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Cychwyn
Cyflogaeth

Byddwn yn darparu...

...pensiwn ichi yn seiliedig
ar eich cyflog terfynol,
a reolir gan statud, a'r
taliadau a delir wedi eu
gwarantu dan y gyfraith.

...Yswiriant Bywyd o'r
amser yr ymunwch â'r
cynllun, a chyfandaliad
gwerth cyflog dwy
flynedd os byddwch yn
marw mewn swydd.



Pleser yw cael rhoi gwybod i chi fod Cronfa Bensiwn
Dyfed wedi gwneud rhagor o gynnydd dros y
flwyddyn ddiwethaf.

Mae asedau'r Gronfa wedi parhau i gynyddu - £1,104
miliwn oedd y cyfanswm ar 31 Mawrth 2007. Mae hyn er
gwaethaf cryn dipyn yn llai o elw ar fuddsoddiadau na'r
hyn a gafwyd mewn blynyddoedd blaenorol, a hynny o
achos amodau anoddach o ran y farchnad. Felly mae hon
wedi bod yn flwyddyn o atgyfnerthu, sydd wedi gosod y
sylfaen gobeithio ar gyfer rhagor o lwyddiant yn ystod
2007/08 a thu hwnt.

Mae Prisiad Actiwaraidd y Gronfa fel yr oedd ar 31
Mawrth 2007 ar y gweill ers cryn amser. Ni fydd y ffigurau
terfynol ar gael tan nes ymlaen yn y flwyddyn, ond mae'n
argoeli y bydd y lefel gyllido yn gwella, ac y byddwn yn
nesu at ein targed o 100% o ran diddyledrwydd. Byddaf i
a'm cyd-aelodau ar y panel yn bles iawn â'r canlyniad hwn.

O ran gweinyddu'r Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol,
rydym yn gwybod bellach y
bydd y cynllun "ar ei
newydd wedd" mewn grym
erbyn 1 Ebrill 2008. Hefyd,
mae'r Llywodraeth wedi
pwysleisio drwy gydol yr
adeg y dylai amcanion polisi
tymor hir y diwygiadau i'r
cynllun fod yn fforddiadwy,
yn ymarferol, ac yn deg i'r
trethdalwyr. Nodir rhagor o
fanylion yn nes ymlaen yn yr
adroddiad hwn, ac mae
llawer o waith i'w wneud o
hyd er mwyn sicrhau bod
popeth yn barod erbyn y
dyddiad hwn.

Mae rhagor o newidiadau wedi cael eu gwneud yn ystod y
misoedd diwethaf i'r modd y rheolir y Gronfa. Fe
ddywedais y llynedd pa mor ffodus roeddem ni fod Steven

Flather a Stephen Lee wedi cael swyddi allweddol gyda
Chronfa Bensiwn Dyfed. Mae'r ddau ohonynt wedi symud
ymlaen bellach, ond rydym yn hynod falch ein bod wedi
gallu recriwtio Anthony Parnell yn lle Steven Flather fel
Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn, ac Ian
Davidson yn lle Stephen Lee fel Rheolwr Cleientiaid ar
gyfer y Gronfa. Ymunodd Anthony â Chyngor Sir
Caerfyrddin o Gyngor Sir Penfro ac mae Ian wedi bod yn
gweithio gyda Barclays Global Investors (BGI) ers nifer o
flynyddoedd.

Er bod rhai newidiadau yn cael eu gwneud, mae'n galondid
fod gennym ar yr un pryd sefydlogrwydd o ran agweddau
eraill ar reolaeth y Gronfa. Rydym wedi cynnal ein perthynas
hir â BGI, sy'n cael ei arwain gan Lindsay Tomlinson o hyd,
ac mae ganddo gysylltiad â'r Gronfa ers blynyddoedd lawer.
Hefyd, rydym yn dal i elwa ar y cymorth gwerthfawr gan Eric
Lambert, ymgynghorydd y Gronfa.

Rwyf yn hyderus y bydd y cyfuniad hwn o dalent newydd
ac arbenigedd rheolwr ac ymgynghorydd y Gronfa o fudd
mawr i'r Gronfa yn y dyfodol.

Rhagair gan y Cadeirydd
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Cyng. Wyn Evans
Cadeirydd Panel y Gronfa Bensiwn
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Fel y mae'r Cadeirydd wedi nodi yn ei ragair bydd y
penderfyniadau a wnaed yn ystod y misoedd
diwethaf ynghylch dyfodol Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol (CPLlL) yn golygu y bydd 2007/08
yn flwyddyn brysur iawn gan y bydd llawer o waith
i'w wneud o ran gweithredu'r cynllun 'ar ei newydd
wedd'. Yn ogystal, bydd rhaid i ni weithredu
casgliadau'r prisiad actiwaraidd sy'n cael ei gynnal
bob tair blynedd ac wrth gwrs byddwn yn parhau i
gadw golwg ofalus ar berfformiad buddsoddiadau'r
Gronfa. Byddaf yn ymdrin â'r materion hyn yn nes
ymlaen ond dymunaf ddechrau'r cyflwyniad hwn â
rhai sylwadau ynghylch rheolaeth Cronfa Bensiwn
Dyfed.

Yn unol â'r rheoliadau roedd y Panel wedi cymeradwyo a
chyhoeddi Datganiad Polisi Llywodraethu yn ystod mis
Mawrth 2006. Diwedd mis Ionawr 2007, bu'r Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol yn ymgynghori ar gynigion
fydd yn galw ar awdurdodau gweinyddu i baratoi
datganiadau ysgrifenedig yn nodi manylion eu trefniadau
rheoli ac i ba raddau y maent yn cydymffurfio â'r
cyfarwyddyd a roddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Nid
yw'r cyfarwyddyd hwn wedi ei gyhoeddi hyd yn hyn ac
felly rhaid aros i weld i ba raddau y bydd y Gronfa yn
cydymffurfio.

Yn naturiol mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn rhannu
dymuniad y Llywodraeth i sicrhau bod trefniadau rheoli
cronfeydd pensiwn llywodraeth leol o'r safon uchaf posib
gydol yr adeg. Cynllun cenedlaethol sy'n cael ei weinyddu
yn lleol yw CPLlL ac mae elfen 'leol' y gwaith gweinyddu
wedi gweithio'n hynod dda ar gyfer y Gronfa hon.

Rwyf felly'n croesawu bwriad y Llywodraeth i ddelio gyda'r
mater hwn mewn modd tringar gan fabwysiadu dull sy'n
seiliedig ar gydymffurfio neu egluro. Credaf fod y dull hwn
yn llawer gwell na dull rhagnodol sy'n seiliedig ar gynllun
penodedig sy'n cael ei gymhwyso'n gyffredinol heb
ystyried amgylchiadau lleol.

Mae aelodau Panel Cronfa Bensiwn Dyfed a minnau'n
rhannu'r gred y dylai trefniadau rheoli unrhyw gronfa
unigol gael eu mesur gan berfformiad y gronfa (h.y. yr elw
ar y buddsoddiadau, y lefel gyllido a lefel cyfraniadau'r
cyflogwyr) a chan y trefniadau lleol ar gyfer cynnwys
rhanddalwyr y Gronfa yn ei rheolaeth. Gall lefel yr
ymwneud hwn amrywio'n sylweddol o gronfa i gronfa - y
pwynt hanfodol yw y dylai'r amrywiol rhanddalwyr fod yn
fodlon â pherfformiad eu cronfa a natur a lefel eu
hymwneud â hi.

Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n bennaf gyfrifol am reoli Cronfa
Bensiwn Dyfed. Mae pob trafodaeth fanwl gyda rheolwr
buddsoddiadau y Gronfa a phob penderfyniad a wneir o
ran rheoli'r buddsoddiadau yn cael eu gwneud gan banel
bach o aelodau Cyngor Sir Caerfyrddin gyda chefnogaeth
swyddogion ac ymgynghorwyr y Gronfa. Ategir y drefn
hon gan gyfarfodydd a thrafodaethau rheolaidd gyda
rhanddalwyr eraill o bwys a chan gyfarfod ymgynghorol
blynyddol sy'n agored i bob corff cyflogi, undebau llafur a
chynrychiolwyr pensiynwyr. Yn ogystal mae'r Gronfa yn
cyhoeddi adroddiad blynyddol ac yn dosbarthu newyddlen
flynyddol i bob pensiynwr ac aelod cyfredol o'r Gronfa. Er
nad yw'r drefn hon yn cael ei defnyddio'n gyffredinol gan
y cronfeydd eraill mae'n cael ei chefnogi gan yr holl
bartïon ac mae wedi gweithio'n dda iawn fel y tystia
perfformiad buddsoddiadau'r Gronfa, ei lefelau cyllido da a
lefel gymharol isel cyfraniadau'r cyflogwyr. Wrth gwrs
byddwn yn parhau i gadw golwg ofalus ar ein perfformiad
a byddwn yn adolygu ein trefniadau rheoli.

Gan ddychwelyd at y mater o elw ar fuddsoddiadau roedd
y rhain lawer yn is yn 2006/07 nag mewn blynyddol
diweddar. Yn wir, o'u hystyried ar eu pennau eu hunain
roedd canlyniadau'r flwyddyn yn siomedig. Yn ogystal â'r
elw is a gynigiwyd gan y rhan fwyaf o farchnadoedd, fel yr
eglurir yn nes ymlaen yn yr Adroddiad Buddsoddiadau, nid
oedd perfformiad Cronfa Bensiwn Dyfed o'i gymharu â'r
meincnod perfformiad na pherfformiad cronfeydd
awdurdod lleol ar gyfartaledd, wedi cyflawni cystal ag yn y
blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag rhaid cofio mai
busnes hirdymor yw buddsoddiadau cronfa bensiwn ac
mae perfformiad y Gronfa dros yr hirdymor yn parhau i fod
yn gryf.
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Fel y nododd y Cadeirydd rydym wedi cadw ein sylfeini
cadarn a chredwn y byddant yn sail i ragor o lwyddiant yn
ystod 2007/08 a thu hwnt. Mae'n naturiol i berfformiad
buddsoddiadau pensiwn amrywio o un flwyddyn i'r llall ac
mae hynny'n ein hysgogi ni fel rheolwyr y Gronfa i fod ar
ein gwyliadwriaeth ac i geisio'n barhaus am berfformiadau
gwell. Yn y cyd-destun hwn yr ydym ers blynyddoedd wedi
penderfynu peidio â buddsoddi mewn eiddo ac ar waethaf
hyn mae'r Gronfa wedi cael canlyniadau gwych dros yr
hirdymor. Fodd bynnag mae'n amlwg bod y sector eiddo
wedi bod yn un o'r rhai sydd wedi perfformio orau dros yr
hirdymor ac yn wir roedd ei berfformiad yn ystod 2006/07
yn gryf iawn. Bydd y Panel felly yn rhoi rhagor o ystyriaeth
i'w strategaeth dyrannu asedau yn gyffredinol ac yn rhoi
ystyriaeth neilltuol i'w ymagwedd at fuddsoddi mewn
eiddo.

Cyfeiriais uchod hefyd at yr adolygiad y mae'r Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol yn ei gynnal o'r CPLlL.
Mae'r broses hon wedi parhau drwy 2006/07 ac mae mwy
o fanylion yn yr adran o'r adroddiad hwn sy'n delio â
Gweinyddu'r Gronfa. Nid yw'r rheol yr arferid ei galw yn
Rheol 85 bellach yn gymwys i aelodau newydd yn ymuno
â'r gronfa o 1af Hydref 2006, ond mae Whitehall yn dal i
fod yn ymgynghori ar y mecanweithiau sydd i gael eu
defnyddio wrth weithredu’r Adolygiad.

Rhaid aros i weld a fydd rhagor o newidiadau yn y
blynyddoedd nesaf. Yn bersonol, rwyf yn edrych ymlaen at
y drafodaeth sydd i'w chynnal ar y trefniadau o ran rhannu
costau'r gronfa yn y dyfodol.

Wrth gloi mae'n amlwg bod y gwaith o reoli cronfeydd
pensiwn llywodraeth leol yn parhau i fod mor gyffrous a
heriol ag erioed. Yn ffodus mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn
parhau i dderbyn gwasanaeth Panel ymroddedig sy'n cael
ei gefnogi gan dîm o swyddogion, ymgynghorwyr a
rheolwyr buddsoddiadau sydd yr un mor ymroddgar.
Croesawaf y cyfle hwn i gofnodi fy niolch iddynt oll.

Mr Roger Jones
BSc Econ (Hons) CPFA,
Cyfarwyddwr Adnoddau
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Eich Teulu

Byddwn yn darparu ...

...Pensiwn Gwraig
Weddw, Gŵr Gweddw a
Phartner Sifil gan roi
tawelwch meddwl ichi o
wybod pe bai'r annisgwyl
yn digwydd, y byddai
darpariaeth ar gyfer eich
anwyliaid.



Ein Perfformiad o ran Buddsoddi yn y Gronfa

Mae buddsoddi mewn cronfa bensiwn yn fater tymor
hir. Mae perfformiad Cronfa Bensiwn Dyfed yn y
tymor hir wedi bod yn wych. Dros 5 mlynedd a 10
mlynedd mae'r Gronfa wedi perfformio'n well na
chyfartaledd cronfeydd yr Awdurdodau Lleol (a
adnabyddir fel y gymhariaeth â’r grŵp cymheiriaid),
ac yn well na'r meincnod unigol, mwy penodol, a
osodwyd gan y Gronfa.

Dros 10 mlynedd mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi
perfformio 0.5% y flwyddyn yn well na'i meincnod penodol,
ac wedi perfformio 0.7% y flwyddyn yn well na chyfartaledd
cronfeydd yr Awdurdodau Lleol. Mae hon yn gryn gamp i
Gronfa sydd bellach yn werth mwy nag £1.1 biliwn. Wrth
ddadansoddi'r ffigyrau'n fanylach, gellir gweld taw'r hyn sy'n
gyfrifol am y perfformiad hwn yw sgiliau dewis stoc ein
rheolwr tymor hir, sef BGI. Wrth gymharu'r Gronfa â'i
meincnod penodol neu â chyfartaledd cronfeydd yr
Awdurdodau Lleol dros 10 mlynedd, mae effaith y
penderfyniadau ynghylch dyrannu asedau (y dewis o
farchnadoedd) wedi bod llawer yn llai na'r dewis o stociau
unigol. Mae'r un peth yn wir, er bod hynny i raddau llai, dros
5 mlynedd.

Fodd bynnag, mae newid amlwg wedi bod yn y sefyllfa wrth
i ni fwrw golwg ar berfformiad y Gronfa dros y blynyddoedd
diweddaraf. Er bod y Gronfa wedi parhau i berfformio'n well
na'i meincnod penodol dros y tair blynedd diwethaf, dim ond
o 0.2% y flwyddyn mae hynny wedi bod yn digwydd o
gymharu â'r ffigwr targed o 0.7%. Ar ben hynny, pan
gymherir y Gronfa â chyfartaledd yr Awdurdodau Lleol, mae
hi wedi tanberfformio 1.1% y flwyddyn. Diddorol yw nodi
bod dewis stoc wedi cyfrannu'n gadarnhaol hyd yn oed dros
y cyfnod hwn o dair blynedd (+0.1%) o gymharu ag
Awdurdodau Lleol eraill, a bod y tanberfformiad yn deillio'n
gyfangwbl o strategaeth dyrannu asedau y Gronfa (-1.2%).

Roedd 2006/07 yn flwyddyn dda arall ar gyfer buddsoddi,
wrth i'r gronfa wneud elw o ychydig o dan 7%. Fodd
bynnag, roedd yn flwyddyn siomedig o ran perfformiad
cymharol gan i'r Gronfa fethu â chyrraedd ei tharged unigol
(tanberfformio 0.5%), ac ar ben hynny, perfformio 1.6% yn
waeth na'r grŵp cymheiriaid. Wrth gwrs, mae'r ffigyrau hyn
ar gyfer blynyddoedd unigol wedi cael eu hystyried yn y
ffigyrau ar gyfer tair blynedd a nodir uchod.

Yn ystod 2005/06 bu i'r Gronfa adolygu'r modd roedd yn
dyrannu asedau, ac felly mae'n rhy fuan, yn ôl pob tebyg, i
adolygu hwn unwaith eto. Fodd bynnag, mae'n amlwg y
bydd yn rhaid i'r Panel ystyried rhai materion yn ystod
2007/08 o ran strategaeth dyrannu asedau y Gronfa, megis
buddsoddiadau ychwanegol eraill. Mae'r siart isod yn dangos
y gwahaniaeth rhwng dyraniadau asedau Cronfa Bensiwn
Dyfed a chyfartaledd cronfeydd yr Awdurdodau Lleol yn
2006/07.

Adroddiad Buddsoddi’r Gronfa
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Prisiad Actiwaraidd 2007

Bydd y Gronfa'n cael ei phrisio'n actiwaraidd fel yr oedd ar
31ain Mawrth 2007. Mae'r elw ar fuddsoddiadau ers y
prisiad diwethaf yn 2004 wedi bod yn uwch na'r disgwyl,
ond mae'r cynnydd yn nisgwyliad oes y buddiolwyr yn
gwrthbwyso hynny. Yn y prisiad diwethaf, roedd gwerth
asedau'r Gronfa yn y farchnad yn 88.5% o
rwymedigaethau cronedig y Gronfa (h.y. roedd 88.5% o'r
Gronfa wedi ei chyllido, a'r nod yn y tymor hir oedd
cyrraedd 100%). Nid yw'n hysbys hyd yn hyn sut y bydd y
ffactorau hyn yn rhyngweithio pan fydd yr actiwari'n
cwblhau'r prisiad, nac ychwaith sut yr effeithir ar y lefel
gyllido, nac i ba raddau y bydd angen adolygu Datganiad y
Strategaeth Gyllido.

Hyfforddiant i’r Aelodau

Mae'n ymddangos bod y cymhlethdodau mewn perthynas
â rheoli'r gronfa bensiwn yn cynyddu o flwyddyn i
flwyddyn. Fel y nodir uchod, mae heriau newydd i'w
hwynebu drwy'r amser. O ganlyniad, mae'n bwysig bod yr
aelodau'n manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hyfforddiant
sydd ar gael. Mae rheolwr buddsoddiadau y Gronfa, sef
BGI, yn hynod gefnogol i'r perwyl hwn ac mae'n cynnal
sesiynau hyfforddiant ar gyfer aelodau'r panel. Yn ogystal,
mae'r aelodau'n mynychu'r seminarau a'r cynadleddau a
gynigir gan y Fforwm Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau
Lleol (LAPFF), y Gymdeithas Genedlaethol Cronfeydd
Pensiwn (NAPF), y LGC, a rheolwyr buddsoddiadau eraill.

Mae Panel y Gronfa Bensiwn yn cynnwys:
Y Cyng. Wyn Evans – Cadeirydd y Panel
Y Cyng. Martin Morris
Y Cyng. Sian Thomas, MA, MEd

Yr aelod wrth gefn yw'r Cyng. Clive Scourfield

Hefyd, mae'r swyddogion canlynol o Gyngor Sir
Caerfyrddin yn bresennol yng nghyfarfodydd y Panel fel
ymgynghorwyr:
Mr. Roger Jones, BSc (Anrhydedd) Economeg, CPFA -
y Cyfarwyddwr Adnoddau
Mr. Chris Moore, FCCA – Pennaeth y Gwasanaethau
Ariannol
Mr. Anthony Parnell, FCCA – Rheolwr y Trysorlys a
Buddsoddiadau Pensiwn
Mr. David Lewis – Rheolwr Gwasanaethau'r Trysorlys

Ymgynghorydd Annibynnol y Gronfa yw
Mr Eric Lambert
Caiff y Panel gyngor gan Mr. Lambert am yr holl agweddau
ar reoli buddsoddiadau, ac mae'n gwneud hynny mewn
cyfarfodydd chwarterol neu mewn cyfarfodydd unswydd
fel y bo'r angen.

Dyma'r partïon eraill sy'n ymwneud â gwahanol agweddau
ar y maes gorchwyl:
Barclays Global Investors – Rheolwyr Buddsoddiadau
WM Company – Cwmni Mesur Perfformiad
Institutional Financial Services (HSBC) – Ceidwad
Eversheds – Ymgynghorwyr Cyfreithiol

Yn ogystal, mae'r canlynol yn gysylltiedig â'r Gronfa:
Mercers Human Resource Consulting Limited –
Actiwari
Swyddfa Archwilio Cymru – Archwilydd Allanol

Adroddiad Buddsoddi’r Gronfa
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Eich Plant

Byddwn yn cynnig ...

... tawelwch meddwl ichi
o wybod y bydd
darpariaeth ar gyfer y
rheiny sy'n ddibynnol
arnoch, sef budd-daliadau
i blant a dibynyddion pe
baech yn marw.



DCRONFA BENSIWN DYFED

Sylwadau'r Adroddiad Blynyddol gan Barclays
Global Investors (BGI)

Cyfnod yr arolwg: 1 Ebrill 2006 i 31 Mawrth 2007

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r marchnadoedd
ariannol wedi gwneud yn dda. Mae Cronfa Bensiwn
Dyfed wedi parhau i wneud cynnydd da. Er y bydd ei
rhwymedigaethau hefyd wedi parhau i gynyddu,
dylai pawb sy'n gysylltiedig â hi fod yn dawel eu
meddwl bod y budd-daliadau a addawyd wedi eu
sicrhau gan gronfa mor sylweddol.

Rydym ni, Barclays Global Investors yn falch iawn o fod
wedi bod yn rhan o'r tîm sydd wedi bod yn gyfrifol am
Gronfa Bensiwn Dyfed am nifer o flynyddoedd.
Fel y dywedais y llynedd, mae rheoli cronfeydd pensiwn yn
fenter tymor hir. Fel mae'n digwydd, ni fu'r flwyddyn
ganlynol yn un o'n goreuon. Er bod y mwyafrif o'r
strategaethau buddsoddi wedi parhau i wneud yn dda,
mae ein buddsoddiadau ecwiti yn y Deyrnas Unedig wedi

bod yn siomedig.

Mae perfformiad tymor hir yr asedau hyn wedi bod yn
rhagorol ac rydym yn hyderus y byddwn yn gallu mynd i'r
afael â’r tanberfformio a fu dros y tymor byr.

Fel o'r blaen, mae'r Gronfa wedi cael ei rheoli'n rhagorol.
Pleser o'r mwyaf i mi fu cael bod yn gysylltiedig â'r gronfa
am 20 mlynedd bron a diolchaf i'r Panel am ymddiried
ynom.
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Rhagarweiniad

Croeso i adroddiad blynyddol BGI am y flwyddyn hyd
at 31 Mawrth 2007. Yn yr adroddiad hwn rydym yn
rhoi golwg gyffredinol ar berfformiad eich cynllun,
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 edrych ar
thema y disgwyliwn iddi barhau i ddenu diddordeb
buddsoddwyr mewn cynlluniau pensiwn.

O ran y prif themâu buddsoddi, mae marchnadoedd stoc
dros y byd wedi parhau i roi elw da. Wedi blwyddyn o
gynyddu momentwm yn 2006, gwelwyd y cynnydd yn
parhau yn 2007 er bod y flwyddyn hon wedi bod yn fwy
cyfnewidiol hyd yn hyn. Yn cael eu gyrru gan newyddion
economaidd cadarnhaol a llawer o weithgareddau o ran
cyfuno a chaffael, mae marchnadoedd Ewrop wedi bod yn
hynod gryf.

Mewn cyfnod lle cafwyd cyfraddau llog uwch mae'r bunt
wedi cynyddu mewn gwerth a hynny'n neilltuol ar draul
doler UDA ac yen Japan. Mae anwadalwch ar y raddfa
hon, sy'n digwydd wrth fuddsoddi mewn marchnadoedd
rhyngwladol, yn amlygu'r manteision o sicrhau
buddsoddiad mewn arian. Mae'r siart uchod yn dangos yr
elw ar amrywiol fynegeion ecwiti, a hynny yn nhermau
arian lleol a sterling. Mae'r elw cadarnhaol o farchnadoedd
UDA a Japan yn cael ei erydu'n llwyr gan dwf sterling sydd
yn wir yn arwain at golled ar fuddsoddiadau ecwiti heb eu
sicrhau ym marchnadoedd UDA a Japan.

Ni chafodd y marchnadoedd incwm sefydlog gymaint o
lwyddiant dros y flwyddyn dan sylw. Yn wir, roedd
blwyddyn galendr 2006 yn gyfnod digalon iawn ar gyfer y
dosbarth hwn o asedau gan fod y rhan fwyaf o
farchnadoedd bondiau wedi rhoi llawer llai o elw na
buddsoddiadau mewn arian. Er enghraifft, 3.09% oedd yr
elw ar farchnad UDA ond roedd graddfa'r elw swyddogol
ar Gronfeydd Ffederal yn 5.25%.

Ers cyfnod o ryw bum mlynedd cafwyd newid sylweddol yn
nodweddion sylfaenol y marchnadoedd incwm sefydlog. Yr
hyn sy'n arferol bellach yw enillion is a llai o anwadalwch.
Ymddengys y bydd yr hinsawdd hon yn para am beth
amser i ddod fel y gwelwyd eisoes ym marchnadoedd
parth yr ewro, Japan a'r DU. Nid yr un rhesymau o
reidrwydd sydd wedi peri'r newid hwn ym mhob
marchnad, ond un ffactor sydd wedi bod o bwysigrwydd
mawr yw'r lleihad cyffredinol yn y raddfa chwyddiant ar
draws y byd.

Newidiadau i'r portffolio

Ni newidiwyd strategaeth y portffolio yn y flwyddyn
2006/07 ac mae'r strategaeth a roddwyd ar waith ym mis
Ionawr 2006 yn parhau mewn grym.

O ran rheoli'r portffolio, mae BGI yn parhau i reoli Cronfa
Bensiwn Dyfed gan ddefnyddio'r un dulliau ag o'r blaen ac
eithrio lledaenu'r dyraniad asedau yn dactegol. Ym mis
Chwefror 2007, caeodd BGI Gronfa Dyraniad Asedau
Ascent a'i disodli gyda Global Ascent Ltd. Mae Global
Ascent yn ymgorffori'r pedair strategaeth bresennol a
ddefnyddiwyd gan Gronfa Dyraniad Asedau Ascent ynghyd
â thair strategaeth anghydberthynol sy'n rhoi cyfle i
fuddsoddi mewn nwyddau, arian sy'n amlygu a
threfniadau traws-ddiwydiannol. Drwy gynyddu'r
amrywiaeth mae Global Ascent Ltd. yn llawer mwy
effeithiol na Chronfa Dyraniad Asedau Ascent o ran proffil
risg/elw.

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn dal Global Ascent (Sterling)
Ltd. sydd â tharged is o ran perfformiad na Chronfa
Dyraniad Asedau Ascent. Er mwyn cynnal y perfformiad
sy'n ddisgwyliedig gan y portffolio cyfan, gofynnwyd i BGI
gynnal daliad o 1.33% yn Global Ascent (Sterling) Ltd.

Cyfanswm Elw FTSE Dros 12 Mis i 31 Mawrth 2007

Adroddiad A Chyfrifon Blynyddol 2006 - 2007 13

Adroddiad Rheolwyr Y Gronfa
- Perfformiad

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Ewrop heblaw DU

FTSE’r Byd

UDA

All-share

Siapan

Punt Arian Lleol

(Ffynhonnell: DataStream)



Crynodeb o berfformiad blynyddol

Cymysg fu perfformiad buddsoddiadau yn ystod y
flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2007 gan arwain at ddiffyg
ffiniol o 0.5% o gymharu ag WM Local Authority Universe.

Roedd ecwitis rhyngwladol BGI wedi perfformio'n hynod
dda ac roedd cyfanswm y portffolio tramor 1.4% yn well
na'r cyfartaledd. O blith yr ecwitis tramor y marchnadoedd
sy'n amlygu oedd wedi perfformio orau, a hynny 3.3% yn
uwch na'r cyfartaledd. Ar y llaw arall roedd ecwitis Japan
0.3% yn is na'r cyfartaledd.

Gwelodd BGI rhywfaint o wendid yn ecwitis y DU yn ystod
y flwyddyn ac roedd yr elw o 8.0% a gafwyd o gymharu â
chyfartaledd o 10.7% gan WM, yn dystiolaeth o hynny.
Amodau anodd iawn ar y farchnad oedd yn gyfrifol am y
diffyg hwn yn neilltuol dros chwarter cyntaf 2007 pryd y
gwelwyd y farchnad gyfan yn anwybyddu rheolau sylfaenol
buddsoddi. O ganlyniad gorbrisiwyd y farchnad yn
gyffredinol yn arbennig canol sector 250.

Ymhlith y themâu neilltuol sy'n gyrru'r farchnad yn ein
barn ni mae'r dyfalu ynghylch delion ecwiti (megis
Unilever, Morrison, Forth Ports a Whitbread), buddsoddwyr
yn anwybyddu cyflogau fel canllaw i ansawdd, a throi cefn

ar fesurau gwerth cymharol yn dilyn perfformiadau
cadarnhaol blaenorol. Mae prosesau mesur BGI yn cael
anhawster i ychwanegu gwerth pan fo marchnadoedd yn
ymddwyn mewn ffyrdd sy'n anwybyddu'r rheolau sylfaenol
o ran beth sy'n gwneud cwmni da a'r hyn nad yw'n
gwneud cwmni da.

Mae'r portffolio llog sefydlog wedi dod ag elw da o ran
bondiau corfforaethol a stociau aur ac mae cronfeydd BGI
wedi bod yn well na chyfartaledd WM. Roedd perfformiad
y stociau aur wrth-indecs ychydig yn is na'r cyfartaledd ond
roedd perfformiad portffolio'r holl fondiau yn well na'r
cyfartaledd.

Yn olaf, cafwyd perfformiad cyfun cryf gan Gronfa
Dyraniad Asedau Ascent a Global Ascent Ltd dros y
flwyddyn gan ychwanegu gwerth oedd lawer yn uwch na'r
meincnod ar gyfer arian.

Adolygiad o'r farchnad a'r economi

Ar ôl cychwyn cadarnhaol i'r flwyddyn dan sylw gwelwyd y
marchnadoedd stoc datblygedig a'r rhai oedd yn dod i'r
amlwg, yn disgyn yn gyflym ym mis Mai 2006. Yn ystod y
dirywiad cyffredinol hwn profodd marchnad stoc UDA i fod
yn gartref cymharol amddiffynnol ar gyfer buddsoddiadau.
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Enw'r Gronfa
Dyraniad

Meincnod (%) Ystod (%)

Ecwitis y DU 39.00 +/- 1.50

Ecwitis Tramor 30.00 +/- 1.50

Ecwitis Gogledd America 10.00 +/- 5.00
Ecwitis Ascent Life UDA 9.40

Aquila Life Canada 0.60

Ascent Life Japan 3.50 0.00 – 8.50
Ascent Life Ewrop 10.00 +/- 5.00

Ascent Life Cyrion y Môr Tawel 3.25 0.00 – 8.25
Marchnadoedd Aquila sy'n Amlygu 3.25 0.00 – 8.25

Incwm sefydlog 30.00 +/- 1.50

Cronfa Bondiau Corfforaethol Holl Stociau BGI Ascent UK 9.00 +/- 5.00

Cronfa Stociau Aur Ascent Life 6.00 +/- 5.00

Bondiau wrth-indecs wedi eu didoli 15.00 +/- 5.00

Arian 1.00 0 – 10%

Global Ascent (Sterling) Ltd 1.00

CYFANSWM 100.00

Mae mandad BGI wedi ei nodi yn y tabl canlynol:
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Roedd hyn yn adlewyrchu'r perfformiadau gwan ar y
farchnad hon yn ystod y misoedd blaenorol. Roedd ecwitis
Japan yn gyfnewidiol iawn yn ystod y cyfnod hwn a bu
llawer o werthu brwd o ganol mis Mai, cyn iddynt adfer
ychydig o dir yn ddiweddarach ym mis Mehefin 2006.
Bwriwyd hyder buddsoddwyr gan yr ansicrwydd ynghylch
rhagolygon y cyfraddau llog yn UDA a Tsieina. Yn y
cyfamser roedd enillion bondiau'r DU yn cynyddu'n gyson
a phrisiau bondiau yn disgyn. Roedd hyn yn adlewyrchu'r
disgwyliad mai penderfyniad nesaf Banc Lloegr ynghylch
cyfraddau llog fyddai eu codi yn unol ag economïau mawr
eraill y byd.

Fel yr âi'r flwyddyn dan sylw yn ei blaen daeth yn fwyfwy
amlwg bod yr economi rhyngwladol yn gwanhau a
gwelwyd arwyddion o arafu sylweddol yn economïau UDA
a Japan. Roedd yr amodau yng nghyfandir Ewrop fodd
bynnag yn parhau i fod yn llawer mwy bywiog ond yr
oedd disgwyl i raddfa'r twf arafu rhywfaint. Yn ystod y
cyfnod hwn roedd bondiau'r llywodraeth yn rhoi enillion
cadarnhaol ac roedd bondiau corfforaethol hefyd yn
perfformio'n gryfach. Ar yr adeg hon nododd sylwebwyr y
farchnad bod nifer o ffactorau wrth wraidd y gwendid byd
eang. Yn eu plith oedd yr arafu ym mhrysurdeb y farchnad
dai a'r sectorau adeiladu, e.e. yn UDA, ynghyd â'r farchnad
fuddsoddi yn arafu yn Tsieina a llai o fywiogrwydd yn y
marchnadoedd nwyddau byd eang.

Fodd bynnag yn ystod misoedd olaf 2006 gwelwyd y
marchnadoedd ecwitis dros y byd yn cael eu cynnal gan
ddangosyddion economaidd cadarn, canlyniadau cryf gan
gwmnïau yn UDA a pharhad yn y gweithgareddau cyfuno
a chaffael. Parhaodd ecwitis Ewrop yn neilltuol i lamu
ymlaen a pharodd y sectorau cylchol i farchnadoedd UDA
berfformio'n gryf. Cafwyd perfformiadau da iawn hefyd
gan y marchnadoedd sy'n amlygu yn ystod pedwerydd
chwarter 2006. Roedd yr holl brif farchnadoedd yn
America Ladin wedi perfformio'n dda ac roedd Tsieina yn
neilltuol o gryf yn Asia a chafwyd enillion trawiadol ar y
marchnadoedd y rhanbarth hwn.

Yn ystod misoedd cyntaf 2007 gwelsom newid sylweddol
yn nheimladau buddsoddwyr. Buan iawn y disodlwyd yr
hyder a'r enillion a gafwyd ar y marchnadoedd ecwitis
ddechrau 2007 gan bryderon ynghylch penawdau gofidus
ynghylch cyflwr marchnad morgeisi ail gyfle (sub-prime)
UDA yn neilltuol a sector dai UDA yn gyffredinol. Roedd
buddsoddwyr yn parhau i hoelio eu sylw ar y datblygiadau
yn UDA fel yr oedd chwarter cyntaf 2007 yn dod i ben gan
fod y rhagolygon economaidd yn gymharol gymysglyd.
Cafodd y marchnadoedd sy'n amlygu, o'u cymryd gyda'i

gilydd, chwarter cadarnhaol iawn ond roedd
gwahaniaethau mawr rhwng y marchnadoedd.

Synnwyd y farchnad gan benderfyniad Pwyllgor Polisi
Ariannol y DU i godi 0.25% ar y cyfraddau llog i 5.25%
ym mis Ionawr 2007. Y cynnydd annisgwyl yn y raddfa
chwyddiant oedd yn gyfrifol am hyn. Cynnydd o 0.20% a
gafwyd ar enillion yr holl fondiau a aeddfedodd yn
chwarter cyntaf 2007 gan arwain at enillion absoliwt
negyddol ar fondiau llywodraeth y DU. Llwyddodd bondiau
nad oeddent yn fondiau llywodraeth y DU i berfformio'n
well na bondiau'r llywodraeth yn ystod y chwarter hwn.

Ers i'r flwyddyn dan sylw ddod i ben mae'r economi
rhyngwladol wedi parhau i fod yn gymharol fywiog. Mae
cwmnïau yn y DU ac Ewrop yn ymddangos i fod yn gryf ac
mae'r rheiny yn UDA yn adfer eu nerth. Fodd bynnag
mae'r cefndir o gyfraddau llog uwch, sy'n dal i godi yn
Ewrop, yn peri defnyddwyr i arafu eu gweithgareddau
buddsoddi. Mae nifer o farchnadoedd tai, yn cynnwys UDA
a rhannau o Ewrop, wedi dangos arwyddion o ddirywiad
yn ystod y misoedd diwethaf ac mae'n bosib y bydd
marchnadoedd eraill yn gwanhau. Wrth edrych ymlaen
mae'n bosib y bydd goblygiadau negyddol i'r thema hon o
ran gwariant defnyddwyr ac economïau'r byd.

Cysylltu yn ystod y flwyddyn

Yn ystod cyfnod yr arolwg cyfarfu BGI â'r Panel bedair
gwaith er mwyn derbyn arolygiadau o berfformiad a
hyfforddi aelodau. Cynhaliwyd y rhan fwyaf o'r
cyfarfodydd yn swyddfeydd BGI yn Llundain ond yn
naturiol yng Nghaerfyrddin y cynhaliwyd y cyfarfod
blynyddol a'r cyflwyniad i gyflogwyr sy'n rhan o'r cynllun.

Edrych ymlaen

Ym myd yr eiddo preswyl, pery'r wireb 'lleoliad, lleoliad,
lleoliad' i fod mor boblogaidd ag erioed. Ym myd
buddsoddiadau cronfeydd pensiwn mae 'amrywio,
amrywio, amrywio' yr un mor berthnasol a phynciol.

Yn draddodiadol mae nifer o gynlluniau buddsoddi wedi
dibynnu ar ecwitis, a'r rheiny'n ecwitis cartref yn aml, i
ddod â'r rhan fwyaf o'r elw. Yr unig broblem gyda'r dull
hwn yw ei fod yn methu â manteisio ar ffynonellau eraill o
elw posib. Gall y posibilrwydd o fuddsoddi mewn
nwyddau, eiddo, seilwaith, amrywiol fathau o gredyd ac
ecwitis preifat fod yn ddeniadol iawn ynddo’i hun ond yn
bwysicach na hynny gall ddarparu amrywiaeth ar gyfer
portffolios sy'n seiliedig ar ystod eang o fuddsoddiadau.
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Mae portffolios amrywiol yn manteisio ar wahanol
ffynonellau o elw ac wrth wneud hynny maent yn cael
gwell cydbwysedd rhwng, a thros, y gwahanol elfennau
sy'n gyrru'r elw. Mae modd cynnwys y gyrwyr hyn mewn
pedwar prif faes:

1. Credyd - rhoi benthyg cyfalaf i endid, gan godi llog i
wneud iawn am golli'r gallu i ddefnyddio'r arian a'r risg
na fydd yn cael ei ad-dalu

2. Ecwiti - rhoi benthyg cyfalaf i gwmni oherwydd bod
posibilrwydd y bydd y fenter yn creu cyfoeth

3. Cyfrannu i gynhyrchiad - ffactor heblaw am gyfalaf a
ddefnyddir wrth gynhyrchu i greu cyfoeth economaidd
(er enghraifft, deunyddiau crai a/neu dir)

4. Anhylif - yr elw ar gaethiwo cyfalaf am gyfnodau maith

Mae amrywio buddsoddiadau rhwng y gyrwyr elw hyn yn
golygu bod y dosbarthiadau o asedau yn ymateb yn
wahanol i newyddion economaidd. Mae portffolio sy'n wir
amrywiol yn manteisio ar y nodweddion gwahanol hyn
gyda'r gobaith y bydd patrwm mwy 'llyfn' i'r elw dros
amser. O ganlyniad ceir portffolio sy'n cynnig y potensial o
elw uwch am lefel neilltuol o risg.

Mae nifer o fuddsoddwyr yn chwilio am y cyfle hwn i
fuddsoddi mewn gwahanol ddosbarthiadau o asedau ond
nid gwaith hawdd bob amser yw gweithredu strategaeth
o'r fath. Gall fod yn waith araf, cymhleth ac anodd ei fesur
sy'n galw am fuddsoddi mewn ystod eang o farchnadoedd
buddsoddi. Nid hawdd o beth chwaith yw amseru'r
buddsoddi yn gywir. Fodd bynnag mae'r manteision o ran
risg ac elw yn siarad drostynt eu hunain ac yn golygu bod
y gwaith o fynd ar hynt strategaeth fwy amrywiol yn waith
gwerth chweil i nifer o fuddsoddwyr.

Os dymunwch gael rhagor o fanylion am unrhyw un o'r
pynciau a drafodwyd yn yr adroddiad hwn, neu os oes
gennych unrhyw adborth, mae croeso i chi gysylltu â mi yn
uniongyrchol.

Mr Lindsay Tomlinson OBE
Is-Gadeirydd BGI Europe

Adroddiad A Chyfrifon Blynyddol 2006 - 200716

Adroddiad Rheolwyr Y Gronfa
- Perfformiad



Salwch

Byddwn yn darparu ...

...budd-daliadau
ychwanegol di-oed ichi
beth bynnag fo'ch oed os
bydd yn rhaid ichi
ymddeol oherwydd salwch
parhaol.



Cronfeydd Awdurdodau Lleol

Yn ystod y flwyddyn a oedd wedi dod i ben ym mis
Mawrth 2007, ar gyfartaledd roedd cronfeydd
pensiwn yr awdurdodau lleol wedi gwneud elw o
bron i 7%, a hwn oedd y pedwerydd tro yn olynol y
cafwyd elw blynyddol cadarnhaol.

Daeth canlyniadau gorau'r flwyddyn yn sgil ecwitïau
domestig ac eiddo, ond nid oedd yr elw ar ecwitïau
rhyngwladol cystal oherwydd cryfder y bunt sterling, a
wnaeth gynyddu ei gwerth 12% o gymharu â Doler yr UD
a'r Ien.

Hefyd, roedd yr elw ar fondiau lawer yn llai. Gyda'i gilydd
bu i giltiau confensiynol y DU (Deyrnas Unedig) wneud elw
o ychydig o dan 1%, ac fe wnaeth y giltiau mynegrifol
fymryn yn well gydag elw o tua 3%. Gwnaed colled mewn
perthynas â bondiau tramor, ac roedd gwendid Doler yr
UD (Unol Daleithiau) wedi cael effaith enfawr arnynt.

O ran proffil asedau cyfartaledd cronfeydd yr awdurdodau
lleol, prin oedd y newid yn ystod y flwyddyn, gyda chyfran
helaeth iawn o'r cronfeydd mewn ecwitïau o hyd. Fe
wnaeth y symudiad o ecwitïau'r DU i ecwitïau rhyngwladol
barhau, ac ar ddiwedd mis Mawrth roedd cyfran yr ecwiti
domestig yn 54%, sef y gyfradd isaf a gofnodwyd erioed.
O ran llif arian, tynnwyd arian o ecwitïau'r DU a'i roi mewn
bondiau ac ecwitïau tramor, a hynny'n bennaf o ganlyniad
i unioni'r portffolio yn unol â meincnodau.

I raddau helaeth iawn mae'r perfformiad da yn y tymor
canolig wedi gwrthbwyso marchnadoedd llwm 2000 –
2002. Mae'r elw a wnaed dros 10 mlynedd ac 20 mlynedd
yn gadarnhaol iawn, sef rhwng 5% a 6% y flwyddyn ar ôl
ystyried chwyddiant. Yn yr un modd â'r sefyllfa yn y tymor
byr, mae'r elw wedi cael ei ysgogi gan eiddo ac ecwitïau'r DU.

Unwaith yn rhagor, mae'n werth atgoffa ein hunain mai
nid perfformiad gwael o ran asedau sy'n gyfrifol am y
problemau sy'n wynebu cronfeydd pensiwn y DU, ond yn
hytrach y ffaith bod cost cyllido'r rhwymedigaethau wedi
codi'n gynt o achos y cynnydd yn nifer y bobl sy'n byw'n
hen ac arenillion isel iawn o ran bondiau.
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Cronfa Bensiwn Dyfed

Elw

Bu i'r Gronfa danberfformio 0.5% y flwyddyn ddiwethaf, a
hwn oedd y tro cyntaf mewn saith mlynedd iddi fethu â
chyrraedd y meincnod.

Wrth i gysylltiad agos y gronfa â'r amrywiol asedau
strategol barhau, y dewis o ran buddsoddiadau a wnaeth
brofi'n ddrudfawr yn 2006/07, a'r tanberfformiad o ran
ecwitïau'r DU oedd fwyaf sylweddol.

Mae'r Gronfa wedi gwneud yn well na'i meincnod dros y
cyfnod tair blynedd diweddaraf, ond methodd â chyrraedd
y 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 0.5% y flwyddyn yn well na'i meincnod.

O gymharu ag awdurdodau lleol eraill, mae'r Gronfa yn y
chwarter gwaelod ar gyfer yr elw a wnaed yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf, a hynny o ganlyniad i bwysoliad
strategol uchel o ran giltiau mynegrifol ac osgoi eiddo.

Prin yw effaith y gwahaniaethau strategol hyn yn y tymor
hir, a thros 10 mlynedd mae'r Gronfa ymhlith y 10% uchaf
yn rhwydd.

Risg

Er mwyn cael elw dros ben, mae'n rhaid i gronfa wyro o'i
meincnod naill ai drwy roi'r asedau mewn mannau eraill
neu drwy ddewis gwarannau gwahanol. Mae gwyro oddi
wrth y meincnod fel hyn yn rhoi bod i anghysondeb neu i
risg gymharol.

Mae lefel risg gymharol Cronfa Bensiwn Dyfed wedi
parhau'n sefydlog ac yn isel dros amser.

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

Yn y cyfnod adolygu diwethaf (y tair blynedd hyd at
ddiwedd Mawrth 2007), mae risg gymharol wedi creu elw
dros ben cadarnhaol. Serch hynny, o achos canlyniad
siomedig y flwyddyn ddiwethaf, mae'r elw'n is na'r hyn a
gafwyd mewn blynyddoedd diweddar.

Mr David Cullinan
Pennaeth yr Uned Fusnes –
Ymgynghoriaeth Perfformiad,
WM Performance Services
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Yn adroddiad y llynedd rhoddais y newyddion
diweddaraf am strategaeth ddiwygiedig Cronfa
Bensiwn Dyfed, a roddwyd ar waith ddechrau 2006.
Roedd y strategaeth hon yn cwmpasu rhywfaint yn
fwy o ddefnydd o soddgyfrannau ar draul bondiau,
ac felly yn cynrychioli cynnydd bychan o ran risg, y
rhagwelid y byddai’n arwain at gynnydd bychan
cyfatebol yn yr adenillion. Rwy'n falch o adrodd, er
ei bod hi'n dal yn ddyddiau cynnar yn oes meincnod
strategol, bod yr adenillion ychwanegol hyn wedi
digwydd. Mae soddgyfrannau wedi parhau i roi
adenillion cadarn, tra bod bondiau wedi aros yn
ddisymud, heb dwf pellach, ac felly mae'r strategaeth
newydd wedi ychwanegu gwerth cymedrol ers iddi
gael ei rhoi ar waith.

Ysgrifennais hefyd y llynedd y byddai'r Panel yn ymchwilio i
weld a ddylai'r Gronfa ymateb drwy leddfu’r risg yr arian
tramor y deuai i gysylltiad ag ef, fel is-gynnyrch i'r
meincnod strategol. I ailadrodd, yn sgîl y meincnod
strategol mae’n rhaid dod i gysylltiad â 30% o
soddgyfrannau o’r tu allan i’r DU, a rennir rhwng 5
rhanbarth (Gogledd America, Ewrop Gyfandirol, Siapan, Y
Môr Tawel heblaw Siapan a'r Marchnadoedd sy'n dod i'r
amlwg). Mae'r cysylltiadau ag arian tramor (Doler UDA,
Ewro, Yen ac ati) yn dilyn y dyraniadau hyn o ran
soddgyfrannau, gyda'r cysylltiadau mwyaf â Doler UDA a'r
Ewro. Bydd effaith - gadarnhaol neu negyddol - ar
adenillion y Gronfa o'r rhanbarthau tramor hyn yn sgîl y
newid yng ngwerthoedd yr arian hyn o'u cymharu â
Sterling. Felly, er enghraifft, yn 2006, lleihawyd adenillion y
Gronfa mewn soddgyfrannau UDA o ryw 12% gan fod
Doler UDA wedi gwanychu gymaint â hynny yn erbyn
Sterling. Gwych wrth fynd ar wyliau yn America, ond nid
cystal ar gyfer y Gronfa Bensiwn!

Yn y tymor hir rydym yn disgwyl i'r symudiadau hyn ‘leihau
a diflannu', fel nad yw'r Gronfa'n ennill nac yn colli, ond
yn y tymor byr gall symudiadau arian tramor yn erbyn
Sterling gael effaith sylweddol ar adenillion buddsoddi.
Gellir niwtraleiddio natur gyfnewidiol yr adenillion tramor
hyn yn sgîl arian trwy leddfu'r risg yn oddefol – i bob
pwrpas trefniant o brynu a gwerthu arian tramor yn y
dyfodol sydd yn gwneud iawn am effaith yr arian hwnnw
ar adenillion soddgyfrannau.

Bu'r Panel, wedi derbyn sylwadau gan BGI, yn ystyried y
polisi posibl hwn, ond yn y diwedd, fe'i gwrthodwyd. O
ystyried y cynnig yn fanwl, penderfynodd y Panel nad oedd
digon i'w 'ennill' (lleddfu cymharol fychan ar natur
gyfnewidiol gwerthoedd asedau yn erbyn atebolrwydd, ac

felly rhywfaint o leihad yn y risg) am y 'gost' (dros
£100,000 y flwyddyn) oedd dan sylw. Fodd bynnag, er
mwyn cynorthwyo adolygiadau'r dyfodol, mae'r Panel wedi
gofyn am fonitro'n barhaus pa effaith byddai lleddfu risg
goddefol o'r fath yn ei gael ar adenillion asedau'r gronfa o
ran arian tramor.
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Hefyd yn ystod y flwyddyn, cytunodd y Panel ar gais BGI i
gydgrynhoi'r Gronfa ‘Ascent Asset Allocation’ (AAA) a'r
Gronfa ‘Global Ascent Limited’ (GAL). Mae'r gronfa hon, y
mae'r Panel yn cyfyngu ei chysylltiadau i ryw 1%, yn
cynnig adenillion a seiliwyd ar allu BGI i ddewis asedau,
marchnadoedd ac arian tramor yn dactegol. Y peth pwysig
yw bod yr adenillion hyn yn lleihau risg gyffredinol y
Gronfa, gan nad ydynt yn cyfateb i adenillion asedau'r brif
ffrwd (soddgyfrannau a bondiau), ac felly maent yn
darparu amrywiaeth. Mae amrywio'r risg yn derm
buddsoddi technegol craff am egwyddor braidd yn ddi-
sylw ac amlwg o beidio â rhoi'r holl wyau (buddsoddi) yn
yr un fasged. Mae'r gronfa newydd yn cwmpasu ystod
ehangach o gyfleoedd tactegol, ac mae BGI yn rhagweld y
byddant yn medru cyflawni'r adenillion a dargedwyd yn
fwy cyson ac yn llai cyfnewidiol. Derbyniodd Panel Cronfa
Bensiwn Dyfed y byddai adenillion y gronfa newydd yn
debygol o fod rywfaint yn is na'r rhai blaenorol, ond roedd
y manteision yn fwy na'r anfanteision, yn enwedig o
ystyried ffi flynyddol is a llwyddo i gynnal trafodaeth
gadarn ar unrhyw gostau trosglwyddo.

Yn ystod y flwyddyn comisiynodd y Panel Werthusiad o'r
Gronfa Gyfan gan WM, fel bod modd iddynt asesu'r
risgiau mae'r gronfa yn eu hwynebu (o ran strategaeth
fuddsoddi, risgiau rheolwr gweithredol a'r gronfa gyfan)
a'r manteision yn sgîl y risgiau hynny, wedi'u rhannu yn yr
un modd ar draws yr amrywiol weithgareddau. Mae'n
fwriad gennyf gynnwys fy nehongliad o'r gwerthusiad
hynod bwysig hwnnw mewn adroddiad yn y dyfodol.

Mae ymdeimlad y Panel o ddyletswydd ymddiriedol a'r
egni a'r amser a roddant i addysg a hyfforddiant yn dal i
greu argraff arnaf. Mae hyn yn cynnwys mynd i seminarau
a chynadleddau, sy'n caniatáu iddynt wneud
penderfyniadau gwybodus. Mewn byd buddsoddi sy'n
cymhlethu fwyfwy o hyd, mae honno'n dasg sylweddol.

Mr Eric Lambert
Ymgynghorydd Annibynnol a
Phennaeth Cwsmer Cynnyrch, WM
State Street
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Gadael Cyn
Ymddeol

Byddwn yn rhoi ...

...hyblygrwydd ichi adael
y budd-dal yr ydych wedi
ei gronni gyda ni pe
baech yn dewis gadael
cyn ymddeol, gan fod yn
sicr y bydd y budd-
daliadau yn cynyddu yn
unol â chostau byw.



Cyflwyniad

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei rheoli gan
Reoliadau sy'n cael eu gwneud gan yr Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol. O dan
ddarpariaethau Rheoliadau Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol (Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng
Nghymru) 1995, trosglwyddwyd swyddogaeth yr
awdurdod gweinyddu i Gyngor Sir Caerfyrddin. Er
bod cyfraniadau 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.

• Pensiwn Chwyddedig a Chyfandaliad Di-dreth
Chwyddedig wrth ymddeol oherwydd afiechyd gyda
mwy na 5 mlynedd o wasanaeth.

• Marwolaeth mewn Swydd - Cyfandaliad Di-dreth sy’n
werth dwywaith y cyflog blynyddol yn daladwy i’r ystâd.
Hefyd, mae budd-daliadau Priod 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 neddfwriaeth Nawdd
Cymdeithasol yn unol â’r cynnydd yn y gwahanol fudd-
daliadau gwladol. Cafwyd codiad o 3.6% mewn pensiynau
eleni o 9 Ebrill, 2007 sy'n cynrychioli canran y codiad yn y
Mynegai Prisiau Manwerthu dros gyfnod o 12 mis hyd fis

Medi, 2006. Fel rheol telir y codiadau mewn pensiynau i
bensiynwyr sy’n 55 oed neu drosodd neu ar unrhyw oed
os daeth y swydd i ben oherwydd salwch parhaol neu os
derbynnir pensiwn priod/plentyn.

Y Flwyddyn Ddeddfwriaethol

Ar ddechrau'r flwyddyn cyflwynwyd y Ddeddf Cyllid yr
oedd y rhannau perthnasol ohoni eisoes wedi eu cynnwys
yn ein Hadroddiad Blynyddol y llynedd a Newyddlenni eraill
a ddosbarthwyd. Yn ystod yr haf 2006, cyhoeddodd yr
Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ddogfen bolisi ar
gyfer ymgynghori oedd yn cynnwys nifer o ddewisiadau
a'u costau ynghyd ag amrywiaeth o faterion cysylltiedig i
gynorthwyo'r gwaith o ffurfio a datblygu CPLlL ar ei
newydd wedd ar gyfer 1 Ebrill 2008.

Ar 1 Hydref, cyflwynwyd deddfwriaeth i waredu'n ffurfiol y
Rheol 85 Mlynedd o'r CPLlL. Er bod y rheol hon wedi cael
ei dileu yn dilyn cyngor a dderbyniwyd gan y Llywodraeth
i'r perwyl y byddai ei chadw yn mynd yn groes i
ddeddfwriaeth Gwahaniaethu ar Sail Oedran (oedd hefyd
yn dod i rym ar 1 Hydref) cynigiwyd diogelwch fel a
ganlyn:

• Bydd pawb oedd yn aelod o'r Cynllun Pensiwn ar 30
Medi 2006 yn cael eu gwasanaeth wedi ei ddiogelu dan
ddarpariaethau Rheol 85 tan 31 Mawrth 2008;

• Dyfarnwyd diogelwch cyfnod pontio i unigolion fyddai'n
bodloni darpariaethau'r Rheol 85 mlynedd ac yn
cyrraedd 60 oed erbyn 31 Mawrth 2016;

• Dyfarnwyd diogelwch sy'n lleihau'n raddol i unigolion
fyddai'n bodloni darpariaethau'r Rheol 85 mlynedd
ac yn cyrraedd 60 oed rhwng 1 Ebrill 2016 a
31 Mawrth 2020.

Er bod yr Undebau Llafur wedi methu gyda'u Hadolygiad
Barnwrol o ran hyn o beth mae'n bosib y bydd rhagor o
newidiadau yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir gan fod yr
Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn ymgynghori
ynghylch ymestyn diogelwch llawn hyd at 2020 (gan
adlewyrchu'r cytundeb sydd mewn grym ar gyfer CPLlL yn
yr Alban). Ymgynghorir ar y mater hwn ar hyn o bryd ac
mae'r ymatebion i gael eu dychwelyd erbyn 1 Hydref 2007.

Yn dilyn ymgynghori cynharach cyhoeddodd yr Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol reoliadau diwygio (mewn
perthynas â darpariaethau iawndal) ar 29 Tachwedd, 2006
y byddai eu heffaith yn ôl-weithredol i 1 Hydref 2006.
Roedd y newidiadau hyn yn gwaredu'r grym blaenorol
oedd gan Gyflogwyr i ddyfarnu blynyddoedd ychwanegol,
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dan y darpariaethau iawndal, wrth ddod â swydd i ben,
boed hynny naill ai drwy ddiweddau swydd neu wrth
ddiweddu gwasanaeth er lles effeithlonrwydd. Gwaredwyd
hefyd y ddarpariaeth i ddyrannu iawndal, hyd at uchafswm
o 66 wythnos, a seiliwyd ar gyfrif oed a gwasanaeth.
Disodlwyd y mesurau hyn gan ddarpariaeth fwy cyffredinol
lle gall Cyflogwyr ddyfarnu un taliad iawndal pan fo swydd
yn cael ei diweddu neu wrth ddiweddu gwasanaeth er lles
effeithlonrwydd, hyd at uchafswm o 104 wythnos. Bydd yn
rhaid i gyflogwyr unigol adolygu a chyhoeddi eu polisïau
eu hunain o ran gweithredu hyn.

Er bod y naill a'r llall o'r uchod yn faterion o bwys i'w
hystyried a'u gweithredu, roedd adolygiad mwy sylfaenol
fyth yn mynd rhagddo gan fod ymgynghori yn digwydd ar
y cynigion ar gyfer CPLlL ar ei newydd wedd a fyddai'n
dod i rym ar 1 Ebrill 2008. Roedd ymgynghoriad eang wedi
cael ei gynnal yn ystod yr haf 2006 pryd y dosbarthwyd
dewis o 4 cynllun budd-daliadau i gael eu hystyried.
Dilynwyd hyn gan ymgynghoriad ffurfiol a chyhoeddwyd
rheoliadau drafft ym mis Rhagfyr 2006 yn ymwneud â
Budd-daliadau, Aelodaeth a Chyfraniadau. Daeth yr
ymgynghori penodol hwn i ben ar 28 Chwefror 2007 a
chyhoeddwyd y rheoliadau eu hunain ar 4 Ebrill, 2007
gyda'r bwriad iddynt ddod i rym ar 1 Ebrill 2008. Mae
rhagor o fanylion ar yr agwedd hon wedi eu cynnwys yn yr
adran ar 'Edrych Ymlaen'.

Eich Adain Bensiynau

Yn ogystal â gweithredu newidiadau deddfwriaethol ac
ymateb i ddogfennau ymgynghori o fewn terfynau amser,
oedd yn cynnwys diweddaru'r wefan, cyflwyniadau i
Gyflogwyr y Gronfa a chyfarfod â chynrychiolwyr Undebau
Llafur, mae eich Adain Bensiynau hefyd wedi ymdrin â'r
canlynol:

• 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, yn allweddol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau
effeithiol o ran gweinyddu pensiynau a hynny mewn
byd o newidiadau parhaus i reoliadau a disgwyliadau
rhanddalwyr.

• Yn ogystal â chynhyrchu 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), aed ati i wella'r
datganiadau ar gyfer yr aelodau gweithredol drwy
gynnwys rhagolygon o'u Pensiwn Gwladol (fel y'u

darparwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau) sy'n
galluogi pob unigolyn i gael golwg lawn o ran
cyfanswm y pensiwn/incwm ymddeol arall, y rhagwelir
bydd ar gael iddo. Llwyddwyd i gynhyrchu'r
Datganiadau Budd-daliadau Cyfun ynghynt na'r dyddiad
targed mewnol a bennwyd ar gyfer hynny.

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

• Ailgyflwyno ffurf fwy manwl a phersonol ar y
wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer pob pensiynwr yn
amlinellu'r codiad yn y pensiwn yn sgil y dyfarniad
ynghylch y codiadau pensiwn blynyddol.

• Cymryd rhan ym Menter Twyll Genedlaethol y Comisiwn
Archwilio lle mae data pensiynau yn cael ei gyflwyno a'i
rannu gyda chyrff cyhoeddus eraill i sicrhau bod y
defnydd gorau yn cael ei wneud o arian cyhoeddus; nad
oes unrhyw bensiwn yn parhau i gael ei dalu i unigolyn
sydd wedi marw a bod unrhyw un sy'n hawlio Budd-
daliadau Tai yn datgan incwm pensiwn galwedigaethol.

• Parhau i ymwneud â chyd awdurdodau yng Nghymru
sydd â CPLlL i archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i greu
partneriaethau a rhannu arferion gorau o ran
gweinyddu'r Cynllun. Yn enghraifft, dan arweiniad
Cronfa Bensiwn Dyfed cafodd yr arferiad o ddatblygu
Newyddlenni yn amlinellu'r newidiadau i reolau'r
Cynllun ei fabwysiadau gan 5 o'r 7 Cynllun Pensiwn
arall yng Nghymru a dilynwyd hynny gan y Datganiadau
newydd ynghylch Budd-daliadau Blynyddol. Roedd y
cronfeydd cyffelyb eraill oedd yn gallu bodloni'r
gofynion o ran cynhyrchu Datganiadau Budd-daliadau
Cyfun wedi ymuno â'r trefniadau hynny eleni ac mae'r
gweddill yn bwriadu dilyn yn y man.

• 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 yr
oedd eu hangen arnynt erbyn yr amser yr oedd eu
cyfrifon yn cau.

Mae rhestr o Gyflogwyr (ar 31 Mawrth, 2007) 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. Mae nifer
aelodau'r Gronfa fel a ganlyn:
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Ystadegau Aelodau 31 Mawrth 2006 31 Mawrth 2007

Cyfranwyr 16,317 17,165

Pensiynwyr Gohiriedig

/ Heb Benderfynu 8,145 9,268

Pensiynwyr 7,386 7,625

Cyfanswm 31,848 34,058



Yn ychwanegol at ein prif rôl o weinyddu 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. Cyflwynwyd
cynlluniau pensiwn newydd a ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2006
ar gyfer y ddau faes hyn o wasanaeth. Cafodd y
darpariaethau newydd hyn, ynghyd â'r ymarferion 'dewis'
perthynol, eu rhoi ar waith o fewn amserlenni neilltuol pan
ddarparwyd canllawiau penodol i'r Cynulliad yn eu rôl
newydd o ran polisïau a rhwymedigaethau mewn
perthynas â darpariaethau pensiynau y Frigâd Dân.

Y dyddiadau ar gyfer talu Pensiynau Llywodraeth Leol am
2007/08 yw

27ed Ebrill 2007
31ain Mai 2007
29ed Mehefin 2007
27ed Gorffennaf 2007
31ain Awst 2007
28ed Medi 2007
31ain Hydref 2007
30ed Tachwedd 2007
24ed Rhagfyr 2007
31ain Ionawr 2008
29ed Chwefror 2008
28ed Mawrth 2008

Edrych ymlaen

Nid wyf yn siŵr ai'r geiriau 'Edrych ymlaen' sy'n disgrifio
orau'r 18 mis o Ebrill 2007 gan fod yna nifer o faterion o
bwys ar y gorwel sy'n cynnwys

• Prisiad y Gronfa Bensiwn ar 31 Mawrth 2007
• Cynhyrchu a dosbarthu Datganiadau Budd-daliadau

Blynyddol/Cyfun
• Goblygiadau pensiwn yn sgil ymarferion Gwerthuso

Swyddi a materion Cyflog Cyfartal.

O ran rheoliadau, un o'r prif faterion fydd paratoi ar gyfer
rhoi trefniadau'r CPLlL ar ei newydd wedd ar waith o 1
Ebrill 2008. Er bod Rheoliadau 'Budd-daliadau, Aelodaeth
a Chyfraniadau' 2007 eisoes ar y llyfr statud, un rhan o
dair o'r gwaith yn unig yw'r rhain gan ein bod ar hyn o
bryd yn aros am ddeddfwriaeth berthnasol yn ymwneud â
Rheoliadau Pontio a Gweinyddiaeth. Effaith y Rheoliadau
Pontio fydd pontio Cynllun 1997 â Chynllun 2008 gan y
bydd pob aelod gweithredol yn trosglwyddo i'r trefniadau
newydd ar 31 Mawrth 2008. Disgwylir i'r Rheoliadau
Gweinyddiaeth gynnwys cydrannau'r Cynllun sydd heb eu
cynnwys yn y rheoliadau ar Fudd-daliadau. Fel y mae
pethau ar hyn o bryd, mae prif bwyntiau darpariaethau
Cynllun 2008 yn cynnwys:

• Cadw'r trefniant o ran 'cyflog terfynol'
• Budd-daliadau gwasanaeth o 1 Ebrill 2008 i gronni ar

sail 1/60
• Cyfandaliad yn ddewisol ar gyfer gwasanaeth ar ôl 31

Mawrth 2008.
• Gellir cyfnewid hyd at 25% o werth pensiwn ar raddfa

£12 o gyfandaliad am bob £1 a ildiwyd
• Oed Ymddeol Arferol y Cynllun yw 65 (cadw'r

diogelwch pontio ar gyfer darpariaethau'r Rheol 85
Mlynedd)

• Yr Oed Ymddeol Cynharaf yw 55 ar gyfer aelodau
newydd o 1 Ebrill 2008. Cadw 50 oed ar gyfer y rheiny
sy'n aelodau eisoes gan ei godi i 55 yn 2010

• Cadw'r cyflog olaf neu'r cyflog gorau yn ystod y 3
blynedd diwethaf ar gyfer y cyflog pensiynadwy terfynol

• Cyflwyno budd-daliadau i gydbreswylwyr a 'enwebwyd'
(o'r un rhyw neu'r rhyw arall)

• Budd-daliadau dibynyddion yn seiliedig ar 1/160
• Cynyddu budd-daliadau Marwolaeth mewn Swydd i 3

gwaith yr union gyflog
• Cynyddu cyfandaliad Marwolaeth wedi Ymddeol i 10

mlynedd o bensiwn yr aelod

Gweinyddu’r Gronfa
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• Cyflwyno trefniadau dwy haen ar gyfer ymddeoliad ar
sail salwch gydag ychwanegiadau wedi eu targedu yn
disodli'r trefniant presennol o un lefel

• Disodli'r gyfradd gyfrannu safonol gyda bandiau
cyfrannu yn amrywio o 5.5% ar gyfer y rhai sy'n ennill y
cyflogau isaf i uchafswm o 7.5%

• Y raddfa bresennol o 5% sydd wedi ei diogelu ar gyfer
rhai 'gweithwyr llaw' yn cael ei dileu'n raddol dros 3
blynedd o 2008/09

• Gall cyflogwyr ddyfarnu gwasanaeth ychwanegol hyd at
uchafswm o 10 mlynedd

• Cyflwyno cyfleuster sy'n caniatáu Cyflogwyr i
ychwanegu hyd at uchafswm o £5000 i gynyddu
pensiynau sy'n cael eu talu

• Dileu gallu aelodau'r cynllun i brynu 'blynyddoedd
ychwanegol'

• Cadw'r cyfleuster i dalu Cyfraniadau Gwirfoddol
Ychwanegol (AVCs) i ddarparwr a enwebwyd

• Cyflwyno cyfleuster lle gall aelodau'r Cynllun brynu
pensiynau ychwanegol fesul £250 hyd at uchafswm o
£5000

• Cyfyngu aelodaeth o'r Cynllun i unigolion y mae eu
contractau cyflogaeth yn dri mis neu'n hwy.

Yn ychwanegol at yr holl newidiadau a ragwelir, fel y'u
hamlinellwyd uchod, bydd yr Adain Bensiynau yn cael ei
hail lunio i sicrhau ei bod ar y ffurf orau i fodloni a
chyflenwi'r holl newidiadau presennol a'r dyfodol o ran
rheoliadau a materion eraill. Mae hefyd yn bwriadu
cyflwyno system sganio dogfennau fydd yn gwella'r dulliau
o gadw a storio dogfennau. Bydd y system hon yn
integreiddio'n llwyr â'r systemau meddalwedd a ddefnyddir
yn lleol eisoes ar gyfer gweinyddu pensiynau. Fel ag erioed,
yr unig beth cyson yw newid ac felly priodol fyddai i mi ar
yr adeg hon i 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 bythol newidiol y rheoliadau
a'r rhanddalwyr.

Gweinyddu’r Gronfa
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Y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei
newydd wedd - Rolls Royce neu Reliant Robin?

Gan amlaf rydych yn cael yr hyn rydych yn talu
amdano. Er enghraifft, wrth brynu car byddech yn
disgwyl talu llawer rhagor am gar moethus newydd
sydd â’r holl ddyfeisiadau diweddaraf (ynghyd â
gyrrwr personol) nag am hen racsyn tair olwyn (â
sawl perchennog blaenorol). A allai’r un peth fod yn
wir am gynlluniau pensiwn?

Mae adolygiad o strwythur budd-daliadau’r Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol wedi bod ar waith ers 12 mis a
mwy. Cynhaliwyd ymgynghoriad ynghylch ffurf newydd
“Cynllun 2008”, ac mae penderfyniad wedi ei wneud
ynghylch dyfodol y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, a
hynny yn bennaf er mwyn sicrhau bod y Gronfa yn addas
i’r unfed ganrif ar hugain. Mae’r cynllun newydd yn
darparu ar gyfer trefn lle bydd y rhan fwyaf o weithwyr yn
cyfrannu rhagor, a bydd yr effaith o ran y costau pensiwn
i’r cyflogwr yn dod i’r golwg wrth gynnal yr ymarfer prisio
actiwaraidd presennol.

Ond, ar ôl pwyso a mesur pob agwedd ar y cynllun
newydd, a yw’r manteision ychwanegol yn cyfiawnhau’r
costau ychwanegol? A yw’n Rolls Royce neu’n Reliant
Robin?

Yn gyntaf oll dylid sylweddoli bod y prif strwythur budd-
daliadau (sef y pensiwn a’r swm un taliad) am wasanaeth
yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o fis Ebrill 2008 yn
well na’r cynllun presennol. Er bod y budd-daliadau yn cael
eu mynegi mewn modd gwahanol, mae’r cyfuniad o
grynhoi pensiwn yn gynt o flwyddyn i flwyddyn, ynghyd â
bod swm un taliad ar gael drwy gyfnewid pensiwn am
arian parod, yn gallu rhoi mwy o fudd-daliadau gyda’i
gilydd na’r hen strwythur o bensiwn a swm un taliad ar
wahân. Felly nid yw’r car sydd ar werth yn y garej yn gar
sydd wedi cael ychydig o grafiadau ac yna wedi cael ei
olchi i edrych yn dda - mae’n gar newydd ac yn well
model.

Mae gwelliannau eraill yn cael eu gwneud hefyd, er
enghraifft cyflwyno pensiynau partner a gwella budd-
daliadau marwolaeth. Efallai bod y gwelliannau hyn yn
ymddangos yn ddibwys i rai aelodau (yr un fath, efallai, â
phaent metalig ar gar) ond bydd y rhain yn werthfawr
iawn i rai aelodau.

Wrth gwrs, nid yw’n glir bob amser a yw newidiadau yn
welliannau ai peidio – gan ddychwelyd i fyd ceir, sut mae

cymharu system awtomatig ag olwynion aloi? Mae rhai
agweddau ar y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol newydd
yn perthyn i’r categori hwn. Mae’r trefniadau salwch
newydd yn dra gwahanol i’r rhai presennol, ac mae’n
debygol y bydd rhai gweithwyr ar eu hennill ac y bydd rhai
ar eu colled yn y dyfodol; ond mae’r darpariaethau
presennol yn cael eu diogelu i raddau helaeth ar gyfer yr
aelodau presennol sy’n 45 oed neu’n hŷn.

Mae ceir yn tueddu i golli eu gwerth o flwyddyn i
flwyddyn. Ond mae cynlluniau pensiwn yn wahanol – oni
bai bod newidiadau iddynt mae eu gwerth (neu eu cost –
mae’n dibynnu ar eich safbwynt) yn tueddu i gynyddu, er
enghraifft wrth i ddisgwyliad einioes pobl gynyddu. O dan
gynllun 2008, o 2011 ymlaen bydd yr aelodau yn gorfod
cyfrannu at y costau cynyddol hyn wrth iddynt ddigwydd.

Yn gyffredinol dylai’r car newydd sydd ar gael i lawer iawn
o’r gweithwyr yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol fod
yn un atyniadol iawn. Byddem yn mynd dros ben llestri
efallai petaem yn galw’r car yn Rolls Royce, ond heb
unrhyw amheuaeth bydd yn gar trawiadol iawn ochr yn
ochr â llawer o’r ceir eraill sydd ar y ffordd ar hyn o bryd.
O ran cynnal a helaethu’r ddarpariaeth pensiwn yn y sector
awdurdod lleol, ac o ran denu gweithwyr newydd i’r
sector, gallai hynny fod yn beth hynod o gadarnhaol.
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Ond yr ochr arall i’r geiniog yw’r gost. Hyd yn oed ar ôl
caniatáu ar gyfer y cynnydd o ran cyfraniadau’r gweithwyr,
mae’n debygol iawn y bydd y cynllun newydd yn fwy
costus i’r cyflogwyr. Yn ogystal, mae ansicrwydd ynghylch
a fydd rhai o’r “arbedion” a gynhwyswyd wrth bennu
costau’r cynllun newydd, yn cael eu gwireddu mewn
gwirionedd. Er enghraifft, rhagdybiwyd yn gyffredinol y
bydd hanner aelodau’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol,
ar eu hymddeoliad, yn dewis cael swm un taliad
ychwanegol (yn gyfnewid am bensiwn) hyd at yr uchafswm
a ganiateir. Wrth reswm, mae gwneud hynny yn ddewis
sydd ar gael i’r aelodau, ond bydd y niferoedd a fydd yn
gwneud hynny yn dibynnu ar amgylchiadau’r aelodau
unigol ac ar y modd y rhoddwyd gwybod am y dewis
hwnnw i’r aelodau.

Ar ben hynny, bydd yn rhaid aros i weld beth fydd effaith
ariannol y trefniadau salwch newydd a’r mecanwaith
arfaethedig ar gyfer rhannu costau.

Felly mae’n ymddangos bod car newydd y Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol yn ddewis atyniadol i’r rhan fwyaf o’r
gweithwyr, hyd yn oed o ystyried y bydd cynnydd o ran y
pris y byddant yn gorfod ei dalu. Ond bydd yn rhaid aros i
weld a fydd gwasgfeydd y costau ar y cyflogwyr (a
chenfigen, efallai, gan yrwyr eraill ar y ffordd) yn golygu y
bydd angen ailwampio’r cynllun unwaith eto ymhen dim o
dro yn y dyfodol.
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Ymddeol

Byddwn yn rhoi ...

...sicrwydd ichi y byddwch
yn cael cyfandaliad di-
dreth pan fyddwch yn
ymddeol a phensiwn am
oes a fydd yn cynyddu yn
unol â chostau byw.



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 2006/2007. 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
2006/2007, 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:

• Cyfrifon y Gronfa.
• Datganiad Asedau Net.
• Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol.

Rhagair Esboniadol

Cyfriflen
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2005/06 Cyfraniadau a Budd-daliadau Nodyn 2006/07

£'000 £'000

Incwm

Cyfraniadau Derbyniadwy

27,663 Oddi wrth Gyflogwyr ch 32,251

12,873 Oddi wrth Weithwyr/Aelodau ch 13,707

6,907 Gwerthoedd Trosglwyddio Tuag i Mewn d 5,008

0 Incwm Arall 0

47,443 50,966

Gwariant

(32,141) Pensiynau yn Daladwy (33,695)

Budd-daliadau swm Un-taliad yn Daladwy

(3,779) - Ymddeoliadau (7,797)

(403) - Grantiau Marwolaeth (575)

(51) Pensiynau Symudol (89)

(3,471) Ymadawyr dd (4,068)

Costau gweinyddol ac eraill a Dalwyd

(875) gan y Cynllun e (851)

(40,720) (47,075)

Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net o'r

6,723 trafodion gydag Aelodau 3,891

Elw ar y Buddsoddiadau

18,291 Incwm o'r Buddsoddiadau f 18,413

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar
y Farchnad

78,125 Wedi'i Realeiddio 60,299

103,789 Heb ei Realeiddio (22,707)

(2,452) Treualiadau Rheoli'r Buddsoddiadau g (2,876)

197,753 Elw Net ar y Buddsoddiadau 53,129

204,476
Cynydd (Gostyngiad) Net yn y Gronfa
yn ystod y Flwyddyn 57,020

847,594
Asedau Net y Cynllun ar Ddechrau'r
Flwyddyn 1,052,070

1,052,070
Asedau Net y Cynllun ar Ddiwedd Y
Flwyddyn 1,109,090

Cyfrifon y Gronfa am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2007

Cyfrifon Y Gronfa

Cyfriflen
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2005/06 2006/07

£'000
Asedau a
Fuddsoddwyd: Nodyn £'000

Gwarannau Llog Sefydlog

0 - Sector Cyhoeddus 0

149,662 - Eraill 168,362

401,872 Ecwitis a Ddyfynnwyd 418,152

153,878 Gwarannau Wrth Indecs 164,781

322,244 Cwmnïau Buddsoddi – Eraill 329,660

11,958 Cronfeydd o fath Ariannol 15,207

3,694 Unedau Hylifedd 3,995

1,043,308
Cyfanswm y
Buddsoddiadau ng 1,100,157

6,007
Buddsoddiadau gyda
Chyngor Sir Caerfyrddin 8,140

6,710 Dyledwyr h 5,118

12,717 13,258

(3,955) Credydwyr h (4,325)

8,762 Asedau Net Presennol i 8,933

1,052,070
Cyfanswm yr Asedau
Net 1,109,090

2005/06 2006/07

£'000 £'000

847,594 Asedau Net ar Ddechrau’r Flwyddyn 1,052,070

22,562 Arian Newydd Net a Fuddsoddwyd 19,428

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y
Farchnad

78,125 - Wedi’i realeiddio 60,299

103,789 - Heb ei realeiddio (22,707)

1,052,070 Asedau Net ar Ddiwedd y Flwyddyn 1,109,090

Datganiad Asedau Net

Cysoniad o’r Symudiadau yn Asedau Net y Gronfa

Cyfrifon Y Gronfa

Cyfriflen
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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 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 17,165 o bobl yn cyfrannu i'r gronfa a thalwyd budd-
daliadau i 7,625 o bensiynwyr a ddiwedd y flwyddyn.
Mae'r ffigyrau hyn yn adlewyrchu'r safle a gofnodwyd ar
31 Mawrth 2007 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, 2007.

(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) 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.

2005/06 2006/07

£'000 £'000

Cyflogwr

23,458 Arferol 27,705

300 Arbennig 500

3,905 Ychwanegol 4,046

27,663 32,251

Gweithwyr

12,801 Arferol 13,653

72 Gwirfoddol Ychwanegol 54

12,873 13,707

40,536 CYFANSWM 45,958

2005/06 2006/07

£'000 £'000

0
Trosglwyddiadau grwp o gynlluniau
eraill 0

6,907
Trosglwyddiadau unigol o gynlluniau
eraill 5,008

6,907 CYFANSWM 5,008

2005/06 2006/07

£'000 £'000

(91)
Ad-daliadau i aelodau yn gadael y
gwasanaeth (89)

0
Taliadau i aelodau yn ymuno â chynllun
y wladwriaeth 0

0
Prynu blwydd-daliadau i gyfateb y
budd-daliadau cadwedig 0

0 Trosglwyddiadau grwp i gynlluniau eraill 0

(3,380) Trosglwyddiadau unigol i gynlluniau eraill (3,979)

(3,471) CYFANSWM (4,068)

2005/06 2006/07

£'000 £'000

(779) Gweinyddu a phrosesu (783)

(70) Ffioedd actiwaraidd (47)

(6) Ffi archwiliad (7)

(20) Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol eraill (14)

(875) CYFANSWM (851)

Cyfrifon Y Gronfa

Cyfriflen
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(f) Elw ar Fuddsoddiadau
Derbyniwyd incwm ar fuddsoddiadau fel a ganlyn:

(ff) Buddsoddiadau
Yn ystod y flwyddyn prynwyd gwerth £371m o
fuddsoddiadau a gwerthwyd gwerth £291m. Gwnaed elw
net o £60m 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.

Cyfrifon Y Gronfa

Cyfriflen

2005/06 2006/07

£'000 £'000

0 Llog o warannau llog sefydlog 0

13.3 Difidendau o Ecwitis 14.2

4.1 Incwm o warannau llog sefydlog 2.9

0.5 Incwm o drefniadau buddsoddi cyfun 0.7

0 Rhent net o eiddo 0

0.4 Llog ar adneuon ariannol 0.6

0
Cyfran o elw/colledion partneriaid a
mentrau ar y cyd 0

0 Incwm arall 0

18.3 CYFANSWM 18.4

Gwerth ar
01/04/06

Cost o
brynu

Elw o
werthu

Newid yn y
gwerth pris
y farchnad

Yn ôl
31/03/07

Gwarannu llog sefydlog 149,662 17,079 0 1,621 168,362

Ecwitis 401,872 277,918 (238,689) (22,949) 418,152

Gwarannau wrth indecs 153,878 50,661 (36,712) (3,046) 164,781

Trefniadau buddsoddi
cyfun 334,202 25,076 (16,078) 1,667 344,867

Eiddo 0 0 0 0 0

Arall 0 0 0 0 0

Buddsoddiadau AVC 0 0 0 0 0

1,039,614 370,734 (291,479) (22,707) 1,096,162

Adnau ariannol 3,694 3,995

1,043,308 1,100,157
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(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, 2007.

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, 2007. Gweler isod ddadansoddiad o
fuddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn, sydd oll yn
Fuddsoddiadau Rhestredig:

(h) Dyledwyr a Chredydwyr
O gymharu â’r flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2006
mae nifer y Dyledwyr wedi disgyn yn y flwyddyn yn
diweddu 31 Mawrth 2007. O gymharu â’r flwyddyn yn
diweddu 31 Mawrth 2006 mae nifer y Chredydwyr wedi
codi yn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2007.

(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.

(ll) 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.

2005/06 2006/07

GWERTH
AR BAPUR

Y MATH O GWERTH
GWERTH

AR

AR BAPUR FARCHNAD FUDDSODDIAD AR BAPUR Y FARCHNAD

£'000 £'000 £'000 £'000

Llog Sefydlog

0 0 - Sector Cyhoeddus 0 0

138,519 149,662 - Eraill 155,597 168,362

327,486 401,872 Ecwitis a dyfynnwyd 364,700 418,152

136,769 153,878
Gwarannau Wrth
Indecs 150,718 164,781

Cronfeydd a Reolir

3,003 11,958 - Dyraniad Asedau 0 0

0 0 - GASL 15,017 15,207

3,694 3,694 - Unedau Hylifedd 3,995 3,995

Cwmnïau Buddsoddi

0 0 - Eiddo 0 0

239,354 322,244 - Eraill 236,335 329,660

0 0 Eiddo 0 0

848,825 1,043,308 CYFANSYMIAU 926,362 1,100,157

2005/06 2006/07

GWERTH GWERTH AR DADANSODDIAD GWERTH GWERTH AR

AR BAPUR YFARCHNAD DAEARYDDOL AR BAPUR Y FARCHNAD

£'000 £'000 £'000 £'000

605,918 717,370 Prydain 686,002 766,489

3,694 3,694 Iwerddon 3,995 3,995

94,079 103,267 America 98,622 104,609

73,084 111,806
Ewrop (heblaw
Prydain) 62,331 110,473

27,937 37,154 Siapan 28,937 34,055

44,113 70,017 Eraill 46,475 80,536

848,825 1,043,308 CYFANSYMIAU 926,362 1,100,157

2005/06 2006/07

£'000 £'000

1,911 Contributions due from employer 2,391

(10) Unpaid benefits (10)

6,028 Cash balances 8,465

4,778 Other current assets 2,402

(3,945) Other current liabilities (4,315)

8,762 CYFANSYMIAU 8,933

Cyfrifon Y Gronfa

Cyfriflen
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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.

(m) Trosglwyddiadau Partïon Perthnasol
Yn ystod y flwyddyn, roedd y trosglwyddiadau gyda’r
partïon perthnasol fel a ganlyn:

(n) 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.

Derbyniadau

£'000

Cyngor Sir Caerfyrddin 21,001

Cyngor Sir Benfro 9,452

Cyngor Sir Ceredigion 6,831

Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys 2,411

Gyrfa Cymru Gorllewin 1,096

Coleg Sir Gâr 825

Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 856

Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys 814

Arian a gedwir gan Gyngor Sir Caerfyrddin

ar 31ain Mawrth 2007 8,140

Cyfrifon Y Gronfa

Cyfriflen
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(1) Cynhaliwyd prisiant actriwaraidd o’r Gronfa ar 31
Mawrth 2004 i bennu’r cyfraddau cyfrannu o 1 Ebrill
2005 i 31 Mawrth 2008. Mae’r canlyniadau wedi’u
cynnwys yn fy adroddiad a’r dystysgrif dyddiedig 22ain
Mawrth 2005.

(2) Gwerth asedau’r Gronfa ar y farchnad ar ddyddiad y
prisiant oedd £762.6 miliwn ac roedd yn cynrychioli
88.5% o rwymedigaethau cronedig y Gronfa gan
ganiatáu ar gyfer codiadau cyflog yn y dyfodol.

(3) 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, 2005 oedd:

(4) Mae’r cyfraddau cyfrannu, fel y disgrifir, yn cynnwys
cyfradd gyffredin o 9.7 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.

(5) 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.

Canran o’r Tâl
Pensiynadwy

bob blwyddyn

2005/06 2006/07 2007/08

Cyngor Sir Caerfyrddin 11.4 12.9 14.4

Cyngor Sir Ceredigion 9.5 11 12.5

Cyngor Sir Penfro 9.4 11 12.6
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(6) 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.

(7) 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).

(8) 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:

(9) Trefnir prisiad actiwaraidd o'r Gronfa bob tair blynedd a
bydd yr un nesaf yn digwydd ar 31 Mawrth 2007.
Bydd y cyfraniadau sy'n daladwy gan gyflogwyr unigol
yn cael eu hadolygu, ar sail canlyniadau'r prisiad hwn, a
byddant yn dod i rym ar 1af Ebrill 2008.

Mr Steve Jacquest
Cymrawd o Sefydliad ar Actiwarïau
Mercer Human Resource Consulting Limited
Mehefin 2007

Ar gyfer
rhwymedigaeth
au Gwasanaeth
Blaenorol

Ar gyfer
rhwymedigaethau
Gwasanaeth
yn y Dyfodol

Cyfradd yr elw ar
fuddsoddiadau

- cyn ymddeol 6.6 y cant y
flwyddyn

6.5 y cant y
flwyddyn

- ar ôl ymddeol 6.6 y cant y
flwyddyn

6.5 y cant y
flwyddyn

Cyfradd y codiad
mewn cyflogau

4.55 y cant y
flwyddyn

4.25 y cant y
flwyddyn

Cyfradd y codiad
mewn prisiau

2.8 y cant y
flwyddyn

2.5 y cant y
flwyddyn
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Cyrff a Dderbyniwyd i’r Gronfa

Cyfanswm
Cyfradd

Cyfraniad
Y Cyfraniadausydd

i’w derbyn
Y Budd-daliadau

sydd i’w talu
% £'000 £'000

Cyngor Sir Ceredigion 11.0 6,831 4,763

Cyngor Sir Caerfyrddin 12.9 21,001 16,792

Cyngor Sir Benfro 11.0 9,452 6,772

Coleg Sir Benfro 8.3 393 65

Coleg Ceredigion 10.7 167 99

Coleg Sir Gar 10.6 825 433

Awd.Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 14.0 856 274

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 12.1 481 130

Pwyllgor Llysoedd Ynadon Dyfed-Powys 0.0 50 439

Gwasanaeth Prawf Dyfed-Powys 14.1 814 396

Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys 12.0 2,411 936

43,281 31,099

Tribiwnlys Prisio Gorllewin Cymru 5.5 17 10

Cyngor Tref Hwlffordd 11.5 10 9

Cyngor Tref Caerfyrddin 14.6 37 52

Cyngor Tref Llanelli 11.6 32 35

Cyngor Gwledig Llanelli 13.8 123 52

Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod 2.6 2 12

Bwrdd Claddu Llanelli 10.2 16 15

Cyngor Cymuned Llangennech 11.1 2 0

Cyngor Cymuned Gors-las 16.7 2 1

Cyngor Cymuned Llanarthne 20.7 1 0

Cyngor Tref Cydweli 14.5 6 5

Cyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn 13.5 15 1

Cyngor Cymuned Llan-non 15.2 11 4

Cyngor Tref Aberdaugleddau 20.2 0 5

Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr 15.9 1 0

275 201

Cyngor Llyfrau Cymru 9.7 161 249

Coleg y Drindod Caerfyrddin 11.3 389 178

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr

Ifanc Sir Gaerfyrddin 9.8 5 0

Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberteifi 0 1 1

Prism 10.4 104 4

Prifysgol Gogledd Cymru 18.1 81 61

741 493
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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.

Ystadegau Aelodau

Cyfanswm
Cyfradd Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau

Cyrff a Dderbyniwyd i’r Gronfa Cyfraniad sydd i’w derbyn sydd i’w talu

% £'000 £'000

Cartref Cheshire y Cwm 23.2 3 20

Cymdeithas Cymuned a Chwaraeon

Arberth a’r Cylch 11.1 7 6

Iaith Cyf 8.3 47 5

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru 15.4 33 60

Cyngor Tref Aberystwyth 21.5 10 3

Gyrfa Cymru Gorllewin 12.2 1,096 239

Canolfan y Teulu, Caerfyrddin 7.7 9 0

PLANED 10.2 71 0

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Ceredigion 9.9 31 0

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Sir Gaerfyrddin 10.5 38 1

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Sir Benfro 9.8 54 0

Mentrau Iaith Myrddin

(yn cynnwys Menter Cwm Gwendraeth) 8.8 118 1

Cartrefi Cymru 14.5 3 1

Eraill 141 10,027

1,661 10,363

Cyfanswm 45,958 42,156

Cyfran i’w
hadennill

%

Cyngor Tref Aberdaugleddau 100

Gwasanaeth Erlyn y Goron 100

Adran Nawdd Cymdeithasol 100

Awdurdod Dŵr Cymru 100

31/03/06 31/03/07

Cyfranwyr 16,317 17,165

Pensiynwyr Gohiriedig 5,100 6,168

Pensiynwyr 7,386 7,625

Cyfanswm 28,803 30,958
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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 (Rheolaeth 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).



RRhheeoollaaeetthh WWeeiitthhrreeddooll
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.

AAccttiiwwaarrii
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.  

DDoossbbaarrtthh oo AAsseeddaauu
Buddsoddi mewn maes penodol neu fath penodol ar fuddsoddi
e.e. Ecwitis y DU, Ecwitis tramor, Incwm Sefydlog, Arian.

EEllww MMeeiinnccnnoodd
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. 

LLllyywwooddrraaeetthhuu CCoorrffffoorraaeetthhooll
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.  

EEccwwiittiiss
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. 

GGwwaarraannnnaauu LLlloogg SSeeffyyddlloogg
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. 

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

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

YYmmggyynngghhoorryydddd BBuuddddssooddddii
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.

DDaannggoossyyddddiioonn yy FFaarrcchhnnaadd
(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. 

GGwweerrtthh aarr yy FFaarrcchhnnaadd
Y pris a geir o werthu buddsoddiad ar ddyddiad arbennig. 

PPeerrffffoorrmmiioo''nn WWeellll//TTaannbbeerrffffoorrmmiioo
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.

RRhheeoollaaeetthh OOddddeeffooll ((ffee''ii ggeellwwiirr hheeffyydd yynn MMyynneeggeeiioo// OOllrrhhaaiinn
MMyynneeggaaii))
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.  

PPeerrffffoorrmmiiaadd
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.

MMeessuurr PPeerrffffoorrmmiiaadd 
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.

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

BBuudddd--ddaalliiaaddaauu CCaaddwweeddiigg
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. 

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

RRiissgg
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.

TTrroossggllwwyyddddoo GGwweerrtthh CCyyffrraanniiaaddaauu
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. 

CCyynnnnyydddd//((GGoossttyynnggiiaadd)) hheebb eeii rreeaalleeiiddddiioo yynn yy GGwweerrtthh aarr yy
FFaarrcchhnnaadd
Y cynnydd (gostyngiad) a fu ers dyddiad y pryniant, ar werth ar y
farchnad y buddsoddiadau hynny a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn. 

Geirfa
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