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Rhifyn 11  – 2010

Mae'r Cynghorydd Wyn Evans yn

dathlu 10 mlynedd yn gadeirydd

ar Gronfa Bensiwn Dyfed ac eleni

gwelwyd nifer o newidiadau o ran

y Gronfa a'i rheolwyr buddsoddi.

Rwy'n falch o gael cyhoeddi, ers y

newyddlen y llynedd, fod y Panel

wedi penodi Schroders a Partners i

reoli mandadau eiddo ledled Ewrop

ar gyfer y Gronfa. Bydd y mandadau

eiddo'n cael eu cyllido drwy

ddyraniad presennol y Gronfa i Giltiau

a Bondiau Mynegrifol. Bydd

Schroders yn buddsoddi 80% o’r

mandad (tua £88 miliwn) ar ein rhan

ni a bydd Partners yn buddsoddi

20% (tua £22 miliwn). 

Penodwyd y rheolwyr ar 8fed Rhagfyr

2009 yn dilyn ymarfer tendro trylwyr.

Mae'r Panel a'r swyddogion yn

edrych ymlaen at gael perthynas

waith lwyddiannus gyda'r ddau

reolwr. 

Fe wnaeth rheolwr buddsoddi

presennol y Gronfa (Barclays Global

Investors) "uno" â BlackRock ar 1af

Rhagfyr 2009. Bydd cyfleoedd gwell ar

gael i'r Gronfa drwy'r cynnyrch

ychwanegol y gall BlackRock ei

ddarparu. Mae'r holl ohebiaeth bellach

yn enw BlackRock; ein cyfarwyddwr

cleientiaid yw Mr Ian Davidson o hyd

ac mae Mr Lindsay Tomlinson yn dal i

fynychu cyfarfodydd y panel. Mae'n

hanfodol bod y personél buddsoddi'n

sefydlog ac yn barhaus er mwyn

sicrhau bod ein portffolio'n mynd

rhagddo’n hwylus.

Ers imi roi trosolwg tywyll y llynedd,

cafwyd adferiad digynsail yn y

marchnadoedd byd-eang. Mae'r

camau a gymerwyd i achub y

banciau a’r mesurau rhyddhau arian

i'r economi wedi cyfrannu at yr

adferiad hwn ond nid ydym eto allan

o berygl o ran sefydlogrwydd

economi'r byd. 

Mr Roger Jones BSc Econ (Anrh), CPFA, Cyfarwyddwr Adnoddau

Newyddlen
Cronfa Bensiwn Dyfed 

Gweinyddwyd gan

www.cronfabensiwndyfed.org.uk.
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Mae gwerth Cronfa Bensiwn Dyfed

ar y farchnad wedi codi yn ystod 

y cyfnod adfer hwn o £850 miliwn

(Chwefror 2009) i £1.1 biliwn (Ionawr

2010). Nid ydym wedi dychwelyd

i ddyddiau braf 2007 eto ac mae

rhwymedigaethau wedi cynyddu 

yn ystod y cyfnod hwnnw, felly mae'n

annhebygol y bydd y ganran cyfradd

ddiddyledrwydd yn cyrraedd y lefel 

yr oedd yn 2007.

Bydd y prisiant actiwaraidd llawn 

ar 31ain Mawrth 2010 yn rhoi darlun

cliriach i'r holl randdalwyr o

ddiddyledrwydd y Gronfa a'i effaith 

ar gyfraddau cyfrannu’r cyflogwyr. 

Bydd swyddogion gweinyddu 

a buddsoddi'n darparu data amserol

a manwl gywir i'r actiwari (Mercer)

rhwng nawr a'r haf i sicrhau bod

canlyniadau'r ymarfer yn lleihau

cymaint â phosibl ar gynnydd 

o ran cyfraddau cyfrannu’r cyflogwyr

ac yn cynyddu hyd yr eithaf y lefel

ddiddyledrwydd.

Cyhoeddwyd Rheoliadau Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli 

a Buddsoddi Cronfeydd) 2009 ym

mis Rhagfyr 2009 yn dilyn sylwadau

gennym ni a chronfeydd Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol eraill. 

Y cynhwysiad pennaf yn y rheoliadau

yw'r gofyniad i bob cronfa bensiwn

gael cyfrif banc ar wahân erbyn 1af

Ebrill 2011. Bydd hyn yn golygu bod

trafodion y gronfa bensiwn yn fwy

tryloyw a bod llwybr archwilio a

chyfrifyddiaeth cliriach.

Fe wnaeth y Cynghorydd Clive

Scourfield, dirprwy aelod o banel

Cronfa Bensiwn Dyfed, roi'r gorau i'w

swydd yn ystod y flwyddyn. Mae'r

cyfrifoldebau ychwanegol y mae

wedi'u derbyn fel Cynghorydd Sir ac

Aelod o'r Bwrdd Gweithredol wedi

golygu nad yw'n gallu rhoi'r amser

angenrheidiol i gyflawni ei ddylets-

wyddau ar y panel yn llwyddiannus.

Roedd y Cynghorydd Scourfield yn

ddirprwy aelod ers i'r swydd gael ei

sefydlu yn 2000. Roedd ei ddull

proffesiynol a gwybodus o holi swydd -

ogion, ymgynghorwyr a'r rheolwr

buddsoddi yn ystod cyfarfodydd y

panel yn ddifyrrus ac yn gefnogol. 

Bydd y Cynghorydd Phillip Hughes yn

cymryd ei le ar y panel ac rwy'n sicr y

bydd yn cynnig rhinweddau tebyg

dros y blynyddoedd sydd i ddod. 

Yng Ngwobrau Cyllid LGC 2009,

roedd y Gronfa, ynghyd â Dinas a Sir

Abertawe a Norfolk, ar y rhestr fer

yng nghategori Cronfa'r Flwyddyn

(uwch na £750 miliwn). Nid oeddem

yn llwyddiannus y tro hwn ond hoffwn

longyfarch Jeff Dong a'i dîm yn

Abertawe am ennill y wobr. 

Blwyddyn nesaf Jeff!
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y deg uchaf o blith y buddsoddiadau 

ar 28 chwefror 2010

BP £34,602,556.32

HSBC £32,797,561.80

Glaxosmithkline £21,637,498.34

Vodafone £19,901,388.38

Billiton £16,482,106.17

Royal Dutch Shell A £16,021,323.40

Astrazeneca £15,725,657.45

RTZ £12,187,536.52

British American Tobacco £11,976,026.79

Royal Dutch Shell B £11,872,549.88

gweinyddiaeth

codiadau pensiwn 

Mae'r Codiadau Pensiwn yn dibynnu

ar y Mynegrif Prisiau Adwerthu ar

gyfer y cyfnod o 12 mis cyn mis Medi.

O achos y dirywiad yn yr economi,

roedd y Mynegrif Prisiau Adwerthu ar

gyfer mis Medi 2009 yn negyddol, ac

o'r herwydd ni fydd codiad yn y

pensiwn o fis Ebrill 2010 ymlaen.

Fodd bynnag, mae hefyd wedi cael ei

gadarnhau na fydd dim gostyngiad

yng ngwerth budd-daliadau yn sgil yr

effaith negyddol ar werthoedd y

Mynegrif Prisiau Adwerthu. 

menter twyll genedlaethol 

Mae Cyngor Sir Gar a Chronfa

Bensiwn Dyfed yn dal i fod yn rhan o'r

fenter genedlaethol yn erbyn twyll, a

drefnir gan Swyddfa Archwilio Cymru,

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 

• sicrhau na thelir pensiwn i berson

sydd wedi marw 

• sicrhau bod incwm Pensiwn

Galwedigaethol yn cael ei ddatgan

gan hawlwyr Budd-dal Tai 

Peidiwch ag anghofio ymweld â

gwefan Cronfa Bensiwn Dyfed

www.cronfabensiwndyfed.org.uk.

Mae'r wefan wedi cael ei

hailddatblygu er mwyn diwallu

anghenion aelodau'r Gronfa a'i

hawdurdodau cyflogi.  Bydd y wefan

yn cael ei hail lansio ar 1af Ebrill 2010

gyda diwyg newydd a gwell gwelywio

fydd yn ei gwneud hi'n haws i gael

mynediad i wybodaeth ynghylch y

gronfa.  

Mae'r wefan yn dal i gael ei datblygu

a bydd hyn yn parhau ar ôl Ebrill 1af

felly mae'n bosibl y bydd rhai

meysydd yn dal ar waith. Mae

swyddogion ar gael i helpu gydag

unrhyw faterion gweinyddol a

buddsoddi a allai fod gennych.
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oedran ymddeol cynharaf 

Ac eithrio achosion o ymddeol

oherwydd salwch, mae'n rhaid bod

unigolion wedi cyrraedd 50 oed cyn

y gellir cael yr hawl i ryddhau budd-

daliadau'n syth lle rhoddwyd caniatâd

i ymddeol oherwydd dileu swydd neu

am resymau effeithlonrwydd, neu

mewn unrhyw achos arall o ymddeol

yn gynnar. 

O fis Ebrill 2010 ymlaen mae'r

oedran ieuengaf y gellir ymddeol yn

codi i 55 oed. O ran unigolion y mae

eu cyflogaeth yn terfynu (ac eithrio

terfyniadau o achos salwch) ar ôl

31ain Mawrth 2010, ac nad ydynt

wedi cyrraedd 55 oed cyn y dyddiad

gadael, rhoddir iddynt statws budd-

dal gohiriedig, lle mae'r pensiwn yn

cael ei ryddhau pan fyddant yn

cyrraedd yr Oedran Ymddeol Arferol. 

y diweddaraf am ddeddfwriaeth 

budd-daliadau partneriaid cyd-fyw -

O 1af Ebrill 2008 ymlaen bydd y

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar

ei newydd wedd nid yn unig yn rhoi

pensiwn i briod neu i bartner sifil, ond

hefyd i bartner 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

wedi cael eu cyflwyno bellach, 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. 

30ain Ebrill  2010

28ain Mai 2010

30ain Mehefin 2010

30ain Gorffennaf 2010

27ain Awst 2010

30ain Medi 2010

29ain Hydref 2010

26ain Tachwedd 2010

24ain Rhagfyr 2010

28ain Ionawr 2011

25ain Chwefror 2011

31ain Mawrth 2011

dyddiadau talu pensiwn
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Dylech gysylltu â'r Adain Gweinyddu

Pensiynau neu ymweld a’r wefan os

hoffech enwebu partner cyd-fyw neu

os oes angen rhagor o wybodaeth

arnoch am gyfraniadau ychwanegol

fel bo'r gwasanaeth llawn wedi'i

gwmpasu yn y budd-daliadau

dibynyddion perthnasol.

gwerthuso swyddi a statws unffurf

Mae rheolau'r Cynllun wedi newid yn

ddiweddar 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 orau 

o gyflog hyd at 31ain Mawrth yn

ystod y 10 mlynedd 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 Cynllun

Pensiwn Llywodraeth Leol i ben. 

cyfraddau cyfrannu y gweithiwr

Cyflwynwyd lefelau cyfrannu aml-haen

gan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth

Leol o 1af Ebrill 2008 ymlaen. 

Er bod ymarfer ymgynghori yn ystod

2009 wedi cynnig bandiau enillion a

chyfraddau cyfrannu diwygiedig o fis

Ebrill 2010 ymlaen, fel yr amlinellir isod,

mae'n fater o aros i weld a ddaw'r

newidiadau hyn i rym.

Roedd gan rai gweithwyr 'â llaw'

blaenorol gyfradd gyfrannu o 5%

wedi'i diogelu o dan hen drefniadau'r

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Cafodd y diogelwch hwn ei waredu

fesul cam yn sgil cyflwyno trefniadau'r

Cynllun ar ei newydd wedd. O fis Ebrill

2010 ymlaen, bydd y gyfradd gyfrannu

ar gyfer y categori hwn yn cynyddu i

6.5% neu i'r band priodol ar sail y

lefelau ennill presennol sy'n gyfwerth

ag amser llawn. 

cyhoeddiadau'r gyllideb 

Yng Nghyllideb 2009 ac yn natganiad

dilynol yr Adroddiad cyn y Gyllideb

ym mis Rhagfyr 2009, cyhoeddodd

Canghellor y Trysorlys nifer o

ystod enillion y gyfradd gyfrannu

0 - £15,000 5.5%

tros £15,000 - £22,000 6.0%

tros £22,000 - £30,000 6.5%

tros £30,000 - £40,000 7.0%

tros £40,000 - £75,000 7.5%

tros £75,000 - £100,000 8.5%

tros £100,000 10.0%
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newidiadau i'r drefn Talu wrth Ennill ac i

Gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Materion yn ymwneud â threth

bersonol yw'r rhain yn bennaf, a gallent

gael effaith ar gategorïau'r rhai sy'n

ennill cyflog uchel o ran y posibilrwydd

y bydd cyfraniadau pensiwn yn cael eu

cynnwys mewn asesiadau

atebolrwydd Talu wrth Ennill. 

Mae Cyflogwyr Llywodraeth Leol (ar y

cyd â KPMG) wedi cynhyrchu nodyn

manwl ynghylch y newidiadau hyn,

sy'n cynnwys enghreifftiau o sut y

gallai'r newidiadau gael effaith

benodol ar y rhai sy'n ennill cyflog

uchel, a gellir cael golwg ar y nodyn ar

y wefan -

www.cronfabensiwndyfed.org.uk.

Er bod staff eich Adain Gweinyddu

Pensiynau yn falch o gynorthwyo ag

ymholiadau sy'n dod i law, ni fyddant

yn gallu rhoi cymorth i'r perwyl hwn, a

bydd yn rhaid i unigolion geisio cyngor

annibynnol ynghylch cyllid neu dreth. 

edrych ymlaen

Fel y crybwyllais yn gynharach, y

gwaith mwyaf fydd prisio'r Gronfa

Bensiwn fel y mae ar 31ain Mawrth

2010, a fydd yn pennu (drwy

dystysgrif Cyfraddau ac Addasiadau)

gyfraddau cyfrannu y cyflogwyr ar

gyfer y cyfnod rhwng 1af Ebrill 2011

Os hoffech chi gael y wybodaeth

yma mwen print bras, mewn

braille neu ar dâp sain, ffoiniwch

01267�224180

pwyntiau cyswllt

buddsoddi
Anthony Parnell 01267 224180

gweinyddiaeth
David Lewis 01267 224188

Kevin Gerard 01267 224157

aelodaeth

Martin Morgan 01267 224452

taliadau/budd-daliadau

Aled Williams 01267 24660

cyflogres pensiynau

Emyr Tillman 01267 224806

cyfathrebiadau/hyfforddiant

Mathew James 01267  224043

ac 31ain Mawrth 2014. Yn unol â'r

hyn sy'n ofynnol yn sgil newid y

ddeddfwriaeth, bydd angen anfon

data llawn ynghylch prisio at

Actiwari'r Gronfa ac at yr

Ysgrifennydd Gwladol, er mwyn rhoi

gwybod am y prosesau rhannu

costau a gyflwynwyd fel rhan o

drefniadau'r pensiwn ar ei newydd

wedd yn Ebrill 2008. 

“


