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Rhagarweiniad 
  

Gweinyddir Cronfa Bensiwn Dyfed gan Gyngor Sir Caerfyrddin (y corff 
gweinyddu). Mae'n ofynnol fod yr holl gronfeydd Cynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol yng Nghymru a Lloegr yn cyhoeddi Polisi Llywodraethu, yn unol â Rheoliad 
73A o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997. Mae'r rheoliad hwn 
wedi cael ei ddisodli gan Reoliad 31 o Reoliadau CPLlL (Gweinyddu) 2008 a 
rheoliadau 2013. Yn ogystal, un o ofynion allweddol Deddf Pensiynau'r 
Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 yw bod pob Awdurdod Gweinyddu yn y Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol yn ffurfio Bwrdd Pensiwn Lleol. 
 
Lluniwyd y polisi hwn gan y corff gweinyddu mewn ymgynghoriad â'r personau 
priodol sydd â diddordeb. 
 
 
 
Diben y Polisi Llywodraethu 

   

Mae'n ofynnol dan y rheoliadau ynghylch polisïau llywodraethu fod awdurdod 
gweinyddu, ar ôl ymgynghori â'r personau priodol, yn llunio, cynnal a chadw, 
cyhoeddi ac adolygu'n barhaus ddatganiad ysgrifenedig sy'n pennu: 
 

 a yw'r awdurdod yn dirprwyo'i swyddogaeth, neu ran o'i swyddogaeth, o 
ran cynnal a chadw'r gronfa bensiwn i bwyllgor, is-bwyllgor neu un o 
swyddogion yr awdurdod, os yw'n gwneud hynny: 
 

 pa mor aml y mae'r pwyllgor neu'r is- bwyllgor yn cyfarfod 
 

 telerau, strwythur a gweithdrefnau gweithrediadol y cynllun 
dirprwyo 
 

 a yw'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr 
yr awdurdodau cyflogi (gan gynnwys cyflogwyr nad ydynt yn 
perthyn i'r cynllun) neu aelodau o'r cynllun ac os felly, a oes gan 
y cynrychiolwyr hynny yr hawl i bleidleisio 

 

 i ba raddau y mae'r trefniadau dirprwyo, neu ddiffyg dirprwyo, yn 
cydymffurfio â'r arweiniad a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac, os 
nad yw'n cydymffurfio llwyr, y rhesymau dros beidio â chydymffurfio. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Llywodraethu Cronfa Bensiwn Dyfed  
 
Yn unol â chyfansoddiad Cyngor Sir Caerfyrddin, mae'n rhaid sefydlu pwyllgor 
pensiwn ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed a fydd: 
 

 Penderfynu ar yr holl faterion polisi a chyfeiriad strategol yn ymwneud â 
buddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn 
 

 Adolygu a monitro perfformiad buddsoddi’r Gronfa 
 

 Adolygu a phenderfynu ar holl faterion y gronfa sy’n ymwneud â Phrisio’r 
Gronfa Bensiwn 
  

 Penderfynu ar bolisi a materion strategol Awdurdod Gweinyddu’r Gronfa 
Bensiwn 
 

Caiff materion gweithredol y Swyddogaethau Buddsoddi a Gweinyddu eu dirprwyo 
i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol.  
 
Mae’r pwerau a ddirprwyir i Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol ar gyfer 
Gweinyddu Pensiwn, yn unol â Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
1997 neu ddeddfwriaeth ddiwygio olynol, yn cynnwys:  
 

 

     Casglu cyfraniadau gweithwyr a chyflogwyr gan gyflogwyr sy’n rhan o’r 
cynllun 
 

 Gwneud taliadau mewn perthynas â budd-daliadau'r cynllun 
 

 Casglu a gwneud taliadau trosglwyddo pensiwn fel y dewisir gan 
aelodau’r cynllun 
 

 Penderfynu ar ddisgresiwn nad yw’n ymwneud â pholisi, fel Awdurdod 
Cyflogi/Gweinyddu Pensiwn 
 

 Ymgymryd â phenderfyniadau Cam 1 ynghylch anghydfodau sy’n codi 
o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu’r ddeddfwriaeth gysylltiedig 
 

 Diweddaru a chynnal a chadw gwefan y Gronfa 
www.cronfabensiwndyfed.org.uk 
 

 Cynnal a chadw'r cofnodion aelodaeth a'u diweddaru 
 

 Cyfrifo ac awdurdodi taliadau budd-dal 
 

 Darparu data ynghylch yr aelodaeth at ddibenion prisio actiwaraidd 
 

 Paratoi a chynnal a chadw Datganiad Polisi Cyfathrebu a Datganiad 
ynghylch y Strategaeth Gweinyddu Pensiynau. 

 
 
Bydd Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol yn derbyn gweithwyr awdurdodau a 
chyrff a ragnodir yn y Rheoliadau i Gronfa Bensiwn Dyfed, yn amodol ar 
Gytundeb Derbyn cymeradwy ac yn amodol ar unrhyw indemniadau 
angenrheidiol fel sy'n briodol. 
  
 
 

http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/


 
 
Y Pwyllgor Pensiwn 
 
Cylch Gorchwyl 

 
 

 Gweithredu cyfrifoldebau'r Cyngor Sir o ran rheoli Cronfa Bensiwn 
Dyfed, gan gynnwys rheoli'r gwaith gweinyddu budd-daliadau a rheoli 
asedau'r Gronfa yn strategol 
 

 Cyfarfod o leiaf bob chwarter neu fel arall, fel y bo'n briodol 
 

 Rhoi Adroddiad Blynyddol ar sefyllfa'r Gronfa a'r gwaith buddsoddi yn 
ystod y flwyddyn erbyn 30 Medi bob blwyddyn 
 

 Bod â chyfrifoldeb cyffredinol am y polisi buddsoddi a monitro'r 
perfformiad cyffredinol 
 

 Adolygu'r trefniadau llywodraethu a'r defnydd effeithiol o'r 
ymgynghorwyr er mwyn sicrhau bod proses penderfynu dda ar waith 
 

 Derbyn adroddiadau rheolaidd ynghylch gweinyddu'r cynllun er mwyn 
sicrhau y bodlonir ac y cydymffurfir â safonau arferion gorau a bod wedi'i 
fodloni fod y Gronfa'n cael ei rhedeg yn effeithiol a chyfiawnhau hynny i'r 
holl randdalwyr gan gynnwys Cyflogwyr y Gronfa 
 

 Penodi Rheolwyr Buddsoddi sy'n cyflawni swyddogaethau sy'n 
ymwneud â rheoli buddsoddiadau'r Gronfa 
 

 Penodi Ceidwaid y Gronfa, ymgynghorydd mesur perfformiad, actiwari, 
ymgynghorydd annibynnol a darparwr Cyfraniadau Gwirfoddol 
Ychwanegol 
 

 Cymeradwyo Datganiad Strategaeth Gyllido a Datganiad Strategaeth 
Fuddsoddi. 

 
 

Aelodaeth 
 

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys y canlynol: 
 

 tri aelod (un yn Gadeirydd) ) yn ogystal â dirprwy a enwebwyd i 
weithredu yn absenoldeb un o'r aelodau. Mae gan bob un o aelodau'r 
Pwyllgor hawl i bleidleisio ac enwebir pob un aelod o'r Pwyllgor a'r 
dirprwy gan Gyngor Sir Caerfyrddin sef yr Awdurdod Gweinyddu a 
hynny, o blith ei aelodau etholedig. Mae'n rhaid bod o leiaf dri aelod yn 
bresennol ym mhob un o gyfarfodydd y pwyllgor  

 

 o leiaf ddau swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin o’r Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol, 
Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn ac y rheolwr pensiynau 
 

 yr ymgynghorydd annibynnol. 
 
 



 
 

Bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, sef Trysorydd Cronfa Bensiwn 
Dyfed, hefyd yn cadw'r holl gyfrifon a chofnodion angenrheidiol mewn perthynas 
â'r Gronfa. 
 
Mae Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn a swyddogion tîm y 
Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn yn cynorthwyo'r Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol a Pennaeth Gwasanaethau Ariannol â'i 
gyfrifoldebau o ran monitro ac adolygu buddsoddiadau'r Gronfa gan gynnwys: 
 
  

 llunio a chynnal a chadw cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed gan gynnwys 
paratoi Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed 

 

 llunio a dosbarthu Newyddlen flynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed 
 

 gwasanaethu yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Buddsoddi 
 

 cynnal trafodaethau yn rheolaidd ag ymgynghorwyr, rheolwyr 
buddsoddi a cheidwaid y Gronfa 
 

 monitro a chysoni cofnodion y rheolwr buddsoddi a'r ceidwaid 
 

 llunio a chynnal a chadw Datganiad  Strategaeth Fuddsoddi y 
Gronfa, y Datganiad Strategaeth Gyllido, y Polisi Llywodraethu a 
chydymffurfio â gofynion adolygiad Myners 
 

 monitro gweithgareddau a pherfformiad rheolwyr buddsoddi'r Gronfa 
gan gynnwys cydymffurfiaeth ag amcanion polisi a pherfformiad 
 

 dehongli'r ddeddfwriaeth newydd a gwneud ymchwil yng nghyswllt 
buddsoddiadau a chyfrifon y Gronfa 
 

 monitro gwaith llywodraethu corfforaethol y Gronfa gan gynnwys 
mynychu Fforwm Cronfeydd Pensiwn yr Awdurdodau Lleol (LAPFF) 
 

 trefnu a darparu hyfforddiant priodol ar gyfer aelodau'r pwyllgor. 
 
 
 
Cyfarfodydd y Pwyllgor 
 

Mae'r Pwyllgor Buddsoddi'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r cyfarfodydd 
yn cael eu cynnal yn Sir Gaerfyrddin. 
 
Anfonir agenda, cofnodion y cyfarfod blaenorol ac adroddiadau ysgrifenedig at 
bob aelod o'r Pwyllgor cyn bob cyfarfod gan yr Uned Gwasanaethau 
Democrataidd. Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor, bydd ei aelodau yn cael 
adroddiadau a gyflwynir gan Swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin, yr 
Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol ac unrhyw berson arall y mae'r Pwyllgor 
yn ei wahodd i siarad yn y cyfarfod. Cofnodir penderfyniadau'r Pwyllgor yn ffurfiol 
gan yr Uned Gwasanaethau Democrataidd. 
 



Yn ystod y flwyddyn cynhelir cyfarfodydd gyda Chyfarwyddwyr Cyllid y tri Chyngor 
Sir, lle trafodir perfformiad y Gronfa ac eitemau eraill yr ymdriniwyd â hwy yng 
nghyfarfod y Pwyllgor. Bydd materion sy'n cael eu codi yn y cyfarfod hwn ac sydd 
angen i'r Pwyllgor wybod amdanynt yn cael eu trafod yng nghyfarfod dilynol y 
Pwyllgor. 
 

Y Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol (CYB) 

 

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi ymrwymo i gysylltu mor eang â phosibl â phob 
rhanddaliwr ynghylch trefniadau ymgynghori a chyfathrebu. Cyn penderfynu ar 
unrhyw newidiadau pwysig o ran polisi ymgynghorir â'r holl gyflogwyr sy'n cymryd 
rhan, â chynrychiolwyr yr Undebau Llafur ac â chynrychiolydd yr aelodau sydd 
wedi ymddeol. 
 
Cynhelir Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol (CYB) yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r CYB 
yn agored i'r holl gyflogwyr sy'n cymryd rhan, i gynrychiolydd yr aelodau sydd 
wedi ymddeol ac i gynrychiolwyr yr Undebau Llafur. Bydd cyrff sydd â diddordeb 
yn cael gwybod ymlaen llaw am y CYB. Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Pensiwn, y 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol, 
Ymgynghorwyr y Gronfa a'r Rheolwyr Buddsoddi yn bresennol. 
 

Bwrdd Pensiwn Lleol 

 
Bydd gan y Bwrdd rôl oruchwylio/cynorthwyo yn hytrach na rôl gwneud 
penderfyniadau. Mae'n helpu'r Awdurdod Gweinyddu (Cyngor Sir Caerfyrddin) i 

sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r rheoliadau a'r gofynion gan y Rheoleiddiwr 
Pensiynau a'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ac i ofalu bod y Gronfa'n cael 
ei rheoli a'i gweinyddu mewn modd effeithiol ac effeithlon. 
 
Mae'n rhaid i'r Bwrdd gynnwys nifer cyfartal o gynrychiolwyr aelodau'r cynllun a 
chynrychiolwyr y cyflogwyr. Mae gan Fwrdd Cronfa Bensiwn Dyfed 3 
chynrychiolydd o blith aelodau'r cynllun a 3 chynrychiolydd o blith y cyflogwyr 
ynghyd ag aelod annibynnol sydd hefyd yn Gadeirydd y Bwrdd. 
 
 
DATGANIAD CYDYMFFURFIAETH Y LLYWODRAETHU 
 
Mae’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn ymrwymedig i sicrhau bod holl 
bwyllgorau’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn gweithredu’n unol â safonau 
arferion gorau a hynny’n gyson. Felly, yn ogystal â’r gofyniad rheoleiddio i lunio’r 
Polisi Llywodraethu hwn, cafodd Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
1997 eu diwygio ymhellach ar 30 Mehefin 2007 i fynnu bod awdurdodau 
gweinyddu yn adrodd ar y graddau y cydymffurfir â set o egwyddorion arfer gorau 
sydd i gael eu cyhoeddi gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, a lle mae 
awdurdod wedi dewis peidio â chydymffurfio, nodi’r rhesymau pam hynny. Atodir 
Datganiad Cydymffurfio Cronfa Bensiwn Dyfed â’r Trefniadau Llywodraethu yn 
Atodiad I. 
 
Bydd y Polisi Llywodraethu hwn yn cael ei ddiweddaru pan fydd angen a’i adolygu 
o leiaf yn flynyddol. Cafodd ei adolygu ddiwethaf yn 2018.  
 


