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Rhagair gan y Cadeirydd
Croeso i Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Cronfa
Bensiwn Dyfed 2007-2008.

Rydym ni i gyd yn gwybod iddi fod yn flwyddyn hynod i gronfeydd pensiwn y
sectorau preifat a chyhoeddus. Ffigyrau perfformiad negyddol sydd i'r rhan
fwyaf o gronfeydd yr awdurdodau lleol, a'r elw cyfartalog cymhwysol yw
-2.8%! Fodd bynnag, fe'm cysurwyd rhyw ychydig gan y ffaith i Gronfa
Bensiwn Dyfed berfformio'n well na'r cyfartaledd (-2.6%), a'i bod wedi esgyn
ar dablau Cynghrair Blynyddol yr Awdurdodau Lleol (a lunnir gan gwmni
WM) o safle 84 (allan o 100) yn 2007 i safle 37 yn 2008.

I ddweud y gwir, bu i'r mwyafrif o'r cronfeydd Cymreig berfformio'n well na'r
cyfartaledd.

Cronfa Elw Safle
%

Rhondda Cynon Taf -0.1 10
Abertawe -0.5 13
Clwyd -0.5 13
Powys -2.1 29
Dyfed -2.6 37
Caerdydd a Bro Morgannwg -2.6 37
Gwynedd -5.7 85

Sylwer:Nid yw Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf yn rhan o Gynghrair WM - yr
elw oedd -2.2%.

Byddwch yn cofio o adroddiad y llynedd y penderfynir ar brisiad actiwaraidd y
Gronfa fel ag yr oedd ar 31 Mawrth 2007. Awgrymais ei bod yn debygol y
byddai'r lefel gyllido yn cynyddu, ac rwyf yn falch o allu dweud ei bod wedi
codi o 88.5% yn 2004 i 92% yn 2007. Er bod cynnydd wedi gorfod bod yng
nghyfraniadau'r cyflogwr, mae gan y Gronfa un o'r cyfraddau cyfrannu isaf o
hyd. Dymunaf ddiolch i'r staff yn yr Adain Gweinyddiaeth a Buddsoddiadau
Pensiwn am ddarparu'r data, ac i'r actiwari, Mr Steve Jacquest (Mercer), am
ei ddadansoddiad a'i gasgliadau.
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Cynghorydd Wyn Evans
Cadeirydd Panel y Gronfa Bensiwn

Rydym wedi cael sefydlogrwydd o ran rheolwyr y Gronfa am y tro cyntaf ers
rhai blynyddoedd. Nid oes dim newidiadau wedi bod yn y staff allweddol yng
Nghyngor Sir Caerfyrddin nac yn Barclays Global Investors, sy'n dal i reoli ein
cronfa o dan arweiniad Mr. Lindsay Tomlinson. Mae'r Cynghorydd Clive
Scourfield wedi “cymryd yr awenau” oddi ar y Cynghorydd Siân Thomas fel
cynrychiolydd y Panel ar Fforwm Cronfeydd Pensiwn yr Awdurdodau Lleol am
y flwyddyn sydd i ddod. Rwyf yn siŵr y bydd yn mwynhau'r profiad cymaint
ag y gwnaeth Siân.

Ym mis Hydref bûm yng Ngwobrau Cynllun Pensiwn y Flwyddyn Proffesiynal
2007. Roedd Cronfa Bensiwn Dyfed ar y rhestr fer ar gyfer categorïau'r
Datganiadau Budd-daliadau (Cyhoeddus) Gorau a Gwobr Gyfathrebu DB
(mwy na £1 biliwn - £2.5 biliwn). Ar yr achlysur hwn nid oeddem yn llwyddi-
annus, ond rwyf yn sicr y byddwn yn dod i ben ag ailgyflawni gorchestion
2002, 2003, a 2004 yn y dyfodol agos. Diolch yn fawr i'n Hadain Gweinyddu
Pensiynau am eu gwaith gwych.

Blwyddyn Gwerth yr
Asedau (£m)

1999 694
2000 758
2001 716
2002 723
2003 615
2004 761
2005 848
2006 1,048
2007 1,104
2008 1,086
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Cyflwyniad
Gellir crynhoi'r flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2008 i fewn i bedwar gair,

“heriol”, “diddorol” a’n “fwyd i’r meddwl”.

O gofio sefyllfa fregus y farchnad fyd-eang ar hyn o bryd, mae gwneud
cymaint o elw â phosibl wedi bod yn gryn her i BGI, sef rheolwyr ein cronfa.
Mae'r Cadeirydd wedi crybwyll eisoes bod elw cyfartalog cronfeydd yr awdur-
dodau lleol yn negyddol, ac mai elw o -2.6% oedd gan Gronfa Bensiwn
Dyfed. Bydd Adroddiad Buddsoddiadau'r Gronfa yn egluro hyn yn fwy
manwl.

Yn y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld y dirywiad yn y farchnad yn
parhau, gwasgfa gredyd, a chwyddiant yn codi, ac yn yr un modd â gweddill
y boblogaeth, mae'r uchod yn cael effaith ar gronfeydd pensiwn hefyd. Fodd
bynnag, amcanion tymor hir sydd gan y cronfeydd, ac mae anghysondeb yn y
tymor byr i'w ddisgwyl. Yr hyn sy'n allweddol yw monitro ac addasu'r strate-
gaeth fuddsoddi lle bo'r angen, ond peidio â gorymateb.

Fel y nodais yn adroddiad blynyddol y llynedd, her arall y bu'n rhaid ei
hwynebu yn 2007/08 oedd gweithredu'r cynllun ar ei newydd wedd. Yn sgil
gwaith caled ac ymroddiad ein Tîm Gweinyddu Pensiynau, llwyddwyd i roi'r
cynllun ar waith erbyn 1 Ebrill 2008.

Roedd y prisiant tair blynedd yn ddiddorol iawn y tro hwn. Hyd yn oed ar ôl y
tybiaethau ychwanegol a wnaed ar gyfer marwolaethau, cyfnewid, ac ymd-
deoliadau o achos salwch, cynyddodd y lefel ddiddyledrwydd o 88.5% yn
2004 i 92% yn 2007. O blith cronfeydd pensiwn awdurdodau lleol Cymru a
Lloegr, mae'r Gronfa bellach yn y chwarter uchaf o ran lefelau diddyledr-
wydd. Mae hyn yn glod i BGI gan fod yr elw ar fuddsoddiadau yn uchel iawn
yn ystod y tair blynedd. Mae'r elw yn fwy o ddigon na'r cynnydd yn y
rhwymedigaethau. Mae cyfradd gyfrannu gyfartalog y cyflogwr wedi cyny-
ddu i 15.3% o'r Cyflog Pensiynadwy, o gymharu â 12.7% yn 2004, er mwyn
i'r Gronfa gyrraedd ei tharged o lefel ddiddyledrwydd o 100%. Fodd bynnag,
hon yw un o'r cyfraddau cyfrannu isaf yng Nghymru a Lloegr o hyd.
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Mr Roger Jones
BSc Econ (Hons) CPFA,
Cyfarwyddwr Adnoddau

dylanwad fel rhanddeiliaid cyn gryfed â phosibl, gan hyrwyddo cyfrifoldeb
cymdeithasol corfforaethol ymysg y cwmnïau y mae yn buddsoddi ynddynt",
ac rydym yn llongyfarch aelodau'r Fforwm ar eu casgliadau hyd yn hyn ac yn
edrych ymlaen at gydweithio â hwy yn y dyfodol.

I gloi, byddwn ar fai pe na bawn yn manteisio ar y cyfle hwn i gydnabod
ymdrechion y staff a'r Panel o ran cynnal llwyddiant y Gronfa, a hynny mewn
maes sy'n newid yn gyson. Yn ogystal, rhaid diolch wrth gwrs i'r ymgynghor-
wyr a'r rheolwyr am eu cyfraniad hwythau at y llwyddiant hwn.

Mae gan Gronfa Bensiwn Dyfed bortffolio traddodiadol o Ecwitis (69%),
Bondiau (30%), ac Arian parod/Arall (1%). Yn sgil y prisiant a pherfformiad
gwael Ecwitis y DU (y Farchnad Stoc) dros y 18 mis diwethaf, sydd wedi cael
effaith ar yr holl gronfeydd pensiwn, mae'r swyddogion a'n hymgynghorydd
annibynnol wedi bod yn cael bwyd i’r meddwl yn ystod camau cychwynnol yr
adolygiad o'r strategaeth fuddsoddi. Mae ymbellhau oddi wrth y portffolio
traddodiadol hwn yn ffordd gydnabyddedig o leihau'r risg ac o
gynyddu'r elw o bosibl. Mae'r adolygiad yn digwydd ar hyn o bryd, a byddwn
yn gwneud argymhellion i'r Panel dros y misoedd nesaf. Bydd
Mr. Eric Lambert yn ymhelaethu ar yr ymbellhau hwn yn yr adroddiad hwn.

Polisi Llywodraethu'r Gronfa oedd fy mhrif thema y llynedd, ac ym mis Hydref
2007, cyflwynodd y Llywodraeth gyfarwyddyd a oedd yn pennu'r rhesymau
dros ymagwedd o "gydymffurfio neu egluro" at ddatganiad ar gydymffurfi-
aeth y llywodraethu. Roedd yn nodi naw o egwyddorion arferion da ar gyfer
mesur cydymffurfiaeth y llywodraethu, a chanllawiau ynghylch sut i gwbl-
hau'r datganiad.
Roedd yr arferion da yn amrywio o strwythur a chynrychiolaeth Panel y
Gronfa Bensiwn i amlder y cyfarfodydd a'r hyfforddiant oedd ar gael i aelo-
dau'r Panel.
Cwblhawyd datganiad Cronfa Bensiwn Dyfed ar gydymffurfiaeth y lly-
wodraethu ym mis Mawrth 2008 ac roedd yn dod i'r casgliad bod y Gronfa'n
cydymffurfio'n llwyr â saith o'r arferion da a heb fod yn cydymffurfio'n llawn
â dwy o'r egwyddorion. Lle nad oeddem yn cydymffurfio'n llawn, rhoddwyd
eglurhad am hynny.
dvFel Cronfa rydym wedi ymroi i Fuddsoddiad Cyfrifol yn y Tymor Hir, ac i
ystyried materion Amgylcheddol, Cymdeithasol, a Llywodraethu (ESG) wrth i
ni benderfynu ar ein buddsoddiadau. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r BGI,
sy'n cynnwys ystyriaethau ESG yn ei Bolisi Llywodraethu Corfforaethol, ac
rydym wedi bod yn aelod o Fforwm Cronfeydd Pensiwn yr Awdurdodau Lleol
(LAPFF) ers dros dair blynedd.

Bwriad Fforwm Cronfeydd Pensiwn yr Awdurdodau Lleol yw "hybu buddion
buddsoddi Cronfeydd Pensiwn yr Awdurdodau Lleol, a sicrhau bod eu
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Perfformiad Buddsoddiadau'r Gronfa

Mae 2007-2008 wedi bod yn flwyddyn heriol i reolwyr cronfeydd pensiwn. Yr elw
ar gyfartaledd a dderbyniwyd gan gynlluniau pensiwn awdurdodau lleol oedd -
2.8%, i lawr o 7% yn 2006-2007. Ni welwyd elw negyddol ers 2002-2003!
Perfformiodd Cronfa Bensiwn Dyfed yn well na'r cyfartaledd gan wneud
-2.6%, a dyma'r tro cyntaf iddi berfformio'n well na'r cyfartaledd ers 2003-2004.
Fodd bynnag, mae'r gronfa wedi tanberfformio 0.8% yn is na'i meincnod.
O ran y prif ddosbarthiadau asedau, yr hyn a gyfrannodd i'r sefyllfa hon oedd
dewis stociau mewn ecwitis (heblaw am ecwitis Ewropeaidd ac ecwitis rhyng-
wladol eraill). Roedd bondiau wedi perfformio'n well.

Dros 10 a 5 mlynedd mae'r Gronfa wedi perfformio'n well na'i meincnod ond
wedi tanberfformio dros 3 blynedd ac 1 mlynedd. Cymysg fu ei pherfformiad
o gymharu ag elw awdurdodau lleol ar gyfartaledd, gyda'r perfformiad gorau
dros 10 mlynedd ac 1 mlynedd. O ran tabl Blynyddol Cynghrair yr Awdurdo-
dau Lleol gan WM, cododd y Gronfa i'r 37fed safle o blith 100.

Perfformiad Buddsoddiadau Cronfa Bensiwn Dyfed (Cymaryddion) 2007-2008

Safle Meincnod Dyfed Elw MeincnodLocalAuthorityUniverse

10 mlynedd 17 Perfformio 0.2% y fl. yn well 5.6% Perfformio 0.4% y fl. yn well

5 mlynedd 72 Perfformio 0.1% y fl. yn well 11.7% Tanberfformio 0.6% y fl.

3 mlynedd 71 Tanberfformio 0.2% y fl. 8.2% Tanberfformio 0.8% y fl.

1 mlynedd 37 Tanberfformio 0.8% y fl. -2.6% Tanberfformio 0.2% y fl.
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Prisiad Actiwaraidd 2007

Fel y soniwyd eisoes, cafodd prisiad actiwaraidd y Gronfa fel yr oedd ar 31
Mawrth 2007 ei gwblhau yn 2007-2008. Roedd y canlyniadau'n dda gyda'r
lefel o ran cyllid yn gwella o 88.5% yn 2004 i 92%. Mae Cronfa Bensiwn
Dyfed mewn sefyllfa dda unwaith eto i gwrdd â'i rhwymedigaethau yn y dy-
fodol ac nid yw'r pwysau ar gyllidebau ei chyflogwyr cyllid cymaint â chron-
feydd awdurdodau lleol eraill.

Adolygiad o'r Strategaeth Fuddsoddi

Yn dilyn canlyniadau'r prisiad actiwaraidd dechreuwyd yr adolygiad o'r strate-
gaeth fuddsoddi, gyda Mercer i gyflwyno adroddiad yn rhoi'r argymhellion
terfynol i'r Panel erbyn Medi 2008.
Mae'n rhaid i'r penderfyniad o ran strategaeth fodloni amcanion y Gronfa, y
cyflogwyr a'r cydbwysedd a ddymunir o ran y risg a'r elw posibl.
Amrywiaeth fydd prif thema'r adolygiad a chydbwyso risg yn erbyn yr elw
posibl. Mae'r mwyafrif o gronfeydd awdurdodau lleol yn cynnwys yn eu
portffolio rai buddsoddiadau mewn dosbarthiadau asedau eraill megis eiddo,
ecwitis preifat, cronfeydd ymddiogelu, nwyddau ac isadeiledd.
Bydd canlyniadau'r adolygiad yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad blynyddol
flwyddyn nesaf ac, os bydd angen, llunnir fersiwn diwygiedig o Ddatganiad y
Strategaeth Gyllido.

Y Deg Uchaf o blith y Buddsoddiadau ar 31 Mawrth 2008

£

BP 28,274,662
Vodafone 23,767,947
HSBC 22,896,546
Royal Dutch Shell A 17,252,700
Glaxosmithkline 17,165,755
Royal Dutch Shell B 14,103,885
Rio Tinto 13,484,604
British American Tobacco 11,061,423
BHP Billiton 8,722,488
Anglo American 8,560,792
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Panel Cronfa Bensiwn Dyfed, Swyddogion,
Cwmnïau Cynghori, Rheolwyr ac Ymgynghorwyr

Mae Polisi Llywodraethu'r Gronfa (sydd ar gael ar wefan y Gronfa) yn pennu
swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Panel.

Yn ystod 2007-2008 y rhain oedd aelodau'r Panel:

Cynghorydd Wyn Evans - Cadeirydd y Panel
Cynghorydd Martin Morris - Aelod o'r Panel
Cynghorydd Siân Thomas - Aelod o'r Panel
Cynghorydd Clive Scourfield - Aelod wrth Gefn o'r Panel

Cafodd y Panel bedwar cyfarfod yn 2007-2008 ac aethant i'r Cyfarfod
Ymgynghori Blynyddol ym Medi 2007.

Hefyd, roedd y Swyddogion canlynol o Gyngor Sir Caerfyrddin yn
bresennol yng nghyfarfodydd y Panel a/neu'n gweithredu fel
swyddogion cynghori:

Mr Roger Jones, BSc (Anrh.) Econ, CPFA – Cyfarwyddwr Adnoddau
Mr Chris Moore, FCCA – Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol
Mr Anthony Parnell, FCCA – Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn
Mr David Lewis, MIPPM – Rheolwr Gwasanaethau'r Trysorlys

Mynychodd y Panel a'r swyddogion amrywiol gyrsiau, seminarau a chyna-
dleddau hyfforddi yn ymwneud â gweinyddu a buddsoddi. Darparwyd y rhain
gan reolwyr y gronfa, ymgynghorwyr, y swyddogion uchod, cymdeithasau
llywodraeth genedlaethol a lleol.

Ymgynghorydd Annibynnol y Gronfa yw:

Mr Eric Lambert, State Street
Mae Mr Lambert yn cynghori'r Panel ar bob agwedd o reoli buddsoddiadau,
mewn cyfarfodydd bob chwarter a chyfarfodydd ad hoc fel bo'r angen.

Rheolwyr ac ymgynghorwyr eraill sy'n cyfrannu i'r Gronfa yw:

Barclays Global Investors – Rheolwr y Gronfa
WM Performance Services – Cwmni Mesur Perfformiad
HSBC Securities Services – Ceidwad
Eversheds – Gwasanaethau Cynghori Cyfreithiol
Mercer – Actiwari ac Ymgynghorydd Buddsoddi
Swyddfa Archwilio Cymru – Archwilydd Allanol

Panel y Gronfa Bensiwn
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Adroddiad Rheolwr Y
Gronfa - Arolwg
Sylwadau’r Adroddiad Blynyddol gan Barclays
Global Investors (BGI)

Yn y byd ariannol, a barnu yn ôl bron unrhyw safonau, mae'r flwyddyn di-
wethaf wedi bod yn un anghyffredin Mae “argyfwng credyd” a
ddechreuodd ym marchnad dai yr Unol Daleithiau wedi atseinio dros y byd ac
wedi gwneud niwed sylweddol i fanciau ledled y byd. Nid yw canlyniadau
hyn ar gyfer yr economi real, yn hytrach na'r economi ariannol, wedi ymd-
dangos yn llwyr hyd yma, ond nid yw'r rhagolygon economaidd yn addawol.

Ymddengys ar y cyfan bod y cronfeydd pensiwn wedi dod drwy'r gwaethaf
yn y farchnad ariannol yn eithaf da. Mae natur amrywiol eu buddsoddiadau
wedi golygu bod colledion yn y buddsoddiadau sydd ganddynt yn y sector ar-
iannol wedi cael eu gwrthbwyso gan enillion mewn meysydd eraill, megis
cwmnïau adnoddau. Ond byddai'n annoeth meddwl na fyddai problemau
credyd sylweddol yn amharu dim ar fuddsoddwyr cronfeydd pensiwn.

Mae buddsoddiadau cronfeydd pensiwn yn weithgarwch tymor hir a dylai
pawb sy'n gysylltiedig â Chronfa Bensiwn Dyfed fod yn dawel eu meddwl
bod y budd-daliadau a addawyd i'r buddiolwyr wedi eu sicrhau gan gronfa
tymor hir mor sylweddol.
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Adroddiad Rheolwr Y
Gronfa - Perfformiad
Rhagarweiniad

Croeso i adroddiad blynyddol BGI am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2008. Yn
yr adroddiad hwn, rydym yn rhoi golwg gyffredinol ar berfformiad eich cynl-
lun, yn edrych ar rai o'r prif ddigwyddiadau ym marchnadoedd y byd, yn
crynhoi'r gwaith yr ydym wedi ei wneud ar y cyd dros y cyfnod ac yn edrych
ar thema y disgwyliwn iddi barhau i ddenu diddordeb buddsoddwyr mewn
cynlluniau pensiynau.

Beth bynnag fo'ch llinyn mesur, bu'n flwyddyn o her eithriadol i fuddsoddwyr
a rheolwyr asedau. Rydym wedi gweld marchnadoedd ariannol yn dioddef
effaith y ‘wasgfa gredyd’ a ddeilliodd o'r farchnad morgeisi ail gyfle ('sub-
prime’) yn Unol Daleithiau America. Cafodd y digwyddiadau hyn effaith ym
mhobman, ac ymhlith nifer o'r themâu amlycaf yn y marchnadoedd, gwel-
wyd gweithredu gan fanciau canolog i ddiogelu eu heconomïau/harian a
buddsoddwyr yn chwilio am asedau yr ystyrid eu bod yn llai o risg.

Mae digwyddiadau'r flwyddyn ddiwethaf wedi pwysleisio manteision amry-
wiaeth, a drafodwn yn fanylach yn y sylw 'Edrych at y dyfodol' yn nes ymlaen
yn eich adroddiad. Dengys Ffigur 1 berfformiad amryw o ddosbarthiadau
asedau yr oedd y gronfa yn eu dal yn ystod y flwyddyn sydd dan sylw yn yr
adolygiad ac mae'n amlwg pa mor eang y gwasgarwyd yr elw a grëwyd gan
y gwahanol mynegrifon. Er enghraifft, mae'r giltiau mynegrifol a'r giltiau
traddodiadol yn y Deyrnas Unedig wedi perfformio'n dda, tra cafodd ecwitis
yn Unol Daleithiau America, Prydain a Japan eu taro.

Ffigur 1: Elw'r farchnad am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2008
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Newidiadau yn y portffolio

Ni newidiwyd strategaeth y portffolio yn y flwyddyn 2007-2008 ac mae'r
strategaeth a roddwyd ar waith ym mis Ionawr 2006 yn parhau mewn grym.

Yn y tabl canlynol, amlinellir mandad BGI fel yr oedd ar 31 Mawrth 2008:

Enw'r Gronfa Y meincnod a Ystod
ddyrannwyd

(%) (%)
Ecwitis y Deyrnas Unedig 39.00 +/- 1.50
Ecwitis Tramor 30.00 +/- 1.50

Ecwitis Gogledd America 10.0 +/- 5.00
Ecwitis Ascent Life yn Unol Daleithiau America 9.4
Aquila Life Canada 0.6
Ascent Life Japan 3.5 0.00 – 8.50
Ascent Life Ewrop 10.0 +/- 5.00
Ascent Life Cyrion y Môr Tawel 3.25 0.00 – 8.25
Aquila yn y Marchnadoedd sy'n Amlygu 3.25 0.00 – 8.25

Incwm sefydlog 30.00 +/- 1.50
Cronfa BondiauCorfforaethol Holl StociauBGIAscentUK 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

Crynodeb: Y Perfformiad Blynyddol

Yn ystod y flwyddyn hyd 31 Mawrth 2008, 0.8% oedd yr enillion ar fuddsoddi-
adau'r BGI ar ran Cronfa Bensiwn Dyfed, yn is na meincnod pwrpasol y Gronfa.
Cymysg fu perfformiad y dosbarthiadau asedau dros y flwyddyn gyda llawer o'r
cronfeydd ecwiti a reolir yn weithredol gan BGI yn cael trafferthion dan amodau
anodd iawn. Ar y llaw arall, o'u cymharu roedd buddsoddiadau llog sefydlog wedi
perfformio'n llawer cryfach.

Er canol 2007, mae'r wasgfa gredyd a ddeilliodd o'r farchnad morgeisi ail gyfle yn
Unol Daleithiau America wedi dwysáu ac mae bellach yn thema bwysig sy'n effei-
thio'n ddifrifol ar y marchnadoedd byd-eang mewn ecwitis a bondiau.

Ymmis Awst 2007, achosodd digwyddiadau yn y farchnad gredyd ansefydlogr-
wydd yn y farchnad ecwitis, wrth i lawer o Gronfeydd Ymddiogelu Meintiol ddiod-
def yn sgil adbrynu gan gleientiaid gan olygu y bu'n rhaid i’r cronfeydd ddod o hyd
i gyfalaf ychwanegol i warantu eu sefyllfaoedd agored. Er nad effeithiwyd arno'n
uniongyrchol, cafodd dull meintiol BGI ei daro gan fod camau gan reolwyr eraill yn
dylanwadu ar berfformiad yr asedau yng nghronfeydd BGI. I wrthsefyll hyn yn y dy-
fodol, mae BGI wedi gwneud cryn ymdrech i gynyddu ei ddirnadaeth berchnogol a
gwreiddiol ar draul syniadau meintiol a chyffredinol.

Yn ogystal, yn ystod ail hanner 2007, gwelsom amodau'n newid yn fawr wrth i'r
marchnadoedd ecwiti ddechrau ffafrio stociau sy'n tyfu yn hytrach na stociau sy'n
cynnig gwerth da. Fel rheol, meini prawf ar sail cynnig gwerth yw oddeutu traean
o fodelau BGI ar gyfer dethol ecwiti.

Yn y sefyllfa hon, gwnaeth y portffolios ecwiti a reolir yn weithredol gan BGI yn y
Deyrnas Unedig, Unol Daleithiau America a Japan yn waeth na'r hyn a ragwelwyd
ganWMUniverse. Fodd bynnag, yn 39% o'r portffolio, perfformiad y strategaeth
yn y Deyrnas Unedig gafodd yr effaith fwyaf ar ddiffyg y portffolio cyffredinol. Ar y
llaw arall, roedd perfformiad cronfeydd ecwiti y marchnadoedd sy'n amlygu ac yn
Ewrop yn rhagori ar yr 'Universe'.

Mae cronfeydd llog sefydlog wedi gwneud yn dda ar draws y Gronfa. Mae portffo-
lio cyfun bondiau’r Deyrnas Unedig (bondiau incwm sefydlog gan lywodraeth y
Deyrnas Unedig a bondiau corfforaethol sterling) wedi rhagori gryn dipyn ar feinc-
nodWMUniverse. Roedd perfformiad y portffolio Giltiau Mynegrifol a reolir yn
oddefol yn unol â'r mynegrif a ddefnyddir wrth lunio portffolio, a oedd ei hun yn
uwch na chanolrif WM.
Yn olaf, gwnaeth Global Ascent Ltd, pecyn BGI ar gyfer lledaenu dyrannu asedau'n
dactegol, elw dros y 12 mis diwethaf er na chyrhaeddodd ei feincnod o ran perf-
formiad arian parod.
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Adolygiad o'r Farchnad a'r Economi

Cafodd ecwitis yn y Deyrnas Unedig gychwyn cadarn yn y flwyddyn dan sylw yn yr adoly-
giad, gan wneud yn dda yn ystod ail chwarter 2007. Roedd chwyddiant yn y Deyrnas
Unedig yn dal yn ddi-ildio o uchel, gan godi fry i'w lefel uchaf er 1992 a chan arwain at
godi'r gyfradd llog i 5.50%. Cafodd y farchnad ecwitis yn Unol Daleithiau America
chwarter da hefyd, gyda'r newyddion economaidd gwell yn gefn iddo, a gwelwyd busne-
sau'n magu hyder unwaith eto a gwelliannau o ran yr elw a ragwelwyd. Yn unol â mis-
oedd cyntaf 2007, parhaodd y farchnad ecwitis yn Ewrop i wneud yn well na'r prif
farchnadoedd eraill, wrth i fuddsoddwyr barhau'n obeithiol a busnesau fod yn hyderus.
Yn ogystal, cynyddodd yr arenillion a gynigiai bondiau llywodraethol ymmharth yr ewro
ymysg pryderon am chwyddiant ac am dwf economaidd, gyda Banc Canolog Ewrop yn
codi cyfraddau llog 0.25% yn rhagor i 4.00%.

Dros fisoedd yr haf, aeth y marchnadoedd ecwitis yn fwy ansefydlog. Roedd hyn yn am-
lygu pryderon buddsoddwyr am effaith arfaethedig yr helbul a welwyd yn y farchnad
morgeisi ail gyfle yn Unol Daleithiau America. Yn y Deyrnas Unedig, gan fod stociau arian-
nol yn gymaint o ran o'r economi a'r farchnad stociau, byddai'r pryderon am ddyledion yn
y maes morgeisi – dyledion na wyddys mo'u hyd na'u lled ar hyn o bryd – yn effeithio'n
fawr ar y Deyrnas Unedig. Yn ogystal, gwelsom fenthyca rhwng banciau, a'r marchna-
doedd arian ar gyfer buddsoddi dros y tymor byr yn arafu'n ddirfawr, wrth i'r argyfwng yn
Unol Daleithiau America danseilio hyder mewn llawer maes. Gwnaeth y gostyngiad mawr
ymmhrisiau cyfranddaliadau amryw o'r banciau morgeisi a hefyd y tro cyntaf, er canol y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, i nifer mawr o gwsmeriaid un banc domestig ruthro ar yr
un pryd i godi eu harian o'u cyfrifon, gael effaith fawr ar hyder buddsoddwyr. Yn ogystal,
cafodd y farchnad ecwitis yn y Deyrnas Unedig ei thanseilio gan arwyddion fod y farchnad
dai yn y Deyrnas Unedig yn arafu. Yn Unol Daleithiau America, roedd buddsoddwyr yn
dal i bryderu am effaith y wasgfa gredyd, er gwaethaf ymdrechion y Gronfa Ffederal. Er
hynny, aeth y marchnadoedd ecwitis byd-eang yn fwy sefydlog a gwelsom adennill tir tua
diweddmis Medi wrth i'r ofn leddfu y byddai banciau pwysig yn methu.

Gyda marchnadoedd stoc a chredyd ar draws y byd yn adennill tir tua diwedd 2008, gellid
bod wedi maddau i fuddsoddwyr am gredu bod y gwaethaf drosodd o ran yr argyfwng
morgeisi ail gyfle. Fodd bynnag, ymmis Tachwedd, daeth i'r fei gyfres arall o rybuddion
am elw corfforaethol yn sgil colledion i'r rhai a oedd yn gysylltiedig â'r morgeisi ail gyfle, a
gwnaeth hynny godi ofn ar bobl nad oedd y marchnadoedd wedi teimlo effaith lawn yr
argyfwng eto. Wrth i'r pryderon hyn gael eu codi eto, ciliodd y marchna doedd o'u
huchelfannau ac unwaith eto, roedd y mesurau ansefydlogrwydd cynddrwg ag
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oeddent yn ystod haf 2007. Yn Unol Daleithiau America, ofnwyd y byddai dirwasgiad,
ac adolygodd llawer o economegwyr y twf yr oeddent yn ei rag-weld yn 2008 gan
ddarogan y byddai'n is na’r disgwyl. Yn y Deyrnas Unedig, rhagwelodd economegwyr
mai 2008 fyddai'r flwyddyn ariannol wannaf ers pymtheg mlynedd a bod perygl eto
fyth y byddai pobl yn gwario llai yn sgil y cwymp a gychwynnodd yn y farchnad dai.
Oherwydd data cymysg ynghylch yr economi a rhagor o newyddion am 'ddibrisio ar
bapur' mewn sefydliadau ariannol pwysig, parhaodd y farchnad yn ansefydlog yn ystod
misoedd cyntaf 2008. Mewn gwirionedd, i lawer o farchnadoedd ecwitis, chwarter
cyntaf 2008 oedd y chwarter gwaethaf mewn pummlynedd a mwy, gan olygu bod
buddsoddwyr yn ochelgar. Yn sgil y wasgfa gredyd a'r cythrwfl yn y farchnad yn 2007,
gwnaeth nifer y bobl yn y Deyrnas Unedig y rhoddwyd morgais iddynt ostwng i'r lefel
isaf mewn 13 blynedd, wrth i fanciau gyfyngu ar eu safonau ar gyfer rhoi benthyg arian.
Er eu bod yn pryderu am yr hyn a ragwelir o ran twf, yr oedd llunwyr polisïau yn pryderu
hefyd am chwyddiant, yn dilyn y cynnydd sylweddol y llynedd ym mhrisiau bwyd ac
olew crai. Cafodd hyder buddsoddwyr yn y Gronfa Ffederal ei danseilio gan ddangosyd-
dion economaidd yn Unol Daleithiau America a oedd yn awgrymu y byddai arafu a
darbwyllwyd llawer i roi fwy o sylwedd i'r posibilrwydd y byddai dirwasgiad yn Unol
Daleithiau America. Yn ogystal, roedd problemau hylifedd yn rhai o brif fanciau Wall
Street yn peri pryder i fuddsoddwyr. Fodd bynnag, y farchnad ecwitis ddatblygedig yn
Unol Daleithiau America oedd yn gwneud orau, gan golli 9% dros y chwarter cyntaf.
Roedd doler UDA yn un o'r arian amlycaf i gael ei daro, gan ostwng yn sylweddol o'i
gymharu ag arian partneriaid masnachu Unol Daleithiau America. Yn gynnar yn 2008 y
cafodd effaith yr arafu ymhlith y prif bartneriaid masnachu ym mharth yr ewro ei weld
yn y rhanbarth a gwelwyd gostyngiad mawr ym marchnadoedd ecwitis Ewrop.

Cysylltu yn ystod y flwyddyn
Dros gyfnod yr adolygiad, cyflwynodd BGI adroddiad swyddogol bedair gwaith i'r Panel
Buddsoddi. Cynhaliwyd tri o'r cyfarfodydd hyn yn swyddfeydd BGI yn Llundain a chyn-
haliwyd y pedwerydd cyfarfod yng Nghaerfyrddin.

Yn ogystal, ym mis Medi gwnaeth BGI ddarparu yng Nghaerfyrddin ddiwrnod cyfan o
hyfforddiant buddsoddi i aelodau'r Panel, a hanner diwrnod o hyfforddiant yn Llundain
yn dilyn un o gyfarfodydd y Panel. Ymhlith y pynciau yr ymdriniwyd â hwy, roedd adoly-
giad o'r dosbarthiadau asedau y gellir buddsoddi ynddynt, amrywiaeth asedau a sut i
gyflawni hynny, ac atgoffa ynghylch buddsoddi mewn ecwitis.

Edrych at y dyfodol

Fel yr ydym wedi crybwyll, cafodd manteision amrywiaeth eu pwysleisio'n bendant
iawn gan amodau'r farchnad yn ystod y flwyddyn sydd dan sylw yn yr adolygiad hwn.
Er enghraifft, dylai portffolio asedau sy'n cynnwys dyraniad ystyrlon mewn nwyddau,
yn ogystal ag ecwitis a bondiau mwy traddodiadol, fod wedi elwa ar y cynnydd mawr
ym mhrisiau gwenith, olew, platinwm, aur a nwyddau eraill.

Yn ymarferol, mae sichrau amrywiaeth yn dibynnu ar fuddsoddi mewn nifer o wa-
hanol ffynonellau sy'n gallu dwyn elw. Gall hyn ymddangos yn orchwyl hynod anodd,
o gofio'r casgliad eang o ddosbarthiadau asedau sydd ar gael, yn ogystal â'r dewisi-
adau y mae angen eu gwneud wrth ystyried sut mae cyfuno mewn portffolio, fud-
dsoddiadau sy'n dwyn yr elw gweithredol (alffa) a'r elw ar y farchnad (beta).

Mae cyfuno gwahanol ddosbarthiadau asedau yn peri mwy o amrywiaeth, gan eu bod
yn ymateb yn wahanol i newyddion economaidd ac nid yw eu perfformiad yn cyd-
daro'n union, nac yn cyfateb yn union i’w gilydd. Mae'r un berthynas yn wir o ran enil-
lion gweithredol ac enillion ar y farchnad – gan amlaf, nid ydynt yn cyfateb i’w gilydd
ac felly mae dod â nhw ynghyd yn creu mwy o amrywiaeth.

Mae cynlluniau pensiwn sy'n ceisio sicrhau amrywiaeth yn eu portffolios yn mynd i'r
afael â'r heriau sy'n eu hwynebu drwy ystyried ar wahân eu penderfyniadau ar reoli
buddsoddiadau gweithredol ac enillion ar y farchnad. Mae'r dull hwn, a elwir yn 'gwa-
hanu'r alffa oddi wrth y beta' yn sylfaen i lawer o'r hwb newydd i fuddsoddi gan gynl-
luniau pensiwn.

Mae ystyried ar wahân benderfyniadau ar enillion y farchnad ac enillion buddsoddi-
adau gweithredol yn rhoi mwy o hyblygrwydd i fuddsoddwyr wrth ddyrannu eu cyl-
lideb risg cyffredinol i wahanol ffynonellau o enillion. Mae hefyd yn hoelio fwy o sylw
ar bob maes. Mae hon yn fantais bwysig, gan fod yr enillion gweithredol a ddeilliodd o
lawer o gynhyrchion gweithredol 'traddodiadol' wedi tueddu i gynnwys elfen sylwed-
dol o enillion 'cudd' y farchnad. Mae ychwanegu, yn anfwriadol, enillion y farchnad
sy'n ymddangos fel enillion gweithredol yn lleihau amrywiaeth gyffredinol y portffolio.
Mae hyn yn tanseilio prif fantais llunio portffolio mwy amrywiol, sef dwyn mwy o enil-
lion am y risg penodedig a gymerwyd gan y buddsoddwr.
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Adroddiad Ynghylch
Perfformiad a Risg
Cronfeydd Awdurdodau Lleol

Yn dilyn pedair blynedd o elw cadarnhaol cryf, ar gyfartaledd collodd cron-
feydd pensiwn yr awdurdodau lleol bron i 3% wrth i'r argyfwng credyd ddat-
blygu ac wrth i fuddsoddwyr bryderu y byddai'r economïau datblygedig yn
arafu.

Gyda'i gilydd roedd yr elw ar ecwitis yn -5% gyda'r elw'n amrywio rhwng -
16% (Japan) a +16% (Marchnadoedd Newydd). Cynyddodd yr Ewro a'r Ien eu
gwerth dros 17% o gymharu â'r Bunt Sterling – gan arwain at elw cadarnhaol
bychan yn yr ecwitis Ewropeaidd a bron haneru'r colledion posibl yn Japan.

Gyda'i gilydd roedd yr elw ar fondiau tua 6%, ac yn sgil y pwyslais ar osgoi risg,
roedd dyroddiadau'r llywodraeth wedi perfformio'n well na bondiau corf-
foraethol a chafwyd y perfformiad gorau ers 1999 gan y gwarannau mynegrifol.

Gyda'i gilydd y buddsoddiadau eraill a wnaeth yr elw gorau sef bron i 8%. Mae
union natur y casgliad hwn o asedau yn golygu y disgwylir i'r elw amrywio'n
fawr mewn blwyddyn benodol. Gyda gwahaniaeth o 50% rhwng y cronfeydd
sy'n perfformio orau a'r rhai gwaethaf, nid oedd blwyddyn 2008 ddim
gwahanol.

Cafwyd colled ar eiddo am y tro cyntaf ers 1991, gyda'r mwyafrif o'r cronfeydd
yn gwneud rhwng 8% a 12% o golled.

O ran proffil asedau cyfartaledd cronfeydd yr awdurdodau lleol, lleihaodd yr
ecwitis ar draul bondiau, sef canlyniad a oedd a wnelo mwy â symudiadau
cymharol yn y marchnadoedd nag unrhyw benderfyniadau tactegol na strate-
gol. Er yn dechrau'n isel iawn cynyddodd y dewisiadau eraill yn sylweddol i 5%
erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae’r canlyniadau tymor canolig yn parhau i fod yn gadarnhaol iawn serch yr
anawsterau a gafwyd llynedd, ac mae'r elw tair a phum mlynedd (9.1% y
flwyddyn a 12.4% y flwyddyn) yn 5.5% y flwyddyn a 9% y flwyddyn yn uwch
na chwyddiant.
Gyda phedair blynedd negyddol wedi'u cynnwys erbyn hyn, mae'r canlyniad
deng mlynedd y sylwir arno'n ofalus (5.1% y flwyddyn) ychydig dros 2% y
flwyddyn mewn termau real sy'n golygu ei fod yn llai na'r rhagdybiaethau
tymor hir ar gyfer elw cronfeydd pensiwn.

Ond gan fod awdurdodau lleol yn fuddsoddwyr tymor hir go iawn gallant
edrych y tu hwnt i fympwyon tymor byr a chanolig y marchnadoedd a
chysuro'u hunain bod y canlyniadau tymor hir yn gryf iawn, mewn termau
absoliwt a real.
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Cronfa Bensiwn Dyfed

Elw

Bu i'r Gronfa danberfformio am yr ail flwyddyn sef 0.8%.

Wrth i gysylltiad agos y gronfa â'r amrywiol asedau strategol barhau, y dewis
o ran buddsoddiadau a wnaeth brofi'n ddrudfawr yn y flwyddyn diwethaf.
Yn yr un modd â blwyddyn 2007, deilliodd y canlyniad hwn i raddau helaeth
o'r ffaith fod yr ecwitis domestig wedi perfformio yn y ddengradd gwaelod.

Mae'r Panel yn monitro perfformiad rheolwr y gronfa'n rheolaidd ond mae'n
cydnabod y bydd cyfnodau o danberfformio yn ogystal â rhagori ar berf-
formiad ac felly mae'n gosod cyfnod mwy realistig o dair blynedd ar gyfer
mesur perfformiad. Felly nid yw'n syndod yn sgil dwy flynedd negyddol yn y
tair blynedd diwethaf, bod BGI yn tanberfformio ac er bod hynny'n weddol
fach ar 0.2%, mae gryn dipyn yn is na'r targed a bennwyd gan y Panel.

Fodd bynnag, mae'r canlyniadau yn y tymor hir yn dal i fod yn dda iawn, a
thros 10 mlynedd mae'r Gronfa wedi perfformio 0.2% y flwyddyn yn well
na'i meincnod.

O gymharu ag awdurdodau lleol eraill, er yr elw absoliwt negyddol a'r tan-
berfformio cymharol o ran y meincnod, roedd y gronfa ychydig y tu allan i'r
traean uchaf yn y flwyddyn diwethaf, a hynny o ganlyniad i bwysoliad strate-
gol uchel o ran giltiau mynegrifol.

Mae'r Gronfa ymhlith y chwartel uchaf yn rhwydd dros y deng mlynedd di-
wethaf o ganlyniad i ddewis buddsoddiadau rhagorach. Nid yw'r ffaith bod y
Gronfa wedi dilyn strategaeth asedau cwbl wahanol (yn enwedig o ran giltiau
mynegrifol sylweddol) wedi effeithio bron dim ar berfformiad y buddsoddi-
adau dros amser.

Risg

Er mwyn cael elw dros ben, mae'n rhaid i reolwr asedau wyro o'i feincnod
naill ai drwy roi'r asedau mewn mannau eraill neu drwy ddewis gwarannau
gwahanol.
Rydym yn mesur y gwyriadau misol ac yn cronni'r rhain yn ystadegol i greu
mesur a elwir yn risg gymharol. Mae'r mesur hwn yn rhoi gwybod inni faint o
risg a gymerodd y rheolwr asedau yn ddiweddar wrth chwilio am 'werth
ychwanegol', a hefyd yn dangos i ba raddau y gallwn ddisgwyl i'r elw wyro
o'r meincnod.

Mae lefel risg gymharol y Gronfa wedi
parhau'n sefydlog ac yn isel (o gymharu â
chronfeydd amlasedau eraill) dros amser.

Deillia risg gymharol y Gronfa bron i gyd o
ddewis buddsoddiadau. Mae'r proffil hwn
yn un cyfarwydd iawn, ac mae'n gwbl unol
â'r strategaeth fuddsoddi bresennol.

Yn y cyfnod adolygu diwethaf nid yw'r risg
gymharol wedi creu elw dros ben cadarn-
haol. Hyd yn ddiweddar iawn, roedd BGI
yn llwyddo i drosi risg isel i gymharol yn
elw dros ben ym mhob cyfnod adolygu
ers blwyddyn 2002.

Mr David Cullinan
Pennaeth yr Uned Fusnes -
Ymgynghoriaeth Perfformiad,
WM Performance Services

17Adroddiad Ynghylch Perfformiad a Risg Ymrwymo i Fuddsoddiadau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethol



Adroddiad yr
Ymgynghorydd Annibynnol

Bydd amryw o'r adroddiadau eraill yn yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol hwn yn
tynnu sylw at adolygiad o berfformiad Cronfa Bensiwn Dyfed yn ôl ei feincnod
dyrannu asedau strategol: sef gwerthusiad o effaith BGI, unig reolwr asedau'r
gronfa. Mae'r sylw hwn yn gwbl haeddiannol yn sgil yr adnodd y mae arolygiaeth
o'r fath yn galw amdano yn ogystal â chost hynny.

Fodd bynnag, y dewis o ran dyrannu asedau strategol sef y meincnod asedau sy'n
cael yr effaith mwyaf sylweddol ar iechyd ariannol y gronfa. Yn syml, dyma ganran y
prif ddosbarthiadau asedau sydd ar gael i gronfeydd pensiwn Awdurdodau Lleol y
DU fuddsoddi ynddynt. Dyma'n fras yw meincnod presennol Cronfa Bensiwn Dyfed:

%
Ecwitis 69
Bondiau 30
Asedau Eraill 1

Yn gyffredinol bydd y meincnod a ddewisir, megis y rhai uchod, yn pennu tua 90%
o elw buddsoddi'r Gronfa, a hyd yn oed canran uwch o anweddolrwydd y Gronfa.
Ffordd arall a symlach efallai o ddweud hyn yw ei bod yn llawer pwysicach dewis a
ddylid buddsoddi mewn ecwitis dyweder a faint y dylid ei fuddsoddi ynddynt, na
dewis sut neu pwy ddylai reoli'r ecwitis hyn!

Fel y soniais yn adolygiad llynedd, rydym erbyn hyn wedi dechrau cynnal adolygiad
llawn o’r dyraniadau asedau strategol 'heb dderbyn na gwrthod dim'. Mae'r adoly-
giad yn amserol oherwydd cwblhawyd y prisiad actiwaraidd a gynhelir bob tair
blynedd ar 31 Mawrth llynedd ac mae'r canlyniadau a gafwyd yn ddiweddar yn
cyfrannu i'r penderfyniadau ynghylch strategaeth. Yn bennaf oll mae gennym yr
olwg ddiweddaraf ar y rhwymedigaethau ac asesiad o safle ariannol y Gronfa. Gel-
wir yr asesiad hwn fel arfer yn gymhareb ariannu - sef cymhareb gwerth asedau'r

Gronfa i werth rhwymedigaethau'r Gronfa. Roedd y gymhareb ariannu'n 92%,
oedd yn welliant ar y canlyniad (89%) dair blynedd ynghynt. Mae'r gymhareb
ariannu hon yn golygu bod yn rhaid i'r Gronfa barhau i anelu at elw buddsoddi
cryf er mwyn cau'r 'diffyg ariannol'. Ond oherwydd bod cymhareb ariannu
Cronfa Bensiwn Dyfed yn uwch o ddigon na'r mwyafrif o gronfeydd yr Awdurdo-
dau Lleol eraill, gall fforddio'r 'risg' o geisio cael yr elw buddsoddi cryf hwn. Byd-
dwch wedi darllen bod llawer o gronfeydd sector preifat wedi gorfod lleihau eu
risgiau – ac felly eu helw – gan nad ydynt yn y sefyllfa gymharol ffafriol y mae
Cronfa Bensiwn Dyfed ynddi.

Penodwyd Mercer, un o ymgyngoriaethau buddsoddi actiwaraidd blaenaf y
DU - a'i gwmni actiwaraidd - i gynorthwyo'r swyddogion a'r Panel yn yr
ystyriaethau hyn o ran yr adolygiad strategol, fel y digwyddodd y tro
diwethaf.

Er na ellir rhoi unrhyw benderfyniadau ichi ar hyn o bryd, gallaf eich sicrhau
bod digonedd o waith wedi cael ei wneud ynghylch y penderfyniad tra ph-
wysig ond heriol hwn. Un o ‘Egwyddorion Myners’ o ran rheoli cronfeydd se-
fydliadol yn dda yw cydnabod pwysigrwydd dyrannu asedau strategol ac felly
sicrhau bod adnoddau digonol (amser a chostau) yn cael eu rhoi i'r penderfy-
niad allweddol hwn. Mae'r Gronfa wedi gwneud hyn, a bydd yn parhau i
wneud hyn.

Er bod pob cronfa'n unigryw, y tuedd cyffredinol mewn buddsoddiadau Aw-
durdodau Lleol yw dewis mwy o Fuddsoddiadau Eraill (megis Ecwitis Preifat,
Cronfeydd Ymddiogelu, Arian Cyfred, GTAA yn ogystal â Nwyddau ac
Isadeiledd ambell waith) drwy fuddsoddi llif arian newydd yn yr asedau hyn,
sy'n lleihau cyfanswm yr hyn a fuddsoddir mewn Ecwitis. Mae bron hanner
cronfeydd yr Awdurdodau Lleol yn buddsoddi mewn Ecwitis Preifat, a thua
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un ym mhob pedwar mewn Cronfeydd Ymddiogelu. Yn ôl rhai diffiniadau,
mae Eiddo'n cael ei ystyried yn Fuddsoddiad Arall oherwydd ei fanteision o
ran amrywiaeth. Y pwysoliad ar gyfartaledd yw tua 7% gyda'r mwyafrif o
gronfeydd Awdurdodau Lleol yn buddsoddi rhywfaint mewn Eiddo. Bydd
Cronfa Bensiwn Dyfed yn cadw'r tueddiadau hyn mewn cof ond ni fydd yn
teimlo unrhyw ymrwymiad i'w dilyn. Yn aml iawn mae buddsoddiad da'n
gysylltiedig â pheidio â dilyn tuedd arbennig – a elwir bod yn wrth-gylchol,
ac enghraifft wych o hynny oedd penderfyniad y gronfa dros ugain mlynedd
yn ôl i wneud buddsoddiad mawr iawn (tua 25%) mewn giltiau mynegrifol ar
adeg pan fyddai'r cronfeydd eraill wedi buddsoddi tua 2-3% yn unig yn y
rhain! Talodd y penderfyniad hwn ar ei ganfed.

Yn adroddiad blwyddyn nesaf byddaf yn disgwyl rhoi canlyniadau'r
trafodaethau hyn.

Yr unig fater arall y dymunaf ymdrin ag ef, fel yr addewais llynedd, yw rhoi
dehongliad o Werthusiad y Gronfa Gyfan gan WM hyd at 31 Mawrth 2008.
Mae hwn yn rhoi asesiad meintiol o risgiau ac elw'r Gronfa o'u cymharu â'i
rwymedigaethau, neu'r procsi asedau agosaf. Yna mae'r risgiau a'r elw'n cael
eu dadgyfuno i gael effaith y dyraniad asedau strategol (y meincnod) a
gweithgareddau'r rheolwr asedau. Mae hyn yn galluogi'r Panel i ddeall y
risgiau sydd wedi bod yn wynebu'r Gronfa, a phenderfynu a ydynt yn fodlon
ar y lefelau hyn, a hefyd lle y gwobrwywyd y risgiau, ac i ba raddau. Er bod y
wybodaeth yn eithaf technegol, y sefyllfa ar 31 March 2008 yw bod y risgiau
ar lefelau y gall y Panel eu derbyn a bod y risgiau, yn gyffredinol, yn cael eu
gwobrwyo mewn modd boddhaol. Mae natur afreolus y farchnad buddsoddi-
adau yn ddiweddar yn ogystal â'r canlyniadau siomedig a gafodd BGI y
rheolwr asedau, wedi cael effaith tymor byr anffafriol ar y casgliadau
cyffredinol hyn.

Mae hwn yn gyfnod heriol i holl gronfeydd y sector cyhoeddus a'r sector
preifat, yn enwedig o ran eu hystyriaethau buddsoddi. Rwyf yn hyderus bod y
Panel, gyda chefnogaeth y swyddogion Cyllid, a fy hunan yn ogystal ag un-
rhyw sefydliadau allanol eraill, megis Mercer a WM, yn gwneud eu gorau glas
i lywio Cronfa Bensiwn Dyfed drwy'r dyfroedd tymhestlog iawn presennol.

Mr Eric Lambert
Ymgynghorydd Annibynnol a
Phennaeth Cwsmer Cynnyrch,
State Street
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Gweinyddu’r Gronfa
Cyflwyniad

Mae'r Gronfa Bensiwn yn cael ei rheoli gan Reoliadau a wneir gan yr Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol. O dan ddarpariaethau Rheoliadau Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol (Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru) 1995,
trosglwyddwyd swyddogaeth yr awdurdod gweinyddu i Gyngor Sir Caerfyrd-
din. Er bod cyfraniadau'r gweithwyr a'r budd-daliadau sy'n daladwy yn cael
eu pennu gan Reoliadau, mae cyfraniadau'r cyflogwyr yn cael eu hasesu yn
actiwaraidd wrth brisio gwerth y Gronfa ac mae’r meysydd lle gellir arfer dis-
gresiwn 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.
Pensiwn Chwyddedig a Chyfandaliad Di-dreth Chwyddedig wrth ymddeol
oherwydd afiechyd gyda mwy na 5 mlynedd o wasanaeth (wedi ei leihau i
3 mis dan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei newydd wedd.)
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 naill ai i gynllun cymeradwy cyflogwr
newydd neu i gynllun pensiwn personol cymeradwy.
Mae gan weithwyr sy'n gadael â mwy na thri mis o wasanaeth (neu lai na
thri mis o wasanaeth pan fo taliad trosglwyddo wedi cael ei dderbyn)
hawl i Bensiwn 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.
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Amlinellir isod ragor o fanylion ynghylch y prif newidiadau sy'n deillio o'r
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei newydd wedd, a ddaeth i rym ar 1af
Ebrill 2008.

Codiadau Pensiwn

Mae pensiynau yn codi bob blwyddyn o dan y Ddeddf Cynyddu Pensiynau fel
y pennwyd yn neddfwriaeth Nawdd Cymdeithasol yn unol â’r cynnydd yn y
gwahanol fudd-daliadau gwladol. Cafwyd codiad o 3.9% mewn pensiynau
eleni o 8fed Ebrill 2008 ymlaen, sy'n cynrychioli canran y codiad yn y Mynegai
Prisiau Manwerthu dros y cyfnod o 12 mis hyd at fis Medi 2007. Fel rheol telir
y codiadau mewn pensiynau i bensiynwyr sy’n 55 oed neu'n hŷn 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 2008-2009 yw:

30ain Ebrill 2008
30ain Mai 2008
27ain Mehefin 2008
31ain Gorffennaf 2008
29ain Awst 2008
26ain Medi 2008

31ain Hydref 2008
28ain Tachwedd 2008
24ain Rhagfyr 2008
30ain Ionawr 2009
27ain Chwefror 2009
27ain Mawrth 2009
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Menter Twyll Genedlaethol

Mae'r Awdurdod a'r Gronfa Bensiwn yn dal i fod yn rhan o'r fenter gened-
laethol 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 helpu i:

sicrhau y gwneir y defnydd gorau o arian cyhoeddus
sicrhau nad oes pensiwn yn cael ei dalu i unigolyn sydd wedi marw, a
sicrhau 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 2007 i gyflwyno data i Actiwar-
i'r Gronfa yn unol â phrisiad y Gronfa fel ag yr oedd ar 31ain Mawrth 2007.
Cafodd data o'r fath ei anfon cyn pen terfynau amser mewnol, a gwneir syl-
wadau mwy manwl ar y prisiad a'r canlyniadau mewn rhan arall o'r adrod-
diad hwn. Hefyd, fe wnaeth eich Adain Bensiynau:

Parhau â'r rhaglen hyfforddiant mewnol ar gyfer staff lle llwyddodd aelod
ychwanegol o'r staff i ennill statws Sylfaenol mewn Rheoli 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 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 Pensiwn Gwladol (fel y gwnaed ar gyfer
Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol 2006) o achos anawsterau ar ran
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. Cyn gynted ag y bydd y broblem
hon wedi ei hunioni, bydd eich Cronfa Bensiwn yn cynnwys rhagolygon
Pensiwn Gwladol, gan fod yr aelodau wedi eu croesawu am eu bod yn
galluogi pob unigolyn i gael golwg lawn ar gyfanswm y pensiwn/incwm
ymddeol arall y rhagwelir fydd ar gael iddo/iddi.

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, fod bob cyflogwr oedd i gydymffurfio â'r
gofynion cyfrifo ar gyfer pensiynau wedi derbyn y canlyniadau a'r datgeliadau yr
oedd eu hangen arnynt erbyn yr amser yr oedd 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.

Cynnal a diweddaru gwefan y Gronfa Bensiwn.

Cwblhau'r gwaith o ad-drefnu'r Adain Bensiynau, a oedd yn cynnwys
penodi Swyddog Cyfathrebu i ddiwallu anghenion cynyddol y
rhanddalwyr yn y maes hwn, sy'n fwyfwy allweddol drwy'r amser.
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Mae rhestr o'r Cyflogwyr (fel ag yr oedd ar 31ain Mawrth, 2008) sydd naill
ai’n rhan o Gronfa Bensiwn Dyfed neu sy’n gysylltiedig â hi, ynghlwm wrth y
Datganiad o Gyfrifon a welir yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn. Mae nifer
aelodau'r Gronfa fel a ganlyn:

Ystadegau Aelodau 31 Mawrth 2007 31 Mawrth 2008

Cyfranwyr 17,165 17,884
Pensiynwyr Gohiriedig/
Heb benderfynu 9,268 9,467
Pensiynwyr 7,625 7,906
Cyfanswm 34,058 35,257

Yn ychwanegol at ein prif rôl o weinyddu'r cynllun llywodraeth leol a'i
ddarpariaethau, mae'r Adain Bensiynau hefyd, 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.

Y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
ar ei Newydd Wedd
Bwriad gwreiddiol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol oedd bod y Rheoli-
adau sy'n rheoli'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei newydd wedd ar gael
erbyn mis Ebrill 2007. Byddai hyn wedi rhoi blwyddyn i'r Cyflogwyr a'r awdurdo-
dau a oedd yn gweinyddu'r Cronfeydd Pensiwn sicrhau bod y systemau, y
dogfennau, a'r prosesau perthnasol yn cael eu diwygio fel bo'r darpariaethau
newydd yn cael eu gweithredu heb unrhyw drafferthion. Mae'n amlwg taw nid
fel hyn y bu, ac roedd rhywfaint o'r cyfarwyddyd allweddol yn dal heb gael ei
gyflwyno erbyn mis Ebrill 2008, gyda rhagor o newidiadau deddfwriaethol yn yr
arfaeth. Drwy gydweithio â'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Sefydliad
Cyflogwyr Llywodraeth Leol, darparwr y Systemau Pensiynau, a chyd-awdurdo-
dau, sicrhawyd bod yr holl newidiadau y gwyddys amdanynt yn cael eu gwei-
thredu, lle bo'n bosibl, erbyn y dyddiad penodedig.

Yn Adroddiad Blynyddol y llynedd amlinellwyd y newidiadau oedd yn ar-
faethedig ar y pryd, ac er bod llawer ohonynt wedi cael eu rhoi ar waith heb
wneud newidiadau i reoliadau, mae'n werth amlinellu'r prif newidiadau o ran:

Aelodaeth
Cyfraniadau
Ymddeol ar sail afiechyd
Budd-daliadau partner sy'n cyd-fyw

Aelodaeth - Yn syml ddigon, cafodd aelodau presennol y Cynllun eu tros-
glwyddo'n awtomatig i'r Cynllun newydd ar 1af Ebrill 2008. Cyfyngir aelo-
daeth y dyfodol i weithwyr sydd â chontract o 3 mis neu ragor.

Cyfraniadau - O dan y Cynllun oedd ar waith cyn 1af Ebrill, roedd bob
aelod yn cyfrannu yn ôl cyfradd safonol o 6%, ac eithrio rhai cyn-weithwyr
'llaw' a wnaeth ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol cyn 1af Ebrill
1998, y caniateid iddynt gadw cyfradd gyfrannu 'warchodedig' o 5%. Yn sgil
y Cynllun ar ei newydd wedd, ar 1af Ebrill 2008 cyflwynwyd y cysyniad o
gyfraddau cyfrannu band sy'n gysylltiedig ag enillion, fel a ganlyn:

Ystod Enillion Y Gyfradd Gyfrannu

llai na £12,000 5.5%
£12,000 ac yn is na £14,000 5.8%
£14,000 ac yn is na £18,000 5.9%
£18,000 ac yn is na £30,000 6.5%
£30,000 ac yn is na £40,000 6.8%
£40,000 ac yn is na £75,000 7.2%
£75,000 + 7.5%
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Yn ogystal, mae'r Rheoliadau'n nodi y bydd:

Gweithwyr rhan-amser yn cyfrannu ar sail eu cyflog cyfwerth ag amser llawn,

Gweithwyr amser llawn yn ystod y tymor yn cyfrannu ar sail union enillion,

Gweithwyr rhan-amser yn ystod y tymor yn cyfrannu ar sail cyflog
gweithiwr amser llawn yn ystod y tymor

Bydd yr ystod enillion uchod yn cynyddu'n flynyddol yn ôl y newid yn y
Mynegrif Prisiau Manwerthu, wedi ei dalgrynnu i'r £100 agosaf.

Cyfrifoldeb y Cyflogwr yw penderfynu ar enillion unigolyn, ac yn sgil hynny, y
gyfradd gyfrannu berthnasol, gan gynnwys gofynion hysbysu. Lle bo gan
unigolyn fwy nag un swydd gyda Chyflogwr, bydd angen asesiad ar wahân ar
gyfer pob swydd.

Bydd y gyfradd gyfrannu warchodedig o 5% ar gyfer hen gategori'r
gweithwyr 'llaw' yn cael ei dileu'n raddol fel a ganlyn:

Ebrill 2008 - y gyfradd gyfrannu'n cynyddu i 5.25%
Ebrill 2009 - y gyfradd gyfrannu'n cynyddu i 5.5%
Ebrill 2010 - y gyfradd gyfrannu'n cynyddu i 6.5% (neu i'w band
cyfrannu/enillion perthnasol os yw'n llai)
Ebrill 2011 - y cyfnod gwarchodedig yn dod i ben

Afiechyd - Yn sgil y Cynllun ar ei newydd wedd, ym mis Ebrill 2008 cyflwyn-
wyd dyfarniadau afiechyd haenog, gyda budd-daliadau sydd wedi eu targedu
ac sy'n gysylltiedig â'r gallu i gyflawni swydd gyflogedig yn y dyfodol. Bydd
diogelwch trosiannol yn berthnasol hyd at 30ain Medi 2008 lle caiff ymddeo-
liadau ar sail afiechyd eu hasesu o dan ddarpariaethau trefniadau Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 ac 1998 er mwyn penderfynu ar y dyfarni-
adau terfynol sy'n ddyledus. Yn y tymor hir, bydd aelodau'r cynllun presennol
(h.y. y sawl oedd yn aelod o'r cynllun ar 31ain Mawrth 2008) sy'n 45 oed
neu'n hŷn ar 31ain Mawrth 2008 yn dal i gael eu hychwanegiadau o achos
afiechyd ar lefel heb fod yn is na'r lefel yn Rheoliadau Cynllun Pensiwn Lly-
wodraeth Leol 1997.
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Caiff y cyfnod ar gyfer bod yn gymwys i gael ychwanegiadau o achos
afiechyd ei leihau o 5 mlynedd o aelodaeth i 3 mis, a lle deuir â chyflogaeth i
ben o ganlyniad i afiechyd parhaol, seilir budd-daliadau pensiwn ar aelodaeth
gronedig, hefyd:

Haen 1 - 100% o'r aelodaeth arfaethedig rhwng y dyddiad gadael a 65
oed lle nad oes gan yr aelod obaith rhesymol o gael swydd gyflogedig
arall cyn cyrraedd 65 oed.

Haen 2 - 25% o'r aelodaeth arfaethedig rhwng y dyddiad gadael a 65
oed lle nad yw'n debygol y bydd yr aelod yn cael swydd gyflogedig o
fewn adeg resymol ond y mae'n debygol y bydd yn cael swydd gyflogedig
cyn 65 oed.

Haen 3 - Dim ychwanegiadau (yn amodol ar ddiogelwch trosiannol neu
estynedig fel yr amlinellir uchod). Rhoddir cyfyngiad o dair blynedd ar
ddyfarnu budd-daliadau o'r fath, lle bydd gofyn i'r Cyflogwr adolygu'r
achos rhyw 18 mis ar ôl y dyddiad terfynu a chyfeirio'r mater yn ôl i gael
rhagor o ystyriaeth ac i gael ei ardystio gan Ymarferydd Meddygol
Cofrestredig Annibynnol sydd â chymhwyster mewn Meddygaeth Iechyd
Galwedigaethol. Bydd y budd-daliadau pensiwn yn dod i ben os yw'r
aelod yn cael swydd gyflogedig yn y cyfnod hwn neu ar ddiwedd y cyfnod
o dair blynedd oni bai yr ardystir ar ôl hynny fod y mater yn gymwys ar
gyfer categori Haen 2.

Swydd Gyflogedig - Ystyr swydd gyflogedig yn y cyswllt hwn yw
'gwaith am o leiaf 30 awr yr wythnos am gyfnod o 12 mis man lleiaf'

Mae'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn bwriadu ymgynghori yn-
ghylch afiechyd, ac ar ôl hynny, cyflwyno 'Cyfarwyddyd Afiechyd Statudol' i
roi cyngor i gyflogwyr ac ymarferwyr meddygol annibynnol ynghylch yr hyn y
mae'n rhaid iddynt ei ystyried pan fyddant yn cyflawni eu swyddogaethau o
dan y trefniadau afiechyd tair haen newydd a ddaeth i rym ar 1af Ebrill 2008.
Y nod yw sicrhau bod mwy o gysondeb yn y penderfyniadau a wneir ledled
awdurdodau lleol Cymru a Lloegr. Rhagwelir y bydd y cyfarwyddyd statudol
yn cael ei gyflwyno'n ffurfiol yn nes ymlaen yn 2008.
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Budd-daliadau Partneriaid sy'n Cyd-fyw - O 1af Ebrill 2008 ymlaen bydd
y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei newydd wedd nid yn unig yn rhoi
pensiwn i Briod neu i Bartner Sifil, ond hefyd i bartner enwebedig sy'n
cyd-fyw. Mae'r Rheoliadau yn pennu rhai amodau fel a ganlyn:

Gall unigolyn A briodi neu ffurfio partneriaeth sifil gyda B,

Mae unigolion A a B yn byw gyda'i gilydd fel pe baent yn ŵr a gwraig
neu fel pe baent yn bartneriaid sifil,

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

Naill ai mae B yn ddibynnol yn ariannol ar A neu mae A a B yn
rhyng-ddibynnol yn ariannol.

Rhagwelir y bydd cyfarwyddyd pellach yn y maes hwn yn cael ei gyflwyno'n
ganolog pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael gan y cyflogwr neu drwy
wefan Cronfa Bensiwn Dyfed: www.dyfedpensionfund.org.uk

Budd-daliadau Pensiwn - mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei
newydd wedd yn cadw ei statws 'cyflog terfynol' lle bydd y budd-daliadau ar
gyfer gwasanaeth o 1af Ebrill 2008 ymlaen ond yn talu pensiwn ar sail gynyd-
dol o 1/60. Gall aelodau'r cynllun drawsnewid rhan o'u pensiwn yn gyfan-
daliad di-dreth ar sail £12 am bob £1 o'r pensiwn. Bydd y gwasanaeth tan
31ain Mawrth 2008 yn parhau i gael ei seilio ar 1/80 ar gyfer pensiwn a 3/80
ar gyfer cyfandaliad, wedi ei asesu'n gyffredinol ar y cyflog terfynol a delir yn
ystod y flwyddyn hyd at y dyddiad terfynu.

Pensiynau Cynghorwyr - Nid yw'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei
newydd wedd yn cael dim effaith ar y darpariaethau ar gyfer pensiynau aelo-
dau etholedig. Y trefniadau ar eu cyfer hwythau o hyd yw:

Pensiwn wedi ei seilio ar Gyfartaledd Gyrfa
Cyfraniadau'n dal i fod yn 6% o'r 'cyflog' gyda'r
Budd-daliadau'n cronni ar sail 1/80 ar gyfer pensiynau a 3/80 ar gyfer cyfandaliad
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Edrych ymlaen

Wrth fwrw golwg yn ôl dros y blynyddoedd diwethaf, mae'n anochel ein bod
yn dod i'r casgliad bod newidiadau ym maes pensiynau ac i'r Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol yn digwydd yn gyson, ac nid oes argoel bod y duedd hon-
no'n cilio. Mae nifer o faterion ar y gorwel, gan gynnwys:

Y cyfarwyddyd statudol ynghylch afiechyd (fel y crybwyllir uchod)

Newidiadau a ragwelir yn deillio o gost rhannu darpariaethau yn y
dyfodol ar gyfer y Cynllun ar ei newydd wedd. Bwriedir iddynt fod ar
waith erbyn 31ain Mawrth 2009 er mwyn sicrhau bod y Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol yn ymarferol ac yn fforddiadwy wrth iddo ddatblygu.

Casgliad yr ymgynghori a gynhaliwyd yn ystod 2006-2007 ynghylch y
diogelwch a gynigid o dan ddarpariaethau'r 'rheol 85 mlynedd' ar gyfer
unigolion sydd ar hyn o bryd yn cael diogelwch sy'n lleihau h.y. unigolion
sy'n cyrraedd 60 oed rhwng 1af Ebrill 2016 ac 31ain Mawrth 2020.

Yn ogystal â'i phrif swyddogaethau, mae eich Adain Bensiynau yn bwriadu:

Cynnal rhaglen dreigl o gyflwyniadau (ar y cyd â'r cyflogwyr sy'n cymryd
rhan a chynrychiolwyr y staff) i gynghori aelodau'r Cynllun ynghylch prif
newidiadau a manteision y Cynllun ar ei newydd wedd.

Cynnal adolygiad llawn o'r holl ddeunydd papur, yr holl ddogfennau
adrannol, y cyfarwyddyd ynghylch y Cynllun, a'r ffeithlenni, a'u diweddaru
yn unol â'r rheoliadau diwygiedig a chyfarwyddyd Adran Actiwari y
Llywodraeth (GAD) a ddosberthir yn ganolog.

Ailwampio gwefan y Gronfa Bensiwn yn llwyr i sicrhau ei bod yn delio â
holl newidiadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei newydd wedd.

Fel erioed, newid yw'r unig beth sy'n gyson ym maes pensiynau, ac nid yw'r
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn eithriad. Felly priodol fyddai i mi ar yr
adeg hon 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.
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O Safbwynt yr Actiwari
Mae sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei monitro o leiaf bob tair
blynedd pan fydd Actiwari'r Gronfa (Mercer Limited) yn cynnal prisiad
actiwaraidd llawn. Mae prisiad actiwaraidd yn gymhleth ac mae angen
llawer o waith a thrafod cyn y gellir sicrhau'r canlyniadau terfynol. Mae'n
rhaid cymryd pob aelod o'r Gronfa i ystyriaeth, a phob un â'i gyfrifiadau a'i
ffigurau ei hun.

Un o brif rannau'r prisiad yw cyfrifo rhwymedigaethau'r Gronfa. Dyma'r
swm ariannol sy'n ofynnol ar ddyddiad y prisiad fel y gall y Gronfa dalu holl
fudd-daliadau'r aelodau a gronnwyd hyd at y dyddiad hwnnw. Bydd y budd-
daliadau hyn yn cael eu talu am flynyddoedd lawer i ddod (er enghraifft,
efallai na fydd gweithiwr 20 oed yn ymddeol am 45 mlynedd arall, cyn der-
byn pensiwn am flynyddoedd neu ddegawdau hyd yn oed) felly mae'n rhaid
i'r Actiwari wneud rhagdybiaethau am yr hyn all ddigwydd yn y dyfodol.
Mae hyn yn cynnwys caniatáu ar gyfer pethau megis gweithwyr yn gweithio
hyd at eu hymddeoliad neu'n gadael gwaith yn gynnar am ryw reswm arall -
o ddewis efallai neu oherwydd salwch neu farwolaeth hyd yn oed. Hefyd
gwneir rhagdybiaethau ar sail cynnydd mewn cyflogau oherwydd mae'n
rhaid cyfrifo'r budd-daliadau gan ddefnyddio cyflog yr aelodau pan fyddant
yn gadael cyflogaeth bensiynadwy, yn hytrach na'u cyflog ar ddyddiad y
prisiad. Gwneir rhagdybiaethau cyffelyb ar gyfer aelodau sy'n derbyn
pensiwn a hefyd y pensiynwyr a ddiogelwyd.

Rhagdybiaeth bwysig y mae'n rhaid ei gwneud ar gyfer yr holl aelodau yw
honno sy’n ymwneud â marwolaeth – am ba hyd y bydd pobl fyw? Dyma'r
cwestiwn mawr yn y diwydiant pensiynau ar hyn o bryd oherwydd, o
ddadansoddi'r sefyllfa, gwelir fod pobl yn byw'n hŷn ac yn hŷn. Mae gan hyn
oblygiadau ariannol i gynlluniau pensiwn oherwydd wrth i bensiynwyr fyw'n
hŷn, telir eu pensiynau am fwy o amser - sy'n golygu mwy o gostau i'r cynl-
lun pensiwn. Fel rhan o'r prisiad cynhaliodd yr Actiwari ddadansoddiad
manwl o'r marwolaethau o fewn Cronfeydd Pensiwn Llywodraeth Leol ledled
Cymru a Lloegr. Roedd y canlyniadau'n gwbl eglur… mae aelodau Cynllun
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Pensiwn Llywodraeth Leol yn byw'n hŷn nag erioed. Roedd hyn yr un mor
wir o ran aelodau Cronfa Bensiwn Dyfed ac ymddengys bod y tuedd hwn yn
parhau – sy'n newyddion da i'r aelodau!

Yn 2004, datgelodd y prisiad ddiffyg ariannol am y tro cyntaf ers blynyd-
doedd (h.y. nid oedd asedau'r Gronfa'n ddigonol i gwrdd â rhwymedi-
gaethau'r Gronfa). Dros y tair blynedd ers hynny, mae'r buddsoddiadau wedi
perfformio'n dda iawn a chynyddodd cyfanswm yr asedau tua 45% i dros
£1.1 biliwn. Er hynny, mae ffactorau eraill (gan gynnwys caniatáu am y ffaith
fod yr aelodau'n byw'n hŷn) wedi effeithio'n anffafriol ar y sefyllfa o ran
cyllid. Ond yn gyffredinol mae canlyniadau'r prisiad diweddaraf o'r Gronfa yn
dangos gwelliant yn y sefyllfa o ran cyllid o'i chymharu â 2004 a chafwyd
gostyngiad yn y golled ariannol.

Treuliodd y Gronfa a'i Actiwari lawer o amser yn penderfynu sut orau i union-
i'r golled. Cynorthwywyd y trafodaethau hyn gan Ddatganiad y Strategaeth
Gyllido - sef dogfen sy'n rhoi safbwynt tymor hir y Gronfa o ran y modd y
bwriada gyllido'i rwymedigaethau, gan gynnwys y cyfnod a ganiateir ar gyfer
adennill diffygion. Ymgynghorwyd â holl weithwyr y Gronfa ynghylch ei
gynnwys. Canlyniad y trafodaethau hyn yw y bydd y golled yn cael ei haden-
nill drwy dderbyn cyfraniadau ychwanegol gan y cyflogwyr dros gyfnod o 20
mlynedd, sef yr un cyfnod a fabwysiadwyd yn y prisiad diwethaf.

Ers dyddiad y prisiad ar 31 Mawrth 2007, mae'r marchnadoedd buddsoddi
wedi bod braidd yn anodd a bydd y sefyllfa o ran cyllid wedi gwaethygu ers
hynny. Fodd bynnag, dylid cofio fod Cronfa Bensiwn Dyfed yn un o'r
cynlluniau pensiwn llywodraeth leol sydd â'r lefelau cyllido gorau yn y wlad.
Mae'r Gronfa'n ymrwymiad tymor hir ac mae ei budd-daliadau wedi eu
gwarantu o dan y gyfraith. Bydd y sefyllfa o ran cyllid yn parhau i gael ei
monitro yn rheolaidd yn y dyfodol a chymerir y camau gweithredu priodol
pan fo angen.

Mr Steve Jacquest
Actiwari - Mercer Human
Resource Consulting Limited
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Y Tim Buddsoddi

Cyfriflen
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 2007-2008. 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
Tachwedd 2002) a gyhoeddwyd gan Grŵp Cyfrifwyr Ymchwil i Bensiynau
(PRAG) yn ychwanegol i’r Polisïau Cyfrifeg a nodir yn rhan 4.

Ar gyfer darllenwyr sydd â diddordeb mwy manwl neu arbenigol yng
ngweithrediad y Gronfa yn ystod 2007-2008, dylid cyfeirio at y ddogfen
sy’n cynnwys yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol.

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

Cyfrif y Gronfa

Datganiad Asedau Net

Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol
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Cyfrifon Y Gronfa
Cyfrifon y Gronfa am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2008 Datganiad Asedau Net

2006-07 2007-08

£'000 Asedau a Fuddsoddwyd: Nodyn £'000

Gwarannau Llog Sefydlog
0 -Sector Cyhoeddus 0

168,362 -Eraill 160,959
418,152 Ecwitis a Ddyfynnwyd 412,095
164,781 Gwarannau Wrth Indecs 165,451
15,207 Cronfeydd o fath Ariannol 10,238
3,995 Unedau Hylifedd 5,609

329,660 Cwmnïau Buddsoddi – Eraill 332,214

1,100,157 Cyfanswm y Buddsoddiadau ng 1,086,566

Buddsoddiadau gyda
8,140 Chyngor Sir Caerfyrddin 6,067
5,118 Dyledwyr h 6,488

(4,325) Credydwyr h (9,215)

8,933 Asedau Net Presennol i 3,340

1,109,090 Cyfanswm yr Asedau Net 1,089,906

2006-07 Cyfraniadau a Budd-daliadau Nodyn 2007-08

£'000 £'000
Incwm

Cyfraniadau Derbyniadwy
32,251 Oddi wrth Gyflogwyr ch 38,749
13,707 Oddi wrth Weithwyr/Aelodau ch 14,343
5,008 Gwerthoedd Trosglwyddo Tuag i Mewn d 4,774

50,966 57,866
Gwariant

(33,695) Pensiynau yn Daladwy (35,806)
Budd-daliadau Swm Un-taliad yn Daladwy

(7,797) - Ymddeoliadau (8,553)
(575) - Grantiau Marwolaeth (493)
(89) Pensiynau Symudol (138)

(4,068) Ymadawyr dd (1,852)
Costau gweinyddol ac eraill a Dalwyd

(851) gan y Cynllun e (1,070)

(47,075) (47,912)

Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net o'r
3,891 trafodion gydag Aelodau 9,954

Elw ar y Buddsoddiadau

18,413 Incwm o'r Buddsoddiadau f 20,178
Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y Farchnad

60,299 Wedi'i Realeiddio 18,774
(22,707) Heb ei Realeiddio ff (66,465)
(2,876) Treualiadau Rheoli'r Buddsoddiadau g (1,625)
53,129 Elw Net ar y Buddsoddiadau (29,138)

Cynydd (Gostyngiad) Net yn y
57,020 Gronfa yn ystod y Flwyddyn (19,184)

1,052,070 Asedau Net y Cynllun ar Ddechrau'r Flwyddyn 1,109,090

1,109,090 Asedau Net y Cynllun ar Ddiwedd Y Flwyddyn 1,089,906

2006-07 2007-08

£'000 £'000

1,052,070 Asedau Net ar Ddechrau’r Flwyddyn 1,109,090
19,428 Arian Newydd Net a Fuddsoddwyd 28,507

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y Farchnad
60,299 -Wedi’i realeiddio 18,774
(22,707) -Heb ei realeiddio (66,465)

1,109,090 Asedau Net ar Ddiwedd y Flwyddyn 1,089,906

Cysoniad o’r Symudiadau yn Asedau Net y Gronfa
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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 darlith-
wyr, 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
17,884 o bobl yn cyfrannu i'r gronfa a thalwyd budd-daliadau i 7,906 o ben-
siynwyr ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r ffigyrau hyn yn adlewyrchu'r safle a
gofnodwyd ar 31 Mawrth 2008 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 cyn-
nwys y rhwymedigaethau i dalu pensiynau a budd-daliadau eraill ar ôl 31ain
Mawrth, 2008.

(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

2006-07 2007-08

£'000 £'000
Cyflogwr

27,705 Arferol 32,275
500 Arbennig 2,227

4,046 Ychwanegol 4,247

32,251 38,749

Gweithwyr

13,653 Arferol 14,298
54 Gwirfoddol Ychwanegol 45

13,707 14,343

2006-07 2007-08

£'000 £'000
Trosglwyddiadau grwp o

0 gynlluniau eraill 0

Trosglwyddiadau unigol o
5,008 gynlluniau eraill 4,774

5,008 4,774
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(dd) Taliadau i Ymadawyr a Thaliadau Mewn Perthynas â Hwy

(e) 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.

jacalkjlkcjl

(f) Incwm ar Fuddsoddiadau

Derbyniwyd incwm ar fuddsoddiadau fel a ganlyn:

2006-07 2007-08

£'000 £'000

(89) Ad-daliadau i aelodau yn gadael y gwasanaeth (136)
Taliadau i aelodau yn ymuno â

0 chynllun y wladwriaeth 0
Prynu blwydd-daliadau i gyfateb

0 y budd-daliadau cadwedig 0
0 Trosglwyddiadau grwp i gynlluniau eraill 0

(3,979) Trosglwyddiadau unigol i gynlluniau eraill (1,716)

(4,068) (1,852)

2006-07 2007-08

£'000 £'000

(783) Gweinyddu a phrosesu (977)
(47) Ffioedd actiwaraidd (70)
(7) Ffi archwiliad (7)
(14) Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol eraill (16)

(851) (1,070)

2006-07 2007-08

£'000 £'000

99 Llog o warannau llog sefydlog 174
14,170 Difidendau Ecwitis 15,600
2,853 Incwm o warannau llog sefydlog 3,145

Incwm o gerbydau buddsoddi
716 cyfun 716
0 Rhent net o eiddo 0

560 Llog ar adneuon ariannol 518
Cyfran o elw/colledion partneriaid

0 a mentrau ar y cyd 0
15 Incwm arall 25

18,413 20,178
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(ff) Buddsoddiadau

Yn ystod y flwyddyn prynwyd gwerth £407m o fuddsoddiadau a gwerthwyd
gwerth £355m. Gwnaed elw net o £19m ar y gwerthiannau. Mae’r costau
prynu wedi’u cynnwys ym mhris pryniant y buddsoddiadau.

(g) Treuliau Rheoli Buddsoddiadau

Cyfrifir Treuliau Rheoli Buddsoddiadau yn ôl y lefel y perfformiwyd yn well
na’r Meincnod.

(ng) Prisio’r Buddsoddiadau

Mae’r buddsoddiadau a nodir yn y datganiad asedau net yn cael eu dangos
yn ôl eu gwerth ar y farchnad ar 31ain Mawrth, 2008.

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, 2008.

Gweler isod ddadansoddiad o fuddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn, sydd oll yn
Fuddsoddiadau Rhestredig:

Gwerth ar Cost Elw Newid yn y Gwerth
01.04.2007 o Brynu o Werthu Gwerth Pris yn ôl

y Farchnad 31.03.2008

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000
Gwarannu
llog sefydlog 168,362 (1,521) (10,693) 4,811 160,959
Ecwitis 418,152 350,493 (280,275) (76,275) 412,095
Gwarannau
wrth indecs 164,781 25,186 (37,747) 13,231 165,451
Trefniadau
buddsoddi
cyfun 344,867 32,505 (26,688) (8,232) 342,452
Eiddo 0 0 0 0 0
Arall 0 0 0 0 0
Buddsoddiadau AVC 0 0 0 0 0

1,096,162 406,663 (355,403) (66,465) 1,080,957

Adnau ariannol 3,995 5,609

1,100,157 1,086,566

2006-07 2007-08

GWERTH GWERTH AR MATH O GWERTH GWERTH AR
AR BAPUR Y FARCHNAD FUDDSODDIAD AR BAPUR Y FARCHNAD

£'000 £'000 £'000 £'000

Llog Sefydlog

0 0 - Sector Cyhoeddus 0 0
155,597 168,362 - Eraill 143,384 160,959
364,700 418,152 Ecwitis a Ddyfynnwyd 434,751 412,095

Gwarannau Wrth
150,718 164,781 Indecs 138,156 165,451

Cronfeydd a Reolir

0 0 - Dyraniad Asedau 0 0
15,017 15,207 - GASL 9,936 10,238
3,995 3,995 - Unedau Hylifedd 5,609 5,609

Cwmnïau Buddsoddi

0 0 - Eiddo 276 280
236,335 329,660 - Eraill 246,815 331,934

0 0 Eiddo 0 0

926,362 1,100,157 CYFANSYMIAU 978,927 1,086,566
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(h) Dyledwyr a Chredydwyr

O gymharu â’r flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2007 mae nifer y Dyledwyr
wedi codi yn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2008. O gymharu â’r flwyd-
dyn yn diweddu 31 Mawrth 2007 mae nifer y Chredydwyr wedi codi yn y
flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2008.

(i) Asedau a Rhwymedigaethau Net Presennol

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

(j) Trethiant

i 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.

ii 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.

(l) 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 dy-
fodol. Fel y gellir diogelu’r goblygiadau hyn bydd digonolrwydd buddsoddi-
adau 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 rhwymedi-
gaethau, 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 cyflog-
wyr 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.

2006-07 2007-08

GWERTH GWERTH AR DADANSODDIAD GWERTH GWERTH AR
AR BAPUR Y FARCHNAD DAEARYDDOL AR BAPUR Y FARCHNAD
£'000 £'000 £'000 £'000

686,002 766,489 Prydain 726,503 749,011
66,326 114,468 Ewrop (heblaw Prydain) 67,914 120,279
98,622 104,609 America 107,263 102,358
28,937 34,055 Siapan 37,343 35,983
46,475 80,536 Eraill 39,904 78,935

926,362 1,100,157 CYFANSYMIAU 978,927 1,086,566

2006-07 2007-08

£'000 £'000

2,391 Cyfraniadau dyledus gan gyflogwyr 2,578
(10) Budd-daliadau heb eu talu (175)

8,465 Balansau ariannol 6,068
2,402 Asedau Cyfredol Eraill 3,908
(4,315) Rhwymedigaethau Cyfredol Eraill (9,039)

8,933 3,340

35Cyfriflen Ymrwymo i Fuddsoddiadau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethol



(ll) Trosglwyddiadau Partïon Perthnasol

Yn ystod y flwyddyn, roedd y trosglwyddiadau gyda’r partïon perthnasol fel a
ganlyn:

(m) Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol

Mae’n statudol ofynnol i Gynlluniau Pensiwn Galwedigaethol ddarparu trefni-
adau 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 gyn-
nwys y buddsoddiad.

Datganiad Gan yr Actiwari Ymgynghorol

(1) Pennwyd cyfraddau cyflogwyr yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth
2008 fel rhan o’r prisiad actiwaraidd o’r Gronfa ar 31 Mawrth 2004.

(2) Cynhaliwyd prisiant actriwaraidd o’r Gronfa ar 31 Mawrth 2007 i bennu’r
cyfraddau cyfrannu o 1 Ebrill 2005 i 31 Mawrth 2011. Mae’r canlyniadau
wedi’u cynnwys yn fy adroddiad a’r dystysgrif dyddiedig 28ain Mawrth
2008.

(3) Gwerth asedau’r Gronfa ar y farchnad ar ddyddiad y prisiant oedd
£1109.1 miliwn ac roedd yn cynrychioli 92% o rwymedigaethau cronedig
y Gronfa gan ganiatáu ar gyfer codiadau cyflog yn y dyfodol.

(4) 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:

(5) 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.

Receipts

£'000
Cyngor Sir Caerfyrddin 24,140
Cyngor Sir Benfro 11,039
Cyngor Sir Ceredigion 8,115
Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys 2,993
Gyrfa Cymru Gorllewin 1,137
Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 974
Coleg Sir Gar 881
Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys 838

Arian a gedwir gan Gyngor Sir Caerfyrddin
ar 31ain Mawrth 2008 6,067

Canran o’r Tâl Pensiynadwy
bob blwyddyn

2008-09 2009-10 2010-11
% % %

Cyngor Sir Caerfyrddin 15.1 15.8 16.6
Cyngor Sir Ceredigion 13.2 14.2 15.2
Cyngor Sir Benfro 13.3 14.0 14.7
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Statement By The Actuarywere determined as part of the actu-
arial valuation of the Fund as at 31
(6) 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.

(7) 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.

(8) 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).

(9) 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:

John Livesey
Cymrawd o Sefydliad ar Actiwarïau
Mercer Limited

Ar gyfer Ar gyfer
rhwymedigaethau rhwymedigaethau
Gwasanaeth Gwasanaeth
Blaenorol yn y Dyfodol

Cyfradd yr elw ar
fuddsoddiadau

- cyn ymddeol 6.9 y cant 6.5 y cant
y flwyddyn y flwyddyn

- ar ôl ymddeol 5.4 y cant 6.5 y cant
y flwyddyn y flwyddyn

Cyfradd y codiad mewn cyflogau 4.85 y cant 4.5 y cant
y flwyddyn y flwyddyn

Cyfradd y codiad mewn prisiau 3.1 y cant 2.75 y cant
y flwyddyn y flwyddyn
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Cyfraddau Cyfrannu Y Cyrff Cyflogi A’r Cyfraniadau
Sydd I’w Derbyn 2007-2008

Cyfanswm Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau
Cyfradd sydd i’w derbyn sydd i’w talu

Cyfraniad

% £'000 £'000
Awdurdodau Unedol
Cyngor Sir Ceredigion 12.5 8,115 5,405
Cyngor Sir Caerfyrddin 14.4 4,140 17,065
Cyngor Sir Benfro 12.6 1,039 7,777

43,294 30,247

Cyflogwyr Sylweddol Eraill
Prifysgol Cymru 20.2 89 64
Coleg Sir Benfro 8.9 408 108
Coleg Ceredigion 12.0 190 88
Coleg Sir Gar 11.2 881 403
Coleg y Drindod Caerfyrddin 11.0 417 215
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 13.6 540 140
Gwasanaeth Prawf Dyfed-Powys 14.1 838 642
Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys 13.5 2,993 1,123
Awd.Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 15.5 974 504
Pwyllgor Llysoedd Ynadon Dyfed-Powys 0.0 50 445

7,380 3,732

Cyflogwyr Eraill
Tribiwnlys Prisio Gorllewin Cymru 8.9 29 72
Cyngor Tref Hwlffordd 16.1 9 9
Cyngor Tref Caerfyrddin 18.7 45 53
Cyngor Tref Llanelli 16.4 41 33
Cyngor Gwledig Llanelli 16.7 142 53
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod 1.2 2 13
Bwrdd Claddu Llanelli 12.3 16 36
Cyngor Cymuned Llangennech 12.1 2 0
Cyngor Cymuned Gorslas 16.1 2 1
Cyngor Cymuned Llanarthne 21.4 1 0
Cyngor Tref Cydweli 14.3 7 5
Cyngor Tref Penbre a Phorth Tywyn 14.8 17 0
Cyngor Cymuned Llannon 12.9 11 81
Cyngor Tref Aberdaugleddau 20.3 9 6
Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr 15.9 2 0
Cyngor Llyfrau Cymru 12.2 203 121
Pwll Nofio Hwlffordd 9.7 1 0
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin 15.1 7 0
Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberteifi 0.0 1 0

547 483
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Cyfanswm Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau
Cyfradd sydd i’w derbyn sydd i’w talu

Cyfraniad
% £'000 £'000

Cyflogwyr Eraill
Prism 11.2 111 30
Cartref Cheshire y Cwm 35.9 5 13
Cymdeithas Cymuned a Chwaraeon
Arberth a’r Cylch 9.5 6 6
Iaith Cyf 7.6 50 6
Gweithredu dros Iechyd Meddwl
Gorllewin Cymru 15.9 28 12
Cyngor Tref Aberystwyth 21.5 10 3
Gyrfa Cymru Gorllewin 12.4 1,138 269
Canolfan y Teulu, Caerfyrddin 7.4 8 11
PLANED 9.6 69 0
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
Ceredigion 11.3 66 28
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir Gaerfyrddin 12.2 55 0
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir Benfro 10.5 72 0
Menter Iaith Myrddin 0.0 0 9
Menter Bro Dinefwr 7.7 35 0
Menter Cwm Gwendraeth 7.7 52 0
Menter Gorllewin Sir Gar 7.7 10 0
Menter Castell Nedd Port Talbot 7.7 8 0
Cartrefi Cymru 18.4 2 7
Eraill 146 10,134

1,871 10,528

Cyfanswm 53,092 44,990

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
Asiantaeth Trwyddedau Gyrwyr
a Cherbydau 100
Ymddiriedolaethau Gwasanaeth
Iechyd Gwladol 100
Cartrefi Cymru 100
Awdurdod Dŵr Cymru 100

31.03.07 31.03.08

Cyfranwyr 17,165 17,884
Pensiynwyr
Gohiriedig 6,381 7,430
Pensiynwyr 7,625 7,906

Cyfanswm 31,171 33,220

Ystadegau Aelodau

Datganiad Egwyddorion Buddsoddi

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, fel yr awdurdod lleol sydd â chyfrifoldeb
am weinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed (Deddf Oed-dâl 1972, Rheoliadau
1995) wedi llunio a mabwysiadu Datganiad Egwyddorion Buddsoddi i
gydymffurfio â Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheo-
laeth a Buddsoddiadau’r Gronfa) (Diwygiad) 1998 (fel y’u diwygiwyd).

Mae’r Datganiad yn cwmpasu’r amcanion, y cyfyngiadau o ran risg a’r
materion gweithredol y credir sy’n berthnasol i’r Gronfa ac mae’n rhoi
manylion polisi’r Gronfa ar bleidleisio a Buddsoddi’n Gymdeithasol
Gyfrifol, a sut y mae’n cydymffurfio â 10 Egwyddor Buddsoddi Myners.

Mae’r Datganiad Egwyddorion Buddsoddi llawn ar gael ar wefan
Cronfa Bensiwn Dyfed
(www.dyfedpensionfund.org.uk).
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Geirfa
Rheolaeth Weithredol
Dull o Reoli Buddsoddiadau sy'n ceisio perfformio'n well na'r Meincnod
perthnasol drwy Ddyrannu Asedau, Amseru'r Farchnad neu Ddewis y Stoc
(neu gyfuniad o'r rhain). Mae'n gwbl groes i Reolaeth Oddefol.

Actiwari
Ymgynghorydd annibynnol sy'n rhoi cyngor o ran gallu'r gronfa i dalu ei
ffordd. Mae'r actiwari'n adolygu asedau a rhwymedigaethau'r gronfa bob
tair blynedd ac yn cyflwyno adroddiad i'r Cyngor Sir, sef yr awdurdod gweiny-
ddu, ar y sefyllfa ariannol, ac yn argymell cyfraddau cyfrannu'r cyflogwyr. Gel-
wir 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
Nod Rheolwr y Gronfa yw perfformio 1% yn well na'r 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.
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Glossary of Terms
Llywodraethu Corfforaethol
Materion sy'n ymwneud â'r ffordd y mae cwmni yn sicrhau ei fod yn rhoi'r
pwysigrwydd mwyaf i les ei randdalwyr a sut y gall rhanddalwyr ddylanwadu
ar reolaeth.

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

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

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

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

Glossary of Terms

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

Mesur Perfformiad
Gwasanaeth a luniwyd i gynorthwyo buddsoddwyr i werthuso perfformiad eu
buddsoddiadau. Fel arfer mae hyn yn cynnwys cymharu perfformiad cronfa
gyda Meincnod a ddewiswyd a/neu gydag Universe neu gronfeydd tebyg.
Y prif Gwmnïau Mesur Perfformiad yw The WM Company, y mae Cronfa
Bensiwn Dyfed yn ei ddefnyddio, a CAPS.

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

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

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

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

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

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