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Mae'n bleser mawr gennyf gyhoeddi bod gwerth yr
asedau a reolir gan Gronfa Bensiwn Dyfed wedi
mynd y tu hwnt i'r £1 biliwn ym mis Ionawr 2006.
Roedd union werth y Gronfa ar 31 Ionawr 2006 yn
£1,011,431,979.82.  

Pan ddeuthum yn Gadeirydd y Panel gyntaf yn 1999, £694
miliwn oedd gwerth yr asedau a reolwyd gan y Gronfa ac
er bod ei gwerth yn cynyddu'n gyson ni fyddai neb wedi
meiddio dychmygu y byddai ei gwerth yn cyrraedd £1
biliwn, cynnydd o 45% mewn llai na 7 mlynedd  Roedd
2000 a 2002 yn flynyddoedd gwael iawn i'r farchnad stoc
a gwelwyd gostyngiad dramatig ng ngwerth
cyfranddaliadau.  Erbyn 31 Mawrth 2003 roedd gwerth
Cronfa Bensiwn Dyfed wedi disgyn i £615 miliwn ac roedd
credu y byddai'r gronfa yn werth £1 biliwn y tu hwnt i
ddirnadaeth unrhyw un.  Tyfodd y Gronfa ar garlam yn
ystod 2003, 2004 a dechrau 2005 ac erbyn haf 2005
roeddem oll yn rhagweld y byddem yn cyrraedd y swm
anhygoel hwn.  Parhaodd y Gronfa i dyfu ym ystod Ionawr,
Chwefror a Mawrth 2006 ac erbyn 31 Mawrth 2006 roedd
gwerth y Gronfa wedi codi i £1.048 biliwn.  Oherwydd
perfformiad gwael y marchnadoedd ym mis Ebrill a mis
Mai 2006 cwympodd gwerth y Gronfa cyn ailgodi eto ac
erbyn 1 Gorffennaf roedd yn werth £1.028 biliwn.  Gellir
gweld hyn oll yn yr amrywiol siartiau a thablau sydd wedi'u
cynnwys yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn.  Bydd Panel
y Gronfa Bensiwn a'i holl ymgynghorwyr a staff cynnal, yn
ogystal â Rheolwr y Gronfa, yn parhau i weithio'n galed i
geisio sicrhau parhad tyfiant y Gronfa a hynny ar raddfa
sy'n gyflymach na thyfiant y rhwymedigaethau.  

Wrth baratoi'r Rhagair hwn y llynedd soniais am y
Cynghorydd Siân Thomas, Aelod o'r Panel, a Mr Eric
Lambert, Ymgynghorydd Annibynnol, yn ymuno â'n tîm a
chredais yr adeg honno y gallwn edrych ymlaen at bum
mlynedd arall o leiaf heb newidiadau.  Ond roeddwn
ymhell o fy lle.  Yn ystod 2005/2006 mae Mrs. Liz Aitken a
Mr Andrew Wealls ill dau wedi ymadael â'r tîm.
Cyflogwyd Liz gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel Prif Swyddog
Technegol a rhan o'i dyletswyddau oedd bod yn gyfrifol
am y gwaith beunyddiol o redeg y Tîm Buddsoddiadau
Pensiwn a Chyfrifyddu.  Cyflogwyd Andrew gan Barclays
Global Investors ac ef oedd Cyfarwyddwr Cleientiaid y
Gronfa.  Mae Liz ac Andrew ill dau wedi bod yn
gysylltiedig â'r Gronfa ers blynyddoedd ac mae eu gwaith
caled parhaus wedi cyfrannu at lwyddiant y Gronfa o ran
twf, fel y nodwyd uchod, ac o ran gwobrwyon a enillwyd
yn y gorffennol.  Ar ran y Panel a gweddill y tîm dymunaf
ddiolch i'r ddau ohonynt a dymuno pob llwyddiant i'r ddau
yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.  

Rydym wedi bod yn ffodus bod Liz ac Andrew wedi
hyfforddi pobl i gymryd eu lle yn y tîm, sef y ddau Steve.
Mae Steven Flather a gyflogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin
fel Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn wedi
camu i swydd Liz ac mae Stephen Lee wedi cael ei
ddyrchafu gan Barclays Global Investors i fod yn gyfrifol am
hen swydd Andrew.  Dymunwn pob llwyddiant iddynt yn
eu swyddi newydd.  

Rhagair y Cadeirydd 
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Cyng. Wyn Evans
Cadeirydd Panel y Gronfa Bensiwn



Cyflwyniad 

Geiriau cyntaf Cyflwyniad y llynedd oedd "Mae'r
flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un brysur
iawn........" ac mae'r geiriau hyn yr un mor berthnasol
i 2005/2006 ag yr oeddent i 2004/2005.  

Mae'r Cadeirydd eisoes wedi sôn am gyrraedd £1 biliwn ar
y farchnad a bydd cyfranwyr eraill i'r adroddiad hwn yn
gwneud sylwadau pellach ar hynny.  Tybiais y byddwn i
fodd bynnag yn edrych ar hyn o ongl arall a'i roi mewn
cyd-destun, a chymharu gwerth ein Cronfa gyda
chronfeydd eraill.  Mae'r "Pension Funds Performance
Guide - Local Authority Edition 2006" a gyhoeddwyd gan
DG Publishing Ltd., yn dangos bod yn y Deyrnas Unedig ar
31 Mawrth 2005, 108 o Gronfeydd Pensiwn Llywodraeth
Leol ac o ran gwerth yr asedau mae Cronfa Bensiwn Dyfed
ar safle 42.  

Mae 8 cronfa yng Nghymru ac mae Cronfa Dyfed yn y
drydedd safle ac yn llai yn unig na Chronfa'r Rhondda a
Chronfa Gwent Fwyaf.  

O ran y marchnadoedd roedd y flwyddyn ariannol
ddiwethaf yn flwyddyn gref am y drydedd flwyddyn o'r
bron; mae hyn wedi caniatáu gwir dwf yng ngwerth y
Gronfa.  Rhwng 31 Mawrth 2003 pan oedd y Gronfa yn
isel, a 31 Mawrth 2006, bu cynnydd o fwy na 60% yng
ngwerth y Gronfa.  

Am y chweched gwaith yn olynol mae Barclays Global
Investors wedi llwyddo i berfformio yn well na'r meincnod
ac wedi cyflawni'r enillion a dargedwyd.  Yn ogystal,
llwyddwyd i berfformio'n well na'r meincnod a chyrraedd y

targed yn flynyddol mewn perthynas â'r cyfnodau o dair,
pum a deng mlynedd.  Mae hyn yn arwydd o berfformiad
cyson dda.  O gymharu â chanlyniadau Cronfeydd Pensiwn
Llywodraeth Leol eraill roedd canlyniadau cyffredinol
2006/2006 ychydig yn siomedig gan ein bod wedi dod yn
y chwarter isaf.  Dyraniad yr asedau oedd i gyfrif am hyn;
mae gan y Gronfa gyfran lawer uwch o'i holl asedau wedi'i
buddsoddi mewn bondiau na'r un Gronfa arall.  Mae'r
pwyslais hwn ar fondiau wedi talu ar ein ganfed yn y
gorffennol ac wedi diogelu'r Gronfa i raddau rhag
perfformiadau gwael iawn y farchnad stoc yn 2000, 2001
a 2002.  Mae canlyniadau diwedd 2005/2006 yn
cyfiawnhau'r newidiadau a wnaed i ddyraniadau yr asedau
ar 6 Ionawr 2006 ac mae'r Panel yn monitro effeithiau'r
newidiadau hyn ar y perfformiad.  

Mae llawer mwy yn cael ei ddweud am y newid yn
nyraniad yr asedau yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn.
Roedd hwn yn ddigwyddiad o bwys mawr a bu'r Panel am
amser maith yn ystyried a chael cyngor o nifer o wahanol
ffynonellau cyn cytuno ar y newid.  Roedd dau reswm am
wneud newidiadau.  Roedd disgwyl y byddai economïau yn
gyffredinol yn tyfu, yn neilltuol economïau tramor.  I allu
manteisio ar y twf hwn byddai'n rhaid i'r Gronfa fuddsoddi
mewn cwmnïau oedd yn gweithredu yn yr ardaloedd
hynny o dwf ac mae trosglwyddo adnoddau o fondiau i
ecwitis, ac i ecwitis tramor yn arbennig, yn cyflawni hynny.
Yn ail, mae nifer o fuddsoddwyr sefydliadol yn symud o
ecwitis i fondiau er mwyn lleihau'r risg.  Mae'r symud
cyffredinol hwn i fondiau wedi cynyddu'r galw am fondiau
a chodi eu pris sydd wrth gwrs yn lleihau'r elw.  Mae
proffil risg Cronfa Bensiwn Dyfed eisoes yn isel a gall
fforddio i gynyddu'r risg hwnnw drwy drosi ei fondiau elw
isel yn ecwitis sy'n dwyn elw uwch.  Drwy gynyddu nifer yr
ecwitis tramor mae'r Gronfa yn fwy agored i risgiau sy'n
gysylltiedig â chyfnewid arian ac mae'r Gronfa ar hyn o
bryd yn chwilio am ffyrdd o liniaru'r perygl hwnnw drwy
ddulliau sy'n lleihau risgiau sy'n gysylltiedig ag arian.  

Fel y nesawn at y prisiad tair blynedd nesaf ym mis Mawrth
2007, mae angen i ni atgoffa ein hunain mai un ochr i'r
geiniog yn unig yw perfformiad buddsoddiadau a bod yn
rhaid hefyd gofalu am y rhwymedigaethau sydd yr ochr
arall, i sicrhau diddyledrwydd.  Ar waethaf yr enillion
ardderchog dros y tair blynedd ddiwethaf nid yw'r effaith
ar lefelau diddyledrwydd yn gwbl amlwg gan fod
gwerthoedd y rhwymedigaethau hefyd wedi codi yn fwy
nag erioed.  Parwyd y codiadau hyn gan bobl yn byw
yn hŷn (hirhoedledd) a chan y gwerthoedd presennol
gostyngedig uwch a ddefnyddir i gyfrif y pensiwn fydd yn
daladwy yn y dyfodol.  Mae cyfradd y gostyngiad yn cael ei 

4

Safle yn y DU Cronfa Gwerth ar 31/3/05

1 Manceinion Fwyaf £7,346.913 m

42 Dyfed £847.574 m

108 Ipswich Buses £12.539 m

Safle yn y DU Cronfa Gwerth ar 31/3/05

36 Rhondda £942.518 m

38 Gwent Fwyaf £885.014 m

42 Dyfed £847.574 m
56 Clwyd £635.843 m

57 Abertawe £631.342 m

58 Caerdydd a  Bro
Morgannwg

£624.442 m

60 Gwynedd £575.103 m

96 Powys £219.300 m



seilio ar yr elw a ddaw o fondiau ac fel y bydd y rhain yn
disgyn nid ydynt yn unig yn lleihau gwir gyfradd y llog a
enillwyd ond maent hefyd yn cynyddu'r gwerthoedd
presennol gostyngedig.  Deallwn fod yn rhaid i ni wneud
i'n hadnoddau weithio mor galed â phosib i gyfateb y
rhwymedigaethau.  I wneud hyn rydym yn archwilio pob
dosbarth o ased a all gymryd lle ecwitis a bondiau, wrth
chwilio am fuddsoddiadau fydd yn cynyddu enillion y
Gronfa tra'n cadw'r risg i lefelau derbyniol.  

Wrth sôn am brisiadau rhaid i mi hefyd sôn am y
rheoliadau anffodus a roddwyd ger bron y Senedd ym mis
Rhagfyr 2004, a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2005 ac a
ddirymwyd yn llawn gan reoliadau diwygio a gyhoeddwyd
ym mis Awst 2005.  Roedd y rheoliadau yn cynnwys nifer o
gynigion oedd yn lleihau costau'r Gronfa.  Roedd prisiad
2004, a'r modd y cyfrifwyd cyfraniad y cyflogwyr, yn
seiliedig ar y dyb y byddai'r Gronfa yn cael mantais o'r
gostyngiad hwn yn y costau.  Oherwydd i'r rheoliadau gael
eu dirymu ni fu gostyngiad yn y costau a bu awdurdodau
yn ymgyrchu na ddylai'r costau ychwanegol ddisgyn ar
ysgwyddau'r cyflogwyr.  O ganlyniad i hyn mae gweithwyr
sy'n ymddeol wedi cael y dewis o gyfnewid rhan o'u
pensiwn i greu cyfandaliad mwy.  Bydd y Gronfa yn
defnyddio'r arian y bydd yn ei arbed yn sgil y cyfnewid i
dalu costau'r dirymiad.  Serch hynny, dyfalu yn unig a
allwn ynghylch yr arian a arbedir gan ei fod yn sicr y tu
allan i reolaeth y Gronfa a’i gweinyddwyr.

Mae newidiadau deddfwriaethol a gweinyddol wedi cadw
fy staff mor brysur ag erioed yn ystod y flwyddyn a aeth
heibio.  Mae manylion y newidiadau hyn wedi'u nodi yn
nes ymlaen yn yr adroddiad hwn ac yn ganlyniad
gweithredu'r Ddeddf Partneriaeth Sifil, Deddf Cyllid 2004
a'i darpariaethau i symleiddio'r dreth, newidiadau i reolau
CPLlL a gwaredu'r rheol 85 mlynedd.  Yn ychwanegol at
hyn mae gwaith wedi dechrau ar wedd newydd y CPLIL
gyda’r swyddogion yn trafod papur ‘dewisiadau’ a
gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Dymunaf fanteisio ar y cyfle hwn i dalu teyrnged i Mrs Liz
Aitken a Mr Andrew Wealls y maent ill dau wedi gadael y
Gronfa ers dechrau 2006.  Bu Liz fel Prif Swyddog
Technegol Cyngor Sir Caerfyrddin â gofal am reoli
materion buddsoddi a chyfrifyddu y Gronfa am y naw
blynedd ddiwethaf.  Mae Liz yn unigolyn proffesiynol y
mae mawr barch iddi yn y byd buddsoddiadau pensiwn a
chyfrifyddu technegol.  Byddwn yn gweld colli ei
brwdfrydedd, ei gwybodaeth a'i harbenigedd a dymunwn
yn dda iddi yn ei swydd newydd Fel Cyfarwyddwr Cyllid
Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Roedd

Andrew yn Bennaeth y Tîm Cleientiaid Lleol gyda Barclays
Global Investors ac ef oedd Cyfarwyddwr Cleientiaid y
Gronfa hefyd.  Roedd Andrew yntau yn uchel ei barch yn y
byd buddsoddiadau pensiynau ac roedd ei wybodaeth o
ran sut yr oedd marchnadoedd yn gweithredu ac yn
ymateb i newidiadau yn yr hinsawdd economaidd yn
hynod werthfawr i'r Panel a'r staff cynnal.  Roedd gan
Andrew y ddawn brin o wneud y mater mwyaf cymhleth
yn ddealladwy a dymunwn yn dda iddo yn ei yrfa yn y
dyfodol.  

Yn olaf, dymunaf unwaith eto ddiolch i'm holl staff, y
Panel a'r ymgynghorwyr am eu gwaith caled, eu
brwdfrydedd a'u hewyllys da yn ystod cyfnod arall o
brysurdeb mawr mewn maes sy'n fwyfwy cymhleth o
ddydd i ddydd.  Mae llwyddiant y Gronfa yn dibynnu i
raddau helaeth ar eu cymhelliad a'u hynni sydd rwy'n sicr
yn cael ei gydnabod gennym oll.  

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





Gwerth Cynyddol y Gronfa

Cynllun a ariennir yw Cronfa Bensiwn Dyfed fel pob
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol arall. Golyga hyn
bod y cyfraniadau a delir i mewn gan gyflogwyr a
gweithwyr yn cael eu dal i greu cronfa o asedau.
Buddsoddir yr asedau hyn er mwyn cynyddu eu
gwerth ac i dalu pensiynau. Y nod cyffredinol yw
cynyddu gwerth y Gronfa fel ei bod yn ddigon mawr
i dalu'r holl bensiynau sy'n ddyledus i'r gweithwyr
hynny sy'n talu i mewn i'r cynllun ar hyn o bryd ac i
dalu i'r rhai hynny sy'n derbyn pensiwn ar hyn o
bryd am gydol y cyfnod y maent â hawl i'w dderbyn.
Yr enw a ddefnyddir am y swm sydd ei angen i dalu'r
holl bensiynau yw rhwymedigaethau'r Gronfa. Felly
yn syml, y nod yw sicrhau bod yr asedau yn cyfateb
i'r rhwymedigaethau.

Panel y Gronfa Bensiwn sy'n llunio polisïau a strategaethau
er mwyn sicrhau'r twf mwyaf posib yn ngwerth yr asedau
a ddelir ac ef sy'n monitro gwerth yr asedau hynny ar y
farchnad. Yn ystod y cyfnod 1af Ebrill 1988 i 31ain
Mawrth 2005 gwelodd y Panel werth yr asedau yn codi'n
raddol, ac eithrio'r cwympau yn 2001 a 2003, o
£196miliwn i £848 miliwn. 

Ac yn 2005/2006 cododd y gwerth fesul mis, heblaw am y
blip bychan ym mis Hydref, gan nesau'n raddol at y garreg
filltir o £1 biliwn.  Aethpwyd y tu hwnt i'r biliwn ym mis
Ionawr 2006 ac erbyn 31 Mawrth 2006 roedd wedi
cyrraedd £1.05 biliwn.

Adroddiad Buddsoddi 
Rheoli Buddsoddiadau’r Gro n f a
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Blwyddyn

Gwerth yr Asedau
ar 31 Mawrth

£m

1987 196

1988 167

1989 212
1990 217

1991 221

1992 249

1993 319

1994 374

1995 375

1996 453

1997 506

1998 637

1999 694

2000 758

2001 716

2002 723

2003 615

2004 761

2005 848

Mis Gwerth yr Asedau £m

Mawrth 2005 848

Ebrill 2005 831

Mai 2005 859
Mehefin 2005 885

Gorffennaf 2005 906

Awst 2005 912

Medi 2005 943

Hydref 2005 922

Tachwedd 2005 957

Rhagfyr 2005 989

Ionawr 2006 1,01

Chwefror 2006 1,024

Mawrth 2006 1,048
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Adroddiad Buddsoddi 
Rheoli Buddsoddiadau’r Gro n f a

Dyrannu Asedau

Er y dylai pawb sy'n ymwneud â'r Gronfa gydnabod a
chanmol y llwyddiant o gyrraedd £1 biliwn, rhaid cofio bod
ochr arall y geiniog, sef y rhwymedigaethau, hefyd wedi
bod yn cynyddu. Mae'r Panel yn ymwybodol o'r angen am
sicrhau bod yr asedau a ddelir yn y Gronfa yn cael eu
gweithio mor galed â phosib i gynhyrchu elw uchel heb
gymryd gormod o risgiau. O'r herwydd comisiynodd y
Panel adolygiad o'r mathau o asedau yr oedd yn eu dal,
sef dyraniad yr asedau, ac ar ôl gwrando ar ei
ymgynghorwyr newidiodd y dyraniad. Mae manylion y
newidiadau a wnaed, a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2006,
wedi'u nodi yn adroddiad yr Ymgynghorydd Annibynnol ac
wedi'u crynhoi yn y siart isod.

Mae'r newid yn dangos symud oddi wrth fondiau at
ecwitis, ac o ecwitis Prydain i fondiau tramor. Y rhesymau
dros y newidiadau hyn yw: mae angen cadw bondiau yn y
portffolio o asedau gan eu bod yn peri llai o risg nag
ecwitis a'u bod yn darparu elw ariannol cyson, ond credir
bod bondiau yn ddrud a bod yr enillion yn rhy isel a'r farn
yw y bydd y sefyllfa yma yn para am beth amser. Yn yr
amgylchiadau hyn byddai symud o fondiau i ecwitis yn
fanteisiol i'r Gronfa. Credir yn ogystal y bydd ecwitis
tramor yn dwyn mwy o elw nac ecwitis y DU. Mae symud i
ecwitis tramor yn golygu bod y Gronfa yn agored i fwy o
risg o du cyfnewid arian tramor a bydd yn chwilio am
ffyrdd o leihau'r risg hwn.

Panel y Gronfa Bensiwn

Cylch gorchwyl Panel y Gronfa Bensiwn yw “adolygu
perfformiad y Gronfa, penderfynu ar gyfeiriad strategol
pob mater sy'n ymwneud â buddsoddiadau'r Gronfa,
monitro pob agwedd ar y ddyletswydd fuddsoddi a
gwneud penderfyniadau ar Weinyddu materion y Gronfa

Bensiwn”. Yn eu cyfarfodydd a gynhelir bob tri mis bydd y
Panel  bob amser yn ystyried perfformiadau'r
buddsoddiadau a'r risg a gymerwyd, yn derbyn
adroddiadau gan Reolwr y Gronfa a'r Ymgynghorydd
Annibynnol, yn adolygu gweithgareddau Rheolwr y Gronfa
ac yn rhoi sylwadau ynghylch y rhagolygon economaidd
mewn perthynas â strategaeth y Gronfa. Yn ystod y
cyfarfodydd hyn bydd y Panel hefyd yn ymdrin â materion
buddsoddi strategol eraill a materion Gweinyddu fel y
byddant yn dod i'r amlwg.

Mae'r Panel yn cynnwys tri Chynghorydd etholedig a
gefnogir gan un dirprwy Gynghorydd; mae'r pedwar yn
cynrychioli'r Awdurdod Gweinyddu, Cyngor Sir Caerfyrddin
ac maent oll yn derbyn hyfforddiant helaeth a hyfforddiant
diweddaru i'w galluogi i ymgymryd â'u dyletswyddau.
Mae'r Cyfarwyddwr Adnoddau a staff cynnal a'r
Ymgynghorydd Annibynnol yn rhoi cyngor i'r Cynghorwyr.
Mae'r rhain yn cyfarfod bob tri mis cyn cyfarfod llawn y
Panel sydd hefyd yn cynnwys Rheolwyr y Gronfa, Barclays
Global investors (BGI). Mae Panel y Gronfa Bensiwn yn
cynnwys:

Y Cyng. Wyn Evans – Cadeirydd y Panel
Y Cyng. Martin Morris
Y Cyng. Siân Thomas MA, MEd.,
Y dirprwy aelod yw'r Cyng. Clive Scourfield

Mae lluniau'r holl aelodau ar dudalen 43.

Mae swyddogion canlynol Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn
mynychu cyfarfodydd o'r Panel fel ymgynghorwyr:

Mr Roger Jones, BSc Econ. (Anrh.) CPFA - Cyfarwyddwr
Adnoddau
Mr Steven Flather, FCCA, FMAAT – Rheolwr y Trysorlys a
Buddsoddiadau Pensiwn
Mr David Lewis, MIPPM – Rheolwr Gwasanaethau'r
Trysorlys

Ymgynghorydd Annibynnol y Gronfa yw:

Mr Eric Lambert
Mae Mr Lambert yn rhoi cyngor i'r Panel ar bob agwedd ar
reoli buddsoddiadau, naill ai mewn cyfarfodydd chwarterol
neu mewn cyfarfodydd ad hoc fel bo angen.
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Cyrff eraill sydd yn ymwneud ag amrywiol agweddau ar y
swyddogaeth hon yw:

Barclays Global Investors – Rheolwyr y Gronfa
WM Company – Cwmni Mesur Perfformiad
Institutional Financial Services (HSBC) – Ceidwad
Eversheds – Ymgynghorwyr Cyfreithiol

Yn ymwneud â'r Gronfa hefyd y mae:

Mercers Human Resource Consulting Limited – Actiwari
Swyddfa Archwilio Cymru - Archwilydd Allanol

Polisïau Newydd a Gymeradwywyd

Yn ystod 2005/2006 roedd rhaid i bob Cronfa Bensiwn
Llywodraeth Leol baratoi a chyhoeddi Polisi Cyfathrebu a
Pholisi Llywodraethu.  Rhaid oedd i bob Cronfa Bensiwn
ymgynghori â rhanddalwyr y Gronfa cyn cyhoeddi ei Pholisi
Llywodraethu a rhaid hefyd oedd cyflwyno copi o'r Polisi
Llywodraethu wedi'i gyhoeddi i Swyddfa y Dirprwy Brif
Weinidog, fel y'i gelwir yr adeg honno (Adran Cymunedau
a Llywodraeth Leol bellach).  

Paratowyd y ddau bolisi yn ystod 2005/06 ac yn unol â'r
gofynion ymgynghorwyd ynghylch y polisi Llywodraethu
ond ni fu'n rhaid newid y polisi o ganlyniad i'r ymgynghori.
Mae'r ddau bolisi i'w gweld ar Wefan Cronfa Bensiwn
Dyfed www.cronfabensiwndyfed.org.uk.  

Mae'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn adolygu'r
polisïau Llywodraethu a gyflwynwyd a disgwylir y bydd
ffurfiau penodol o ran cynrychiolaeth ar CPLlL yn cael ei
argymell.  Os gwireddir hynny mae'n bosib y bydd yn rhaid
adolygu'r polisi Llywodraethu presennol.  

Llywodraethu Corfforaethol a Buddsoddiadau
Cymdeithasol Gyfrifol  

Y nod o brynu, dal a gwerthu ecwiti yw cynyddu gwerth y
gronfa bensiwn ac mae gan Aelodau'r Gronfa ddyletswydd
ymddiriedol i sicrhau bod hynny'n digwydd.  

Mae Llywodraethu Corfforaethol yn ymdrin â sawl maes
ond yn y bôn mae'n ymwneud â'r ffordd y mae cwmni yn
gweinyddu ei hun ar lefel Cyfarwyddwr ac aelodau'r
bwrdd, yn ogystal â'r ffordd y mae'n delio ac yn cyfathrebu
gyda chyfranddalwyr a phartïon eraill sydd â diddordeb.
Mae'r Panel yn cydnabod bod cwmnïau sydd â
gweithdrefnau da o ran llywodraethu corfforaethol yn
tueddu i ennill elw uwch ac yn meddu ar gyfrannau â

gwerth uwch na'r rhai hynny â gweithdrefnau gwael.  O'r
herwydd, mae'r Gronfa Bensiwn wedi cytuno ar bolisi gyda
Rheolwr y Gronfa sy'n nodi lefel y llywodraethu
corfforaethol a fydd yn dderbyniol i'r Gronfa yn y cwmnïau
y bydd yn buddsoddi ynddynt.  Lle gwelir bod safonau
corfforaethol cwmni yn disgyn yn is na'r lefel
ddisgwyliedig, neu fod y cwmni yn bwriadu gostwng ei
safonau, credir mai ymgysylltu â'r cwmni fyddai orau yn yr
amgylchiadau hynny yn hytrach na gwerthu'r
cyfranddaliadau.  Mae ymgysylltu yn cynnwys cyfarfod â
Chyfarwyddwyr y cwmni i ddwyn perswâd arnynt i godi eu
safonau yn hytrach na'u gostwng.  Rheolwr y Gronfa, ar
ran Cronfa Bensiwn Dyfed a chleientiaid eraill, neu Fforwm
Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau Lleol (LAPFF) ar ran ei
aelodau, fyddai'n ymgysylltu â'r cwmni.  Os bydd yr
ymgysylltu yn methu bydd Rheolwr y Gronfa yn pleidleisio
yn erbyn y cynigion yn y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol a
gallai fynychu'r Cyfarfod yn bersonol.  

Mae'r Panel hefyd yn deall y dylanwad pwysig y gallai'r
Gronfa Bensiwn, fel cyfranddaliwr mawr, ac yn neilltuol
wrth gydweithio â chyfranddalwyr eraill, ei gael ar
gwmnïau y mae ganddo gyfranddaliadau ynddynt neu y
gallai fod â chyfranddaliadau ynddynt.  Gall y dylanwad
hwn gael ei ddefnyddio i ddwyn perswâd ar gwmnïau i
ymddwyn mewn ffordd sy'n fwy cymdeithasol gyfrifol neu
foesol.  Y polisi presennol ar Fuddsoddiadau Cymdeithasol
Gyfrifol yw gofyn i Reolwr y Gronfa dalu sylw i ffactorau
cymdeithasol, amgylcheddol neu foesol wrth weithredu'r
polisi llywodraethu corfforaethol ac i wneud hynny i'r
graddau y bernir sy'n briodol gan Reolwr y Gronfa.   Gallai
hyn olygu dylanwadu ar gwmnïau drwy "ymgysylltu". h.y.
drwy annog datblygu polisïau amgylcheddol er enghraifft,
a/neu drwy ddylanwadu ar gwmnïau drwy bleidleisio os
cyfyd y cyfle.  Mae'r Panel wedi penderfynu ei fod yn
dymuno bod yn fwy gweithgar yn y maes hwn ac fel cam
cyntaf mae wedi ymuno â'r Fforwm Cronfeydd Pensiwn
Awdurdodau Lleol (LAPFF).  Mae LAPFF yn cynnwys 39 o
gronfeydd sy'n rheoli asedau y mae eu gwerth yn fwy na
£60 biliwn.  Mae'n defnyddio incwm y tanysgrifiad i:
gynnal ymchwil i faterion Buddsoddiadau Cymdeithasol
Gyfrifol a Llywodraethu; paratoi canllawiau ar arferion da o
ran materion buddsoddi; ac ymgysylltu â chwmnïau ar
ystod o faterion y cytunwyd iddynt gan aelodau'r
cronfeydd pensiwn.  

Er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn y meysydd hyn
gofynnwyd i swyddogion adolygu'r Llywodraethu
Corfforaethol a'r polisi o ran Buddsoddiadau Cymdeithasol
Gyfrifol.  Bydd yr adolygiad hwn, a gynhelir dros amser
hirfaith, yn dechrau drwy ddefnyddio holiadur a gynhyrchir 
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gan LAPFF ar arferion da wrth ymgysylltu â chyfranddalwyr
er mwyn gweld a yw'r gweithdrefnau ar gyfer adrodd
ynghylch ymgysylltu â chyfranddalwyr, rhwng Rheolwr y
Gronfa a'r Panel, yn ddigonol ac a yw'r gweithdrefnau
pleidleisio yn ddigonol.  Ar ôl ei gwblhau bydd y polisi
newydd yn cael ei ymgorffori yn y Datganiad o
Egwyddorion Buddsoddi ond ni fydd hynny ar draul y prif
amcanion o:

(a) Sicrhau bod asedau'r Gronfa yn cyfateb neu'n fwy na'i
rhwymedigaethau, hynny yw mae'r gronfa yn aros yn
ddiddyled.

(b) Ceisio gwneud elw sy'n gyson â graddfa darged o
berfformio 0.7% yn well na'r meincnod y flwyddyn
dros gyfnod treigl o dair blynedd heb berfformio fwy na
3% y flwyddyn yn is na'r meincnod mewn unrhyw
flwyddyn ariannol.  

(c) Cadw i’r lleiafswm posib gyfraddau cyfrannu y
cyflogwyr gan osgoi anwadalwch.   

Mae'r Datganiad Egwyddorion Buddsoddi a'r Datganiad
Strategaeth Gyllido i'w gweld ar Wefan Cronfa Bensiwn
Dyfed www.cronfabensiwndyfed.org.uk.  
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Cryn gamp i Gronfa Bensiwn Dyfed oedd mynd y tu
hwnt i'r £1 biliwn.  Mae'r fath bwll sylweddol o
asedau yn hynod werthfawr nid yn unig i aelodau'r
Gronfa, a fydd yn y pendraw yn derbyn budd-
daliadau ohoni, ond i bawb sydd wedi cyfrannu ati.  

Er y gall marchnadoedd buddsoddi fod yn anwadal, mae
buddsoddiadau cronfa bensiwn yn fenter tymor hir.  Mae'r
Panel Buddsoddi wedi sefydlu strategaeth fuddsoddi dros
dymor hir sydd wedi profi i fod yn un effeithiol dros ben.
Maent yn haeddu cryn ganmoliaeth am y ffordd y maent
wedi llwyddo i gynyddu asedau'r gronfa dros amser.
Rydym ni yn Barclays Global Investors yn hynod falch o fod
wedi bod yn aelodau tymor hir o'r tîm a rhydd bleser
mawr i ni fod yn gysylltiedig â llwyddiant hirdymor y
Gronfa Bensiwn.  

Daw'r dyfodol â nifer o heriau yn ei sgil.  Rydym wedi
ymrwymo i gyfrannu at ffyniant parhaus y Gronfa.  Mae
stiwardiaeth lwyddiannus y Gronfa gan y Panel Buddsoddi
yn ein galluogi i wynebu'r dyfodol yn hyderus.  

– Lindsay Tomlinson
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Sylwadau'r Adroddiad Blynyddol 1 Ebrill 2005
tan 31 Mawrth 2006 

Mae'n bleser gennyf, fel eich Cyfarwyddwr
Cleientiaid newydd, gael y cyfle hwn i gyfrannu am y
tro cyntaf i adroddiad blynyddol Cronfa Bensiwn
Dyfed sy'n ymdrin â'r deuddeng mis at ddiwedd mis
Mawrth 2006.  Rhydd bleser i mi hefyd allu adrodd
am flwyddyn mor gadarnhaol o ran y modd y mae
eich asedau wedi perfformio a'r gwerth yr ydym
wedi gallu ei ychwanegu drwy reolaeth weithredol
yr asedau. 

Yn ystod y flwyddyn dan sylw rydym wedi gweld parhad y
cyfnod rhyfeddol o berfformiadau cadarnhaol gan asedau
ym mhob dosbarth.  Parhaodd ecwitis i wella yn 2005 gan
berfformio yn well na phob ased arall yn y DU a'r farchnad
ecwitis yn UDA.  Erbyn diwedd eich blwyddyn ariannol olaf
ym mis Mawrth 2006 roedd marchnad ecwitis y DU wedi
cael cyfnod o dair blynedd o berfformiad a thyfiant
cadarnhaol a ychwanegodd at werth eich cronfa bensiwn.
Ar ben hynny, nid oedd yr enillion cadarnhaol wedi'u
cyfyngu i ecwitis yn unig.  

Rhoddwyd cryn hwb i'r enillion o fondiau y llynedd gan y
galw gan fuddsoddwyr sefydliadol.  Roedd enillion
bondiau'r Llywodraeth yn 7.4% sef mwy na dwywaith yr
enillion a gafwyd y flwyddyn flaenorol ac yn ganlyniad
hynod o gryf yn ôl safonau hanesyddol.  Mae perfformiad
y dosbarth hwn o asedau wedi codi mwy na 23% ar werth
y Gronfa yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf gan
gyfrannu at y cynnydd cyfan o fwy na £1 biliwn a gafwyd
yng ngwerth asedau'r Gronfa!

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, eich Awdurdod Gweinyddu
hefyd wedi bod yn brysur yn ystod y deuddeng mis
diwethaf.   Mae wedi bod yn gweithio gyda Mercer, ei
actiwariaid, ymgynghorwyr y Panel a BGI i adolygu
strategaeth fuddsoddi y gronfa bensiwn.  Mae'r gwaith
hwn yn talu sylw i rwymedigaethau'r gronfa bensiwn ac

mae'n ystyried ai'r dyraniadau presennol i'r gwahanol
ddosbarthiadau o asedau (ecwitis, incwm sefydlog, ac ati)
yw'r cyfuniad gorau i gwrdd â'r rhwymedigaethau hyn.
Mae'r cyfryw ganlyniadau yn cael eu trafod yn
ddiweddarach yn yr adroddiad hwn.  

Amgylchedd sy'n Esblygu

O ran rheolau ac ati, y digwyddiad allweddol oedd Deddf
Pensiynau 2004 (y Ddeddf) yn dod i rym ar 6 Ebrill 2006.
Darpara'r Ddeddf gyfres o reoliadau mwy llym ar gyfer
cronfeydd pensiwn corfforaethol sydd wedi'u lleoli yn y
DU.  Mae'r newidiadau a ddaeth yn ei sgil o ran cyfrifyddu
a rheoli cronfeydd pensiwn hefyd wedi bod yn allweddol i
gynyddu poblogrwydd strategaethau ar fuddsoddiadau a
yrrir gan rwymedigaethau (LDI).  Rydym wedi gweld mwy a
mwy o gynlluniau pensiwn yn gweithredu dulliau LDI, ond
beth yn union yw'r strategaethau hyn?  

Strategaeth fuddsoddi sy'n cynnwys cyswllt cryf ac agored
rhwng buddsoddiadau a rhwymedigaethau cynllun
pensiwn yw LDI yn ei hanfod.  Er bod cronfeydd pensiwn
erioed wedi buddsoddi er mwyn cwrdd â'u
rhwymedigaethau, cyswllt digon anodd i'w weld oedd
hwn yn y gorffennol.  Er bod LDI yn ddatblygiad pwysig yn
y farchnad gyffredinol a bod iddo oblygiadau sylweddol i
farchnadoedd bondiau y DU, dylid nodi nad yw tueddiad
cynlluniau corfforaethol y DU i symud at strategaethau LDI
yn cael ei efelychu gan Gynlluniau Pensiwn Llywodraeth
Leol (CPLlL) oherwydd natur hirdymor ac agored y
cynlluniau statudol hyn.

Ni effeithir yn uniongyrchol ar Gronfa Bensiwn Dyfed, mwy
nag unrhyw CPLlL arall, gan y newidiadau o ran rheoli a
chyfrifyddu. Serch hynny, cafwyd effaith arnynt gan
ffactorau cyfarwydd sydd wedi cynyddu diffygion
cynlluniau pensiwn corfforaethol, gan gynnwys pobl yn
byw yn hŷn, cyfraddau llog yn disgyn a dirywiad y
marchnadoedd ecwitis yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  

Nid yw newidiadau i reoliadau neu hyd yn oed newidiadau
a fwriedir, wedi'u cyfyngu i gynlluniau corfforaethol.
Roedd disgwyl y byddai rheolau'r CPLlL hefyd yn newid yn
2005 ac y byddai'r oedran ymddeol yn codi o fis Ebrill
2005.  Ni chafodd y newidiadau hyn eu gweithredu a
rhoddwyd y cyfrifoldeb o adolygu'r CPLlL i Bwyllgor Tridarn
yn cynnwys undebau llafur, cyflogwyr a'r llywodraeth.  
employers and government.

Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Rheolwyr Y Gro n f a

13

Mynegai Cyfanswm Elw yr Holl Gyfranddaliadau FTSE 
4000

3600

3200

2800

2400

2000

1600



Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Rheolwyr Y Gro n f a

14

Edrych ar y marchnadoedd

Rhoddodd y marchnadoedd ecwitis a bondiau ddechrau
cryf i'r flwyddyn dan sylw. Gwellodd y teimladau tuag at
economi'r UDA yn sgil yr enillion gwael o fondiau a barodd
gynnydd ym mhrisiau tai a gwariant defnyddwyr.  Yn
Ewrop, cododd ecwitis yn sgil elw cryf ar waethaf
amgylchedd economaidd gwan.  

Erbyn cyrraedd trydydd chwarter 2005, roedd ecwitis yn
parhau i berfformio'n dda ond roedd cryn wahaniaethau
rhwng y marchnadoedd.  Ymhlith y marchnadoedd
datblygedig, y prif segurwr oedd UDA lle ffrwynwyd
brwdfrydedd y buddsoddwyr gan y ddau gorwynt.  Ar y
cyfan parhau yn isel wnaeth yr enillion o fondiau gan
gyfleu nad oedd y marchnadoedd yn poeni am oblygiadau
chwyddiant a ddeuai yn sgil prisiau ynni uwch. 

Cafwyd perfformiad cadarnhaol iawn eto gan ecwitis yn
ystod misoedd olaf 2005.  Unwaith eto, cafwyd enillion
cadarn iawn gan ecwitis cyfandir Ewrop gan fod
buddsoddi wedi cael hwb gan y disgwyl y byddai hyder
defnyddwyr yn codi.  Cymedrol mewn cyferbyniad oedd
perfformiadau marchnadoedd stoc UDA a DU gan
adlewyrchu'r pryder ynghylch twf economaidd.  

Cafwyd enillion cadarnhaol iawn gan y marchnadoedd
ecwitis yn ystod chwarter cyntaf 2006. Roedd hyn yn
arbennig o wir yng nghyfandir Ewrop lle parhaodd yr
adferiad economaidd i feithrin teimladau cadarnhaol a
hybu hyder y buddsoddwyr.  Ni chyfyngwyd y cryfder hwn
i Ewrop yn unig gan fod yr holl brif farchnadoedd ecwitis
wedi perfformio'n dda yn ystod dechrau 2006.  Yn y
cyfamser, roedd yn gyfnod drwg iawn i'r marchnadoedd
bondiau.  Tanseiliwyd y rhain gan yr adferiad economaidd
yn Ewrop, y newidiadau ym mholisi ariannol Siapan a'r
rhagolygon o ran cyfraddau llog yn UDA.  

Themâu mwy diweddar

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae cyfuniad cefnogol o
gyfraddau llog isel a thwf economaidd bywiog wedi
cryfhau'r galw am fwy o gyfleoedd buddsoddi egsotig.  Yn
ystod cyfnod yr adolygiad hwn mae hyn wedi gyrru'r
marchnadoedd ecwitis sy'n amlygu i fyny a gwthio prisiau
nifer o nwyddau i lefelau uwch nag erioed.  Yn ogystal â
dod i arfer â digonedd o hylifedd, mae'r marchnadoedd
hefyd wedi dod i ddisgwyl i lunwyr polisïau gwtogi'r
cyfraddau llog fel bo angen i hybu ffyniant.  Fodd bynnag,
fel y nodwyd eisoes, dangosodd Banc Siapan yn
ddiweddar, pan nododd ei fod yn paratoi ar gyfer codi'r

cyfraddau llog, fod oes yr arian rhad yn dirwyn i ben.  Yn
wir, cododd Banc Siapan ei gyfraddau llog swyddogol o
bwynt oedd bron yn sero i 0.25% ddechrau mis
Gorffennaf 2006 – y cynnydd cyntaf mewn chwe mlynedd
bron wrth broffwydo cyfnod o dwf parhaus.  

Yn ogystal mae tystiolaeth gynyddol yn dangos fod pwysau
chwyddiant yn dechrau cynyddu felly mae'n bosib y bydd
llunwyr polisïau o amgylch y byd yn llai parod i ostwng y
cyfraddau llog ar yr arwydd cyntaf fod yr economi yn
cwympo. O ganlyniad nid oedd yr amgylchedd mor ffafriol
i ecwitis ar ddiwedd y flwyddyn dan sylw ond gwelwyd
bondiau'r llywodraeth yn denu llawer o ddiddordeb o'r
newydd fel yr â'i buddsoddwyr ati i chwilio am gyfleoedd
buddsoddi mwy diogel. 

Er bod y rhagolygon ar gyfer marchnadoedd ariannol wedi
bod yn fwy cymysglyd yn ddiweddar mae manteision o hyd
i broses fuddsoddi feintiol a gwyddonol.   Drwy lunio
portffolios hynod amrywiol, yn unol ag ymagwedd
ddisgybledig at risg, costau ac enillion, mae BGI yn sicrhau
fod yr asedau y mae'n eu rheoli yn parhau i fod mewn
sefyllfa dda mewn marchnad sy'n newid yn barhaus. 

Elw isel o fondiau  

Thema allweddol arall a amlygodd ei hun yn ystod y
flwyddyn a adolygir yw lefel isel y gwir elw o fondiau (h.y.
elw bondiau wedi'i addasu i adlewyrchu cyfraddau cyfredol
chwyddiant).  Ym mis Chwefror 2006 disgynnodd yr elw ar
fondiau wrth-indecs 20 mlynedd i 0.83%, y lefel isaf
erioed, ac er bod gwir elw wedi codi ychydig ers hynny,
maent yn parhau i fod yn eithriadol o isel yn ôl safonau
hanesyddol.  Gweler y siart isod:

Mantais stociau aur wrth-indecs yw eu bod yn cynnig
diogelwch rhag chwyddiant.  Fodd bynnag, i fuddsoddwyr 
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a brynodd stociau aur 20 mlynedd a gynigiai elw o 0.8%
yn unig, roedd y gwir elw yn llai na hanner cyfartaledd y
gwir elw a gafwyd o stociau aur yn ystod y 45 mlynedd
diwethaf.  

Wrth gwrs nid yw'r dirywiad yn yr enillion wedi'i gyfyngu
i'r farchnad wrth-indecs nac ychwaith i'r DU gan fod yr
enillion prin oedd i'w cael o fondiau confensiynol o bob
cwr o'r byd wedi disgyn yn y blynyddoedd diwethaf.  Wedi
dweud hynny fodd bynnag rhaid nodi fod y broblem wedi
bod yn hynod o berthnasol i farchnad stociau aur y DU.
Gan dybio bod economegwyr yn iawn i ddisgwyl i
chwyddiant aros yn isel am y blynyddoedd nesaf, dim ond
1.5% yw'r gwir elw a gynigir gan stociau aur confensiynol
20 mlynedd.  Dros y 200 mlynedd diwethaf, ac eithrio'r
cyfnodau o ryfel, roedd cyfartaledd y gwir elw yn 2.75%.
Yn ôl safonau hanesyddol felly, ac ar ôl caniatáu ar gyfer
chwyddiant, mae'r elw o fondiau y DU yn eithriadol o isel.  

Un eglurhad dros yr elw isel yw'r hyn a elwir yn
"gormodedd o arbedion.”  Yn ystod y blynyddoedd
diwethaf mae defnyddwyr yn Ewrop a'r Dwyrain Pell wedi
bod yn gyndyn i wario gan ffafrio arbed cyfran o'u hincwm
yn lle hynny.  Yn y cyfamser mae cwmnïau o gwmpas y
byd wedi parhau i fod yn eithaf cyndyn i fuddsoddi er
cymaint y cynnydd yn eu helw.  Mae'r cyfuniad hwn o
ddefnyddwyr yn arbed arian a'r galw gymharol isel am
gyfalaf, wedi gwthio gwir elw yn is fyth.  

Ar yr un pryd cafodd cwymp swigen y dotcom a'r ofn o
ran datchwyddiant a ddaeth yn ei sgil, yr effaith o ddwyn
perswâd ar fanciau canolog i orlifo'r marchnadoedd â
hylifedd a chadw'r cyfraddau llog yn isel.  Mae arwyddion
fodd bynnag bod newid yn y gwynt – gyda'r banciau
canolog yn codi eu cyfraddau llog a gwariant defnyddwyr
ar gynnydd yn Siapan os nad eto yn Ewrop.  O ganlyniad
mae gwir enillion wedi dechrau codi yn fyd eang.  

Fodd bynnag, un o'r prif resymau fod gwir enillion y DU
wedi disgyn mor isel yw cryfder y galw gan gronfeydd
pensiwn am fondiau domestig ac mae'n annhebygol y
bydd y galw hwn yn dirywio yn fuan.  Yn ôl safonau
rhyngwladol dim ond cyfran gymharol isel o'u hasedau y
mae cronfeydd pensiwn y DU yn ei  buddsoddi mewn
bondiau o hyd.  Felly er bod gwir enillion bondiau yn
debygol o barhau i godi'n raddol mae gwir enillion yn y
DU yn debygol o aros yn isel o'u cymharu â safonau
hanesyddol.  

Newid yn y Meincnod a ddaeth i rym ar 6ed
Ionawr 2006

O ganlyniad i'r adolygiad strategol a gynhaliwyd eleni,
dechreuodd rheolwr eich cronfa weithredu'r newidiadau i'r
meincnod ar 6ed Ionawr 2006.  Mae'r tabl isod yn nodi
manylion dyraniad yr asedau cyn yr adolygiad a'r
gymysgedd terfynol o asedau y cytunwyd arno gan y panel
buddsoddi.  

Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Rheolwyr Y Gro n f a
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Y dyraniad
blaenorol

Y dyraniad
newydd

Ecwitis y DU 43.0 39.0

Ecwitis Tramor 22.0 30.0

Llog sefydlog y DU 9.0 15.0
Bondiau wrth-indecs 25.0 15.0

Strategaeth dyrannu
asedau

1.0 1.0

Cyfanswm 100.0 100.0



Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Rheolwyr Y Gro n f a

Mae'r dyraniad newydd hwn yn adlewyrchu'r cynnydd yn y
buddsoddiad mewn cwmnïau tramor a'r lleihad yn y
dyraniad i gwmnïau'r DU.  Mae'r newid hwn yn golygu
bod mwy o amrywiaeth yn eich portffolio gan fod
marchnadoedd y DU yn tueddu i fod yn gymharol sensitif i
berfformiadau nifer fechan o stociau mawr.  O fewn yr
asedau incwm sefydlog mae'r daliadau mewn bondiau
wrth-indecs wedi cael eu lleihau gyda chynnydd cyfatebol
yn y dyraniad i asedau incwm sefydlog y DU (Bondiau
llywodraeth a bondiau corfforaethol y DU).  

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf (hyd fis Mawrth 2005)
mae ecwitis tramor wedi perfformio'n well na'r rhan fwyaf
o farchnadoedd gan nodi enillion o 37.3% yn ôl meincnod
WM Company.  Dros yr un cyfnod roedd yr enillion o
ecwitis y DU yn 27.0%, o incwm sefydlog y DU yn 8.3%
ac o fondiau wrth-indecs yn 8.1%.  

O ran y flwyddyn ariannol hyd ddiwedd mis Mawrth 2006
roedd yr enillion yn eich portffolio unwaith eto yn gryf
iawn ar sail absoliwt a sail gymharol (o'u cymharu â'r
meincnod perfformiad).  Unwaith eto ecwitis tramor
ddaeth â'r perfformiad absoliwt cryfaf, gan ddangos
enillion o 37.3% dros y cyfnod o 12 mis.  Roedd enillion y
gronfa yn y dosbarth hwn o asedau yn 38.0%, perfformiad
oedd 0.70% yn well na'r meincnod.  Daeth y cyfraniad
mwyaf i'r perfformiad absoliwt hwn gan wlad
ddatblygedig yn y dosbarth hwn o asedau, o Siapan, a
gododd 49.0%.  

Wrth ddadansoddi ymhle mae eich rheolwr wedi
ychwanegu at werth eich cronfa bensiwn gallwn hefyd
weld lle mae eich cronfa wedi perfformio'n well na'i
meincnod ym mhob dosbarth o asedau.  Mae hyn yn
cadarnhau bod gwerth yn cael ei ychwanegu drwy
reolaeth weithredol.  

Yn y 12 mis hyd at ddiwedd mis Mawrth 2006, llwyddodd
eich cronfa i berfformio 4.4% yn well na meincnod
Gogledd America (24.4%) drwy ddwyn enillion o 28.8%
i'ch cronfa.  Yn y portffolio incwm sefydlog, er bod incwm
sefydlog y DU wedi dwyn elw o 7.7%, oedd yn is na'r
meincnod o 8.3%, llwyddodd eich portffolio wrth-indecs i
ddwyn elw o 9.2% a pherfformio 1.1% yn well na'r
meincnod.  

O ran lefel y gronfa gyfan llwyddodd eich portffolio i
ddwyn elw o 23.5% dros y 12 mis hyd at ddiwedd mis
Mawrth 2005 pan oedd y meincnod yn 22.7%.  Felly, yn
ychwanegol at y cyfraniad cryf gan eich asedau mae'n
bleser gennym ddatgan hefyd bod eich rheolwr wedi
ychwanegu 0.7% yn ychwanegol at werth eich cronfa.  

Fel rheolwr eich asedau edrychwn ymlaen at barhau i
ychwanegu at werth eich cronfa bensiwn drwy gael
perfformiadau cryf gan y buddsoddiadau yn ogystal â
chryfhau ein perthynas gyda'r Swyddogion ac
ymgynghorwyr y gronfa.
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Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Ar Berff o rmiad A Risg

Cronfeydd Awdurdodau Lleol

Yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2005, roedd
cronfeydd pensiwn awdurdodau lleol ar gyfartaledd
yn datgan enillion o bron i 25%, y canlyniadau
blynyddol gorau ers ugain mlynedd. 

Cafwyd elwau sylweddol iawn o asedau real (ecwitis ac
eiddo) ac er bod asedau ariannol hefyd wedi perfformio'n
gadarnhaol nid oedd y canlyniadau cystal o bell ffordd.
Mae'r gwahaniaeth sylweddol hwn rhwng elw real ac elw
ariannol yn egluro i raddau helaeth yr amrywiaeth a welir
yn yr arolwg eleni o ran cyfansymiau enillion yr asedau.

Parhaodd arian newydd net yn Universe i fod yn
gadarnhaol ac yn fwy na'r incwm a gynhyrchwyd gan
gynlluniau.  

Ychydig o wahaniaeth a fu ym mhroffil yr asedau yn ystod
y flwyddyn gyda'r rhan fwyaf o'r arian yn cael ei fuddsoddi
mewn ecwitis. Fodd bynnag, gwelwyd parhad yn y symud
o ecwitis cartref i ecwitis rhyngwladol, a drafodwyd yn
gynharach yn yr adroddiad hwn. Erbyn diwedd mis
Mawrth 55% oedd cyfran yr ecwitis cartref, y gyfran isaf
erioed.

Am y drydedd flwyddyn o'r bron cafwyd enillion cryf ac
mae'r proffil buddsoddiadau tymor canol wedi gwella'n
sylweddol gydag elw blynyddol buddsoddiadau tair a
phum mlynedd bellach yn uwch na chwyddiant prisiau a
chwyddiant cyflogau. 

Mae buddsoddiadau tymor hir wedi dwyn elw rhwng 8%
a 10% y flwyddyn sy'n llawer uwch na chwyddiant ac yn
well o'r hanner na rhagdybiaethau ar gyfer elw tymor hir.

Mae'n werth atgoffa ein hunain felly nad oedd y materion
oedd yn wynebu cronfeydd pensiwn (yn y DU beth
bynnag) yn ganlyniad uniongyrchol i berfformiad gwael
gan asedau ond yn hytrach oherwydd fod y costau o
gyllido rhwymedigaethau wedi codi ar raddfa gyflymach
yn sgil pobl yn byw llawer yn hwy a bondiau yn dwyn
enillion isel.

Cronfa Bensiwn Dyfed Elw

Llwyddodd y Gronfa i berfformio'n well na'r meincnod am
y chweched flwyddyn o'r bron.  Canlyniad digon annisgwyl
o gofio'r gwahanol amgylchedd buddsoddi a gafwyd yn
ystod y cyfnod hwnnw.

Parheir i gadw'r Gronfa yn agos at y meincnod a bennwyd
ac felly mae'r dewis o fuddsoddiadau o fewn y dosbarth o
asedau yn parhau i ragori ar y meincnod.

Mae’r Gronfa wedi rhagori ar ei meincnod ym mhob un o’r
cyfnodau blynyddol diweddaraf dros 3, 5 a 10 mlynedd ac
mae’r rheolwr asedau yn llwyddo'n gyffredinol i gwrdd â'r
targed o ran elw ychwanegol ar hyn o bryd.

O gymharu ag awdurdodau lleol eraill mae elw'r Gronfa yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ei rhoi ymhlith y chwarter
isaf.  Mae hyn yn ganlyniad uniongyrchol i'r pwysau
strategol uchel mewn stociau aur Wrth-Indecs. 
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Mae'r canlyniadau dros dymhorau hwy yn parhau i greu
argraff dda gan ychwanegu 1% gwerthfawr iawn o elw
ychwanegol bob blwyddyn.  Mae'r canlyniadau hyn
ymhlith 5% uchaf o'r holl gronfeydd Awdurdod Lleol a
fesurir gan WM.

Risg

Mewn termau absoliwt gwelwyd dirywiad sylweddol yn
anwadalwch yr elw.  Bernid y byddai'r dirywiad hwn yn
digwydd wedi i ddigwyddiadau eithafol 2001/2003 beidio
bellach â chael eu cyfrif (mae anwadalwch fel arfer yn cael
ei fesur dros gyfnodau o dair blynedd), ond mae'r lefelau
presennol yn anarferol o isel. 

Serch hynny, ar unrhyw lefel, yr hyn sy'n effeithio fwyaf ar
anwadalwch yw strwythur yr asedau a fabwysiadwyd gan y
gronfa. Ac mae hynny'n wir am gronfa Dyfed.

Bychan iawn yw'r effaith a gaiff risg "gweithredol", sef
gweithgareddau rheolwr yr asedau, ar yr anwadalwch
cyffredinol, yn nhermau absoliwt neu mewn perthynas ag
ased "di-risg" (e.e. arian) neu'n seiliedig ar
rwymedigaethau (e.e. stociau aur hir).

Serch cyn lleied yw dylanwad risg gweithredol ar
gyfanswm y risg, mae'n bwysig ei archwilio wrth
werthuso'r rheolwr asedau. Mae angen i ni ofyn:

A yw'r risg a grëir yn eithafol?
Mae'r risg a grëir gan BGI wedi bod yn gyson oddeutu 1%
dros amser. O ran safonau grwpiau cymheiriaid mae hwn
wedi bod yn hanesyddol isel ond ar hyn o bryd mae'n
cyfateb yn union i'r cyfartaledd.

A yw'n cael ei greu yn y meysydd disgwyliedig?
Crëir y rhan fwyaf o risg gan y stoc ecwitis cartref a
ddewisir, maes y mae BGI wedi arddangos cryn ddawn
ynddo dros amser.

A yw'n briodol ar gyfer y lefel o elw ychwanegol a geisir?
Fel arfer byddem yn disgwyl risg llawer uwch i gael 0.7%
yn ychwanegol y flwyddyn. Fodd bynnag, mae gan BGI y
ddawn i gael canlyniadau llawer gwell na'r rheolwr
cyffredin wrth drosi risg gymedrol yn elw ychwanegol.
Y mesur a ddefnyddir amlaf i ddisgrifio’n gryno y trosiad
hwn yw ‘cymhareb gwybodaeth’ (elw cymharol wedi’i
rannu gan risg gymharol). Gallai rheolwr dawnus ddisgwyl
cymhareb rhwng  0.3 a 0.5. Mewn cyfnodau diweddar
mae BGI wedi bod yn effeithiol iawn wrth drosi risg a'r
gymhareb ar hyn o bryd yw 0.6.

Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Ar Berff o rmiad A Risg
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Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Yr Ymgynghorydd Annibynnol

Nodais yn adroddiad y llynedd fod y Panel yn
adolygu strategaeth y gronfa - sef dyraniad yr
asedau dros y tymor hir sy'n cael ei fynegi fel
meincnod. Yn yr adroddiad hwn gallaf roi i chi
ffrwyth eu llafur – ‘yr hanes hyd yma’.

Gan adeiladu ar y gwaith cychwynnol o fodelu
buddsoddiadau a ymgymerwyd gan Mercers, sydd hefyd
yn actiwariaid y cynllun, aeth y Panel ati, gyda chymorth
swyddogion ariannol ac ymgynghorwyr annibynnol, i roi
ystyriaeth i wahanol strategaethau posib a'r gwahaniaeth o
ran risg/elw a gynigiwyd.  Defnyddir y gair risg yn cyswllt
hwn i gyfeirio at swm y gwahaniaeth rhwng gwerth
asedau'r gronfa a gwerth rhwymedigaethau'r gronfa; sef
ochr gredyd ac ochr ddebyd mantolen y gronfa bensiwn.
Mae cymryd risg yn cael ei wobrwyo gan enillion ar
fuddsoddiadau. Mae enillion uwch, a bwrw bod y risg i
gyflawni hynny yn dderbyniol, yn gwella diddyledrwydd y
gronfa ac yn cynorthwyo i gadw'r cyfraddau cyfrannu yn
isel a sefydlog.

Amcanion y gronfa yw:

• Sicrhau bod asedau’r gronfa yn bodloni ei
rhwymedigaethau yn barhaus (h.y. diddyledrwydd yn
100%).

• Cadw i’r lleiafswm posib, o fewn anwadalwch derbyniol,
gyfraddau cyfrannu y cyflogwyr

Ar ôl cryn drafodaeth ddysgedig pennwyd meincnod
diwygiedig dyraniad strategol yr asedau a daeth hwnnw i
rym yn gynnar ym mis  Ionawr 2006. Mae hwn wedi'i nodi
isod ynghyd â'r meincnod blaenorol.
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M e i n c n o d
diwygiedig (%)

M e i n c n o d
b l a e n o rol (%)

Ecwitis
DU 39.0 43.0

Tramor
Gogledd America 10.0 5.7

Cyfandir Ewrop 10.0 7.3

Siapan 3.5 3.2

Y Môr Tawel ac eithrio     
Siapan

3.25 2.9

Marchnadoedd sy'n 
A m l y g u

3.25 2.9

Bondiau
Stociau Aur DU 6.0 5.9

Stociau Aur Wrth-Indecs DU 15.0 25.0

Bondiau Corfforaethol DU 9.0 3.1

Arian* 1.0 1.0

*Mae arian yn cynnwys ymrwymiad (tua 1%) i gronfa dyrannu asedau tactegol ‘AAA’ y BGI.



O'i gymharu â'r meincnod blaenorol mae i'r meincnod
diwygiedig y nodweddion canlynol:

• Cynnydd cymedrol (+4%) yn y cyfanswm a fuddsoddir
mewn ecwitis

• Gostyngiad cyfatebol (-4%) yng nghyfanswm y
buddsoddiad mewn Bondiau

• Mwy o gydbwysedd o fewn ecwitis rhwng DU (57%
nawr, 66% o'r cyfanswm yn flaenorol) a Thramor (43%
nawr, 34% o'r cyfanswm yn flaenorol)

• Rhoddwyd mwy o sylw i Ogledd America o fewn yr
ecwitis tramor (nawr yn 10% o 30%, yn 5.7% o 22%
yn flaenorol)

• Cynnal y buddsoddiad mewn Stociau Aur DU o fewn
Bondiau, ar oddeutu 6%

• Gostwng yn sylweddol y buddsoddiad mewn Stociau
Aur Wrth-Indecs DU (-10%, o 25% i 15%)

• Cynnydd cymedrol (+6%) mewn buddsoddiadau mewn
bondiau Corfforaethol DU

Mae'r meincnod diwygiedig hwn o ran dyraniad strategol
yr asedau strategol yn golygu cynnydd bychan iawn mewn
risg o'i gymharu â'r meincnod blaenorol ond am hynny
disgwylir i'r elw ddangos cynnydd cyfatebol hefyd.

Trwy gyd-ddigwyddiad, gan nad oedd yn ffactor penodol
wrth wneud y penderfyniad, mae'r meincnod newydd o
ran buddsoddi mewn ecwitis, 69%, yn lled cyfateb i
gyfartaledd y buddsoddiad gan Awdurdodau Lleol eraill fel
y'i mesurwyd gan WM Local Authority Universe ar
ddiwedd 2005. Y prif wahaniaeth rhwng cronfa Dyfed ac
Awdurdod Lleol cyffredin yw fod cronfa Dyfed heb
fuddsoddi mewn eiddo (y cyfartaledd yw 7%) a bod
ganddi fwy o fuddsoddiadau mewn bondiau.

Er bod y Panel wedi ymchwilio a thrafod ystod eang o
"Fuddsoddiadau Amgen", megis eiddo, ecwitis preifat a
chronfeydd enillion absoliwt (cronfeydd sicr), maent wedi
penderfynu i beidio â buddsoddi yn unrhyw un ohonynt.
Serch hynny mae'r Panel o'r farn y gellid rhoi ystyriaeth i
gyflwyno elfen o "sicrwydd" i fuddsoddiadau mewn
ecwitis tramor drwy leihau risg gan nad oes mantais i'r risg
ychwanegol a berir drwy fuddsoddi mewn arian -
arhoswch i glywed!

Er nad all unrhyw un yn gywir ragweld beth fydd yr
enillion o unrhyw ased (dyna ddawn fyddai honno), rwy'n
hyderus fod y Panel wedi derbyn y cyngor gorau oedd ar
gael a'i fod wedi gwneud penderfyniad cadarn. 

Adroddiad Buddsoddi 
A d roddiad Yr Ymgynghorydd Annibynnol
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Cyflwyniad 

Mae’r Gronfa Bensiwn yn cael ei rheoli gan Reoliadau
sy’n cael eu gwneud gan Swyddfa’r Dirprwy Brif
Weinidog.  O dan ddarpariaethau Rheoliadau Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol (Ad-drefnu Llywodraeth
Leol yng Nghymru) 1995, cafodd swyddogaeth yr
awdurdod gweinyddu ei drosglwyddo i Gyngor Sir
Caerfyrddin.  Er bod cyfraniadau’r gweithwyr a’r
budd-daliadau a delir iddynt yn cael eu pennu gan
Reoliad 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
hyfandaliad 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 ystad.
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 fod
taliad trosglwyddo wedi cael ei dderbyn) hawl i 

• Bensiwn Cadwedig wedi'i Warchod Rhag Chwyddiant a
Chyfandaliad Di-dreth a delir ar gyrraedd yr Oedran
Ymddeol Arferol cynharaf

• 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 a bennwyd yn neddfwriaeth Nawdd
Cymdeithasol yn unol â’r cynnydd yn y gwahanol fudd-
daliadau gwladol. Cafwyd codiad o 2.7% mewn pensiynau
eleni o 10 Ebrill, 2006 sy'n cynrychioli canran y codiad yn y
Mynegai Prisiau Manwerthu dros gyfnod o 12 mis hyd fis
Medi, 2005. Fel rheol telir y codiadau mewn pensiynau i
bensiynwyr sy’n 55 oed neu drosodd neu ar unrhyw

oedran os daeth eu swydd i ben oherwydd salwch parhaol
neu os ydynt yn  derbyn pensiwn priod/plentyn

Y Flwyddyn Ddeddfwriaethol

Roedd eleni yn flwyddyn ddigon rhyfedd iawn mewn rhai
ffyrdd.  Gwnaed newidiadau allweddol i'r CPLlL oedd i
ddod i rym ar 1 Ebrill 2005 ond yn dilyn pryderon
sylweddol a fynegwyd gan Aelodau Seneddol, 
yr Undebau Llafur ac aelodau'r Cynllun, cyhoeddodd y
Dirprwy Brif Weinidog, yn syth bron, ei fod o'r farn mai
dirymu'r newidiadau a fwriadwyd fyddai orau.
Cyhoeddwyd y rheoliadau dirymu ar 3 Awst 2005 a chan
eu bod yn ôl-weithredol i 1 Ebrill 2005 roedd y Rheoliadau
yr un fath i bob pwrpas ag yr oeddent cyn cyflwyno'r
newidiadau.  (Yn y newyddlen flynyddol a gyhoeddwyd yn
gynharach eleni cyfeiriais yn amharchus braidd at y newid
disymwth hwn fel syndrom 'hoci coci').  
Fodd bynnag, cyhoeddodd y Dirprwy Brif Weinidog hefyd
y byddai'n sefydlu Pwyllgor Tridarn yn cynnwys ei swyddfa
ef, Cyflogwyr Llywodraeth Leol a'r Undebau Llafur 
i drafod, ar y sail na "fyddai rhagfarn yn erbyn nac o blaid
unrhyw beth" y mesurau y dylid eu sefydlu i sicrhau y
byddai’r Cynllun yn fforddiadwy a chynaliadwy yn y tymor
hir.  Mae rhan o'r broses honno yn parhau i fynd rhagddo
ond mae rhai newidiadau wedi cael eu cyhoeddi ac
ymdrinnir â hwy yn nes ymlaen yn yr adran hon o'r
adroddiad.

Daeth y Ddeddf Partneriaeth Sifil i rym ym Mhrydain ar 5
Rhagfyr, 2005.  O ran aelodau CPLlL mae'n golygu fod gan
barau o'r un rhyw sy'n cofrestru, yr un hawliau 
i fudd-daliadau goroeswyr ar gyfer eu partneriaid sifil
cofrestredig â pharau priod. Byddai'r cyfryw fudd-daliadau
hefyd yn cael eu heffeithio yn yr un modd pe byddai'r
bartneriaeth yn cael ei dirymu fel pe byddai ysgariad wedi
digwydd. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol hefyd
bod budd-daliadau yn cael eu cyfrif ar hawliau sydd wedi’u
cronni ers mis Ebrill 1988 neu’r dyddiad yr ymaelododd yr
aelod â’r CPLlL os oedd ar ôl y dyddiad hwnnw.

Apeliadau Pensiwn
Y broses dau gam o wneud apêl, a gyflwynwyd ym mis
Mehefin 2004, fydd yn parhau i fod yn gymwys i'r CPLlL
yn hytrach na’r cynnig yn Neddf Pensiynau 2004 i
weithredu proses un cam.

Deddf Cyllid 2004 – daeth i rym ar 6 Ebrill 2006,
diwrnod y cyfeiriwyd ato'n fynych fel "A Day". Bwriedir i'r
Ddeddf hon ysgubo i'r naill ochr yr amrywiol drefniadau
Refeniw sy'n llywodraethu pensiynau a'u disodli gyda dau
lwfans:
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Lwfans Oes - Safonol (LOS) – pennwyd mai £1.5m
fyddai'r swm ar gyfer 2006/2007 gan gynyddu fesul cam
hyd at £1.8m erbyn 2010/2011. Gellir cyfrif y pensiwn y
mae unigolyn â hawl iddo er mwyn ei gymharu â'r LOS
drwy luosi'r pensiwn blynyddol gydag 20 ac ychwanegu'r
cyfandaliad at y swm. Er enghraifft, ar gyfer unigolyn fydd
yn derbyn £5000 o bensiwn a chyfandaliad o £15,000, y
swm fydd £5000 x 20 + £15,000 = £115,000 neu 7.67%
o'r LOS. I roi hyn yn ei gyd-destun byddai'n rhaid i
unigolyn fod wedi cronni 40 blynedd o wasanaeth CPLlL a
derbyn cyflog pensiynadwy oedd yn fwy na £130,000 y
flwyddyn i fynd y tu hwnt i £1.5m, sef terfyn presennol y LOS.

Dylid nodi y bydd pob pensiwn y bydd gan yr unigolyn
hawl iddo yn cael ei gyfrif at ddibenion LOS nid budd-
daliadau CPLlL yn unig, gan gynnwys unrhyw fudd-
daliadau pensiwn galwedigaethol eraill, Cyfraniadau
Gwirfoddol Ychwanegol a phensiynau Rhanddalwyr neu
bensiynau personol. Bwriedir i'r Datganiadau Blynyddol o
Fudd-daliadau gael eu newid ar gyfer 2006/2007 i
gynnwys y gyfran o LOS sydd wedi cronni yn y CPLlL.
Gall unrhyw unigolyn y gallai gael ei effeithio gan LOS
ystyried cofrestru naill ai ar gyfer diogelwch sylfaenol a/neu
ddiogelwch uwch ac erfynnir arnynt i geisio cyngor
ariannol annibynnol.

Gellir cofrestru unrhyw bryd tan 5 Ebrill, 2009. 

Lwfans Blynyddol – £215,000 yw'r swm a bennwyd ar
gyfer 2006/2007 a bydd yn cynyddu fesul cam i £255,000
erbyn 2010/2011. Nid yw'r elfen hon yn cyfyngu ar y swm
y gall unigolion ei dalu i drefniant pensiwn ond mae'n
mesur y cynnydd yn ngwerth pensiynau o un flwyddyn i'r
llall. Unwaith eto, yng nghyd -destun CPLlL byddai'n rhai i
unigolyn fod â blynyddoedd maith o wasanaeth
ac fod wedi derbyn codiad cyflog enfawr cyn y byddai hyn
yn cael unrhyw effaith arno. Fodd bynnag os byddai'r swm
yn uwch na'r Lwfans Blynyddol byddai'r angen i dalu treth
yn dod i rym a'r unigolyn ei hun fyddai'n gyfrifol 
am hysbysu'r ffaith honno a thalu'r gyfryw dreth drwy
drefniadau hunan asesu treth.

Er ei bod yn fwriad ar hyn o bryd i gynyddu'r Lwfans
Blynyddol a'r Lwfans Oes Safonol rhwng 2006/7 a
2010/11, nid yw'n eglur ar hyn o bryd sut y bwriedir codi'r
lefelau hyn ac a fyddant yn cael eu cysylltu â chwyddiant
prisiau neu chwyddiant cyflogau.

Symleiddio'r Dreth

Mae nifer o newidiadau wedi cael eu cyflwyno i'r CPLlL er
mwyn sicrhau y cydymffurfir â'r Ddeddf Cyllid, gan
gynnwys:

• Dileu'r terfyn o 15% ar gyfraniadau. Golyga hyn y gall
aelodau'r cynllun dalu hyd at 100% o gyflogau
pensiynadwy i'r Cynllun gan dderbyn gostyngiadau
llawn yn y dreth.

• Bydd unigolion yn gallu cymryd hyd at uchafswm o
25% o werth cyfalaf eu budd-daliadau pensiwn fel
cyfandaliad. Mae'r cyfandaliad presennol a delir yn
awtomatig ar ymddeoliad yn cyfateb i oddeutu 15% o'r
gwerth cyfalaf. Byddid yn talu'r swm ychwanegol o
gyfandaliad drwy gyfenwid rhan o’r pensiwn blynyddol
am daliad ariannol untro di-dreth yn ôl graddfa fyddai’n
talu £12 o gyfandaliad am bob £1 o bensiwn a ildiwyd.
Bydd unrhyw Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol
(AVCs) a ddelir yn cael eu cynnwys yn yr asesiad hwn
ond byddai'n rhaid i unigolion wneud y penderfyniad
ynghylch derbyn y cyfandaliad mwyaf posibl cyn eu bod
yn gadael.  Ni fydd y cynnig ar gael wedyn oherwydd y
byddai'n cael ei ystyried yn "daliad neb ei awdurdodi"
gan Refeniw a Thollau EM. Bydd budd-daliadau
dibynyddion yn cael eu talu yn ôl y raddfa cyn cyfnewid.

• Cyflwyno'r cysyniad o hyblygrwydd o ran ymddeol. Ar
hyn o bryd gellir caniatáu ymddeoliad hyblyg o 50 oed
ymlaen a'i gysylltu â gostyngiad mewn oriau neu raddfa
y mae'r cyflogwr wedi cytuno iddynt.  Bydd y cyflogwr
yn gallu dileu (ar ei gost ei hun) ran neu'r cyfan o
unrhyw ostyngiad actiwaraidd a fyddai wedi cael ei
gymhwyso i daliad cynnar y budd-daliadau pensiwn
hynny. Ni fydd y darpariaethau cyffredinol o ran lleihau
yn gymwys yn y maes hwn gan y gallai'r unigolyn fod yn
derbyn budd-daliadau (boed y rheini wedi'u lleihau, neu
fel arall, yn ôl penderfyniad y cyflogwr) ac yn parhau i
gael ei gyflogi gan y cyflogwr hwnnw ac yn gallu cadw
ei aelodaeth o'r Cynllun.

• Pery 50 oed i fod yr oedran cynharaf y gellir talu budd-
daliadau ar sail effeithlonrwydd y gwasanaeth neu
oherwydd y dilëwyd y swydd, neu bryd y gall cyflogwr
gytuno i ryddhau budd-daliadau pensiwn yn gynnar.
Fodd bynnag bydd yn rhaid codi'r oedran i 55 erbyn
2010.
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Mae'r Rheoliadau Diwygio hefyd yn nodi, o 6 Ebrill 2006
ymlaen, y bydd:

• Unigolion (ar wahân i Grwneriaid) yn gallu ymuno â'r
Cynllun a pharhau i fod yn aelodau ohono hyd nes y
diwrnod cyn eu pen-blwydd yn 75 oed. Pery 70 i fod yr
oedran hynaf y gall Crwneriaid ymuno â'r Cynllun neu
barhau i fod yn aelod ohono.

• Bydd yn rhaid i'r budd-daliadau gael eu talu cyn bod
aelod o'r Cynllun yn dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed. Pa
fo aelod o'r Cynllun yn gohirio tynnu budd-daliadau ar
ôl iddo/iddi gyrraedd 65 oed bydd y budd-daliadau yn
cael eu cynyddu'n actiwaraidd gan ffactorau a
gyhoeddir gan Actiwari'r Llywodraeth.

• Mae'r gallu i ymddeoledigion newid rhan neu'r cyfan
o'u cyfandaliad yn bensiwn ychwanegol, wedi cael ei
ddileu.

• Mae'r cyfleuster i gyflogwyr allu lleihau neu i wneud i
ffwrdd â chyfraniadau gweithwyr sydd wedi bod mewn
swydd bensiynadwy gyda llywodraeth leol ers o leiaf 40
mlynedd wedi cael ei ddileu ac felly, o 6 Ebrill 2006,
bydd yn rhaid i unrhyw aelod y mae ei gyfraniadau wedi
cael eu lleihau neu eu dileu, ddechrau talu cyfraniadau
llawn eto. Os y dymuna, gall y cyflogwr ddewis i
adennill y cyfraniadau a fyddai fel arall wedi cael eu talu
gan yr aelod pe na fyddai ei gyfraniadau wedi cael eu
dileu neu eu lleihau. Boed y cyflogwr yn ceisio adennill y
cyfraniadau perthnasol ai peidio, bydd y cyfnod yn cyfrif. 

• Mae uchafswm nifer y blynyddoedd o wasanaeth a
ganiateir, sef 40 blwyddyn (neu, ar gyfer y rhai hynny a
ymunodd â’r Cynllun cyn 1 Mehefin 1989, uchafswm o
40 blwyddyn yn 60 oed a 45 blwyddyn yn 65 oed) wedi
cael  ei ddileu.

• Mae gallu aelod i ddarparu budd-daliadau goroeswyr,
sy'n ychwanegol at bensiynau safonol priod, partner sifil
neu blant, drwy ildio rhan o'i bensiwn/phensiwn er lles
priod, partner sifil neu ddibynnydd (yn daladwy os
byddant byw ar ôl i'r aelod farw), wedi cael ei ddileu.

• Bydd yn rhaid i bensiynau plant fydd yn cael eu talu
gyntaf ar ôl 5 Ebrill 2006 mewn perthynas â'r plant
hynny sy'n parhau i dderbyn addysg, hyfforddiant ar
gyfer crefft, proffesiwn neu alwedigaeth yn llawn amser
ar ôl iddynt gyrraedd 17 oed, ddod i ben pan fyddant yn
23 oed (hyd yn oed os byddant yn parhau i derbyn
addysg ac ati yn llawn amser, y tu hwnt i'r oedran
hwnnw).

• Bydd yr aelodaeth estynedig y gall cyflogwr yn y dyfodol
ei roi i aelod o'r cynllun yn cael ei gyfyngu i  62/3
blwyddyn (a bwrw nad yw hynny'n fwy na'r bwlch

rhwng oedran yr aelod a 65 oed). Efallai y byddai
awdurdodau cyflogi sy'n defnyddio'r ddarpariaeth i
estyn aelodaeth yn dymuno dileu unrhyw gyfeiriad at
uchafswm o 40 blynedd o'u polisi dewisol i estyn
gwasanaeth. Os bydd awdurdod cyflogi yn diwygio ei
bolisi bydd raid iddo anfon copi o'r polisi diwygiedig i'r
awdurdod gweinyddu o fewn mis i'r dyddiad y gwnaed
y penderfyniad i ddiwygio'r polisi.

• Bydd uchafswm nifer y blynyddoedd ychwanegol y gall
aelod o'r Cynllun ddewis eu prynu yn y dyfodol yn cael
ei gyfyngu i 6 2/3 blwyddyn.

• Mae'r Terfyn o £105,600 ar Enillion ar gyfer yr aelodau
hynny a ymunodd â CPLlL ar neu ar ôl 1 Mehefin 1989
wedi cael ei ddileu. O 6 Ebrill 2006 bydd yn rhaid i'r
cyfryw aelodau ddechrau talu cyfraniadau pensiwn ar eu
cyflog pensiynadwy sydd heb ei gapio.  Bydd eu
gwasanaeth yn cael ei addasu ar gyfer eu haelodaeth o
lywodraeth leol rhwng 1 Mehefin 1989 a 5 Ebrill 2006.

Un newid na fydd yn cael ei weithredu oedd y bwriad i
newid swm y cyfraniadau sy'n daladwy gan aelodau'r
Cynllun sy'n gweithredu'n ddiwydiannol am ddiwrnod neu
gyfnod hwy ac sy'n dymuno talu cyfraniadau pensiwn i
sicrhau bod y gwasanaeth yn cyfrif at ddibenion pensiwn.
Mae'r cyfraniad perthnasol sy'n daladwy gan aelod os
ydynt yn dymuno i'r gwasanaeth gyfrif yn parhau i fod yn
16% o'r cyflog a gollwyd yn ystod y gweithredu
diwydiannol.  Hefyd, heb gael ei gynnwys (eto), mae
cyfleuster newydd (a gynigiwyd yn sgil yr ymgynghoriad) i
aelodau'r Cynllun dalu cyfraniadau ychwanegol er mwyn
gallu tynnu pensiwn llawn ar ymddeol yn wirfoddol cyn
cyrraedd 65 oed.

Y Rheol 85 mlynedd

Mae'r newidiadau Rheoleiddio a gyhoeddwyd ym mis
Mawrth yn dileu'r "rheol 85 mlynedd" o'r Cynllun mewn
perthynas â budd-daliadau a gronnir ar ôl 30 Medi 2006
ond cynigir diogelwch dros y cyfnod pontio i unigolion a
fydd, erbyn 31 Mawrth 2013, nid yn unig wedi cyrraedd
60 oed ond hefyd yn bodloni'r rheol 85 mlynedd.
Ynghylch y pwynt hwn y bu'r dadlau mwyaf rhwng yr
Undebau Llafur a'r Cyflogwyr a'r prif reswm dros y
Gweithredu Diwydiannol a gafwyd ar 28 Mawrth 2006.  

Beth yn union felly yw'r "rheol 85 mlynedd"? 

Yn syml iawn prawf ydyw a ddefnyddir i weld a ddylid
lleihau budd-daliadau pan fo unigolyn yn ymddeol yn
wirfoddol rhwng 60 a 65 oed. Rhaid cael caniatâd y
cyflogwr i ymddeol yn gynharach, rhwng 50 oed a 60 oed. 
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Gallai unigolyn ar gyrraedd 60 oed ac o fodloni'r "rheol 85
mlynedd", h.y. mae ei oedran a'i flynyddoedd o wasanaeth
gyda'i gilydd yn 85 neu fwy (e.e. 60 oed a 25 mlynedd o
wasanaeth) dderbyn budd-daliadau llawn ar ymddeol yn
wirfoddol. Mae cyngor cyfreithiol y Llywodraeth yn nodi
fod y "rheol 85 mlynedd" yn groes i ddeddfwriaeth
gwahaniaethu ar sail oedran, a ddaw i rym ar 1 Hydref
2006, ac felly rhaid ei ddileu o reolau'r Cynllun. Yng
nghyd-destun y Cynllun a fydd ar ei newydd wedd yn
2008 mae'r Pwyllgor Tridarn yn rhoi ystyriaeth bellach i
lefel y trefniadau diogelu dros y cyfnod pontio y dylid ei
darparu ar gyfer aelodau presennol y Cynllun, lle y gall
awdurdodau eu fforddio ac nid oes rhwystrau cyfreithiol
iddynt. Rhagwelir y dylai unrhyw ddiwygiadau i'r
trefniadau diogelu dros y cyfnod pontio gael eu gwneud
cyn y bydd y Senedd yn torri ym mis Gorffennaf 2006.

Pensiynau i Gynghorwyr   

Mae'r newidiadau i reolau'r Cynllun, o 6 Ebrill 2006, fel ag
y maent yn effeithio ar Gynghorwyr, wedi'u hamlygu isod

• Mae oedran ymddeol arferol y Cynghorwyr sy'n aelodau
yn cael ei ostwng o 70 i 65, er mwyn cael un oedran
ymddeol cyffredin o 65 i bawb sy'n cyfrannu at Gynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol.  Felly os bydd Cynghorydd
wedi gadael ei swydd, gellir talu budd-daliadau heb eu
gostwng iddo/iddi, o 65 oed yn hytrach na 70 oed.

• Bydd Cynghorwyr cymwys yn gallu ymuno â'r Cynllun a
pharhau i fod yn aelodau ohono hyd nes y diwrnod cyn
eu pen-blwydd yn 75 oed.   Dan reolau blaenorol y
Cynllun, dim ond aelodau etholedig dan 70 oed oedd
yn cael ymuno â'r cynllun, felly os nad oedd hawl gan
Gynghorydd i ymuno o'r blaen oherwydd ei fod yn 70
oed, neu os oedd yn credu nad oedd yn werth chweil
iddo/iddi ymuno oherwydd ei fod yn agos at 70 oed,
gellid ailystyried y penderfyniad. 

• Bydd yn rhaid i'r budd-daliadau gael eu talu cyn bod
aelod o'r cynllun yn dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed.
Pan fo aelod o'r cynllun yn gohirio tynnu budd-daliadau
ar ôl iddo/iddi gyrraedd 65 oed (e.e. mae'r aelod yn dal i
wasanaethu fel Cynghorydd), bydd y budd-daliadau'n
cael eu cynyddu'n actiwaraidd i adlewyrchu'r ffaith y
bydd y budd-daliadau yn cael eu talu dros gyfnod llai o
amser.

• O ganlyniad i'r Ddeddf Cyllid mae'r terfyn presennol o
15% ar gyfraniadau gweithwyr a Chynghorwyr yn cael
ei ddileu.  Golyga hyn y gellir talu hyd at 100% o'r
cyflog trethadwy i'r Cynllun gan dderbyn gostyngiadau
llawn yn y dreth.

Eich Adain Bensiynau

Yn ogystal â'r newidiadau deddfwriaethol a pharatoi ar
gyfer ystod o gyflwyniadau i Gyflogwyr y Gronfa,
cyfarfodydd gyda chynrychiolwyr Undebau Llafur a
chyflwyniadau i aelodau'r Cynllun, mae'r Adain Bensiynau
hefyd wedi ymdrin â'r canlynol:

• Paratoi, cynhyrchu a chyhoeddi pob aelod gweithredol
o'r Cynllun (cyfranogwyr presennol y Cynllun) ac aelod
gohiriedig y Cynllun (unigolion sydd wedi gadael y
Cynllun â hawl i fudd-daliadau pensiwn yn y dyfodol).

• Trefniadau'r Cynllun ar gyfer aelodaeth Cynghorwyr.
• Pwyso a mesur a fyddai unrhyw aelod o'r Cynllun yn

cael ei effeithio yn y dechrau gan gyflwyniad y Lwfans
Oes Safonol a threfnu cyflwyniadau priodol mewn
cydweithrediad ac actiwari'r Cynllun. 

• Cyflwyno system fewnol i reoli tasgau / llif gwaith a
fyddai'n hwyluso'r gwaith monitro a dyrannu gwaith yr
Adain.

• 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
mewn hyfforddiant ar gyfer staff mewnol a'r cyflogwyr
sy'n cyfrannu i'r Cynllun yn allweddol i ddarparu
gwasanaethau effeithiol o ran gweinyddu pensiynau.

• Cynhyrchu Datganiad Polisi ar Gyfathrebu o fewn amser
a bennwyd yn statudol. Mae hwn ar gael ar wefan y
Gronfa a bydd yn cael ei adolygu yn achlysurol.

• Cydgysylltu â chyd awdurdodau yng Nghymru sy’n
aelodau o’r CPLlL i archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i
greu partneriaethau a rhannu arferion gorau o ran
gweinyddu'r Cynllun.

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

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

• Drwy weithdrefn FRS17 sicrhau bod pob cyflogwr oedd i
gydymffurfio â'r gofynion cyfrifo hyn wedi derbyn y
canlyniadau a'r datgeliadau yr oeddynt eu hangen erbyn
yr amser yr oedd eu cyfrifon yn cau.

Ynghlwm wrth y Datganiad o Gyfrifon mae rhestr o
Gyflogwyr sydd (ar 31 Mawrth, 2006) naill ai’n cymryd
rhan yng Nghronfa Bensiwn Dyfed neu’n gysylltiedig â hi 
Dyma nifer yr aelodau yn y Gronfa:
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Yn ychwanegol at ein prif rôl o weinyddu pensiynau
llywodraeth leol, 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. Gan fod
Cynlluniau Pensiwn newydd yn dod i rym ar gyfer
dechreuwyr newydd yn y ddau faes hwn o wasanaeth,
mae'r Adain wedi bod yn brysur yn delio gyda'r gwaith
paratoi angenrheidiol ac wedi mynychu nifer o weithdai
mewn perthynas â hyn.

Mae gwasanaethau'r Gyflogres i Bensiynwyr a ddarperir
gan yr Adain yn cynnwys talu pensiynau Llywodraeth Leol
a'r Frigâd Dân ynghyd â'r taliadau hynny sy'n codi 
yn sgil dyfarniadau i Athrawon sy'n Ymddeol yn Gynnar, a
thaliadau Tystebau a Thaliadau am Anafiadau. 

Y dyddiadau ar gyfer talu Pensiynau Llywodraeth Leol
yn 2006/07 yw

28 Ebrill 2006
31 Mai 2006
30 Mehefin 2006
28 Gorffennaf 2006
31 Awst 2006
29 Medi 2206
27 Hydref 2006
30 Tachwedd 2006
22 Rhagfyr 2006
31 Ionawr 2007
28 Chwefror 2007
30th March 2007

Edrych Ymlaen

Bellach disgwylir i bob blwyddyn fod mor brysur a heriol
â'r flwyddyn flaenorol a disgwylir i'r flwyddyn nesaf ddilyn
y patrwm hwnnw yn neilltuol o ran Rheoliadau. Bydd nifer
o faterion ymarferol yn sicr o ddod i'r amlwg yn sgil y
Ddeddf Cyllid a'r rheoliadau diwygio a ddaeth i rym ym
mis Ebrill 2006 a bydd eraill yn dod i'r amlwg naill ai o
ganlyniad i'r ddeddfwriaeth Gwahaniaethu ar Sail Oedran,
a ddaw i rym ar 1 Hydref, 2006, neu fel arall. Rhagwelir yr
ymgynghorir ynghylch nifer o faterion yn ystod y flwyddyn
yn cynnwys 

Y Ddarpariaeth O Ran Lawndal
Ar hyn o bryd mae gan gyflogwyr y grym dewisol i dalu tâl
dileu swydd hyd at swm yr union gyflog a'r dewis i
ganiatáu blynyddoedd ychwanegol fel iawndal pan fo'r
swydd yn dod i ben o ganlyniad i ddileu'r swydd neu
effeithlonrwydd y gwasanaeth. Bernir nad yw'r cyfryw
ddarpariaethau o ran iawndal yn briodol gan eu bod yn y
bôn yn seiliedig ar derfynau oedran sy'n cael eu hystyried i
fod yn groes i Gyfarwyddeb Cyflogaeth Ewropeaidd ar
Wahaniaethu ar Sail Oedran.   Y bwriad yw dileu'r
ddarpariaeth ar gyfer ychwanegu blynyddoedd a'i ddisodli
â'r grym i ganiatáu taliad sengl o iawndal wedi'i bennu ar
uchafswm o 2 flynedd o gyflog ond mae'n bosib y bydd y
dewis i bennu'r lefel yn ôl yr union gyflog, yn cael ei gadw.
Bydd y rheoliadau diwygio yn dod i rym ar 1 Hydref 2006
(ac yn ymdrin â deddfwriaethau Gwahaniaethu ar Sail
Oedran) a bydd angen i Gyflogwyr ffurfio, cyhoeddi ac
adolygu eu polisïau o ran iawndal.

Gweinyddu’r Gronfa 
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Ystadegau Aelodau                              31.03.2005     31.03.2006 

Cyfranwyr  16410 16317

Pensiynwyr Gohiriedig /
Heb Benderfynu 7202 8145

Pensiynwyr  7227 7386

Cyfanswm                                                30839 31848



Gweinyddu’r Gronfa 

Adolygu Afiechyd
Ni chafwyd eglurhad hyd yn hyn ynghylch a fydd rheolau'r
Cynllun o ran ymddeoliadau ar sail afiechyd yn destun
adolygiad ar wahân neu a fyddant yn cael eu cynnwys yn y
cynigion ar gyfer y trefniadau newydd. Fodd bynnag,
rhagwelir y bydd rhai newidiadau yn debygol ac maent
eisoes wedi cael eu cynnwys yn y Cynlluniau newydd ar
gyfer yr Heddlu ar Frigâd Dân lle mae gwasanaeth
ychwanegol yn cael ei ganiatáu yn unig pan fo unigolyn yn
barhaol analluog i ymgymryd ag unrhyw waith rheolaidd
yn y dyfodol ac mae unigolion sydd heb allu ymgymryd â'u
swyddogaethau eu hunain yn cael mynediad at fudd-
daliadau sydd wedi'u crynhoi yn unig. Mae'n debygol y
bydd yn rhaid i ni aros i weld beth fydd yn digwydd yn y
maes hwn.

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei Newydd We d d

Mae cyn Swyddfa y Dirprwy Brif Weinidog (yr Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol bellach) yn parhau i nodi y
bydd y drefn newydd ar gyfer Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol yn barod i gael ei gyflwyno ar 1 Ebrill
2008. Yr amserlen amlinell yw i gyhoeddi dogfen bolisi
ymgynghorol ym mis Mehefin 2006, cynnal ymgynghoriad
statudol ar reoliadau drafft ar gyfer y Cynllun ar ei newydd
wedd ym mis Tachwedd 2006 fydd yn caniatáu i’r
darpariaethau fod yn eu lle erbyn mis Ebrill 2007 gyda’r
nod y byddant yn dod i rym ym mis Ebrill 2008. Er ei bod
yn edrych fel y bydd pob aelod o'r Cynllun presennol yn
trosglwyddo i'r Cynllun newydd ar y dyddiad ei gyflwyno,
mae'n sicr y bydd y materion isod ymhlith y rhai fydd yn
cael eu hystyried:

• Cyfraddau cronni.
• Statws Cyflog Terfynol neu drefniadau Enillion Gyrfa a

Ailbrisiwyd neu gymysgedd o'r ddau.
• Darpariaeth ar gyfer budd-daliadau partneriaid.
• Mae'n bosib y bydd diffiniad presennol cyflog

pensiynadwy yn cael ei adolygu.
• Gwelliannau i fudd-daliadau Marwolaeth mewn Swydd

hyd at 3 gwaith y cyflog o bosib.
• Cyfraddau cyfrannu ac ystyried cyhoeddi cyfraddau

cyffredin neu gyfraddau haenog.
• Adolygu cymhareb Cyfraniad Gweithwyr/Cyflogwr.

Ers tro byd yr unig beth sydd wedi bod yn gyson ym myd
pensiynau yw bod newid yn anorfod ac felly dyma gyfle i
mi ddiolch i'r holl staff sydd wedi bod yn ymwneud â
gweinyddu'r Cynllun am eu hymroddiad a'u gallu i ymdopi
â newid sy'n sicrhau bod gennym sylfaen gref i adeiladu
arni ac i symud y gwasanaeth ymlaen er lles yr holl
rhanddalwyr.
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A Oes Rhagor o Newidiadau ar y Gorwel?

Rydym yn byw mewn byd sy'n newid yn gyflym lle
nad oes unrhyw beth yn aros yn ein unfan am lawer
o amser.  Bron na ellid dweud mai newid yw'r unig
gysondeb.  Ac nid yw hyn yn fwy gwir nag ym myd
pensiynau, ac yn neilltuol pensiynau llywodraeth leol.

Unwaith eto mae strwythur budd-daliadau Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol yn cael ei adolygu.  Daw hyn yn
sgil penderfyniad y Llywodraeth i ddirymu'r newidiadau i
Reol 85 yn y darpariaethau ymddeol a oedd wedi dod i
rym ar 1 Ebrill 2005.  Bwriedir ail gynnwys y newidiadau
hyn, gydag ambell amrywiad, ar 1 Hydref 2006.  Fodd
bynnag yr hyn sy'n hoelio'r sylw bellach yw'r newidiadau -
rhai digon radical o bosib - y gellid eu gwneud i'r Cynllun
yn 2008, i sicrhau ei fod yn addas i'r diben yn yr unfed
ganrif a'r hugain.

Mae'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (ACLlL) yn
ymgynghori â phartïon sydd â diddordeb ar ystod o
ddewisiadau ar gyfer cynllun newydd 2008.  Mae'r rhain
yn cynnwys strwythurau cyflog terfynol a chyfartaledd
cyflog gyrfa gyda chyfraddau gwahanol posibl ar gyfer
cronni budd-daliadau o flwyddyn i flwyddyn.  Bydd cost
cysylltiedig pob un o'r dewisiadau yn wahanol.  Mater arall
nad oes wedi cael ei ystyried eto - ond sydd yn amlwg yn
bwysig iawn - yw sut y dylid rhannu'r gost honno rhwng y
gweithwyr a'r cyflogwyr.  Er enghraifft a ddylid rhannu'r
risg i ryw raddau fel y gellid amrywio cyfraniadau'r
gweithwyr pe byddai newid yn nisgwyliadau oes yn y
dyfodol?  

Wrth ymateb i ymgynghoriad yr ACLlL mae cost debygol
pob dewis yn sicr yn ystyriaeth bwysig iawn ond mae yna
ystyriaethau eraill hefyd.  Felly, mae Cronfa Bensiwn Dyfed
wedi comisiynu Mercer, fel actiwarïaid y Gronfa, i gynnal
adolygiad interim o sefyllfa actiwaraidd y Gronfa. Bydd
hwn yn canlyn ymlaen o'r prisiad actiwaraidd llawn olaf a
gynhaliwyd ar 31 Mawrth 2004.  

Bydd yr adolygiad interim yn galluogi'r Gronfa i ystyried
costau'r gwahanol ddewisiadau sydd wedi'u nodi yn
ymgynghoriad yr ACLlL.  Bydd hefyd yn ystyried effeithiau
ariannol eraill, er enghraifft newidiadau mewn
marchnadoedd buddsoddi ac effaith y rhagdybiau o ran y
cynnydd yn nisgwyliad oes.  Mae'r Gronfa yn dilyn arferion
gorau wrth gynnal adolygiad o'r fath ar yr adeg hon.  

Bydd yr adolygiad interim yn cynorthwyo'r Gronfa i ymateb
i'r ACLlL a bydd yn rhoi'r farn ddiweddaraf ar sefyllfa

gyllido ond mae'n annhebygol y gwneir newidiadau ar
unwaith i'r cyfraddau cyfrannu.  Bydd cyfraddau'r
gweithwyr yn cael eu hadolygu'n ffurfiol nesaf yn dilyn y
prisiad actiwaraidd llawn sydd i'w gynnal yn 2007.
Disgwylir i'r cyfraddau gael eu diwygio o'r 1 Ebrill 2008, a
byddant yn adlewyrchu unrhyw newidiadau a wneir i'r
Cynllun.

Yn olaf, a chan ddychwelyd i'm thema agoriadol, efallai
nad yw'n hollol wir i ddweud mai newid yw'r unig
gysondeb mewn pensiynau llywodraeth leol.  Braf i'w nodi
bod Cronfa Bensiwn Dyfed, o dan stiwardiaeth ofalus
Panel a Swyddogion y Gronfa, yn parhau i fod yn un o'r
cronfeydd a ariennir orau yng Nghymru a Lloegr.

Barn Yr Actiwari
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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 2005/2006. 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. 

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

Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn wedi cael eu paratoi yn
unol a Côd Ymarfer ar Gyfrifon Awdurdodau Lleol yn y
Deyrnas Gyfunol – Datganiad o’r Arfer a Argymhellir 2005
(the SORP) ac Adroddiadau Ariannol Cynlluniau Pensiwn -
Datganiad o Arfer a Argymhellir (Diwygiwyd Tachwedd
2002) a gyhoeddwyd gan Grŵ p Cyfrifwyr Ymchwil i
Bensiynau (PRAG). 

Mae’r manylion ynghlyn â chyfrifioldebau’r Awdurdod
Weinyddol, rheini o’i Gyfarwyddwr Adnoddau, a’r
Datganiad Ynghylch y System Fewnol o Reoli Arian o fewn
yr Awdurdod Weinyddol ar gael o fewn Datganiad Cyfrifon
2005/2006 Cyngor Sir Caerfyrddin.  Mae gwybodaeth ar yr
uchod ar gael ar wefan y Cyngor sef www.sirgar.gov.uk.

Cyfriflen
Rhagair Esboniadol
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Cyfriflen
Cyfrifon Y Gro n f a
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2004-05 Cyfraniadau a Budd-daliadau Nodyn 2005-06

£'000 £'000

Incwm

Cyfraniadau Derbyniadwy d

23,544 Oddi wrth Gyflogwyr 27,663

11,989 Oddi wrth Weithwyr/Aelodau 12,873

5,897 Gwerthoedd Trosglwyddio Tuag i Mewn e 6,907

0 Incwm Arall 0

41,430 47,443

Gwariant

(30,453) Pensiynau yn Daladwy (32,141)

Budd-daliadau swm Un-taliad yn Daladwy

(5,469) - Ymddeoliadau (3,779)

(360) - Grantiau Marwolaeth (403)

(20) Pensiynau Symudol (51)

(2,868) Ymadawyr f (3,471)

Costau gweinyddol ac eraill a Dalwyd

(804) gan y Cynllun g (875)

(39,974) (40,720)

Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net o'r
1,456 trafodion gydag Aelodau 6,723

Elw ar y Buddsoddiadau

17,509 Incwm o'r Buddsoddiadau h 18,291

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y
F a rc h n a d

25,903 Wedi'i Realeiddio 78,125

41,921 Heb ei Realeiddio i 103,789

(1,758) Treualiadau Rheoli'r Buddsoddiadau j (2,452)

83,575 Elw Net ar y Buddsoddiadau 197,753

85,031
Cynydd (Gostyngiad) Net yn y Gronfa yn
ystod y Flwyddyn 204,476

762,563 Asedau Net y Cynllun ar Ddechrau'r Flwyddyn 847,594

847,594 Asedau Net y Cynllun ar Ddiwedd Y
Flwyddyn

1,052,070

Cyfrifon y Gronfa am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2006



Cyfriflen
Cyfrifon Y Gro n f a
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2004-05 2005-06

£'000 Asedau a Fuddsoddwyd: Nodyn £'000

Gwarannau Llog Sefydlog

0 - Sector Cyhoeddus 0

74,068 - Eraill 149,662

362,582 Ecwitis a Ddyfynnwyd 401,872

206,057 Gwarannau Wrth Indecs 153,878

185,994 Cwmnïau Buddsoddi – Eraill 322,244

9,788 Cronfeydd o fath Ariannol 11,958

4,624 Unedau Hylifedd 3,694

843,113 Cyfanswm y Buddsoddiadau k 1,043,308

4,461
Buddsoddiadau gyda Chyngor
Sir Caerfyrddin 6,007

11,098 Dyledw yr l 6,710

12,717

(11,078) Credydwyr l (3,955)

4,481 Asedau Net Presennol m 8,762

847,594 Cyfanswm yr Asedau Net 1,052,070

2004-05 2005-06

£'000 £'000

762,563 Asedau Net ar Ddechrau’r Flwyddyn 847,594

17,206 Arian Newydd Net a Fuddsoddwyd 22,562

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y
F a rc h n a d

25,904 - Wedi’i realeiddio 78,125

41,921 - Heb ei realeiddio 103,789

847,594 Asedau Net ar Ddiwedd y Flwyddyn 1,052,070

Datganiad Asedau Net

Cysoniad o’r Symudiadau yn Asedau Net y Gro n f a



Cyfriflen
Cyfrifon Y Gro n f a

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
Chyngor 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.  Ar 31ain Mawrth, 2006 roedd tua 16,317
o bobl yn cyfrannu i’r gronfa, a thalwyd budd-daliadau i
oddeutu 7,386 o bensiynwyr.

(b) Polisïau Cyfrifeg
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, 2006.

(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 arwain.  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(f) Payments to and on account of
leavers

(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.
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2004/05 2005/06

£'000 £'000
Cyflogwr 

19,793 Arferol 23,458

0 Arbennig 300

3,751 Ychwanegol 3,905

23,544 27,663

Gweithwyr

11,933 Arferol 12,801

56 G w i rfoddol Ychwanegol 72

11,989 CYFANSWM 12,873

2004/05 2005/06
£'000 £'000

0
Trosglwyddiadau grwp o gynlluniau
eraill 0

5,897
Trosglwyddiadau unigol o gynlluniau
eraill 6,907

5,897 CYFANSWM 6,907

2004/05 2005/06

£'000 £'000

-169
Ad-daliadau i aelodau yn gadael y
gwasanaeth -91

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

-2,699 Trosglwyddiadau unigol i gynlluniau eraill -3,380

-2,868 CYFANSWM -3,471

2004/05 2005/06

£'000 £'000

702 Gweinyddu a phrosesu 779

85 Ffioedd actiwaraidd 70

5 Ffi archwiliad 6

12 Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol eraill 20

804 CYFANSWM 875



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

(ff) Buddsoddiadau 
Yn ystod y flwyddyn prynwyd gwerth £517m o
fuddsoddiadau a gwerthwyd gwerth £419m. Gwnaed elw
net o £78m 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.

Cyfriflen
Cyfrifon Y Gro n f a
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2004/05 2005/06

£'000 £'000

0.8 Llog o warannau llog sefydlog 0

11.9 Difidendau o Ecwitis 13.3

4.2 Incwm o warannau llog sefydlog 4.1

0.4 Incwm o drefniadau buddsoddi cyfun 0.5

0 Rhent net o eiddo 0

0.2 Llog ar adneuon ariannol 0.4

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

0 Incwm arall 0

17.5 CYFANSWM 18.3

Gwerth
ar

01/04/06
Cost o
Brynu

Elw o
Werthu

Newid yn y
GwerthPris y

Farchnad
yn ôl

31/03/06

Gwarannu llog
sefydlog 74,068 70,335 0 5,259 149,662

Ecwitis 362,582 353,539 -276,312 -37,937 401,872

Gwarannau wrth
indecs 206,057 92,910 -142,692 -2,397 153,878

Trefniadau buddsoddi
cyfun 195,782 0 -444 138,864 334,202

Eiddo 0 0 0 0 0

Arall 0 0 0 0 0

Buddsoddiadau AVC 0 0 0 0 0

838,489 516,784 -419,448 103,789 1,039,614

Adnau ariannol 4,624 3,694

843,113 1,043,308



Cyfriflen
Cyfrifon Y Gro n f a

(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, 2006.

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, 2006.

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 2005
mae nifer y Dyledwyr a’r Credydwyr wedi disgyn yn y
flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2006.  Y rheswm am
hyn yw bod lefel y Dyledwyr a Chredydwyr yn anarferol o
uchel ar 31 Mawrth 2005 oherwydd lefel y busnesau y
deliwyd â hwy ond nad oedd wedi’u setlo erbyn 31
Mawrth 2005. 

(i) Asedau a Rhwymedigaethau Net Presennol 
A schedule of these are shown below: 

(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.

(k) 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.     
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2004-05 2005-06

GWERTH AR BAPUR Y MATH O GWERTH GWERTH AR 

AR BAPUR FA R C H N A D F U D D S O D D I A D AR BAPUR Y FA R C H N A D

£'000 £'000 £'000 £'000

Llog Sefydlog

0 0
- Sector    

Cyhoeddus 0 0

68,184 74,068 - Eraill 138,519 149,662

318,121 362,582
Ecwitis a
Ddyfynnwyd 327,486 401,872

186,552 206,057
Gwarannau
Wrth Indecs 136,769 153,878

Cronfeydd a
Reolir

3,447 9,788
- Dyraniad  

Asedau 3,003 11,958

4,624 4,624
- Unedau       

Hylifedd 3,694 3,694
Cwmnïau
Buddsoddi

0 0 - Eiddo 0 0

169,056 185,994 - Eraill 239,354 322,244

0 0 Eiddo 0 0

749,984 843,113 CYFANSYMIAU 848,825 1,043,308

2004-05 2005-06

GWERTH GWERTH AR DADANSODDIAD GWERTH GWERTH AR 

AR BAPUR VALUE DAEARYDDOL AR BAPUR Y FARCHNAD

£'000 £'000 £'000 £'000

576,305 652,495 Prydain 605,918 717,370

4,624 4,624 Iwerddon 3,694 3,694

49,584 45,166 America 94,079 103,267

52,453 67,003
Ewrop (heblaw
Prydain) 73,084 111,806

34,119 30,261 Japan 27,937 37,154

32,899 43,564 Eraill 44,113 70,017

749,984 843,113 CYFANSYMIAU 848,825 1,043,308

2004/05 2005/06

£'000 £'000

1,680 Cyfraniadau dyledus gan gyflogwyr 1,911

-18 Budd-daliadau heb eu talu -10

4,486 Balansau ariannol 6,028

9,393 Asedau cyfredol eraill 4,778

-11,060 Rhwymedigaethau cyfredol eraill -3,945

4,481 Cyfanswm 8,762



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.

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

(ll) 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 fain y maent am
gyfrannu (yn amodol ar derfynau a bennwyd gan y Cyllid
Gwladol) ac ar elfennau neu gynnwys y buddsoddiad.

Cyfriflen
Cyfrifon Y Gro n f a
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Derbyniadau

£'000

Cyngor Sir Caerfyrddin 18,376

Cyngor Sir Penfro 8,585

Cyngor Sir Ceredigion 5,902

Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys 2,048

Gyrfa Cymru Gorllewin 1,024
Coleg Sir Gâr 885

Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 711

Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys 670

Arian a gedwir gan Gyngor Sir Caerfyrddin 

ar 31ain Mawrth 2006 6,007



Cyfriflen
Datganiad Gan Yr Actiwari Ymgynghoro l

(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. 

(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.
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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



(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) Seiliwyd canlyniadau prisiant actiwaraidd 2004 ar y sail
y byddai darpariaethau ymddeol Rheol 85 yn cael eu dileu
o’r Cynllun o’r 1af Ebrill 2005.  Fodd bynnag di-rymwyd y
newidiadau hyn yn ddiweddarach gan Swyddfa’r Dirprwy
Brif Weinidog ac felly cafodd darpariaethau Rheol 85 eu
hail gynnwys.  O ganlyniad i’r ailfeddwl hwn mae costau
ychwanegol wedi cael eu peri gan gyflogwyr ers 1af Ebrill
2005 a bydd y costau ychwanegol hyn yn parhau hyd nes
y bydd telerau ymddeol Rheol 85 yn cael eu dileu o’r
Cynllun yn y modd y bwriadwyd yn wreiddiol.

Ers hynny cynigiwyd y prif newidiadau canlynol i’r CPLlL:

• Ail sefydlu dilead Rheol 85, i ddod i rym ar 1af Hydref
2006 i aelodau newydd y Cynllun ac o 1af Ebrill 2008 ar
gyfer aelodau presennol fel y nodwyd yn y Rheoliadau
drafft a gyhoeddwyd ym mis Mai 2006.

• Ymestyn y diogelwch a drefnwyd ar gyfer aelodau
presennol fydd yn cyrraedd 60 oed/bodloni Rheol 85,
erbyn 31ain Mawrth 2016, gyda diogelwch sy’n
lleihau’n raddol hyd at 31ain Mawrth 2020 ar gyfer
aelodau sy’n methu’r dyddiad yn 2016.

• Newidiadau eraill i’r CPLlL a gyflwynwyd ym mis Ebrill
2006, yn arbennig felly hyblygrwydd ychwanegol i
aelodau dderbyn cyfandaliad uwch ar ymddeol.

Hefyd, yn ychwanegol at y newidiadau a drafodir uchod
disgwylir i wedd newydd y CPLlL gael ei gyflwyno ar 1af Ebrill
2 0 0 8 .

Bydd goblygiadau ariannol y newidiadau hyn yn cael eu
cyfrif yn y prisiant actiwaraidd llawn ar 31ain Mawrth 2007
a bydd cyfraddau cyfrannu newydd ar gyfer cyflogwyr yn
cael eu pennu ar sail y prisiant hwnnw ar gyfer dod i rym
ar 1af Ebrill 2008.

John Livesey 
Cymrawd o Sefydliad ar Actiwarïau

Mercer Human Resource Consulting Limited 
Mehefin 2006

Cyfriflen
Datganiad Gan Yr Actiwari Ymgynghoro l
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Ar gyfer
rhwymediagethau
Gwasanaeaeth
Blaenorol

Ar gyfer
rhwymediagethau
Gwasanaeaeth 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

6.6 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



Cyfriflen
Cyfraddau Cyfrannu Y Cyrff Cyflogi A’r Cyfraniadau Sydd I’w Derbyn 
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Cyfanswm Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau 

Cyrff a Dderbyniwyd i’r Gronfa y Raddfa sydd i’w derbyn talu
% £'000 £'000

Cyngor Sir Ceredigion 9.5 5,902 3,468
Cyngor Sir Caerfyrddin 11.4 18,376 13,226
Cyngor Sir Penfro 9.4 8,585 6,295
Coleg Sir Benfro 7.6 352 74
Coleg Ceredigion  9.5 154 91
Coleg Sir Gar 10 885 508
Awd.Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 12.5 711 312
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 10.7 416 155
Pwyllgor Llysoedd Ynadon Dyfed-Powys 0 0 418
Gwasanaeth Prawf Dyfed-Powys 14 670 334
Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys 10.5 2,048 817

38,099 25,698

Tribiwnlys Prisio Gorllewin Cymru 2.1 10 13
Cyngor Tref Hwlffordd 6.9 7 9
Cyngor Tref Caerfyrddin 10.5 22 62
Cyngor Tref Llanelli 6.7 23 33
Cyngor Gwledig Llanelli 10.9 96 117
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod 4 2 12
Bwrdd Claddu Llanelli 8.1 12 24
Cyngor Cymuned Llangennech 10 2 0
Cyngor Cymuned Gors-las 17.4 2 1
Cyngor Cymuned Llanarthne 20 1 0
Cyngor Tref Cydweli 14.7 6 5
Cyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn 12.2 13 1
Cyngor Cymuned Llan-non 17.4 12 0
Cyngor Tref Aberdaugleddau  20 0 5
Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr 15.9 1 0

209 282

Cyngor Llyfrau Cymru 7.2 131 27
Coleg y Drindod Caerfyrddin 11.6 341 220
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr
Ifanc Sir Gaerfyrddin 4.4 3 0
Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberteifi 0 1 0
Prism 9.6 88 4
Prifysgol Gogledd Cymru 15.9 73 62

637 313



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

Cyfriflen
Cyfraddau Cyfrannu Y Cyrff Cyflogi A’r Cyfraniadau Sydd I’w Derbyn 
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Cyfanswm Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau 
Cyrff a Dderbyniwyd i’r Gronfa y Raddfa sydd i’w derbyn sydd i’w talu

% £'000 £'000

Cartref Cheshire y Cwm 10.4 2 13

Cymdeithas Cymuned a Chwaraeon

Arberth a’r Cylch 12.7 10 10

Iaith Cyf 9 49 5

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru 14.9 36 4

Cyngor Tref Aberystwyth 21.5 9 3

Gyrfa Cymru Gorllewin  12 1,024 283
Canolfan y Teulu, Caerfyrddin 7.9 8 0

PLANED 10.8 73 0

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Ceredigion 8.5 29 0

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Sir Gaerfyrddin 8.7 24 0

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol

Sir Benfro 9.1 51 0

Mentrau Iaith Myrddin

(yn cynnwys Menter Cwm Gwendraeth)   9.9 106 2

Cartrefi Cymru 10.5 5 3

Eraill  165 9,758

194.9 2228 10,394

Cyfran i’w hadennill

%

Cyngor Tref Aberdaugleddau 100

Gwasanaeth Erlyn y Goron 100

Adran Nawdd Cymdeithasol 100

Awdurdod Dŵ r Cymru 100

31.03.05 31.03.06

Cyfranwyr 16,410 16,317

Pensiynwyr Gohiriedig 4,210 5,100

Pensiynwyr 7,227 7,386

Cyfanswm 27,847 28,803



Geirfa  

Actiwari

Ymgynghorydd annibynnol sy’n rhoi cyngor ynghylch
cyflwr y Gronfa.  Bob tair blynedd, bydd yr Actiwari yn
adolygu asedau a rhwymedigaethau’r Gronfa ac yn rhoi
adroddiad i’r Cyngor Sir, sef yr awdurdod sy’n gweinyddu’r
Gronfa, am y sefyllfa ariannol a’r cyfraddau cyfrannu yr
argymhellir bod y cyflogwyr yn eu talu.  Prisiant
actiwaraidd y gelwir hyn.

Elw Meincnod

Nod Rheolwr y Gronfa yw ennill elw sydd 1% yn well na’r
elw Meincnod.  Yr elw meincnod yw’r elw y byddid wedi’i
ennill pe bai Rheolwr y Gronfa heb fod wedi gwyro oddi
wrth gyfarwyddiadau buddsoddi y Panel Buddsoddi ar
gyfer pob dosbarth o ased, ac wedi ennill elw ym mhob un
o’r cyfryw ddosbarthiadau yn unol â chyfartaledd yr elw a
enillodd pob Cronfa Awdurdod Lleol mewn perthynas â’r
dosbarthiadau.  Mae meincnod buddsoddi y dosbarthiadau
asedau wedi’u hamlinellu yn y Datganiad o Egwyddorion
Buddsoddi.

Ecwitis

Cyfranddaliadau cyffredin mewn cwmnïau ym Mhrydain a
thramor sy’n cael eu masnachu ar gyfnewidfa stoc
gydnabyddedig.  Mae cyfranddalwyr yn cael rhan o elw’r
cwmni ac mae ganddynt fel arfer hawl i bleidleisio yng
nghyfarfodydd y cyfranddalwyr.

Gwarannau Llog Sefydlog

Buddsoddiadau a wneir yn bennaf mewn stociau’r
llywodraeth yw’r rhain, sy’n gwarantu llog ar gyfradd
sefydlog.  Benthyciadau yw’r gwarannau, sydd i gael eu
had-dalu ar ddyddiad penodol yn y dyfodol, ond y gellir eu
masnachu ar y Gyfnewidfa Stoc yn y cyfamser.

Dangosyddion y Farchnad

(i) Mae symudiadau’r Farchnad Stoc yn cael eu monitro’n

barhaus trwy gyfrwng Mynegai wedi ei wneud o brisiau
presennol sampl cynrychiadol o stoc.
(ii) Newid yn y cyfraddau ar gyfer cyfnewid arian.

Gwerth ar y Farchnad

Y pris y gellir ei gael wrth werthu’r buddsoddiadau ar
ddyddiad penodol.

Portffolio

Term sy’n cyfeirio at yr holl fuddsoddiadau a gedwir mewn
cronfa, marchnad neu sector.

Budd-Daliadau a Ddiogelir

Y pensiwn sy’n daladwy o’r oedran ymddeol arferol i aelod
o’r Gronfa sydd wedi peidio â chyfrannu oherwydd ei fod
wedi gadael gwaith neu wedi dewis mynd allan o’r cynllun
pensiwn cyn yr oedran ymddeol arferol.

Elw

Yr holl enillion a geir wrth ddal buddsoddiad dros gyfnod
penodol, gan gynnwys incwm a chynnydd (gostyngiad )
yng ngwerth y farchnad.

Gwerth Trosglwyddo

Taliadau a wneir rhwng cronfeydd pan fydd cyfrannwr yn
gadael ei swydd gydag un cyflogwr ac yn penderfynu
mynd â gwerth ei gyfraniadau i’r gronfa newydd.

Cynnydd/(gostyngiad) Heb Ei Wireddu Yng
Ngwerth y Farchnad

Cynnydd/(gostyngiad) ers y dyddiad pwrcasu yng ngwerth
marchnad y buddsoddiadau hynny ym meddiant y Gronfa
ar ddiwedd y flwyddyn.
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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 w w w. c ro n f a b e n s i w n d y f e d . o rg . u k .



Yr Oriel 
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Panel y Gronfa Bensiwn
Mae’r Panel yn penderfynu ar y polisi strategol ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch adolygu
perfformiad, monitro a buddsoddi. Hefyd, mae’r Panel yn ymdrin â materion gweinyddol.  

Tîm Gweinyddu Pensiynau 
Mae’r tîm hwn yn ymdrin â’r holl faterion sy’n ymwneud ag aelodaeth, gwasanaeth, taliadau, a chynnal a
chadw’r wefan, yn ogystal â gweithredu fel y prif ddolen gyswllt ar gyfer y gweithwyr.

Y Tîm Buddsoddiadau a Chyfrifyddiaeth 
Mae’r tîm hwn yn ymdrin â’r holl faterion o ran cyfrifyddiaeth, ac yn paratoi’r Datganiad Cyfrifon a’r
Adroddiad Blynyddol. Yn ogystal, mae’r tîm yn monitro a chofnodi prynu a gwerthu buddsoddiadau.

Cyng. Wyn Evans
Cadeirydd Panel y Gronfa Bensiwn

Clive Evans MAAT
Swyddog y Trysorlys a
Buddsoddiadau Pensiwn

Dylan Jones
Cyfrifydd Cynorthwyol

John James
Technegydd Cyfrifon

Lucy Brown
Cynorthwy-ydd Clerico

Cyng. Martin Morris
Aelod o Banel y Gronfa Bensiwn

Cyng. Mrs Sian E Thomas
Aelod o Banel y Gronfa Bensiwn

Cyng.Clive Scourfield
Dirprwy Aelod o Banel y Gronfa
Bensiwn

Kevin Gerard MIPPM Dip
Prif Swyddog Pensiynau

Martin Morgan MIPPM Dip
Prif Swyddog Budd-daliadau

Keri Bowen MIPPM Dip
Prif Swyddog Taliadau

Emyr Tillman
Swyddog Rheoli Systemau



w w w. c ro n f a b e n s i w n d y f e d . o rg . u k


