
Pa effaith y mae hyn

wedi'i chael ar Gronfa 

Bensiwn Dyfed?

Mae gwerth y Gronfa ar y farchnad wedi
gostwng i £850 miliwn (28 Chwefror 2009) ac

mae'r gyfradd ddiddyledrwydd bellach tua 75%.
Mae cyfradd gostwng yr amrywiadau hyn yn 

nodweddiadol ar gyfer y rhan fwyaf o gronfeydd 
pensiwn awdurdodau lleol. Ar nodyn cadarnhaol 

(a braf yw cael dweud hynny), mae chwyddiant hefyd
wedi gostwng sy'n golygu bod rhwymedigaethau yn lleihau.

Fodd bynnag, mae'n dda cofio ar yr adeg hon bod yn rhaid
edrych ar gronfeydd pensiwn dros y tymor hir, ac er nad yw'r 

sefyllfa bresennol yn galonogol iawn, nid oes unrhyw oblygiadau i’r 
ffigyrau hyn o ran talu pensiynau yn awr neu yn y dyfodol agos. 

Roedd casgliad yr Adolygiad o'r Strategaeth Fuddsoddi yn ystod yr haf yn argymell amrywio buddsoddi
drwy fandad Eiddo ac aildrefnu'r portffolio Ecwiti. 
Bydd fersiwn ddiwygiedig o Ddatganiad y Strategaeth Gyllido a’r Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi yn
adlewyrchu'r newidiadau hyn. 
Y manteision arfaethedig yn sgil ad-drefnu'r Gronfa fydd enillion uwch ynghyd â chynnydd bychan o ran risg 
dros y tymor hir.  

Yng ngoleuni'r hyn sydd wedi digwydd yn ystod y misoedd diwethaf, manteisiodd y Panel ynghyd â'i 
Ymgynghorydd Annibynnol ar y cyfle i adolygu ei benderfyniad i fuddsoddi mewn eiddo ac mae wedi dod i'r
casgliad bod y farn wreiddiol yn sefyll o hyd. Byddaf yn rhoi gwybod ichi am y camau sydd wedi'u cymryd o ran
penodi Rheolwr/Rheolwyr Eiddo yn Newyddlen y flwyddyn nesaf.

Cyflwynwyd Gwefan Cronfa Bensiwn Dyfed ar ei newydd wedd (www.cronfabensiwndyfed.org.uk)
am y tro cyntaf yng Nghyfarfod Ymgynghorol Blynyddol y Gronfa ym mis Medi 2008. 

Ers iddi gael ei datblygu yn 2003 mae'r wefan wedi bod o fudd mawr gan ei bod yn gallu cynnig mwy o 
wybodaeth na chyfryngau cyfathrebu eraill a rhoi'r newyddion diweddaraf ar unwaith ynghylch diwygiadau
deddfwriaethol, ac ati. Roedd y newidiadau mawr ym maes y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, ynghyd â
chyflwyno Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei newydd wedd, yn gyfle delfrydol i ailwampio gwefan y Gronfa 
a byddwn yn eich annog chi i gyd i edrych ar ei chynnwys. 
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Newyddlen Cronfa Bensiwn Dyfed

Mr Roger Jones BSc Econ (Hons) CPFA

Cyfarwyddwr Adnoddau

Pan oeddwn yn ysgrifennu'r Newyddlen y

llynedd, ni fyddwn erioed wedi dychmygu'r

dirywiad byd-eang digynsail presennol,

cyfranddaliadau’r byd yn gostwng 30%

a chyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn

cael ei gostwng i 0.5% yn sgil hyn.

Rwyf hefyd yn gallu dweud yn

ddiogel nad oedd llawer o'r 

"arbenigwyr" wedi rhagweld

y digwyddiadau hyn

chwaith.  
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Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddwyd cyfarwyddyd statudol
ynghylch Datganiadau Cydymffurfio â 
Threfniadau Rheoli gan yr Adran Cymunedau a 
Llywodraeth Leol. Fel y soniais amdano y llynedd, mae
Datganiad Cydymffurfio â Threfniadau Rheoli y Gronfa
wedi cael ei gwblhau a bydd yn dal i gael ei adolygu a'i
ddiwygio yn sgil unrhyw newidiadau perthnasol.

Mae'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol hefyd
wedi cyhoeddi fersiwn ddrafft o Reoliadau Cynllun Pen-
siwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd)
(Cydgrynhoi) 2009 er mwyn cael sylwadau. Byddaf yn
ymateb ar ran Cronfa Bensiwn Dyfed ar ôl ymgynghori
â Phanel y Pensiwn ac Ymgynghorydd y Gronfa.

Gadawodd y Cynghorydd Martin Morris Banel
Cronfa Bensiwn Dyfed yn ystod y flwyddyn.  Bu Martin
yn aelod o'r Panel ers cyn ad-drefnu llywodraeth leol yn
1996. Rwy'n ddiolchgar am ei ymroddiad ac yn dy-
muno'n dda iddo ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn colli’n
fawr ei brofiad helaeth a'i synnwyr digrifwch.
Mae'n bleser gennyf groesawu'r Cynghorydd Terry
Davies sy’n ymuno â'r panel yn lle Martin. Mae'r Cyng-
horydd Davies eisoes wedi dilyn cwrs hyfforddiant
cynefino a bydd yn cael budd o'r seminarau, y cyna-
dleddau a chyfarfodydd y panel sy'n rhan o'r polisi yn-
ghylch hyfforddi aelodau sy'n cyfrannu at
benderfyniadau ynghylch y Gronfa.

Y Deg Uchaf o blith y Buddsoddiadau 

ar 28 February 2009

1 BP 23,159,249

2 Vodafone 18,939,060

3 GlaxoSmithKline 18,884,120

4 HSBC 17,153,620

5 Royal Dutch Shell A 16,809,044

6 Royal Dutch Shell B 12,761,584

7 British American Tobacco 12,183,948

8 AstraZeneca 9,935,884

9 BHP Billiton 9,643,944

10 BG 8,701,793

Gweinyddu Pensiynau
Er na chafodd rheoliadau llawn a therfynol, gan 
gynnwys cyfarwyddyd ategol a ffactorau'n ymwneud â
hynny, eu cyhoeddi'n llawn cyn pen yr amserlen 
gychwynnol, fe gafodd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol ei gyflwyno ar ei newydd wedd ar 1 Ebrill 2008 yn
weddol ddidrafferth. Yn lleol, cafodd nifer o 'sioeau 
teithiol' yn amlinellu'r prif newidiadau eu darparu ar
gyfer aelodau'r Cynllun a hynny mewn amrywiol fannau
cynnal ar draws ardal y Gronfa, ynghyd â chyfarfodydd
a sesiynau hyfforddi penodol i gyflogwyr. Cafodd y 
trefniadau hynny eu hategu gan ystod o newyddlenni
penodol ynghylch y darpariaethau ar eu newydd wedd,
ynghyd â datblygu ffeithlenni unigol lle'r oedd y 
Gronfa'n arwain o ran cynhyrchu deunydd o'r fath ar
sail 'Cymru Gyfan'. Mae'r rhain ar wefan y Gronfa. 
Ynghyd â'r gwaith diweddaru gofynnol o ran y 
systemau meddalwedd pensiynau a weithredir,
sicrhaodd dogfennau cyffredinol y cynllun, gan 
gynnwys llawlyfrau gweithdrefnau lleol a gofynion 
hyfforddi, y bu'n flwyddyn brysur arall o  safbwynt
gweinyddu pensiynau. 

Cyfraddau Cyfraniadau Pensiwn

Cyflwynodd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar 
ei newydd wedd haenau o gyfraddau cyfraniadau 
gweithwyr a gâi eu hasesu ar enillion a oedd yn 
gyfwerth â chyflog amser llawn. CLG y byddai'r bandiau
enillion a ddefnyddid i asesu cyfraddau cyfraniadau
unigol yn codi bob blwyddyn yn unol â'r Cynnydd
mewn Prisiau Adwerthu. Y canlynol yw'r bandiau 
enillion/cyfraddau cyfrannu diwygiedig a fydd yn 
weithredol o fis Ebrill 2009: 

 

Yr Ystod Enillion         Y Bandiau Cyfrannu

llai na £12,600                         5.5%

£12,600 ac yn llai na £14,700     5.8%

£14,700 ac yn llai na £18,900     5.9%

£18,900 ac yn llai na £31,500     6.5%

£31,500 ac yn llai na £42,000  6.8%

£42,000 ac yn llai na £78,700  7.2%

£78,700+ 7.5%

Mater i bob awdurdod cyflogi yw ystyried a oes 
angen adolygu'r bandiau y rhoddwyd aelodau 
ynddynt ym mis Ebrill 2008. 

Roedd gan rai ‘cyn-weithwyr llaw' gyfradd 
gyfrannu a ddiogelwyd, sef 5%. Codwyd hyn i 
5.25% yn 2008 a bydd yn codi i 5.5% ym mis 
Ebrill 2009. 

£



Salwch

Yn dilyn cyflwyno haenau ar gyfer dyfarniadau ar sail
salwch, sy’n cael eu cysylltu ag ardystio gan farn 
feddygol annibynnol ynghylch anallu parhaol unigolyn i
gyflawni ei swyddogaeth llywodraeth leol a'i allu i 
ymgymryd â 'gwaith cyflogedig' yn y dyfodol, 
cynghorodd yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol y
byddai'r darpariaethau blaenorol o dan Reoliadau 1997
a'r drefn newydd o haenau yn parhau i gael eu 
gweithredu tan 30 Medi 2008 o dan egwyddor "y rhai
gorau”. Ar ôl hynny, byddai'r drefn tair haen yn dod yn
weithredol, a byddai 'diogelu' darpariaethau gwell
mewn perthynas â darpariaethau Cynllun 1997 neu
2008 yn cael ei gadw'n unig ar gyfer y rhai hynny a
oedd yn aelod o'r Cynllun ac wedi cyrraedd 45 oed
erbyn 31 Mawrth 2008.  

Cyhoeddodd yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol
gyfarwyddyd statudol terfynol ar 27 Tachwedd 2008 a
chafodd ei ddosbarthu i Feddyg Annibynnol y Gronfa
Bensiwn a'r gweithwyr sy'n rhan ohoni ac yna fe'i 
rhoddwyd ar wefan y Gronfa. 

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys manylion am y
darpariaethau statudol perthnasol ac eglurhad ynghylch
gweithredu'r darpariaethau newydd ar gyfer ymddeol
oherwydd salwch (gan gynnwys swyddogaethau a
chyfrifoldebau’r Cyflogwyr sy'n rhan o'r Gronfa a'r
Meddygon Annibynnol) fel y maent yn weithredol o'r 1
Ebrill 2008. Mae'r cefndir a manylion datblygu'r polisi
wedi cael eu cynnwys yn yr Atodiad i'r ddogfen hon,
ynghyd â thystysgrifau 'model' i'w defnyddio gan 
Awdurdodau Gweinyddu/Cyflogi.

Trefniadau i Rannu'r Costau

Fel rhan o'r trefniadau ar eu newydd wedd, mae'n ofyn
statudol fod trefniadau i rannu'r costau gan y Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol erbyn 31 Mawrth 2009. 
Cychwynnwyd ar ymarferion ymgynghori anffurfiol a
ffurfiol yn 2007 gyda'r nod o sefydlu 'cynllun model'
erbyn 1 Ebrill 2011. 

Cynhaliwyd ffug-ymarfer gan ddefnyddio data prisio
2007 gan alluogi yr Adran Actiwari'r Llywodraeth i lunio
'Cronfa Fodel Ffug' a fyddai'n cael ei chynnal a'i chadw
a'i defnyddio yn sail ar gyfer penderfyniadau yn y 
dyfodol. Mae egwyddor rhannu'r costau yn ceisio 
ailfantoli cost darparu'r gwasanaeth yn y dyfodol, o'r
sail bresennol lle bydd unrhyw gynnydd o ran cost yn
cael ei ysgwyddo gan y Cyflogwr drwy addasu ei
gyfraddau cyfrannu. Nod y fath drefniadau yw sicrhau
bod y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn parhau'n
fforddiadwy, yn ddichonadwy ac yn deg i bob 
rhanddaliwr gan gynnwys y trethdalwyr sy'n sicrhau ei
fod yn parhau i fod yn ddiogel ac yn ddichonadwy wrth
fynd rhagddo. 

Cyhoeddwyd rheoliadau drafft ym mis Tachwedd 2008,
ynghyd ag adroddiad cychwynnol gan Adran Actiwari'r
Llywodraeth a data penodol ar y 'Gronfa Fodel Ffug'.
Yn ôl y disgwyl, cyflwyna'r rheoliadau hyn y broses a
fwriedir ar gyfer rhannu'r costau, yn seiliedig ar ddull y
'gronfa fodel' gan gychwyn yn 2010, er na ddisgwylir i
unrhyw effeithiau na chanlyniadau gael effaith cyn
2013 neu 2014. Fel rhan o'r cam ymgynghori hwn,
cynigiodd yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol 
ddyddiad y byddai’n ofynnol i Gronfeydd Pensiwn
anfon data llawn ynghylch prisio erbyn hynny er mwyn
gallu cyfrifo costau gwasanaeth yn y dyfodol. Roedd yr
amserlen a gynigiwyd yn peri pryder ac arhosir am y
penderfyniad terfynol. 



Y Rheol 85 mlynedd

Ni ddaethpwyd i benderfyniad o ran estyn y mesurau
diogelu. Bydd yr aelodau'n cofio bod darpariaethau'r
rheol 85 mlynedd yn galluogi aelodau i gael 
budd-daliadau heb eu gostwng os ymddeolid ar sail 
oedran rhwng 60 a 65 oed, cyn belled ag y bo 
cyfanswm eu hoedran a'u gwasanaeth 
(ar sail blynyddoedd cyfan) yn gyfwerth ag 85 mlynedd
neu yn fwy nag 85 mlynedd.  

Dilëwyd y ddarpariaeth hon i aelodau newydd o'r 
1 Hydref 2006 ymlaen ac mae gwasanaeth yr holl 
aelodau presennol wedi cael ei ddiogelu hyd 
31 Mawrth 2008. Cynigiwyd mesurau diogelu eraill, 
fel a ganlyn: 

Diogelir, dros gyfnod pontio, wasanaeth a roddwyd 
ar ôl 31 Mawrth 2008 o ran unigolion a fyddai’n 
bodloni darpariaethau'r rheol 85 mlynedd ac sy'n 
cyrraedd 60 oed erbyn 31 Mawrth 2016;

Yn ogystal, rhoddir diogelwch sy'n lleihau'n raddol 
ar gyfer gwasanaeth a roddwyd ar ôl 
31 Mawrth 2008 o ran unigolion a fyddai'n bodloni 
darpariaethau'r rheol 85 mlynedd ac yn cyrraedd 
60 oed rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2020.

Dylid nodi nad yw'r mater uchod yn effeithio ar unrhyw
fudd-daliadau a delir o ganlyniad i golli swydd, neu
derfynu cyflogaeth oherwydd salwch neu wella 
effeithlonrwydd busnes.  

Codiadau Pensiwn  

Eleni bydd codiad o 5.0% mewn pensiynau o 6 Ebrill,
2009 a hon yw canran y codiad yn y Mynegrif Prisiau
Adwerthu dros gyfnod o 12 mis hyd fis Medi 2008. 
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. 

30ain Ebrill 2009 
29ain Mai 2009 
26ain Mehefin 2009 
31ain Gorffennaf 2009 
28ain Awst 2009 
30ain Medi 2009 

30ain Hydref 2009 
27ain Tachwedd 2009  
24ain Rhagfyr 2009 
29ain Ionawr 2010 
26ain Chwefror 2010 
31ain Mawrth 2010 

Dyddiadau Talu Pensiwn 

Pwyntiau Cyswllt  

Buddsoddi Anthony Parnell 01267  224180

Gweinyddiaeth David Lewis 01267  224188

Gweinyddiaeth Kevin Gerard 01267  224157

Aelodaeth Martin Morgan 01267  224452

Taliadau/Budd-daliadau Aled Williams 01267  224660  

Cyflogres Pensiynau Emyr Tillman 01267  224806

Cyfathrebiadau/Hyfforddiant Mathew James 01267  224043


