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Mr Roger Jones BScEcon (Anrh.), C.P.F.A.
Y Cyfarwyddwr Adnoddau

Mae'r flwyddyn a aeth heibio ers y Newyddlen ddiwethaf
wedi bod yn un gyffrous iawn yn hanes y Gronfa Bensiwn.

Roedd yr Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2005-
2006 yn amlygu'r ffaith bod gwerth asedau'r Gronfa wedi
mynd y tu hwnt i'r nod arbennig o £1 biliwn am y tro
cyntaf yn ei hanes. Mae'r cynnydd hwn yn y gwerth i'w
briodoli nid yn unig i well canlyniadau o'r farchnad stoc yn
ystod 2004/05 a 2005/06 ond hefyd i arbenigedd Rheolwr
y Gronfa i berfformio'n well na'r meincnod a bennwyd gan
y Panel Buddsoddi. I roi hyn yn ei gyd-destun, mae gwerth
Cronfa Bensiwn Dyfed, fel y'i nodir yng Nghanllaw
Perfformiad Cronfeydd Pensiynau - rhifyn Awdurdod Lleol
2006, a gyhoeddwyd gan DG Publishing, yn dangos bod y
Gronfa, ar 31ain Mawrth 2005, yn 42 allan o'r 108 Cronfa
Bensiwn Awdurdod Lleol yn y DU ac yn 3ydd allan o'r 8
Gronfa yng Nghymru.

Mae'n bleser gennyf nodi fod y tueddiad hwn wedi parhau
gydol 2006, er gwaethaf amrywiadau ym mis Mehefin a
mis Gorffennaf. Ar ddiwedd mis Chwefror 2007 roedd
gwerth y Gronfa yn £1.090bn.

Ar adeg ysgrifennu, mae'r Gronfa yn y broses o gael prisiad
tair blynedd sydd yng ngofal Actiwari'r Gronfa. Prif ddiben
yr ymarferiad hwn yw pennu cyfraddau cyfrannu o'r 1af
Ebrill 2008 er mwyn cynnal diddyledrwydd y Gronfa am y
tair blynedd ddilynol.

Mae’r Llywodraeth yn cyflwyno math newydd o Gynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) a bydd hwnnw'n dod i
rym ar 1af Ebrill 2008 gan ddisodli'r Cynllun presennol. Ar
adeg ysgrifennu mae'r Llywodraeth yn ymgynghori
ymhellach gyda'r Undebau a grwpiau eraill sydd â budd o
fewn y Diwydiant Pensiwn ac mae rhagor o fanylion am y
cynigion presennol sydd yn parhau i fod yn destun trafod
i'w gweld yn nes ymlaen yn y Newyddlen hon.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Mr Steven
Flather a adawodd y Gronfa yn ystod 2006 i ymuno ag
Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru. Roedd

Steven yn gyfrifol am ofalu am faterion buddsoddi a
materion Cyfrifo y Gronfa a dymunaf ddiolch yn fawr iddo
am ei holl waith caled dros y blynyddoedd. Cymerwyd ei le
gan Mr Anthony Parnell a ymunodd â ni yn ddiweddar o
Gyngor Sir Penfro a dymunaf bob llwyddiant iddo yn ei
swydd newydd.

Gweinyddiaeth Pensiynau
Gallwn fod wedi defnyddio brawddeg gyntaf Newyddlen y
llynedd eleni eto gan ein bod unwaith yn rhagor wedi cael
blwyddyn brysur iawn. Ehangwyd y Datganiadau Budd-
daliadau Blynyddol i gynnwys rhagamcan o Bensiwn y
Wladwriaeth fel y gall unigolion gael golwg gyflawn ar
ragamcan o gyfanswm y budd-daliadau pensiwn / incwm
ymddeol y gallai fod yn daladwy iddynt ar gyrraedd oedran
ymddeol arferol. Hyderaf y bydd y wybodaeth hon yn
ddefnyddiol gan ein bod wedi llwyddo i'w darparu ynghynt
na'r targedau mewnol a bennwyd ar gyfer hynny. Rydym
yn parhau â'r gwaith o bwyso a mesur meysydd sydd i'w
gwella ac rydym yn y broses o gynnal adolygiadau gyda'n
cydweithwyr yn Awdurdodau Cronfeydd Pensiwn eraill yng
Nghymru ynghylch sut y gallwn rannu a gwella safonau
cyflenwi gwasanaeth a chyrraedd lefelau arferion gorau.
Mae'r Gronfa bellach ar y blaen mewn sawl maes, ac efallai
y bydd aelodau'r Cynllun yn cofio'r Newyddlen 1af i Gymru
Gyfan a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2006 yn ymdrin â
newidiadau deddfwriaethol penodol. Defnyddiwyd hon
gan 6 o'r 8 Gronfa Bensiwn yng Nghymru ac fe'i dilynwyd
gan ddatblygiad y Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol ar
eu newydd wedd.
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Roedd yr awdurdodau hynny oedd yn gallu ymdopi â'r
gofynion i gynhyrchu datganiadau Budd-daliadau Cyfunol
wedi gwneud hynny eleni, a bydd y gweddill yn dilyn yn y
man. Ar lefel leol, pleser i'w cael nodi bod dau aelod arall
o staff wedi ennill cymwysterau ffurfiol ym myd pensiynau
sydd wedi gwella gallu'r Uned i ddarparu cymorth i ymdrin â
galwadau fyth gynyddol y rhanddalwyr. Roedd eleni eto yn
flwyddyn weithgar o du'r maes deddfwriaethol ac mae'r
manylion llawn wedi'u nodi isod. Serch hynny mae'r
argoelion eisoes yn nodi y bydd 2007 yn flwyddyn brysurach
fyth gan fod nifer o faterion o bwys ar y gorwel, yn cynnwys

• Cynhyrchu / Dosbarthu Datganiadau Budd-daliadau
Blynyddol/Cyfunol.

• Prisiad y Gronfa Bensiwn ar 31 Mawrth 2007
• Y goblygiadau o ran pensiwn yn sgil Gwerthuso Swyddi

a materion posib yn ymwneud â Chyflog Cyfartal.
• Paratoi ar gyfer lansio Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

ar ei newydd wedd ar 1 Ebrill 2008

Newidiadau Deddfwriaethol
Ar ddechrau'r flwyddyn cyflwynwyd y Ddeddf Cyllid ynghyd
â newidiadau perthnasol i Reoliadau CPLlL. Roedd y prif
faterion yn cynnwys:

• Cyflwyno Lwfansau Oes a Lwfansau Blynyddol
• Dileu'r hen derfynau cyfrannu a chaniatáu unigolion i

gyfrannu hyd at 100% o'r cyflog trethadwy i'r Cynllun.
• Y gallu i gynyddu'r Cyfandaliad Di-dreth sydd ar gael

ar ymddeol.

• Y gallu i ymuno neu i aros yn y Cynllun ar ôl cyrraedd
65 oed.

• Cyflwyno (gyda gofynion o ran caniatâd y cyflogwr) y
cysyniad o ymddeoliad hyblyg o 50 oed.

• Bydd budd-daliadau plant bellach yn dod i ben yn
gyffredinol ar gyrraedd 23 oed, hyd yn oed os yw addysg
amser llawn yn parhau.

Y Rheol 85 mlynedd
Yn dilyn trafodaethau hirfaith a diwrnod cynharach o
weithredu diwydiannol, cyflwynwyd deddfwriaeth a ddaeth
i rym ar 1 Hydref 2006 yn dileu'r Rheol 85 mlynedd.

Y gwir amdani yw mai prawf syml oedd y rheol hon i
bennu a oedd gostyngiad actiwarïaid yn berthnasol i fudd-
daliadau pensiwn a delid cyn cyrraedd 65 oed. Er bod y
rheol wedi cael ei dileu yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth y
byddai ei chadw yn mynd yn groes i ddeddfwriaeth
Gwahaniaethu ar Sail Oedran o 1 Hydref 2006, mae'r
diogelwch canlynol ar gael:

• Diogelir gwasanaeth pawb oedd yn aelod o'r Cynllun
Pensiwn ar 30 Medi 2006 dan ddarpariaethau rheol 85
tan 31 Mawrth 2008.

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

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

Y ddarpariaeth o ran iawndal
Ar ôl cynnal ymgynghoriad ar y fersiwn drafft cyhoeddodd
yr Adran dros Gymunedau a Llywodraeth Leol (AGLlL)
reoliadau diwygio ar 29 Tachwedd 2006 y byddai eu
heffaith yn cael eu hôl-ddyddio i 1 Hydref 2006.
Roedd y newidiadau hyn yn dileu'r pwerau blaenorol oedd
gan Gyflogwyr i ddyfarnu blynyddoedd ychwanegol i
unigolion ar golli swydd am resymau effeithlonrwydd neu
oherwydd bod y swydd yn dod i ben. Roeddent hefyd yn
dileu'r darpariaethau oedd ar gael i ddyfarnu iawndal am
gyfnod hyd at uchafswm o 66 wythnos. Disodlwyd y
mesurau hyn gan ddarpariaeth fwy cyffredinol lle gallai
Cyflogwyr ddyfarnu taliad iawndal sengl pan fo unigolyn
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yn colli swydd am resymau effeithlonrwydd neu oherwydd
bod y swydd yn dod i ben am gyfnod hyd at uchafswm o
104 wythnos. Bydd raid i awdurdodau unigol adolygu a
chyhoeddi eu polisïau eu hunain o ran gweithredu hyn.

Gwedd Newydd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol
Yn ystod yr haf cyhoeddodd AGLlL ddogfen bolisi at
ddibenion ymgynghori oedd yn cynnwys nifer o
ddewisiadau wedi'u costio ynghyd ag ystod o faterion
ychwanegol i gynorthwyo'r gwaith o ddatblygu gwedd
newydd ar gyfer CPLlL a fyddai'n dod i rym ar 1 Ebrill 2008.
Cyhoeddwyd Rheoliadau drafft ymgynghorol ym mis Ionawr
yn cwmpasu materion yn ymwneud ag Aelodaeth,
Cyfraniadau a Budd-daliadau (mae pob agwedd arall yn cael
eu cynnwys mewn cyfres o reoliadau ar wahân o dan yr enw
Rheoliadau Gweinyddol). Mae'r prif bwyntiau yn cynnwys:

• Cynyddu cyfradd gronni budd-daliadau i 1/60fed (o'r
sylfaen gyfrannu bresennol o 80fed) gyda'r gallu i
dderbyn hyd at 25% o werth y pensiwn fel cyfandaliad.

• Cynyddu'r budd-daliadau pan delir pensiwn ar ôl 65 oed
• Cynyddu budd-daliadau Marwolaeth mewn Swydd i

deirgwaith swm y cyflog (dwywaith swm y cyflog yw ar
hyn o bryd)

• Ymddeoliad gyda phensiwn pan fo swydd yn dod i ben
yn 55 oed neu'n hŷn - gyda diogelwch i'r rheini sy'n 50
oed tan 2010

• Gwella pwerau dewisol cyflogwyr i ychwanegu hyd at
uchafswm o 10 mlynedd at wasanaeth pensiynadwy (y
terfyn presennol yw 62/3 blwyddyn)

• Rhoi pwerau dewisol i gyflogwyr gynyddu taliadau pensiwn.
• Cyflwyno pensiynau partner/cymar wedi'i ôl ddyddio i 1988.
• Cyflwyno dyfarniadau haenog ar gyfer ymddeoliadau ar

sail iechyd ond ni fydd y telerau yn 'llai ffafriol' na rhai
presennol Cynllun 1997.

• Cyflwyno sylfaen gyfrannu mewn bandiau - 5.5% ar y
£12000 cyntaf a chyfradd o 7.5% ar enillion y tu hwnt
i’r swm hwnnw. Bydd cyfraniadau gweithwyr rhan
amser yn gyfrannol gyfwerth ag enillion amser llawn a
bydd y gyfradd flaenorol o 5% a ddiogelwyd ar gyfer
Gweithwyr Llaw neilltuol yn cael ei dileu.

• Bydd budd-daliadau dibynyddion yn seiliedig ar sylfaen
1/160 fel ar hyn o bryd.

• Bydd pob aelod sydd mewn gwasanaeth ar 1 Ebrill 2008
yn trosglwyddo i'r Cynllun Pensiwn ar ei newydd wedd
ond bydd budd-daliadau a gronnwyd hyd 31 Mawrth
2008 gan aelodau presennol y Cynllun (gan gynnwys y
rhai hynny sydd wedi'u diogelu o ran y Rheol 85) yn cael
eu 'bancio' a bydd y budd-daliadau newydd a enillir o 1
Ebrill 2008 yn cael eu cronni ar sail 1/60.

• Bydd y cyflog pensiynadwy olaf yn cynnwys darpariaeth
ar gyfer cyfrif y cyfartaledd gorau dros dair blynedd yn
ystod 10 mlynedd olaf y gwasanaeth ochr yn ochr â
chyflog 'arferol' y flwyddyn olaf.

Er mai newydd gael eu cyhoeddi y mae’r Rheoliadau
Gweinyddol drafft mae'r AGLlL wedi amlygu 4 adran
newydd yn ymwneud â'r canlynol:

• Datblygu Dogfennau Strategaeth Gweinyddiaeth
Pensiynau. Bydd canllawiau ar y maes hwn yn cael eu
darparu gan AGLlL ond eu bwriad yw nodi'n ffurfiol
ddyletswyddau a chyfrifoldebau yr awdurdodau
gweinyddu a chyflogwyr y cynllun o ran gweinyddiaeth y
Cynllun. Gallai'r rhain alw am sefydlu pwyntiau ffocws
lleol ymhlith cyflogwyr y Cynllun a phennu targedau
perfformiad lleol/meincnodau a chyhoeddi perfformiad a
fesurir yn eu herbyn.

• Er ei bod eisoes yn ofynnol i Awdurdodau Gweinyddol
gael polisïau llywodraethu ar waith disgwylir i ganllawiau
ar arferion gorau yn y maes hwn gael eu cyhoeddi ar y
cyd gan AGLlL a Phanel Pensiynau CIPFA. Rhagwelir y
bydd yn rhaid i ddatganiadau newydd yn ymdrin â'r
agwedd hon gael eu cyhoeddi erbyn 1 Hydref 2007.

• Bwriedir i'r Rheoliadau newydd, pan y'u cyhoeddir, gael
eu hategu gan ganllawiau gan AGLlL yn ymdrin â'r
gofynion o ran paratoi, cynnwys a chyhoeddi
Adroddiadau Blynyddol y Gronfa.

• Mae'r Rheoliadau Budd-daliadau yn nodi system haenog
o ran y dyfarniadau ar gyfer ymddeoliadau ar sail
afiechyd, a bydd ffurflenni ffurfiol a chanllawiau yn cael
eu paratoi gan AGLlL. Bwriedir i Gyflogwr y Cynllun a'r
ymarferydd meddygol cofrestredig annibynnol dalu sylw
i'r cyfryw ganllawiau wrth wneud y penderfyniad yn y lle
cyntaf ynghylch yr hawl i bensiwn ymddeol ar sail
afiechyd.

Y bwriad ar hyn o bryd yw cyhoeddi diweddariadau pellach
i gyflogwyr a newyddlen benodol i bob aelod o'r cynllun
pan gyhoeddir y rheoliadau.



Gwefan y Gronfa Bensiwn
Gan y rhagwelir y bydd y flwyddyn nesaf eto yn hynod
brysur, yn arbennig o ran rheoliadau, bydd gwefan y
Gronfa unwaith eto yn ddefnyddiol iawn nid yn unig o ran
hwyluso'r Timau Pensiwn i ddosbarthu'n gyflym i chi'r
wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y newidiadau ond bydd
hefyd yn darparu cyfleuster i ddosbarthu gwybodaeth am
gwmpas a manylion y newidiadau fel y maent yn digwydd.
Hyderaf y bydd y cyfleuster hwn yn ddefnyddiol i chi ac
wrth gwrs byddem yn croesawu unrhyw sylwadau neu
awgrymiadau sydd gennych ar sut y gellir ei wella er
lles pawb.

Codiadau Pensiwn
Eleni bydd codiad o 3.6% mewn pensiynau o 9 Ebrill, 2007
ac mae’n cynrychioli canran y codiad yn y Mynegai Prisiau
Manwerthu dros gyfnod o 12 mis hyd fis Medi 2006. Fel
arfer rhoddir codiadau pensiynau i bensiynwyr sy’n 55 oed
neu’n hŷn neu’r rhai hynny sydd wedi ymddeol ar sail
afiechyd neu’n derbyn pensiwn priod/plentyn Bydd
pensiynwr a ymddeolodd o fewn y 12 mis diwethaf yn
derbyn y gyfran briodol o’r codiad.

Dyddiadau Talu Pensiwn
27 Ebrill 2007
31 Mai 2007
29 Mehefin 2007
27 Gorffennaf 2007
31 Awst 2007
28 Medi 2007
31 Hydref 2007
30 Tachwedd 2007
24 Rhagfyr 2007

31 Ionawr 2008
29 Chwefror 2008
28 Mawrth 2008

Menter Twyll Genedlaethol
Mae'r awdurdod a'r Gronfa Bensiwn yn parhau i gymryd
rhan yn y fenter wrth dwyll a drefnwyd gan y Comisiwn
Archwilio lle mae'r data a ddarperir yn cynnwys manylion
Cyflogres a Phensiynau Galwedigaethol. Bydd y cyfryw
ddata yn cael ei gymharu â data cyrff cyhoeddus eraill sy’n
gymorth i sicrhau:

• y gwneir y defnydd gorau o arian cyhoeddus
• nad oes pensiwn yn cael ei dalu i unigolyn sydd wedi

marw, a
• bod incwm Pensiwn Galwedigaethol yn cael ei ddatgan

gan hawlwyr Budd-daliadau Tai.

Pwyntiau Cyswllt
Materion Buddsoddi Anthony Parnell 01267 224180
Gweinyddiaeth David Lewis 01267 224188
Gweinyddiaeth Kevin Gerard 01267 224157
Aelodaeth Martin Morgan 01267 224452
Taliadau / Budd-daliadau Keri Bowen 01267 224156
Cyflogres Pensiynau Emyr Tillman 01267 224806

Y 10 Buddsoddiad Uchaf (£) 28.02.07
1 Glaxosmithkline

2 HSBC

3 Royal Bank of Scotland

4 BP

5. Shell

6 Vodafone

7 HBOS

8 Barclays

9 Astrazeneca

10 BT

Gwerth y Gronfa (£m) dros y 7 mlynedd ddiwethaf

2001 716

2002 723

2003 614

2004 762

2005 988

2006 1052

2007 (to 28/02/07) 1090
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22,264,785

18,420,151

18,297,168

18,142,575

14,198,903

13,581,204

13,294,004

13,043,233

11,675,955

9,628,594


