
Mae'r flwyddyn hon wedi bod yn
adeg brysur a heriol i reolaeth
Cronfa Bensiwn Dyfed.

Yn y maes o weinyddu pensiynau, rydym

wedi bod yn delio a chysylltiadau,

newidiadau ynglyn a rheoleiddio a

datblygu systemau. Rydym yn parhau i

werthuso meysydd i'w gwella ac rydym yn

croesawu sylwadau gan aelodau'r cynllun.

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn parhau i fod

yn awdurdod arwain o ran gwaith

'partneriaeth' â’n cyd-awdurdodau Cronfa

Bensiwn yng Nghymru. 

Yn unol â Rheoliadau'r Cynllun Pensiwn

Llywodraeth Leol mae'r Gronfa Bensiwn

wedi llunio strategaeth weinyddu.

Amcan y strategaeth yw rhoi diffiniad clir

o rolau a chyfrifoldebau Cronfa Bensiwn

Dyfed a'r cyflogwyr sy'n rhan ohoni o dan

y Rheoliadau. I ategu'r strategaeth

weinyddu mae'r Gronfa wedi llunio Siarter

Cwsmeriaid, sy'n amlinellu ein

hymrwymiad i bob rhanddaliwr, ynghyd â

chyfarwyddeb Safonau Gwasanaeth sy'n

amlinellu amserau prosesu ein

gweithdrefnau gweinyddu.  

Mae'r Llywodraeth wedi newid y mynegrif

a ddefnyddir i asesu'r cynnydd mewn

pensiynau o'r Mynegrif Prisiau Adwerthu

(RPI) i'r Mynegrif Prisiau Defnyddwyr

(CPI). Bydd cynnydd o 5.2%

mewn pensiynau o 9 Ebrill 2012, sy'n

cynrychioli'r cynnydd yn y Mynegrif

Prisiau Defnyddwyr dros y cyfnod o 12

mis hyd at 30 Medi 2011. Fel rheol

mae'r cynnydd mewn pensiynau'n

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 yn ystod y

12 mis diwethaf yn derbyn y gyfran

briodol o’r cynnydd.

Gwobrwyon 

Derbyniodd y Gronfa gydnabyddiaeth

genedlaethol, gan gyrraedd y rhestr fer ar

gyfer gwobrau yn y categorïau canlynol:

Gwobrwyon LGC Finance: Ar y rhestr fer

am Gategori Cronfa’r Flwyddyn (mwy na

£750 miliwn) a Chategori Ansawdd y

Gwasanaeth.  Derbyniodd y Gronfa

‘Cymeradwyaeth Uchel’ yng Nghategori

Cronfa’r Flwyddyn. 

Gwobrwyon Professional Pensions: Ar y

rhestr fer am Gategori Cynllun Mawr y

Flwyddyn (£1 biliwn hyd at £2.5 biliwn).

Cyfarwyddwr Adnoddau, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin SA31 1JP

Cronfa Bensiwn Dyfed 

Newyddlen
Rhifyn 13 • 2012 www.cronfabensiwndyfed.org.uk



www.cronfabensiwndyfed.org.uk

Cyfarwyddwr Adnoddau, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin SA31 1JP

Dyddiadau Talu Pensiwn

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

• Sicrhau na thelir pensiwn i berson sydd
wedi marw

• Sicrhau bod incwm Pensiwn
Galwedigaethol yn cael ei ddatgan gan
hawlwyr Budd-dal Tai

Cynigion ar gyfer Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol newydd

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad interim ar yr
adolygiad annibynnol o bensiynau sector
cyhoeddus a gadeiriwyd gan John Hutton,
cyhoeddodd y Llywodraeth ddogfen
ymgynghori a oedd yn cynnwys nifer o

ddewisiadau a'u costau ynghyd ag amryw o
faterion ychwanegol i'w hystyried gan ofyn
am ymatebion erbyn 6 Ionawr 2012.
Roedd y ddogfen ymgynghori'n cynnig
cynyddu cyfraniadau aelodau'r cynllun,
newid y cynllun o fod yn gynllun cyflog
terfynol i gynllun cyflog cyfartalog ynghyd â
newid y gyfradd gronni. Roedd Cronfa
Bensiwn Dyfed wedi ymateb i'r ymgynghori
ac mae copi o'r ymateb i'w weld ar y wefan.
Adeg argraffu'r ddogfen hon, nid oedd
rhagor o wybodaeth ar gael. Fodd bynnag
bydd holl aelodau'r cynllun yn cael y
wybodaeth ddiweddaraf unwaith y cytunir
ar sylfeini'r cynllun newydd.

Budd-daliadau Partneriaid Cyd-fyw 
O 1 Ebrill 2008 ymlaen mae’r 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 dibynnu ar ei
gilydd

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. Fodd
bynnag, ni ellir talu buddion oni bai eich
bod wedi cwblhau ffurflen partneriaid
cyd-fyw enwebedig.

27 Ebrill 2012
31 Mai 2012
29 Mehefin 2012
27 Gorffennaf 2012
31 Awst 2012
28 Medi 2012
31 Hydref 2012
30 Tachwedd 2012
24 Rhagfyr 2012
31 Ionawr 2013
28 Chwefror 2013

29 Mawrth 2013



Er engrhaifft:  Bu i aelod o'r cynllun farw
cyn ymddeol ac roedd hi wedi bod yn byw
gyda'i phartner am y 12 mlynedd diwethaf
fel pe baent yn ŵr a gwraig ac roedd
ganddynt blentyn 9 oed hefyd. Roedd hi
wedi gwneud ewyllys gan adael popeth
i'w phartner. Nid oedd gan y Gronfa
Bensiwn ffurflen Partneriaid Cyd-fyw
Enwebedig, ac felly ni allai dalu pensiwn i
bartner a enwebwyd. Gellir cael ffurflen
partneriaid sy'n cyd-fyw a enwebwyd a
rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â'r
adain bensiynau neu drwy'r wefan. 

Gwerthuso Swyddi a Statws Unffurf
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 31 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
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i ben.
Mae ffeithlen 'Gwerthuso Swyddi a'ch
Buddion Pensiwn' ar gael ar y wefan.

Cyfraddau Cyfrannu y Gweithiwr 

Cyflwynwyd lefelau cyfrannu aml-haen
gan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o
1 Ebrill 2008 ymlaen. Cyfrifoldeb y
Cyflogwr yw pennu cyfradd ennill a
chyfrannu'r aelodau, ynghyd â rhoi
gwybod i'r Gronfa am hyn. Lle bo gan

aelod fwy nag un swydd gyda Chyflogwr,
bydd angen asesiad ar wahân ar gyfer pob
swydd. Mae'r tabl yn nodi'r bandiau
enillion a'r cyfraddau cyfrannu sy'n
berthnasol yn 2012-2013. 

Diwygio'r Dreth
Fe gofiwch, yn newyddlen y llynedd, fod
newidiadau wedi cael eu gwneud i
fwyafswm y cynilion pensiwn di-dreth y
gellir eu crynhoi mewn unrhyw flwyddyn
(Lwfans Blynyddol). Ym mis Ebrill 2011
gostyngodd terfyn y Lwfans Blynyddol i
£50,000. I gyfrif gwerth unrhyw gynnydd
blynyddol yn y Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol, mae angen ichi ganfod
y gwahaniaeth yng nghyfanswm gwerth
unrhyw fuddion a grynhoid rhwng dau
'gyfnod mewnbwn pensiwn', sef rhwng
mis Ebrill a mis Mawrth fel arfer. Gwneir
hyn drwy luosi gwerth y cynnydd yn y
pensiwn ag 16 ac ychwanegu'r cynnydd
yng ngwerth unrhyw gyfandaliad a'r
gronfa Cyfraniadau Gwirfoddol
Ychwanegol. Bydd y Datganiad Blynyddol
o'ch Buddion, 2012 yn cynnwys rhagor o
wybodaeth ynghylch effaith y lwfans
blynyddol newydd ar y pensiwn y
byddwch yn ei gronni yn y Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol. Wedyn mae'n
rhaid ychwanegu canlyniad y cyfrifiad
hwn at unrhyw gynnydd mewn hawliau
pensiwn a allai ddeillio o unrhyw
drefniant pensiwn arall sydd gan unigolyn,
er mwyn gweld a yw'r terfyn blynyddol
wedi'i groesi.  
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Y

Band
Band Enillion

Y Gyfradd

Gyfrannu

1 Hyd at £13,500 5.50%

2 £13,501 - £15,800 5.80%

3 £15,801 - £20,400 5.90%

4 £20,401 - £34,000 6.50%

5 £34,001 - £45,500 6.80%

6 £45,501 - £85,300 7.20%

7 Mwy na £85,300 7.50%



O fis Ebrill 2012 ymlaen bydd y Lwfans
Oes ar gyfer cynilo pensiwn treth
freintiedig yn lleihau o £1.8 miliwn i £1.5
miliwn. Ystyr hyn yw cyfanswm gwerth yr
holl fuddion pensiwn y gallwch eu crynhoi
heb fod treth yn cael ei chodi arnoch am
grynhoi gormod o fuddion. Ar eich
ymddeoliad mae'n ofynnol ichi ddatgan yr
holl fuddion pensiwn nad ydynt yn rhai'r
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, sydd
yn cael eu talu ichi neu sydd ar fin cael eu
talu fel y gellir asesu eich Lwfans Oes.
Cofiwch na all staff yr adain bensiynau roi
cyngor ariannol na chyngor personol
ynghylch treth.

Chafodd datganiadau ariannol
blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed eu
harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru
erbyn 30 Medi 2011. Cyhoeddwyd
adroddiad archwilio ddi-amod, sydd yn
bleserus i’w nodi.  Yn yr adroddiad,
tynnwyd sylw at yr angen i’r Gronfa
gynnal Adolygiad Asesu Risg unigol. Bydd
hwn yn cael ei gyflwyno yn y Cyfarfod
Panel nesaf i gael ei gymeradwyo erbyn
diwedd y flwyddyn ariannol.

Roedd perfformiad y Gronfa'n gryf y
llynedd. Roedd adenillion cronnol ein tri
rheolwr buddsoddi (BlackRock, Schroders
a Partners Group) yn 8.5% ac yn perthyn i
hanner uchaf tabl canlyniadau'r
awdurdodau lleol. Yn y tymor hwy mae'r
Gronfa wedi cyflawni elw o 11.4% y
flwyddyn sydd bron 7% y flwyddyn
uwchlaw chwyddiant prisiau. O'i
chymharu â chronfa awdurdod lleol

cyfartalog, gwelir bod strwythur Cronfa
Bensiwn Dyfed yn wahanol iawn gan fod y
Gronfa'n dal cyfran fwy o'i hasedau ar
ffurf bondiau a bod ganddi lai o
fuddsoddiadau amgen (ecwiti preifat,
cronfeydd rhagfantoli, ac ati). Bu'r
strategaeth hon yn gaffaeliad mawr yn y
blynyddoedd diweddar ac roedd
perfformiad y gronfa'n well na'r grŵp
cymheiriaid dros dair a phum mlynedd.
Yn y degawd diwethaf, mae perfformiad y
Gronfa wedi rhagori o 0.8% y flwyddyn ac
mae'r gronfa ymhlith y 10% o gronfeydd
awdurdod lleol sy'n perfformio orau.
Mae'r perfformiad rhagorol wedi digwydd
yn gyfartal ym maes dyrannu asedau
(penderfyniadau'r Panel) a dewis stociau
(Sgìl y rheolwyr o ran dewis a dethol
buddsoddiadau).

Ailbenodwyd Mr Eric Lambert yn
Ymgynghorydd Annibynnol Cronfa
Bensiwn Dyfed ym mis Hydref 2011 yn
dilyn ymarferiad gwerthuso tendrau
trylwyr.
Bydd ei gontract yn parhau am o leiaf dair
blynedd a bydd yn parhau i roi cyngor
cyffredinol mewn llawer o feysydd gan
gynnwys, amcanion a pholisïau'r Gronfa,
buddsoddi cyfrifol gan y Gronfa,
meincnodau priodol, dewis rheolwyr ac
arbenigwyr allanol, gweithgareddau a
pherfformiad y rheolwyr buddsoddi,
datblygiadau a chyfleoedd newydd o ran
theori ac arferion buddsoddi a'r
rheoliadau pensiwn.

Mae cael Ymgynghorydd Annibynnol ar
gyfer y Gronfa yn hanfodol gan fod
cyfrifoldebau'r Aelodau o'r Panel yn
cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, yn
enwedig yn dilyn Adolygiad Myners a'r
ddeddfwriaeth ddilynol sy'n ymwneud â
phensiynau. Ni all gwrthdaro buddiannau
effeithio'n negyddol ar waith yr
ymgynghorydd a gall Aelodau'r Panel fod
yn dawel eu meddwl gan wybod fod gan
Mr Lambert lawer o flynyddoedd o brofiad
gyda'r Gronfa hon a chronfeydd eraill y
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.
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Eleni, rhoddodd Mr Lambert adroddiad i'r

Panel ynghylch a yw strategaeth

fuddsoddi'r Gronfa yn y tymor hir yn

debygol o ddarparu'r elw ar

fuddsoddiadau a dybiwyd yn y prisiad

actiwaraidd ym Mawrth 2010. Braf yw

nodi iddo ddod i'r casgliad fod y

strategaeth bresennol yn briodol ar gyfer

darparu elw tybiedig (actiwaraidd) o

2.25% i 2.50% y flwyddyn mewn giltiau.

Ystyr hyn yw bod y Gronfa mewn sefyllfa

gref i ddarparu'r elw sy'n ofynnol yn y

tymor hir.

Datblygiadau Newydd - Fy Mhensiwn 

Ar-lein

Beth fydd Fy Mhensiwn Ar-lein yn

caniatáu imi wneud?

P'un a ydych yn aelod gweithredol o'r

Cynllun, yn aelod gohiriedig neu'n

bensiynwr, gallwch weld eich manylion

sylfaenol a'u diweddaru, cyrchu ffurflenni

perthnasol a derbyn pob cyhoeddiad yn

ddiymdroi, gan gynnwys y Datganiad

Blynyddol o'ch Buddion, newyddlenni a

ffeithlenni. Os ydych yn aelod gweithredol,

byddwch yn gallu cyfrifo'ch buddion ar

adeg sy'n gyfleus ichi er mwyn

cynllunio'ch ymddeoliad yn ymarferol.

Os ydych yn bensiynwr, byddwch yn gallu

gweld manylion eich pensiwn, gwneud

newidiadau o ran manylion eich cyfrif

banc/cymdeithas adeiladu neu eich

cyfeiriad, gweld eich cofnod taliadau a'ch

côd treth, dyddiadau talu, slipiau talu,

datganiadau P60 a'ch datganiadau

ynghylch y cynnydd yn y pensiwn.

Y Deg Uchaf o Blith y Ecwitis yn ol Gwerth

y Farchnad ar 29 Chwefror 2012

   

A share holdings

B share holdings

£15m

£21m

£17m

£21m

£18m

£20m

£30m

£28m

£26m

£25m



Sut y gallaf gofrestru am Fy Mhensiwn

Ar-lein?

Ni allai fod yn haws. Y cyfan sydd angen

ichi wneud yw cysylltu â Chronfa

Bensiwn Dyfed drwy ffonio 01267

224043 neu ebostio: 

pensiynau@sirgar.gov.uk  

i ofyn am allwedd. Bydd allwedd yn cael

ei hanfon atoch yn uniongyrchol i'ch

cyfeiriad cartref a bydd gofyn ichi

fewngofnodi i ‘Fy Mhensiwn Ar-lein’ drwy

wefan y Gronfa: 

www.cronfabensiwndyfed.org.uk. 

Gofynnir ichi nodi eich cyfenw, eich rhif

Yswiriant Gwladol, eich dyddiad geni a'r

allwedd ac yna cewch gyfle i greu enw

defnyddiwr, cyfrinair a chwestiynau

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

Buddsoddiadau

AParnell@sirgar.gov.uk

01267 224180

Gweinyddu Pensiynau

KGerard@sirgar.gov.uk

01267 224157

Ymholiadau Aelodaeth a

Budd-daliadau

Cyfenw A-G 01267 224947

Cyfenw H-O 01267 224158

Cyfenw P-Z 01267 224660

pensiynau@sirgar.gov.uk

Manylion Cyswllt

Mae’r holl ddogfennau ar gael ar wefan y Gronfa.


