwedigaethol ac incwm drwy

gyflogaeth yn cael eu datgan gan y sawl sy'n

hawlio Budd-dal Tai

eich adain bensiynau  

Heb os, rhoddwyd y sylw pennaf ar ddechrau

2008 i'r materion a oedd yn ymwneud â

chyflwyno trefniadau'r Cynllun Pensiwn

Llywodraeth Leol ar eu newydd wedd. Er

gwaethaf y ffaith nad oedd y rheoliadau llawn a

therfynol wedi cael eu cyhoeddi'n llawn o fewn yr

amserlen a luniwyd gan yr Adran Cymunedau a

Llywodraeth Leol, cyflwynwyd y trefniadau

newydd yn gwbl ddi-drafferth. 

Yn lleol, cafodd nifer o 'sioeau teithiol' yn

amlinellu'r prif newidiadau eu darparu ar gyfer

aelodau'r Cynllun, a hynny mewn amrywiol fannau

cynnal ar draws ardal y Gronfa, ynghyd â

chyfarfodydd a sesiynau hyfforddi penodol i

gyflogwyr.
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30ain Ebrill 2009 

29ain Mai 2009 

26ain Mehefin 2009 

31ain Gorffennaf 2009 

28ain Awst 2009 

30ain Medi 2009 

30ain Hydref 2009 

27ain  Tachwedd 2009 

24ain  Rhagfyr 2009 

29ain Ionawr 2010 

26ain  Chwefror 2010 

31ain  Mawrth 2010 
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Cafodd y trefniadau hyn eu hategu gan ystod o

newyddlenni penodol ynghylch y darpariaethau ar

eu newydd wedd, ynghyd â datblygu ffeithlenni

unigol lle'r oedd y Gronfa'n arwain o ran

cynhyrchu deunydd o'r fath ar sail 'Cymru Gyfan'.

Cedwir y rhain ar wefan y Gronfa, a gafodd ei

hailwampio a'i hail-lansio y llynedd. 

Ynghyd â'r gwaith diweddaru gofynnol o ran y

systemau meddalwedd pensiynau a weithredir, bu

i adolygiad cyffredinol o ddogfennau'r cynllun, gan

gynnwys llawlyfrau gweithdrefnau lleol a gofynion

hyfforddi, sicrhau i'r cyfnod hwn eto fod yn gryn

her. 

Yn ogystal, bu i'ch Adain Bensiynau: 

• Parhau â'r rhaglenni hyfforddi ar gyfer staff

mewnol lle llwyddodd aelod arall eto i ennill

statws Sylfaenol mewn Rheolaeth Pensiynau.

Bernir bod y buddsoddiad hwn, ynghyd â'r

hyfforddiant i'r Cyflogwyr sy'n rhan o'r Gronfa

(gyda staff ychwanegol yn cymryd camau

tuag at ennill statws Diploma llawn mewn

Rheoli Pensiynau), yn allweddol ar gyfer

cyflenwi gwasanaethau effeithiol o ran

gweinyddu pensiynau, a hynny mewn byd o

newidiadau parhaus i reoliadau a

disgwyliadau cynyddol o ran rhanddalwyr. 

• Parhau i lunio a dosbarthu Datganiadau

Budd-daliadau Blynyddol ar gyfer Aelodau

Gohiriedig y Cynllun (unigolion sydd wedi

gadael y Cynllun â hawl i fudd-daliadau

pensiwn yn y dyfodol) ac Aelodau Gweithredol

y Cynllun (y rhai sy'n cyfrannu). Roedd rhan

flaengar gan Gronfa Bensiwn Dyfed unwaith

yn rhagor, a lluniwyd y Datganiadau Budd-

daliadau Blynyddol ar sail Cronfeydd Pensiwn

Cymru gyfan. 

Yn anffodus, nid oedd modd cynnwys rhagolygon

Budd-daliadau Pensiwn Gwladol (fel y gwnaed ar

gyfer Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol

2006) o achos anawsterau yn yr Adran Gwaith a

Phensiynau. Yn wir, yn y datganiad a wnaed gan y

Gweinidog i roi gwybod am yr anawsterau roedd

yr Adran Gwaith a Phensiynau yn eu cael â'r

system, ni roddwyd dyddiad pryd y byddai'r data

hwn ar gael unwaith yn rhagor. 

• 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 (fe'i hailgyflwynwyd

ym mis Ebrill 2006) ar gyfer pob pensiynwr,

gan amlinellu'r codiad yn y pensiwn yn sgil y

dyfarniad ynghylch y codiadau pensiwn

blynyddol. 

• Cymryd rhan ym Menter Twyll Genedlaethol y

Comisiwn Archwilio, yn unol â'r 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'r

arferion gorau o ran gweinyddu'r Cynllun.  Bu

i Gronfa Bensiwn Dyfed gymryd yr awenau o

ran nifer o dasgau, gan gynnwys

Newyddlenni penodol sy'n amlinellu

newidiadau i reolau'r Cynllun, datblygu

Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol ar eu

newydd wedd, a llunio nifer o 'ffeithlenni'

ynghylch agweddau deddfwriaethol

allweddol. 

• Sicrhau, drwy weithdrefn FRS17, bod pob

cyflogwr oedd i gydymffurfio â'r gofynion

cyfrifo hyn ar gyfer pensiynau wedi derbyn y

canlyniadau a'r datgeliadau roedd eu hangen

arnynt erbyn yr amser roedd eu cyfrifon yn

cau. 

• Cyflwyno technoleg delweddu dogfennau

newydd, gyda'r nod tymor hir o gwtogi ar

bapur ac o wella llif y gwaith a therfynau

amser y gwasanaeth i'r holl randdalwyr. 

• Ailwampio ac ail-lansio gwefan y Gronfa

Bensiwn yn sgil trefniadau 2008

  Mae rhestr o gyflogwyr, ar 31 Mawrth 2009, sydd

naill ai’n cymryd rhan yng Nghronfa Bensiwn

Dyfed neu’n gysylltiedig â hi, ynghlwm wrth y

Datganiad o Gyfrifon a welir yn nes ymlaen yn yr

adroddiad hwn.  
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Mae nifer aelodau'r Gronfa fel a ganlyn: 

Yn ychwanegol at y brif rôl o weinyddu'r cynllun

llywodraeth leol a'i ddarpariaethau, mae'r Adain

Bensiynau, drwy gytundeb, yn darparu

gwasanaethau tebyg i'r Prif Gwnstabl a'r Prif

Swyddog Tân drwy weinyddu Cynlluniau Pensiwn

yr Heddlu a'r Frigâd Dân ar gyfer Heddlu Dyfed-

Powys ac Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a

Gorllewin Cymru.  Hefyd, o fis Chwefror 2009,

darpara'r Adain Bensiynau wasanaethau

gweinyddu Pensiwn y Frigâd Dân i Awdurdod Tân

ac Achub Gogledd Cymru. 

cyfraddau cyfraniadau pensiwn

Er bod trefniadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth

Leol ar eu newydd wedd wedi cyflwyno'r cysyniad

o gyfraddau cyfrannu aml-haen a gâi eu hasesu ar

enillion a oedd yn gyfwerth â chyflog amser llawn,

cynghorodd yr Adran Cymunedau a Llywodraeth

Leol y byddai'r band enillion yr asesid cyfraddau

unigol arnynt yn cynyddu'n flynyddol yn unol â'r

Mynegai Prisiau Manwerthu. 

Y canlynol yw'r bandiau enillion/cyfraddau

cyfrannu diwygiedig a fydd yn weithredol o fis

Ebrill 2009:

Mater i bob awdurdod cyflogi yw ystyried a oes

angen adolygu'r bandiau y rhoddwyd aelodau

unigol o'r Cynllun ynddynt ym mis Ebrill 2008.

Yn y gorffennol roedd gan rai 'cyn-weithwyr llaw'

gyfradd gyfrannu a ddiogelwyd, sef 5%; codwyd y

gyfradd hon i 5.25% o fis Ebrill 2008 ac i 5.5% o

fis Ebrill 2009.

ymddeoliadau ar sail afiechyd 

Yn dilyn cyflwyno haenau ar gyfer dyfarniadau ar

sail afiechyd, sy'n cael eu cysylltu ag ardystio gan

farn feddygol annibynnol ynghylch anallu parhaol

unigolyn i gyflawni ei swyddogaeth llywodraeth

leol a'i allu i ymgymryd â 'gwaith cyflogedig' yn y

dyfodol, cynghorodd yr Adran Cymunedau a

Llywodraeth Leol y byddai'r darpariaethau

blaenorol o dan Reoliadau 1997 a'r drefn newydd

o haenau yn parhau i gael eu gweithredu tan 30

Medi 2008 o dan egwyddor "y rhai gorau". 

Ar ôl hynny, daeth y system tair haen i rym, lle

diogelid telerau o dan ddarpariaethau 1997 neu

2008 ond ar gyfer unigolion a oedd yn aelodau o'r

cynllun ar 31 Mawrth 2008 ac a oedd yn 45 oed

neu'n hûn ar y dyddiad hwnnw. 

Cafodd y cyfarwyddyd statudol terfynol ei

gyhoeddi gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth

Leol ym mis Tachwedd 2008. 

Anfonwyd y ddogfen hon at Feddyg Annibynnol y

Gronfa Bensiwn a'r cyflogwyr sy'n rhan ohoni, ac

yna fe'i rhoddwyd ar wefan y Gronfa Bensiynau. 

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys:

• manylion y darpariaethau statudol perthnasol

• eglurhad ynghylch y modd y gweithredir y

darpariaethau afiechyd newydd 

• gwahanol rolau'r Cyflogwr a'r Awdurdod

Gweinyddu pan fo achosion o derfynu

cyflogaeth ar sail salwch 

• mae'r cefndir a manylion datblygu'r polisi wedi

cael eu cynnwys yn yr Atodiad, ynghyd â

thystysgrifau 'model' i'w defnyddio gan

Awdurdodau Gweinyddu/Cyflogi.

Ystod Enillion             Y Bandiau Cyfrannu 

llai na £12,600                         5.5%

£12,600 ac yn llai na £14,700             5.8%

£14,700 ac yn llai na £18,900             5.9%

£18,900 ac yn llai na £31,500             6.5%

£31,500 ac yn llai na £42,000             6.8%

£42,000 ac yn llai na £78,700             7.2%

£78,700+                                       7.5%

Ystadegau Aelodau 31/03/08 31/03/09 

Cyfranwyr 17,884 18,089 

Pensiynwyr Gohiriedig/ 

Heb benderfynu 9,467 10,419

Pensiynwyr 7,906 8,256 

Cyfanswm 35,257                   36,764 
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y rheol 85 mlynedd 

Ni ddaethpwyd i benderfyniad o ran estyn y

mesurau diogelu sy'n gysylltiedig â'r mater hwn,

ac er nad oes cadarnhad ffurfiol wedi cael ei roi,

mae'n annhebygol y bydd rhagor o

ychwanegiadau i'r mesurau diogelwch a

gynhwysir ar hyn o bryd yn y Rheoliadau. O ran

cefndir, dilëwyd y ddarpariaeth 85 mlynedd i

aelodau newydd o 1 Hydref 2006, a chafodd

gwasanaeth pawb oedd yn aelod ar 30 Medi

2006 ei ddiogelu hyd at 31 Mawrth 2008. 

Cafodd rhagor o fesurau diogelwch eu cyflwyno

fel a ganlyn: 

• Diogelwyd, dros gyfnod pontio, wasanaeth a

roddwyd ar ôl 31 Mawrth 2008 o ran

unigolion a fyddai'n bodloni'r darpariaethau

85 mlynedd ac sy'n cyrraedd 60 oed erbyn

31 Mawrth 2016

 • Yn ogystal, rhoddwyd diogelwch sy'n

lleihau'n raddol ar gyfer gwasanaeth a

roddwyd ar ôl 31 Mawrth 2008 o ran

unigolion a fyddai'n bodloni'r darpariaethau

85 mlynedd ac sy'n cyrraedd 60 oed rhwng 1

Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2020.

Dylid nodi nad yw'r mater hwn yn effeithio ar

unrhyw fudd-daliadau a delir o ganlyniad i golli

swydd, neu derfynu cyflogaeth oherwydd salwch

neu wella effeithlonrwydd busnes.

trefniadau i rannu'r costau

Fel rhan o drefniadau'r Cynllun Pensiwn

Llywodraeth Leol ar eu newydd wedd a

gyflwynwyd ym mis Ebrill 2008, cafwyd gwybod

gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol y

byddai rhagor o reoliadau'n cael eu cyflwyno

erbyn 1 Ebrill 2009 i amlinellu trefniadau'r dyfodol

o ran rhannu costau, a thrwy hynny, sicrhau bod y

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn parhau'n

fforddiadwy, yn ddichonadwy ac yn deg i bob

rhanddaliwr, gan gynnwys y trethdalwyr sy'n

sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ddiogel ac yn

ddichonadwy wrth fynd rhagddo.  

Mae ymarferion ymgynghori anffurfiol a ffurfiol

wedi cael eu cynnal gyda'r nod o sefydlu 'cynllun

model' erbyn 1 Ebrill 2011, fel bod ystyriaeth yn

gallu cael ei rhoi i gostau'r gwasanaeth yn y

dyfodol.  

Rhagwelir y bydd yr egwyddor o rannu'r costau

yn adolygu cost gyfredol darparu'r Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol o'r sail bresennol lle

mae aelodau'r Cynllun yn cyfrannu ar gyfradd

sefydlog yn ôl lefelau enillion, tra bo Cyflogwyr,

drwy'r ymarfer prisio, yn talu unrhyw gynnydd yng

nghost y Cynllun drwy gyfraddau wedi eu

hardystio, a thrwy hynny'n ategu'r addewid o

bensiwn. 

Cyhoeddwyd rheoliadau drafft ym mis Tachwedd

2008, ynghyd ag adroddiad cychwynnol gan

Adran Actiwari'r Llywodraeth am 'Gronfa Fodel

Ffug' ar sail y data prisio a ddarparwyd yn 2007.

Daeth y rheoliadau eu hunain i rym ar 1 Ebrill

2009, ac roeddynt yn cyflwyno'r broses ar gyfer

rhannu'r costau. 

Mae'r rheoliadau hyn yn gosod rheidrwydd ar yr

awdurdodau gweinyddu i gyflwyno i Actiwari'r

Gronfa a'r Ysgrifennydd Gwladol ddata cyflawn a

chywir erbyn 31 Awst 2010 (a bob tair blynedd ar

ôl hynny) er mwyn caniatáu i'r Ysgrifennydd

Gwladol gynnal ymarfer prisio ar gyfer cronfa fodel

genedlaethol. 

Hefyd, mae hyn yn gosod rheidrwydd ar yr holl

awdurdodau cyflogi i roi data llawn ac amserol i'w

hawdurdodau gweinyddu, fel bo'r wybodaeth

brisio'n gallu cael ei chyflwyno'n unol ag

amserlenni a lunnir yn statudol.  
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edrych ymlaen

Yn ogystal â'i phrif swyddogaethau, mae eich

Adain Bensiynau yn bwriadu:

• Cyflwyno'r system meddalwedd newydd ar

gyfer gweinyddu pensiynau (Altair), sydd â

chyfleusterau gwell o ran llunio adroddiadau a

threfnu gwaith. 

Hefyd, bydd manteision lleol i'r system o ran

ymdrin ag unigolion sydd â mwy nag un

swydd ar yr un pryd, a bydd yn caniatáu i ni

werthuso dewisiadau yn y dyfodol o ran

datblygu'r we ar gyfer aelodau'r Cynllun a

chyflogwyr sy'n rhan ohono, ac 

• Ar ôl rhywfaint o fwlch, bydd y Datganiadau

Budd-daliadau Blynyddol hyd at 31 Mawrth

yn cynnwys yr hawliadau i fudd-daliadau

gwladol unwaith yn rhagor, sy'n galluogi

aelodau'r cynllun i gael amcangyfrif bras o

werth yr hawliadau ar gyrraedd oed ymddeol

gwladol. 

Hyd yn oed yn y sefyllfa economaidd sydd ohoni,

mae aelodau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

wedi cael sicrwydd bod gwarantau a diogelwch

statudol ynghlwm wrth eu budd-daliadau. 

Yn ystod 2010 byddwn yn camu ymlaen i'r

ymarfer prisio nesaf, ac yn rhoi sylw i

ganlyniadau'r ymarfer rhannu costau, felly nid oes

seibiant o ran hyd a lled y newid a'r galwadau. 

Felly priodol fyddai i mi ddiolch i'r holl staff sy'n

ymwneud â gweinyddu'r Cynllun am eu

hymroddiad a'u gallu i ymdopi â newid a bodloni

gofynion sy'n cyson newid o ran y rheoliadau a'r

rhanddalwyr.      

y tim gweinydduˆ
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A dweud y lleiaf, mae wedi bod yn flwyddyn

brysur o ran newyddion ariannol. Oddi ar i fersiwn

y llynedd o’r erthygl hon gael ei hysgrifennu,

rydym wedi gweld yn y byd ariannol

ddigwyddiadau nas gwelwyd mo'u bath (o leiaf yn

ystod fy oes i). 

Mae'n debygol y bydd effaith y digwyddiadau hyn

i'w theimlo mewn rhai cylchoedd am amryw

flwyddyn i ddod, yn enwedig lle mae'r effeithiau

ehangach yn treiddio iddynt yn araf. Mae hyn yn

sicr yn wir yn y byd pensiynau lle mae'r pwysau

cyllido wedi peri i nifer mawr o gyflogwyr sector

preifat gau, i aelodau newydd neu i bawb, eu

cynlluniau pensiwn sy'n seiliedig ar dâl terfynol y

gweithiwr. 

Sut felly mae hyn i gyd wedi effeithio ar Gronfa

Bensiwn Dyfed?      

Roedd y marchnadoedd buddsoddi yn her

eithriadol am y flwyddyn hyd 31 Mawrth 2009.

Mae adenillion negyddol mawr ar fuddsoddiadau

wedi bod yn beth cyffredin ar draws y Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol a hyn yn bennaf fu wrth

wraidd y sefyllfaoedd cyllido dros y cyfnod. 

Mae'r gwerth a roddir ar y rhwymedigaethau yn

cael ei gyfrifo gan yr actiwari, sy'n ystyried amryw

amgylchiadau'r farchnad. Yn y flwyddyn

ddiwethaf, amrywiodd yr amgylchiadau yn y

farchnad yn ddirfawr. 

Mae arenillion wedi bod yn codi ac yn gostwng yn

ddramatig dros gyfnodau cymharol fyr wrth i'r

farchnad gael anhawster deall beth fydd

goblygiadau llawn pob datblygiad newydd sy'n

cael sylw'r penawdau ariannol. 

Y ffaith fod rhai o'r datblygiadau wedi bod

yn ddigyffelyb yw'r union beth sydd wedi

cyfrannu at yr ansefydlogrwydd – mae'r

anhysbys yn creu ansicrwydd ychwanegol

ynghylch y dyfodol. 

I gynlluniau pensiwn, mae ansefydlogrwydd o'r

fath o ran gwerthoedd asedau a

rhwymedigaethau yn golygu y gall fod yn waith

dyrys monitro'r cynnydd yn y cyllido.  

I'r perwyl hwn, mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi

gofyn i gwmni Mercer gynnal Adolygiad Cyllido ac

Interim o'r sefyllfa actiwaraidd. Bydd hwn yn rhoi'r

newyddion diweddaraf am ganlyniadau'r prisio

actiwaraidd llawn diwethaf a gafodd ei gynnal ar

31 Mawrth 2007. 

Bydd yr adolygiad interim yn ystyried y prif

ffactorau sy'n effeithio ar y sefyllfa gyllido, a

grybwyllwyd uchod. Yn ogystal, bydd

dadansoddiad manwl o'r profiad o ran ystadegau

marwolaethau yn cael ei gynnal er mwyn monitro

hirhoedledd aelodau Cronfa Bensiwn Dyfed. 

Mae'r dadansoddiadau mwyaf diweddar wedi

dangos bod aelodau wedi bod yn byw yn hwy ac

yn hwy. Er bod hyn yn newyddion da i'r aelodau,

mae goblygiadau o ran y costau i'r Gronfa gan fod

pensiynau'n cael eu talu am gyfnod hwy, felly

mae'n bwysig monitro'r tueddiadau. 

safbwynt yr actiwari
2008-2009: adegau na welwyd eu tebyg o'r blaen yn y byd ariannol… 



Bydd yr adolygiad interim yn rhoi diweddariad

ynghylch y sefyllfa gyllido a bydd yn fodd o

ystyried y polisi cyllido ymhell cyn y prisio

actiwaraidd llawn nesaf sydd i'w gynnal yn 2010,

ond mae'n annhebygol y bydd newidiadau di-oed

yn y cyfraddau cyfrannu. Bydd cyfraddau

cyfrannu'r cyflogwyr yn cael eu hadolygu'n ffurfiol

y tro nesaf y bydd prisio actiwaraidd, a rhagwelir y

bydd y cyfraddau cyfrannu’n cael eu diwygio, ac y

bydd y cyfraddau newydd yn weithredol o'r 1

Ebrill 2011 ymlaen.       

Gall y polisi cyllido gael ei lunio a'i drafod

gan ystyried y nod tymor hir. Mae Cronfa

Bensiwn Dyfed yn ymrwymiad tymor hir a

gefnogir gan y Llywodraeth. Mae i’r

ddarpariaeth pensiynau sector preifat nifer o

ofynion a chyfundrefnau cyllido sy’n golygu

bod ei safbwynt yn un tymor byrrach. Nid

yw'r gofynion hyn yn berthnasol i'r Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol. 

Golyga hyn nad oes yn rhaid i'r pwysau cyllido

tymor byr a wyneba pensiynau sector preifat gael

eu teimlo i'r fath raddau gan y Cynllun Pensiwn

Llywodraeth Leol. 

I gloi, ar ôl sôn am y gofid a'r gwae o ran

adenillion gwael ar fuddsoddiadau am y flwyddyn

yn diweddu 31 Mawrth 2009, mae'n debyg y

dylwn roi sylw anrhydeddus i'r marchnadoedd

buddsoddi rydym wedi eu gweld dros y ddau fis

dilynol. 

Mater i eraill fydd penderfynu ai dyma'r 'egin o

obaith' diarhebol hynny, ond a dweud y lleiaf,

byddwn i yn dweud ei fod yn arwydd calonogol ar

lwybr hirdymor y cynllun cyllido.
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Cyfres newydd Doctor Who yn cael ei

ffilmio yng Nghymru gan BBC Cymru

rhagair esboniadol

Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn wedi’u nodi ar y

tudalennau canlynol ac yn cynnwys gwybodaeth

am sefyllfa ariannol, perfformiad a chymhwysedd

ariannol y Gronfa am y flwyddyn 2008-2009.

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 ag Adroddiadau Ariannol

Cynlluniau Pensiwn - Datganiad o Arfer a

Argymhellir (Diwygiwyd Mai 2007) a gyhoeddwyd

gan Grŵp Cyfrifwyr Ymchwil i Bensiynau (PRAG)

yn ychwanegol i’r Polisïau Cyfrifeg a nodir yn

nodyn b.  

Y prif gyfrifon ac adroddiadau sydd wedi’u cyn-

nwys yn y Gyfriflen hon yw:

• Cyfrif y Gronfa.

• Datganiad Asedau Net 

• Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol.

cyfriflen 

2006-2007



2007-08 Cyfraniadau a Budd-daliadau Nodyn 2008-09 

£'000 £'000

Incwm

Cyfraniadau Derbyniadwy

38,749 Oddi wrth Gyflogwyr ch 41,599

14,343 Oddi wrth Weithwyr/Aelodau ch 15,822

4,774 Gwerthoedd Trosglwyddo Tuag i Mewn d 4,487

0 Arall dd 4

57,866 61,912

Gwariant

-35,806 Pensiynau yn Daladwy -38,595

Budd-daliadau Swm Un-taliad yn Daladwy

-8,553 - Ymddeoliadau -10,106

-493 - Grantiau Marwolaeth -2,114

-138 Pensiynau Symudol 0

-1,852 Ymadawyr e -2,062

Costau gweinyddol ac eraill a Dalwyd

-1,040 gan y Cynllun f -1,123

-47,882 -54,000

Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net o'r

9,984 trafodion gydag Aelodau 7,912

Elw ar y Buddsoddiadau

20,178 Incwm o'r Buddsoddiadau ff 22,113

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y Farchnad

18,774 Wedi'i Realeiddio -58,627

-68,678 Heb ei Realeiddio g -167,407

-1,655 Treualiadau Rheoli'r Buddsoddiadau ng -1,239

-31,381 Elw Net ar y Buddsoddiadau -205,160

-21,397 Cynydd (Gostyngiad) Net yn y Gronfa yn ystod y Flwyddyn -197,248

1,109,090 Asedau Net y Cynllun ar Ddechrau'r Flwyddyn 1,087,693

1,087,693 Asedau Net y Cynllun ar Ddiwedd Y Flwyddyn 890,445

cyfrif y gronfa

cyfrif y gronfa am y flwyddyn yn diweddu 31 mawrth 2009
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2007-08 2008-09

£'000 Asedau a Fuddsoddwyd: Nody £'000

Gwarannau Llog Sefydlog

0 -Sector Cyhoeddus 0

160,374 -Eraill 127,296

411,515 Ecwitis a Ddyfynnwyd 335,287

165,451 Gwarannau Wrth Indecs 134,096

10,238 Cronfeydd o fath Ariannol 10,070

5,609 Unedau Hylifedd 7,925

331,166 Cwmnïau Buddsoddi – Eraill 268,867

1,084,353 Cyfanswm y Buddsoddiadau l 883,541

6,067 Buddsoddiadau gyda CCC 5,286

6,488 Dyledwyr m 3,354

8,640

-9,215 Credydwyr    m -1,736

3,340 Asedau Net Presennol n 6,904

1,087,693 Cyfanswm yr Asedau Net 890,445

datganiad asedau net

2007-08 2008-09

£'000 £'000

1,109,090 Asedau Net ar Ddechrau’r Flwyddyn 1,087,693

28,507 Arian Newydd Net a Fuddsoddwyd 28,786

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau  
ar y Farchnad

18,774 -Wedi’i realeiddio -58,627

-68,678 -Heb ei realeiddio j -167,407

1,087,693 Asedau Net ar Ddiwedd y Flwyddyn 890,445

cysoniad o’r symudiadau yn asedau net y gronfa

nodiadau ar gyfrifon y gronfa bensiwn

(a) Y Cynllun

Mae’r Awdurdod yn gweinyddu’r Gronfa Bensiwn i ddarparu pensiynau a

budd-daliadau eraill i weithwyr y tri Cyngor Sir a gweithwyr gwahanol gyrff

rhestredig ac eraill y caniatawyd iddynt ymuno â’r Gronfa, sydd wedi eu lleoli

yn hen ardal ddaearyddol Dyfed.  Mae’r cynllun yn eithrio athrawon a

darlithwyr, staff yr heddlu a’r gwasanaeth tân, gan fod trefniadau eraill wedi’u

gwneud ar gyfer y rhain.  Mae cyfradd y cyfraniadau sydd i’w gwneud gan

weithwyr, a’r budd-daliadau sy’n daladwy, yn cael eu rheoli.  Roedd yna

18,089 o bobl yn cyfrannu i'r gronfa a thalwyd budd-daliadau i 8,256 o

bensiynwyr ar ddiwedd y flwyddyn.  Mae'r ffigyrau hyn yn adlewyrchu'r safle

a gofnodwyd ar 31 Mawrth 2009 ond maent yn dueddol i newid wedi

diwedd y flwyddyn oherwydd datganiadau yn cael eu derbyn wedi'r dyddiad

hwn.

(b) Polisïau Cyfrifeg - Sail Paratoi’r Cyfrifon

Mae’r cyfrifon wedi cael eu paratoi ar sail croniadau gyda’r buddsoddiadau

yn cael eu cyfrif yn ôl eu Gwerth ar y Farchnad.  Nid yw’r cyfriflenni yn

cynnwys y rhwymedigaethau i dalu pensiynau a budd-daliadau eraill ar ôl

31ain Mawrth, 2009.

(c) Rheoli’r Gronfa

Mae asedau’r Gronfa yn cael eu rheoli gan Barclays Global Investors yn unig.

Serch hynny, bydd yr arian sy’n weddill yn cael ei fuddsoddi yn y farchnad

arian gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel yr awdurdod arweiniol.  Fodd bynnag,

mae’r polisi buddsoddi cyffredin a monitro perfformiad wedi cael ei

ddirprwyo i’r Panel Buddsoddi.  Bydd y panel hwn yn cwrdd yn chwarterol

ac mae’n cynnwys aelodau, swyddogion, ymgynghorydd annibynnol a

Rheolwyr y Gronfa.



(ch) Cyfraniadau Derbyniadwy

Mae’r cyfraniadau a dderbyniwyd oddi wrth

aelodau a chyflogwyr fel a ganlyn:-

(d) Trosglwyddo i’r Cynllun

(dd) Incwm Arall

(e) Taliadau i Ymadawyr a Thaliadau Mewn

Perthynas â Hwy

(f) Treuliau Gweinyddol

Mae cyfran o gyflogau swyddogion perthnasol

(ynghyd ag argostau) wedi’u cynnwys ar sail

yr amser a dreuliwyd ar Weinyddu a Rheoli’r

Gronfa.

(ff)

Incwm ar Fuddsoddiadau 

Derbyniwyd incwm ar fuddsoddiadau fel a

ganlyn:
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2007-08 2008-09
£'000 £'000

Cyflogwr

32,274 Arferol 34,875

0 Cyllido'r Diffyg 0

6,475 Ychwanegiadau 6,724

38,749 41,599

Gweithwyr

14,298 Arferol 15,795

45 Gwirfoddol Ychwanegol 27

14,343 15,822

2007-08 2008-09

£'000 £'000

0 Incwm Gweinyddiaeth 4

0 4

2007-08 2008-09

£'000 £'000

-136 Ad-daliadau i aelodau

yn gadael y gwasanaeth

-37

0 Taliadau i aelodau yn

ymuno â chynllun y

wladwriaeth

0

0 Prynu blwydd-daliadau i

gyfateb y budd-daliadau

cadwedig

0

0 Trosglwyddiadau grŵp i

gynlluniau eraill

0

-1,716 Trosglwyddiadau unigol i

gynlluniau eraill

-2,025

-1,852 -2,062

2007-08 2008-09

£'000 £'000

0 Trosglwyddiadau grwp 

o gynlluniau eraill

0

4,774 Trosglwyddiadau unigol 

o gynlluniau eraill

4,487

4,774 4,487

2007-08 2008-09
£'000 £'000

174 Llog o warannau llog sefydlog 262

15,600 Difidendau Ecwitis 18,076

3,145
Incwm o warannau llog 
sefydlog 2,623

Incwm o gerbydau buddsoddi 

716 cyfun 762

0 Rhent net o eiddo 0

518 Llog ar adneuon ariannol 460

0

Cyfran o elw/colledion 

partneriaid a mentrau ar y cyd 0

25 Incwm arall -70

20,178 22,113

2007-08 2008-09

£'000 £'000

-947 Gweinyddu a phrosesu -996

-70 Ffioedd actiwaraidd -98

-7 Ffi archwiliad -13

-16 Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol

eraill

-16

-1,040 -1,123



Gwerth ar Cost Elw Gwerth Pris Yn ol

01/04/2008 o brynu o werthu y Farchnad 31/03/2009

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwarannu

llog sefydlog 160,374 3,381 -31,007 -5,452 127,296

Ecwitis 411,515 402,917 -409,815 -69,330 335,287

Gwarannau wrth indecs 165,451 56,317 -71,241 -16,431 134,096

Trefniadau buddsoddi

cyfun 341,404 24,635 -10,908 -76,194 278,937

Eiddo 0.2 0 0 0 0.2

Arall 0 0 0 0 0

Buddsoddiadau AVC 0 0 0 0 0

1,078,744 487,250 -522,971 -167,407 875,616

Adnau ariannol 5,609 7,925

1,084,353 883,541
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2007-08 2008-09

£'000 £'000

-1,  625 Gweinyddiaeth, rheolaeth, a gofal -1,211

-30 Gwasanaethau mesur perfformiad -28

-1,655 -1,239

(h) Prisio’r Buddsoddiadau

Mae’r buddsoddiadau a nodir yn y datganiad

asedau net yn cael eu dangos yn ôl eu gwerth

ar y farchnad (pris cynnig ar 31ain Mawrth,

2009.

Mae buddsoddiadau a gedwir mewn arian

tramor wedi cael eu prisio a’u newid i’w

gwerth sterling gan ddefnyddio’r cyfraddau

cyfnewid perthnasol oedd yn ddilys ar 31ain

Mawrth, 2009.

(g) Buddsoddiadau 

Yn ystod y flwyddyn prynwyd gwerth £487m

o fuddsoddiadau a gwerthwyd gwerth

£523m. Gwnaed colled net o £59m ar y

gwerthiannau.  Mae’r costau prynu wedi’u

cynnwys ym mhris pryniant y buddsoddiadau.

(ng) Treuliau Rheoli Buddsoddiadau
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2007-08 2008-09

Gwerth ar bapur Gwerth ar y farchnad Math o Fuddsoddiad Gwerth ar bapur Gwerth ar y farchnad

£'000 £'000 £'000 £'000

Llog Sefydlog

0 0 - Sector Cyhoeddus DU 0 0

143,384 160,374 - Corfforaethol DU 115,758 127,296

Ecwitis

434,751 411,504 Ecwitis a Ddyfynnwyd DU 427,852 335,285

0 11 Ecwitis a Ddyfynnwyd Dramor 0 2

Gwarannau Wrth Indecs

138,156 165,451

Wedi eu dyfynnu gan Sector Cyhoed-

dus y DU 123,234 134,096

Cyfryngau Buddsoddi ar y Cyd

Cronfeydd a Rheolir DU

9,936 10,238 - GASL 9,936 10,070

5,609 5,609 - Unedau Hylifedd 7,925 7,925

Cwmnïau Buddsoddi DU

276 279 - Eiddo 1,277 1,243

246,815 330,887 - Eraill 259,540 267,624

0 0 Eiddo 0 0

978,927 1,084,353 Cyfansymiau 945,522 883,541

2007-08 2008-09

Gwerth

ar bapur

Gwerth 

ar y 

farchnad

Dadansoddiad

Daearyddol

Gwerth ar

bapur

Gwerth 

ar y

farchnad

£'000 £'000 £'000 £'000

726,503 747,845 DU 678,057 607,989

67,914 119,854 Ewrop (heb DU) 78,407 92,297

107,263 102,067 UD 103,892 85,051

37,343 35,852 Japan 37,343 30,168

39,904 78,735 Eraill 47,823 68,036

978,927 1,084,353 Cyfansymiau 945,522 883,541

Gweler isod ddadansoddiad o fuddsoddiadau’r

Gronfa Bensiwn, sydd oll yn Fuddsoddiadau

Rhestredig:

Nodir:    Bellach rhoddir gwerth ar fuddsoddiadau yn ôl y pris  cynnig yn hytrach na phris canol y

farchnad. Hefyd mae ffigyrau cymharol 2007-08 wedi cael eu haddasu i'w pris cynnig yn unol â'r

Datganiad o'r Arfer a Argymhellir (SORP) ar gyfer Pensiynau 2007. 

y tim buddsoddiˆ
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2007-08 2008-09

£'000 £'000

2,578

Cyfraniadau dyledus gan

gyflogwyr 2,777

-175 Budd-daliadau heb eu talu -588

6,068 Balansau ariannol 5,287

3,908 Asedau Cyfredol Eraill 576

-9,039

Rhwymedigaethau Cyfredol

Eraill -1,148

3,340 6,904

(j) Dyledwyr a Chredydwyr 

O gymharu â’r flwyddyn yn diweddu 31

Mawrth 2008 mae nifer y Dyledwyr wedi

gostwng yn y flwyddyn yn diweddu 31

Mawrth 2009.  O gymharu â’r flwyddyn yn

diweddu 31 Mawrth 2008 mae nifer y

Chredydwyr wedi gostwng yn y flwyddyn yn

diweddu 31 Mawrth 2009. 

(l) Asedau a Rhwymedigaethau Net Presennol

Mae rhestr o’r rhain wedi’u nodi isod:

(ll) Trethiant

Treth ar Werth

Gan mai’r Cyngor Sir yw’r Awdurdod sy’n

gweinyddu’r Gronfa, gellir adennill TAW ar

holl Weithgareddau’r Gronfa.  Dangosir y

cyfrifon heb y ffigurau TAW.

Treth Incwm Prydain

Cronfa gymeradwy eithriedig yw’r Gronfa

Bensiwn, ac o’r herwydd ni chodir Treth

Incwm Prydain ar unrhyw incwm o’r

buddsoddiadau.

Mae unrhyw dreth ataliedig, na ellir ei

adennill, ar incwm o fuddsoddiadau mewn

gwledydd tramor wedi’i dynnu o’r incwm.

(m) Sicrhau bod y Gronfa yn Ddigonol 

Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn, fel ag y

maent, yn gofnod hanesyddol o

drosglwyddiadau sydd eisoes wedi digwydd.

Mae’n amlwg yn hollbwysig fod yr hyn sydd

yn y gronfa yn ddigon, nid yn unig i gwrdd â’r

rhwymedigaethau presennol ond hefyd i dalu

pensiynau a rhwymedigaethau eraill ymhell i’r

dyfodol.  Fel y gellir diogelu’r goblygiadau hyn

bydd digonolrwydd buddsoddiadau a

chyfraniadau y Gronfa mewn perthynas â’i

ymrwymiadau cyffredinol, yn cael ei hadolygu

bob tair blynedd gan gwmni annibynnol o

actiwarïau proffesiynol.

Mae gofynion cyllido y Gronfa wedi’u nodi yn

y Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi.  Y

gofyniad yw bod asedau’r Gronfa yn cyfateb

i’w rhwymedigaethau, neu eu bod yn fwy na’i

rhwymedigaethau h.y. mae’r Gronfa’n

parhau’n ddiddyled.  Rhaid i’r cyfraddau

cyfrannu y mae’n ofynnol i’r cyflogwyr sy’n

perthyn i’r Gronfa eu talu, gael eu pennu ar

lefel fydd yn sicrhau bod y Gronfa yn parhau’n

ddiddyled dros gyfnod o amser y cytunwyd

arno.

(n) Trosglwyddiadau Partïon Perthnasol

Mae trosglwyddiadau materol gyda Phartion

Perthnasol wedi'u datguddio mewn mannau

eraill yn y Datganiad Cyfrifon

(o) Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol

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: Standard Life, lle mae

ystod o ddewisiadau o ran buddsoddi ar gael,

ac Equitable Life, ar gyfer Yswiriant Bywyd

ychwanegol.

Aelodau unigol y Cynllun sydd i bennu faint y

maent am gyfrannu (yn amodol ar derfynau a

bennwyd gan y Cyllid Gwladol) ac ar elfennau

neu gynnwys y buddsoddiad.



Aberaeron yn dathlu ei

Ddeucanmlwyddiant.
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Cynhaliwyd prisiant actriwaraidd o’r Gronfa ar 31

Mawrth 2007 i bennu’r cyfraddau cyfrannu o 1

Ebrill 2008 i 31 Mawrth 2011.  Mae’r canlyniadau

wedi’u cynnwys yn fy adroddiad a’r dystysgrif

dyddiedig 28ain Mawrth 2008.

Gwerth asedau’r Gronfa ar y farchnad ar

ddyddiad y prisiant oedd £1,109.1 miliwn ac

roedd yn cynrychioli 92 y cant o rwymedigaethau

cronedig y Gronfa gan ganiatáu ar gyfer codiadau

cyflog yn y dyfodol.

Roedd y dystysgrif hon yn dangos mai lefel y

cyfraniadau oedd yn ofynnol i’r Awdurdodau

Unedol perthnasol eu talu i’r Gronfa o’r 1af  Ebrill,

2008 oedd:

datganiad gan yr actiwari

ymgynghorol

Canran o’r Tâl Pensiynadwy bob Blwyddyn

2008/09 2009/10 2010/11

Cyngor Sir Gâr 15.1 15.8 16.6

Cyngor Sir

Ceredigion 13.2 14.2 15.2

Cyngor Sir Benfro 13.3 14.0 14.7

2007-2008
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Mae’r cyfraddau cyfrannu, fel y disgrifir, yn

cynnwys cyfradd gyffredin o 13.1 y cant o’r cyflog

pensiynadwy bob blwyddyn, ynghyd ag addasiad

i’r gyfradd gyffredin sy’n berthnasol i

amgylchiadau unigol pob cyflogwr.  Arweiniodd

hyn at y cyfraddau a nodir uchod.

Y gyfradd gyfrannu gyffredin yw’r gyfradd sydd -

yn ychwanegol at y cyfraniadau a dalwyd gan yr

aelodau - yn ddigonol i gwrdd â 100 y cant o’r

rhwymedigaethau sy’n codi o ran gwasanaeth ar

ôl y prisiant, a bwrw bod y rhagdybiaethau a

wnaed adeg y prisiant yn cael eu gwireddu.  Mae

ychwanegiadau neu ostyngiadau i’r gyfradd

gyffredin yn adlewyrchu nodweddion neilltuol

aelodau’r Gronfa ym mhob Cyngor perthnasol.

Hefyd, mae’r cyfraddau wedi cael eu haddasu i

ganiatáu am warged neu ddiffyg yng ngwerth

cyfran dybiannol pob Cyngor o asedau’r Gronfa

uwchlaw neu o dan 100 y cant o’r

rhwymedigaethau cronedig, gan ganiatáu ar gyfer

codiadau cyflog yn y dyfodol ar gyfer yr aelodau

sy’n gweithio.  Mae’r gwahaniaeth yn cael ei

ledaenu dros gyfnod o 20 mlynedd. 

Mae’r cynllun cyllido a fabwysiadwyd i asesu

cyfraniadau pob cyflogwr unigol yn cydymffurfio â

Datganiad y Strategaeth Gyllido (DSG).  Bydd y

gwahanol ddulliau a fabwysiedir i weithredu’r

codiadau mewn cyfraniadau a’r cyfnodau adennill

diffygion yn unol â’r rhai a bennwyd gan broses

ymgynghori DSG.

Yn ogystal â’r cyfraddau cyfrannu a nodir bydd y

cyflogwr, er mwyn caniatáu ar gyfer

rhwymedigaethau ychwanegol sy’n codi yn sgil

ymddeoliad cynnar (ar wahân i rai a achosir gan

afiechyd) yn gwneud taliadau i’r Gronfa (os na

fydd wedi’i nodi’n benodol fel arall yn yr

adroddiad).

Mae’r cyfraddau cyfrannu wedi cael eu cyfrif gan

ddefnyddio’r dull actiwaraidd o broffwydo gwerth

unedau, ac roedd y prif ragdybiaeth actiwaraidd

fel a ganlyn:

Cyfradd yr elw ar fuddsoddiadau

- cyn ymddeol 6.9 % 6.5 %

y flwyddyn y flwyddyn

- ar ôl ymddeol 5.4 % 6.5 %

y flwyddyn y flwyddyn

Cyfradd y codiad 4.85 % 4.5 %

mewn cyflogau y flwyddyn y flwyddyn

Cyfradd y codiad 3.1 % 2.75 % 

mewn prisiau y flwyddyn mewn prisiau

Ar gyfer

rhwymedigaethau

Gwasanaeth

Blaenorol

Ar gyfer

rhwymedigaethau

Gwasanaeth  yn y

Dyfodol

Mr Alan Bacon

Cydymaith Hŷn 

Mercer
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cyfraddau cyfrannu y cyrff cyflogi a’r cyfraniadau sydd i’w

derbyn 2008-09

Awdurdodau Unedol

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Benfro

Cyflogwyr Sylweddol Eraill

Prifysgol Cymru

Coleg Sir Benfro

Coleg Ceredigion  

Coleg Sir Gar

Coleg y Drindod Caerfyrddin

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Gwasanaeth Prawf Dyfed-Powys

Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys

Awd.Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru

Pwyllgor Llysoedd Ynadon Dyfed-Powys

Cyflogwyr Eraill

Tribiwnlys Prisio Gorllewin Cymru

Cyngor Tref Hwlffordd

Cyngor Tref Caerfyrddin

Cyngor Tref Llanelli

Cyngor Gwledig Llanelli

Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod

Bwrdd Claddu Llanelli

Cyngor Cymuned Llangennech

Cyngor Cymuned Gorslas

Cyngor Cymuned Llanarthne

Cyngor Tref Cydweli

Cyngor Tref Penbre a Phorth Tywyn

13.2

15.1

13.3

20.2

10.0

12.0

11.2

11.0

13.6

14.1

13.6

14.2

0.0

8,416

26,270

11,857

46,543

93

489

191

1,024

485

577

945

3,276

1,152

51

8,283

5,555

19,670

9,261

34,486

183

136

195

637

249

314

639

1,053

522

455

4,383

Cyfanswm Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau 

Cyrff a Dderbyniwyd Cyfradd sydd  Cyfraniad sydd 

i’r Gronfa i’w derbyn i’w talu  

% £'000 £'000
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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 ei

hadennill.

Cyfran i’w hadennill %

Cyngor Tref Aberdaugleddau 100

DVLA 100

NHS 100

Awdurdod Dŵr Cymru 100

Ystadegau Aelodau

Cyfranwyr

Pensiynwyr Gohiriedig

Pensiynwyr

Cyfanswm

Mae'r ffigyrau hyn yn adlewyrchu'r safle a

gofnodwyd ar 31 Mawrth 2009 ond maent yn

dueddol i newid wedi diwedd y flwyddyn

oherwydd datganiadau yn cael eu derbyn wedi'r

dyddiad hwn.
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Cyngor Cymuned Llannon

Cyngor Tref Aberdaugleddau 

Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr

Cyngor Llyfrau Cymru

Pwll Nofio Hwlffordd

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr

Ifanc Sir Gaerfyrddin

Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberteifi

Prism

Cartref Cheshire y Cwm

Cymdeithas Cymuned a Chwaraeon

Arberth a’r Cylch

Iaith Cyf

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru

Cyngor Tref Aberystwyth

Gyrfa Cymru Gorllewin     

Canolfan y Teulu, Caerfyrddin

PLANED

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Ceredigion 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Sir Gaerfyrddin

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Sir Benfro

Menter Bro Dinefwr

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Gorllewin Sir Gar

Menter Castell Nedd Port Talbot

Mencap

Cyngor Tref Aberaeron

Eraill  

11.2

35.9

9.5

7.6

15.9

21.5

13.2

7.4

9.6

11.3

12.2

10.5
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7.7

7.7

7.7

21.6

12.1

124

5

6
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31

11
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7
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6
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1

129

2,595

57,421
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6
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13

9
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2

0

9

30

0

0

0

0

9

0

0

10,429

11,946

50,815

Cyfanswm Cyrff a Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau 

Dderbyniwyd i’r Gronfa Cyfradd sydd i’w derbyn  Cyfraniad sydd i’w talu  

% £'000 £'000
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17,884

7,430

7,906

33,220

31.03.09

18,089

8,594

8,256

34,939
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Datganiad gan yr Archwilydd

Annibynnol i Aelodau Awdurdod

Gweinyddu Cronfa Bensiwn

Llywodraeth Lleol Dyfed

Yr wyf wedi archwilio cyfrifon y gronfa bensiwn a'r

nodiadau perthnasol a geir yn Adroddiad

Blynyddol 2008/2009 Cronfa Bensiwn Dyfed i

gadarnhau a ydynt yn gyson â chyfrifon y gronfa

bensiwn a'r nodiadau perthnasol a geir yn y

Datganiad Cyfrifon a luniwyd gan Gyngor Sir

Caerfyrddin ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31

Mawrth 2009 yr awdurdodwyd eu cyhoeddi ar 30

Medi 2009. Mae cyfrifon y gronfa bensiwn yn

cynnwys Cyfrif y Gronfa a'r Datganiad ynghylch

Asedau Net.

Cyfrifoldebau’r Awdurdod Gweinyddu a

Chyfrifoldebau'r Archwilydd Annibynnol

Yr Awdurdod Gweinyddu, sef Cyngor Sir

Caerfyrddin, sy’n gyfrifol am lunio'r Adroddiad

Blynyddol. Fy nghyfrifoldeb i yw cyflwyno fy marn

am gysondeb cyfrifon y gronfa bensiwn a'r

nodiadau perthnasol a geir yn yr Adroddiad

Blynyddol â chyfrifon y gronfa bensiwn a'r

nodiadau perthnasol a geir yn Natganiad Cyfrifon

yr Awdurdod Gweinyddu. Yr wyf hefyd yn darllen y

wybodaeth arall a geir yn yr Adroddiad Blynyddol

ac yn ystyried y goblygiadau i'm hadroddiad os

dof i wybod am unrhyw gamddatganiadau neu

anghysonderau o bwys sy’n ymwneud â chyfrifon

y gronfa bensiwn. 

Sail y Farn

Cynheliais fy adolygiad o'r Adroddiad Blynyddol

yn unol â gofynion Safon Ryngwladol 720  (y

Deyrnas Unedig ac Iwerddon) ar gyfer Archwilio

‘Other information in documents containing

audited financial statements’ a gyhoeddwyd gan y

Bwrdd Arferion Archwilio. 

Cynlluniais fy ngwaith ac ymgymryd ag ef er mwyn

cael sicrwydd rhesymol fod cyfrifon y gronfa

bensiwn a'r nodiadau perthnasol a geir yn yr

Adroddiad Blynyddol yn gyson â chyfrifon y gronfa

bensiwn a'r nodiadau perthnasol a geir yn y

Datganiad Cyfrifon a luniwyd gan Gyngor Sir

Caerfyrddin. 

Y Farn

Yn fy marn i, mae cyfrifon y gronfa bensiwn a'r

nodiadau perthnasol a geir yn Adroddiad

Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed yn gyson â

chyfrifon y gronfa bensiwn a'r nodiadau

perthnasol a geir yn y Datganiad Cyfrifon a

luniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer y

flwyddyn sy'n diweddu ar 31 Mawrth 2009 yr

awdurdodwyd eu cyhoeddi ar 30 Medi 2009 ac y

cyhoeddais farn ddiamod yn ei gylch. 

Ceri Stradling

Yr Archwilydd Penodedig

3 Tachwedd 2009

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

datganiad gan y swyddfa archwilio cymru
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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.   

g  eirfa 2008-2009

Parc y Scarlets yn agor yn

Llanelli.
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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. 

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.
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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.


