
Datganiad Strategaeth Fuddsoddi Cronfa Bensiwn Dyfed 2018              
 
 
1. Cyflwyniad  
 
Hwn yw Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (y “Datganiad”) Cronfa Bensiwn Dyfed (y “Gronfa”) sy’n 
ofynnol gan Reoliad 7 Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi 
Cronfeydd) 2016 (y “Rheoliadau”).  
 
Mae’r rheoliadau yn mynnu fod awdurdodau gweinyddu yn llunio a chyhoeddi datganiad o’i 
strategaeth fuddsoddi, yn unol â chanllawiau a gyhoeddir o bryd i’w gilydd gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol.  
Mae’r ISS yn arf llywodraethu pwysig i’r Gronfa. Mae’r ddogfen yn amlinellu strategaeth fuddsoddi 
bresennol y Gronfa, mae’n darparu tryloywder o ran sut mae buddsoddiadau’r Gronfa yn cael eu 
rheoli, mae’n gweithredu’n gofrestr risgiau lefel uchel a’r bwriad yw ei fod yn cynnig gwybodaeth i 
bob rhan-ddeiliad. Mae’r ddogfen hon yn disodli Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi y Gronfa. 
  
Wrth baratoi’r Datganiad hwn, ymgynghorodd y Gronfa â pha bersonau bynnag y mae’n ystyried 
yn briodol a chaiff y ddogfen ei diweddaru ar sail unrhyw ffactorau y mae’r Gronfa yn eu hystyried 
yn berthnasol i’w rhwymedigaethau, cyllid neu agwedd at risg. Caiff y datganiad hwn ei adolygu o 
leiaf bob tair blynedd neu’n amlach os yn briodol. 
 
 
2. Amcanion a Chredoau Buddsoddi  
 
Prif amcan y Gronfa yw darparu buddion pensiwn a thaliadau untro i aelodau wrth iddynt ymddeol 
a/neu fuddion wedi iddynt farw cyn neu wedi eu hymddeoliad ar gyfer eu dibynyddion, yn unol â 
Rheoliadau’r LGPS.  
 
Mae cysylltiad cynhenid rhwng y Strategaeth Ariannu a’r Strategaeth Fuddsoddi, a chyda’i gilydd 
ceisiant ddarparu cyfraddau cyfrannu sefydlog ar gyfer cyflogwyr a llai o ddibyniaeth ar 
gyfraniadau cyflogwyr gydag amser. 
Felly, yr amcan buddsoddi yw sicrhau’r enillion mwyaf posib yn amodol ar lefel dderbyniol o risg 
tra’n cynyddu sicrwydd cost i gyflogwyr, a lleihau cost hirdymor y cynllun. Mae cael dealltwriaeth 
drylwyr o’r risgiau sy’n wynebu’r Gronfa yn hollbwysig a rhoddir sylw i’r rheiny yn ddiweddarach yn 
y datganiad hwn. 
 
Mae credoau buddsoddi’r Gronfa a ddefnyddir wrth baratoi’r strategaeth fuddsoddi fel a ganlyn: 

 Mae ariannu, strategaeth fuddsoddi a chyfraddau cyfrannu ynghlwm wrth ei gilydd 

 Y dyraniad asedau strategol yw’r ffactor allweddol wrth bennu proffil risg ac enillion 
buddsoddiadau’r Gronfa  

 Mae buddsoddi dros yr hirdymor yn cynnig cyfleoedd i wella enillion  

 Gall cael amrywiaeth ar draws dosbarthiadau asedau helpu lliniaru rhag amgylchiadau 
andwyol yn y farchnad a chynorthwyo’r Gronfa i gynhyrchu proffil enillion mwy didrafferth 
gan fod enillion yn dod o nifer o ffynonellau gwahanol 

 Mae rheoli risg yn dasg gymhleth a sawl-dimensiwn ond y brif egwyddor yw osgoi cymryd 
mwy o risg nac sydd ei hangen i gyflawni amcanion y Gronfa  

 Mae ffactorau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethiant yn bwysig er mwyn sicrhau 
enillion buddsoddi cynaliadwy yn yr hirdymor 

 Mae cael gwerth am arian o fuddsoddiadau yn bwysig, yn hytrach na chostau absoliwt yn 
unig. Bydd cronni asedau yn helpu lleihau costau ac yn cynnig mwy o ddewis o 
fuddsoddiadau a bydd felly’n ychwanegu at enillion y Gronfa. 

 Gall rheolaeth weithredol ychwanegu gwerth at enillion yn yr hirdymor. 



 
 
3. Strategaeth Fuddsoddi 
 
Dosbarthiadau Asedau 
Mae trosi amcanion buddsoddi ac ariannu’r Gronfa yn un strategaeth fuddsoddi addas yn heriol. 
Yn aml gall y prif amcanion fod yn groes i’w gilydd. Er enghraifft, y ffordd orau o leihau cost 
hirdymor y cynllun  yw buddsoddi mewn asedau sy’n cynnig yr enillion mwyaf e.e. ecwitis. Fodd 
bynnag, mae ecwitis hefyd yn anwadal iawn (h.y. maent yn mynd i fyny ac i lawr yn gyson mewn 
symudiadau gweddol fawr), sy’n groes i’r amcan o gael cyfraddau cyfrannu sefydlog. 
 
Hefyd, mae gan y cyflogwyr yn y Gronfa nodweddion sylfaenol ac amcanion ariannu hirdymor 
gwahanol.  
 
Polisi’r Pwyllgor Pensiynau yw monitro’n rheolaidd, trwy ymgynghori â’r actwari, y sefyllfa debygol 
o ran y gymhareb solfedd er mwyn lleihau’r risg y bydd y gymhareb solfedd yn mynd yn is na 
100%. Gall y Pwyllgor Pensiynau ystyried diwygio’r Strategaeth Fuddsoddi pe dywedid wrthynt 
rywbryd yn y dyfodol mai dyna fyddai’r unig gam derbyniol er mwyn osgoi tan ariannu. 
  
Mae’r Pwyllgor Pensiynau, yn dilyn astudiaeth o rwymedigaethau asedau, wedi gosod cymysgedd 
meincnod o fathau ac ystodau o asedau sy’n galluogi rheolwyr buddsoddi i weithredu gyda gofal. 
Dangosir hyn yn Atodiad A. Cred y Pwyllgor y bydd y gymysgedd hon o asedau yn cyflawni’r 
rhagdybiaethau yn y prisiad a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2016, ac y bydd hefyd yn rhoi ystyriaeth 
i broffil rhwymedigaeth y Gronfa. Bydd y gymysgedd yn helpu hefyd i reoli’r risgiau a amlinellir 
isod. 
 
Cynhelir adolygiad o’r dyraniad asedau strategol bob tair blynedd yn dilyn y prisiad actwaraidd 
sy’n cynnig sicrwydd bod y strategaeth fuddsoddi yn gydnaws â’r cynllun ariannu hirdymor. Mae’r 
adolygiad hwn yn defnyddio dadansoddiadau ansoddol a meintiol, ac mae’n ymdrin â’r;  

 Lefel enillion angenrheidiol fydd yn golygu y gall y Gronfa gyflawni ei chyfrifoldebau talu 
buddion i’r dyfodol wrth iddynt ddod yn daladwy 

 Lefel y risg y gall y Gronfa ei goddef mewn termau absoliwt, ac o ran ei lefel ariannu  

 Llunio dadansoddiad o faint y gwahanol risgiau sy’n wynebu’r Gronfa er mwyn gallu pennu 
trefn blaenoriaeth ar gyfer eu lliniaru  

 Yr awydd am amrywiaeth ar draws dosbarthiadau asedau, rhanbarth, sector, a math o 
warant.  

 

Rheolwyr 

Penododd y Pwyllgor Pensiynau nifer o reolwyr buddsoddi sydd oll wedi’u hawdurdodi o dan 

Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 i wneud gwaith buddsoddi.   

Mae’r Pwyllgor Pensiynau, ar ôl cael cyngor buddsoddi priodol, wedi cytuno meincnodau penodol 
gyda phob rheolwr fel eu bod, gyda’i gilydd, yn gydnaws â’r dyraniad asedau cyffredinol ar gyfer y 
Gronfa. Bydd gan y rheolwyr gymysgedd o fuddsoddiadau sy’n adlewyrchu eu safbwyntiau o ran 
eu priod feincnodau. O fewn pob prif ddosbarth o farchnadoedd ac asedau, bydd y rheolwyr yn 
cynnal portffolios amrywiol trwy fuddsoddiadau uniongyrchol neu gyfryngau cronedig. Mae gan 
reolwr y cronfeydd goddefol y mae’r Gronfa yn buddsoddi ynddynt yn gymysgedd o fuddsoddiadau 

o fewn pob cronfa gronedig sy’n adlewyrchu eu mynegeion meincnod perthnasol. 

 

 

 



4. Mesur a rheoli risgiau  
 
Mae’r Gronfa yn asesu risgiau yn ansoddol a meintiol, a’r man cychwyn yw’r adolygiad o’r 
strategaeth fuddsoddi a gynhelir bob tair blynedd. Mae Pwyllgor y Gronfa Bensiwn, ei 
chynghorwyr proffesiynol a swyddogion y Gronfa yn cyfrannu at lunio agwedd y Gronfa at risg.  
Gellir grwpio’r prif risgiau y gallai’r Gronfa eu hwynebu o dan y penawdau canlynol: asedau, 

ariannu, gweithredol a llywodraethiant. Caiff y risgiau hyn eu hadnabod, eu mesur, eu monitro a’u 

rheoli’n weithredol, ac mae’r Rheolwr Trysorlys & Buddsoddiadau Pensiwn yn gyfrifol am gymryd 

trosolwg o’r sefyllfa. 

Caiff y risgiau hyn eu crynhoi fel a ganlyn:  
 
Risgiau Asedau 

 Crynodiad – Y risg y byddai dyraniad arwyddocaol i unrhyw un categori o asedau a’i 
danberfformiad o gymharu â’r disgwyl yn creu anawsterau o ran cyflawni amcanion ariannu.  

 Anhylifedd – Y risg na all y Gronfa gyflawni ei rhwymedigaethau oherwydd nad oes ganddi 
ddigon o asedau hylifol. 

 Tanberfformiad rheolwyr – Methiant rheolwyr y gronfa i gyflawni cyfradd yr enillion 
buddsoddi a ragdybiwyd wrth bennu eu mandadau.  

 
Er mwyn rheoli risgiau asedau mae’r Pwyllgor yn gosod cyfyngiad ymarferol ar fuddsoddiadau’r 
gronfa yn gwyro’n amlwg o’r dynesiad a fwriadwyd trwy osod canllawiau amrywio ar gyfer ei hun a 
thrwy fuddsoddi mewn nifer o fandadau buddsoddi gwahanol, a gosodwyd amcan, meincnod 
perfformiad a phroses rheolwr penodol ar  gyfer pob un ohonynt sydd, gyda’i gilydd, yn cyfyngu 
risg o fewn para fesuriadau disgwyliedig y Pwyllgor. Trwy fuddsoddi ar draws nifer o asedau 
gwahanol, gan gynnwys ecwitis a bondiau dyfynedig, mae’r Pwyllgor wedi cydnabod yr angen am 
beth mynediad at hylifedd yn y tymor byr. Wrth benodi nifer o reolwyr buddsoddi, mae’r Pwyllgor 
wedi ystyried risg tanberfformiad gan unrhyw un rheolwr buddsoddi. 
 
 
Risgiau Ariannu 

 Camgymharu ariannol – Y risg fod asedau’r Gronfa yn methu tyfu yn unol â chost 
ddatblygol cyflawni rhwymedigaethau’r Gronfa a’r risg fod chwyddiant annisgwyl yn 
cynyddu taliadau pensiwn a buddion ac nad yw asedau’r Gronfa yn tyfu’n ddigon cyflym i 
gwrdd â’r gost gynyddol.  

 Newidiadau demograffaidd – Y risg fod hirhoedledd yn gwella a bod ffactorau 
demograffaidd eraill yn newid, gan gynyddu cost buddion y Gronfa.  

 Risg systemig – Y posibilrwydd y gallai sawl dosbarth o asedau a/neu reolwyr buddsoddi 
fethu ar yr un pryd ac mewn ffordd sy’n gysylltiedig, sefyllfa allai gael ei gwaethygu gan 
“heintusrwydd” ariannol, gan gynyddu cost cyflawni rhwymedigaethau’r Gronfa.  

Mae’r Pwyllgor yn mesur a rheoli camgymharu ariannol mewn dwy ffordd. Pennodd feincnod 
dyrannu asedau strategol ar gyfer y Gronfa ac mae’n asesu risg o ran y meincnod hwnnw trwy 
fonitro dyraniad asedau ac enillion buddsoddi’r Gronfa trwy eu cymharu â’r meincnod. Mae hefyd 
yn asesu risg o ran rhwymedigaethau trwy fonitro’r enillion meincnod a gyflawnir o’u cymharu â 
rhwymedigaethau. 
Caiff y dyraniad asedau ei ail-gydbwyso’n rheolaidd i sicrhau nad yw’n crwydro’r tu hwnt i’r 
ystodau. 
Mae’r Pwyllgor yn cadw golwg ar farwoldeb a rhagdybiaethau demograffaidd eraill allai 
ddylanwadu ar gost y buddion. Caiff y rhagdybiaethau hyn eu hystyried yn ffurfiol yn y prisiad 
teirblwydd. 
Mae’r Pwyllgor yn ceisio lliniaru risg systemig trwy bortffolio amrywiaethol ond nid yw’n bosib 
gwneud darpariaeth benodol ar gyfer pob sefyllfa bosib allai ddigwydd. 
 
 
 



Risg Weithredol  

 Risg trosglwyddo – Y risg o ysgwyddo costau annisgwyl o ran trosglwyddo asedau ymhlith 
rheolwyr. Hyd yn hyn, ni chafwyd unrhyw drosglwyddiadau arwyddocaol o fewn y Gronfa, 
ond pe bai rhai’n digwydd yn y dyfodol byddai’r Pwyllgor yn cymryd cyngor proffesiynol ac 
yn ystyried penodi rheolwyr trosglwyddo arbenigol.  

 Risg cystodaeth – Y risg o golli hawliau economaidd ar asedau’r Gronfa, wrth iddynt gael 
eu dal mewn cystodaeth neu wrth iddynt gael eu masnachu 

 Diffygdaliad credyd – Y posibilrwydd y gallai parti i gontract fethu cyflawni ei gyfrifoldebau. 
Mae’r Pwyllgor yn monitro a rheoli risgiau yn  y meysydd hyn trwy broses reolaidd o graffu ar ei 
ddarparwyr ac archwilio’r gwaith a gyflawnant ar gyfer y Gronfa. 
 
Risg Llywodraethiant 
Mae llywodraethiant da yn rhan hanfodol o strategaeth fuddsoddi’r Gronfa ac o’r herwydd mae’r 
Gronfa yn nodi fod llywodraethiant gwael yn risg posib allai gael effaith andwyol ar y lefel 
ariannu a’r diffyg. Mae’r Gronfa yn sicrhau bod ei phroses gwneud penderfyniadau yn gadarn a 
thryloyw ac fe gofnodir hyn yn y Datganiad o Gydymffurfiaeth Llywodraethiant a gyhoeddir ar 
wefan y Gronfa. 
 
Risgiau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethiant - Mae strategaeth fuddsoddi’r Gronfa 

yn cynnwys ei hagwedd ei hun at Fuddsoddi Cyfrifol. Byddai methu cydymffurfio yn creu risg 

ariannol i’r Gronfa ac i’w henw da. Cred y Gronfa y dylai rheolaeth effeithiol ar risgiau Buddsoddi 

Cyfrifol o bwys ariannol gefnogi’r angen i’r Gronfa ddiogelu enillion dros yr hirdymor. Bydd y 

Gronfa yn ceisio integreiddio ffactorau Buddsoddi Cyfrifol ymhellach yn y broses fuddsoddi ar 

draws yr holl ddosbarthiadau asedau perthnasol. 

 
 
5. Agwedd at gronni asedau  
 
Mae’r Gronfa wedi ymuno â Partneriaeth Pensiwn Cymru (WPP) gyda’r ddealltwriaeth y bydd y 
buddsoddiadau cronedig yn elwa o gostau buddsoddi is, mwy o allu buddsoddi a mynediad at 
ystod fwy amrywiol o ddosbarthiadau asedau. Bydd trefnu fod darparwr a reoleiddir gan yr FCA yn 
gyfrifol am weithredu strategaeth fuddsoddi’r Gronfa yn arwain at well llywodraethiant, tryloywder 
ac adrodd, gan gynnig sicrwydd i’r Gronfa Bensiwn fod ei strategaeth fuddsoddi yn cael ei 
gweithredu’n effeithiol. 
 
Yn dilyn cyfarfod gyda DCLG ar ddiwedd 2016, rhoddwyd caniatâd ffurfiol i WPP arfaethedig 
weithredu ei chynigion. 
 

Bydd y prif feini prawf ar gyfer asesu datrysiadau WPP fel a ganlyn: 

 Bod WPP yn galluogi mynediad at ddatrysiad priodol sy’n cyflawni’r amcanion a’r meini 
prawf meincnod a bennwyd gan y Gronfa  

 Bod budd ariannol amlwg i’r Gronfa o fuddsoddi yn y datrysiad a gynigir gan WPP, pe bai 
angen newid darparwr.  

 

Adeg paratoi’r datganiad hwn mae’r Gronfa eisoes wedi caffael un rheolwr ecwiti goddefol ar gyfer 
cronfeydd Cymru fel y nodir isod. Ar hyn o bryd mae’r cronfeydd hyn y tu allan i WPP, ond bydd y 
trefniadau monitro yn dal i gael eu cyflawni ar ran pawb gan WPP. 
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Mae’r Gronfa yn bwriadu buddsoddi’r rhan fwyaf o’i hasedau eraill yn WPP ond bydd yn cadw rhai 

gweddillion arian yn y gronfa. Cedwir y cyfrifoldeb am y strategaeth fuddsoddi gan y Gronfa gyda 

chyngor gan reolwr/gweithredwr y gronfa ac unrhyw gynghorwyr proffesiynol perthnasol eraill. 

Strwythur a threfniadau llywodraethiant WPP 

Mae WPP wedi penodi gweithredydd trydydd parti a awdurdodwyd gan yr FCA (Link Fund 

Solutions) i ddarparu cyfres o is-gronfeydd buddsoddi y bydd asedau’r cronfeydd cyfranogol yn 

cael eu buddsoddi ynddynt.  

Sefydlir Cyd Bwyllgor Llywodraethiant (JGC) yn ffurfiol i oruchwylio’r gweithredydd. Mae JGC yn 
cynnwys wyth cadeirydd – un o bob un o’r wyth cronfa gyfranogol. Mae’r trefniant hwn yn cynnig 
atebolrwydd i’r gweithredydd yn ôl i awdurdodau gweinyddu unigol. Mae’n gweithredu trwy 
drefniant ‘Un Gronfa, Un Bleidlais’, er mai’r bwriad yw y gwneir unrhyw benderfyniadau trwy 
gonsensws lle bynnag y bo hynny’n bosib. 
  
Mae’r JGC yn cynnal trafodaethau rheolaidd gyda’r gweithredydd o ran yr is-gronfeydd penodol y 
dylid eu sefydlu o fewn WPP, ar y cychwyn ac yn barhaus wedi hynny.  
 
Mae swyddogion o bob awdurdod gweinyddu yn mynychu cyfarfodydd y JGC (heb hawl 
pleidleisio). Mae’r swyddogion yn cynghori’r JGC ar sefydlu a monitro’r gwahanol is-gronfeydd yn 
ogystal â chysylltu’n uniongyrchol â’r gweithredydd i drafod unrhyw faterion buddsoddi o ddydd i 
ddydd. Mae cynrychiolwyr cronfeydd ar y JGC yn adrodd yn ôl i Bwyllgorau Pensiynau eu priod 
gronfeydd unigol, a fydd yn gyfrifol am fodloni eu hunain fod y trefniadau cronni cyffredinol a 
gweithrediad y JGC yn gweithio’n effeithiol. 
 
Mae’r Bwrdd Pensiynau lleol hefyd yn chwilio am sicrwydd ar agweddau o reolaeth 
buddsoddiadau’r Gronfa a chaiff gwaith craffu allanol a diwydrwydd dyladwy ffurfiol y gweithredydd 
a’r ymddiriedolwyr hefyd eu cyflawni gan yr FCA yn eu rôl yn rheoleiddiwr.  
 
Mae’r gweithredydd yn gyfrifol am ddewis a chontractio gyda rheolwyr buddsoddi ar gyfer pob un 
o’r is-gronfeydd yn ogystal â phenodi darparwyr gwasanaethau eraill megis gwasanaethwr asedau 
ymddiriedol yn ôl y galw. Bydd bondiau rhestredig ac ecwitis yn cael eu buddsoddi trwy Gynllun 
Cytundebol Awdurdodedig (ACS) yn y DG er mwyn elwa o natur dreth dryloyw y cyfrwng. Efallai y 
bydd cyfryngau eraill yn fwy ar gyfer rhai mathau eraill o ddosbarthiadau asedau. Yn ogystal ag 
ystyried y dewisiadau gyda’r gweithredydd, byddwn hefyd yn cymryd cyngor allanol ar y dynesiad 
terfynol y bwriadwn ei fabwysiadu o safbwynt effeithlonrwydd treth a chydymffurfiaeth gyfreithiol. 
  
O dan y strwythur arfaethedig, bydd yr addod yn dal teitl cyfreithiol asedau WPP. Mae’r 
gweithredydd yn gyfrifol am reoli a gweithredu WPP, gan gynnwys gwneud y contractau cyfreithiol 
gyda’r rheolwyr buddsoddi.  
Bydd y gweithredydd yn darparu a gweithredu nifer o gyfryngau buddsoddi gwahanol er mwyn 
galluogi’r cronfeydd cyfranogol i fuddsoddi ar y cyd. Mae’r gweithredydd yn gyfrifol am ddewis a 
chontractio gyda’r rheolwyr buddsoddi ar gyfer rheoli’r asedau gwaelodol. Maent yn gyfrifol hefyd 
am weinyddu’r cyfryngau o ran prisio unedau, prisio, trin llifiau arian i mewn ac allan o’r gwahanol 
is-gronfeydd, prosesu masnach ac adrodd ar berfformiad.  
Maent hefyd yn gyfrifol am ddiwydrwydd dyladwy o safbwynt archwilio, cyfreithiol a threthiannol ar 
gyfer y gwahanol is-gronfeydd a hefyd am ethol ymddiriedolydd i WPP.  



Bydd WPP hefyd yn caffael cyngor cyfreithiol a threthiannol allanol annibynnol yn ôl y galw i’w 

cefnogi yn eu perthynas gyda’r gweithredydd. 

 
 
6. Buddsoddi cyfrifol ac i ba raddau y rhoddir ystyriaeth i ffactorau anariannol wrth ddewis, 
cadw a gwireddu buddsoddiadau 
  
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn fuddsoddwr hirdymor sy’n ceisio darparu cronfa bensiwn 
gynaliadwy ar gyfer yr holl ran-ddeiliaid. 
Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin, sef awdurdod gweinyddu y Gronfa, ddyletswydd ymddiriedol i 
weithredu er lles gorau, hirdymor cyflogwyr ac aelodau cynllun y Gronfa.  
Mae Buddsoddi Cyfrifol yn rhan sylfaenol o strategaeth fuddsoddi gyffredinol  y Gronfa fel y’i 
cyflwynwyd yn y Datganiad Strategaeth Fuddsoddi hwn. Hynny yw, sicrhau’r enillion mwyaf posib 
yn amodol ar lefel dderbyniol o risg tra’n cynnig mwy o sicrwydd cost i gyflogwyr, a lleihau cost 
hirdymor y cynllun. Cred y Gronfa fod ystyried ffactorau Amgylcheddol, Cymdeithasol a 
Chorfforaethol (“ESG”) yn sylfaenol yn hyn o beth, yn enwedig felly pan maen nhw’n debygol o 
effeithio ar yr amcan buddsoddi cyffredinol.  
 
Mae dull y Gronfa o weithio yn ceisio sicrhau bod ystyried ffactorau ESG yn cael eu gwreiddio yn y 
broses fuddsoddi, gan ddefnyddio’r arfau gwahanol sydd ar gael i reoli risgiau ESG a manteisio ar 
gyfleoedd a gynigir gan ffactorau ESG.  
 
Egwyddorion buddsoddi cyfrifol craidd y Gronfa yw:  
1. Byddwn yn meddwl dros yr hirdymor er mwyn sicrhau enillion hirdymor cynaliadwy.  

2. Byddwn yn ceisio enillion cynaliadwy o asedau a reolwyd yn effeithiol.  

3. Byddwn yn defnyddio arfarniad buddsoddi hirdymor seiliedig ar dystiolaeth wrth wneud 
penderfyniadau i weithredu egwyddorion Buddsoddi Cyfrifol ac yn ystyried costau 
penderfyniadau Buddsoddi Cyfrifol yn unol â’n dyletswyddau ymddiriedol. 
 
Hyd yn hyn, agwedd gyffredinol y Gronfa at fuddsoddiadau Cymdeithasol oedd dirprwyo hyn i’w 
rheolwyr buddsoddi gwaelodol fel rhan o’u dyletswyddau ESG cyffredinol. Mae rheolwyr y Gronfa 
yn adrodd ar y mater hwn fel rhan o adolygiad ESG blynyddol y Gronfa. 
 
Ar hyn o bryd nid yw’r Pwyllgor Pensiynau yn rhoi ystyriaeth i ffactorau anariannol wrth ddewis, 
cadw neu wireddu ei fuddsoddiadau. Deallant na all y Gronfa eithrio buddsoddiadau er mwyn 
gweithredu boicotiaid, amddifadiad neu gosbau yn erbyn cenhedloedd eraill a diwydiannau 
amddiffyn y DG, ac eithrio pan roddodd y Llywodraeth gosbau, embargoau a chyfyngiadau 
cyfreithiol ffurfiol ar waith. 
 
 
 
7. Ymarfer hawliau (gan gynnwys hawliau pleidleisio) sydd ynghlwm wrth fuddsoddiadau 
 
Hawliau pleidleisio 
Mae’r Pwyllgor Pensiynau wedi dirprwyo’r defnydd o hawliau pleidleisio i’r rheolwr/wyr buddsoddi 
ar y sail y defnyddiant hwy y grymoedd pleidleisio gyda’r bwriad o gynnal a gwella gwerth hirdymor 
i gyfranddalwyr. I’r perwyl hwnnw, mae rheolwyr y Gronfa wedi cynhyrchu canllawiau ysgrifenedig 
o’u proses a’u harfer yn y cyswllt hwn. Caiff y rheolwyr eu hannog yn gryf i bleidleisio yn unol â’u 
canllawiau ar bob penderfyniad yng nghyfarfodydd cyffredinol blynyddol ac arbennig cwmnïau o 
dan Reoliad 7(2)(f).  
 
 
 
 



Stiwardiaeth 
Mae’r Pwyllgor Pensiynau wedi cytuno â’r egwyddor y bydd y Gronfa yn llofnodi’r Cod 
Stiwardiaeth a gyhoeddwyd gan y Cyngor Adrodd Ariannol. Maent yn disgwyl hefyd i Partneriaeth 

Pensiwn Cymru ac unrhyw reolwyr cronfeydd a benodir yn uniongyrchol gydymffurfio â’r Cod 
Stiwardiaeth. 
 
Cred y Gronfa mewn ymgysylltu ar y cyd ac mae’n aelod o’r Fforwm Cronfeydd Pensiwn 
Awdurdodau Lleol (LAPFF), sy’n gyfle iddi leisio barn ar y cyd ar draws nifer o faterion 
llywodraethiant corfforaethol. 
 
 
8. Egwyddorion Myners  
 
Er na chyfeirir atynt yn benodol yn y Rheoliadau, mae’r Gronfa yn parhau i asesu ei 

chydymffurfiaeth ag Egwyddorion Llywodraethu Buddsoddi Da Myners. Ceir datganiad sy’n 

cyflwyno asesiad o gydymffurfiaeth yn Atodiad B. 

 
9. Cyngor a gymerwyd 
 
Wrth greu’r datganiad hwn, cymerodd y Gronfa gyngor gan ei Swyddogion, ei Chynghorydd 

Buddsoddi Annibynnol a’i Hactwari, Mercer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atodiad A 

 
 

Meincnod (%) 

 

Ystod (%) 

Ecwitis DU 25.0 23.5 – 26.5 

Ecwitis Tramor 30.0 28.5 – 31.5 

Ecwitis Byd-eang 20.0 10.0 – 30.0 

Eiddo Lled Ewrop 15.0 10.0 – 20.0 

Incwm Sefydlog 10.0 5.0 – 15.0 
 

CYFANSWM 

 

100.0 
 

 

 

Ecwitis Tramor 

  

Meincnod (%) 

 

Ystod (%) 

Gogledd America 

Siapan 

Gwledydd Datblygiedig y 

Môr Tawel (heb Siapan) 

Marchnadoedd sy’n Amlygu 

13.0 

3.5 

 

3.5 

10.0 

10.0 - 20.0 

0.0 - 10.0 

 

0.0 - 10.0 

5.0 - 15.0 
 

CYFANSWM 

 

30.0 
 

  

 

Incwm Sefydlog 

 

Meincnod (%) 

 

Ystod (%) 

 

Bondiau Corfforaethol y DU 
 

 

10.0 

   

 

5.0 - 15.0 

 
 

CYFANSWM 

 

10.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atoniad B 

6 Egwyddor Myners a Rhestr Gyfeirio Cydymffurfiaeth 

1. Proses Benderfynu Effeithiol    

   
Diffinio’r sawl sy’n gwneud 

penderfyniadau Buddsoddi 
Wedi’i gynnwys yn y Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (ISS) 

   
Ystyried a oes gan yr aelodau 

sgiliau digono 

Hyfforddiant – seminar aelodau LGC, cynadleddau LAPFF a PLSA, 
diwrnodau hyfforddiant rheolwyr buddsoddiadau, diwrnodau 
hyfforddiant Sefydliadau Cyflogwyr. Cynlluniau hyfforddi yn lle. 

   

Pennu a yw’r hyfforddiant a 

ddarperir yn briodol 

 

Hyfforddiant – seminar aelodau LGC, cynadleddau LAPFF a PLSA, 
diwrnodau hyfforddiant rheolwyr buddsoddiadau, diwrnodau 
hyfforddiant Sefydliadau Cyflogwyr. Cynlluniau hyfforddi yn lle.. 

   Asesu a yw'r cymorth staffio mewnol 
yn ddigonol 

Staff wedi’u hyfforddi’n gymwys ac yn meddu ar y cymwysterau 
cymwys. Cynlluniau hyfforddi yn lle. 

   
Sefydlu pwyllgor 
buddsoddiadau ac iddo 
gylch gorchwyl addas 

Sefydlwyd Pwyllgor Pensiwn â chylch gorchwyl y cytunwyd arno. 

   
Llunio cynllun busnes 

 

Cynllun busnes wedi'i gyhoeddi. Caiff Adroddiad Prisiant Actiwaraidd, 
Adolygiad o’r Strategaeth Fuddsoddi, Datganiad Strategaeth Cyllido a 
Datganiad Strategaeth Fuddsoddi eu diweddaru a’u cynhyrchu bob tair 
blynedd 

 
Rhoi blaenoriaeth i 
benderfyniadau strategol ar 
ddyrannu asedau 

Cynhaliwyd astudiaeth asedau/rhwymedigaeth i bennu dyraniad yr 
asedau ar ôl cael trafodaethau llawn 

 
Pob dosbarth o ased a ganiateir 
gan y rheoliadau wedi cael eu 
hystyried 

Rhoddwyd ystyriaeth i eiddo a gwnaed y penderfyniad. Bydd 
dosbarthiadau eraill o asedau yn cael eu hystyried yn y dyfodol 

 
Dyraniad yr asedau yn cydweddu a’r 
rhwymedigaethau a’r gofyniad i 
amrywio 

Cynhaliwyd astudiaeth asedau/rhwymedigaeth i bennu dyraniad yr 
asedau ar ôl cael trafodaethau llawn. 

 
Contractau ar wahân ar gyfer 
gwasanaethau actiwaraidd a chyngor 
ar fuddsoddi 

Cytundebau ar wahân ar gael ar hyn o bryd 

 

 Pennu cylch gorchwyl Manylion clir wedi’u cyhoeddi 

 
Pennu rôl swyddog Adran 151 
mewn perthynas ag 
ymgynghorwyr 

Rôl Swyddog Adran 151 wedi’i egluro yn y cyfansoddiad 

 Y gweithdrefnau tendro wedi’u dilyn 
heb y cyfyngiad ar gostau Y tendro wedi’i gynnal eleni 

   Egwyddor Gyffredinol 1 Cydymffurfio’n llawn 

 



2. Amcanion Clir    

   
Gosod amcan buddsoddi cyffredinol sy’n benodol 
yn unig i rwymedigaethau’r gronfa 

Meincnod wedi'i deilwra yn dilyn astudiaeth atebolrwydd 
asedau. 

   Pennu’r paramedrau ar gyfer cyfraniadau’r 

cyflogwr 
Amcanion clir wedi’u hamlinellu yn y ISS 

   Nodi’r ymagwedd at risgiau a therfynau Wedi’i hamlinellu’n glir yn y ISS 

   Clustnodi’r disgwyliadau o ran perfformiad ac 

amseriad y gwerthusiad 
Wedi’i hamlinellu’n glir yn y ISS 

   
Defnyddio meincnod grŵp cymheiriaid at 

ddibenion cymharu yn unig 
Yn digwydd 

 Mae mandad ysgrifenedig wedi'i gynnwys mewn 
contract rheoli sy'n cynnwys elfennau a nodir. 

Diweddarwyd y cytundeb, mae’r ISS yn glir ynghylch y 
materion hyn 

 Y cyfyngiadau ar y math o fuddsoddiadau yn unol 

â’r rheoliadau 
Yn digwydd 

 Rhoi rhesymau os caniateid comisiynau meddal Ni defnyddiwyd 

   Egwyddor Gyffredinol 2 Cydymffurfio’n llawn  

   

 3. Risg a Dyledion    

   Wrth osod ac adolygu’r strategaeth buddsoddi, 
dylid ystyried y fath a strwythur o’r dyledion 

Mae astudiaeth llawn o’r asedau a dyledion yn cael ei 
gyflawni wedi’r prisiad bob tair blynedd, a chyn gosod ac 
adolygu y strategaeth buddsoddi. 

   
Dylid ystyried y goblygiadau i’r trethdalwyr lleol, 
cryfder y cyfamod i’r cyflogwyr, y risg o 
ddiffygdalu a’r risg hirhoedledd. 

Mae hyn yn gynwysedig yn yr astudiaeth o asedau a 
dyledion a’r strategaeth buddsoddi. 

   Egwyddor Gyffredinol 3 Cydymffurfio’n llawn 

 

 

 

 

 

 

 



4. Asesau Perfformiad  

 Ystyried a yw’r meincnodau mynegai a 
ddewiswyd yn briodol 

Wedi cael ei ystyried a chaiff y perfformiad ei fesur yn erbyn 
y meincnod a mynegeion y farchnad 

 Y cyfyngiadau o ran gwyro oddi wrth y 
mynegeion yn berthnasol Wedi rhoi ystyriaeth lawn ac yn y ISS 

 Ystyried rheolaeth weithredol neu reolaeth 

oddefol Wedi rhoi ystyriaeth lawn ac yn y ISS 

 
Y targedau a rheolyddion risgiau yn 
adlewyrchu’r perfformiad a ddisgwylir Wedi rhoi ystyriaeth lawn ac yn y ISS 

 Strwythur ffurfiol ar gyfer monitro rheolaidd ar 

waith 

Darperir adroddiad rheolaidd ar elw’r gronfa gan sefydliad 

annibynnol 

 Trefniadau ar gael i asesu’r gweithdrefnau a 
phenderfyniadau’r aelodau 

Adroddiadau archwilio a phrisiant. Gweithdrefn Gwerth 

Gorau. 

 Trefniadau cyffelyb wedi’u sefydlu ar gyfer 
ymgynghorwyr a rheolwyr 

Y Pwyllgor a’r swyddogion yn monitro/adolygu yn rheolaidd 
y rheolwyr a’r Ymgynghorydd. 

 Egwyddor Gyffredinol 4 Cydymffurfio’n llawn 

   

5. Perchnogaeth Atebol  

   Ymgorffori Egwyddorion yr UD ar weithredu yn 
y mandadau 

Adroddiadau’r ceidwaid ar y camau gweithredu corfforaethol 

a gymerwyd 

   Cyflogi asiantaethau pleidleisio allanol os bydd 

yn briodol 

Polisi Llywodraethu Corfforaethol chryf ar gael drwy’r 
rheolwr buddsoddiadau 

   Adolygu strategaethau’r rheolwr Ein polisi ein hunain ar waith 

   Sefydlu ffordd o fesur effeithiolrwydd Paratoir adroddiadau’n rheolaidd 

   Egwyddor Gyffredinol 5 Cydymffurfio’n llawn 

 

 

 

 

 



6. Tryloywder ac Adroddi  

   ISS yn cael ei ddiweddaru fel y pennwyd 
Yn digwydd. Wedi’i  gynnwys yn yr Adroddiad 

Blynyddol 

   Ymgynghori ynghylch newidiadau Yn digwydd. Ymgynghori bob blwyddyn 

   Hysbysu rhanddeiliaid am newidiadau 
Yn digwydd. Wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad 

Blynyddol 

   Cyhoeddi newidiadau i’r ISS a’r manylion ynghylch cael 
copi 

Yn digwydd. Wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad 

Blynyddol 

   Clustnodi’r wybodaeth am fonitro sydd i’w hadrodd 
Yn digwydd. Wedi’i chynnwys yn y ISS a pharatoir 
adroddiadau fel y rhagnodwyd 

   Hysbysu aelodau’r Cynllun am ddata monitro allweddol a 
chydymffurfiaeth a’r egwyddorion 

Yn digwydd. Wedi’i chynnwys yn y ISS 

   Egwyddor Gyffredinol 6 Cydymffurfio’n llawn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


