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Yn fy nghyflwyniad i Adroddiad
Blynyddol a Chyfrifon 2009-2010,
cyfeiriais at ganlyniad prisiad 2010 a
oedd ar fin ei gyhoeddi. 

Mae'r prisiad statudol bob tair
blynedd yn adolygu sefyllfa ariannol y
Gronfa, a thrwy gyfrwng y prisiad y
penderfynir ar y cyfraniadau priodol
gan y cyflogwyr. 

Yn ddi-os yr ymateb llethol i
ganlyniadau'r prisiad o blith cyflogwyr
a rhanddalwyr eraill y Gronfa oedd un
o ryddhad. Rhwng 2007 a 2010
gostyngodd y lefel ddiddyledrwydd ryw
fymryn o 92% i 91%, ac o ystyried taw
hwn oedd un o'r cyfnodau mwyaf
cythryblus i'r marchnadoedd ariannol
ei wynebu mewn degawdau, roedd y
canlyniad gystal â'r hyn y gallai unrhyw
un fod wedi ei obeithio. O ganlyniad, ni
fydd cynnydd yn digwydd yn lefel
gyfrannu y rhan fwyaf o'r cyflogwyr
dros y tair blynedd nesaf. Mae lleihad
yn y rhagdybiaethau ar gyfer cynnydd
mewn cyflogau, cynnydd mewn
pensiynau, a'r lwfans salwch, ynghyd â
chynnydd ar yr un gyfradd yn asedau a

rhwymedigaethau'r Gronfa, wedi
cyfrannu at y sefydlogrwydd hwn. Gan
fod angen gwneud arbedion
effeithlonrwydd sylweddol dros y tair
blynedd nesaf (a'r tu hwnt), mae hwn yn
newyddion da mewn cyfnod anodd. 

Hoffwn ddiolch i'r staff gweinyddol a'r
staff buddsoddiadau am ddarparu'r data
i'r Gronfa Actiwari ac i Adran Actiwari'r
Llywodraeth mewn llai o amser na'r hyn
a fwriadwyd yn wreiddiol. 

Cronfa Bensiwn Dyfed yw un o'r
Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth
Leol a gyllidir orau, a bydd yr
adroddiad llawn ar gael ar y wefan yn
yr wythnosau nesaf. 

Fel y crybwyllais uchod, mae'r asedau
wedi cynyddu dros y tair blynedd
diwethaf, gan godi o £1.1 biliwn i £1.2
biliwn.  Mae hyn yn dipyn o gamp o
gofio helynt ariannol 2008 a 2009. Rwyf
yn siŵr y bydd ein tri rheolwr
buddsoddi, sef BlackRock, Schroders, a
Partners Group, yn dal ati i weithio'n
ddiwyd ar ein rhan er mwyn cael yr elw
sydd ei angen i barhau â'r cynnydd hwn. 

Bydd y canlyniadau prisio a'r ffigyrau
asedau hyn yn ein helpu i adolygu ein
Strategaeth Fuddsoddi ar gyfer y Gronfa
yn y misoedd nesaf. 
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Yn dilyn ymarfer tendro llawn drwy
Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb
Ewropeaidd, disodlwyd HSBC gan Northern
Trust ym mis Rhagfyr 2010 fel yr un a
fyddai'n darparu gwasanaethau cyfrifyddu
byd-eang o ran gwarchod a buddsoddi ar
gyfer y Gronfa. Amlygodd Northern Trust
fod gan y cwmni sgiliau arbenigol ym maes
gwasanaethau asedau craidd, gan gynnwys
cyfrifyddu buddsoddiadau. Mae gan
Northern Trust ddealltwriaeth eang o'r
farchnad Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth
Leol (LGPS) ym Mhrydain, ynghyd â phorth
trawiadol o ran darparu adroddiadau ar-lein.
Ochr yn ochr â bod ffioedd Northern Trust
yn gystadleuol, yr ystyriaethau hyn oedd y
meini prawf allweddol wrth benodi'r cwmni. 
Yn dilyn fy sylwadau yn newyddlen y
llynedd, mae cyfrif banc gwahanol wedi
cael ei sefydlu bellach ar gyfer y Gronfa.
Unwaith yn rhagor bydd hyn yn gwella
tryloywder y Gronfa a'r modd y mae'n cael ei
llywodraethu, a bydd yn rhoi rhagor o werth
yr arian i'r holl randdalwyr. 
Mae'r holl gyflogwyr wedi cael gwybod
manylion newydd y cyfrif banc, ond os oes
gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â'r
tîm buddsoddi. 
Cafodd yr adroddiad dros dro am yr
adolygiad annibynnol o bensiynau'r sector
cyhoeddus, a gadeiriwyd gan John Hutton,
ei gyhoeddi ar 7fed Hydref 2010. Yn
gyffredinol mae'r adroddiad yn
cymeradwyo'r farn yn y sector cyhoeddus
fod cynlluniau pensiwn gwasanaethau
cyhoeddus yn arf buddiol o ran recriwtio, a

chynnal a chadw, oherwydd gall y cynllun
helpu rhywun i gael safon  byw resymol ar ôl
ymddeol a helpu i leihau'r baich ar y
Llywodraeth o ran rhoi budd-daliadau
ymddeol ychwanegol. Roedd yr adroddiad
yn gwrthod yr honiadau bod pensiynau
gwasanaethau cyhoeddus yn "or-hael", ond
roedd yn cadarnhau bod angen gwneud
diwygiadau sylweddol er mwyn gwneud
iawn am y cynnydd yng nghostau darparu
pensiynau o achos bod pobl yn byw'n hirach,
ac er mwyn cynnal pa mor gynaliadwy a
fforddiadwy y byddai'r ddarpariaeth
bensiynau yn y dyfodol. 
Roedd ei adroddiad diwethaf, a gafodd ei
gyhoeddi ar y 10fed o Fawrth 2011, yn
cadarnhau y barn gwreiddiol ac yn darparu
fwy o manylion o fewn y 27 argymhelliad.
Mi fydd yr argymhelliadau hyn yn cael eu
trafod gan y deiliaid diddordeb dros yr
wythnosau ar misoedd nesaf.  Fe wnaf i
ddarparu y diweddaraf yn yr Adroddiad
Blynyddol a'r Cyfrifon 2010-2011 a taflen
newyddion blwyddyn nesaf.  
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Y Deg Uchaf o Blith y Buddsoddiadau
ar 28 Chwefror 2011

£39m £25m £23m

£23m £22m £18m

£17m £15m £13m

£13m
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Gweinyddu Pensiynau
Mae pethau'n dal i newid yr un mor
gyflym ym maes pensiynau, gyda phob
blwyddyn newydd yn creu mwy o heriau
na'r un flaenorol. Rydym yn dal i werthuso
meysydd ar gyfer gwelliant ac yn
croesawu adborth gan aelodau'r cynllun. 

Parhaodd Cronfa Bensiwn Dyfed i
weithredu fel awdurdod arweiniol, gan
gyflawni gwaith ‘Partneriaeth’ gyda chyd-
awdurdodau Cronfa Bensiwn Cymru. 

Hefyd derbyniodd y Gronfa
gydnabyddiaeth genedlaethol trwy
gyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau yn
y categorïau canlynol: 'Cronfa'r Flwyddyn',
'Ansawdd Gwasanaeth', 'Cynllun Canolig
i Fawr y Flwyddyn' a 'Cyfathrebu Budd-
daliadau Diffiniedig (Cyhoeddus)'. 

Rwyf hefyd yn falch o adrodd am
lwyddiant pellach gan staff i ennill
cymwysterau pensiwn ffurfiol, sy'n
ychwanegu at allu'r adain i ymateb i'r galw
bythol gynyddol gan randdalwyr. 

Mae hefyd yn briodol mynegi fy niolch
swyddogol i Mr David Lewis a
ymddeolodd fel Rheolwr Gwasanaethau'r
Trysorlys ym mis Medi 2010 yn dilyn 38
mlynedd o wasanaeth.  

Y Strategaeth Weinyddu

Yn unol â LGPS mae'r Gronfa wedi
paratoi Strategaeth Weinyddu. 

Amcan y strategaeth yw rhoi diffiniad clir
o rolau a chyfrifoldebau Cronfa Bensiwn
Dyfed a'r cyflogwyr sy'n rhan o'r cynllun
o dan y Rheoliadau. I gyd-fynd â'r
strategaeth weinyddu mae'r Gronfa hefyd
wedi cynhyrchu Siarter Cwsmeriaid sy'n
amlinellu ein hymrwymiad i bob
rhanddaliwr a chyfarwyddeb Safonau
Gwasanaeth sy'n amlinellu'r amserau
prosesu ar gyfer ein gweithdrefnau
gweinyddol. Mae'r holl ddogfennau ar
gael ar wefan y Gronfa. 

Codiadau Pensiwn 

Mae'r Llywodraeth wedi newid y mynegai
y cyfrifir codiadau pensiwn ohono. Mae'r
Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn cael ei
ddefnyddio yn lle’r Mynegau Prisiau
Adwerthu. Eleni bydd codiad o 3.1%
mewn pensiynau o 11eg Ebrill 2011, sy'n
cynrychioli'r codiad yn y Mynegai Prisiau
Defnyddwyr dros gyfnod o 12 fis hyd at
30ain Medi 2010. Fel rheol mae codiadau
pensiwn yn berthnasol i bensiynwyr sy'n
55 oed neu'n hŷn, neu sydd wedi ymddeol
ar unrhyw oed ar sail salwch neu sy'n
derbyn pensiwn eu priod neu bensiwn
plentyn.  Bydd pensiynwr a ymddeolodd
o fewn y 12 mis diwethaf yn derbyn y
gyfran briodol o’r codiad.
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Y Fenter Twyll Genedlaethol 

Mae'r Gronfa yn dal i fod yn rhan o'r
fenter genedlaethol yn erbyn twyll, a
drefnir gan y Comisiwn Archwilio, lle
mae'r data a ddarperir yn cynnwys
manylion Pensiwn Galwedigaethol a
manylion y Gyflogres. Caiff gwybodaeth
o'r fath ei chymharu â data cyrff
cyhoeddus eraill, sy'n helpu i sicrhau: 
• Bod y defnydd gorau'n cael ei wneud o 

arian cyhoeddus, 
• Na thelir pensiwn i berson sydd wedi 

marw, a  
• Bod incwm Pensiwn Galwedigaethol yn

cael ei ddatgan gan hawlwyr Budd-dal Tai

Y diweddaraf am ddeddfwriaeth

Budd-daliadau Partneriaid Cyd-fyw  -
Ers 1af Ebrill 2008 bu Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol ar ei newydd wedd nid
yn unig yn rhoi pensiwn i Briod neu i
Bartner Sifil, ond hefyd i bartner cyd-fyw
enwebedig. Mae'r Rheoliadau yn pennu
rhai amodau fel a ganlyn: 
• Gall unigolyn A briodi neu ffurfio 

partneriaeth sifil gyda B,  
• Mae unigolion A a B yn byw gyda'i 

gilydd fel pe baent yn ŵr a gwraig neu 
fel pe baent yn bartneriaid sifil, 

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

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

Cafodd Budd-daliadau Goroeswyr
Partneriaid Cyd-fyw eu cyfyngu i
aelodaeth ar ôl mis Ebrill 1988. Mae
newidiadau i reolau'r Cynllun bellach
wedi cael eu cyflwyno, sy'n galluogi
unigolion i wneud trefniadau bod budd-
daliadau dibynyddion partneriaid cyd-fyw
yn cwmpasu aelodaeth cyn mis Ebrill
1988 ar ffurf cyfraniadau ychwanegol.
Fodd bynnag ni ellir talu budd-daliadau
os nad ydych wedi llenwi ffurflen
partneriaid cyd-fyw enwebedig. 

e.e. Mae aelod o'r cynllun yn marw yn ystod
ei gwasanaeth ac mae hi wedi bod yn byw
gyda'i phartner ers 12 mlynedd, fel pe baent
yn ŵr a gwraig, ac mae ganddynt hefyd
blentyn 9 oed. Gwnaed ewyllys yn gadael
popeth i'w phartner. Nid oedd gan y Gronfa
Bensiwn ffurflen Partneriaid Cyd-fyw
enwebedig ar ei chyfer, ac felly ni allai dalu
pensiwn partner enwebedig. 

Dyddiadau Talu Pensiwn 
28ain Ebrill 2011 
27ain Mai 2011 
30ain Mehefin 201 1 
29ain Gorffennaf 2011 
31ain Awst 2011  
30ain Medi 2011 
28ain Hydref 2011 
30ain Tachwedd 2011 
23ain Rhagfyr 2011 
27ain Ionawr 2012 
29ain Chwefror 2012
30ain Mawrth 2012 
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Mae modd cael ffurflenni partneriaid cyd-
fyw enwebedig a gwybodaeth bellach naill ai
drwy gysylltu â'r adain bensiynau neu drwy'r
wefan. 

Cyfuno eich Budd-daliadau - Mae newid i
reoliadau'r cynllun bellach wedi rhoi cyfle i
chi gyfuno unrhyw gyfnod blaenorol o
aelodaeth Llywodraeth Leol a ohiriwyd â'ch
cyfnod aelodaeth cyfredol, cyhyd â'ch bod yn
dewis gwneud hynny erbyn 1af Hydref 2011.
Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os ydych
wedi dewis cadw eich budd-daliadau ar
wahân yn y gorffennol. Fel aelod cyfredol,
bydd hwn yn gyfle i gyfuno eich budd-
daliadau LGPS, felly gallai fod yn opsiwn
gwerthfawr ac yn un gwerth ei ystyried. 

Gwerthuso Swyddi a Statws Unffurf -
Gwnaed newidiadau pellach i reolau'r Cynllun
o ran y darpariaethau cyflog terfynol a
ddefnyddir i asesu'r budd-daliadau pensiwn.
Bellach mae'r newidiadau hyn yn gwneud y
canlynol yn glir lle bo gostyngiad mewn cyflog
yn digwydd o ganlyniad i ymarferion
gwerthuso swyddi neu statws unffurf, gall
aelod o'r cynllun ddewis defnyddio
cyfartaledd blynyddol y tair blynedd olynol
gorau o gyflog hyd at 31ain Mawrth yn ystod y
13 blynedd olaf o gyflogaeth, at ddibenion
cyflog terfynol. Os yw aelodau'r Cynllun am
wneud y dewis hwn, mae'n rhaid iddynt
benderfynu ar hynny o leiaf fis cyn y dyddiad
y daw eu haelodaeth yn y LGPS i ben. Mae
taflen ffeithiau ‘Gwerthuso Swyddi a'ch
Pensiwn Chi' ar gael ar y wefan. 

Cyfraddau Cyfrannu y Gweithiwr - 
Cyflwynwyd lefelau cyfrannu aml-haen
newydd gan Gynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol ar ei newydd wedd o 1af Ebrill 2008. Y
Cyflogwr sy'n gyfrifol am bennu cyfraddau
enillion a chyfraniadau'r aelodau, gan
gynnwys y gofynion hysbysu. Lle bo gan
aelod fwy nag un swydd gyda Chyflogwr,
cynhelir asesiad ar wahân ar gyfer pob
swydd. Mae'r tabl canlynol yn cynnwys
bandiau enillion a chyfraddau cyfrannu
2011-2012 

Band Band Enillion Cyfradd 
Gyfrannu

1 Up to £12,900 5.50%
2 £12,901 - £15,100 5.80%
3 £15,101 - £19,400 5.90%
4 £19,401 - £32,400 6.50%
5 £32,401 - £43,300 6.80%
6 £43,301 - £81,100 7.20%
7 More than £81,100 7.50%

Mae'r llywodraeth wedi cadarnhau na
fydd yn cadw at ei therfyn amser
arfaethedig, sef Ebrill 2011, ar gyfer
cyflwyno cyfraddau cyfrannu uwch i
aelodau'r cynllun. Yn hytrach, bydd yn
cyhoeddi'r cyfraddau uwch yn haf 2011, a
dechreuir eu defnyddio o fis Ebrill 2012.
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Diwygio Trethi

Ar 14eg Hydref 2010 cyhoeddodd y
Trysorlys gynlluniau ar gyfer cyfyngu ar y
rhyddhad treth i bensiynau. Newidiwyd
uchafsymiau'r cynilion pensiwn eithriedig
rhag treth y gellir eu cronni mewn unrhyw
flwyddyn benodol (Lwfans Blynyddol neu
AA), ac yn ystod yr amser cyn i'ch budd-
daliadau pensiwn ddechrau cael eu talu
(Lwfans Oes neu LTA). 

O fis Ebrill 2011 mae'r terfyn hwn i gael ei
ostwng i £50,000. I gyfrifo gwerth unrhyw
godiad blynyddol yn y LGPS mae angen i
chi wybod beth yw'r gwahaniaeth rhwng
cyfanswm gwerth unrhyw fudd-daliadau
pensiwn a gronnwyd rhwng dau 'gyfnod
mewnbwn pensiwn', fel arfer o fis Ebrill i fis
Mawrth. Gwneir hyn trwy luosi gwerth y
cynnydd yn y pensiwn gan 16 ac ychwanegu
gwerth cynyddol unrhyw gyfandaliad a
Chronfa Cyfraniadau Ychwanegol
Gwirfoddol (AVC). Mae'n rhaid i ganlyniad
y cyfrifiad yma gael ei ychwanegu tuag at
unrhyw cynnydd yn hawl pensiwn a allai
godi o trefniant pensiwn arall a all fod gan
unigolyn er mwyn canfod os mae'r terfyn
blynyddol wedi'i dorri.  O fis Ebrill 2012,
bydd yr LTA ar gyfer arbedion pensiwn
gyda manteision treth yn gostwng o £1.8
miliwn i £1.5 miliwn. 

Dyma gyfanswm gwerth yr holl fudd-
daliadau pensiwn y gallwch eu cronni heb
sbarduno tâl trethiant budd-daliadau
gormodol. 

Adeg eich ymddeoliad mae gofyn eich bod
yn datgan eich holl fudd-daliadau pensiwn
nad ydynt yn rhan o LGPS a delir, neu sydd
i'w talu, fel bod modd asesu eich LTA.
Sylwer os gwelwch yn dda na all staff
pensiynau roi cyngor ar drethi personol na
materion ariannol.  

Manylion Cyswllt
Buddsoddiadau Pensiwn
Anthony Parnell 01267 224180
Dylan Jones 01267 224136
Tina Leigh 01267 224106

Gweinyddu Pensiynau
Kevin Gerard 01267 224157
Martin Morgan 01267 224452

Cyfathrebu a Hyfforddi
Mathew James 01267 224043

Ymholiadau Aelodaeth a 
Budd-daliadau
Cyfenw A-G 01267 224947
Cyfenw H-O 01267 224158
Cyfenw P-Z  01267 224660
pensiynau@sirgar.gov.uk

Os hoffech chi gael y wybodaeth yma
mewn print bras, mewn braille neu ar
dâp sain, foniwch 01267 224180


