
 

CRONFA BENSIWN DYFED 

DATGANIAD CYDYMFFURFIAETH Y LLYWODRAETHU 

 
Pwrpas y canllawiau yw: 

 Darparu egwyddorion arferion gorau y gellir eu defnyddio i fesur cydymffurfiaeth 

 Darparu cyfarwyddyd ynghylch y modd y dylid cwblhau'r datganiad 
cydymffurfiaeth. 

 

Mae'r cyfarwyddyd yn nodi'r egwyddorion arferion gorau mewn perthynas â'r meysydd 
llywodraethu canlynol: 

 

 Strwythur 

 Cynrychiolaeth 

 Dethol 

 Pleidleisio 

 Hyfforddiant, amser i ffwrdd a threuliau 

 Cyfarfodydd (amlder / cworwm) 

 Mynediad 

 Cwmpas 

 Cyhoeddusrwydd 
 
 

Arferion Gorau - Egwyddor A: Strwythur 
 
Mae'r cyfarwyddyd yn cydnabod nad yw'r holl awdurdodau gweinyddu wedi'u strwythuro 
yn yr un modd. Nid cael gwared â'r gwahaniaethau hyn yw'r bwriad bod ond sicrhau 
strwythurau'n adlewyrchu'r egwyddorion canlynol: 

 

 Bod rheolaeth dros weinyddu budd-daliadau a rheolaeth strategol asedau'r 
gronfa yn gyfrifoldeb y prif bwyllgor a sefydlwyd gan y cyngor penodi 

 Bod cynrychiolwyr awdurdodau cyflogi'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, cyrff 
a dderbyniwyd ac aelodau'r cynllun (gan gynnwys pensiynwyr y cynllun ac 
aelodau gohiriedig) yn aelodau naill ai o'r prif bwyllgor neu'r ail bwyllgor (a 
sefydlwyd iategu gwaith y prif bwyllgor) 

 Os sefydlwyd ail bwyllgor neu banel, bod y strwythur yn sicrhau bod cyfathrebu 
effeithiol yn digwydd ar draws y ddwy lefel  

 Os sefydlwyd ail bwyllgor neu banel, bod o leiaf un sedd ar y prif bwyllgor wedi'i 
glustnodi ar gyfer aelod o'r ail bwyllgor neu banel. 

 
Datganiad Cydymffurfiaeth: Nid yw’n cydymffurfio’n llwyr  
 

 



Y rheswm: 
 

Mae Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed yn bodoli ac yn cyfarfod bedair gwaith y 
flwyddyn. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys tri aelod ac un dirprwy aelod, swyddogion (pob 
un o Gyngor Sir Caerfyrddin) ac ymgynghorydd annibynnol. Nid yw awdurdodau 
cyflogi eraill y cynllun, cyrff a dderbyniwyd nac aelodau'r cynllun yn mynychu'r 
Pwyllgor ond fe'u gwahoddir i gyd i'r Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol lle mae holl 
aelodau ac ymgynghorwyr y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiadau ac ar gael i ateb 
cwestiynau. Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod swyddogion y 2 brif 
awdurdod cyflogi arall (Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Ceredigion) yn ystod y 
flwyddyn ac mae cofnodion y Pwyllgor ar gael yno. Cefnogir y system hon gan yr holl 
bartïon ac mae wedi gweithio'n dda iawn fel y gwelir gan y ffaith bod perfformiad 
buddsoddiad y Gronfa yn y 10% uchaf o arian dros 10 mlynedd. 
 

Nid oes ail bwyllgor ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed. 
 

 
Arferion Gorau - Egwyddor B: Cynrychiolaeth 
 
Effeithir ar nifer helaeth iawn o randdalwyr gan y modd y rheolir y cynllun pensiwn ac y 
llywodraethir y cronfeydd pensiwn yn lleol a derbynnir na fyddai'n ymarferol disgwyl i 
strwythurau pwyllgorau unigol gynnwys pob grŵp neu sector sydd â diddordeb yn y 
penderfyniadau y mae’n rhaid eu gwneud o dan reoliadau'r cynllun. 
 

 Bod cyfle'n cael ei roi i'r holl randdalwyr allweddol gael eu cynrychioli ar y prif 
neu'r ail bwyllgor. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 

 awdurdodau cyflogi (gan gynnwys cyflogwyr nad ydynt yn aelodau 
o'r cynllun, e.e. cyrff a dderbyniwyd yn ogystal â chyrff rhestredig) 

 aelodau'r cynllun (gan gynnwys pensiynwyr y cynllun ac aelodau gohiriedig) 

 sylwedyddion proffesiynol annibynnol, ac ymgynghorwyr arbenigol 
(ar sail ad-hoc). 

 
 Os oes aelodau lleyg yn eistedd ar brif neu ail bwyllgor, eu bod yn cael eu 

trin yn gyfartal o ran yr hawl i weld papurau a mynychu cyfarfodydd, 
hyfforddiant a’u bod yn cael pob cyfle i gyfrannu at y broses gwneud 
penderfyniadau, gyda hawl i bleidleisio neu

  

Datganiad Cydymffurfiaeth: Nid yw’n cydymffurfio’n llwyr  
 
Y rheswm: 
 

Mae gan y Pwyllgor gynrychiolwyr o Gyngor Sir Caerfyrddin a'r ymgynghorydd annibynnol. 
Nid yw awdurdodau cyflogi eraill y cynllun, cyrff a dderbyniwyd nac aelodau'r cynllun yn 
mynychu'r Pwyllgor ond fe'u gwahoddir i gyd i'r Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol lle mae holl 
aelodau ac ymgynghorwyr y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiadau ac ar gael i ateb 
cwestiynau. Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin a cyfarfod â swyddogion y 2 brif 
awdurdod cyflogi arall (Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Ceredigion) yn ystod y flwyddyn ac 
mae cofnodion y Pwyllgor ar gael yno. Nid oes ail bwyllgor ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed. 

 
 



Arferion Gorau - Egwyddor C: Dethol 
 
Mae'n bwysig pwysleisio nad yw'n rhan o gylch gorchwyl awdurdod y gronfa i weinyddu'r 
broses dethol aelodau lleyg ar brif neu ail bwyllgorau na sicrhau eu bod yn mynychu 
cyfarfodydd, oni bai eu bod yn dymuno gwneud hynny. Eu swyddogaeth nhw yw 
penderfynu pa sectorau neu grwpiau ddylai gael eu gwahodd i eistedd ar bwyllgorau neu 
baneli'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac i sicrhau bod lleoedd ar gael. 
 
Mae cynrychiolaeth effeithiol yn broses ddwy ffordd gydag awdurdodau'r gronfa'n darparu'r 
cyfle a'r cyrff cynrychiadol yn cychwyn y broses dethol ac yn ei symud yn ei blaen o dan 
arolygiaeth gyffredinol awdurdod y gronfa. 
 

Bod aelodau pwyllgorau neu baneli yn hollol ymwybodol o’r statws, y rôl a'r swyddogaeth 
y disgwylir iddynt gyflawni ar brif neu ail bwyllgor. 

 
Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfio’n llawn 

 
Y rheswm: 
 

Mae Polisi Llywodraethu Cronfa Bensiwn Dyfed yn rhestru'r swyddogaethau 
dirprwyedig y disgwylir i'r Pwyllgor berfformio. Os yw aelodau'r Pwyllgor yn newid yna 
mae'r aelod/au newydd yn cael gwybod beth yw'r statws, y rôl a'r swyddogaeth y 
disgwylir iddynt berfformio. 

 
 

Arferion Gorau - Egwyddor Ch: Pleidleisio 
 
Bod polisi awdurdodau gweinyddu unigol ar hawliau pleidleisio yn glir ac yn dryloyw, gan 
gynnwys y rheswm dros beidio ag ymestyn hawliau pleidleisio i bob corff neu grŵp a 
gynrychiolir ar brif bwyllgorau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 

  
Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfio’n llawn 

 
Y rheswm: 
  

Mae holl aelodau'r Pwyllgor yn cael pleidleisio. Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r Awdurdod 
Gweinyddu ac mae'r holl swyddogaethau wedi'u dirprwyo i'r Pwyllgor. 

 
 

Arferion Gorau - Egwyddor D: Hyfforddiant, amser i ffwrdd a threuliau 
 
Yn 2001, derbyniodd y Llywodraeth y deg egwyddor buddsoddi a argymhellwyd gan Paul 
Myners yn ei adroddiad, ‘Institutional Investment in the UK’. Roedd yr egwyddor gyntaf, 
‘Effective Decision Making’, yn gofyn i benderfyniadau gael eu gwneud yn unig gan yr 
unigolion neu'r sefydliadau hynny sydd â'r sgiliau, y wybodaeth a'r adnoddau 
angenrheidiol i wneud penderfyniadau mewn modd effeithiol. Yn ogystal, os yw 
ymddiriedolwyr - neu aelodau pwyllgorau ffurfiol yn achos y Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol - yn gwneud penderfyniadau buddsoddi, bod ganddynt yr arbenigedd 
digonol i allu gwerthuso unrhyw gyngor a gânt mewn modd beirniadol. 
 
 



 Mewn perthynas â'r modd y gwneir penderfyniadau statudol a phenderfyniadau 
cysylltiedig gan yr awdurdod gweinyddu, bod polisi clir ar hyfforddiant, amser i 
ffwrdd ac ad- dalu treuliau ar gyfer aelodau sy'n rhan o'r broses gwneud 
penderfyniadau 
 

 Os oes polisi o'r fath yn bodoli, ei fod yr un mor berthnasol i holl aelodau 
pwyllgorau, is bwyllgorau, pwyllgorau ymgynghorol neu unrhyw ffurf arall ar 
fforwm eilaidd. 

 
 

Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfio’n llawn 
 

Y rheswm: 
 

Mae'r Pwyllgor yn cael sesiynau hyfforddi rheolaidd a drefnir gan Reolwyr y Gronfa, yr 
Actiwari, yr Ymgynghorydd a'r swyddogion. Mae aelodau newydd y Pwyllgor yn 
mynychu sesiynau hyfforddi dwys pan fyddant yn dechrau eu dyletswyddau ar y 
pwyllgor, sy'n cynnwys sesiwn hyfforddi pensiwn Cyflogwyr Llywodraeth Leol

 
 
 

Arferion Gorau - Egwyddor Dd: Cyfarfodydd (amlder / cworwm) 
 

Bod prif bwyllgor neu bwyllgorau'r awdurdod gweinyddu yn cyfarfod o leiaf bob chwarter. 

Bod ail bwyllgor neu banel awdurdod gweinyddu yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn a 

bod y rhain yn cael eu cynnal ar yr un dyddiadau â'r prif bwyllgor. 

Bod awdurdodau gweinyddu nad ydynt yn cynnwys aelodau lleyg yn eu trefniadau 

llywodraethu ffurfiol, yn darparu fforwm y tu allan i'r trefniadau hynny lle bydd buddiannau'r 

rhanddalwyr allweddol yn cael eu cynrychioli

 
Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfio’n llawn 
 
Y rheswm: 
 

Mae Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed yn cyfarfod bob chwarter. Cynhelir y Cyfarfod 
Ymgynghori Blynyddol unwaith y flwyddyn a gwahoddir cyflogwyr eraill y cynllun, cyrff a 
dderbyniwyd ac aelodau'r cynllun iddo. 

 
 

 
Arferion Gorau - Egwyddor E: Mynediad 
 
Yn amodol ar unrhyw reolau yng nghyfansoddiad y cyngor, bod gan holl aelodau'r prif a'r ail 
bwyllgor neu banel yr un mynediad at bapurau pwyllgor, dogfennau a chyngor sydd i'w 
hystyried yng nghyfarfodydd y prif bwyllgor. 
 
Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfio’n llawn 
 



Y rheswm: 
 

Mae'r holl bapurau yn cael eu dosbarthu ymlaen llaw i holl aelodau'r Pwyllgor, gan 

gynnwys ymgynghorydd annibynnol y Pwyllgor. 

 
 

Arferion Gorau - Egwyddor F: Cwmpas 
 
Bod awdurdodau gweinyddu wedi cymryd camau i ddod â materion ehangach y cynllun 
yn rhan o gwmpas eu trefniadau llywodraethu. 

 
Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfio’n llawn 
 
Y rheswm: 

 

Mae'r Pwyllgor yn derbyn ac yn pleidleisio, ar sail ad-hoc, ynghylch unrhyw faterion 
gweinyddol pwysig sy'n effeithio ar y Gronfa. Mae'r swyddog sy'n gyfrifol am weinyddu'r 
Gronfa yn rhoi hyfforddiant a'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau'r Pwyllgor yn rheolaidd. 

 
 
 

Arferion Gorau - Egwyddor Ff: Cyhoeddurswydd 
 
Bod awdurdodau gweinyddu wedi cyhoeddi manylion am eu trefniadau llywodraethu yn y 
fath fodd fel bod y rhanddalwyr sydd â diddordeb yn y modd y llywodraethir y cynllun yn 
gallu mynegi eu diddordeb mewn bod yn rhan o'r trefniadau hynny. 
 
Datganiad Cydymffurfiaeth: Cydymffurfio’n llawn 

 
Y rheswm: 

 

Mae’r Polisi Llywodraethu Cronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei adolygu’n flynyddol. 
Cynhyrchir Llythyr Newyddion ac Adroddiad Blynyddol unwaith y flwyddyn. Mae'r holl 
ddeunydd a gyhoeddir (gan gynnwys y Polisi Llywodraethu) ar wefan Cronfa Bensiwn 
Dyfed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CRYNODEB 
 

Arferion Gorau 
Egwyddor 

Cydymffurfiaeth 
lawn 

Nid oes 
cydymffurfiaeth 
lawn 

Eglurhad am fethu â 
chydymffurfio 

Strwythur   Mae strwythur Cronfa 
Bensiwn Dyfed yn cael 
cefnogaeth yr holl bartïon 
ac mae wedi gweithio'n 
dda iawn 

Cynrychiolaeth   Mae cyfarfodydd a 
thrafod rheolaidd â'r prif 
randdalwyr eraill yn 
digwydd a cynhelir 
cyfarfod ymgynghori 
blynyddol 

Dethol    

Pleidleisio    

Hyfforddiant, amser 
i ffwrdd a threuliau 

   

Cyfarfodydd 
(amlder / cworwm) 

   

Mynediad    

Cwmpas    

Cyhoeddusrwydd    

 
 


