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RHAGAIR GAN Y CADEIRYDD 
Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed eleni.  
Dewiswyd thema eleni, sef “Cefnogi Buddsoddi Cyfrifol”, oherwydd bod ffactorau economaidd, cymdeithasol a 
llywodraethu bellach yn un o'r prif ystyriaethau wrth wneud penderfyniadau buddsoddi yn y Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol. Fel y nodais yn adroddiad blynyddol y llynedd, gwnaethom gymeradwyo buddsoddiad o 5% o'r Gronfa 
mewn ased cynhyrchu incwm amgen. Gallaf gadarnhau bellach bod gan eich cronfa fuddsoddiadau yng Nghronfa Incwm 
Amgen Strategol BlackRock UK lle mae rhai o'r strategaethau craidd yn y sector ynni adnewyddadwy a nifer o wahanol 
sectorau sy'n cael effaith uniongyrchol ar gymunedau lleol gan gynnwys gofal iechyd a thai cymdeithasol. Yn ystod 2019-
20 byddwn hefyd yn ystyried buddsoddi yn y Gronfa Olrhain Ecwiti Carbon Isel BlackRock. Bydd rhagor o wybodaeth 
ar gael maes o law! 
Yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019 gwelwyd perfformiad buddsoddi cryf parhaus ar gyfer asedau'r Gronfa gan 
sicrhau elw o 6.5%. O ganlyniad i hyn gwerth yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn yw £2.6bn. Rydym ymhell o fod yn 
hunanfodlon ynghylch y perfformiad hwn, gan fod cyfnod ansicr o'n blaenau felly mae'r Pwyllgor Pensiwn yn parhau i 
fonitro'r portffolios buddsoddi'n ofalus. Mae rhagor o fanylion i'w cael yn Adran 2 – Polisi Buddsoddi ac Adroddiadau 
Perfformiad. 
Rydym wedi parhau i weithio gyda'r saith cronfa arall yng Nghymru fel rhan o Bartneriaeth Pensiwn Cymru. Yn y pen 
draw, byddwn yn cyfuno'r rhan fwyaf o'n hasedau buddsoddi â'r cronfeydd eraill er mwyn sicrhau arbedion ffi gan y 
rheolwyr buddsoddi. Eleni symudwyd y portffolios cyntaf i Bartneriaeth Pensiwn Cymru. Gwnaethom symud ein 
buddsoddiadau ecwiti byd-eang Columbia Threadneedle a Baillie Gifford (tua £590m) i'r Gronfa Tyfu Byd-eang. Mae'r 
cam cyntaf hwn wedi sicrhau arbedion o tua £1miliwn y flwyddyn dros y tymor hir. Rwyf i a swyddogion yn ymwneud 
llawer â'r gwaith o fonitro perfformiad y gronfa a chadw golwg ar arbedion a chostau gan mai Cyngor Sir Caerfyrddin 
yw awdurdod cynnal Partneriaeth Pensiwn Cymru ac rwy'n aelod o'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu.   
Rydym bellach yn dechrau ar waith pwysig y prisiad actiwaraidd tair blynedd, a fydd yn pennu cyfraddau cyfrannu'r 
cyflogwyr ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Rydym yn parhau i weithio gyda'n hactiwari, Mercer, a byddaf yn rhoi gwybod 
am ganlyniadau'r prisiad yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.  
Mae Fy Mhensiwn Ar-lein yn parhau i fod yn adnodd hanfodol i'n haelodau newid eu manylion personol, gweld y pensiwn 
sydd wedi'i gronni hyd yn hyn a rhagweld pa bensiwn y gallent ei gael yn y dyfodol. Mae rhagor o fanylion i'w cael yn 
Adran 3 – Adroddiad Gweinyddu'r Gronfa. Erbyn hyn mae 48 o gyflogwyr gweithredol yng Nghronfa Bensiwn Dyfed a 
47,250 o aelodau (18,344 o weithwyr presennol, 13,187 o bensiynwyr a 15,719 o aelodau gohiriedig).  
Ym myd ehangach Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, mae nifer o heriau a chyfleoedd ar y gorwel y mae'r pwyllgor a'r 
swyddogion yn cadw llygad arnynt. Mae'r rhain yn cynnwys ymgynghoriadau ar Daliadau Ymadael, Bargen Deg a 
Phrisiadau Pedair Blynedd a hefyd achos McCloud a'i effaith bosibl ar addasiadau i'r Cynllun fel rhan o'r mecanwaith 
Cap Cost. Mae'r Gronfa'n chwarae rhan weithredol wrth ymateb i'r materion hyn ac ymdrin â nhw ac mae'n disgwyl yn 
eiddgar am y gwahanol ganlyniadau. 
Yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2019 bu un newid i aelodaeth y Pwyllgor Pensiwn. Croesawyd y Cynghorydd Rob 
Evans i'r Pwyllgor ym mis Chwefror 2019. Gadawodd y Cynghorydd John Prosser y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn a 
diolchwn iddo am ei gyfraniad gan ddymuno'n dda iddo yn y dyfodol.  
Unwaith eto hoffwn ddiolch i aelodau'r Pwyllgor Pensiwn eleni sydd wedi ymateb i'r her o ddarparu trefn lywodraethu, 
stiwardiaeth a chyfeiriad ar gyfer y Gronfa. Hoffwn hefyd ddiolch i'r uwch-reolwyr a'r swyddogion yn y timau Gweinyddu 
a Buddsoddi am eu hymroddiad a'u gwaith caled wrth iddynt weithio tuag at ddarparu gwasanaeth o ansawdd yn ystod 
y flwyddyn.  

Gallaf eich sicrhau bod y Gronfa yn cydnabod bod y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn parhau 
i fod yn gynllun pensiwn buddion diffiniedig uchel ei werth ac o ansawdd uchel ar gyfer 
gweithwyr y sector cyhoeddus. Mae heriau mewn perthynas â'r cynllun o ran costau a bod yn 
gynaliadwy ac yn fforddiadwy, ond rydym mewn sefyllfa gystal â chronfeydd eraill i wynebu'r 
heriau hyn.

Cynghorydd Elwyn Williams 
Cadeirydd y Pwyllgor Pensiwn
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CYFLWYNIAD 
Mae'r pwyllgor pensiwn, yr ymgynghorydd a'r swyddogion yn ymgysylltu'n rheolaidd â'n rheolwyr buddsoddi i fonitro eu 
perfformiad a chael gwybodaeth am eu mesurau cynaliadwyedd a llywodraethu. Mae'r adroddiadau a gyflwynir ganddynt 
yn cynnwys sut y maent yn buddsoddi ac yn ymgysylltu â chwmnïau a sut y maent yn llywodraethu eu hunain. 
Rydym i gyd yn ymwybodol o'n rhwymedigaethau i fuddsoddi'n gyfrifol a'r risgiau sy'n gysylltiedig â ffactorau amgylcheddol 
gan gynnwys newid yn yr hinsawdd. O ganlyniad, fel y nododd y Cadeirydd yn ei ragair, rydym yn adolygu ein buddsoddiadau 
gyda'n rheolwyr ac yn ystyried opsiynau carbon isel. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd yn adroddiad 
blynyddol blwyddyn nesaf.   
Eleni cafwyd mwy o ofynion llywodraethu ac adrodd ar draws y Gronfa, ac ar yr un pryd mae'r ymdrechion i wella arbedion 
effeithlonrwydd a thryloywder wedi parhau drwy adrodd mwy am berfformiad a'r trefniadau ar y cyd i gyfuno buddsoddiadau. 
Fel y dywedodd y Cadeirydd, mae aelodaeth gyffredinol y Gronfa wedi cynyddu 1.5% yn ystod y flwyddyn i 47,250. Yr hyn 
sy'n amlwg yw bod nifer yr aelodau gweithredol wedi gostwng a bod nifer yr aelodau nad ydynt yn weithredol (pensiynwyr 
ac aelodau gohiriedig) wedi cynyddu 3.5%. Effaith net hyn yw bod cyfranogwyr gweithredol wedi gostwng i 39% o aelodaeth 
gyfan y gronfa erbyn hyn. Mae 28% o'r aelodaeth gyfan yn derbyn buddion pensiwn ac mae 33% arall yn derbyn buddion 
gohiriedig. Felly, nid yw'n peri syndod bod llwythi gwaith wedi parhau i gynyddu yn y rhan fwyaf o'r meysydd a bod dros 23,000 
o achosion wedi'u hystyried yn ystod y flwyddyn. Mae rhagor o fanylion i'w cael yn Adran 3 – Adroddiad Gweinyddu'r Gronfa.  
Mae'r tîm gweinyddu wedi ailddatblygu'r cyfleuster 'Fy Mhensiwn Ar-lein' i wella ymhellach brofiad yr aelodau. Mae dros 
20,000 o aelodau'r cynllun wedi manteisio ar y cyfleuster hwn. Gall aelodau gweithredol a gohiriedig o'r Cynllun ac aelodau 
sy'n bensiynwyr weld a diweddaru eu manylion sylfaenol, cael ffurflenni perthnasol a chael yr holl gyhoeddiadau ar unwaith, 
gan gynnwys eu datganiad blynyddol o fuddion, llythyrau newyddion a thaflenni ffeithiau. Mae swyddogaeth ychwanegol ar 
gyfer aelodau gweithredol yn eu galluogi i gyfrifo’u buddion ar adeg sy'n gyfleus iddynt er mwyn iddynt fynd ati i gynllunio ar 
gyfer ymddeol. Bydd pensiynwr yn gallu gweld manylion ei bensiwn, gwneud newidiadau o ran manylion ei gyfrif 
banc/cymdeithas adeiladu neu ei gyfeiriad, gweld ei gofnod taliadau a'i gôd treth, ei fanylion talu, slipiau talu, datganiadau P60 
a'i ddatganiadau ynghylch y cynnydd yn y pensiwn. Rwy'n annog yr holl aelodau i fanteisio ar yr adnodd gwerthfawr hwn. 
Roedd cyfarfodydd Partneriaeth Pensiwn Cymru rhwng y Cyd-bwyllgor Llywodraethu a'r Gweithgor Swyddogion wedi parhau 
yn ystod 2018-19. Rydym yn parhau i weithio fel grŵp colegaidd ac mae dros £6.5 biliwn wedi'i fuddsoddi erbyn hyn mewn 
ecwiti goddefol ac ecwiti byd-eang. Mae cynllun gwaith ar waith a bydd Polisi Buddsoddi Cyfrifol yn cael ei gymeradwyo gan 
y Cyd-bwyllgor Llywodraethu ym mis Medi 2019. Bydd gwefan yn gwbl weithredol erbyn y dyddiad hwn ac mae gwaith wedi 
dechrau ar Bolisi Llywodraethu. Yn ddiweddar, cwrddais ag uwch-weithiwr o'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth 
Leol fel rhan o'm rôl fel swyddog ar gyfer yr awdurdod cynnal. Roedd gwaith Partneriaeth Pensiwn Cymru hyd yn hyn wedi 
creu argraff dda arni a rhoddodd ganmoliaeth i ni am ein gwaith ar y cyd a'n gallu i ddod i gonsensws wrth wneud 
penderfyniadau. Bydd disgwyl i ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd i'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth 
Leol yn yr hydref 2019 ynghylch yr arbedion yr ydym wedi'u cyflawni hyd yn hyn a'r disgwyliadau yn y dyfodol o ganlyniad i 
gyfuno. 
Mae'r Gronfa yn parhau i ddarparu elw gwych ar fuddsoddiad, am 3 blynedd (11.5%), 5 mlynedd (9.8%) a 10 mlynedd 
(11.6%). Nid yn unig y mae hwn yn elw gwych mewn telerau absoliwt, ond mae hefyd wedi bod yn llawer uwch na chwyddiant 
(naill ai enillion a/neu brisiau) dros y cyfnodau hyn. Mae hyn yn bwysig gan mai'r rhwymedigaethau y mae angen i'r Gronfa 
eu talu yw'r buddion sy'n ddyledus i'r aelodau ac fel arfer maent wedi'u huwchraddio gan chwyddiant pris ar gyfer pensiynwyr 
ac aelodau gohiriedig, a chan chwyddiant enillion ar gyfer aelodau gweithredol. Mae rhagor o fanylion i'w cael yn Adran 2 – 
Polisi Buddsoddi ac Adroddiadau Perfformiad. 
Yn olaf, hoffwn gydnabod yr ymdrechion y mae'r staff a'r Pwyllgor yn parhau i'w gwneud i sicrhau bod y Gronfa'n llwyddo 
mewn amgylchedd sy'n heriol yn gyson, ac wrth gwrs y rôl y mae ymgynghorwyr a rheolwyr buddsoddi yn ei chyflawni o ran 

y llwyddiant hwn. Hoffwn estyn diolch arbennig eleni i Mr Eric Lambert, y mae ei ddeiliadaeth wedi 
dod i ben ar ôl 15 mlynedd fel Ymgynghorydd Annibynnol y Gronfa. Mae Eric wedi teithio'n rheolaidd 
o'i gartref yn yr Alban i Lundain a Sir Gaerfyrddin i'n cynorthwyo i reoli'r Gronfa. Mae ei wybodaeth 
a'i ddealltwriaeth ragorol o bensiynau wedi cefnogi'r swyddogion a'r Pwyllgor i wneud 
penderfyniadau gwybodus ac mae wedi cyfrannu'n fawr at ein cyflawniadau o ran sicrhau bod eich 
cronfa'n un o'r cronfeydd gorau yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Chris Moore FCCA 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
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ADRODDIAD RHEOLAETH A PHERFFORMIAD 
ARIANNOL 
Rheoli'r Gronfa ac Ymgynghorwyr 
Gweinyddir Cronfa Bensiwn Dyfed gan Gyngor Sir Caerfyrddin (yr awdurdod gweinyddu) ac yn unol â chyfansoddiad y 
Cyngor Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed sydd â'r cyfrifoldeb strategol cyffredinol am reoli'r Gronfa. 

Pennir rheolau a chyfrifoldebau’r Pwyllgor gan Bolisi Llywodraethu y Gronfa. Yn ystod 2018-2019 aelodau’r Pwyllgor 
oedd: 

Y Cynghorydd Elwyn Williams                            - Cadeirydd y Pwyllgor 

Y Cynghorydd John Prosser                                - Aelod o’r Pwyllgor (hyd at 20 Chwefror 2019) 

Y Cynghorydd Rob Evans                                     - Aelod o’r Pwyllgor (o 21 Chwefror 2019) 

Y Cynghorydd Jim Jones                                      - Aelod o’r Pwyllgor 

Y Cynghorydd Dai Thomas                                  - Dirprwy Aelod o’r Pwyllgor 

Bu swyddogion canlynol Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhai o gyfarfodydd y Pwyllgor hefyd a/neu weithredu fel 
ymgynghorwyr: 

Mr Chris Moore, FCCA                                           - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

Mr Randal Hemingway, CPFA                             - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol  

Mr Anthony Parnell, FCCA                                   - Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn 

Mr Kevin Gerard, MIPPM                                      - Rheolwr Pensiynau 

Mae Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed wedi mabwysiadu y Cod Ymarfer ar Sgiliau a Gwybodaeth Pensiynau y Sector 
Gyhoeddus. Mae’r Cod yn gosod y gwybodaeth a’r sgiliau sydd angen ar bob un sy’n ymwneud a llywodraethu cynlluniau 
pensiwn fel yr argymellwyd gan yr Arglwydd Hutton yn ei adroddiad ar bensiynau y sector gyhoeddus.  

Bu’r Pwyllgor a’r swyddogion mewn amrywiol gyrsiau hyfforddi, seminarau a chynadleddau yn ymwneud â materion 
gweinyddu a buddsoddi. Darparwyd y rhain gan reolwyr y gronfa, ymgynghorwyr, y swyddogion a chymdeithasau 
llywodraeth genedlaethol a llywodraeth leol. 

Mae presenoldeb cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddi ar gyfer pob aelod o'r Pwyllgor yn cael ei ddangos dros y 
dudalen. 

Y Cynghorydd Elwyn Williams 
- Cadeirydd y Pwyllgor

Y Cynghorydd John Prosser - 
Aelod o’r Pwyllgor (hyd at 20 
Chwefror 2019)

Y Cynghorydd Rob Evans - 
Aelod o’r Pwyllgor (o 21 
Chwefror 2019)

Y Cynghorydd Jim Jones - 
Aelod o’r Pwyllgor

Y Cynghorydd Dai Thomas - 
Dirprwy Aelod o’r Pwyllgor

Y Pwyllgor Pensiwn
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Presenoldeb cyfarfordydd a digwyddiadau 
hyfforddi 2018-19

Cyng. 
Elwyn 

Williams

Cyng. 
John 

Prosser

Cyng. 
Rob 

Evans

Hawliau pleidleisio ✔ ✔ ✔

Presenoldeb cyfarfodydd 2018-19:

Cyfarfodydd y Pwyllgor 4 Mai 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Cyfarfodydd y Pwyllgor 20 Mehefin 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Cyfarfodydd y Pwyllgor 18 Medi 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol 24 Hydref 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Cyfarfodydd y Pwyllgor 21 Chwefror 2019 ✔ Nid yn y Swydd ✔

Digwyddiadau hyfforddi 2018-19:

Cynhadledd Awdurdod Lleol (PLSA) Mai 2018 Nid yn y Swydd

Sesiwn Briffio (Baillie Gifford a Columbia Threadneedle) Mehefin 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Materion ESG a Chyfarfod Cynhadledd Flynyddol (LAPFF) Gorffennaf 2018 Nid yn y Swydd

Uwchgynhadless Buddsoddi (LGC) Medi 2018 ✔ Nid yn y Swydd

Materion ESG (LAPFF) Hydref 2018 Nid yn y Swydd

Sesiwn Briffio Ecwiti a Bondiau (BlackRock) Hydref 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Sesiwn Briffio Ecwiti Byd-eang (Baillie Gifford a Columbia 
Threadneedle) Hydref 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Sesiwn Briffio Eiddo (Schroders a Partners Group) Hydref 2018 ✔ ✔ Nid yn y Swydd

Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol                - Mr Eric Lambert - mae'n cynghori'r Pwyllgor ar bob agwedd ar 
                                                                                           reoli buddsoddiadau mewn cyfarfodydd chwarterol a 
                                                                                           chyfarfodydd ad hoc yn ôl yr angen. 

Rheolwyr Buddsoddiadau                                         - BlackRock, Schroders, Partners Group, Partneriaeth Pensiwn 
                                                                                           Cymru 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol                                       - Eversheds 

Cwmni Mesur Perfformiad                                      - Local Authority Pension Performance Analytics (PIRC) 

Actiwari                                                                         - Mercer 

Gwarchodwr                                                                - Northern Trust 

Bancwyr                                                                         - Barclays Bank Plc 

Darparwyr AVC                                                            - Prudential, Standard Life ac Equitable Life 

Archwilydd Allanol                                                     - Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Cyng. 
Jim  

Jones

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cyng.  
Dai 

Thomas

✔

✔

Materion ESG (LAPFF) Ionawr 2019 Nid yn y Swydd

Briffiau Rheolwr Buddsoddi (BlackRock a Schroders) Chwefror 2019 ✔ Nid yn y Swydd ✔

✔

✔
Seminar Buddsoddi (LGC) Mawrth 2018 Nid yn y Swydd ✔
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Rheoli Risg 
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Awdurdod Gweinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed, yn cydnabod pwysigrwydd rheoli risg 
effeithiol. Rheoli risg yw'r broses y mae'r Cyngor yn ei dilyn i nodi a rhoi sylw'n systematig i risgiau sy'n gysylltiedig â'i 
weithgareddau. 

Mae rheoli risg yn rhan allweddol o drefniadau llywodraethu corfforaethol Cyngor Sir Caerfyrddin ac mae gan y Cyngor 
strategaeth rheoli risg ffurfiol sy'n cael ei hadolygu a'i datblygu'n rheolaidd mewn ymateb i newidiadau yn y Cyngor a'r 
tu allan iddo. 

Fel sy'n ofynnol gan y strategaeth rheoli risg, mae'r Gronfa'n defnyddio'r offeryn cofrestru risg i nodi, blaenoriaethu, 
rheoli a monitro risgiau sy'n gysylltiedig â Chronfa Bensiwn Dyfed. Gellir gweld y gofrestr hon ar wefan Cronfa Bensiwn 
Dyfed. 

Mae Datganiad y Strategaeth Gyllido (FSS) (Adran 7) a'r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (ISS) (Adran 8) yn egluro 
risgiau allweddol y Gronfa a sut y maent yn cael eu nodi, eu lleihau, eu rheoli a'u hadolygu. Mae cyngor ynghylch 
buddsoddi'n cael ei roi gan Mr Eric Lambert, yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol, ac mae Pwyllgor Cronfa Bensiwn 
Dyfed yn cwrdd i adolygu perfformiad a gweithgarwch rheolwr y gronfa o leiaf bob chwarter.
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Perfformiad Ariannol 

Incwm a Gwariant 

Mae'r tabl isod yn dangos incwm a gwariant gwirioneddol 2018–19 o'u cymharu â'r gyllideb, gan nodi'r rhesymau dros 
unrhyw amrywiannau sylweddol. 

Ni ddefnyddir cyllidebau ar gyfer newidiadau yng ngwerth y farchnad nac ar gyfer arenillion difidendau cyfranddaliadau 
neu dderbyniadau llog bondiau gan fod y rhain y tu hwnt i reolaeth y Pwyllgor ac yn gallu bod yn anwadal. Ailfuddsoddir 
y mwyafrif o'r incwm a dderbynnir, ynghyd ag unrhyw dderbyniadau yn sgil gwerthu asedau, yn y cronfeydd gan y 
rheolwyr buddsoddi.

Gwirioneddol 
2017-18 

£’000

Cyllideb 
2018-19 

£’000

Cyllideb  
2018-19 

£’000

Amrywiant  
2018-19 

£’000

Incwm

Cyfraniadau Aelodau 18,229 18,640 18,986 346

Cyfraniadau Cyflogwyr 53,441 50,514 56,166 5,652

Trosglwyddiadau i fewn 1,699 1,500 6,651 5,151

Incwm o’r Buddsoddiadau 18,948 17,732 17,455 (277)

Incwm arall 0 0 0 0

Cyfanswm Incwm 92,317 88,386 99,258 10,872

Gwariant

Budd-daliadau sy'n daladwy (80,200) (76,699) (83,731) (7,032)

Trosglwyddiadau allan (2,304) (2,620) (3,853) (1,233)

Treuliau rheoli (1,506) (1,777) (1,748) 29

Treuliau rheoli buddsoddiadau (9,710) (5,390) (9,292) (3,902)

Cyfanswm Gwariant (93,720) (86,486) (98,624) (12,138)

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y farchnad    98,447 - 134,940 -

Cynydd/(Gostyngiad) yn y Gronfa 97,044 - 135,574 -

Gellir cael mwy o wybodaeth yn y Datganiad Cyfrifon (Adran 6). 

Incwm 

Roedd yr incwm gwirioneddol £10.8 miliwn yn fwy na ddisgwylir, yn bennaf oherwydd bod incwm uwch wedi cael ei 
dderbyn gan gyfraniadau'r cyflogwyr a throsglwyddiadau o gronfeydd pensiwn eraill. 

Gwariant 

Roedd y gwariant gwirioneddol £12.1 miliwn yn fwy na ddisgwylir, yn bennaf oherwydd cynnydd mewn budd-daliadau 
sy'n daladwy a threuliau rheoli buddsoddiadau.
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Y POLISI BUDDSODDI AC ADRODDIADAU 

PERFFORMIAD 

Buddsoddiadau’r Gronfa 

Polisi Buddsoddi 

Mae’r Gronfa yn gosod datganiad eang o’r egwyddorion y mae wedi mabwysiadu er mwyn sefydlu ei strategaeth 
buddsoddi a chyllido yn y Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (ISS) (Adran 8). Mae’r ISS hefyd yn gosod polisiau’r Gronfa 
ynglyn a buddsoddi cyfrifol a materion cymdeithasol ac amgylcheddol eraill. 

Mae’r Polisi Buddsoddi a’r ymagwedd at rheoli risg i’r Gronfa ar y cyfan ac ynglyn a rheolwyr buddsoddi wedi eu amlinelli 
yn y ISS. Mae crynodeb o sut mae’r gweinyddiaeth o’r buddsoddiadau yn cael ei reoli, pwy sy’n delio gyda phob elfen o’r 
portffolio, sut mae hawliau pleidleisio wedi eu harfer hefyd i’w dod o hyd yn y ISS. 

Datblygwyd yr ISS ochr yn ochr â strategaeth gyllido'r Gronfa ar sail integredig gan gymryd i ystyriaeth y risgiau sy'n 
gynhenid yn y gronfa. Mae dogfen ISS ar gael ar ein wefan: http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/cynllun-
pensiwn-llywodraeth-leol/buddsoddi-a-gwybodaeth-y-gronfa/datganiad-strategaeth-fuddsoddi/ 

Polisi Buddsoddi Cyfrifol 

Mae gan y Gronfa gyfrifoldeb ymddiriedol i gael yr enillion ariannol gorau posib ar ei fuddsoddiadau yn erbyn lefel addas 
o risg. Mae hefyd yn ystyried fod ymarferion da cwmni yn nhermau materion cymdeithasol, amgylcheddol a moesegol, 
yn debygol o gael effaith ffafriol ar berfformiad ariannol hir-dymor y cwmni ac yn gwella enillion buddsoddi i’w 
cyfranddalwyr. 

Mae disgwyl i’r rheolwyr buddsoddi, wrth weithredu yn niddordeb gorau’r Gronfa, i ystyried, ymysg ffactorau eraill, 
effaith y materion cymdeithasol, amgylcheddol a moesegol ar berfformiad cwmnioedd pan yn ystyried i brynu, cadw 
neu werthu buddsoddiadau’r Gronfa. Wrth wneud hyn, mae’r Pwyllgor wedi ystyried polisiau buddsoddi cymdeithasol 
cyfrifol y rheolwyr buddsoddi ac wedi cytuno i’w mabwysiadu. Fydd y polisiau yma yn cael eu hadolygu gyda’r rheolwyr 
buddsoddi gan y swyddogion a’r Pwyllgor. 

 

Aelodaeth o 

Sefydliadau Cronfeydd 

Pensiwm 

Mae’r Gronfa yn cefnogi ac yn aelod 
o’r Gymdeithas Pensiynau a Chynilion 
Oes (PLSA), Fforwm Cronfeydd 
Pensiwn yr Awdurdodau Lleol 
(LAPFF), Rhwydwaith Pensiwn 
CIPFA, Bwrdd Ymgynghorol (SAB) 
Cynllun y Gymdeithas Llywodraeth 
Leol a Phwyllgor Pensiynau’r 
Gymdeithas Llywodraeth Leol 
(LGPC).

Pleidleisio 

Mae’r rheolwyr wedi’u 
cyfarwyddo i bleidleisio 
cyfranddaliadau’r Gronfa yn unol 
a chanllawiau pleidleisio’r PLSA. 
Mae’r canllawiau yma yn gosod 
egwyddorion y dylid dilyn pan yn 
pleidleisio.

Newid Rheolwr 

Mae'r Gronfa wedi trosglwyddo ei 
dyraniad ecwiti byd-eang (Baillie 
Gifford a Columbia Threadneedle) i 
mewn i'r is-gronfa Twf Byd-eang o 
fewn Partneriaeth Pensiwn Cymru yn 
ystod y flwyddyn.

http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/cynllun-pensiwn-llywodraeth-leol/buddsoddi-a-gwybodaeth-y-gronfa/datganiad-strategaeth-fuddsoddi/
http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/cynllun-pensiwn-llywodraeth-leol/buddsoddi-a-gwybodaeth-y-gronfa/datganiad-strategaeth-fuddsoddi/
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Gwerth ar 31/03/18 
£'000

Gwerth ar 31/03/19 
£'000

Ecwitis a Ddyfynnwyd DU 480,061 510,928

Bondiau Mynegrifol 248,675 138,699

Bondiau Corfforaethol 240,907 265,299

Buddsoddiadau ar y Cud – Ecwitis Byd-eang a Tramor 1,220,499 1,293,361

Eiddo 6,057 6,371

Buddsoddiadau Eiddo ar y Cud 231,874 320,616

Arian 6,587 7,052

Incwm i’w Derbyn 490 896

Cyfanswm 2,435,150 2,570,848 

Mandad Dull Rheolwr Meincnod (%) Gwirioneddol (%)

Ecwitis DU
DU Oddefol BlackRock 25.00 19.83

Ecwitis Tramor
UD Weithredol BlackRock 8.00 8.00

Siapan Weithredol BlackRock 4.00 3.30

Rhanbarthol Eraill Oddefol BlackRock 8.00 16.07

Byd-eang
Byd-eang Weithredol Partneriaeth Pensiwn Cymru 20.00 22.84

Llog Sefydlog
Bondiau Mynegrifol Oddefol BlackRock 0.00 5.38

Bondiau Corfforaethol Weithredol BlackRock 10.00 10.30

Eiddo
Lled Ewrop Weithredol Schroders 13.00 11.53

Lled Ewrop Weithredol Partners Group 2.00 1.42

 Seilwaith

Seilwaith 5.00 0.00

Arall

Asedau Eraill Weithredol BlackRock 5.00 0.58

Arian Weithredol BlackRock - 0.75

Cyfanswm 100.00 100.00

Mae’r tabl isod yn dangos y newid yng ngwerth y Gronfa o ddechrau’r flwyddyn hyd at ddiwedd y flwyddyn ac mae wedi 
ei dorri i lawr i ddosbath yr asedau. Cynyddwyd gwerth y Gronfa 5.6% o 2017-18 i 2018-19. 

Buddsoddiadau Eraill - 27,626

Dyrannu Asedau 

Gweler dyraniad asedau ar 31 Mawrth 2019 islaw:
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Cyfnodau hyd at 31/03/19 Cronfa  
(%)

LA Universe 
(%)

Gwahaniaeth  
(%)

1 flwyddyn 6.5 6.6 (0.1)

3 mlynedd* 11.5 10.5 +1.0

5 mlynedd* 9.8 8.8 +1.0

10 mlynedd* 11.6 10.7 +0.9

*Elw blynyddol 

Mae perfformiad yn cael ei fesur yn chwarterol ac yn flynyddol. Am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019, cafodd y Gronfa 
enillion o 6.5% (i gymharu ag enillion o 6.6% cyfartaledd perfformiad cronfeydd awdurdodau lleol) ac roedd yn y 47ain 
canran. Roedd enillion dros dair mlynedd y Gronfa yn 11.5% (i gymharu a enillion y feincnod o 10.5%) ac roedd yn y 
8fed canran. Roedd enillion dros pum a deg mlynedd y gronfa yn cael eu rhestru yn y 15fed a'r 7fed canran, yn ôl eu 
trefn. Mae’r LA Universe yn cael ei fesur a’i gasglu’n annibynnol gan Ddadansoddwyr Perfformiad Pensiwn yr 
Awrdurdodau Lleol, sef PIRC.

Perfformiad Buddsoddi 

Enillion hyd at 10 Mlynedd 
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Schroders 

(Eiddo ledled Ewrop) 

Roedd y perfformiad yn uwch na’r meincnod yn ystod y cyfnod o un flwyddyn, er gwaethaf yr effaith a gafodd costau 
trafodion ar bryniant newydd a chostau sy’n gysylltiedig â gwerthiant. Mae’r perfformiad hefyd yn uwch na’r meincnod 
dros cyfnodau 3 a 5 mlynedd. 

Roedd y portfolio eiddo yn y 12fed canradd yn y LA Universe  

(8fed allan o 59 o gronfeydd CPLlL sydd wedi buddsoddi mewn eiddo (PIRC)).

Perfformiad i 31/03/18 Cronfa (%) Meincnod  (%)

1 flwyddyn 4.80 4.80

3 mlynedd* 6.70 6.20

5 mlynedd* 9.00 9.10

*Elw blynyddol

Portffolio Buddsoddiadau

Ymrwymiad £65.5 miliwn

Lefel ymrwymiad 67.51%

Lefel ymrwymiad - uniongyrchol 13.73%

Lefel ymrwymiad - eilradd 23.54%

Lefel ymrwymiad - cynradd 30.24%

Wedi’u fuddsoddi £58.7miliwn

Lefel buddsoddi 89.59%

Partners Group Red Dragon L.P.

Ymrwymiadau £97.0miliwn

Cyfraniadau cyfalaf £53.9miliwn

Cyfraniadau cyfalaf  
(mewn % o ymrwymiadau) 55.53%

Ymrwymiadau heb gyllid £43.1miliwn

Dosbarthiadau £37.2miliwn

Gwerth Ased Net £35.6miliwn

Perfformiad unigol rheolwyr y Gronfa 
Mae’r tablau canlynol yn dangos perfformiad bob rheolwr am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019. 

Partners Group (Eiddo Lled Ewrop) 

Mesurir perfformiad y buddsoddiadau mewn eiddo preifat yn ôl y Gyfradd Elw Fewnol, sef ffigwr a fydd yn anwadal hyd 
nes y bydd y Gronfa'n cyrraedd aeddfedrwydd. 8.7% yw cyfradd elw fewnol bresennol y portffolio. Mae hwn yn elw 
dros amser ar sail llif arian ac felly nid yw'n fodd ystyrlon o fesur perfformiad hyd nes y bydd yr holl gyfalaf a gyfrannwyd 
a'r enillion wedi cael eu dychwelyd i'r buddsoddwr. Tan hynny bydd gyfradd elw fewnol yn codi ac yn gostwng fel y bydd 
yr arian yn llifo i mewn ac allan. Mae'r portffolio buddsoddiadau'n parhau i gydymffurfio â disgwyliadau'r Grŵp o ran ei 
berfformiad. Mae’r tabl isod yn dangos y llifoedd arian hyd at 31 Mawrth 2019. Roedd prisiad y portffolio eiddo yn uwch 
na cost gwreiddiol y buddsoddiad.
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BlackRock 
Mae Ecwitïs y UD a Bondiau Corfforaethol y DU wedi perfformio’n well (+1.6% a +0.39%, yn ôl eu trefn) tra bod 
Ecwitïs Siapan wedi tanberfformio’r (-2.17%) indecs yn ystod y flwyddyn.

Cyfrif 
(%)

Indecs 
(%)

Gwahaniaeth  
(%)

Ecwitis UD 15.55 17.72 (2.17)

Ecwitis Siapan 0.52 (1.08) 1.60

Bondiau Corfforaethol y DU 4.07 3.68 0.39

Partneriaeth Pensiwn Cymru 
Mae Gweithredwr Cronfa Fuddsoddi Cymru wedi cael ei benodi gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru i reoli'r buddsoddiadau 
a'r gostyngiad mewn treuliau rheoli buddsoddiad ar gyfer 8 cronfa bensiwn Cymru. Mae'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu 
wedi cyfarfod ar sawl achlysur yn 2018-19 ac wedi cymeradwyo cais prosbectws i'w gyflwyno i'r Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol am ddwy is-gronfa Ecwiti Byd-eang. Cafodd yr is-gronfeydd hyn eu lansio ym mis Ionawr/Chwefror 2019. Mae'r 
Gronfa wedi rhoi ei dyraniad ecwiti byd-eang (Baillie Gifford a Columbia Threadneedle) i mewn i'r is-gronfa Twf Byd-
eang sy'n targedu elw dros ben o + 2% cyn didynnu ffïoedd. Ar hyn o bryd mae'r rheolwyr yn yr is-gronfa hon yn cynnwys: 
Baillie Gifford, Veritas a Pzena. Nid yw'r gronfa wedi cwblhau ei chwarter llawn cyntaf yn gweithredu ar 31 Mawrth 
2019. 

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r Awdurdod Cynnal i ddarparu cymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol, ac i roi'r penderfyniadau 
a wneir gan Gyd-bwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ar waith. Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Corfforaethol yw Swyddog Cyllid Cyfrifol Partneriaeth Pensiwn Cymru. Yn yr un modd, Swyddog Monitro'r Cyngor yw 
Swyddog Monitro Partneriaeth Pensiwn Cymru. 

Rheolwr
Dyraniad 

Gwirioneddol Enillion Indecs* Yn Fwy Dyddiad Sefydlu
Gwerth 

31 Mawrth 2019

Baillie Gifford 41% 1.88% 1.18% 0.70% Chwefror 2019 £240,527,949

Veritas 25% (0.52%) 1.18% (1.70%) Chwefror 2019 £147,980,139

Pzena 34% (2.18%) 1.18% (3.36%) Chwefror 2019 £198,916,057

* MSCI/AC World Index
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Roedd y cyfnod yn lled gyfnewidiol i'r marchnadoedd, yn bennaf o ganlyniad i densiynau geowleidyddol ar draws nifer 
o ardaloedd. Yn ystod pedwerydd chwarter 2018, gwelsom enillion negyddol ar gyfer ecwitïau ac incwm sefydlog am y 
tro cyntaf mewn 30 mlynedd, gyda'r marchnadoedd yn adfer yn fuan wedi hynny.  

• Gwnaeth tensiynau masnach rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina ddominyddu'r marchnadoedd trwy gydol y 
flwyddyn. Gwnaeth yr Arlywydd Trump ystyried gosod tariffau ar nwyddau o Tsieina, Ewrop a Chanada, gan yrru 
sentiment buddsoddwyr yn fyd-eang.   

• Cafodd y trafodaethau Brexit parhaus effaith ar farchnadoedd ecwiti y DU drwy gydol y flwyddyn.  
• Cynyddodd Cronfa Ffederal yr Unol Daleithiau (y Ffed) gyfraddau llog 0.25% yn ystod ail a thrydydd chwarter 

2018, gan arwain at symudiad mewn sentiment buddsoddwyr tuag at duedd heb gymaint o risg ar ddiwedd y 
flwyddyn. 

Ffigur 1: Enillion y farchnad rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 

Perfformiad BlackRock 

Dros y flwyddyn, gwnaeth Prif Bortffolio Cronfa Bensiwn Dyfed enillion o 5.41% ar gyfer y cyfnod mewn cymhariaeth 
ag enillion mynegai cyfansawdd o 3.89%, gan felly berfformio'n well na'r mynegai o 1.52%.  

Roedd y cronfeydd a reolir yn oddefol yn tracio'r mynegeion y maent yn cael eu rheoli yn eu herbyn. Ar gyfer y cronfeydd 
gweithredol, gwnaeth ecwitïau Japan berfformio'n well na'r meincnod o 1.60% a gwnaeth ecwitïau’r Unol Daleithiau 
berfformio'n well o 0.13%. Roedd bondiau corfforaethol o flaen y meincnod o 0.39%. Mae manylion pellach am y 
farchnad a'r cefndir economaidd a pherfformiad strategaethau gweithredol BlackRock yn dilyn.  

Y Farchnad a'r cefndir Economaidd  

Ebrill – Mehefin 2019 

Gwelodd ail chwarter 2018 farchnadoedd ecwiti datblygedig yn adlamu o'u hisafbwyntiau blaenorol, gan adfer peth o'r 
colledion a gafwyd yn gynharach yn y flwyddyn. Gwnaethant wanhau ar ôl hynny wrth i’r sefyllfa wleidyddol yn yr Eidal 
ddirywio ac wrth i densiynau masnach gynyddu. Dirywiodd asedau marchnadoedd datblygol yn gyflym, a chafodd hyn 

Enillion Tri mis hyd at 31 Mawrth 19 12 mis hyd at 31 Mawrth 19

Cyfrif (%) Mynegai (%) Cyfrif (%) Mynegai (%)
Cronfa Mynegai Ecwiti’r DU Aquila 9.37 9.41 6.43 6.36

Cronfa Mynegai Ecwiti Ewrop Aquila Life (heb gynnwys y DU) 8.03 8.02 2.77 2.69

Cronfa Mynegai Ecwiti UDA Aquila Life 11.27 11.24 17.85 17.72

Cronfa Ecwiti Canada Aquila Life 12.28 12.15 13.15 12.62

Cronfa Ecwiti UDA Ascent Life 11.56 11.24 15.55 17.72

Cronfa Ecwiti Japan Ascent Life 5.57 4.35 0.52 (1.08)

Cronfa Ecwiti Ymyl y Môr Tawel Ascent Life 7.72 7.73 4.65 4.72

Cronfa Marchnadoedd Datblygol Aquila 7.39 7.23 0.36 0.03

Is-gronfa Mynegai Marchnadoedd Datblygol iShares 7.49 7.43 (0.27) (0.32)
Cronfa Bondiau Corfforaethol holl stociau’r DU BlackRock 
Ascent 4.24 4.08 4.07 3.68

Cyfanswm y gronfa 8.24 7.97 5.41 3.89



Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2018-2019

ADRAN 2 13

ei arwain gan y tensiynau masnach rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina. Daeth buddsoddwyr yn bryderus ynglŷn ag effaith 
posibl tariffau ar dwf economaidd byd-eang. Cafodd effaith ansicrwydd gwleidyddol o fewn Ewrop effaith ganlyniadol 
fwy eang ar farchnadoedd. Parhaodd peryglon geowleidyddol i gynyddu ym mis Mehefin wrth i’r Arlywydd Trump 
gyhoeddi y gallai osod tariffau ar yr holl geir a fewnforir sydd wedi'u cydosod yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac wrth i 
dariffau’r Unol Daleithiau ar ddur ac alwminiwm, a oedd wedi'u cyhoeddi'n flaenorol, ddod i rym.  Yn y cyfamser, 
cyhoeddodd Canada y byddai’n gweithredu tariffau dialgar ar fwy na 100 o fewnforion o’r Unol Daleithiau, gan gynrychioli 
16.6 biliwn o ddoleri'r wlad honno; bydd y rhain yn weithredol o 1 Gorffennaf 2018.  

O fewn incwm sefydlog, cododd arenillion bondiau’n gyflym ledled y gromlin mewn marchnadoedd ymylol Ewrop, gydag 
arenillion bondiau’r Eidal yn codi fwyaf o ganlyniad i ansicrwydd gwleidyddol yn y wlad. Fodd bynnag, roedd y gwerthiant 
o fondiau’r Eidal a Sbaen yn ymddangos fel petai wedi'i gynnwys o fewn yr ymylon gan y gwnaeth bondiau “hafan 
ddiogel”, sef rhai'r DU, yr Almaen a Ffrainc, i gyd gynhyrchu enillion cadarnhaol dros y chwarter. Ar draws yr Iwerydd, 
arhosodd enillion Trysorlys yr Unol Daleithiau yn lled sefydlog o safbwynt arian lleol. Er hynny, cynyddodd arenillion 
bondiau tymor byrrach yr Unol Daleithiau wrth i fuddsoddwyr ymateb i gynnydd yn y cyfraddau llog o 25 o bwyntiau 
sylfaen, a gyhoeddwyd gan Fanc y Gronfa Ffederal (y Ffed) ym mis Mehefin. Mae cryfder parhaus economi'r Unol 
Daleithiau, a chwyddiant craidd sy'n codi tuag at darged y Ffed, wedi arwain tuag at y polisi ariannol yn gwyro ymhellach 
rhwng y Ffed a phrif fanciau canolog eraill, yn enwedig Banc Canolog Ewrop. Cynhyrchodd bondiau corfforaethol enillion 
negyddol yn gyffredinol ym mis Mehefin ac eithrio yn achos bondiau uchel yr Unol Daleithiau, a oedd yn berfformiwr 
cymharol uwch.  Yn y cyfamser, gwelodd dyledion marchnadoedd datblygol enillion gwan iawn wrth i wledydd penodol, 
fel yr Ariannin a Thwrci, wynebu problemau newydd o ran polisi.  

Roedd enillion y farchnad nwyddau yn gymysg dros y chwarter o ganlyniad i’r dirywiad mewn prisiau nwyddau meddal 
a metelau gwerthfawr yn cael ei wrthbwyso gan brisiau olew a wnaeth godi'n sydyn. Symudodd dynameg y galw a'r 
cyflenwad at sefyllfa fwy cytbwys, a gafodd ei gynorthwyo gan doriadau cynhyrchu OPEC. 

Gorffennaf – Medi 2018  

Trwy gydol y trydydd chwarter, parhaodd ecwitïau marchnadoedd datblygedig (dan arweiniad yr Unol Daleithiau) i 
berfformio'n well na marchnadoedd datblygol ymysg cefndir o beryglon geowleidyddol cynyddol, yn fwyaf nodedig 
tensiynau masnach rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina, ansicrwydd ynghylch Brexit a'r sefyllfa wleidyddol yn yr Eidal. Yn 
ogystal, gwnaeth ansicrwydd ynghylch dyfodol Cytundeb Masnach Rydd Gogledd America (NAFTA) danategu'r perygl 
geowleidyddol, yn enwedig wrth i’r tebygolrwydd cynyddol o gytundeb dwyochrog rhwng Mecsico a'r Unol Daleithiau 
ddod yn fwy amlwg ym mis Awst. Gwaethygwyd y berthynas oer rhwng yr Unol Daleithiau a Chanada ym mis Medi ar ôl 
i'r Unol Daleithiau wrthod cais Prif Weinidog Trudeau am drafodaethau masnach personol. Fodd bynnag, ar ddiwrnod 
olaf y chwarter, cynhaliodd cabinet Canada gyfarfod er mwyn cymeradwyo cytundeb, gan ddod â'r ansicrwydd i ben.  

O fewn incwm sefydlog, gwelodd Ewrop gyhoeddiad o'r diffyg yng nghyllideb yr Eidal ar gyfer 2019, y bu llawer o drafod 
yn ei gylch, a oedd yn llawer fwy na'r targed o lai na 2% a osodwyd gan Tria, y Gweinidog Cyllid oedd newydd ei benodi. 
Cyhoeddodd y llywodraeth glymblaid boblyddol oedd newydd gael ei ffurfio  

gyllideb i ehangu'r diffyg a oedd yn dair gwaith yn fwy na'r hyn a osodwyd gan y weinyddiaeth flaenorol. Cynyddodd y 
cyhoeddiad tuag at y tensiynau rhwng yr Eidal a'r Comisiwn Ewropeaidd wrth i’r twf mewn poblyddiaeth barhau i bwyso'n 
drwm ar undeb yr Undeb Ewropeaidd. Cododd arenillion bondiau’r Eidal (‘BTP’) yn gyflym o ganlyniad i'r cyhoeddiad 
a gostyngodd mynegeion Ewrop, o dan arweiniad ecwitïau'r Eidal, yn sylweddol wrth i fuddsoddwyr gymryd mwy o risg 
i ystyriaeth. Yn ogystal, mae arenillion isel mewn byndiau yn yr Almaen yn ychwanegu at y pwysau ar BTPau wrth i 
amrediadau ledaenu ymhellach. Yn yr Unol Daleithiau, cafwyd codiad pellach mewn cyfraddau o 0.25% gan y Pwyllgor 
Marchnad Agored Ffederal ym mis Medi ac mae hyder defnyddwyr yn parhau'n uchel, mae chwyddiant craidd yn unol 
â’r disgwyl ac mae economi'r Unol Daleithiau’n parhau i ehangu. Syrthiodd bondiau llywodraeth Japan ychydig dros y 
chwarter wrth i ddyfalu godi ynghylch a fyddai Banc Japan yn gwneud rhagor o doriadau i’w rhaglen prynu bondiau. Yn 
y DU, ymestynnwyd cyfnod Mark Carney fel Llywodraethwr Banc Lloegr, gan ddod â pheth synnwyr o sefydlogrwydd o 
leiaf i'r Pwyllgor Polisi Ariannol ymysg trafodaethau tymhestlog Brexit. 

O ran nwyddau, olew bu'r prif destun trafod a dringodd olew Brent i'w lefel uchaf ers mis Tachwedd 2014 ymysg 
ansicrwydd o ran sancsiynau Trump ar Iran, gan ddychwelyd bellach i ffigur o tua 30% ar gyfer y flwyddyn hyd yn hyn. 
O ran nwyddau eraill, cyhoeddodd metelau gwerthfawr a diwydiannol enillion gwan o ganlyniad i'r gwendid ehangach 
sy'n effeithio ar farchnadoedd datblygol. 
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Hydref – Rhagfyr 2018 

Gwelodd chwarter olaf 2018 gywiriad sydyn a wnaeth arwain at enillion negyddol ar gyfer y rhan fwyaf o asedau ledled 
y byd. Cynhyrfwyd anwadalrwydd marchnadoedd byd-eang gan nifer o ffactorau, gan gynnwys tensiynau masnach uwch 
rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina, tystiolaeth o dwf economaidd arafach, y newid o esmwytho meintiol i gyfyngiad 
meintiol, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, ac ansicrwydd gwleidyddol uwch. Gwnaeth ofnau parhaus ynghylch Brexit 
afreolus yn y DU a chau rhan o Lywodraeth Ffederal yr Unol Daleithiau tuag at ddiwedd y flwyddyn gymylu sentiment 
buddsoddwyr ymhellach yn ystod wythnosau olaf y flwyddyn. 

O fewn y marchnadoedd incwm sefydlog, parhaodd bondiau byd-eang i fod o dan bwysau yn gynnar yn y chwarter yn 
erbyn cefndir o gyfraddau llog yn cynyddu yn yr Unol Daleithiau a therfyn rhaglen prynu bondiau Banc Canolog Ewrop. 
Fodd bynnag, wrth i’r chwarter fynd yn ei flaen, gwnaeth amheuon cynyddol ynghylch twf economaidd byd-eang a 
disgwyliadau cynyddol y byddai'r Ffed yn ffrwyno ei gynlluniau cyfyngiad ariannol sbarduno adfer mewn bondiau. Roedd 
yr adfer mewn bondiau ym mis Rhagfyr yn adlewyrchu'r newid amlwg mewn sentiment budsoddwyr tuag at duedd heb 
gymaint o risg. Gorffennodd bondiau Ewrop y chwarter ar lefel wastad i ychydig yn uwch, er y gwelwyd peth symudiadau 
sydyn mewn arenillion yn ystod y cyfnod. Parhaodd dyled marchnadoedd datblygol i fod yn wan yn ystod y chwarter a 
chyhoeddodd bondiau corfforaethol enillion negyddol yn ogystal. Er i ddyled gradd buddsoddi adfer peth colledion ym 
mis Rhagfyr, roedd enillion i lawr ar gyfer y chwarter ac roedd dyled arenillion uchel yn parhau i frwydro.  

Mewn nwyddau, adlewyrchwyd rhinweddau hafan ddiogel aur yn ei arbrisiant yn ystod y cyfnod. Mewn cyferbyniad, 
syrthiodd pris olew crai Brent fwy na 35% o ganlyniad i gyflenwad gormodol yn ogystal â rhybudd yr Arlywydd Trump i 
Saudi Arabia ac aelodau eraill o gartel OPEC i osgoi toriadau cynhyrchu. Fodd bynnag, penderfynodd OPEC i dorri 1.2 
miliwn o gasgenni'r dydd yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr. 

Ionawr – Mawrth 2019  

Yn dilyn chwarter olaf cyfnewidiol yn 2018, lle arweiniodd cywiriad sydyn at enillion negyddol ar gyfer y rhan fwyaf o 
asedau ledled y byd, mae chwarter cyntaf 2019 wedi gweld gwrthdroad sylweddol a chyffredinol o'r ddeinameg hon 
gydag asedau risg yn adfer yn arbennig o gryf.  

Y newid mewn polisi ariannol oedd efallai prif ysgogwr yr adfer yn dilyn newid sydyn Banc y Gronfa Ffederal (‘y Ffed’) 
i safiad ‘colomennaidd’. Mae'r marchnadoedd wedi siglo o ystyried cynnydd o ddau chwarter pwynt canran yng 
nghyfraddau'r Ffed yn 2019, sef llai na chwe mis yn ôl, i roi ystyriaeth i ostyngiad yn y cyfraddau eleni. Yn ogystal, mae 
Tsieina wedi dangos arwyddion ei bod am symud tuag at bolisïau credyd a chyllidol haws er mwyn cefnogi ei heconomi. 
Mae'r cefndir hwn wedi bod yn gefnogol yn y pen draw ar gyfer ecwitïau a bondiau yn fyd-eang.  

Perfformiodd ecwitïau marchnadoedd datblygedig yn well na marchnadoedd datblygol ar y cyfan, sefyllfa a oedd yn 
cael ei gyrru'n bennaf gan Fynegai Cyfansawdd NASDAQ yn yr Unol Daleithiau, sy'n dibynnu’n llawer ar dechnoleg. 
Perfformiodd yr Unol Daleithiau’n well na gweddill rhanbarthau'r farchnad ddatblygedig, gydag ecwitïau'r DU ar ei hôl 
hi o ganlyniad i'r ansicrwydd parhaus ynglŷn â chynnydd trafodaethau Brexit.  

Ar gyfer incwm sefydlog, perfformiodd dyled marchnadoedd datblygol ac arenillion uchel byd-eang llawer yn well na 
dyled gradd buddsoddi a bondiau llywodraethau, gan adlewyrchu ysfa newydd gan fuddsoddwyr am asedau mwy uchel 
eu risg sy'n dwyn incwm uwch. Elwodd dyled marchnadoedd datblygol yn sylweddol o wendidau yn noler yr Unol 
Daleithiau ar ôl i'r Ffed atal y polisi am y tro. O ran nwyddau, olew oedd perfformiwr gorau'r chwarter ac olew mewn 
gwirionedd oedd yr ased a wnaeth berfformio orau yn fyd-eang wrth i ddata gweithgynhyrchu Tsieina a thoriadau OPEC 
mewn cyflenwadau fwydo i mewn i'r rhagolwg ffyddiog ar gyfer prisiau.  

Cefnogi Buddsoddi Cyfrifol  
Cenhadaeth BlackRock yw creu dyfodol ariannol gwell ar gyfer ein cleientiaid. Rydym yn dyheu i fod yn arweinydd y 
diwydiant o ran sut rydym yn ymgorffori cynaliadwyedd o fewn ein prosesau buddsoddi a dysgu ar draws y cwmni, o 
ran ein stiwardiaeth o asedau ein cleientiaid, o ran ein datrysiadau buddsoddi cynaliadwy ar gyfer cleientiaid, ac o fewn 
gweithrediadau ein busnes ein hun. 
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“Mae gallu cwmni i reoli materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu yn 
dangos yr arweinyddiaeth a llywodraethiant da sydd mor hanfodol ar gyfer twf 

cynaliadwy, a dyna pam rydym yn integreiddio'r materion hyn fwyfwy i mewn i'n 
proses fuddsoddi” - Larry Fink, 2018 Letter to CEOs 

 
Fel buddsoddwr ymddiriedol, rydym yn gweithio ar ran ein cleientiaid, perchnogion yr asedau, gan ymgysylltu â 
chwmnïau, defnyddio ein pleidlais a hyrwyddo arweinyddiaeth o ran syniadau. Mae ein blaenoriaethau ymgysylltu yn 
hyrwyddo arferion llywodraethu a busnes corfforaethol cadarn sy'n gyson ag enillion ariannol hirdymor sy’n gynaliadwy. 

Rydym yn penderfynu ar ein blaenoriaethau ymgysylltu isod ar sail yr hyn rydym yn ei weld o ran datblygiadau yn y 
farchnad ac arferion llywodraethu sy'n dod i'r amlwg, gan eu hesblygu bob blwyddyn fel bo angen. 

• Llywodraethu: Rydym yn canolbwyntio ar gyfansoddiad y bwrdd, effeithiolrwydd ac atebolrwydd fel prif 
flaenoriaeth. O'n profiad ni, mae angen arweinyddiaeth a throsolwg y bwrdd ar gyfer y rhan fwyaf o faterion 
llywodraethu. Rydym yn ymgysylltu er mwyn deall yn well sut mae byrddau yn asesu'u heffeithiolrwydd a 
pherfformiad, yn ogystal â'u safbwynt ar gyfrifoldebau ac ymrwymiadau cyfarwyddwyr, trosiant a chynllunio 
olyniaeth, rheoli argyfyngau, ac amrywiaeth. 

• Strategaeth gorfforaethol a dyrannu cyfalaf: Rydym yn disgwyl i fyrddau ymgysylltu'n llwyr â rheolwyr ynghylch 
datblygu a gweithredu strategaeth y cwmni. Dylai cwmnïau esbonio’n gryno eu nodau strategol hirdymor, y cerrig 
milltir sy'n dangos cynnydd, ac unrhyw rwystrau a ragwelir neu a brofir.  

• Digolledu sy'n hyrwyddo meddwl am yr hirdymor: Rydym yn disgwyl i bolisïau tâl swyddogion gweithredol 
ddefnyddio mesurau perfformiad sydd wedi'u cysylltu'n agos â strategaeth a nodau hirdymor y cwmni er mwyn 
sicrhau bod swyddogion gweithredol yn cael eu gwobrwyo am gyflawni enillion cadarn a chynaliadwy yn yr 
hirdymor yn hytrach na chodi prisiau cyfrannau yn y tymor byr.  

• Peryglon a chyfleoedd amgylcheddol: Gall arferion cadarn mewn perthynas â'r ffactorau amgylcheddol materol 
sy'n hanfodol i fodel busnes cwmni fod yn arwydd o ragoriaeth weithredol ac ansawdd y gwaith rheoli. Mae 
ffactorau amgylcheddol sy'n berthnasol i berfformiad economaidd hirdymor cwmnïau yn benodol i’r diwydiant fel 
arfer, er y gall rhai, o fewn amgylchedd busnes dynamig heddiw, fel rheoleiddio a newid technolegol, gael effaith 
ehangach. Dylai adrodd corfforaethol helpu buddsoddwyr ac eraill i ddeall ymagwedd y cwmni at y ffactorau hyn, 
sut mae peryglon yn cael eu hintegreiddio, a sut mae cyfleoedd yn cael eu gwireddu. 

• Rheoli cyfalaf dynol: Mewn amgylchedd lle mae talent yn gyfyngedig, rydym yn ystyried dull cwmni o reoli cyfalaf 
dynol yn fantais gystadleuol bosibl. Rydym yn disgwyl i gwmni ddatgelu'r dull a ddefnyddir ganddo o ran sicrhau y 
mabwysiadir arferion busnes cadarn sy'n debygol o greu gweithlu sy'n ymgysylltiedig ac yn sefydlog.  

Gan fod BlackRock yn gweld stiwardiaeth fel swyddogaeth buddsoddi, mae'r tîm wedi'i leoli er mwyn gallu cyfnewid 
safbwyntiau cydfuddiannol â thimau rheoli portffolio gweithredol. Yn 2018, pleidleisiodd y tîm mewn oddeutu 17,000 
o gyfarfodydd cyfranddalwyr ar oddeutu 160,000 o gynigion. Mae'r diagram ar y dudalen nesaf yn dangos galwadau'r 
tîm o fewn rhanbarth Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica yn ystod chwarter cyntaf 2019.  

Mae ein dull byd-eang tuag at stiwardiaeth yn rhoi'r presenoldeb lleol sy'n angenrheidiol i ddeall peryglon a heriau 
rhanbarthol cwmni yn well. Rydym mewn sefyllfa fel swyddogaeth buddsoddi oherwydd bod stiwardiaeth buddsoddi 
wrth wraidd creu gwerth, gyda mwy na 40 o aelodau ar draws saith swyddfa o amgylch y byd yn pleidleisio mewn dros 
85 o farchnadoedd.  

Cyswllt dros y flwyddyn  
Dros gyfnod yr adolygiad, mae BlackRock wedi cwrdd â swyddogion a chynghorwyr ddwywaith yn ystod y flwyddyn. 
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Katie Jupp 
Rheolwr, BlackRock

Rhanbarth ✓
Ymgysylltiadau1 Ymgysylltiadau 

lluosog2 

Cyfarfodydd lle 
cafwyd pleidleisiau 

Cynigion y 
pleidleisiwyd arnynt 

Y Deyrnas Unedig (DU) 56 9% 127 1,455

Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica heb 
gynnwys y DU 94 9% 409 5,885

Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica gan 
gynnwys y DU 150 9% 536 7,340

Ystadegau ymgysylltu Chwarter 1 2019 ar gyfer Ewrop, y Dwyrain Canol ac 

Affrica 

Trosolwg ystadegol 12 mis o hyd ar gyfer Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica  o 1 Ebrill 2018 hyd at 31 Mawrth 2019 

✓
Ymgysylltiadau1 Ymgysylltiadau lluosog2 Cyfarfodydd lle cafwyd pleidleisiau Cynigion y pleidleisiwyd arnynt 

576 22% 3,477 47,873

Trosolwg ystadegol byd-eang 12 mis o hyd o 1 Ebrill 2018 hyd at 31 Mawrth 2019 

Ymgysylltiadau Ymgysylltiadau lluosog Cyfarfodydd lle cafwyd pleidleisiau Cynigion y pleidleisiwyd arnynt 

2,091 19% 16,686 157,869

1 Daw ystadegau ymgysylltu Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica o ffynhonnell BlackRock ar 5 Ebrill 2019 ac maent yn adlewyrchu’r sefyllfa ar 1 
Hydref 2019.  

2 Mae ymgysylltiadau lluosog yn cynrychioli nifer y cyfarfodydd lluosog ar gyfer yr un cwmni.

2 Mae ymgysylltiadau lluosog yn cynrychioli nifer o gyfarfodydd gyda'r un cwmni yn ystod y cyfnod hwn. 

25%98%

14%
61%

41%

39%

28%

14%

Pynciau ymgysylltu* Prif themâu ymgysylltu*

Llywodraethu 
147

Amgylcheddol  
21

Cymdeithasol  
38

*Mae'r rhan fwyaf o sgyrsiau ymgysylltu yn cwmpasu pynciau lluosog 

 Cyfansoddiad y bwrdd 

 Cydnabyddiaeth ariannol 

 Strategaeth gorfforaethol 

 Strwythur llywodraethu 

 Perygl i'r hinsawdd 
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Cefndir 

Penodwyd Schroders i reoli portffolio ledled Ewrop o fuddsoddiadau anuniongyrchol ym mis Mawrth 2010. Cafodd 
dyraniad cychwynnol o £88 miliwn ei ymrwymo wrth ddechrau, gyda £32 miliwn arall yn cael ei ymrwymo ym mis 
Gorffennaf 2013. Yn gynnar yn 2018, gwnaethom dderbyn cadarnhad gan y cleient ei fod wedi dyrannu oddeutu £122.2 
miliwn bellach i'r portffolio. 

Cynnydd 

Ar 31 Mawrth 2019, roedd gwerth y portffolio eiddo oddeutu £306 miliwn, sef tua £100 miliwn yn uwch nag yr oedd 
12 mis yn flaenorol. Ers dechrau'r mandad, rydym wedi creu gwerth o oddeutu £100 miliwn yn uwch na'r ecwiti a 
gafodd ei ymrwymo, h.y. oddeutu £10 miliwn y flwyddyn. Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, roedd 97.5% yn ôl gwerth 
wedi'i fuddsoddi yn y DU, roedd 1.0% wedi'i fuddsoddi yn Ewrop gyfandirol, ac roedd 1.5% yn cael ei gadw mewn arian 
parod. Dros y cyfnod o 12 mis, roedd buddsoddiad net o oddeutu £96.3 miliwn ac mae £27.6 miliwn o'r ecwiti sydd 
wedi'i ymrwymo'n ddiweddar heb gael ei dynnu eto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydym yn disgwyl i weddill yr ecwiti sydd wedi'i ymrwymo gael ei fuddsoddi yn y DU.  

Mae datguddiad i Ewrop gyfandirol wedi lleihau o oddeutu 7% o werth y portffolio ar 31 Mawrth 2015. Mae hyn yn 
rhannol oherwydd dosbarthiadau cyfalaf a dderbyniwyd gan y daliannau Ewropeaidd, ond hefyd oherwydd perfformiad 
gweddol gryf asedau'r DU. 

Mae strwythur sectoraidd tryloyw portffolio'r DU wedi'i alinio'n agos i'n pwysiadau dewisol, h.y. llai o bwyslais ar 
fanwerthu a swyddfeydd canol Llundain o gymharu â'r meincnod a mwy o bwyslais ar ddiwydiant, swyddfeydd 
rhanbarthol a dewisiadau amgen, h.y. sectorau nad ydynt yn rhai prif ffrwd. Mae'r Farn Fewnol wedi newid yn ystod y 
12 mis diwethaf i fod yn fwy negyddol tuag at y sector manwerthu ac yn fwy cadarnhaol tuag at swyddfeydd rhanbarthol 
a dewisiadau amgen. Byddem yn ystyried cynyddu datguddiad i swyddfeydd rhanbarthol a dewisiadau amgen gyda'r 
arian parod nas ymrwymwyd sydd ar gael.  

Yn ôl arddull y gronfa, mae oddeutu 54.1% o'r portffolio yn ôl gwerth wedi'i fuddsoddi mewn strategaethau arddull 
craidd y DU. Mae cronfeydd craidd fel arfer yn isel o ran cyflymdra ac yn agored o ran strwythur, gyda datguddiad 
sylfaenol ar draws pob sector. Mae 38.0% yn ôl gwerth y portffolio wedi'i fuddsoddi mewn cronfeydd gwerth ychwanegol 
ac mae'r rhain fel arfer yn gronfeydd sy'n canolbwyntio ar sectorau, efallai fod ganddynt ddatguddiad i drosoledd, ac 
yn gaeedig yn gyffredinol. Mae gwerth 5.4% o'r portffolio wedi'i fuddsoddi mewn dyled eiddo diriaethol.  

 

Gwerth y portffolio yn ôl rhanbarth 

 Y DU  (97.5%) 

 Cyfandir Ewrop (1.0%) 

 Arian Parod (1.5%)
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Mae portffolio Ewrop gyfandirol (1.0% o werth y portffolio) yn cynnwys pedwar buddsoddiad unigol. 

Perfformiad 

Roedd perfformiad ychydig yn uwch na'r meincnod (+0.1%) yn ystod y tri mis hyd ddiwedd Mawrth 2019, ond roedd 
enillion y portffolio'n cyfateb â'r meincnod dros gyfnod o 12 mis er gwaethaf costau trafodiadau o -0.9% a gafwyd dros 
y cyfnod. Gwnaeth y mandad berfformio'n well dros y tair blynedd (+0.5% y flwyddyn) hyd yn oed gydag effaith -0.6% 
y trafodion. Roedd y perfformiad pum mlynedd ychydig o dan y meincnod (-0.1% y flwyddyn), yn bennaf oherwydd 
costau trafodion o -0.5%. Unwaith eto, sector diwydiannol y DU oedd yr ysgogwr tymor agos cryfaf o ran perfformiad, 
a sector manwerthu'r DU oedd y baich mwyaf. Mae daliannau yn Ewrop gyfandirol wedi tynnu o'r perfformiad dros yr 
holl gyfnodau amser. Mae perfformiad daliannau'r DU wedi rhagori ar y meincnod dros dri mis (+0.2%), deuddeng mis 
(+0.5%), tair blynedd (+0.9% y flwyddyn) a phum mlynedd (+1.0% y flwyddyn).  

Rhagolygon ar gyfer eiddo'r DU 

Er ei bod yn glir fod Senedd y DU yn dymuno osgoi Brexit heb gytundeb, nid oes llawer o gonsensws ynglŷn â pha ffurf 
y dylai cytundeb yn y dyfodol gyda'r UE ei chymryd. Os ceir cytundeb ac yna cyfnod pontio, mae Schroders yn rhagweld 
y bydd economi'r DU yn tyfu rhwng 1.25% ac 1.5% y flwyddyn yn ystod 2019/20. Dylai cyflogau real sy'n codi arwain at 
gynnydd mewn gwariant defnyddwyr a gall y llywodraeth fforddio i gynyddu gwariant yn dilyn y newid yn y cyllid sydd 
ar gael iddi. Yn y senario hwn, rhagwelir y ceir chwyddiant o oddeutu 2% y flwyddyn, tra bydd Banc Lloegr yn debygol 
o godi'i gyfradd sylfaen i 1.5% erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. Fodd bynnag, os na cheir cytundeb, gallai'r economi 
sefyll yn stond, gan y byddai cyflogau real yn cael eu gwasgu gan gwymp mewn sterling a chwyddiant cyflymach, ac y 
byddai masnach a buddsoddi’n cael eu hamharu arnynt. Mae'n debygol mai i lawr y byddai symudiad nesaf cyfraddau 
sylfaen, nid i fyny. 

Roedd ansicrwydd ynghylch Brexit wedi dal nôl y galw gan ddeiliaid yn ystod chwarter cyntaf 2019. Yn ôl y CBRE, roedd 
nifer y swyddfeydd yng nghanol Llundain a feddiannwyd yn llai nag un filiwn o droedfeddi sgwâr yn ystod dau fis cyntaf 
y flwyddyn, y dechrau mwyaf tawel ar gyfer blwyddyn ers 2013. Yn yr un modd, roedd y galw diwydiannol yn isel ac, er 
y gwnaeth cynhyrchwyr a masnachwyr adeiladu stociau cyn Brexit, fel arfer roeddent yn gwthio mwy o nwyddau i mewn 
i'w gwarysau presennol, yn hytrach nag ymrwymo i ofod ychwanegol. 

Heb ystyried Brexit, rydym yn disgwyl mai'r sectorau mwyaf gwydn bydd ystadau diwydiannol aml-osod a swyddfeydd 
mewn dinasoedd dynamig ‘sydd ar eu hennill’ fel Brighton, Bryste, Caergrawnt, Leeds, Manceinion, Milton Keynes, 
Rhydychen a Reading.  Mae'r sectorau hyn wedi gweld lefelau isel o adeiladu o'r newydd dros y blynyddoedd diweddar 
ac maent wedi colli gofod i ailddatblygiadau preswyl, fel bod perygl isel o orgyflenwi a dylai rhenti fod yn sefydlog o 
ganlyniad. Mae dros 35 miliwn troedfedd sgwâr o ofod swyddfa wedi'i drawsnewid i ofod preswyl ers 2013, yn enwedig 
yn ne Lloegr, lle mae prisiau tai yn lled uchel (ffynhonnell:  y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Schroders). Mae unedau 
diwydiannol aml-osod hefyd yn ennill o'r twf mewn gwerthiannau manwerthu ar-lein a logisteg y filltir olaf. Tyfodd nifer 
y parseli a ddanfonwyd 6% y flwyddyn yn 2018 yn ôl y Post Brenhinol.  

Dylai rhai sectorau arbenigol fod yn fwy amddiffynnol, yn enwedig lle mae'r galw yn llai cysylltiedig â’r economi a lle mae 
diffyg llety cyfoes o ansawdd da. Mae tueddiadau demograffig yn cynyddu'r galw am feddygfeydd, pentrefi ymddeol a 
thai cymdeithasol â chymorth. Mae'r sectorau hyn yn gwella ansawdd bywyd pobl ac, o safbwynt y llywodraeth, maent 

  Craidd (54.1%) 

  Ychwanegu Gwerth (38.0%) 

  Arian parod sydd wedi’i ymrwymo (5.4%) 

  Arian parod nad yw wedi’i ymrwymo (1.0%) 

  Arian Parod (1.5%)

Gwerth y portffolio yn ôl math o gronfa 
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yn fwy cost-effeithiol na gofal yn yr ysbyty. Mae'r sectorau hyn hefyd yn bodloni'r galw cynyddol am fathau o eiddo 
diriaethol a strategaethau sy'n cyflawni effaith gymdeithasol gadarnhaol, yn ogystal â darparu cyfanswm enillion deniadol 
sydd wedi'i addasu ar gyfer risg. 

Mewn cyferbyniad â hyn, mae rhenti manwerthu yn debygol o syrthio'n sylweddol wrth i werthiannau ar-lein gynyddu 
ar draul siopau. Er y cafwyd llai o fethdaliadau yn ystod y misoedd diwethaf, mae nifer o siopau cadwyn yn debygol o 
gychwyn ar drefniadau gwirfoddol ar gyfer cwmnïau (CVA) yn hwyrach eleni. Ar ben hynny, mae nifer o fanwerthwyr 
llwyddiannus yn cynllunio i gau siopau ac mae Next plc wedi dangos ei fod wedi sicrhau toriad rhent o 29% ar gyfartaledd 
pan benderfynodd gadw siop ar agor, yn hytrach na’i chau pan ddaw'r brydles i ben. Mae'n debyg mai'r is-sectorau 
mwyaf amddiffynnol yw siopau cyfleusterau a warysau manwerthu gyda rhenti fforddiadwy a datguddiad isel i feddianwyr 
ffasiwn. Gallai Brexit heb gytundeb helpu cyrchfannau i dwristiaid os bydd sterling yn colli ei werth. 

Rydym hefyd yn ofalus o ran swyddfeydd yng nghanol Llundain, o leiaf yn y tymor byr. Ar yr ochr gadarnhaol, yn ôl pob 
golwg mae cwmnïau gwyddorau bywyd a thechnoleg heb gael eu heffeithio gan Brexit o’u cymharu ag eraill a dylai 
cyflogaeth yn y sectorau hynny yn parhau i dyfu. Ar yr ochr negyddol, mae perygl y bydd gwasanaethau ariannol sydd 
wedi'u lleoli yn Llundain yn colli mynediad at farchnad sengl yr UE ac rydym yn nerfus am dwf cyflym swyddfeydd â 
gwasanaeth, a oedd yn cynrychioli rhwng 15% a 20% o eiddo yng nghanol Llundain a feddiannwyd yn 2018. Yn ogystal, 
mae'r twf mewn datblygiad yn y Ddinas yn debygol o arwain at gynnydd mewn gofod ail-law gwag, wrth i feddianwyr 
symud o hen swyddfeydd i rai newydd. Rydym yn disgwyl y bydd rhenti swyddfeydd yng nghanol Llundain yn syrthio 
rhwng 5% a 10% yn ystod y ddwy flynedd nesaf, o dan arweiniad y Ddinas, cyn dechrau adfer yn 2021 neu 2022.  

Mae'r cyfnod o arafu yn y farchnad fuddsoddi, a ddechreuodd yn hwyr y 2018, wedi parhau i mewn i'r flwyddyn hon. 
Roedd cyfanswm nifer y trafodion yn ystod chwarter cyntaf 2019 oddeutu un traean yn is nag yn chwarter cyntaf y 
llynedd. Gellir esbonio hyn i raddau helaeth gan fuddsoddwyr sy'n aros i weld beth ddaw o Brexit a chan yr heriau 
strwythurol sy'n wynebu'r sector manwerthu. Mae adrannau trysorlys awdurdodau lleol wedi prynu llai hefyd, yn dilyn 
beirniadaeth am eu benthyciadau gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus. Rydym yn disgwyl gweld rhai 
gwerthiannau ar frys o ganolfannau siopa.  

Rydym yn rhagweld y bydd cyfanswm yr holl enillion eiddo ychydig yn negyddol yn 2019, ond bydd y cyfartaledd yn 
cuddio amrywiad mawr ar draws mathau gwahanol o eiddo diriaethol. Er enghraifft, gallai gwerthoedd canolfannau 
siopa eilaidd syrthio 15% neu fwy eleni, tra dylai gwerthoedd cyfalaf swyddfeydd diwydiannol a rhanbarthol fod yn 
gyson, gan dybio y ceir proses Brexit drefnus. Ein prif ffocws ar gyfer portffolios arallgyfeiriedig yw ar unedau 
diwydiannol/logisteg sy'n gwasanaethu canolfannau poblogaeth mawr a swyddfeydd mewn dinasoedd sydd ar eu hennill. 
Yn ogystal, rydym yn buddsoddi mewn mathau arbenigol a strategaethau penodol (e.e. dyled eiddo diriaethol, tir 
preswyl), lle dylai fod llai o gydberthyniad â’r prif farchnadoedd masnachol. Rydym yn archwilio cyfleoedd newydd 
mewn byw wedi ymddeol a thai cymdeithasol â chymorth. 

Rhagolwg ar gyfer eiddo Ewrop gyfandirol  

Mae Schroders yn rhagweld y bydd twf economaidd yn Ardal yr Ewro yn arafu o 1.8% yn 2018 i rhwng 1.25% ac 1.5% 
y flwyddyn trwy gydol 2019/20. Y prif fan gwan bydd gweithgynhyrchu, gan adlewyrchu allforion araf i Tsieina a'r DU a 
thwf arafach yn yr Unol Daleithiau. Mae'r Almaen, sydd â sector gweithgynhyrchu cymharol fawr, yn debygol o brofi 
cyfnod arafu sydd yn fwy llym na'r rhan fwyaf o wledydd. Mewn cyferbyniad, dylai gwario gan ddefnyddwyr fod yn 
sefydlog, gyda chymorth twf mewn cyflogaeth, dyfarniadau cyflog uwch, chwyddiant isel o oddeutu 1.5% y flwyddyn, 
a pheth lleddfu ar fesurau cyni.  Mae'r rhagolwg diniwed ar gyfer chwyddiant yn golygu y bydd Banc Canolog Ewrop 
(ECB) yn debygol o aros hyd at 2020 cyn codi’r gyfradd llog ail-gyllido i 0.5%. Y prif berygl ar yr ochr orau yw y bydd 
gwariant gan ddefnyddwyr yn gryfach na'r hyn a ragwelir. Y prif berygl ar yr ochr waethaf yw y ceir Brexit aflonyddgar 
a/neu bydd yr Unol Daleithiau yn penderfynu gosod tariffau ar allforion ceir yr UE. 

Gwelodd bron pob dinas Ewropeaidd fawr gynnydd mewn rhenti swyddfeydd dros y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2019. 
Mae'r tro sydyn helaeth hwn yn adlewyrchu’r cynnydd parhaus o ran cyflogaeth yng ngwasanaethau cyfryngau, technoleg 
a phroffesiynol dros y pum mlynedd diwethaf, a nifer llai o leoedd gwag. Mae cyfraddau lleoedd gwag yn Amsterdam, 
Brwsel, dinasoedd mawr yr Almaen, Paris a Stockholm ar eu hisaf am 15 mlynedd a cheir prinder penodol o ofod swyddfa 
da. Er bod datblygwyr yn dechrau ymateb, mae amharodrwydd banciau i fenthyca ar gyfer cynlluniau hapfasnachol a 
chynnydd cryf mewn costau adeiladu yn cyfyngu ar adeiladu o'r newydd. O ganlyniad, tra bydd y twf mewn rhenti yn 
debygol o fod yn araf, rydym yn disgwyl y bydd y twf mewn rhenti ar gyfer swyddfeydd yn parhau trwy gydol 2019/20.  
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Mae'r sector diwydiannol a logisteg hefyd yn profi galw cryf a rhenti sy'n codi, a ysgogir gan y gwelliant cylchol yn yr 
economi a chan y twf strwythurol mewn manwerthu ar-lein. Fodd bynnag, mae'r cynnydd mewn rhenti yn llai 
hollbresennol nag yn y farchnad ar gyfer swyddfeydd ac mae dinasoedd mawr (e.e. Berlin, Madrid, München, Paris) yn 
tueddu i weld twf mewn rhenti sy'n gynt na'r hyn a geir mewn porthladdoedd neu ganolfannau dosbarthu eraill. Mae'r 
gwahaniaeth yn bennaf oherwydd bod mwy o dir ar gael ar gyfer adeiladau newydd o fewn prif ganolfannau logisteg 
Benelux a'r Ruhr, ond mae gwaith datblygu o fewn dinasoedd mawr hefyd yn cael ei ddal nôl gan ddiweithdra isel a 
phrinder staff warysau. Mae hyn yn annog mwy o awtomeiddio ac yn golygu, gyda'r newid i gerbydau trydan, fod angen 
cynyddol ar gyfer cyflenwad pŵer da ar warysau.  

Er gwaethaf y twf mewn gwariant gan ddefnyddwyr, mae'r galw am ofod manwerthu yn Ewrop gyfandirol mewn dirywiad 
strwythurol.  Y brif her yw’r newid i fanwerthu ar-lein, ond mae'r farchnad yn cael ei haflonyddu gan fanwerthwyr 
disgownt hefyd, sydd yn cymryd rhan o'r farchnad oddi wrth fanwerthwyr y farchnad ganol ac yn amharod talu'r un 
lefel o renti. Mae'r gyfradd gyfartalog o leoedd gwag mewn canolfannau siopa wedi codi i 8% a syrthiodd rhenti 
canolfannau siopa yn y rhan fwyaf o wledydd yn 2018, ar wahân i Sbaen a Phortiwgal (ffynhonnell: PMA). Credwn mai'r 
mathau manwerthu mwyaf amddiffynnol bydd siopau yng nghanol dinasoedd mawr a chyrchfannau i dwristiaid, siopau 
cyfleusterau, archfarchnadoedd maint canolig, a warysau manwerthu y tu allan i drefi sy'n gwerthu nwyddau swmpus. 
Rydym yn disgwyl y bydd siopau adrannol, canolfannau siopa sy'n dibynnu’n llawer ar ddillad ac esgidiau, siopau mewn 
dinasoedd llai ac archfarchnadoedd yn dioddef cwymp parhaus mewn rhenti.  

Er bod gwerth trafodion buddsoddi yn Ewrop gyfandirol wedi syrthio rhwng 10% a 15% o'i frig yn 2017 (ffynhonnell: 
RCA), ni cheir unrhyw arwyddion ar wahân i'r sector manwerthu fod sentiment buddsoddwyr yn arafu. Er bod yr arafu 
yn yr economi yn golygu bod y rhagolygon ar gyfer twf mewn rhenti swyddfeydd a rhenti diwydiannol wedi pylu ychydig, 
mae'r bwlch rhwng eiddo diriaethol ac arenillion bondiau wedi lledaenu ers dechrau'r flwyddyn hon. Gan fod amseriad 
cynnydd cyntaf mewn cyfraddau llog Banc Canolog Ewrop wedi cilio, ac mae arenillion bondiau wedi syrthio, rydym yn 
disgwyl y bydd arenillion swyddfeydd a diwydiannol yn sefydlog dros y 18 mis nesaf, cyn codi rhwng 0.25% a 0.40% yn 
ystod 2021. I'r gwrthwyneb, bydd arenillion canolfannau siopa yn debygol o godi rhwng 0.5 ac 1.0% yn 2019/20 wrth i 
fuddsoddwyr roi ystyriaeth i renti is. 

Yn y farchnad swyddfeydd, rydym yn gweld bod y gwerth mwyaf ar hyn o bryd naill ai mewn prosiectau ailddatblygu 
mewn ardaloedd busnes canolog, neu mewn asedau sydd wedi’u sefydlogi mewn ardaloedd cyfagos lle mae'r arenillion 
yn uwch. Yn y farchnad ddiwydiannol, rydym yn ffafrio ystadau aml-osod a warysau dosbarthu llai lle y mae dal yn bosibl 
i allu prynu asedau da ar arenillion o 5% neu’n uwch. Rydym hefyd yn gweld gwerth mewn gwestai â chytundebau rheoli. 
Rydym yn ofalus ynghylch y rhan fwyaf o asedau manwerthu, gan nad ydym yn credu bod arenillion presennol yn 
adlewyrchu'r peryglon sy’n bodoli o fwy o leoedd gwag a rhenti sy’n cwympo.  

Strategaeth 

Mae enillion o eiddo diriaethol yn dechrau cymedroli ar y cyfan, ond mae'r amrediad o enillion rhwng sectorau unigol 
yn dangos gwahaniaeth mawr. Yn gyffredinol, mae unedau diwydiannol, swyddfeydd rhanbarthol a dewisiadau amgen 
yn perfformio'n dda ond mae'r sector manwerthu yn farwaidd ac yn wynebu cyfnod o newid strwythurol sylweddol.  

Yn ôl pob golwg, nid yw manwerthu cyfleustra wedi dioddef yn yr un modd yn y sector manwerthu hyd yn hyn. Roedd 
daliad Dyfed yn yr is-farchnad hon yn un o'r daliadau portffolio a wnaeth berfformio orau yn ystod chwarter cyntaf 
2019, gan elwa o renti fforddiadwy, dioddef llai o ganlyniad i’r twf mewn manwerthu ar-lein, a chael hwb gan fformat 
masnachu sy'n gweld lefelau cymharol gadarn o alw gan feddianwyr ac ehangu.  

Mae buddsoddiadau mewn sectorau amgen, fel llety i fyfyrwyr a chartrefi gofal, hefyd wedi cyfrannu'n gadarnhaol yn 
ystod chwarter cyntaf 2019 a gallent elwa o dueddiadau macro fel demograffeg, yn hytrach na chael eu tanseilio gan 
ansicrwydd economaidd a gwleidyddol.  

Mae strwythur sectoraidd tryloyw’r portffolio yn ehangu yn unol â pherfformiad. Mae'r portffolio o dan bwysau mewn 
perthynas â'r meincnod ar gyfer manwerthu a swyddfeydd yn Llundain ac mae dros bwysau o ran unedau diwydiannol, 
swyddfeydd rhanbarthol a dewisiadau amgen. Byddem yn ystyried ychwanegu mwy o swyddfeydd rhanbarthol a 
strategaethau amgen newydd gydag arian parod a ymrwymwyd, incwm sy'n cronni ac elw gwerthiannau. 

Ar 31 Mawrth 2019, roedd oddeutu £4.6 miliwn mewn arian parod ar gyfrif, gan gynrychioli oddeutu 1.5% o werth 
presennol y portffolio. Roedd ymrwymiadau heb eu tynnu gwerth oddeutu £11.1 miliwn (3.6% o werth y portffolio) 



Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2018-2019

ADRAN 2 21

i'r strategaeth dyled eiddo diriaethol ac i'r sector swyddfeydd rhanbarthol. Rydym yn bwriadu buddsoddi ymhellach 
mewn swyddfeydd rhanbarthol a gwneud buddsoddiadau newydd mewn pentrefi ymddeol a thai cymdeithasol â 
chymorth.  

Mae £27.6 miliwn o'r dyraniad newydd o ecwiti gwerth £122.2 miliwn yn dal heb ei ddefnyddio.  

Crynodeb 

Mae perfformiad yn cyfateb â'r meincnod dros un flwyddyn, mae ar y blaen dros dair blynedd (+0.5% y flwyddyn), ac 
mae ychydig yn is dros bum mlynedd (-0.1% y flwyddyn). Mae perfformiad diweddar wedi cael ei wanhau gan effaith 
costau trafodion. Mae daliannau'r DU wedi perfformio'n well dros yr holl gyfnodau amser. 

Roedd enillion yn gryfach na'r disgwyl yn 2018, ond rydym yn disgwyl y byddant yn cymedroli dros y blynyddoedd nesaf, 
gan adlewyrchu ansicrwydd gwleidyddol a thwf economaidd gwan. Mae'r polareiddiad o enillion rhwng sectorau yn 
debygol o fod yn eithaf amlwg, gyda'r sector manwerthu yn profi newidiadau strwythurol a bygythiad gwerthiannau ar-
lein, tra bo sectorau eraill fel unedau diwydiannol, swyddfeydd rhanbarthol a mathau o unedau preswyl yn profi galw 
da gan feddianwyr a chyflenwad newydd cyfyngedig. Mae strwythur sectoraidd y portffolio mewn sefyllfa dda ar gyfer 
cyfnod nesaf y cylchred eiddo diriaethol. Rydym yn disgwyl perfformio'n well na'r farchnad, ond bydd enillion absoliwt 
yn llai na'r hyn rydym wedi'u cael dros y pum mlynedd diwethaf. Dylai'r buddsoddiad mewn dyled eiddo diriaethol gynnig 
enillion dymunol sydd wedi'u haddasu ar gyfer risg yn ystod y cyfnod hwn.  

Mae thema adroddiad 2018/19, “Cefnogi Buddsoddi Cyfrifol”, yn berthnasol iawn o ystyried bod dau o'n 
strategaethau buddsoddi a ddisgwylir, h.y. byw ar ôl ymddeol a thai cymdeithasol â chymorth, yn cynnwys nodweddion 
ag effaith gymdeithasol gref. Fel buddsoddwyr mewn eiddo diriaethol, mae gennym ddiddordeb mawr yn yr effaith y 
bydd yr adeiladau rydym yn buddsoddi ynddynt yn ei chael ar yr amgylchedd a'u cymunedau lleol. Rydym yn gofyn yn 
aml am wybodaeth gan ein rheolwyr sylfaenol am eu hymddygiadau er mwyn sicrhau arfer gorau a llywodraethu da.  

Yn gynnar ym mis Ebrill, cynhaliodd Schroder Real Estate ei Gynhadledd Eiddo Diriaethol Byd-eang flynyddol. Y thema 
eleni oedd buddsoddi ‘sy'n cael effaith gadarnhaol’; yn enwedig, sut y gall buddsoddi meddylgar mewn eiddo diriaethol 
gefnogi pobl, busnesau, dinasoedd a chymunedau yn ogystal â helpu i ysgogi enillion ariannol gwell.  

Mae cynaliadwyedd yn rhan annatod o bob cam o'n proses buddsoddi mewn eiddo diriaethol ac rydym wedi diweddaru 
ein polisi cynaliadwyedd yn ddiweddar er mwyn ymgorffori buddsoddi ‘sy'n cael effaith gadarnhaol’ ochr yn ochr ag 
ystyriaethau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol (ESG) ehangach. O fewn tîm Schroder Real Estate Capital 
Partners (SRECaP), rydym wedi cymhwyso'r pedwar dimensiwn canlynol i'n hathroniaeth buddsoddi'n gynaliadwy: 

1. Rheoli, diogelu a gwella gwerth buddsoddiadau ar ran ein cleientiaid trwy ymgysylltu'n weithredol â rheolwyr a 
phleidleisio; 

2. Deall dull pob rheolwr o ran cynaliadwyedd a phroffil asedau’r gronfa; byddwn yn annog gwelliannau ar gyfer 
rheoli a gweithredu lle bo angen;  

3. Nodi newidiadau strwythurol a ysgogir gan newidiadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a'u 
heffeithiau ar dwf mewn marchnadoedd newydd, technolegau ac asedau;  

4. Darparu datrysiadau buddsoddi sydd wedi'u halinio â gwerthoedd a chredoau craidd ein cleientiaid ac sydd yn 
cyfateb i'n safbwynt fod rhaid i eiddo diriaethol, sef ased go iawn hirdymor, ymateb i a chyfrannu at gyfrifoldebau 
cymdeithasol. 

Yn Schroders, mae buddsoddi cyfrifol wrth wraidd ein hathroniaeth rheoli a byddwn yn parhau i geisio i wella camau 
gweithredu ein rheolwyr sylfaenol er budd y gronfa. 

Graeme Rutter 
Pennaeth Schroder Real Estate Capital Partners
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Mae Partners Group yn falch o gyfrannu tuag at adroddiad blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer diwedd blwyddyn 
2018/19 ac rydym wedi cynnwys ein meddyliau isod ynghylch amgylchedd presennol y farchnad a lle rydym yn parhau 
i ddod o hyd i gyfleoedd, yn ogystal â throsolwg o sut rydym yn mynd ati i fuddsoddi'n gyfrifol ar ran portffolio eiddo 
Ewropeaidd Cronfa Bensiwn Dyfed. Yn Partners Group, rydym yn teimlo'n gyffrous wrth ddatblygu a gwella ein dull 
hirsefydlog yn barhaus o fuddsoddi'n gyfrifol ac rydym wrth ein boddau ein bod yn gweithredu’n unol â Chronfa Bensiwn 
Dyfed o ran gwneud hyn yn ganolbwynt ar gyfer ein strategaeth buddsoddi.  

Trosolwg o'r farchnad  
Mae gweithgarwch o ran trafodiadau eiddo diriaethol byd-eang wedi cynyddu ymhellach yn yr Unol Daleithiau ac ardal 
Asia–Pasiffig o'i gymharu â llynedd, ac fe'i cefnogir gan symiau uchel o gyfalaf sydd ar gael.  Mewn cyferbyniad, mae 
cyfansymiau Ewrop yn mynd trwy gyfnod araf amlwg, gan syrthio ar draws y rhan fwyaf o sectorau, ac mae hyn yn cael 
ei yrru gan lefelau is o weithgarwch buddsoddi yn y DU, yr Almaen a Sbaen.  

Ers yr argyfwng ariannol byd-eang, mae cyfraddau llog isel wedi cefnogi prisiau eiddo diriaethol trwy leihau costau 
benthyg a chyfraddau disgownt ar incwm gweithredu'r dyfodol. Gyda thwf mewn gwerthoedd asedau eiddo diriaethol, 
mae arenillion wedi cywasgu ac maent nawr ar lefel isaf eu hamrediadau hanesyddol ar draws nifer o farchnadoedd. 
Ochr yn ochr â hyn, mae gwerthoedd cyfalaf byd-eang wedi codi oddeutu 30% ers eu hisafbwynt yn y cylchred yn 2009. 
O edrych ymlaen, mae effaith bosibl cynnydd mewn cyfraddau llog ar y dosbarth asedau yn gofyn am sylw arbennig.  

Effaith bosibl cynnydd mewn cyfraddau ar eiddo diriaethol  

Gyda chynnydd mewn cyfraddau yn yr Unol Daleithiau a chynnydd pellach mewn cyfraddau yn ddisgwyliedig, rydym yn 
fwy gofalus ynglŷn â'r rhagolwg tymor canol ar gyfer eiddo diriaethol yr Unol Daleithiau gan fod yr amrediad rhwng 
cyfraddau capio ac arenillion deng mlynedd Trysorlys yr Unol Daleithiau yn parhau i gulhau a’i fod bellach o dan y 
cyfartaledd hirdymor o oddeutu 430 o bwyntiau sylfaen (bps). Yn hanesyddol, mae'r amrediad rhwng cyfraddau capio 
wedi gweithredu fel byffer i amsugno cynnydd mewn cyfraddau heb fod cyfraddau capio yn cynyddu o ganlyniad. Os 
bydd arenillion yn parhau i gynyddu – yn ôl ein disgwyl – bydd llai o allu i amsugno cynnydd mewn cyfraddau heb fod 
cyfraddau capio yn cynyddu. Mae hyn yn arbennig o wir os na fydd y twf mewn incwm gweithredu net (NOI) yn gallu 
gwrthbwyso'r cynnydd mewn cyfraddau. Mae ein amcangyfrifiad bras yn awgrymu y gallai twf o 5% mewn incwm 
gweithredu net (NOI) wrthbwyso cynnydd o tua 25 o bwyntiau sylfaen (bps) mewn cyfraddau capio. Fodd bynnag, er 
ei fod yn uwch na'r cyfartaledd hirdymor o 3.2% o hyd, mae twf mewn incwm gweithredu net (NOI) yn arafu, fel y 
dangosir y siartiau canlynol.  

Partners Group
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mlynedd Trysorlys yr Unol Daleithiau

Twf hirdymor mewn incwm gweithredu net (NOI) o eiddo 
diriaethol yn yr Unol Daleithiau
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Mae ein safonau gwarantu darbodus yn ystyried effaith cynnydd mewn cyfraddau. Ar hyn o bryd, rydym yn caniatáu ar 
gyfer rhwng 50 a 100 o bwyntiau sylfaen (bps) dros ein cyfnod dal. Yn ogystal, o fewn yr amgylchedd cystadleuol hwn 
ac yn erbyn cefndir o gynnydd mewn cyfraddau, mae ein ffocws parhaus ar fuddsoddiadau sydd â chydran lle ychwanegir 
gwerth yn ein darparu â’r cyfle i yrru twf mewn incwm gweithredu net (NOI) yn weithredol. O ran mathau o eiddo, 
mae asedau swyddfa, logisteg/diwydiannol a phreswyl sydd â'r potensial i greu gwerth diriaethol neu sydd â risg datblygu 
gyfyngedig yn cynnig cyfleoedd deniadol o hyd mewn nifer o rannau o amgylch y byd, yn enwedig os deuir o hyd iddynt 
y tu allan i brosesau arwerthiant cystadleuol. Rydym yn chwilio am opsiynau ymadael er mwyn sicrhau amodau marchnad 
ffafriol ac enillion cadarn ar gyfer ein buddsoddiadau hŷn.  

Ein themâu buddsoddi presennol  
Er gwaethaf prisiau sydd bron mor uchel ag erioed ar gyfer pob prif fath o eiddo yn fyd-eang, rydym yn parhau i 
ganolbwyntio ar eiddo a dinasoedd sy'n elwa o’r tueddiadau trawsnewidiol a fydd yn cael effaith hirdymor ar eiddo 
diriaethol traddodiadol ac yn galluogi twf uwch. Mae’r rhain yn cynnwys trefoli uwch a’r symudiadau demograffeg 
canlyniadol yn cynhyrchu mwy o alw am leoliadau swyddfa a phreswyl, yn ogystal â sector e-fasnach sy'n tyfu ac yn creu 
galw am ofod logisteg. Yn y sector preswyl, rydym yn hoffi eiddo sydd wedi’i adeiladu i’w osod mewn dinasoedd sy'n 
ehangu sy'n denu cymunedau amrywiol ac sy'n dioddef o ddiffyg mewn cyflenwad. Yn y sector swyddfa, rydym yn ffafrio 
asedau sy'n gofyn am chwistrelliad cyfalaf ar gyfer uwchraddio mewn dinasoedd gyda rhenti cystadleuol a systemau 
trafnidiaeth cyhoeddus o ansawdd uchel. Ar gyfer datblygiadau swyddfa, yr ydym yn mynd ar eu holau yn ddetholus 
iawn, rydym yn hoff o ganolfannau swyddfa sefydledig y tu allan i'r prif ardaloedd busnes canolig ac adeiladau sydd â 
rhywfaint o gyn-brydlesu wedi'i sicrhau. Ar gyfer asedau diwydiannol, rydym yn gweld bod gwerth cymharol mewn 
warysau enfawr (XXL), cyfleusterau dosbarthu ‘ar gyfer y filltir olaf’, ac asedau swyddfa–diwydiannol hybrid. Mae'r galw 
am asedau o'r mathau hyn yn cynyddu ar gefn sector e-fasnach sy'n tyfu ac sydd angen cyfleusterau storio a dosbarthu 
mawr. Yn ogystal, mae buddsoddiadau mewn gwelliannau technegol mewn canolfannau logisteg a dosbarthu sy'n galluogi 
tenantiaid i wella eu cadwyni cyflenwi, eu cadwyni cynnyrch a sianeli dosbarthu yn cynhyrchu mwy o alw ar gyfer y 
segmentau hyn. Yn y cyfamser, mae'r segment manwerthu, yn gyffredinol, y tu allan i'n ffocws o ystyried y pwysau ar y 
sector gan e-fasnach.  

Gan fod marchnadoedd yn parhau'n hylifol, mae'n well gennym osgoi prosesau cystadleuol fel modd o ddod o hyd i 
gyfleoedd er mwyn osgoi segmentau gorlawn sydd â photensial isel o ran gweld cynnydd. Yn hytrach, rydym yn pwysleisio 
ein ffocws ymhellach ar sefyllfaoedd arbennig. Yn aml, golyga hyn fynd ar ôl cyfleoedd buddsoddi sydd yn gynhenid 
gymhleth neu sydd angen ôl troed byd-eang. Er mwyn dod o hyd i’r sefyllfaoedd arbennig hyn, cael mynediad iddynt a 
gwneud y gorau ohonynt, rydym yn defnyddio ein rhwydwaith o dros 350 o bartneriaid cyffredinol a gweithredwyr, gan 
nodi cyfleoedd ar gyfer darparu datrysiadau pwrpasol mewn trafodion sydd heb eu cyfryngu. 

Fel arfer, rydym yn ceisio'r nodweddion canlynol ar gyfer y sefyllfaoedd hyn: strwythur pwrpasol, h.y. cyfleoedd nad 
yw eraill am eu dilyn oherwydd eu natur fyd-eang a chymhleth (o fewn cyd-destun portffolio o asedau); digwyddiad 
sbardun, h.y. cyfleoedd sy'n cael eu datgloi gan sefyllfa arbennig fel blinder gan fuddsoddwyr a/neu anghytgord; ongl 
cyrchu, h.y. cyfleoedd y gellir eu sicrhau oddi ar y farchnad mewn modd allgynhwysol; a photensial i berfformio'n 
well, h.y. cyfleoedd gyda photensial gwerth ychwanegol clir i berfformio'n well.  

Preswyl: targedu eiddo preswyl fforddiadwy i’w osod  

Mae nifer o ddinasoedd mawr yn yr Unol Daleithiau, rhanbarth Asia–Pasiffig ac Ewrop yn elwa o ddemograffeg sylfaenol 
gref, sydd wedi'i halinio'n aml â thwf mewn lefelau cyflogaeth o fewn gwasanaethau busnes a diwydiannau technoleg. 
Mae enghreifftiau yn cynnwys Austin a Phoenix yn yr Unol Daleithiau, Singapôr a Hong Kong yn ardal Asia–Pasiffig, a 
Berlin a Fienna yn Ewrop. Fel arfer, mae gan y dinasoedd hyn gyflenwad hirdymor cyfyngedig o dir, sy'n cyfrannu at 
gyfraddau gwag isel, ac maent yn apelio at y farchnad dorfol ar sail eu mwynderau deniadol a systemau trafnidiaeth 
gyhoeddus da. Yn y lleoliadau hyn, credwn fod caffael a datblygu eiddo preswyl hyblyg i'w osod yn ddeniadol iawn. Mae 
Fienna, er enghraifft, yn amlwg wedi elwa o'r tueddiadau hyn. Dros y deng mlynedd diwethaf, mae Fienna wedi gweld 
cyfradd twf poblogaeth ar gyfartaledd o 1.2% y flwyddyn, gan berfformio'n well na dinasoedd tebyg fel Madrid a Pharis. 
O fewn yr un cyfnod, mae wedi profi diffyg o fwy na 25,000 o gartrefi gan fod y tir prin sydd ar gael i'w ddatblygu wedi'i 
ddefnyddio ar gyfer eiddo cystadleuol, fel adeiladau swyddfa a lletygarwch. Yn ogystal, gwobrwywyd Fienna yn 2018 â 
phrif safle yn y Mynegai Lle Da i Fyw Byd-eang,1 gan gynyddu ei atyniad o safbwynt buddsoddi ymhellach. 
1 The Economist Intelligence Unit, Awst 2018.



Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2018-2019

ADRAN 2 24

I elwa o'r tueddiadau cadarnhaol hyn, gwnaethom gytuno'n ddiweddar i gaffael DC Tower 3, datblygiad preswyl a 
adeiladwyd i'w osod yn Fienna. Mae'r eiddo wedi'i leoli ar Ynys Donwy, ardal swyddfeydd sy'n ehangu gyda 470,000 
metrau sgwâr o ofod swyddfa a lefelau deiliadaeth uchel o oddeutu 95% ar gyfartaledd2. Mae'r ardal yn gartref i'r 
Cenhedloedd Unedig ac i ganolfan gynadledda fwyaf Awstria, sy'n croesawu dros 100,000 o bobl bob blwyddyn. Mae 
Ynys Donwy hefyd yn gyrchfan poblogaidd ar gyfer gweithgareddau hamdden. Mae'n cynnal yr ŵyl awyr agored fwyaf 
yn Ewrop, gyda mwy na thair miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, a Copa Cagrana, prosiect i ailddatblygu ardal hamdden 
300 metr o hyd ger y glannau. Bydd DC Tower 3 yn cynnwys 832 o unedau llety preswyl hyblyg (238 o unedau 
corfforaethol, 264 o fflatiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol ifanc a 330 o fflatiau ar gyfer myfyrwyr), gan gynnwys 
2,500 metr sgwâr o ofod cymunedol a 2,400 metr sgwâr o ofod yn yr awyr agored, ar gyfer myfyrwyr a gweithwyr 
proffesiynol fel ei gilydd. Bydd prisiau rhenti yn amrywio rhwng 700 ewro y mis ar gyfer fflat stiwdio i fyfyriwr a 2,200 
ewro y mis ar gyfer fflat ystafell ddwbl â gwasanaeth. Cafwyd hyd i'r trafodiad oddi ar y farchnad trwy ein perthynas 
ddwyochrol â'r datblygwr. Y cynllun creu gwerth ar gyfer yr eiddo yw cynhyrchu cynnydd mewn gwerth drwy sefydlogi’r 
ased ar ddeiliadaeth cyfradd y farchnad ac ennill arenillion incwm gweithredu net (NOI) parhaol o 5.9%. 

Dadansoddiad gwerth cymharol 
Mae ein golwg o safbwynt gwerth cymharol wedi aros yr un fath yn gyffredinol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. O safbwynt 
y sector, rydym yn parhau i ffafrio eiddo swyddfa, logisteg/diwydiannol a phreswyl ym mhob rhanbarth. Nid yw'n syndod 
fod manwerthu yn parhau i dderbyn pwyslais isel oherwydd yr ansicrwydd yn y sector. Ar gyfer eiddo swyddfa, rydym 
yn canolbwyntio'n bennaf ar ail-leoli asedau sydd heb gael digon o wariant cyfalaf â rhenti cystadleuol mewn ardaloedd 
busnes canolog a lleoliadau strategol nad ydynt yn ardaloedd busnes canolog sy'n elwa o ddemograffeg sylfaenol gadarn. 
Ar sail fwy manteisgar, rydym hefyd yn ystyried datblygiadau eiddo swyddfa mewn canolfannau sefydledig lle ceir 
cyfyngiadau cyflenwi a lle ceir amodau cyn-prydlesu da. Mae'r sector logisteg/diwydiannol yn elwa o werthiannau e-
fasnach cadarn ar draws pob rhanbarth, yn enwedig yn Tsieina, yr Unol Daleithiau a'r DU. Mae hyn yn creu galw gwydn 
ar gyfer eiddo swyddfa–diwydiannol hybrid, warysau enfawr a chyfleusterau dosbarthu “y filltir olaf”, er bod galw gan 
fuddsoddwyr wedi gwthio gwerthoedd cyfalaf i fyny i’w lefelau uchaf erioed mewn nifer o farchnadoedd. Yn olaf, rydym 
yn gorbwyso eiddo preswyl yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop, gan chwilio am gyfleoedd fforddiadwy mewn dinasoedd 
sy'n ehangu sy'n elwa o apêl i'r farchnad dorfol, prinder o ran cyflenwad a thwf cadarn yn y boblogaeth. Yn y cyfamser, 
mae prisiau ar gyfer eiddo diriaethol traddodiadol yn y farchnad eilaidd wedi gwella, ac rydym mewn sefyllfa rhwng 
niwtral ac ychydig o dan bwysau o ran y segment. Rydym yn gorbwyso asedau eilaidd anhraddodiadol ar draws pob 
rhanbarth yn strategol, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, o ganlyniad i'n ffocws ar sefyllfaoedd arbennig. Mae'r asedau 
hyn yn elwa'n aml o lai o gystadleuaeth o ystyried eu natur gymhleth ac maent yn gallu cynnig cyfleoedd deniadol ar 
gyfer prynu portffolios.  

Buddsoddiadau cyfrifol mewn eiddo diriaethol preifat  
Mae ystyriaeth o ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol wrth fuddsoddi mewn eiddo diriaethol yn 
gynyddol berthnasol, fel yr amlygir yn adroddiad menter cyllid Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) 
“Global ESG Real Estate Investment Survey Results” (2019)3.  Mae Partners Group yn rhannu'r gred hon, yn enwedig 
oherwydd yr amrediad eang o ffyrdd y mae eiddo yn rhyngweithio â'r amgylchedd a chymdeithas yn gyffredinol. Fel y 
cyfryw, mae Partners Group yn teilwra ei fethodoleg buddsoddi cyfrifol i ystyried y safonau “arfer gorau” gwahanol 
(megis LEED, BREEAM, CASBEE, NABERS ac EarthCheck) sydd wedi'u datblygu mewn gwahanol wledydd ledled y byd. 
Mae'r cwmni yn ystyried ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol yn weithredol trwy gydol y broses 
buddsoddi mewn eiddo. Mae'r pynciau buddsoddi cyfrifol allweddol a gwmpasir yn ein prosesau diwydrwydd dyladwy 
a monitro ar gyfer eiddo diriaethol yn cynnwys: 

• Cadwraeth ynni, gan gynnwys cynhyrchu a phrynu pŵer gwyrdd, dylunio ynni effeithlon, ôl-osod at ddibenion 
cadwraeth  

• Diogelu'r amgylchedd: arbed dŵr, lleihau gwastraff solet a gwarchod cynefinoedd  
• Ardystiadau gwirfoddol: ardystio adeiladau gwyrdd (h.y. LEED, BREEAM, Energy Star a Green Star), 

gorffeniadau pren cynaliadwy ardystiedig  
2 Greystar; Knight Frank, Ionawr 2018 
3 https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Global-ESG-Real-Estate-Investment-Survey-Results.pdf
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• Datblygiadau sy’n ystyried trafnidiaeth gyhoeddus: datblygu sy’n ystyried cludiant, cymunedau y gellir cerdded 
ynddynt, datblygiadau defnydd cymysg 

• Adfywio a hyblygrwydd trefol: datblygu mewnlenwi, ystafelloedd hyblyg, datblygu tir llwyd  
• Iechyd a diogelwch: diogelwch safleoedd, osgoi peryglon naturiol, parodrwydd cymorth cyntaf  
• Llesiant gweithwyr: sgwariau, gofal plant ar y safle, dyluniad amgylcheddol dan do o safon a di-rwystr  
• Dinasyddiaeth gorfforaethol: cydymffurfiaeth reoliadol, datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd, byrddau 

annibynnol, mabwysiadu codau ymddygiad moesegol gwirfoddol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid  
• Tegwch cymdeithasol a datblygu cymunedol: arferion llafur teg, tai fforddiadwy/cymdeithasol, cyflogi a 

hyfforddi yn y gymuned 
• Dinasyddiaeth leol: dylunio o ansawdd, effeithiau lleiaf ar gymdogaethau, adeiladu ystyriol, allgymorth 

cymunedol, cadwraeth hanesyddol, dim dylanwad gormodol ar lywodraethau lleol  

Ar ôl gwerthuso'r ffactorau uchod a'r broses diwydrwydd dyladwy lawn, gall y pwyllgor buddsoddi ddewis gwrthod 
buddsoddiad os nad yw ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol yn cael sylw priodol neu os nad oes 
modd eu lliniaru drwy gydol y cyfnod perchenogaeth.  

Ar ôl gwneud buddsoddiad, mae Partners Group yn monitro perfformiad yn rheolaidd ac yn gyson er mwyn asesu 
cynnydd yn erbyn y cynllun creu gwerth, gan gynnwys materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol, yn ogystal 
â pheryglon a chyfleoedd newydd a all godi. Mae Partners Group yn cynnal cyswllt agos ag eiddo portffolio y mae yn 
buddsoddi ynddo a’i reolwyr, ac mae'r rhyngweithio hwn yn hwyluso’r gwaith o ddadansoddi gweithgarwch portffolio 
a busnes a datrys materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol posibl. Os bydd Partners Group yn credu bod 
angen mwy o ddatgeliad ynghylch materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol posibl, bydd Partners Group 
yn codi hyn gyda rheolwr buddsoddi, naill ai'n anffurfiol mewn galwad ffôn neu mewn cyfarfod ffurfiol.  

Courtney Benson 
Client Solutions Europe

Sergio Jovele 
Partner,  
Client Solutions Europe
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PERFFORMIAD A RISG 

Cefndir y Farchnad 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019 
Blwyddyn o ansicrwydd gwleidyddol byd-eang, rhyfel masnach cynyddol a dim ateb i fater Brexit. Er gwaethaf hyn, roedd 
yr elw ar fuddsoddiadau, er yn gyfnewidiol, yn gadarnhaol ac roedd cronfa gyfartalog Llywodraeth Leol wedi cynhyrchu 
elw o bron i 7% am y flwyddyn. Roedd hyn yn is na'r cyfartaledd tymor hir ond roedd hyn uwchlaw chwyddiant a 
rhagdybiaethau actiwaraidd. Cafodd elw’r asedau eu grwpio gyda bondiau, eiddo ac ecwitïau gan roi elw o 4%, 6% a 7% 
yn y drefn honno am y flwyddyn. Methodd y rhan fwyaf o gronfeydd â pherfformio'n well na'u meincnodau eleni. 

Roedd y dyraniad asedau strategol wedi aros yn weddol sefydlog wrth i'r cronfeydd aros am ganlyniadau'r ailbrisiad 
actiwaraidd eleni. Cafwyd cryn dipyn o symud yn y portffolio wrth i fuddsoddiadau gweithredol gael eu trosglwyddo i 
gronfeydd. 

Tymor Hir 

Mae perfformiad tymor hir y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wedi bod yn rhagorol. Cafwyd elw cadarnhaol o'r 
cronfeydd cyfartalog yn ystod 25 o'r 30 mlynedd diwethaf a llwyddwyd i gyflawni perfformiad blynyddol o 8.4% y 
flwyddyn. Mae ecwitïau wedi arwain y perfformiad cryf yn y tymor hir. Mae'r dewisiadau eraill wedi perfformio'n gryf 
yn bennaf oherwydd enillion rhagorol yr ecwiti preifat. 

Yr ecwitïau sy'n parhau â'r dyraniad mwyaf o fewn y mwyafrif o asedau'r gronfa.  Mae tri chwarter y dyraniad hwn 
bellach wedi'i fuddsoddi dramor. Mae dewisiadau eraill wedi cynyddu'n sylweddol dros y degawd. Mae ecwiti preifat yn 
llunio hanner y dyraniad hwn gyda seilwaith yn cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf a disgwylir iddo gynyddu 
ymhellach. O fewn y dyraniad bondiau, bu symudiad amlwg o fynegai tuag at fandadau elw absoliwt. 

 

Perfformiad y Gronfa 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019 
Yn y flwyddyn ddiweddaraf roedd elw'r Gronfa o 6.5% yn cyd-fynd â'r cyfartaledd o 6.6% ac yn cael ei osod yn safle 
ganraddol 47. Yn anarferol, roedd enillion yr ecwitïau i'r Gronfa yn is na'r cyfartaledd, a chafodd hyn effaith ar 
berfformiad eleni. 

Mae'r Gronfa wedi'i strwythuro'n eithaf gwahanol i'r cyffredin. Y gwahaniaeth allweddol yw'r lefel gymharol uchel o 
ecwitïau a diffyg buddsoddiad mewn dewisiadau eraill. Y llynedd, effaith fach iawn a gafodd y gwahaniaethau hyn ar y 
perfformiad cymharol. 

Tymor Hir 

Mae'r Gronfa wedi perfformio'n eithriadol o dda dros bob cyfnod. Mae canlyniadau'r chwartel uchaf yn deillio o gyfuniad 
o ecwitïau cymharol uchel a pherfformiad da gan y rheolwyr ecwiti a ddewiswyd.

3 blynedd 5 mlynedd 10 mlynedd 20 mlynedd

Dyfed 11.5% y flwyddyn 9.8% y flwyddyn 11.6% y flwyddyn 6.9% y flwyddyn

Universe 10.5% y flwyddyn 8.8% y flwyddyn 10.7% y flwyddyn 6.4% y flwyddyn

Safle 8fed 15fed 7fed 8fed
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Karen Thrumble 
Dadansoddwr Perfformiad 
Pensiwn yr Awdurdod Leol 
(PIRC)

Risg ac Elw   

Dros y deng mlynedd diwethaf mae'r Gronfa wedi cynhyrchu elw ymhell uwchlaw’r cyfartaledd ond mae wedi profi 
ansefydlogrwydd ychydig yn uwch na'r cyfartaledd. Dros y pum mlynedd diwethaf mae'r darlun yn debyg iawn – mae'r 
Gronfa wedi cael ei gwobrwyo'n dda am yr ansefydlogrwydd ychwanegol a brofodd. 

Mae'r siartiau'n dangos y cronfeydd yn ‘Universe’ Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (dotiau ag ochr las) o ran risg/elw. 
Bydd yr elw a geir yn well os yw'r gronfa ymhellach i fynu'r echelin. Ymhellach ar hyd yr echelin lorweddol y mwyaf o 
risg a gymerwyd. Y llinellau glas yw'r canlyniadau canolrifol. Mae'r rhain yn rhannu'r cronfeydd yn chwarteri. Byddai'n 
well gan y rhan fwyaf o gronfeydd fod yn y chwarter uchaf ar y chwith. 

Pum Mlynedd Diwethaf (% y flwyddyn) Deng Mlynedd Diwethaf (% y flwyddyn)
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Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi  
Credaf mai hwn yw fy 16eg adroddiad yn Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol i Gronfa Pensiwn Dyfed, ond mwy am 
hynny nes ymlaen.  

Roedd y flwyddyn ariannol yr adroddir arni ar hyn o bryd yn gyfnewidiol, yn heriol ac yn unigryw – yn wir fel bron bob 
blwyddyn yr wyf wedi cael yr anrhydedd a'r fraint o fod yn Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol i'r Gronfa. Mewn 
rhannau eraill o'r Adroddiad a'r Cyfrifon byddwch yn darllen bod marchnadoedd buddsoddi yn amrywio o anobaith 
llwyr ('Armageddon') ac 'irrational exuberance' i fenthyg ymadrodd gan gyn-gadeirydd Cronfa Ffederal yr Unol 
Daleithiau, Alan Greenspan sy'n cael ei ddyfynnu'n gyson. Fodd bynnag, er gwaethaf y ddau begwn hyn yn y farchnad, 
yn aml yn seiliedig ar deimlad yn bennaf (gyda newyddion ffug ym mhob man) yn hytrach na gweithgarwch macro-
economaidd a/neu gorfforaethol go iawn, roedd cronfa bensiwn awdurdod lleol nodweddiadol fel y'i mesurir gan 
Ddadansoddwyr Perfformiad Pensiwn yr Awdurdodau Lleol (PIRC), wedi parhau i sicrhau elw o 6.6%. Roedd elw Cronfa 
Dyfed yn debyg iawn.  

Yn ystod y 3 blynedd, roedd elw nodweddiadol cronfa tua 10.5% y flwyddyn, sy'n elw cryf iawn o'i gymharu â phrisiau 
a/neu chwyddiant enillion. Roedd Cronfa Dyfed – yn ôl yr arfer – wedi gwneud hyd yn oed yn well gydag elw o 11.5% y 
flwyddyn. Mae'r cyfnod 3 blynedd hyd at ddiwedd Mawrth 2019 yn anarferol o arwyddocaol gan ei fod yn cyd-fynd â'r 
prisiad actiwaraidd tair blynedd y mae ein actiwari (John Livesey) yn ymgymryd ag ef. Mae’r rhwymedigaethau (h.y. 
buddion yr aelodau) y mae’r actiwari yn eu prisio yn cynyddu gyda chwyddiant: enillion ar gyfer aelodau actif a phrisiau 
i bensiynwyr ac aelodau gohiriedig ac yn y blaen – felly er mwyn sicrhau bod y broses o rag-ariannu'r buddion hyn yn 
effeithiol – dylai'r elw ar yr asedau fod ar y blaen i’r mesurau chwyddiant hyn. Fel arall byddai'n rhatach eu talu wrth 
iddynt godi, y system PAYGO honedig, fel y defnyddir gan y Llywodraeth ar gyfer pensiynau'r wladwriaeth. Yn wir, roedd 
prisiad diwedd mis Mawrth '16 wedi defnyddio cyfradd ddisgownt actiwaraidd – amcangyfrif actiwaraidd darbodus 
addas o elw'r asedau tebygol yn y dyfodol (MPD + 2.75)% y flwyddyn ar gyfer pensiynau gwasanaeth yn y dyfodol a 
(MPD+ 2.2)% y flwyddyn ar gyfer pensiynau gwasanaeth yn y gorffennol. Fel arfer, roedd MPD yn llai na 3% y flwyddyn 
ar gyfartaledd dros y 3 blynedd felly roedd elw ein cronfa o 11.5% y flwyddyn yn fwy o lawer na'r targed ar gyfer yr elw 
actiwaraidd. Newyddion da.  

Fodd bynnag, nid yw dau ffactor arall mor rhadlon a byddant yn debygol o gael effaith andwyol ar y prisiad: mae 
chwyddiant disgwyliedig wedi bod yn cynyddu ac, yn gyffredinol, mae disgwyliad o elw is yn y buddsoddiadau yn y 
dyfodol (asedau) gan fod prisiau asedau yn cael eu hystyried yn gymharol uchel ar hyn o bryd. Mae'r cyntaf yn cynyddu'r 
buddion i'w prisio ac mae'r llall yn gostwng y gyfradd ddisgownt (amcangyfrif darbodus o elw yn y dyfodol) sy'n rhoi 
gwerth uwch ar y buddion hyn yn y dyfodol. Diolch byth, mae gan y gronfa actiwari arbenigol i wneud synnwyr o'r 
dylanwadau deinamig hyn sy'n aml yn cystadlu â'i gilydd.  

O ran strategaeth fuddsoddi'r gronfa, y prif weithgaredd yn ystod y flwyddyn oedd rhoi'r strategaeth ddiwygiedig y 
cytunwyd arni gan y PFC ar waith ymhellach yn dilyn yr adolygiad yn 2017 ar ôl prisiad actiwaraidd mis Mawrth 2016. 
Mae hyn wedi golygu arian ychwanegol (5%) ar gyfer ein rheolwr eiddo craidd yn y DU (Schroders) i ddod â'r portffolio 
i tua 13% o gyfanswm y gronfa a rhoi portffolio 'Incwm Diogel' newydd ar waith (5%) gyda Blackrock. Ariannwyd y 
ddau hyn gan ein daliadau tymor hir mewn giltiau wrth indecs, er eu bod wedi gwasanaethu'r gronfa'n dda iawn  

dros sawl degawd, rydym o'r farn mai ychydig o fuddion a gynigir ganddynt ar hyn o bryd. Efallai eich bod yn cofio bod 
yr adolygiad o'r strategaeth yn bennaf mewn ymateb i lif arian negyddol y gronfa oherwydd bod y buddion sy'n cael eu 
talu'n rheolaidd yn fwy na'r cyfraniadau sy'n cael eu talu i mewn yn rheolaidd, a bod y duedd hon yn debygol o waethygu.  

Y nodwedd newydd bwysig arall o ran gweithredu’r strategaeth yw Partneriaeth Pensiwn Cymru. Yn y flwyddyn galendr 
hon trosglwyddodd y gronfa ei mandadau ecwiti byd-eang gweithredol, a oedd yng ngofal Baillie Gifford a Columbia 
Threadneadle yn wreiddiol, i'r is-gronfa ecwiti byd-eang a gynigiwyd gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru, sydd hefyd â 
chysylltiad sylweddol â Baillie Gifford. Bydd rhagor o asedau'n cael eu trosglwyddo i is-gronfeydd Partneriaeth Pensiwn 
Cymru yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Er ei bod yn debygol na fydd holl asedau Dyfed yn cael eu trosglwyddo: 
gallai eiddo partneriaid a phortffolios incwm Blackrock aros fel asedau'r gronfa waddol.  

Ar ddechrau fy adroddiad nodais 'mwy am hyn nes ymlaen'. Ar ôl 16 mlynedd ddifyr dros ben yn Ymgynghorydd 
Buddsoddi Annibynnol ffurfiol yn cynghori Cronfa Bensiwn Dyfed rwy'n camu o'r neilltu, a hynny o 30 Medi eleni. Yn 
ystod y blynyddoedd hyn rwyf wedi datblygu gwir barch ac edmygedd tuag at y gronfa, ei swyddogion a'r aelodau 
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etholedig (y PFC) sy'n gyfrifol am ei goruchwylio a'i rheoli. Rwyf hefyd wedi datblygu hoffter o Sir Gaerfyrddin, fy hoff 
ran o Gymru erbyn hyn.  

Yn ystod fy nghyfnod – ond nid fy lle i yw priodoli unrhyw gysylltiad uniongyrchol! – mae'r gronfa, yn haeddiannol, wedi 
ennill nifer o wobrau, yn enwedig am ei medrusrwydd rhagorol wrth fuddsoddi. Yr wyf yn ymfalchïo'n fawr yn y ffaith 
fy mod wedi bod yn rhan fach o'r tîm ymroddedig sydd wedi sicrhau mai Cronfa Dyfed yw'r gorau yng Nghymru ac yn 
un o'r cronfeydd gorau yn y DU ar bron bob mesur. Pan ofynnir i mi rwy'n priodoli llwyddiant y Gronfa i'r canlynol: 
cydweithredu, cysondeb, argyhoeddiad (a/neu ymrwymiad) a heb ofni bod yn gyferbyniol. Hir y parhaed y nodweddion 
hyn felly i'r Gronfa.  

Fel maen nhw'n dweud ar raglenni realiti teledu 'Mae wedi bod yn daith ryfeddol' ac rwyf wedi mwynhau pob eiliad 
ohoni. Mae'r gronfa mewn iechyd da ac rwy'n dymuno'r gorau iddi hi, a phawb sy'n gysylltiedig â hi, ar gyfer y dyfodol. 
Diolch yn fawr a hŵyl fawr. 

Eric Lambert 
Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol 
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ADRODDIAD GWEINYDDU’R GRONFA 
Mae'r Gronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei rheoli gan reoliadau wneir gan y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth 
Leol (MHCLG). O dan ddarpariaethau Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLIL) (Ad-drefnu Llywodraeth 
Leol yng Nghymru) 1995, trosglwyddwyd swyddogaeth yr awdurdod gweinyddu i Gyngor Sir Caerfyrddin. Er bod 
cyfraniadau'r gweithwyr a'r buddion sy'n daladwy yn cael eu pennu gan reoliadau, mae cyfraniadau cyflogwyr yn cael 
eu hasesu yn actiwaraidd bob tro y prisir gwerth y Gronfa ac mae’r meysydd lle gellir arfer disgresiwn yn amodol ar 
bolisïau lleol a bennir gan bob cyflogwr sy’n rhan o’r Gronfa. 

Newydodd y cynllun o fod yn gynllun cyflog terfynol i fod yn gynllun Enillion Gyrfa Cyfartalog wedi eu Hailbrisio (CARE) 
ar 1 Ebrill 2014. Os oeddech yn aelod gweithredol o gynllun 2008 ar 31 Mawrth 2014, fyddwch wedi trosglwyddo yn 
awtomatigi CPLlL 2014 ar 1 Ebrill 2014. 

Y Prif Fuddion o’r cynllun CPLlL 2014  

• Croniad budd-daliadau - O 1 Ebrill 2014, fydd gennych gyfrif bensiwn am bob gyflogaeth, fydd yn cael ei 
gredydu’n flynyddol gyda’r swm o bensiwn fyddwch wedi ei gasglu o 1 Ebrill i 31 Mawrth bob blwyddyn. Mae hyn 
wedi’i seilio ar eich tâl pensiynadwy gwirioneddol o 1 Ebrill i 31 Mawrth ac hefyd y gyfradd gronni newydd o 1/49. 
Fydd eich cyfrif pensiwn yn cael ei ail-brisio bob mis Ebrill yn unol a’r Mynegrif Prisiau Defnyddwyr (MPD). Fydd 
eich aelodaeth hyd at 31 Mawrth 2014 yn cael ei ddiogelu ac yn parhau i gael ei gyfrifo ar sail cyflog terfynol pan 
fyddwch yn ymddeol gan gyfeirio at eich tâl pensiynadwy ar ymddeoliad ac o dan diffyniad 2008 o dâl 
pensiynadwy. 

• Cyfandaliad Di-dreth - gall unigolion drawsnewid rhan o'u pensiwn yn gyfandaliad di- dreth ychwanegol, ar sail 
£12 am bob £1 o'r pensiwn. Defnyddir y buddion a grynhowyd hyd at a chan gynnwys 31 Mawrth 2008 i dalu 
Cyfandaliad Di-dreth pan fyddwch yn ymddeol. 

• Optiwn 50/50 - O 1 Ebrill 2014, fydd gennych yr optiwn o dalu hanner eich cyfraniadau arferol, i dderbyn hanner 
eich lefel o bensiwn ynglyn a’r cyfnod hyn. Fodd bynnag, fyddwch yn cadw buddion salwch a marwolaeth yn ystod 
y cyfnod hwn. 

• Oedran Pensiwn Arferol (OPA) - Fydd eich OPA yn cael ei gysylltu i’ch Oedran Pensiwn y Wladwriaeth (OPW), 
fellly fydd unrhyw newid yn yr OPW yn effeithio’ch OPA. 

• Pensiwn ychwanegol os byddwch yn ymddeol oherwydd salwch. 
• Marwolaeth cyn Ymddeol - Cyfandaliad Di-dreth sy’n werth teirgwaith y cyflog blynyddol yn daladwy i’r ystâd. 

Hefyd mae buddion Priod, Partneriaid Sifil, a Dibynyddion yn daladwy. 
• Gallai pensiwn i bartneriaid sy’n cyd-fyw ei dalu os yw amodau penodol yn cael eu bodloni.  
• Marwolaeth ar ôl ymddeol - Pensiwn Priod, Pensiwn Dibynyddion ac mewn rhai amgylchiadau Cyfandaliad ar 

Farwolaeth. 
• Trosglwyddo Hawliau Pensiwn naill ai i gynllun cymeradwy cyflogwr newydd neu i gynllun pensiwn personol 

cymeradwy. 
• Mae gan weithwyr sy'n gadael â mwy na dwy flynedd o wasanaeth (neu lai na dwy flynedd o wasanaeth pan fo 

taliad trosglwyddo wedi cael ei dderbyn) hawl i Bensiwn a Gadwyd wedi'i Ddiogelu rhag Chwyddiant sydd fel arfer 
yn daladwy wrth gyrraedd yr Oed Ymddeol Arferol. 

• Gellir talu cyfraniadau ychwanegol i gynyddu’r buddion pensiwn. 
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Cynnydd mewn Pensiynau  
Mae pensiynau’n cael eu hadolygu'n flynyddol o dan y Ddeddf Cynyddu Pensiynau fel y pennwyd yn y ddeddfwriaeth 
Nawdd Cymdeithasol yn unol â’r cynnydd yng nghanran y gwahanol fudd-daliadau gwladol. Maent yn cael eu pennu yn 
ôl y cynnydd canrannol yn y Mynegrif Prisiau Defnyddwyr hyd at y mis Medi blaenorol.  

Eleni, cafwyd cynnydd o 2.4% mewn pensiynau o 8 Ebrill 2019 ymlaen, sy'n cynrychioli'r cynnydd yn y Mynegrif Prisiau 
Defnyddwyr dros y cyfnod o 12 mis hyd at 30 Medi 2018. 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 flwyddyn ariannol yn derbyn y gyfran briodol o’r 
cynnydd. 

Y dyddiadau ar gyfer talu Pensiynau Llywodraeth Leol yn ystod 2019-2020 yw: 

O fis Ebrill 2019 ymlaen, bydd dyddiadau talu pensiwn yn newid i ddiwrnod gwaith ola'r mis ac eithrio mis Rhagfyr. 

   

Menter Twyll Genedlaethol  
Mae'r Gronfa Bensiwn Dyfed yn dal i fod yn rhan o'r fenter genedlaethol yn erbyn twyll, a drefnir gan Swyddfa Archwilio 
Cymru, lle mae'r data a ddarperir yn cynnwys manylion Pensiwn Galwedigaethol a manylion y Gyflogres, yn Weithwyr 
Cyflogedig a Phensiynwyr. 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 
• na thelir pensiwn i berson sydd wedi marw, a 
• bod Pensiwn Galwedigaethol ac incwm drwy gyflogaeth yn cael eu datgan gan y sawl sy'n hawlio Budd- dal Tai, 

Credyd Cynhwysol, a Gostyngiadau’r Dreth Gyngor. 

Y diweddaraf am ddeddfwriaeth 
Buddion Partneriaid sy'n Cyd-fyw - Mae newidiadau i reolau’r Cynllun o 1 Ebrill 2014 yn caniatau i bensiwn goroeswr 
gael ei dalu’n awtomatig i bartner sy’n cyd-fyw, heb fod angen i’r aelod gwblhau ffurflen partneriaid sy’n cyd-fyw a 
enwebwyd. Er mwyn bod yn gymwys i gael y buddion hyn mae'n rhaid bod yr amodau rheoleiddio canlynol yn berthnasol 
ichi a'ch partner: 

• 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 ariannol ddibynnol ar A neu mae A a B yn dibynnu ar ei gilydd yn ariannol.

26 Ebrill 2019 30 Awst 2019 24 Rhagfyr 2019 

31 Mai 2019 30 Medi 2019 31 Ionawr 2020

28 Mehefin 2019 31 Hydref 2019 28 Chwefror 2020

31 Gorffennaf 2019 29 Tachwedd 2019 31 Mawrth 2020 
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Cyfraddau Cyfraniadau Gweithwyr 
Mae CPLlL 2014 wedi newid y dull o asesu eich cyfradd cyfrannu o thâl pensiynadwy ‘cyfwerth amser llawn’ i’ch tâl 
pensiynadwy gwirioneddol. Fydd cyfraniadau pensiwn hefyd yn daladwy ar goramser. Mae’r cyfrifoldeb o benderfynnu 
enillion aelodau a’r cyfradd cyfrannu, yn cynnwys gofynion hysbysu, yn disgyn ar y Cyflogwr. Pan mae aelod gyda fwy 
nag un swydd gyda cyflogwr, fydd yna asesiad ar wahan am bob swydd. 

Y canlynol yw'r bandiau enillion a'r cyfraddau cyfrannu a fydd yn berthnasol o fis Ebrill 2019 ymlaen: 

Y Band
Y tâl pensiynadwy gwirioneddol am y 

swydd 
 (£)

Y gyfradd gyfrannu ar gyfer y swydd honno 
 (%)

Prif adran Adran 50/50

1 Hyd at 14,400 5.5 2.75

2 14,401 - 22,500 5.8 2.90

3 22,501 - 36,500 6.5 3.25

4 36,501 - 46,200 6.8 3.40

5 46,201 - 64,600 8.5 4.25

6 64,601 - 91,500 9.9 4.95

7 91,501 - 107,700 10.5 5.25

8 107,701 - 161,500 11.4 5.70

9 161,501 neu ragor 12.5 6.25

Diogelwch Statudol – y ‘Tanategu’ 
Cynigir diogelwch os ydych yn agosáu at ymddeoliad er mwyn sicrhau y byddwch yn cael pensiwn sydd o leiaf yn gyfartal 
i’r hyn y byddech wedi’i dderbyn dan y cynllun pe na bai wedi newid ar 1 Ebrill 2014. Yr enw ar y diogelwch hwn yw’r 
'tanategu'. 

Mae’r tanategu yn berthnasol i chi os: 

• oeddech yn talu i’r Cynllun ar 31 Mawrth 2012 
• oeddech o fewn 10 mlynedd i’ch Oedran Pensiwn Arferol ar 1 Ebrill 2012 
• nad ydych wedi cael toriad o fwy na 5 mlynedd mewn gwasanaeth sy’n eich 
• anghymhwyso 
• nad ydych wedi derbyn unrhyw fuddion dan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol cyn yr Oedran Pensiwn Arferol a 
• rydych yn ymadael â hawl i gael eich buddion yn syth. 

Bydd yr Adran Gweinyddu Bensiynau yn cyfrifo’r tanategu yn awtomatig pan fyddwch yn gadael y Cynllun. 

Rheol 85 
Mae rheol 85 yn diogelu rhai neu’r cyfan o’ch buddion rhag y gostyngiad arferol am dalu’n gynnar. Er mwyn cael diogelwch 
rheol 85, rhaid eich bod yn aelod o’r CPLlL ar 30 Medi 2006. Bodlonir rheol 85 os yw eich oedran ar y dyddiad pan 
fyddwch yn derbyn eich pensiwn yn ogystal â’ch aelodaeth yn y Cynllun (pob un mewn blynyddoedd llawn) yn dod i 85 
mlynedd neu fwy. 

Os oes gennych ddiogelwch rheol 85, bydd hyn yn parhau i fod yn berthnasol o Ebrill 2014 ymlaen. Yr unig bryd pan na 
fydd y diogelwch hwn yn berthnasol yn awtomatig yw os byddwch yn penderfynu derbyn eich pensiwn yn wirfoddol yn 
55 oed, neu wedi hynny, a chyn eich bod yn 60 oed, heb ganiatâd eich cyflogwr. I gael dealltwriaeth fanylach o’ch 
sefyllfa chi, dylech fewngofnodi i ‘Fy Mhensiwn Ar-lein’ neu gysylltu â’r Adran Gweinyddu Bensiynau yn uniongyrchol. 
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Newidiadau Treth 
O fis Ebrill 2019 ymlaen, mae'r Lwfans Oes ar gyfer cynilo pensiwn treth freintiedig wedi lleihau o £1.030 miliwn i £1.055 
filiwn. Dyma gyfanswm gwerth yr holl fuddion pensiwn y gallwch eu crynhoi heb fod treth yn cael ei chodi arnoch am 
grynhoi gormod o fuddion. Adeg 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. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gall y newidiadau hyn effeithio arnoch ar wefan Cyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi (HMRC). Cofiwch na all staff yr adain bensiynau roi cyngor ariannol na chyngor personol ynghylch treth. 

Byddwch yn cofio o fis Ebrill 2014 fod y terfyn Lwfans Blynyddol wedi gostwng i £40,000 ac mae'r terfyn hwn yn parhau. 
I gyfrif gwerth unrhyw gynnydd blynyddol yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, mae angen ichi ganfod y gwahaniaeth 
yng nghyfanswm gwerth unrhyw fuddion a grynhowyd rhwng dau 'gyfnod mewnbwn pensiwn', fel arfer Ebrill i Mawrth. 
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. Fydd eich Datganiad Buddion Blynyddol 2019 yn cynnwys rhagor o 
wybodaeth ynglyn a’r effaith fydd y Lwfans Blynyddol yn cael ar eich croniad pensiwn yn y CPLlL. 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. 

Cofiwch na all staff yr adran bensiynau roi cyngor ariannol na chyngor personol ynghylch treth. 

Pensiynau Cynghorwyr 
Nid yw CPLlL 2014 wedi effeithio darpariaethau pensiynau aelodau etholedig, am fod eu trefniadau yn parhau i fod: 

• ar sail enillion gyrfa cyfartalog wedi eu hailbrisio 
• gyda cyfradd cyfrannu o 6% 
• gyda budd-daliadau yn cronni ar sail 1/80 am bensiynau a 3/80 am fudd-daliadau swm un-daliad di- dreth. 

Datganiad Polisi Cyfathrebu 
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cyson o ansawdd uchel i'n cwsmeriaid, a hynny yn y 
modd mwyaf effeithiol ac effeithlon posib, yn enwedig mewn amgylchedd pensiynau sy'n newid yn barhaus. Mae 5 o 
grwpiau penodol y mae angen i'r gronfa gyfathrebu â hwy: 

• Aelodau'r Cynllun 
• Darpar Aelodau’r Cynllun 
• Cyflogwyr y Cynllun 
• Cyrff Eraill 
• Staff y Gronfa 

Mae'r ddogfen bolisi (adran 9) yn cyflwyno'r mecanweithiau a ddefnyddir i fodloni'r anghenion cyfathrebu hynny, a 
chaiff ei hadolygu'n achlysurol. Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw defnyddio'r dull cyfathrebu mwyaf priodol ar gyfer y 
cynulleidfaoedd sy'n derbyn y wybodaeth. Gellir defnyddio mwy nag un dull o gyfathrebu os bernir bod hynny’n addas 
a bod hynny'n bodloni holl ofynion y rheoliadau sy’n ymwneud â darpariaeth y Cynllun a gwybodaeth gysylltiedig. 

Ychwanegwyd ymhellach at hyn trwy gyflwyno ‘Fy Mhensiwn Ar-lein’ ar gyfer aelodau gweithredol, gohiriedig a 
phensiynwyr y cynllun. Pecyn ar y rhyngrwyd yw hwn, sy'n galluogi aelodau i gyrchu gwybodaeth am eu pensiwn yn 
ddiogel ar-lein a'i diweddaru trwy wefan y Gronfa. Trwy ddatblygu e-gyfathrebu, y nod yw gwella'r dull o gyflwyno 
gwasanaeth, yn ogystal â lleihau costau argraffu a phostio, ac ôl troed carbon y Gronfa.
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Y Strategaeth Weinyddu 
Yn unol â Rheoliadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol mae'r Gronfa Bensiwn Dyfed 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. 

Ystadegau Gweinyddu Cynllun 

Nifer o Gyflogwyr 

Ynghlwm wrth y Datganiad Cyfrifon yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn, mae rhestr llawn o'r cyflogwyr (ar 31 Mawrth 
2019) sydd naill ai’n rhan o Gronfa Bensiwn Dyfed neu’n gysylltiedig â hi. Mae'r tabl isod yn crynhoi nifer y cyflogwyr 
sy'n cael eu Rhestru a'u Derbyn. 

 
Aelodaeth Cynllun 

Mae'r siart isod yn crynhoi nifer y cyflogwyr sy'n cael eu Rhestru a'u Derbyn.

Gweithredol Daeth i Ben Cyfanswm

Rhestru 23 24 47

Derbyn 25 14 39

Cyfanswm 48 38 86

31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019

Gweithredol 19,451 18,970 19,052 18,575 18,344

Gohiriedig 13,854 14,499 14,904 15,354 15,719

Pensiynwyr 10,906 11,462 12,003 12,585 13,187

Ymadawr heb 
Benderfynu 1,208 1,360 1,609 1,871 2,073

01/04/2018 - 31/03/2019 Cyfanswm a 
Gwblhawyd Meincnod Perfformiad

Dechreuwyr Newydd 2,902 95.00% 97.00%

Trosglwyddiadau i’r Gronfa 134 95.00% 98.67%

Dyfynbrisiau Ymddeoliad 934 95.00% 96.57%

Talu Buddion Ymddeoliad 545 95.00% 95.23%

Dengys y tabl isod perfformiad y gronfa o gymharu â'i meincnod.
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Dadansoddiad o ymadawyr yn ystod 2018/19

Sgorau Ansawdd Data a Chynllun Gwella Data  

Cynhaliwyd adolygiad cychwynnol o ansawdd data y Gronfa ym mis Rhagfyr 2017 ac o ganlyniad cafodd Cynllun Gwella 
Data ei greu. Nod y cynllun gwella hwn yn bennaf yw mynd i'r afael â'r prif faterion a nodwyd yn yr adolygiad o Ansawdd 
Data y Gronfa ac mae'n dangos y camau priodol y mae'r Gronfa yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn 
yr adolygiad a sut y bydd yn gwella'r data a gedwir.  

Caiff adolygiad o Ansawdd Data ei gynnal bob blwyddyn. Mae'r cynllun gwella wedi cael ei ddiwygio ac mae'n mynd i'r 
afael â'r prif faterion a nodwyd yn yr adolygiad o Ansawdd Data y Gronfa a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2018.  

Roedd yr adolygiad o ansawdd data a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2018 wedi rhannu'r asesiad o ddata a gedwir yn ddau 
gategori:  

• Data Cyffredin  
• Data sy'n benodol i'r Cynllun  

Cynhaliwyd profion o'r data a gedwir gan y Gronfa o ran aelodau ei gynllun i nodi a yw'r data yn gyfredol ac yn gywir.  

Mae eitemau y Data Cyffredin yn benodol yn nghanllaw y Rheoleiddiwr Pensiynau fodd bynnag, nid yw eitemau y data 
sy'n benodol i'r Cynllun yn rhagnodol ond yn gyffredinol mae'r data yn allweddol er mwyn cynnal y Cynllun a bodloni 
rhwymedigaethau cyfreithiol. Nid yw'r Rheoleiddiwr Pensiynau yn pennu'r eitemau data ar gyfer data sy'n benodol i'r 
Cynllun oherwydd bernir ei fod yn adnabyddadwy ac yn berthnasol i bob Cynllun Pensiwn unigol. Fodd bynnag, mae 
enghreifftiau esboniadol o'r data sy'n ofynnol er mwyn cynnal Cynllun Pensiwn wedi cael eu cyhoeddi gan y Rheoleiddiwr 
Pensiynau a rhoddwyd ystyriaeth i'r enghreifftiau hyn wrth nodi data sy'n benodol i'r Cynllun y dylid ei wirio. Gweler 
isod dabl sy'n nodi sgorau ansawdd data y CPLlL a gyflwynir i'r Rheoleiddiwr Pensiynau.

Categori 2018/2019

Ad-dalu cyfraniadau 355

Trosglwyddo i gynllun arall 115

Marwolaeth mewn Swydd 24

Ymddeoliadau ar sail Afiechyd 88

Ymddeol yn Gynnar / Ymddeoliad Arferol 507

Ymddeol yn sgil Dileu Swydd / yn sgil Mesurau 
Effeithlonrwydd 78

Ymddeoliad Hyblyg 17

Ymddeoliad Hwyr 81

Peidio â bod yn aelod o'r cynllun 205

Buddion a gedwir 680

Ymadawyr eraill 416

Nifer yr aelodau gohiriedig sy'n ail-ymuno â'r cynllun 127

Cyfanswm 2,693

Achosion CPLlL Leol sydd 
wedi/heb eu cwblhau 2018/2019

Nifer yr achosion sydd wedi'u 
cwblhau 21,696

Nifer yr achosion sydd heb eu 
cwblhau 1,313

Maes Data y CPLIL Data Cyffredin Data sy’n Benodol i’r 
Cynllun Nod

Sgorau Data Rhagfyr 2018 96.5% 95.8% 100%

Sgorau Data Rhagfyr 2017 94.5% 85.3% 100%
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Y Tîm Gweinyddu 

Yn ychwanegol at ein prif rôl o weinyddu'r cynllun llywodraeth leol a'i ddarpariaethau, mae'r Adran Gweinyddu Bensiynau 
hefyd, drwy gytundeb, yn darparu gwasanaethau tebyg i'r Prif Gwnstabl a'r Prif Swyddogion Tân sy'n gyfrifol am 
weinyddu Cynlluniau Pensiwn yr Heddlu a'r Frigâd Dân ar gyfer Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru, a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. 

Mae gan y tîm pensiwn 32 aelod o staff parhaol cyfwerth ag amser llawn i weinyddu'r cynlluniau pensiwn uchod. Yn 
ystod y flwyddyn tan 31 Mawrth 2019, gwelwyd y trosiant staff canlynol; roedd pum aelod o staff wedi gadael y tîm ac 
wyth aelod wedi ymuno â'r tîm. Nid oedd maint cyffredinol y tîm wedi newid, ond, roedd nifer y swyddi gwag wedi 
lleihau.  

Nifer yr aelodau parhaol o staff sy'n rhan o'r CPLlL yw 19.2 cyfwerth ag amser llawn. Ar 31 Mawrth 2019, roedd 49511 
o aelodau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o Gronfa Bensiwn Dyfed sy'n gyfwerth â 2579 o aelodau'r cynllun fesul 
aelod o'r tîm gweinyddu pensiynau. Nifer yr achosion a gwblhawyd ar gyfartaledd fesul aelod o'r tîm yn ystod y flwyddyn 
oedd 1130. 

Eich Adran Gweinyddu Bensiynau 

Yn ogystal â rhoi newidiadau deddfwriaethol ar waith ac ymateb i ddogfennau ymgynghori erbyn terfynau amser 
penodedig, bu eich Adran Gweinyddu Bensiynau hefyd yn: 

• Ailddatblygu'r cyfleuster, ‘Fy Mhensiwn Ar-lein’, i wella profiadau aelodau'r cynllun ymhellach a bodloni 
disgwyliadau cynyddol. Roedd hyn yn seiliedig ar adborth gan gwsmeriaid ac rydym yn croesawu unrhyw adborth 
pellach. 

• Wedi ymgymryd fwy o gyflwyniadau i gyflogwyr ac aelodau’r cynllun ar 'Fy Mhensiwn Ar-lein’. Rhaglen 
gymwysiadau ar y we yw hon sydd yn eich galluogi i gael golwg ar eich cofnodion pensiwn chi ynghyd â'u 
diweddaru, a hynny mewn modd diogel. Bwriad y fenter yw darparu gwybodaeth statudol a gwella'r dull o 
gyflwyno gwasanaeth, ar yr un pryd â lleihau costau argraffu a phostio ac ôl troed carbon y gronfa. 

• Wedi sicrhau bod cyflogwyr yn llunio, yn cyhoeddi ac yn parhau i adolygu datganiad polisi ynghylch eu 
darpariaethau dewisol o dan Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014. 

• Parhau â'r rhaglen hyfforddi ar gyfer staff mewnol. Bernir bod y buddsoddiad hwn, ynghyd â'r hyfforddiant i'r 
Cyflogwyr sy'n rhan o'r Gronfa, yn allweddol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau effeithiol o ran gweinyddu pensiynau 
a hynny mewn byd o newidiadau parhaus i reoliadau a chynnydd yn nisgwyliadau rhanddalwyr. 

• Parhau i lunio a dosbarthu Datganiadau Buddion Blynyddol ar gyfer Aelodau Gohiriedig y Cynllun (unigolion sydd 
wedi gadael y Cynllun ac sydd â hawl i fuddion pensiwn yn y dyfodol) ac Aelodau Gweithredol y Cynllun (y rhai 
sy'n cyfrannu). Lluniwyd y Datganiadau Buddion Blynyddol ar sail Cronfeydd Pensiwn Cymru gyfan, gan wella cost 
a chysondeb wrth i Gronfa Bensiwn Dyfed arwain y ffordd. 

• Parhawyd â'r fenter "Tystysgrif Bywyd" sy'n ymwneud â thaliadau pensiwn a delir â siec, yn ogystal ag ymgymryd 

Cost Gweinyddu fesul aelod (SF3 tabl costau) 
Mae'r tabl isod yn cymharu'r costau gweinyddu fesul aelod y cynllun â'r cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan o ran 
canlyniadau SF3. 

Blwyddyn Cronfa Bensiwn Dyfed Cost fesul aelod Cyfartaledd Cymru Gyfan

2017/18 £22.71 £27.46

2016/17 £20.73 £28.10

2015/16 £27.45 £28.28

2014/15 £21.66 £28.36

2013/14 £20.94 £30.20
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â gwiriadau marwolaethau misol yn seiliedig ar bensiynwyr yn y DU.  
• Parhawyd i ddefnyddio Western Union er mwyn ymgymryd â gwiriadau marwolaethau pensiynwyr sy'n byw 

dramor.   
• Parhau i lunio ffurf fwy manwl a phersonol ar y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer pob pensiynwr, gan amlinellu'r 

cynnydd yn y pensiwn yn sgil y dyfarniadau ynghylch cynnydd blynyddol mewn pensiynau. 
• Cymryd rhan ym Menter Twyll Genedlaethol y Comisiwn Archwilio, fel yr amlinellwyd uchod. 
• Parhau i ymwneud â chyd-awdurdodau yng Nghymru sydd â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i archwilio’r 

cyfleoedd sydd ar gael i greu partneriaethau a rhannu arferion da o ran gweinyddu'r Cynllun. 
• Sicrhau bod data'r gronfa fodel yn cael ei dderbyn gan Adran Actiwari'r Llywodraeth. 
• Sicrhau, drwy weithdrefn IAS19, fod pob cyflogwr oedd i gydymffurfio â'r gofynion cyfrifo hyn ar gyfer pensiynau 

wedi derbyn y canlyniadau a'r datgeliadau yr oedd eu hangen arnynt erbyn yr amser yr oedd eu cyfrifon yn cau. 
• Parhau ag ymarferiad cysoni'r Isafswm Pensiwn Gwarantedig y mae'n rhaid ei gyflawni ar gyfer pob aelod o'r 

cynllun er mwyn sicrhau nad yw cofnodion Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn cynnwys gwybodaeth anghywir. Fodd 
bynnag, mae gan CThEM ymholiadau ynghylch data sydd heb eu hateb, sydd eto i'w dychwelyd i Gronfa Bensiwn 
Dyfed. 

• Gweithredu i-connect ar gyfer Tai Ceredigion, Cyngor Llyfrau Cymru, Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Tref Doc Penfro 
a Chyngor Tref Penfro i hwyluso trosglwyddo data yn uniongyrchol o systemau cyflogres y cyflogwr yn 
uniongyrchol i'r system bensiynau.  

• Cyflawnwyd ymarfer ansawdd data ar gyfer cynlluniau pensiwn Llywodraeth Leol, yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân 
yn unol â gofyniad 14 Côd Ymarfer y Rheoleiddiwr Pensiynau a rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor Pensiwn a'r 
Rheoleiddiwr Pensiynau am y canfyddiadau. Cafodd Cynllun Gwella Data ei greu i fynd i'r afael â'r materion a 
nodwyd.  

• Ymgymryd â gwaith paratoi gyda chyflogwyr y cynllun er mwyn sicrhau bod Actiwari y cynllun yn cael data clir a 
chywir ar gyfer Prisio'r Gronfa 2019. 

• Cynhaliwyd adolygiad o berfformiad pob cronfa a'r opsiynau buddsoddi a ddewiswyd gan aelodau'r cynllun sy'n 
cyfrannu at Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol. 

• Sicrhawyd bod y Gronfa yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a gyflwynwyd o  fis Mai 2018 a 
bod angen adolygiad sylweddol o ba wybodaeth sy'n cael ei chadw yng nghofnodion y cynllun pensiwn a sut mae'n 
cael ei chadw yn ogystal â nifer o newidiadau i drefniadau cyfathrebu presennol ag aelodau'r cynllun a phartïon 
eraill. Roedd hyn yn cynnwys rhoi gwybod i aelodau'r cynllun am y newidiadau a sicrhau bod gan bob cyflogwr 
cynllun femorandwm cyd-ddealltwriaeth sy'n nodi cyfrifoldeb pob parti wrth ymdrin â data aelodau. 

Mae'r diogeliadau ôl-weithredol a'r cymhlethdodau sy'n rhan annatod o gynlluniau Llywodraeth Leol, yr Heddlu a'r 
Gwasanaeth Tân yn parhau, ac mae'n rhaid i'r staff sicrhau o hyd eu bod yn cael eu cymhwyso'n briodol ym mhob achos 
unigol.  

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn ddidwyll i'r holl staff sy'n ymwneud â gweinyddu'r cynllun, nid yn unig am y 
gwaith a wnaed dros flwyddyn ddiwethaf y cynllun ond hefyd am eu brwdfrydedd wrth groesawu newid a bodloni 
gofynion rheoleiddwyr a rhanddeiliaid, sy'n newid yn barhaus. 

Edrych ymlaen 
Mae'r adran bensiynau'n rhagweld blwyddyn brysur arall, pryd yn ogystal â'i phrif swyddogaethau, maent yn bwriadu: 

• Cynyddu nifer y defnyddwyr cofrestredig ar gyfer ‘Fy Mhensiwn Ar-lein’ drwy gynnal digwyddiadau hyrwyddo 
pellach gyda phob awdurdod cyflogi er mwyn annog aelodau'r cynllun i fanteisio ar hyn 

• Ymateb i ymgynghoriadau ar drefniadau’r cynllun ac i weithredu strwythurau newydd o ganlyniad i ddeddfwriaeth 
newydd 

• Parhau i gysylltu â chyflogwyr y cynllun i sicrhau bod prosesau a gweithdrefnau priodol ar waith er mwyn 
cydymffurfio â chofrestru awtomatig. 

• Parhau i ymgymryd â dilysiadau data a gwiriadau cywirdeb ar gyfer data a gyhoeddwyd gan CThEM mewn 
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perthynas ag ymarferiad cysoni'r Isafswm Pensiwn Gwarantedig er mwyn sicrhau bod budd-daliadau cywir y 
wladwriaeth yn cael eu cofnodi a'u talu. 

• Parhau i weithio gyda holl gyflogwyr y cynllun er mwyn sicrhau bod data clir a chywir yn cael ei ddarparu. 
• Ymgymryd ymarfer ansawdd data, yn unol â'r gofynion yng Nghôd Ymarfer 14 y Rheoleiddiwr Pensiynau, a rhoi 

gwybod i'r Pwyllgor Pensiynau a'r Rheoleiddiwr Pensiynau am y canfyddiadau. Diweddaru ac adolygu’r Cynllun 
Gwella Data. 

• Gweithredu i-connect ar gyfer rhagor o gyflogwyr, sy'n hwyluso trosglwyddo data yn uniongyrchol o systemau 
cyflogres y cyflogwr yn uniongyrchol i'r system bensiynau.  

• Sicrhau bod Actiwari y cynllun yn cael data clir a chywir yn unol ag amserlenni penodol ar gyfer Prisio'r Gronfa 
2019. 

Mae'r diogeliadau ôl-weithredol a'r cymhlethdodau sy'n rhan annatod o gynlluniau Llywodraeth Leol, yr Heddlu a'r 
Gwasanaeth Tân yn parhau, ac mae'n rhaid i'r staff sicrhau o hyd eu bod yn cael eu cymhwyso'n briodol ym mhob achos 
unigol.  

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn ddidwyll i'r holl staff sy'n ymwneud â gweinyddu'r cynllun, nid yn unig am y 
gwaith a wnaed dros flwyddyn ddiwethaf y cynllun ond hefyd am eu brwdfrydedd wrth groesawu newid a bodloni 
gofynion rheoleiddwyr a rhanddeiliaid, sy'n newid yn barhaus. 

 

Fy Mhensiwn Ar-lein 

Beth fydd Fy Mhensiwn Ar-lein yn caniatau i mi 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. 

Sut y gallaf gofrestru am Fy Mhensiwn Ar-lein? 

Ni allai fod yn haws. Y cyfan sydd angen ichi ei wneud yw cysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed drwy ffonio 01267 224909 
neu drwy e-bostio: pensiynau@sirgar.gov.uk i ofyn am allwedd weithredu. Bydd eich allwedd weithredu yn cael ei 
hanfon atoch drwy e-bost neu'i hanfon i'ch cyfeiriad cartref a bydd yn ofynnol ichi fewngofnodi drwy'r adran ‘Fy 
Mhensiwn Ar-lein’ ar 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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ADRODDIAD ACTIWARAIDD 
Mae'n ofynnol fod holl gronfeydd Pensiwn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ynmynd ati i drefnu prisio'r Gronfa ar 
ddyddiad penodol bob tair blynedd a chyhoeddi'rprisiad hwnnw. Cynhaliwyd prisiant diwethaf Cronfa Bensiwn Dyfed 
ym Mawrth 2016. Nodir manylion y Datganiad Actiwaraidd yn y Datganiad Cyfrifon (Adran 6) ac mae'r adroddiad llawn 
ar wefan Cronfa Bensiwn Dyfed. 

Safbwynt yr Actiwari 

Fel ymgynghorydd actiwaraidd y Gronfa, a ddylwn i boeni p'un a yw'r Gronfa yn buddsoddi mewn ffordd gyfrifol?  Wedi'r 
cyfan, ei phrif ddyletswydd yw bodloni'r buddion a fydd yn cael eu talu yn y pen draw i aelodau, cyn-aelodau a'u dibynyddion. 
Felly cyhyd â bod cyfraniadau yn parhau a bod elw ar fuddsoddiadau yn iach, a yw'n bwysig p'un a yw'r elw yn dod o gwmnïau 
sydd â rhagolygon cyfrifol ai peidio? 

Mae fy mrawd yn gweithio i gwmni mawr adnabyddus sy'n adeiladu injans jet ar gyfer awyrennau. Nid yw'n syndod bod 
iechyd a diogelwch yn fater allweddol sy'n rhan ganolog o'r busnes. Os yw unrhyw un yn cwestiynu pam mae cymaint o 
adnoddau yn cael eu neilltuo i'r mater hwn, mae'r ateb yn syml - "mae iechyd a diogelwch da yn fusnes da".  Yn y bôn, yr un 
yw'r egwyddor o ran Buddsoddi Cyfrifol. Mae'n sicr bod y cwmnïau hynny sy'n cymryd risgiau diangen yn eu busnesau yn 
debygol o gael potensial buddsoddi tymor hir gwaeth na'r rheiny sy'n gweithredu mewn modd mwy cytbwys o ran rheoli 
risgiau.  Dyma'r union fater y mae Buddsoddi Cyfrifol yn ceisio mynd i'r afael ag ef, er bod y risgiau y mae'r dull hwn yn ceisio 
ymdrin â hwy yn aml yn llawer ehangach nag ystyried gweithrediadau cwmni yn unig.  

Mae'r mater hyd yn oed wedi dod i sylw'r Cyngor Adrodd Ariannol, ac mae disgwyl iddo gwblhau Côd Stiwardiaeth y DU (y 
Côd) yn ail hanner 2019. Nod allweddol y Côd arfaethedig yw creu galw a marchnad o ran stiwardiaeth effeithiol drwy osod 
disgwyliadau llawer uwch o ran polisïau ac arferion buddsoddwyr. Mae'n canolbwyntio ar sut mae stiwardiaeth yn darparu 
canlyniadau yn unol ag amcanion penodedig - effeithiolrwydd gweithgareddau stiwardiaeth yn y bôn. Mae hefyd yn gwella 
ansawdd stiwardiaeth ar draws y gymuned fuddsoddi. Mae'r Côd arfaethedig yn cynnwys ffactorau amgylcheddol, 
cymdeithasol a llywodraethol am y tro cyntaf ac yn unol â'r ymyrraeth ddiweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau - mae'n 
gofyn i'r llofnodwyr roi ystyriaeth i faterion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd.  

O ran y CPLlL, y mae Cronfa Dyfed yn rhan ohono, mae'r Côd yn ysgogi Cronfeydd i ystyried sut y mae stiwardiaeth yn 
cynnig gwerth cynaliadwy - i fuddiolwyr yn ogystal â'r economi a'r gymdeithas yn gyffredinol. Bydd angen i bob cronfa ffurfio 
barn ynghylch a yw am gymryd y cam i fod yn llofnodwr y Côd er mwyn cefnogi effeithiolrwydd cyffredinol y Côd arfaethedig 
yn y pen draw. 

Mae'r prif newidiadau arfaethedig i'r Côd yn cynnwys:  

• Pwrpas, gwerthoedd a diwylliant. Mae'n rhaid i fuddsoddwyr nodi sut mae eu pwrpas, eu gwerthoedd a'u 
diwylliant yn eu galluogi i gyflawni eu rhwymedigaethau i gleientiaid a buddiolwyr. Mae hyn yn sicrhau bod y Côd 
yn cyd-fynd â Chôd Llywodraethu Corfforaethol y DU ac yn annog meithrin ymddygiad sy'n ffafriol i stiwardiaeth 
effeithiol yn y gymuned fuddsoddwyr. 

• Cydnabod pwysigrwydd ffactorau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethol. Mae'r Côd arfaethedig 
bellach yn cyfeirio at ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol. Disgwylir i lofnodwyr ystyried 
materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol wrth gyflawni eu cyfrifoldebau stiwardio.  

• Stiwardiaeth y tu hwnt i ecwiti rhestredig. Disgwylir bellach i fuddsoddwyr arfer stiwardiaeth ar draws ystod 
ehangach o asedau lle mae ganddynt ddylanwad a hawliau, yn y DU ac yn fyd-eang.  

Os gall Cronfeydd y CPLlL yn eu cyfanrwydd ymrwymo i'r Côd a'i roi ar waith, yna bydd yn sicr o 
fudd i bob un ohonynt.  Mae'n bosibl hefyd y gall ein helpu i achub y blaned!

John Livesey 
Actiwari, Mercer Limited
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LLYWODRAETHU 

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn 
Dyma fy mhedwerydd adroddiad blynyddol fel Cadeirydd Bwrdd Cronfa Bensiwn Dyfed ers fy mhenodi ym mis Mehefin 
2015. Sefydlwyd y Bwrdd yn Ebrill 2015 o dan y trefniadau newydd ar gyfer llywodraethu Cronfeydd Pensiwn 
Llywodraeth Leol. Diben y Bwrdd yw cynorthwyo Cyngor Sir Caerfyrddin (fel rheolwr y cynllun) i reoli'r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol, ac i ddarparu her a rôl oruchwyliol. Cafodd cylch gwaith y Bwrdd ei bennu a'i gytuno gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin cyn sefydlu'r Bwrdd. Mae’r cylch gwaith hwn ar gael ar wefan y Gronfa. 

Mae gan y Bwrdd tair chynrychiolydd o blith aelodau'r cynllun a dair chynrychiolydd o blith y cyflogwyr ynghyd â 
Chadeirydd Annibynnol. Mae hyn yn unol â'r rheoliadau sy'n mynnu bod cynrychiolaeth gyfartal o ran  gweithwyr a 
chyflogwyr. Mae manylion am aelodau'r Bwrdd yn cael eu dangos yn Atodiad i'r adroddiad hwn. Nid yw'r Bwrdd yn 
gorff sy'n gwneud penderfyniadau a chaiff roi cyngor a sylwadau yn unig ynghylch rheolaeth y Gronfa gan y Cyngor. Er 
mwyn i'r trefniant hwn fod yn llwyddiannus mae'n bwysig bod y Bwrdd yn cyflawni'i gyfrifoldebau mewn modd 
cadarnhaol ac adeiladol. Yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd, mae gennyf gyswllt rheolaidd â swyddogion Cyngor Sir 
Caerfyrddin i sicrhau bod y Bwrdd yn mynd i'r afael â'r materion angenrheidiol i gyflawni ei gyfrifoldebau. Gwahoddir y 
Cynghorydd Elwyn Williams fel Cadeirydd y Pwyllgor Pensiwn i bob un o gyfarfodydd y Bwrdd Pensiwn hefyd. 

Cyfarfu'r Bwrdd bedair gwaith yn ystod 2018/19 sef ym mis Ebrill, Gorffennaf a mis Hydref 2018 ac ym mis Mawrth 
2019. Mae'r gyfres hon o gyfarfodydd yn dilyn yr amserlen ar gyfer y Pwyllgor Pensiwn ac yn helpu i gryfhau trefniadau 
llywodraethu'r Gronfa yn gyffredinol. Mae'r Bwrdd yn dal i ganolbwyntio ar y materion allweddol sy'n effeithio ar y 
Gronfa a'i buddiolwyr, ac mae'n cytuno ar Flaenraglen waith ar ddechrau'r flwyddyn i sicrhau ei fod yn y sefyllfa orau i 
gynorthwyo'r Cyngor i roi Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar waith yn Nyfed. Er enghraifft, roedd hyn yn cynnwys 
monitro'r gofrestr risg yn rheolaidd; monitro ac adolygu perfformiad y gwasanaeth gweinyddu pensiynau; ac adolygu'r 
cyfrifon blynyddol. 

Lluniwyd agendâu llawn ar gyfer bob cyfarfod ac roedd y materion a drafodwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 

• Datblygu cynllun gwaith blynyddol ar gyfer y Bwrdd. 
• Briff a thrafodaeth ynghylch perfformiad y gwasanaeth gweinyddu pensiwn. Mae ansawdd data yn faes y 

canolbwyntir arno gan y Rheoleiddiwr Pensiynau. 
• Briff a thrafodaeth ynghylch perfformiad buddsoddi'r Gronfa. 
• Ystyried Cynllun Busnes Cronfa Bensiwn Dyfed. 
• Adolygu a thrafod penderfyniadau’r Pwyllgor Pensiwn. 
• Adolygiad o gydymffurfiaeth â Chôd Ymarfer y Rheoleiddiwr Pensiynau. 
• Ystyried y datblygiadau sy'n effeithio ar y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gan gynnwys y cynnydd gyda 

Phartneriaeth Pensiwn Cymru a gweithredu Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol 2 (MIFID 2). 
• Materion archwilio a rheoli risg sy'n effeithio ar y Gronfa. 
• Ystyriaeth a thrafodaeth ar Ddatganiad y Strategaeth Cyllid. 

Yn ystod 2018/19 bu rhai newidiadau o ran aelodau, wrth i ddwy aelod roi'r gorau i fod yn aelod a ddwy aelod newydd 
ymuno â'r Bwrdd. Roedd Catherine Davies wedi gadael ar ddiwedd mis Mawrth 2018 yn dilyn newid swydd y tu hwnt i 
Lywodraeth Leol, ac roedd Mark Miles wedi gadael yn ystod y flwyddyn ar ôl cytuno i barhau hyd nes y penodwyd rhywun 
newydd. Bu newid arall yn ddiweddar ym mis Gorffennaf 2019 pan ymddiswyddodd Ian Eynon fel aelod ar ôl iddo 
ymddeol o lywodraeth leol. Hoffwn ddiolch iddynt i gyd am eu cyfraniadau cadarnhaol a defnyddiol yn ystod eu cyfnodau 
yn aelodau ers cychwyn y Bwrdd ym mis Ebrill 2015 ac rwyf am ddymuno'n dda iddynt ar gyfer y dyfodol. 

Yn ystod y flwyddyn ymunodd Gwyn Jones a Tommy Bowler â'r Bwrdd ac yn fwy diweddar y Cynghorydd Gareth Lloyd 
a Paul Ashley-Jones. Mae'r broses o lenwi swyddi gwag ar y Bwrdd wedi'i chwblhau ac mae'r Bwrdd yn gyflawn o ran 
aelodau ar gyfer 2019/20. Er gwaethaf y trosiant o ran aelodaeth ac effaith y swyddi gwag, bu gwelliant o ran presenoldeb 
yn ystod y 4 cyfarfod i 64% o gymharu â 57% y flwyddyn flaenorol. 



Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2018-2019

ADRAN 5 41

Ar ddiwedd mis Mawrth 2019, roedd gan Gronfa Bensiwn Dyfed gyfanswm o £2.576billiwn o asedau a 47,250 o aelodau, 
sy'n cynnwys pensiynwyr, pensiynwyr gohiriedig a chyfranwyr presennol. Mae gwaith gweinyddol a buddsoddiadau'r 
gronfa bensiwn yn dod yn fwyfwy cymhleth felly mae rhaglen hyfforddi a datblygu strwythuredig yn hanfodol i aelodau 
unigol a'r Bwrdd ar y cyd gyflawni eu cyfrifoldebau. 

Gan gofio hyn, mae aelodau o'r Bwrdd wedi mynychu amrywiol sesiynau hyfforddiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
Mae hyn wedi cynnwys y canlynol: 

• Cyflwyniad ar gynnydd Partneriaeth Pensiwn Cymru yn gweithredu'r trefniadau cyfuno newydd. 
• Digwyddiad hyfforddi CIPFA ar y cynnydd o ran sefydlu Byrddau Pensiwn ledled llywodraeth leol. 
• Rhaglen hyfforddiant strwythuredig ar gyfer aelodau newydd y Bwrdd a drefnir gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol.  
• Seminar ynghylch Buddsoddi Cyfrifol ar gyfer Cronfeydd Pensiwn Cymru. 

Mae hyfforddiant a datblygiad ar gyfer Aelodau'r Pwyllgor Pensiwn yn gymorth hanfodol i lywodraethu da. Bydd sesiynau 
hyfforddiant rheolaidd yn dal i gael eu trefnu a'u cynnwys fel rhan o gyfarfodydd y Bwrdd. Mae hwn yn faes sy'n cael 
sylw gan y Rheoleiddiwr Pensiynau fel rhan o'i rôl yn hyrwyddo safonau uchel o lywodraethu corfforaethol mewn 
Cronfeydd Pensiwn. Yn genedlaethol mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn wynebu newidiadau mawr ar hyn o 
bryd. Ar draws Cymru a Lloegr mae wyth o gronfeydd asedau wedi'u sefydlu i reoli buddsoddiad cronfeydd pensiwn 
awdurdodau lleol. Y rhesymeg y tu ôl i hyn yw lleihau costau a darparu'r raddfa i gyrchu dosbarthiadau o asedau anhylif 
er mwyn helpu i arallgyfeirio a gwella'r elw ar fuddsoddiadau. 

Ynghyd â chadeiryddion byrddau pensiwn Cronfeydd eraill yng Nghymru, bues i'n bresennol mewn sesiwn briffio yn 
ymwneud â sefydlu Cronfa Cymru Gyfan a chafwyd cyflwyniadau gan yr awdurdod cynnal (Cyngor Sir Caerfyrddin) a'i 
bartneriaid, Link and Russell Investments. Roedd hwn yn gyfle i Gadeiryddion ofyn cwestiynau a chraffu ar y cynnydd o 
ran sefydlu'r gronfa fuddsoddi newydd. Bu hwn yn gyfle ymgysylltu llwyddiannus a chytunwyd i gynnal cyfarfodydd 
tebyg bob 6 mis yn y dyfodol. Bydd y fforwm newydd hwn yn helpu i feithrin cysylltiadau gwaith da rhwng Byrddau a'r 
Gronfa, ac yn cryfhau system lywodraethu gyffredinol Cronfa Bensiwn Cymru. 

Mae asedau bellach yn cael eu symud i Bartneriaeth Pensiwn Cymru, ac mae'r Bwrdd Pensiwn wedi cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am y datblygiadau ym mhob cyfarfod gan gynnwys y trefniadau llywodraethu a buddsoddi yn y dyfodol. 
Byddwn yn parhau i fonitro'r broses hon a gweithio ochr yn ochr â'r Cyngor i sicrhau'r canlyniad gorau i'r Gronfa a'i 
buddiolwyr.

John Jones 
Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Pensiwn

Atodiad - Aelodau’r Bwrdd Pensiwn Dyfed 2018-19 

John Jones                        Cadeirydd Annibynnol 
Ian Eynon                          Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr 
Mike Rogers                      Cynrychiolydd Aelod Pensiynwyr 
Catherine Davies              Cynrychiolydd Aelod ymddiswyddodd Ebrill 2018 
Cyng. Philip Hughes         Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr ymunodd Mai 2018 
Gwyn Jones                       Cynrychiolydd Aelod ymunodd Hydref 2018 
Mark Miles                         Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr ymddiswyddodd Mawrth 2019 
Tommy Bowler                 Cynrychiolydd Undeb ymunodd Mawrth 2019 

Newidiadau ers Ebrill 2019 
Ian Eynon                          Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr ymddiswyddodd Gorffennaf 2019 
Cyng. Gareth Lloyd          Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr ymunodd Gorffennaf 2019 
Paul Ashley-Jones             Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr ymunodd Gorffennaf 2019 
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Y POLISI LLYWODRAETHU 

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 
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• 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. 

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: 
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• 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.
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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.  
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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: 

A    Strwythur 
B    Cynrychiolaeth 
C    Dethol 
Ch    Pleidleisio 
D    Hyfforddiant, amser i ffwrdd a threuliau 

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. 

Dd    Cyfarfodydd (amlder / cworwm) 
E    Mynediad 
F    Cwmpas 
Ff    Cyhoeddusrwydd
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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 heb hawl i bleidleisio. 

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  
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Y rheswm: 
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. 

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.
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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: Cyhoeddusrwydd 
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 Cydymffur-
fiaeth lawn

Nid oes  
cydymffur-
fiaeth 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 chynhelir cyfarfod ymgynghori blynyddol.

Dethol ✔
Pleidleisio ✔
Hyfforddiant, amser i ffwrdd a 
threuliau ✔

Cyfarfodydd (amlder / cworwm) ✔
Mynediad ✔
Cwmpas ✔
Cyhoeddur-wydd ✔



Cronfa Bensiwn Dyfed Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2018-2019

ADRAN 6 50

DATGANIAD CYFRIFON 

Adroddiad Naratif 
Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn Dyfed wedi’u nodi ar y tudalennau canlynol ac yn cynnwys gwybodaeth am sefyllfa 
ariannol, perfformiad a chymhwysedd ariannol y Gronfa am y flwyddyn 2018-19. Maent yn dangos canlyniad y gwaith 
o stiwardio rheolaeth, sef atebolrwydd y rheolwyr o ran yr adnoddau yr ymddiriedwyd iddynt a chyflwr ei asedau ar 
ddiwedd y cyfnod. 

Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn wedi cael eu paratoi yn unol a Chôd Ymarfer ar gyfer Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol 
yn y Deyrnas Unedig 2018-19 (y côd), sydd wedi’u sefydlu ar Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol, a ddiwygiwyd i’r 
sector cyhoeddus. Mae’r cyfrifon hefyd yn cyfeirio tuag at Adroddiadau Ariannol Cynlluniau Pensiwn - Datganiad o Arfer 
a Argymhellir a gyhoeddwyd gan Grŵp Cyfrifwyr Ymchwil i Bensiynau lle mae teimlad fod y datgeliadau yma yn darparu 
fwy o fanylder. 

Ar gyfer darllenwyr sydd â diddordeb mwy manwl neu arbenigol yng ngweithrediad y Gronfa yn ystod 2018-19, dylid 
cyfeirio at y ddogfen sy’n cynnwys yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol 2018-19 (pryd y’u cyhoeddwyd). 

Y prif gyfrifon ac adroddiadau sydd wedi’u cynnwys yn y Datganiad Cyfrifon hon yw: 

• Cyfrif y Gronfa. •  Datganiad Asedau Net •  Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol. 

 

Datganiad o’r Cyfrifoldebau Dros y Datganiad Cyfrifon 

Cyfrifoldebau’r Awdurdod 

Mae’n ofynnol i’r Awdurdod: 

• Wneud trefniadau i weinyddu faterion y cronfeydd pensiwn mewn modd priodol ac i sicrhau bod un o’i swyddogion 
yn gyfrifol am weinyddu’r materion hynny.  Yn yr Awdurdod hwn, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yw’r 
swyddog hwnnw. 

• Rheoli materion y gronfa bensiwn mewn modd sy’n gwneud y defnydd mwyaf darbodus, effeithiol ac effeithlon o 
adnoddau a diogelu ei asedau. 

• Cymeradwyo’r Datganiad Cyfrifon.  
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Cyfrifoldebau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol sy’n gyfrifol am baratoi Datganiad yr Awdurdod o’i Gyfrifon sydd, yn unol 
â’r arferion cyfrifo priodol fel y’u pennwyd yn Côd Ymarfer CIPFA/LASAAC ar Gyfrifon Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas 
Unedig (“y Côd Ymarfer”). Wrth baratoi’r Datganiad Cyfrifon hwn, mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol:  

• Wedi dewis polisïau cyfrifydda addas ac wedyn wedi’u cymhwyso’n gyson; 
• Wedi gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon a oedd yn rhesymol a doeth;  
• Wedi cadw cofnodion cyfrifydda priodol, amserol a chyfredol; 
• Wedi cymryd camau rhesymol er atal a darganfod twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall. 
• Wedi cydymffurfio â’r Côd Ymarfer 

Ardystio’r Cyfrifon  

Yr wyf yn ardystio fod y Datganiad Cyfrifon a welir yn rhoi golwg gywir a theg ar sefyllfa ariannol y Chronfa Bensiwn 
Dyfed ar 31 Mawrth 2019 ac o’i incwm a’i wariant am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019.  

Chris Moore FCCA, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol  Dyddiad: 13 Medi 2019 

 

Cymeradwyaeth Pwyllgor Archwilio 

Cymeradwyaeth o’r Datganiad Cyfrifon Gronfa Pensiwn Dyfed ar ôl yr archwiliad. 

Cadeirydd y Bwrdd Archwilio                                                                                                        Dyddiad: 13 Medi 2019 
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Cyfrifon y Gronfa am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2019
2017-18 Nodyn 2018-19

£'000 Trafodion gydag aelodau, cyflogwyr ac eraill sy’n ymwneud yn 
uniongyrchol a’r Gronfa

£'000

Cyfraniadau
Cyflogwyr

42,417 Arferol 45,164
7,475 Ychwanegiadau 6,895
3,549 Diffyg Gwasanaeth Blaenorol 4,107

 Aelodau
18,077 Arferol 18,883

152 Ychwanegiadau Gwirfoddol 103
1,699 Trosglwyddiadau i fewn o gronfeydd pensiwn eraill 6 6,651

73,369 81,803
Budd-daliadau sy’n daladwy

(64,232) Pensiynau yn daladwy (68,875)
(14,161) Cymudiadau a Cyfandaliad Budd-daliadau Ymddeol (12,933)
(1,807) Cyfandaliad Budd-daliadau marwolaeth (1,923)
(2,304) Taliadau ynglyn ag ymadawyr 7 (3,853)

(82,504) (87,584)
(9,135) Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net o'r Trafodion Gydag Aelodau (5,781)

(11,216) Treuliau Rheoli 8 (11,040)
(20,351) Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net yn cynnwys Treuliau Rheoli (16,821)

Elw ar y Buddsoddiadau
19,086 Incwm o'r Buddsoddiadau 9 15,255

0 Trethi ar incwm (Treth Ataliedig Anadferadwy) 0

(138) Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y Farchnad 10 (56)
(162,391) Heb eu Realeiddio 11.2 (31,490)

260,838             Wedi'u Realeiddio 11.3 168,686
117,395 Elw Net ar y Buddsoddiadau 152,395
97,044 Cynydd (Gostyngiad) mewn asedau net i dalu budd-daliadau yn 

ystod y flwyddyn
135,574

2,343,068 Asedau Net y Cynllun ar Ddechrau'r Flwyddyn 2,440,112
2,440,112 Asedau Net y Cynllun ar Ddiwedd y Flwyddyn 2,575,686
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Datganiad Asedau Net am y flwyddyn yn Diwedd 31 Mawrth 2019

Cysoniad o’r Symudiadau yn Asedau Net y Gronfa

31/03/18 Nodyn 31/03/2019

£'000 £'000

2,428,563 Asedau buddsoddi 2,563,796

6,587 Adnau ariannol 7,052

0 Rhwymedigaethau buddsoddi 0

2,435,150 11.1 2,570,848

9,563 Asedau cyfredol 16 9,245

(4,600) Rhwymedigaethau cyfredol 17 (4,407)

4,963 Asedau/(Rhwymedigaethau) Net Presennol 4,838

2,440,112 Cyfanswm yr Asedau Net 2,575,686

2017-18 2018-19

£'000 £'000

2,343,068 Asedau Net ar Ddechrau’r Flwyddyn 2,440,112

(1,403) Arian Newydd Net a Fuddsoddwyd (1,622)

98,447 Elw a cholledion ar warediad o fuddsoddiadau a newidiadau yng ngwerth 
buddsoddiadau ar y farchnad 137,196

2,440,112 Asedau Net ar Ddiwedd y Flwyddyn 2,575,686
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Nodiadau ar Gyfrifon y Gronfa Bensiwn Dyfed am y 

Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2019 

1 Disgrifiad o’r Gronfa 
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed (y Gronfa) yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac yn cael ei gweinyddu gan Gyngor 
Sir Caerfyrddin.   

Crynodeb yn unig yw’r disgrifiad canlynol o’r Gronfa.  I gael mwy o fanylion cyfeirier at Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 
2018-19 (pan y’u cyhoeddir) a’r pwerau statudol sy’n gynsail i’r cynllun sef Deddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
2013 a Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLIL). 

1.1 Cyffredinol 

Llywodraethir y Gronfa gan Ddeddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 ac fe’i gweinyddir yn unol â’r is-
deddfwriaethau canlynol: 

- Rheoliadau CPLlL 2013 (fel y’u diwygiwyd) 
- Rheoliadau CPLlL (Darpariaethau Trosiannol, Arbedion a Diwygiadau) 2014 (fel y’u diwygiwyd) 
- Rheoliadau CPLlL (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2016. 

Cynllun pensiwn cyfrannol yw hwn a weinyddir gan Gyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu pensiynau a buddion eraill i 
weithwyr pensiynadwy Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Ceredigion a nifer amrywiol eraill o gyrff 
rhestredig a chyrff a dderbynnir o fewn ardal ddaearyddol hen awdurdod Dyfed.  Nid yw athrawon, swyddogion yr 
heddlu a diffoddwyr tân wedi’u cynnwys gan eu bod yn aelodau o gynlluniau pensiwn cenedlaethol eraill. 

Goruchwylir y Gronfa gan Bwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed (y Pwyllgor). 

1.2 Aelodaeth 

Mae aelodaeth o’r Gronfa yn wirfoddol a gall gweithwyr ddewis ymuno â’r cynllun, aros yn y cynllun neu wneud eu 
trefniadau personol eu hunain y tu allan i’r cynllun. 
Mae’r cyrff sy’n rhan o Gronfa Bensiwn Dyfed yn cynnwys: 

- Cyrff rhestredig sef awdurdodau lleol a chyrff cyffelyb y mae eu staff â hawl awtomatig i fod yn aelodau o’r Gronfa. 
- Cyrff a dderbynnir sef cyrff eraill sy’n cyfrannu i’r Gronfa dan gytundeb derbyn rhwng y Gronfa a’r corff dan sylw.  

Mae cyrff a dderbynnir yn cynnwys cyrff gwirfoddol, cyrff elusennol a chyrff eraill cyffelyb neu gontractwyr preifat 
sy’n cyflawni swyddogaethau awdurdod lleol yn dilyn rhoi gwaith ar gontract allanol i’r sector preifat. 

Ar 31 Mawrth 2019 roedd 66 o gyrff cyflogwyr yng Nghronfa Bensiwn Dyfed ac mae’r manylion i’w gweld yn Nodyn 21.   
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Mae’r ffigurau hyn yn adlewyrchu’r sefyllfa fel y’i cofnodwyd ar 31 Mawrth 2019 ond maent yn dueddol i newid ar ôl 
diwedd y flwyddyn gan fod datganiadau gan y cyrff cyflogi yn dod i law ar ôl y dyddiad hwnnw. 

1.3 Cyllido 

Cyllidir y buddion gan gyfraniadau ac enillion ar fuddsoddiadau.  Telir cyfraniadau gan aelodau gweithredol y Gronfa yn 
unol â Rheoliadau CPLlL 2013 ac ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019 roedd y cyfraniadau’n amrywio rhwng 
5.5% a 12.5% o’r cyflog pensiynadwy.  Cyfatebir cyfraniadau’r gweithwyr gan gyfraniadau’r cyflogwyr a seilir ar brisiad 
actiwaraidd a gynhelir bob tair blynedd. Cynhaliwyd y prisiad diwethaf ar 31 Mawrth 2016.  Ar hyn o bryd mae cyfraddau 
cyfrannu’r cyflogwyr yn amrywio rhwng 7.4% a 27.6% o’r cyflog pensiynadwy, fel y nodir yn Nodyn 21. 

1.4 Buddion 

Dan CPLlL seilir buddion pensiwn ar y cyflog pensiynadwy terfynol a hyd y gwasanaeth pensiynadwy, fel y crynhoir isod: 

 

 

 

 

 

 

 

O'r 1 Ebrill 2014 ymlaen, daeth y cynllun yn gynllun cyfartaledd gyrfa, lle bydd aelodau'n cronni buddion yn seiliedig ar 
eu tâl pensiynadwy yn y flwyddyn honno ar gyfradd gronni o 1/49fed. Caiff gwerth pensiwn a gronnwyd ei godi'n 
flynyddol yn unol â'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr. 

Darperir ystod o fuddion eraill dan y cynllun yn cynnwys ymddeoliad cynnar, pensiynau salwch a buddion marwolaeth, 
cyrchwch wefan Cronfa Bensiwn Dyfed i gael rhagor o fanylion – www.cronfabensiwndyfed.org.uk 

 

2. Sail y paratoi 
Mae’r Datganiad Cyfrifon yn rhoi crynodeb o drafodion y Gronfa ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19 ac yn nodi ei 
sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn sef 31 Mawrth 2019.  Paratowyd y cyfrifon yn unol â Chôd Ymarfer ar gyfer Cadw Cyfrifon 
Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2018-19 a seiliwyd ar y Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS), fel y’u 
diwygiwyd ar gyfer sector cyhoeddus y DU. Mae’r cyfrifon yn crynhoi trafodion y Gronfa ac yn adrodd ar yr asedau net 
sydd ar gael i dalu buddion pensiwn. Nid yw’r cyfrifon yn ystyried rhwymedigaethau i dalu pensiynau a buddion sy’n 
daladwy ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol.  Datgelir gwerth actiwaraidd presennol y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo 
yn y Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol. 

 

31/03/2018 31/03/2019

18,575 Nifer o gyfranwyr gweithredol yn y Gronfa 18,344

12,585 Nifer o bensiynwyr 13,187

15,354 Nifer o bensiynwyr gohiriedig 15,719

46,514 Cyfanswm aelodau 47,250

51 Nifer o gyflogwyr gyda chyfranwyr gweithredol 48

Mae manylion aelodaeth y cyrff hyn wedi’u crynhoi isod::

Gwasanaeth cyn 1 Ebrill 2008 Gwasanaeth 31 Mawrth 2008 - 31 Mawrth 2014

Pensiwn Pob blwyddyn yn werth 1/80 x cyflog  
pensiynadwy terfynol

Pob blwyddyn yn werth 1/60 x cyflog  
pensiynadwy terfynol

Cyfandaliad

Cyfandaliad awtomatig 3 x y cyflog. Hefyd gellir 
cyfnewid rhan o'r pensiwn blynyddol am daliad arian 
untro di-dreth. Telir £12 o gyfandlaid am bob £1 o 
bensiwn a ildir

Dim cyfandaliad awtomatig. Gellir cyfnewid rhan o'r 
pensiwn blynyddol am daliad arian untro di- dreth. 
Telir £12 o gyfandaliad am bob £1 o bensiwn a ildir.
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3. Crynodeb o bolisïau cyfrifyddu o bwys   

Cyfrif Y Gronfa – cydnabyddiaeth refeniw  

3.1 Cyfraniadau 

Cyfrifir am gyfraniadau arferol yr aelodau a’r cyflogwyr ar sail groniadol yn ôl y gyfradd ganrannol a argymhellwyd gan 
actiwari’r gronfa yn ystod cyfnod y gyflogres y maent yn berthnasol iddo. 

Cyfrifir am gyfraniadau’r cyflogwyr ar gyfer ychwanegiadau a straen ar bensiynau yn y cyfnod y mae’r ymrwymiadau 
hynny’n codi.  Bydd unrhyw swm sy’n ddyledus mewn blwyddyn ond heb ei dalu yn cael ei nodi fel ased ariannol cyfredol. 

Cyfrifir am y cyfraniadau gan gyflogwyr i gyllido'r diffyg ar y dyddiad penodedig ar gyfer eu talu yn unol â'r atodlen 
cyfraniadau a bennwyd gan actiwari'r cynllun neu ar y dyddiad derbyn os ydynt yn dod i law cyn y dyddiad penodedig.  

3.2 Trosglwyddiadau i gynlluniau eraill ac o gynlluniau eraill 

Mae gwerth trosglwyddiadau yn cynrychioli gwerth y symiau a dderbyniwyd ac a dalwyd yn ystod y flwyddyn mewn 
perthynas ag aelodau sydd naill ai’n ymuno neu’n ymadael â’r Gronfa yn ystod y flwyddyn ariannol, a chânt eu cyfrif yn 
unol â Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 

Cyfrifir am drosglwyddiadau unigol i mewn/allan pryd y’u derbynnir/telir, sydd fel arfer yn digwydd pan 
dderbynnir/rhyddheir rhwymedigaeth yr aelod. 

Rhoddir cyfrif ar ffurf derbyniadau am y trosglwyddiadau i mewn gan yr aelodau hynny sydd am ddefnyddio enillion eu 
cyfraniadau gwirfoddol ychwanegol i brynu buddion y cynllun, ac maent wedi'u cynnwys o dan Drosglwyddiadau i Mewn.    

Cyfrifir am drosglwyddiadau swmp (grŵp) ar sail groniadol yn unol â thelerau’r cytundeb trosglwyddo. 

3.3 Incwm o fuddsoddiadau 

3.3.1 Incwm llog 
Cydnabyddir incwm llog yn y gronfa fel y mae’n cronni gan ddefnyddio cyfradd llog effeithiol yr offeryn ariannol fel 
dyddiad caffael neu fan cychwyn. Mae'r incwm yn cynnwys amorteiddio unrhyw ostyngiad neu bremiwm, costau 
prynu (lle bônt yn berthnasol) neu unrhyw wahaniaethau eraill rhwng y swm cychwynnol a'r swm adeg aeddfedu a 
gyfrifwyd ar sail cyfradd llog effeithiol.  

3.3.2 Incwm difidendau 
Cydnabyddir incwm difidendau ar y dyddiad y mae’r difidend ar gyfranddaliadau yn daladwy. Mae unrhyw swm na 
dderbynnir erbyn diwedd cyfnod yr adroddiad yn cael ei nodi fel ased ariannol cyfredol yn y datganiad asedau net. 

3.3.3 Dosbarthiad Incwm Cronfeydd ar y Cyd 
Cydnabyddir incwm a ddosberthir o gronfeydd ar y cyd ar y dyddiad y’i cyhoeddir. Mae unrhyw swm na dderbynnir 
erbyn diwedd cyfnod yr adroddiad yn cael ei nodi fel ased ariannol cyfredol yn y datganiad asedau net. 

3.3.4 Symudiadau o ran gwerth net buddsoddiadau ar y farchnad  
Ystyrir bod newidiadau o ran gwerth net buddsoddiadau ar y farchnad (gan gynnwys eiddo buddsoddi) yn incwm, 
a'u bod yn cynnwys yr holl elw/colledion cyflawnedig ac anghyflawnedig yn ystod y flwyddyn.  
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3.4 Buddion sy’n daladwy 

Mae’r buddion pensiynau a’r cyfandaliadau sy’n daladwy yn cynnwys yr holl symiau y gwyddys eu bod yn ddyledus 
ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae unrhyw symiau dyledus na thelir yn cael eu nodi fel rhwymedigaethau cyfredol yn y 
datganiad asedau net. 

3.5 Trethiant 

Mae’r Gronfa wedi’i chofrestru yn gynllun gwasanaeth cyhoeddus dan adran 1(1) Atodlen 36 i Ddeddf Cyllid 2004 ac 
o’r herwydd mae wedi’i heithrio rhag talu treth incwm y DU ar log a dderbynnir a threth enillion cyfalaf ar yr elw ar 
werthu buddsoddiadau.  Codir treth ataliedig arincwm o fuddsoddiadau mewn gwledydd tramor yn y wlad berthnasol 
oni bai y caniateir rhyddhad.  Cyfrifir am dreth na ellir ei adennill fel gwariant y gronfa, fel y cyfyd. 

Gan mai Cyngor Sir Caerfyrddin yw’r Awdurdod Gweinyddu, gellir adennill TAW ar holl weithgareddau’r Gronfa. Nid yw’r 
Cyfrifon a ddangosir yn cynnwys TAW.  

3.6 Treuliau Rheoli 

Nid yw'r Côd yn mynnu bod dadansoddiad manwl ar gael o gostau gweinyddu cronfa bensiwn. Fodd bynnag, er mwyn 
bod yn dryloyw, mae'r Cyngor yn datgelu treuliau rheoli ei gronfa bensiwn yn unol â chanllawiau'r Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth sef Accounting for Local Government Pension Scheme Management Expenses 2016.  

Cyfrifir am yr holl wariant gweinyddol ar sail groniadol. Codir yn uniongyrchol ar y gronfa am holl gostau staff y tîm 
gweinyddol. Yn unol â pholisi’r Cyngor mae’r Gronfa yn gyfrifol am dalu’r gyfran briodol o gostau’r rheolaeth, y 
swyddfeydd a’r gorbenion cysylltiedig.  

Rhoddir cyfrif am yr holl gostau goruchwylio a llywodraethu ar sail gronedig. Codir yn uniongyrchol ar y gronfa am yr 
holl gostau staff sydd ynghlwm wrth arolygu a llywodraethu. Caiff y costau rheoli, costau'r swyddfeydd a'r costau 
cysylltiedig eraill eu dosrannu i'r gweithgaredd hwn, a chodir ar y gronfa amdanynt ar ffurf treuliau.  

Cyfrifir am yr holl wariant ar reoli buddsoddiadau ar sail groniadol. 

Mae ffioedd y rheolwyr buddsoddi a’r gwarcheidwad allanol wedi’u nodi yn y mandadau perthnasol sy’n llywio eu 
penodiadau.  Yn fras, seilir y rhain ar yr hyn yw gwerth y buddsoddiadau a reolir ar y farchnad ac felly gallant godi neu 
ddisgyn yn ôl y newidiadau yng ngwerth y buddsoddiadau. 

Mae elfen o ffi un o’r Rheolwyr Buddsoddi yn gysylltiedig â pherfformiad.  Roedd costau cysylltiedig â pherfformiad yn 
£0.67 miliwn yn 2018-2019 (2017-2018: Ffi o £0.58 miliwn). 

Lle na dderbyniwyd nodyn am ffi'r rheolwr buddsoddi erbyn dyddiad diwedd y flwyddyn, defnyddir amcangyfrif sy'n 
seiliedig ar werth marchnad y mandad ar ddiwedd y flwyddyn er mwyn ei gynnwys yng Nghyfrif y Gronfa. Yn 2018-2019, 
doedd ddim taliadau ar amcangyfrifau (2017-2018: £0). 

Codir yn uniongyrchol ar y gronfa am gostau tîm buddsoddi pensiynau y Cyngor ynghyd â chyfran o gostau'r Cyngor o 
ran yr amser rheoli a dreulid gan swyddogion ar reoli buddsoddiadau. Cododd y Cyngor swm o £1.0 miliwn (£0.9 miliwn 
yn 2017/18) ar y Gronfa Bensiwn mewn perthynas â gweinyddiaeth a chymorth yn ystod 2018-19. 
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Datganiad Asedau Net 

3.7 Asedau Ariannol 

Mae’r asedau ariannol wedi’u cynnwys yn y datganiad asedau net yn ôl eu gwerth teg ar ddyddiad yr adroddiad.  
Cydnabyddir ased ariannol yn y datganiad asedau net ar y dyddiad y daw’r Gronfa’n barti i’r cytundeb i gaffael yr ased.  
O’r dyddiad hwn bydd unrhyw enillion neu golledion a berir gan newidiadau yn y gwerth teg yn cael eu cydnabod gan y 
Gronfa. 

Pennir gwerth y buddsoddiadau fel y’u nodir yn y datganiad asedau net, fel a ganlyn: 
3.7.1 Buddsoddiadau a ddyfynnwyd ar y farchnad 
Pennir gwerth buddsoddiad y mae pris ar y farchnad ar gael yn hwylus ar ei gyfer gan y pris prynu uchaf ar y farchnad 
ar ddiwrnod olaf y cyfnod cyfrifyddu. 

3.7.2 Gwarannau llog sefydlog 
Cofnodir gwarannau llog sefydlog yn ôl y gwerth net ar y farchnad. 

3.7.3 Buddsoddiadau heb eu dyfynnu 
Prisir buddsoddiadau mewn eiddo heb ei ddyfynnu a chronfeydd seilwaith ar y cyd yn ôl gwerth net yr asedau neu 
bris sengl a roddir gan y rheolwr buddsoddi. 

3.7.4 Partneriaethau Cyfyngedig 
Seilir y gwerth teg ar werth net yr asedau yn dilyn prisiadau cyfnodol gan y rheiny sy’n rheoli’r bartneriaeth. 

3.7.5 Cyfryngau buddsoddi ar y cyd 
Prisir cyfryngau buddsoddi ar y cyd yn ôl y pris prynu uchaf amser cau.  Os nad yw hwnnw ar gael prisir y 
buddsoddiadau yn ôl y pris sengl amser cau.  O ran cronfeydd cronnus bydd y newid yn y gwerth ar y farchnad hefyd 
yn cynnwys incwm sy'n cael ei ail fuddsoddi yn y Gronfa. 

3.8 Trafodion arian tramor 

Caiff difidendau, llog a phryniant a gwerthiant buddsoddiadau mewn arian tramor eu cyfrif yn ôl y cyfraddau ar y farchnad 
sbot ar ddyddiad y trafodion. Defnyddir cyfraddau cyfnewid diwedd y flwyddyn ar y farchnad sbot i brisio’r arian gweddill 
a ddelir mewn cyfrifon banc arian tramor, gwerth buddsoddiadau tramor ar y farchnad ac unrhyw bryniannau a 
gwerthiannau tramor sydd heb eu cwblhau ar ddiwedd cyfnod yr adroddiad. 

3.9 Arian ac arian cyfwerth 

Mae arian yn cynnwys arian parod ac arian y gellir ei godi’n ôl y galw gan gynnwys y symiau a ddelir gan reolwyr allanol 
y gronfa.  

Buddsoddiadau tymor byr hynod hylifol sydd ar gael yn hwylus i’w trosglwyddo yn symiau hysbys o arian yw arian 
cyfwerth a bychan iawn yw’r risg y bydd ei werth yn newid. 

Mae gan y Gronfa ei chyfrifon banc ei hun ers 1 Ebrill 2011 i ddelio gyda thrafodion y Gronfa, yn unol ag adran 6 o 
Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd Pensiwn) 2009. 

Caiff yr arian gweddill a ddelir gan y Gronfa ei fuddsoddi am gyfnodau byrdymor ar Farchnad Ariannol Llundain gan 
Cyngor Sir Gaerfyrddin nes y bydd ei angen i dalu ei rhwymedigaethau neu i drosglwyddo arian dros ben i’r rheolwyr 
buddsoddi ar gyfer ei ail fuddsoddi. 
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3.10 Rhwymedigaethau ariannol 

Mae’r Gronfa yn cydnabod rhwymedigaethau ariannol yn ôl eu gwerth teg ar ddyddiad yr adroddiad. Caiff rhwymedigaeth 
ariannol ei gydnabod yn y datganiad asedau net ar y dyddiad y daw’r Gronfa’n barti i’r ymrwymiad. O’r dyddiad hwnnw 
bydd unrhyw enillion neu golledion a berir gan newidiadau yn y gwerth teg yn cael eu cydnabod gan y Gronfa. 

3.11 Gwerth presennol actiwaraidd y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo 

Caiff gwerth presennol actiwaraidd y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo eu hasesu bob tair blynedd gan actiwari’r 
cynllun yn unol â gofynion IAS19 a’r safonau actiwaraidd perthnasol. 

Fel y caniateir dan y Cod, mae’r Gronfa wedi dewis datgelu gwerth presennol actiwaraidd y buddion ymddeol sydd wedi’u 
haddo drwy gyfeirio ato yn yr adroddiad actiwaraidd sydd ynghlwm. 

3.12 Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) 

Mae’n statudol ofynnol i Gynlluniau Pensiwn Galwedigaethol ddarparu trefniadau mewnol o ran Cyfraniadau Gwirfoddol 
Ychwanegol (CGY). Mae gan y Gronfa ddarparwyr ar y cyd: Prudential, Standard Life ac Equitable Life, sy’n darparu 
ystod o ddewisiadau o ran buddsoddi. 

Aelodau unigol y Cynllun sydd i bennu faint y maent am gyfrannu (yn amodol ar derfynau a bennwyd gan Gyllid a Thollau 
EM) ac ar elfennau neu gynnwys y buddsoddiad. 

Buddsoddir CGY ar wahân i asedau’r Gronfa ac ni chânt eu cynnwys yn y cyfrifon yn unol ag adran 4(2)(b) o Reoliadau 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd Pensiwn) 2009 (SI 2009/3093). Fe’i datgelir fel 
nodyn yn unig – Nodyn 18. 

 

4. Barn gritigol wrth gymhwyso polisïau cyfrifyddu 

4.1 Rhwymedigaeth y Gronfa 

Caiff rhwymedigaeth y Gronfa ei chyfrif bob tair blynedd gan yr actiwari a benodwyd ac mae’r fethodoleg a ddefnyddir 
yn cyd-fynd â’r canllawiau arferol ac yn cydymffurfio ag IAS 19. Cytunir gyda’r actiwari ynghylch y rhagdybiaethau sydd 
i’w defnyddio yn gynsail i’r prisiannau ac maent wedi’u crynhoi yn Nodyn 22. Gall newid yn y rhagdybiaethau beri 
amrywiad mawr yn yr amcangyfrif. 

4.2 Buddsoddiadau mewn Eiddo heb ei Ddyfynnu – Partners Group Red 

Dragon Limited Partnership 

Wrth asesu gwerth teg yr offerynnau ariannol nas masnachwyd, mae'r Bartneriaeth Gyfyngedig yn defnyddio amrywiaeth 
o ddulliau'r farchnad a dulliau incwm megis y tro diwethaf y'u hariannwyd, enillion ac aml-ddadansoddiad, dull llif arian 
disgowntiedig, a phrisio trydydd parti ac mae'n llunio rhagdybiaethau sy'n seiliedig ar amodau'r farchnad a 
rhagdybiaethau ynghylch y rhai sy’n cyfranogi yn y farchnad, sy'n bodoli ar ddiwedd pob cyfnod adroddiad.  

Mae'r wybodaeth arall a ddefnyddiwyd wrth bennu gwerth teg yr offerynnau ariannol nas masnachir yn cynnwys yr 
adroddiadau ariannol diweddaraf, y llif arian dilynol a monitro mewnol o ddigwyddiadau sbarduno (megis ymadael a 
Chynigion Cyhoeddus Cychwynnol – IPOs) yn ogystal â newidiadau ym mhrisio buddsoddiadau cymharol ynghyd â 
thechnegau megis modelau prisio opsiynau, a gwerth ddisgowntiedig amcangyfrifol y llif arian yn y dyfodol. Mae'r 
arferion hyn yn unol â'r canllawiau rhyngwladol a ddefnyddir yn eang gan y diwydiant. Gwerth y Partners Group Red 
Dragon Limited Partnership ar 31 Mawrth 2019 oedd £36.0 miliwn. (£44.0 miliwn ar 31 Mawrth 2018).   
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5. Tybiaethau a Wnaethpwyd am y Dyfodol a Ffynonellau 

Mawr Eraill Ansicrwydd wrth Amcangyfrif 
Yn y Datganiad o Gyfrifon ceir ffigurau amcangyfrifedig sydd wedi’u seilio ar dybiaethau mae’r Awdurdod wedi’u gwneud 
am y dyfodol neu sy’n ansicr mewn rhyw ffordd arall. Gwneir amcangyfrifon gan gymryd mewn i ystyriaeth profiad 
hanesyddol, tueddiadau cyfredol a ffactorau perthnasol eraill. Fodd bynnag, oherwydd na ellir pennu balansau â 
sicrwydd, gallai’r gwir ganlyniadau fod yn sylweddol wahanol i’r tybiaethau a’r amcangyfrifon. Mae’r eitemau yn y 
Datganiad Asedau Net ar 31 Mawrth 2019 lle mae risg sylweddol y cânt eu haddasu’n sylweddol yn y flwyddyn ariannol 
i ddod fel a ganlyn:

Eitem Elfennau ansicr Effaith os bydd y gwir ganlyniadau’n wahanol i’r 
tybiaethau

Gwerth presennol 
actiwaraidd o 
fudd-daliadau 
ymddeol a 
addawyd

Mae’r amcangyfrif o’r rhwymedigaeth net i 
dalu pensiynau’n dibynnu ar nifer o 
ddyfarniadau cymhleth sy’n ymwneud â’r 
gyfradd ddisgowntio a ddefnyddir, y gyfradd 
yr amcangyfrifir y bydd cyflogau’n codi, 
newidiadau i oed ymddeol, cyfraddau 
marwolaethau a’r enillion a ddisgwylir ar 
asedau’r gronfa bensiwn. Mae cwmni o 
actiwarïaid ymgynghorol wedi cael ei gyflogi i 
roi cyngor arbenigol i’r Awdurdod am y 
tybiaethau i gael eu defnyddio.

Gellir mesur effeithiau newidiadau i dybiaethau unigol 
ar y rhwymedigaeth bensiynau net.  
Fodd bynnag, mae’r tybiaethau’n rhyngweithio mewn 
ffyrdd cymhleth.  

Eiddo – 
Buddsoddiadau 
Partneriaeth 
Gyfyngedig

Mae’r buddsoddiadau eiddo mewn 
Partneriaethau Gyfyngedig yn cael eu prisio 
yn unol a chanllawiau a ddefnyddir yn eang 
drwy’r ddiwydiant.  Nid yw’r buddsoddiadau 
yma wedi’u rhestri’n gyhoeddus felly mae yna 
radd o amcangyfrif yn y prisiad. 

Cyfanswm o’r buddsoddiadau eiddo mewn 
Partneriaethau Gyfyngedig yw £36.0 miliwn.  Mae yna 
risg fod y prisiad yma wedi’i dan-brisio neu gor-brisio 
yn y cyfrifon.

2017-18 2018-19

£'000 £'000

0 Trosglwyddiadau grŵp 0

1,699 6,651

6. Trosglwyddiadau i fewn o gronfeydd pensiwn eraill 

1,699 Trosglwyddiadau unigol 6,651

(2,142) Trosglwyddiadau unigol i gynlluniau eraill (3,704)

(2,304) (3,853)

7. Taliadau i Ymadawyr a Thaliadau Mewn Perthynas â Hwy
2017-18 2018-19

£'000 £'000

(150) Ad-daliadau i aelodau yn gadael y gwasanaeth (144)

(12) Taliadau i aelodau yn ymuno a’r cynllun gwladol (5)

0 Trosglwyddiadau grŵp gynlluniau eraill 0
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8. Treuliau Rheoli

9. Incwm ar Fuddsoddiadau

2017-18 2018-19

£'000 £'000

(1,053) Costau gweinyddol (1,188)

(9,710) Treuliau rheoli buddsoddiadau (9,292)

(453) Costau goruchwylio a llywodraethu (560)

(11,216) (11,040)

Ffioedd archwilio o £28,322 am 2018-19 wedi’u cynnwys yn y costau goruwchwylio a llywodraethu. (£28,054 am 2017-
18)

2017-18 2018-19

£'000 £'000

10,189 Incwm o Ecwitis 6,117

8,879 Buddsoddiadau eiddo ar y cud 9,067

18 Llog ar adneuon ariannol 55

0 Arall 16

19,086 15,255

10. Treth
2017-18 2018-19

£'000 £'000

0 Treth Ataliedig - bondiau 0

(138) Treth Ataliedig - ecwitis (56)

0 Treth Ataliedig - wedi’i gyfuno 0

(138) (56)
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11. Buddsoddiadau 

11.1 Asedau buddsoddi net
Gwerth teg 
31/03/2018 

£'000
Asedau buddsoddi

Gwerth teg  
31/03/2019 

£'000

Bondiau

Bondiau Corfforaethol DU
240,907  - BlackRock 265,299

Gwarannau Wrth Indecs
248,675  - BlackRock 138,699

Ecwitis
Ecwitis a Ddyfynnwyd DU

480,061  - BlackRock 510,928

Buddsoddiadau Eraill

0 - BlackRock DU SAIF 27,626

Buddsoddiadau ar y cud

Ecwitis tramor 
673,513  - BlackRock 704,690

Ecwitis byd-eang 
306,577  - Baillie Gifford 0
240,409  - Columbia Threadneedle 0

0 - Partneriaeth Pensiwn Cymru 588,671
Buddsoddiadau eiddo ar y cud

196,129  - Schroders 293,605
35,745  - Partners Group 27,011

Eiddo

343  - Schroders 327
5,714  - Partners Group 6,044

Adnau ariannol

258  - BlackRock 259
3,829  - Schroders 4,293
2,500  - Partners Group 2,500

Incwm ar fuddsoddiadau i’w derbyn

265  - Schroders 689

Ad-daliadau treth i’w derbyn

132  - BlackRock 85
93  - Schroders 122

0 Symiau i’w derbyn o werthiannau 0

2,435,150 Cyfanswm Asedau Buddsoddi 2,570,848

Rhwymedigaethau buddsoddi

0 Symiau sy’n daladwy am bryniadau 0

0 Cyfanswm rhwymedigaethau buddsoddi 0

2,435,150 Asedau buddsoddi net 2,570,848
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11.2 Dadansoddiad o symudiadau o’r buddsoddiadau 

Yn ystod y flwyddyn prynwyd gwerth £958 miliwn o fuddsoddiadau a gwerthwyd gwerth £789 miliwn. Gwnaed ennill 
net o £169 miliwn ar y gwerthiannau. Mae’r costau prynu wedi’u cynnwys ym mhris pryniant y buddsoddiadau.

Gwerth 
teg 

31/03/2018 
£'000

Cost o 
brynu 
£'000

Elw o 
werthu  
£'000

Ffioed wedi 
cynnwys yn 

NAV  
£'000

Symudiad 
ariannol 

£'000

Cynyddion/ 
(Colledion) 

heb ei 
realeiddio 

£'000

Gwerth 
teg  

31/03/2019 
£'000

Bondiau 489,582 243,490 (280,773) 0 0 (48,301) 403,998
Ecwitis 480,061 0 (170) 0 0 31,037 510,928
Buddsoddiadau ar y cyd 1,220,499 588,983 (500,092) (2,256) 0 (13,773) 1,293,361

Buddsoddiadau eiddo ar y cyd 231,874 97,771 (7,544) 0 0 (1,485) 320,616

Eiddo 6,057 0 0 0 0 314 6,371
Buddsoddiadau Eraill 0 27,332 0 0 0 294 27,626

2,428,073 957,576 (788,579) (2,256) 0 (31,914) 2,562,900

Balansau buddsoddi eraill

Adnau ariannol 6,587 0 0 0 465 0 7,052

Symiau i’w derbyn o 
werthiannau buddsoddiadau 0 0 0 0 0 0 0

Incwm ar fuddsoddiadau i’w 
derbyn 265 0 0 0 0 424 689

Ad-daliadau treth i'w derbyn 225 0 0 0 (18) 0 207

Symiau sy’n daladwy am 
bryniadau buddsoddiadau 0 0 0 0 0 0 0

2,435,150 957,576 (788,579) (2,256) 447 (31,490) 2,570,848

Gwerth teg 
31/03/2017 

£'000

Cost o brynu 
£'000

Elw o 
werthu  
£'000

Symudiad 
ariannol 

£'000

Cynyddion/ 
(Colledion) 

heb ei 
realeiddio 

£'000

Gwerth teg  
31/03/2018 

£'000

Bondiau 440,696 40,488 (33) 0 8,431 489,582
Ecwitis 568,252 573,159 (549,510) 0 (111,840) 480,061
Buddsoddiadau ar y cyd 1,099,372 400,431 (207,119) 0 (72,185) 1,220,499

Buddsoddiadau eiddo ar y cyd 212,418 28,308 (20,504) 0 11,652 231,874

Eiddo 5,966 25 (1,266) 0 1,332 6,057

2,326,704 1,042,411 (778,432) 0 (162,610) 2,428,073

Balansau buddsoddi eraill

Adnau ariannol 4,880 0 0 1,707 0 6,587

Symiau i’w derbyn o werthiannau 
buddsoddiadau 258 0 0 (258) 0 0

Incwm ar fuddsoddiadau i’w 
derbyn 3,171 0 0 (3,126) 220 265

Ad-daliadau treth i'w derbyn 411 0 0 (186) 0 225
Symiau sy’n daladwy am 
bryniadau buddsoddiadau (246) 0 0 246 0 0

2,335,178 1,042,411 (778,432) (1,617) (162,390) 2,435,150
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11.3 Cynyddion a gostyngiadau 

wedi eu realeiddio

11.4 Dadansoddiad daearyddol o’r 

buddsoddiadau

2017-18 2018-19

£'000 £'000

1 Bondiau 64,649

111,116 Ecwitis 0

143,909 Buddsoddiadau ar y cyd 101,488

6,337 Buddsoddiadau eiddo ar 
y cyd 2,549

(525) Eiddo 0

260,838 168,686

11.5 Dadansoddiad rheolwyr y Gronfa

Gwerth teg 
31/03/2018 

£'000
Dadansoddiad daearyddol

Gwerth teg  
31/03/2019 

£'000

1,237,439 DU 1,329,108

202,582 Ewrop (heblaw DU) 198,650

487,562 Gogledd America 623,301

95,899 Siapan 117,561

113,639 Ymyl y Môr Tawel 57,013

281,405 Marchnadoedd sy'n datblygu 230,322

16,624 Cronfeydd ar y cyd Rhyngwladol 14,893

2,435,150 2,570,848

Gwerth teg  
31/03/2018  

£'000
Dadansoddiad rheolwyr y Gronfa

Gwerth teg   
31/03/2019  

£'000
1,643,546 BlackRock 1,647,585
200,659 Schroders 299,036
43,959 Partners Group 35,556

306,577 Baillie Gifford 0
240,409 Columbia Threadneedle 0

0 Partneriaeth Pensiwn Cymru 588,671
2,435,150 2,570,848

11.6 Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC)  

Mae costau Partneriaeth Pensiwn Cymru a gafodd eu cynnwys yng nghyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 2018-19 
a 2017-18 isod:

31/03/18 
£'000

31/03/19 
£'000

Costau Goruchwylio a Llywodraethu y PPC
16 Costau Awdurdod Cynnal 20
0 Ffioedd y Gweithredwr a Gwasnaethau Eraill 91

Treuliau Rheoli Buddsoddiadau y PPC
0 Ffioedd Rheolwyr y Gronfa 365

16 476
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Mae Gweithredwr Cronfa Fuddsoddi Cymru wedi cael ei benodi gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru i reoli'r buddsoddiadau 
a'r gostyngiad mewn treuliau rheoli buddsoddiad ar gyfer 8 cronfa bensiwn Cymru. Mae'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu 
wedi cyfarfod ar sawl achlysur yn 2018-19 ac wedi cymeradwyo cais prosbectws i'w gyflwyno i'r Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol am ddwy is-gronfa Ecwiti Byd-eang. Cafodd yr is-gronfeydd hyn ar gyfer ecwitïau byd-eang eu lansio ym mis 
Ionawr 2019. Mae'r Gronfa wedi rhoi ei dyraniad ecwiti byd-eang (Baillie Gifford a Columbia Threadneedle) i mewn i'r 
is-gronfa twf byd-eang sy'n targedu elw dros ben o + 2% cyn didynnu ffïoedd. Ar hyn o bryd mae'r rheolwyr yn yr is-
gronfa hon yn cynnwys: Baillie Gifford, Veritas a Pzena. Nid yw'r gronfa wedi cwblhau ei chwarter llawn cyntaf yn 
gweithredu ar 31 Mawrth 2019. 

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r Awdurdod Cynnal i ddarparu cymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol, ac i roi'r penderfyniadau 
a wneir gan Gyd-bwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ar waith. Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Corfforaethol yw Swyddog Cyllid Cyfrifol Partneriaeth Pensiwn Cymru. Yn yr un modd, Swyddog Monitro'r Cyngor yw 
Swyddog Monitro Partneriaeth Pensiwn Cymru. 

12. Crynhoi buddsoddiadau 
Roedd y buddsoddiadau canlynol yn cynrychioli mwy na 5% o gyfanswm asedau net y Gronfa ar 31 Mawrth 2019:

Eu gwerth ar 
31/03/2019   

£'000

Y gyfran o’r portffolio o 
fuddsoddiadau 

%

Cronfa Ecwiti DU ‘BlackRock Aquila Life’ 510,925 19.87

Partneriaeth Pensiwn Cymru (Cronfa Twf Byd-Eang) 588,671 22.90

Cronfa Ecwiti UDA ‘Blackrock Ascent Life’ 277,376 10.79

Cronfa DU ‘Blackrock Active Selection’ 265,299 10.32

Cronfa ‘BlackRock Active Selection’ - Marchnad sy'n dod i'r Amlwg 224,847 8.75

Cronfa DU ‘BlackRock Aquila Life’ wrth Indecs dros 5 Mlynedd 138,699 5.40

2017-18 2018-19
£'000 £'000

(4,190) Ffioedd Rheolaeth (4,513)
(577) Ffioedd yn Gysylltiedig â Pherfformiad (671)
(29) Ffioedd Ceidwad (29)

(4,914) Costau Trafodion (4,079)
(9,710) (9,292)

13. Treuliadau Rheoli’r Buddsoddiadau
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14. Offerynnau Ariannol 

14.1 Dosbarthiad o offerynnau ariannol 

Mae polisïau cyfrifyddu yn disgrifio sut y mae gwahanol ddosbarthiadau o asedau yn cael eu mesur, a sut y mae incwm 
a gwariant, yn cynnwys enillion a cholledion gwerth teg, yn cael eu cydnabod. Mae’r tabl canlynol yn dadansoddi symiau 
cario yr asedau a’r rhwymedigaethau ariannol (ac eithrio arian) yn ôl categori a phenawdau’r datganiad asedau net. 

2017-18 2018-19

Dynodedig ar 
werth teg 
trwy elw a 

cholled 
£'000

Benthyciadau 
a symiau sy’n 
dderbyniadwy 

£'000

Cost 
rhwymed- 
igaethau 
ariannol 

£'000
Cyfanswm 

£'000
Asedau  
ariannol

Dynodedig ar 
werth teg trwy 
elw a cholled 

£'000

Benthyciadau  
a symiau sy’n  
dderbyniadwy 

£'000

Cost 
rhwymed- 
igaethau 
ariannol 

£'000
Cyfanswm 

£'000

489,582 0 0 489,582 Bondiau 403,998 0 0 403,998
480,061 0 0 480,061 Ecwitis 510,928 0 0 510,928

0 0 0 0 Buddsoddi-
adau Eraill 27,626 0 0 27,626

1,220,499 0 0 1,220,499 Buddsoddi-
adau ar y cyd 1,293,361 0 0 1,293,361

231,874 0 0 231,874
Buddsoddi-
adau eiddo 

ar y cyd 
320,616 0 0 320,616

6,057 0 0 6,057 Eiddo 6,371 0 0 6,371
0 11,494 0 11,494 Arian Parod 0 12,259 0 12,259

490 0 0 490
Balansau  

buddsoddi 
eraill

896 0 0 896

0 4,655 0 4,655 Dyledwyr 0 4,038 0 4,038
2,428,563 16,149 0 2,444,712 2,563,796 16,297 0 2,580,093

Rhwymedi-
gaethau  
ariannol

0 0 0 0
Balansau 

buddsoddi 
eraill

0 0 0 0

0 0 (4,600) (4,600) Credydwyr 0 0 (4,407) (4,407)
0 0 (4,600) (4,600) 0 0 (4,407) (4,407)

2,428,563 16,149 (4,600) 2,440,112 Cyfanswm 2,563,796 16,297 (4,407) 2,575,686
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14.2 Elw a cholledion net o offerynnau ariannol
2017-18 2018-19

£'000 Asedau ariannol £'000
98,447 Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 137,196
98,447 Cyfanswm asedau ariannol 137,196

Rhwymedigaethau ariannol
0 Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 0
0 Cyfanswm rhwymedigaethau ariannol 0

98,447 Cyfanswm 137,196

14.3 Gwerth teg o offerynnau ariannol a rhwymedigaethau 

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi gwerth cario yr asedau ariannol a’r rhwymedigaethau ariannol yn ôl dosbarth yr offeryn 
o’u cymharu â’u gwerthoedd teg:

Swm a  
gariwyd 
 31/03/18  

£'000

Gwerth teg  
31/03/18  

£'000 Asedau ariannol

Swm a  
gariwyd  
31/03/19 

£'000

Gwerth teg 
31/03/19 

£'000

1,802,227 2,428,561 Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 1,971,208 2,563,796

16,151 16,151 Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy 16,297 16,297

1,818,378 2,444,712 Cyfanswm asedau ariannol 1,987,505 2,580,093

Rhwymedigaethau ariannol

0 0 Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 0 0

(4,600) (4,600) Rhwymedigaethau ariannol am gost wedi ei amorteiddio (4,407) (4,407)

(4,600) (4,600) Cyfanswm rhwymedigaethau ariannol (4,407) (4,407)

1,813,778 2,440,112 Cyfanswm 1,983,098 2,575,686
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14.4 Prisio offerynnau ariannol yn cael eu cario yn ôl gwerth teg 

Rhennir prisiad offerynnau ariannol yn dri dosbarth yn ôl ansawdd a dibynadwyedd y wybodaeth a ddefnyddir i bennu’r 
gwerth teg. Mae trosglwyddiadau rhwng lefelau yn cael eu cydnabod yn y flwyddyn y maent yn digwydd.  

Lefel 1 
Yr offerynnau ariannol a ddosberthir i Lefel 1 yw’r rheiny lle daw eu gwerth teg o’r prisiau rhestredig nas addaswyd ar 
farchnadoedd gweithredol ar gyfer asedau neu rwymedigaethau cwbl debyg.  Mae’r nwyddau a ddosberthir i lefel 1 yn 
cynnwys ecwitis a restrir, gwarannau llog sefydlog a restrir, gwarannau mynegrifol a restrir a chwmnïau buddsoddi 
neilltuol. Dangosir y buddsoddiadau a restrir yn ôl y pris cynnig. Seilir gwerth cynnig y buddsoddiad yn ôl y cynnig a 
restrir ar farchnad y gyfnewidfa stoc berthnasol. 

 

Lefel 2 
Yr offerynnau ariannol a ddosberthir i Lefel 2 yw’r rheiny lle nad oes prisiau ar eu cyfer wedi’u rhestru ar y farchnad; 
er enghraifft lle caiff offeryn ei werthu ar farchnad na fernir ei bod yn weithredol, neu pan ddefnyddir technegau 
prisio i bennu’r gwerth teg ac mae’r technegau hynny’n defnyddio mewnbynnau sy’n seiliedig i raddau helaeth ar 
ddata gweladwy'r farchnad. 
 
Lefel 3 
Yr offerynnau ariannol a ddosberthir i Lefel 3 yw’r rheiny lle mae un o leiaf o’r mewnbynnau a allai gael effaith 
sylweddol ar brisiad yr offeryn, heb fod wedi’i seilio ar ddata gweladwy'r farchnad. 
Byddai’r cyfryw offerynnau yn cynnwys partneriaethau cyfyngedig, lle pennir y gwerth teg gan brisiannau cyfnodol a 
ddarperir gan y rheiny sy’n rheoli’r bartneriaeth. Mae archwiliad annibynnol o’r bartneriaeth yn rhoi sicrwydd 
ynghylch y prisiad. 
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Gwerth teg ar 31 Mawrth 2019

Pris 
rhestredig y 

farchnad 
Lefel 1 
£'000

Defnyddio 
mewnbynnau 

gweladwy 
 Lefel 2 
£'000

Gyda  
mewnbynnau  

sylweddol 
sy’n  

anweladwy 
Lefel 3 
 £'000

Cyfanswm 
 £'000

Asedau ariannol

Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 1,105,917 1,131,163 326,716 2,563,796

Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy 16,297 0 0 16,297

Cyfanswm asedau ariannol 1,122,214 1,131,163 326,716 2,580,093

Rhwymedigaethau ariannol

Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 0 0 0 0

Rhwymedigaethau ariannol am gost wedi ei 
amorteiddio (4,407) 0 0 (4,407)

Cyfanswm rhwymedigaethau ariannol (4,407) 0 0 (4,407)

Asedau ariannol net 1,117,807 1,131,163 326,716 2,575,686

Mae’r tabl canlynol yn dadansoddi asedau a rhwymedigaethau ariannol y Gronfa sydd wedi’u cynnwys yn y grwpiau 1 i 
3, ar sail y gwerth y daw’r gwerth teg yn weladwy.

Gwerth teg ar 31 Mawrth 2018

Pris 
rhestredig y 

farchnad 
Lefel 1 
£'000

Defnyddio 
mewnbynnau 

gweladwy 
Lefel 2 
£'000

Gyda  
mewnbynnau  

sylweddol 
sy’n anwe-

ladwy 
Lefel 3 
£'000

Cyfanswm 
 £'000

Asedau ariannol

Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 1,125,306 1,066,610 236,646 2,428,562

Benthyciadau a symiau sy’n dderbyniadwy 16,151 0 0 16,151

Cyfanswm asedau ariannol 1,141,457 1,066,610 236,646 2,444,713

Rhwymedigaethau ariannol

Dynodedig ar werth teg trwy elw a cholled 0 0 0 0

Rhwymedigaethau ariannol am gost wedi ei 
amorteiddio (4,600) 0 0 (4,600)

Cyfanswm rhwymedigaethau ariannol (4,600) 0 0 (4,600)

Asedau ariannol net 1,136,857 1,066,610 236,646 2,440,112
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Disgrifiad o'r Ased 
Hierarch 
-aeth 
Brisio 

Sylfaen y prisio
Mewnbynnau 
gweladwy ac 
anweladwy

Materion o sensitifrwydd allweddol 
sy'n effeithio ar y Prisiadau a roddwyd 

Buddsoddiadau a 
dyfynnir gan y 
farchnad

Lefel 1

Dyfarniad pris cynnig y 
farchnad a 
gyhoeddwyd ar 
ddiwrnod olaf y 
cyfnod cyfrifyddu 

Diangen Diangen

Bondiau a ddyfynnir Lefel 1

Gwarannau llog 
sefydlog yn cael eu 
prisio am werth y 
farchnad ar sail 
arenillion cyfredol 

Diangen Diangen

Buddsoddiadau cyfun 
- Ecwiti a ddyfynnir Lefel 2

Pris cynnig cloi lle mae 
prisiau cynnig yn cael 
eu cyhoeddi. Pris sengl 
cloi lle mae pris sengl 
yn cael ei gyhoeddi 

Prisio seiliedig ar 
Werth Ased Net 
wedi'i osod ar bolisi 
blaen-brisio 

Diangen

Buddsoddiadau cyfun 
- Cyllid Eiddo Lefel 3

Pris cynnig cloi lle mae 
prisiau cynnig yn cael 
eu cyhoeddi. Pris sengl 
cloi lle mae pris sengl 
yn cael ei gyhoeddi 

Prisio seiliedig ar 
Werth Ased Net 
wedi'i osod ar bolisi 
blaen-brisio

Gallai digwyddiadau rhwng dyddiad y 
datganiadau ariannol a dyddiad riportio'r 
gronfa bensiwn ei hun effeithio ar 
brisiadau, ynghyd â newidiadau i lifoedd 
arian disgwyliedig, ac unrhyw 
wahaniaethau rhwng cyfrifon sydd wedi'u 
harchwilio ac sydd heb eu harchwilio.  

Ecwiti nas dyfynnir Lefel 3

Prisio cymaradwy 
cwmnïoedd tebyg yn 
unol ag Ecwiti Preifat 
Rhyngwladol a 
chanllawiau Venture 
Capital Valuation 
(2012) 

Aml-ddisgownt aml-
refeniw EBITDA ar 
gyfer premiwm 
diffyg rheoli 
marchnadwyedd.  

Gallai digwyddiadau rhwng dyddiad y 
datganiadau ariannol a dyddiad riportio'r 
gronfa bensiwn ei hun effeithio ar 
brisiadau, ynghyd â newidiadau i lifoedd 
arian disgwyliedig, ac unrhyw 
wahaniaethau rhwng cyfrifon sydd wedi'u 
harchwilio ac sydd heb eu harchwilio.

14.5 Sylfaen y Prisio Gwerth Teg

14.7 Trosglwyddiadau rhwng lefelau 1 a 2 

Nid oedd dim trosglwyddiadau rhwng buddsoddiadau lefelau 1 a 2 yn ystod 2018-19. 

Math o Ased

Gwerth y 
farchnad 
1 Ebrill 

2018

Trosglwy-
ddiadau 
mewn i 
Lefel 3

Trosglwy-
ddiadau 
allan o 
Lefel 3

Pryniadau Gwerthi-
annau

Enillion / 
Colledion 

heb eu 
gwireddu

Enillion / 
Colledion 
wedi eu 

gwireddu

Gwerth y 
farchnad  

31 Mawrth 
2019

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Ecwitis -  
Tramor heb eu dyfynnu 0 0 0 0 0 0 0 0

Eiddo 236,646 0 0 98,249 (9,450) (1,271) 2,542 326,716

Cyfanswm 236,646 0 0 98,249 (9,450) (1,271) 2,542 326,716

14.6 Cysoni mesuriadau gwerth teg o fewn lefel 3
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15 Natur a maint y risg a berir gan offerynnau ariannol 

15.1 Risg a rheoli risg 
Mae’r Gronfa wedi datblygu proses ffurfiol o asesu risg ac mae’n cadw cofrestr ffurfiol o risgiau sy’n cael ei ddiweddaru 
yn flynyddol.  Mae hyn yn sicrhau fod y risgiau yn cael eu clustnodi’n briodol ac yn cael eu hasesu a’u rheoli yn effeithiol.  
Am ragor o fanylion, dylir cyfeirio at wefan y Gronfa – www.cronfabensiwndyfed.org.uk 

Prif risg hirdymor y Gronfa yw na fydd asedau’r Gronfa yn ddigon i dalu ei rhwymedigaethau (h.y. y buddion ymddeol 
sydd wedi’u haddo i’r aelodau). Nod y gwaith o reoli’r risgiau buddsoddi felly yw lleihau cymaint â phosib ar y risg y 
bydd lleihad cyffredinol yng ngwerth y Gronfa a chynyddu cymaint â phosib ar y cyfleoedd i wneud enillion ar draws y 
portffolio cyfan.  Drwy amrywio’r asedau mae’r Gronfa’n lleihau dylanwad risg y farchnad (risg prisiau, risg arian breiniol 
a risg cyfraddau llog) a risg credyd, a’i gadw i lefel dderbyniol. Mae’r Gronfa hefyd yn rheoli ei risg hylifedd i sicrhau y 
bydd digon o hylifedd i fodloni’r llif arian y rhagwelwyd y bydd ei angen ar y Gronfa. Rheolir y risgiau buddsoddi hyn gan 
yr Awdurdod yn rhan o’i raglen gyffredinol i reoli risgiau’r Gronfa Bensiwn. 

Y Pwyllgor sy’n gyfrifol am strategaeth rheoli risg y Gronfa. Pennir polisïau rheoli risg i glustnodi a dadansoddi’r risgiau 
a wynebir gan weithrediadau pensiwn yr Awdurdod. Adolygir y polisïau yn rheolaidd i adlewyrchu unrhyw newidiadau 
mewn gweithgareddau ac amodau’r farchnad. 

15.2 Risg y farchnad 

Risg y Farchnad yw’r risg o golledion yn sgil newidiadau ym mhrisiau ecwitis, cyfraddau llog a chyfraddau cyfnewid arian 
tramor. Mae gweithgareddau buddsoddi y Gronfa yn golygu ei bod yn agored i risg y farchnad yn neilltuol o ran yr 
ecwitis y mae’n eu dal. Mae lefel y risg y mae’r Gronfa yn agored iddo yn dibynnu ar amodau’r farchnad, y disgwyliadau 
o ran newidiadau mewn prisiau ac elw yn y dyfodol a chymysgedd yr asedau. 
Nod strategaeth rheoli risg y Gronfa yw clustnodi a rheoli risg y farchnad a’i gadw o fewn terfynau derbyniol a hynny 
mewn modd sy’n ceisio’r elw mwyaf posib. 
Yn gyffredinol rheolir anwadalwch eithafol yn risg y farchnad drwy gael portffolio sy’n amrywiol o ran sectorau 
daearyddol a diwydiannol a gwarannau unigol.  I liniaru risg y farchnad mae’r Pwyllgor a’i ymgynghorydd annibynnol yn 
dilyn modd priodol o fonitro amodau’r farchnad a dadansoddi’r meincnod. 
Mae gan y Gronfa dair ffordd o reoli’r risgiau hyn: 

• Defnyddir dadansoddiad o ffactorau risg i fonitro risg y farchnad y mae’r Gronfa yn agored iddo i sicrhau fod y risg 
o fewn terfynau goddefol 

• Cyfyngir ar risgiau neilltuol drwy bennu uchafswm, wedi’i bwysoli ar sail risg, ar gyfer rhai buddsoddiadau unigol  
• Drwy fuddsoddi mewn portffolio sy’n amrywiol o ran rheolwyr a buddsoddiadau ac eto drwy i ragolygon yr 

actiwari gyfeirio at elw cymharol bwyllog dros yr hirdymor er lleihau’r posibilrwydd o danberfformio   

15.3 Risg prisiau eraill 

Y risgiau eraill yw’r rhai sy’n ymwneud â’r risg y bydd gwerth offeryn ariannol yn amrywio o ganlyniad i newid ym 
mhrisiau’r farchnad (ar wahân i’r rheiny a berir gan risg cyfraddau llog a risg cyfnewid arian tramor), boed y newidiadau 
hynny’n cael eu hachosi gan ffactorau sy’n benodol i’r offeryn unigol, ei gyhoeddiad neu i ffactorau sy’n effeithio’r holl 
gyfryw offerynnau yn y farchnad. 

Mae’r Gronfa’n agored i risg prisiau cyfranddaliadau.  Mae hyn yn ymwneud â buddsoddiadau nad oes sicrwydd ynghylch 
eu prisiau yn y dyfodol.  Mae risg o golled gyfalafol ynghlwm wrth bob buddsoddiad mewn gwarannau.  Pennir uchafswm 
y risg a berir gan offerynnau ariannol gan eu gwerth teg. 

Mae rheolwyr buddsoddi y Gronfa yn lleihau’r risg prisiau drwy amrywio’r portffolio ac mae’r Pwyllgor yn monitro’r  
gwarannau a’r offerynnau ariannol eraill a ddewisir i sicrhau eu bod o fewn y terfynau a bennwyd yn strategaeth 
fuddsoddi y Gronfa. 
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15.4 Risg prisiau eraill – dadansoddiad sensitifrwydd 

Pennir newidiadau posib mewn prisiau ar sail yr anwadalwch hanesyddol a welwyd mewn elw gan ddosbarth o ased. 
Mae’r anwadalwch posib a nodir isod yn gyson ag un symudiad gwyro safonol yn y newid yng ngwerth yr asedau yn 
ystod y tair blynedd ddiweddaraf: 

 

 

 

 

 

Pe byddai pris y Gronfa ar y farchnad wedi codi/disgyn yn unol â’r uchod byddai’r newid yn yr asedau net ar gael i dalu 
buddion fel a ganlyn: 

Math o Ased
Gwerth ar  

31 Mawrth 2018 
£'000

Newid 
%

Gwerth ar gynydd 
£'000

Gwerth ar 
ostyngiad 

£'000
Arian Parod 6,587 1.60 6,692 6,481

Ecwitis DU 480,061 9.90 527,586 432,534

Ecwitis Tramor 673,513 12.20 755,681 591,344

Ecwitis Cyfun Byd-eang gan gynnwys y DU 546,986 9.80 600,590 493,381

Bondiau Corfforaethol DU 240,907 7.20 258,252 223,561

Gwarannau Wrth Indecs 248,675 12.50 279,760 217,591

Eiddo 237,931 4.70 249,114 226,749

Gwerthiannau i’w derbyn 0 0.00 0 0

Pryniadau i’w talu 0 0.00 0 0

Incwm i’w derbyn 490 0.00 491 491

Cyfanswm Asedau 2,435,150 2,678,166 2,192,132

Math o Ased Symudiad potensial y  
farchnad (+/-)

Ecwiti 10.50%
Bondiau 6.50%
Gwarannau Wrth Indecs 9.80%
Eiddo 2.60%
Arian Parod 0.50%

Math o Ased
Gwerth ar  

31 Mawrth 2019 
£'000

Newid 
%

Gwerth ar gynydd 
£'000

Gwerth ar  
ostyngiad 

£'000
Arian Parod 7,052 0.50% 7,087 7,017

Ecwitis DU 510,928 10.50% 564,576 457,281

Ecwitis Tramor 704,690 10.50% 778,682 630,697

Ecwitis Cyfun Byd-eang gan gynnwys y DU 588,671 10.50% 650,481 526,861

Buddsoddiadau Eraill 27,626 10.50% 30,527 24,725

Bondiau Corfforaethol DU 265,299 6.50% 282,543 248,054

Gwarannau Wrth Indecs 138,699 9.80% 152,291 125,106

Eiddo 326,987 2.60% 335,489 318,485

Gwerthiannau i’w derbyn 0 0.00% 0 0

Pryniadau i’w talu 0 0.00% 0 0

Incwm i’w derbyn 896 0.00% 896 896

Cyfanswm Asedau 2,570,848 2,802,572 2,339,122
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15.5 Risg cyfraddau llog 

Prif ddiben y Gronfa wrth fuddsoddi mewn asedau ariannol yw ennill elw ar y buddsoddiadau.  Mae’r buddsoddiadau 
hyn yn agored i risgiau cyfraddau llog sef y risg y bydd gwerth teg neu lif arian offeryn ariannol yn y dyfodol, yn amrywio 
oherwydd newid yng nghyfraddau llog y farchnad. Caiff risg cyfraddau llog y Gronfa ei fonitro’n rheolaidd gan y Pwyllgor 
yn unol â strategaeth rheoli risg y Gronfa, gan gynnwys monitro’r hyn fuddsoddwyd mewn asedau ariannol yn erbyn y 
meincnodau perthnasol. 

Yn rhan o’i brisiad tair blynedd, ac yn unol â 
gorchmynion y Datganiad Strategaeth Gyllido, bydd yr 
Actiwari ond yn rhagweld elw cymharol bwyllog dros yr 
hirdymor er lleihau’r risg o danberfformio. Caiff y 
cynnydd ei ddadansoddi mewn prisiadau teirblwydd ar 
gyfer pob cyflogwr. Mae ymwneud uniongyrchol y 
Gronfa â symudiadau yn y cyfraddau llog ar 31 Mawrth 
2018 a 31 Mawrth 2019 wedi’u nodi isod.  Mae’r 
datgeliadau hyn yn dangos risg cyfraddau llog yn ôl 
gwerth teg yr asedau ariannol sy’n sail iddynt: 

Math o Ased
Gwerth ar  

31 Mawrth 2019 
£'000

Newid 
%

Gwerth ar gynydd 
£'000

Gwerth ar  
ostyngiad 

£'000
Ecwitis - Tramor heb eu dyfynnu 0 10.50% 0 0
Eiddo 326,716 2.60% 335,211 318,221
Cyfanswm 326,716 335,211 318,221

15.4.1 Sensitifrwydd asedau y rhoddir gwerth lefel 3 iddynt

15.6 Dadansoddiad sensitifrwydd risg cyfraddau llog 

Gall cyfraddau llog amrywio a gallant effeithio incwm i’r Gronfa a gwerth yr asedau net sydd ar gael i dalu buddion. Mae’r 
dadansoddiad canlynol yn tybio bod yr holl newidynnau eraill, yn neilltuol cyfraddau cyfnewid, yn aros yn gyson, ac mae’n 
dangos yr effaith yn y flwyddyn ar yr asedau net sydd ar gael i dalu buddion yn ôl newid +/- 1% yn y cyfraddau llog: 

Math o Ased Gwerth ar 
31/03/19

Newid yn y flwyddyn o asedau net ar gael i 
dalu budd-daliadau

+1% -1%

£'000 £'000 £'000

Arian cyfwerth ag arian parod 7,052 71 (71)

Arian Parod gyda CSC 5,207 52 (52)

Bondiau 403,998 4,040 (4,040)

Cyfanswm newid mewn asedau 416,257 4,163 (4,163)

Math o Ased Gwerth ar  
31/03/18

Newid yn y flwyddyn o asedau net ar gael i 
dalu budd-daliadau

+1% -1%
£'000 £'000 £'000

Arian cyfwerth ag arian parod 6,586 66 (66)
Arian Parod gyda CSC 4,908 49 (49)
Bondiau 489,582 4,896 (4,896)
Cyfanswm newid mewn asedau 501,076 5,011 (5,011)

31/03/2018 Math o Ased 31/03/2019

£'000 £'000

6,586 Arian cyfwerth ag arian parod 7,052

4,908 Arian Parod gyda CSC 5,207

489,582 Bondiau 403,998

501,076 Cyfanswm 416,257
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15.7 Cyfraddau Disgownt 

Mae’r modd yr amcangyfrifir y rhwymedigaethau net i dalu pensiynau yn dibynnu ar nifer o ystyriaethau cymhleth yn 
ymwneud â’r gyfradd disgownt a ddefnyddir, cyfradd y codiad a ragwelir mewn cyflogau, newid yn yr oedrannau ymddeol, 
cyfraddau marwolaethau a’r elw disgwyliedig ar asedau’r gronfa. Cyflogir cwmni o actiwarïaid ymgynghorol i roi cyngor 
arbenigol i’r Awdurdod ynghylch y tybiaethau i’w defnyddio. 

15.8 Risg Arian Breiniol 

Risg arian breiniol yw’r risg y bydd gwerth teg llif arian offeryn ariannol yn amrywio yn y dyfodol oherwydd y newid yng 
nghyfraddau cyfnewid arian tramor.  Mae’r Gronfa yn agored i risg breiniol o ran offerynnau ariannol sy’n cael eu dal  
mewn unrhyw arian heblaw arian ymarferol y Gronfa (£ Sterling Prydain). Mae’r Gronfa’n dal asedau ariannol ac 
anariannol mewn ffurfiau arian heblaw am £ Sterling Prydain. 

Caiff risg arian breiniol y Gronfa ei fonitro’n rheolaidd 
gan y Pwyllgor yn unol â strategaeth rheoli risg y 
Gronfa, gan gynnwys monitro i ba raddau y mae’n gael 
ei heffeithio gan gyfraddfeydd arian yn amrywio. 

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi buddsoddiadau’r 
Gronfa mewn arian breiniol ar 31 Mawrth 2018 a 31 
Mawrth 2019: 

Gwerth teg  
31/03/18 Math o Ased Gwerth teg 

31/03/19

1,163,608 Ecwitis Tramor 1,213,890

34,101 Eiddo 27,846

0 Arian Parod 4

1,197,709 Cyfanswm Asedau 
Tramor 1,241,740

15.9 Dadansoddiad sensitifrwydd risg arian breiniol 

Roedd buddsoddiadau cyfun y Gronfa mewn arian breiniol ar 31 Mawrth 2019 yn 8.8% (9% yn 2017-18). Mae’r 
dadansoddiad hwn yn tybio bod yr holl newidynnau eraill, yn neilltuol cyfraddau llog, yn aros yn gyson. Pe byddai’r bunt 
yn cryfhau/gwanhau yn ôl 8.8% yn erbyn yr amrywiol arian y mae gan y Gronfa fuddsoddiadau ynddynt, byddai’r asedau 
net ar gael i dalu buddion yn cynyddu/lleihau fel a ganlyn:

Math o Ased Gwerth teg 
 31/03/19

Newid yn y flwyddyn o asedau net ar gael 
 i dalu budd-daliadau

+8.80% -8.80%

£'000 £'000 £'000

Ecwitis Tramor 1,213,890 106,822 (106,822)

Eiddo 27,846 2,450 (2,450)

Arian Parod 4 0 0

Cyfanswm newid mewn asedau 1,241,740 109,272 (109,272)

Math o Ased Gwerth teg 
31/03/18

Newid yn y flwyddyn o asedau net ar gael 
 i dalu budd-daliadau

+9.00% -9.00%

£'000 £'000 £'000

Ecwitis Tramor 1,163,608 104,725 (104,725)

Eiddo 34,101 3,069 (3,069)

Arian Parod 0 0 (0)

Cyfanswm newid mewn asedau 1,197,709 107,794 (107,794)
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15.10 Risg credyd 

Risg credyd yw’r risg y bydd partïon eraill sy’n rhan o drafodion neu offeryn ariannol yn methu â thalu arian sy’n ddyledus 
i’r Gronfa gan beri i’r Gronfa ddioddef colled ariannol.  Fel arfer mae gwerth marchnad y buddsoddiadau yn cynnwys 
asesiad o gredyd yn eu prisiau ac felly darparwyd yn benodol ar gyfer y risg o golled yng ngwerth asedau a 
rhwymedigaethau ariannol y Gronfa. 

Yn ei hanfod mae holl bortffolio buddsoddi y Gronfa yn agored i risg credyd o ryw fath.  Fodd bynnag bydd dewis partïon 
contract, broceriaid a sefydliadau ariannol o safon uchel yn lleihau cymaint â phosib ar y risg credyd a allai godi drwy 
fethu â chwblhau trafodion yn brydlon. 

Ar hyn o bryd ni asesir teilyngdod credyd y Cyflogwyr sy’n rhan o’r Gronfa ac nid oes terfynau credyd unigol yn cael eu 
gosod. Y risg posib yw y methir â chasglu cyfraniadau oddi wrth gyflogwyr sydd heb aelodau yn cyfrannu (e.e. risg sy’n 
gysylltiedig â chyflogwyr â nifer ddirywiol fechan o aelodau yn cyfrannu) felly mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn monitro 
newidiadau yn yr aelodaeth yn flynyddol. 

Rhaid i gyflogwyr sydd yn ymuno â’r Gronfa o’r newydd gytuno i ddarparu bond i atal y risg o golled ariannol i’r Gronfa 
yn y dyfodol os bydd iddo fethu â bodloni ei rwymedigaethau pensiwn ar derfynu’r cynllun. Ar hyn o bryd mae Cyngor 
Sir Caerfyrddin yn gwarantu i fodloni unrhyw rwymedigaeth y bydd y Gronfa yn gyfrifol amdani yn y dyfodol o ganlyniad 
i derfynu’r cynllun. Gwneir hyn er sicrhau bod y cyfnodau a’r symiau adennill actiwaraidd yn cael eu cadw’n rhesymol ar 
gyfer cyflogwyr llai. 

Ni ddelir gwarant gyfochrog i sicrhau asedau ariannol.  Nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin fel arfer yn caniatáu credyd i 
gyflogwyr. Caiff pob buddsoddiad a ddelir gan y rheolwyr buddsoddi  - Northern Trust, ei ddal yn enw Cronfa Bensiwn 
Dyfed ac felly os bydd y rheolwr buddsoddi yn methu  ni fydd buddsoddiadau’r Gronfa yn cael eu rhestru ymhlith asedau’r 
rheolwr hwnnw. 

Caiff unrhyw arian parod sy’n cael ei ddal gan Cyngor Sir Gaerfyrddin ei fuddsoddi yn unol a’r rhestr graddio credyd  
gwrthbartion sydd wedi ei gymeradwyo. 

15.11 Risg hylifedd 

Mae hwn yn cyfeirio at y posibilrwydd y gallai’r Gronfa fod heb ddigon o arian i fodloni ei hymrwymiadau i wneud taliadau. 

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin system gynhwysfawr o reoli llif arian sy’n sicrhau y bydd arian ar gael os bydd ei angen. 

Mae’r swm a ddelir yng nghyfrif banc y Gronfa yn ddigon i fodloni anghenion hylifedd arferol y Gronfa a chaiff unrhyw 
arian dros ben ei fuddsoddi.  Actiwariaid y Gronfa sy’n pennu’r cyfraniadau y mae’n rhaid eu talu i sicrhau y gellir bodloni 
holl rwymedigaethau’r dyfodol. 

Natur hylifol sydd i’r rhan fwyaf o fuddsoddiadau’r Gronfa er y gallai unrhyw orfodaeth i droi’r buddsoddiadau yn arian 
beri colled ariannol.

16.  Asedau cyfredol
16.1 Dadansoddiad o Asedau 

Cyfredol

31/03/18 31/03/19

£'000 £'000

Cyfraniadau dyledus gan 
gyflogwyr

2,592 - Cyflogwyr 1,804

1,539 - Gweithwyr 1,624

4,908 Balansau arian parod 5,207

524 Dyledwyr 610

9,563 9,245

31/03/18 31/03/19

£'000 £'000

5 Refeniw a Thollau EM 3

8,247 Awdurdodau lleol eraill 7,731

1 Cyrff GIG 1

4 Corfforaethau cyhoeddus 
a chronfeydd masnachu 0

1,306 Cyrff eraill ac unigolion 1,510

9,563 9,245
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17. Rhwymedigaethau 

cyfredol
31/03/18 31/03/19

£'000 £'000

(2,585) Budd-daliadau heb  
eu talu (2,266)

(2,015) Credydwyr (2,141)

(4,600) (4,407)

31/03/18 31/03/19

£'000 £'000

(599) Refeniw a Thollau EM (759)

(16) Awdurdodau lleol eraill (106)

(1,023) Corfforaethau cyhoeddus 
a chronfeydd masnachu (684)

(2,962) Cyrff eraill ac unigolion (2,858)

(4,600) (4,407)

17.1 Dadansoddiad o 

Rhwymedigaethau Cyfredol

18. Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) 
Mae’n statudol ofynnol i Gynlluniau Pensiwn Galwedigaethol ddarparu trefniadau mewnol o ran Cyfraniadau Gwirfoddol 
Ychwanegol (CGY). Mae gan Gronfa Bensiwn Dyfed ddarparwyr ar y cyd: Prudential, Standard Life, ac Equitable Life 
lle mae ystod o ddewisiadau o ran buddsoddi ar gael. Aelodau unigol y Cynllun sydd i bennu faint y maent am gyfrannu 
(yn amodol ar derfynau a bennwyd gan Refeniw a Thollau EM) ac ar elfennau neu gynnwys y buddsoddiad. 

Mae’r cyfraniadau i gynlluniau CGY a fuddsoddir ar wahan a gwerth y buddsoddiadau hynny ar ddyddiad y fantolen, 
wedi’u nodi isod:

Gwerth ar 
31/03/18 Cyfraniadau Gwariant

Newid yng  
ngwerth y  
farchnad

Gwerth ar  
31/03/19

Darparwyr CGY £ '000 £ '000 £ '000 £ '000 £ '000

Prudential 4,592 1,728 (669) 103 5,754

Equitable Life 530 11 (35) 16 522

Standard Life 3,610 456 (830) 90 3,326

Cyfanswm 8,732 2,195 (1,534) 209 9,602

19. Trefniadau ariannu 
Er mwyn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013, mae actiwari’r Gronfa yn cynnal prisiant 
actiwaraidd llawn bob tair mlynedd er mwyn sefydlu lefel cyfraniadau’r cyflogwyr am y tair mlynedd nesaf. Mae’r ffigyrau 
sydd wedi’u cynnwys yn y datganiadau ariannol yma wedi’u seilio ar y prisiad 31 Mawrth 2016. Cymerodd y prisiad olaf 
le ar 31 Mawrth 2013   a bydd y prisiad nesaf yn cymryd lle ar 31 Mawrth 2019.  

Am fwy o fanylion, ac i weld y Datganiad Strategath Gyllido (DSG), dylid cyfeirio at wefan y Gronfa – 
www.cronfabensiwndyfed.org.uk a’r Adroddiad a Chyfrion Blynyddol 2018-19.
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20. Trosglwyddiadau Partïon Perthnasol 
Mae’r Gronfa yn cael ei weinyddu gan Cyngor Sir Caerfyrddin, ac o ganlyniad mae yna berthnyas cryf rhwng yr Awdurdod 
a’r Gronfa. 

Gwnaeth yr Awdurdod ddioddef costau o £1.038 miliwn (2017-18: £0.956 miliwn) ynglyn â gweinyddiath y Gronfa ac 
fe wnaeth y Gronfa ad-dalu’r costau yma. 

Yr Awdurdod yw’r cyflogwr mwyaf o’r holl gyflogwyr yn y Gronfa ac fe wnaeth gyfraniadau o £32.441 miliwn i’r Gronfa 
yn 2018-19 (2017-18: £32.013 miliwn). 

Mae’r Gronfa yn dal rhan o’i arian parod gyda’r Awdurdod er mwyn cyfarfod a thaliadau dyddiol y Gronfa. Mae’r arian 
yma yn cael ei fuddsoddi ar y Farchnadoedd Arian gan adran Rheoli’r Trysorlys yr Awdurdod. Yn ystod y flwyddyn hyd 
at 31 Mawrth 2019, roedd gan y Gronfa falans buddsoddi ar gyfartaledd o £13.58 miliwn (2017-18: £12.45 miliwn) yn 
ennill llog o £88,575 (2017-18: £45,888). 

20.1 Llywodraethu 

Pwyllgor Pensiwn 

Mae gan y Gronfa dri aelod ac un dirprwy aelod ar y Pwyllgor Pensiwn. Yn ystod 2018-19, rhain oedd Cynghorydd Elwyn 
Williams, Cynghorydd John Prosser (aelod gweithredol) cymerwyd ei le gan y Cynghorydd Robert Evans ym mis 
Chwefror 2019, Cynghorydd Jim Jones (aelod gweithredol) a’r Cynghorydd Dai Thomas (aelod gweithredol) oedd y 
dirprwy aelod.  

Bu gan Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, Mr Chris Moore, sydd yn Swyddog Adran 151 i’r Awdurdod, ran 
allweddol yn rheolaeth ariannol y Gronfa. Mae ef yn aelod gweithredol o’r Gronfa. 

Mae’n ofynnol i aelodau’r Pwyllgor, a’r Uwch Swyddogion sy’n cynghori’r Pwyllgor, i ddatgan unrhyw ddiddordeb sydd 
ganddynt ym mhob cyfarfod. Mae aelodau’r Pwyllgor a Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yn cronni eu budd-
daliadau mewn cydymffurfiaeth a’r rheolau sy’n amgylchynnu cynghoryddion a gweithwyr cyrff cyflogi y Gronfa. 

Y Bwrdd Pensiwn 

Cafodd Bwrdd Pensiwn lleol ei gymeradwyo gan y Cyngor Sir ar 11 Chwefror 2015 a bydd yn weithredol o 1 Ebrill 2015 
ymlaen yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013. Mae'n cynnwys tri cynrychiolydd cyflogwr, tri 
cynrychiolydd aelodau, a chadeirydd annibynnol.  

Am fwy o fanylion, ac i weld y Polisi Llywodraethu dylir cyfeirio at wefan y Gronfa – www.cronfabensiwndyfed.org.uk 
a’r Adroddiad a Chyfrion Blynyddol 2018-19. 

20.2 Prif Bersonél Rheoli 

Swyddog Adran 151 y gronfa yw prif bersonél rheoli'r gronfa. Nodir isod gyfanswm y taliadau sy'n daladwy i'r prif 
bersonél rheoli:

31/03/18 31/03/19

£'000 £'000

14 Budd-daliadau tymor byr 14

3 Budd-daliadau ôl-gyflogaeth 3

17 17
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21 Cyfraddau cyfrannu y cyrff cyflogi, y budd-daliadau a 

thalwyd a'r cyfraniadau a dderbyniwyd
2017-18

Cyrff Rhestredig

2018-19

Cyfradd 
Cyfrannu

Cyfran-
iadau 
Diffyg

Cyfran-
iadau

Budd- 
daliadau 

a 
thalwyd

Cyfradd 
Cyfrannu

Cyfran-
iadau 
Diffyg

Cyfran-
iadau

Budd- 
daliadau 

a 
thalwyd

% £'000 £'000 £'000 % £'000 £'000 £'000

15.1 2,529 29,484 34,037 Cyngor Sir Caerfyrddin 15.1 2,623 29,818 35,526

15.6 270 15,687 17,364 Cyngor Sir Benfro 15.6 864 16,468 17,794

15.3 90 10,934 10,915 Cyngor Sir Ceredigion 15.3 140 11,505 11,621 

13.5 86 4,467 2,398 Swyddfa y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 13.5 90 4,732 3,002

14.1 71 1,341 1,434 Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 14.1 74 1,294 1,248

15.2 (2) 311 366 Coleg Ceredigion 16.2 0 291 313

14.3 150 1,304 802 Coleg Sir Gar 16.1 113 1,531 1,058

15.1 (26) 605 968 Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 15.8 (84) 633 778

12.8 59 899 297 Coleg Sir Benfro 15.0 84 1,081 423

3,227 65,032 68,582 3,904 67,353 71,765

Cyrff Dynodedig

20.0 0 8 12 Cyngor Tref Aberystwyth 23.0 0 11 13

12.6 0 1 0 Cyngor Tref Aberaeron 24.9 0 0 0

18.6 14 78 74 Cyngor Tref Caerfyrddin 17.9 17 80 111

18.7 0 21 0 Cyngor Tref Cwmaman 21.6 0 31 0

21.7 0 11 0 Cyngor Cymuned Llanedi 21.7 0 12 0

27.7 1 5 4 Cyngor Cymuned Gorslas 24.0 1 5 4

0 0 11 31 Cyngor Tref Hwlffordd 0 0 11 31

27.6 8 15 12 Cyngor Tref Cydweli 27.6 9 13 12

17.3 0 2 1 Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr 20.7 0 2 1

21.2 0 1 1 Cyngor Cymuned Llanarthne 24.9 0 0 1

15.0 10 164 146 Cyngor Gwledig Llanelli 15.9 6 194 156

17.8 9 50 82 Cyngor Tref Llanelli 19.1 7 57 91

12.8 0 7 0 Cyngor Cymuned Llangennech 15.9 0 8 0

18.2 4 23 15 Cyngor Cymuned Llannon 19.5 5 39 21

23.5 3 41 7 Cyngor Tref Penbre a Phorth Tywyn 19.6 (2) 39 7

13.0 (1) 8 12 Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod 16.3 (2) 10 12

12.0 0 11 0 Cyngor Tref Penfro 16.6 1 13 0

8.5 0 7 0 Cyngor Tref Doc Penfro 13.5 1 9 0

48 464 397 43 535 460
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2017-18

Cyrff a Dderbyniwyd 
Cyrff Cymunedol a Dderbyniwyd

2018-19

Cyfradd 
Cyfrannu

Cyfran-
iadau 
Diffyg

Cyfran-
iadau

Budd- 
daliadau 

a thalwyd
Cyfradd 

Cyfrannu

Cyfran-
iadau 
Diffyg

Cyfran-
iadau

Budd-  
daliadau 

a thalwyd

% £'000 £'000 £'000 % £'000 £'000 £'000

13.2 14 32 17 Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Ceredigion 17.9 11 44 53

13.3 43 812 982 Gyrfa Cymru 15.1 (21) 1,148 1,323

11.7 7 24 32 Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin 17.0 10 32 40

26.5 (5) 11 0 Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin 27.6 (9) 10 0

17.9 0 13 39 Iaith Cyf (Cwmni Iaith) 15.9 2 14 40

20.0 5 2 15 Cartref Cheshire y Cwm 23.3 5 3 15

18.1 3 9 34 Bwrdd Claddu Llanelli 0.0 0 0 34

7.8 4 56 10 Menter Bro Dinefwr 11.7 11 71 10

11.5 17 34 49 Menter Cwm Gwendraeth 10.5 29 36 32

7.4 0 18 0 Menter Gorllewin Sir Gâr 10.8 1 38 0

23.7 1 24 10 Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot 7.4 (2) 13 10

16.0 2 9 2 Cymdeithas Cymuned a Chwaraeon Arberth a’r Cylch 19.3 (3) 9 15

14.5 4 62 103 Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro 20.1 1 66 100

12.6 8 55 34 PLANED 13.7 4 83 69

14.2 (44) 260 226 Tai Ceredigion 15.8 (5) 267 222

16.5 109 555 511 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 18.4 72 602 497

22.5 80 11 214 Prifysgol Aberystwyth 22.3 83 11 219

15.1 23 220 351 Cyngor Llyfrau Cymru 14.7 (24) 223 334

13.8 7 26 40 Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru 14.8 5 28 41

17.8 1 136 188 Tribiwnlys Prisio Gorllewin Cymru 15.8 (3) 26 73

13.5 0 8 0 Nofio Arberth 14.2 1 7 0

279 2,377 2,857 168 2,730 3,128

Cyrff trosglwyddo a dderbyniwyd

19.3 (4) 16 37 Grwp Gwalia 19.3 0 16 38

21.5 0 10 6 DANFO 26.6 (1) 6 54

0 0 0 0 Llesiant DELTA 15.3 0 214 27

20.3 0 144 117 Grwp Cymorth Dynol (GCD) 21.2 (7) 117 106

(4) 170 160 (7) 353 225

Cyrff eraill perthnasol heb weithwyr pensiynadwy

0 0 5 6 Asiantaeth Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau 0.0 0 5 6

0 0 0 12 Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberteifi 0.0 0 0 13

0 0 0 23 PRISM 0.0 0 0 90

0 0 51 300 Pwyllgor Llysoedd Ynadon Dyfed-Powys 0.0 0 52 317

0 0 1 6 Canolfan y Teulu, Caerfyrddin 0.0 0 1 7

0 0 2 3 Cyngor Tref Aberdaugleddau 0.0 0 2 10

0 0 0 2 Mencap 0.0 0 0 2

0 0 0 7,796 Cyngor Sir Dyfed 0.0 0 0 7,668

0 0 0 2 Cymdeithas Gwasanaethau Gwirforoddol Dyfed 0.0 0 0 2

0 0 6 7 Gwasanaeth Iechyd Gwladol 0.0 0 7 7

0 0 11 35 Awdurdod Dwr Cymru 0.0 0 4 16

0 0 0 7 CWM Environmental 0.0 0 0 7

0 0 0 5 Cartrefi Cymru 0.0 0 0 6

0 0 1 1 Gwasanaeth Swyddogion Rhenti 0.0 0 2 2

0 77 8,205 0 73 8,154

3,550 68,120 80,201 Cyfanswm 4,107 71,045 83,731
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97%  

A Ariennir

Roedd y prisiad hefyd yn dangos bod angen i gyflogwyr dalu cyfradd cyfraniad sylfaenol o 15.2% o’r cyflog pensiynadwy 
bob blwyddyn. Cyfrifir bod y cyfradd sylfaenol, ynghyd â’r cyfraniadau a delir gan aelodau, yn ddigonol i fodloni’r holl 
rwymedigaethau fydd yn codi o ran gwasanaeth ar ôl dyddiad y prisiad.  

Yr amcan cyllido fel y nodwyd yn y Datganiad Strategaeth Gyllido yw cyflawni ac yna cynnal lefel gyllido solfedd o 100% 
o atebolrwydd (y targed cyllido solfedd). Yn unol â'r Datganiad Strategaeth Gyllido, lle bo diffyg ariannol yn bodoli ar 
ddiwrnod gweithredu'r prisiad, bydd cynllun adfer diffyg ariannol yn cael ei roi ar waith sy'n gofyn am gyfraniadau 
ychwanegol i unioni'r diffyg ariannol (neu ostyngiadau cyfrannu i ad-dalu unrhyw warged).  

Mae'r Datganiad Strategaeth Gyllido yn pennu'r broses ar gyfer penderfynu ar gynllun adfer ar gyfer pob cyflogwr. Ar 
gyfer y prisiad actiwaraidd hwn, y cyfnod adfer diffyg ariannol cyfartalog yw 17 o flynyddoedd, a chyfanswm cychwynnol 
y taliad adfer (y "gyfradd Eilaidd") ar gyfer 2019/20 yw tua £4.8 miliwn (mae hyn yn caniatáu i rai cyflogwyr gyflwyno 
unrhyw gynnydd yn raddol). Ar gyfer pob cyflogwr, bydd y gyfradd Eilaidd yn cynyddu 3.7% y flwyddyn, oni bai lle bo 
cyflwyno'n raddol ar waith. Os bydd yr Awdurdod Gweinyddu yn cytuno i hynny, gall cyflogwyr hefyd ddewis talu 
rhywfaint o'u cyfraniadau diffyg ariannol yn gynnar yn gyfnewid am ostyngiad addas y cytunwyd arno.  

Mae rhagor o fanylion ynghylch canlyniadau'r prisiad wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ffurfiol ynghylch y prisiad 
actiwaraidd dyddiedig 31 Mawrth 2017. Yn ymarferol, caiff safle pob cyflogwr unigol ei asesu ar wahân ac mae'r 
cyfraniadau sydd eu hangen wedi'u nodi yn yr adroddiad hwn. Yn ogystal â’r cyfraddau cyfrannu ardystiedig, bydd y 
cyflogwyr yn gwneud taliadau i’r Gronfa i ganiatáu ar gyfer rhwymedigaethau ychwanegol sy’n codi yn sgil ymddeoliad 
cynnar (ar wahân i rai a achosir gan afiechyd), lle nad oes lwfans yn y gyfradd gyfrannu.  

RhwymedigaethauAsedau Diffyg

£1,900 miliwn £1,964 miliwn

£64 miliwn

(£miliwn)

21.1 Cyrff Eraill Perthnasol Heb Weithwyr Pensiynadwy lle mae cynnydd 

pensiwn yn cael ei adennill 

Cymerwyd yn ganiataol, yn achos y cyrff hyn heb weithwyr pensiynadwy, y bydd y gyfran o godiadau pensiwn a nodir 
isod yn parhau i gael eu hadennill.  

                                                                           Cyfran i’w hadennill  
                                                                                   (%) 
Asiantaeth Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau               100 
Cyngor Tref Aberdaugleddau                                           100 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol                                            100 
Canolfan y Teulu, Caerfyrddin                                         100 
Dwr Cymru                                                                          50 

22 Datganiad Actiwaraidd 
Darparwyd y datganiad hwn i fodloni gofynion Rheoliad 57(1)(d) o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013. 
Cynhaliwyd prisiad actriwaraidd o Gronfa Bensiwn Dyfed ar 31 Mawrth 2016 i bennu’r cyfraddau cyfrannu o 1 Ebrill 
2017 i 31 Mawrth 2020. Ar sail y tybiaethau a fabwysiadwyd roedd asedau’r Gronfa ar ddyddiad y prisiad yn £1,900 
miliwn, sef 97% o’r £1,964 miliwn (y “Targed Ariannu”) oedd wedi’i ymrwymo am wasanaeth a roddwyd.  Y diffyg ar y 
prisiad oedd £64 miliwn.
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Mae’r cynllun cyllido a fabwysiadwyd i asesu cyfraniadau pob cyflogwr unigol yn cydymffurfio â’r Datganiad Strategaeth 
Gyllido (DSG). Mae’r gwahanol ddulliau a fabwysiedir i weithredu’r codiadau mewn cyfaniadau a’r cyfnodau adennill 
diffygion yn unol â’r rhai a bennwyd gan broses ymgynghori’r DSG. Defnyddiwyd y dull actiwaraidd o broffwydo gwerth 
unedau wrth gynnal y prisiad ac roedd y brif ragdybiaeth actiwaraidd a ddefnyddiwyd i asesu’r Targed Ariannu a’r gyfradd 
gyfrannu gyffredin, fel a ganlyn: 

Ar gyfer rhwymedigaethau 
Gwasanaeth Blaenorol 

(Targed Ariannu)

Ar gyfer rhwymedigaethau 
Gwasanaeth yn y Dyfodol 

(Cyfradd Sylfaenol y Cyfraniad)
Cyfradd yr elw ar fuddsoddiadau (graddfa â ddisgownt) 4.4% y flwyddyn 4.95% y flwyddyn

Cyfradd y codiad mewn cyflogau (tymor hir)* 3.7% y flwyddyn 3.7% y flwyddyn

Cyfradd y codiad mewn Pensiynau  
(yn uwch na’r Pensiwn Lleiaf Gwarantedig) 2.2% y flwyddyn 2.2% y flwyddyn

31 Mawrth 2018 31 Mawrth 2019

Cyfradd yr elw ar fuddsoddiadau (graddfa â disgownt) 2.6% y flwyddyn 2.4% y flwyddyn

Cyfradd chwyddiant CPI/CARE ailbrisio bydd-daliadau 2.1% y flwyddyn 2.2% y flwyddyn

Cyfradd y codiad mewn cyflogau * 3.6% y flwyddyn 3.7% y flwyddyn

Cyfradd y codiad mewn pensiynau 
(yn uwch na’r Pensiwn Lleiaf Gwarantedig) 2.2% y flwyddyn 2.3% y flwyddyn

* mae hyn wedi ystyried ataliaeth cyflog byr-dymor yn y sector gyhoeddus dros gyfnod o 4 blynedd.  

Aseswyd yr asedau yn ôl gwerth y farchnad. Cynhelir prisiad actiwaraidd teirblwydd nesaf y Gronfa ar 31 Mawrth 2019. 
Bydd unrhyw newid yn y cyfraddau cyfrannu sy’n daladwy gan gyflogwyr unigol ar sail y prisiad hwnnw yn dod i rym ar 
1 Ebrill 2020. 

Gwerth Actiwaraidd Presennol Buddion Ymddeol sydd wedi’u Haddo at 

Ddibenion IAS 26 

Mae’n ofynnol, yn ôl IAS 26, fod gwerth presennol y buddion ymddeol sydd wedi’u haddo yn cael eu datgelu, ac ar gyfer 
y diben hwnnw rhaid defnyddio’r rhagdybiaethau actiwaraidd a’r fethodoleg sy’n seiliedig ar IAS 19 yn hytrach na’r 
rhagdybiaethau a’r fethodoleg a ddefnyddir ar gyfer dibenion cyllido. I asesu gwerth y buddion hyn ar y sail honno rydym 
wedi defnyddio’r rhagdybiaethau ariannol canlynol ar 31 Mawrth 2019 (mae rhagdybiaethau 31 Mawrth 2018 wedi’u 
cynnwys fel cymhariaeth):

* yn cynnwys lwfans cyfatebol i'r hyn sydd yn y prisiad actiwaraidd yng nghyswllt cyfyngu cyflogau yn y tymor byr yn y sector cyhoeddus. 
 
Mae’r rhagdybiaethau demograffig yr un peth â’r rhai a defnyddir ar gyfer dibenion cyllido.  Gellir gweld manylion llawn 
ynglyn â’r rhagdybiaethau yma yn yr adroddiad ffurfiol y prisiad actiwaraidd sy’n ddyddiedig Mawrth 2017. 

Yn ystod y flwyddyn, bu i'r elw o fondiau corfforaethol ddisgyn, gan arwain at gyfradd ostyngol is yn cael ei defnyddio 
at ddibenion IAS 26 ar ddiwedd y flwyddyn na dechrau'r flwyddyn (2.4% y flwyddyn o gymharu â 2.6% y flwyddyn). Bu 
i'r gyfradd chwyddiant Mynegai Prisiau Defnyddwyr tymor hir ddisgwyliedig gynyddu yn ystod y flwyddyn, o 2.1% y 
flwyddyn i 2.2% y flwyddyn. Bu i'r ddau ffactor hyn gyda'i gilydd gyfuno i gynyddu'r rhwymedigaethau dros y flwyddyn 
yn sylweddol. Mae'r rhagdybiaeth y bydd codiad cyflog ar ddiwedd y flwyddyn hefyd wedi newid i ganiatáu ar gyfer 
cyfyngiad cyflog sector cyhoeddus tymor byr sy'n lleihau'r rhwymedigaethau.  

Amcangyfrifir bod gwerth buddion ymddeol addawedig y Gronfa at ddibenion IAS 26 fel yr oedd ar 31 Mawrth 2018 yn 
£2,993 miliwn. Roedd llog dros y flwyddyn wedi cynyddu rhwymedigaethau tua £78 miliwn, a chan ganiatáu ar gyfer 
buddion net a gronnwyd/a dalwyd dros y cyfnod, wedi eu cynyddu tua £44 miliwn (ar ôl caniatáu ar gyfer unrhyw 
gynnydd mewn rhwymedigaethau sy'n deillio o ganlyniad i ymddeoliadau cynnar/ychwanegiadau). Wedyn roedd cynnydd 
pellach mewn rhwymedigaethau o £176 miliwn wedi eu gwneud o "golledion actiwaraidd" (yn bennaf newidiadau yn y 
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rhagdybiaethau actiwaraidd a ddefnyddiwyd, sef yn bennaf y gyfradd ostyngol a chyfradd ragdybiedig MPD y dyfodol 
fel y cyfeirir ato uchod). Yr effaith net or holl hyn yw fod yr amcangyfrif o gyfanswm buddion ymddeol sydd wedi’u 
haddo ar 31 Mawrth 2019 yn £3,291 miliwn.  

Achos McCloud 

Ym mis Rhagfyr 2018 dyfarnodd y Llys Apêl yn erbyn y Llywodraeth yn y ddau achos cysylltiedig sef Sargeant a McCloud 
(sydd wedi'i dalfyrru at ddibenion y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i "McCloud"), a oedd yn ymwneud â chynlluniau 
pensiwn Diffoddwyr Tân heb eu hariannu a'r trefniadau pensiwn Barnwrol. Yn ei hanfod daliodd y Llys fod y diogelwch 
pontio, a roddwyd i aelodau hŷn pan gyflwynwyd y cynlluniau diwygiedig yn 2015, yn gyfystyr â gwahaniaethu 
anghyfreithlon ar sail oedran.  Ceisiodd y Llywodraeth apelio yn erbyn yr achosion, ond cyhoeddwyd ar 27 Mehefin 
2019 fod yr apêl wedi cael ei gwrthod gan y Goruchaf Lys. Mae bron yn sicr y bydd angen camau adferol ar ffurf cynnydd 
mewn buddion ar gyfer rhai aelodau y cynlluniau pensiwn Diffoddwyr Tân heb eu hariannu a'r trefniadau pensiwn 
Barnwrol. Mae'n ddigon posibl hefyd y bydd sgil-effeithiau i gynlluniau eraill y gwasanaeth cyhoeddus, ac felly efallai y 
bydd yn rhaid i'r CPLlL gymryd rhai camau hefyd. Ar hyn o bryd, mae'n ansicr a fydd angen cymryd camau adferol, ac 
nid yw'n glir beth fydd hyd a lled unrhyw gamau adferol posibl.  

Yn dilyn cais gan Fwrdd Cynghori’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae Adran Actiwari'r Llywodraeth wedi 
cyfrifo costau effaith bosibl McCloud ar y CPLlL yn gyffredinol, sydd wedi'u nodi yn y papur dyddiedig 10 Mehefin 2019. 
O ran y CPLlL, mae cyfrifiadau Adran Actiwari'r Llywodraeth yn nodi effaith bosibl ar y fantolen o ran rhwymedigaethau 
ychwanegol o oddeutu 3.2% o rwymedigaethau aelodau gweithredol (oddeutu 1% o rwymedigaethau cyffredinol), 
pan y mesurir hyn ar sail rhagdybiaethau actiwaraidd IAS26 fel y nodwyd ar 31 Mawrth 2019 gan dybio twf cyflog 
gwirioneddol o 1.5% y flwyddyn yn uwch na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr. Gan ddefnyddio'r un 1% o rwymedigaethau 
cyffredinol ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed, byddai'r cynnydd yng nghyfanswm gwerth amcangyfrifedig buddion ymddeol 
addawedig y Gronfa ar 31 Mawrth oddeutu £33 miliwn.  

Cyfartalu IPG 

Mae'n ofynnol yn ôl cyfraith y DU a chyfraith Ewrop i gynlluniau pensiwn ddarparu buddion cyfartal i ddynion a menywod 
mewn perthynas â'r gwasanaeth ar ôl 17 Mai 1990 (dyddiad dyfarniad "Barber") ac mae hyn yn cynnwys darparu 
buddion cyfartal a grynhowyd o'r dyddiad hwnnw ymlaen, i adlewyrchu'r gwahaniaethau mewn Isafswm Pensiwn 
Gwarantedig. Yn y gorffennol, nid oedd unrhyw gonsensws nac arweiniad deddfwriaethol o ran sut y gellid cyflawni hyn 
yn ymarferol ar gyfer cynlluniau parhaus, ond mae dyfarniad llys Banc Lloyds 26 Hydref 2018 wedi egluro'r sefyllfa 
ymhellach bellach.  Fodd bynnag, mewn ymateb i'r dyfarniad hwn dywedodd Trysorlys Ei Mawrhydi "fod gan gynlluniau'r 
sector cyhoeddus eisoes ddull i gyfartalu'r buddion isafswm pensiwn gwarantedig, sef pam na fydd yn rhaid i ni newid 
ein dull o ganlyniad i'r dyfarniad hwn", gan awgrymu'n glir fod y Llywodraeth (sydd â'r pŵer cyffredinol i benderfynu 
ar ddarpariaeth buddion) yn credu na fydd y dyfarniad ei hun yn effeithio ar y buddion. Felly, y casgliad naturiol ar gyfer 
prif gynlluniau pensiwn y gwasanaeth cyhoeddus gan gynnwys y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, yw nad yw'n briodol 
cynnwys unrhyw ddarpariaeth mewn perthynas â dyfarniad Banc Lloyds, ar hyn o bryd o leiaf, ac felly nid ydym wedi 
caniatáu ar gyfer unrhyw rwymedigaethau ychwanegol o fewn y ffigurau uchod ar hyn o bryd. Fodd bynnag, maes o law 
gall fod rhagor o gost i'r CPLlL mewn perthynas â chyfartalu/mynegeio, pan fydd y Llywodraeth yn cadarnhau'r 
ymagwedd gyffredinol y mae'n dymuno ei mabwysiadu yn y maes hwn yn dilyn ymgynghori. 

John Livesey 
Cymrawd o’r Sefydliad a’r Gyfadran Actiwarau Mercer Limited - Gorffennaf 2019 

23 Digwyddiadau ar ôl dyddiad y fantolen 
Gwrthododd y Goruchaf Lys ganiatâd Llywodraeth y DU i apelio yn erbyn ei benderfyniad yn achos McCloud ar 27 
Mehefin 2019. Aseswyd effaith hyn gan Mercer a datgelwyd cynnydd o tua £33miliwn yn y gwerth a addawyd o 
fuddion ymddeol y Gronfa ar 31 Mawrth 2019 yn y datganiad actiwaraidd (Nodyn 22). Gan nad yw'r rhwymedigaeth 
hon yn cael ei chydnabod yn y datganiadau asedau net, nid oes angen unrhyw addasiadau eraill i'r datganiad o 
gyfrifon ac nid oes unrhyw ddigwyddiadau eraill wedi'u nodi hyd at y dyddiad yr awdurdodwyd y cyfrifon.
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ADRODDIAD ARCHWILYDD ANNIBYNNOL 

Adroddiad archwilydd annibynnol Archwilydd Cyffredinol Cymru i aelodau Chronfa 
Bensiwn Dyfed ar yr Adroddiad Blynyddol 
Rwyf wedi archwilio cyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig sydd wedi’u cynnwys yn Adroddiad Blynyddol 
2018-19 Cronfa Bensiwn Dyfed ganfod a ydynt yn gyson, ym mhob ffordd berthnasol, â chyfrifon y gronfa bensiwn a’r 
nodiadau cysylltiedig sydd wedi’u cynnwys yn y Datganiad Cyfrifon a gynhyrchwyd gan Gronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 
y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 yr awdurdodwyd eu cyhoeddi ar 13 Medi 2019. Mae cyfrifon y gronfa 
bensiwn yn cynnwys Cyfrif y Gronfa a’r Datganiad Asedau Net. 

Barn 
Yn fy marn i mae cyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig sydd wedi’u cynnwys yn Adroddiad Blynyddol Cronfa 
Bensiwn Dyfed yn gyson, ym mhob ffordd berthnasol, â chyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig sydd wedi’u 
cynnwys yn y Datganiad Cyfrifon a gynhyrchwyd gan Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2019 yr awdurdodwyd eu cyhoeddi ar 13 Medi 2019 ac y rhoddais farn ddiamod arnynt. 

Nid wyf wedi ystyried effeithiau unrhyw ddigwyddiadau rhwng y dyddiad pan gyhoeddais fy marn am gyfrifon y gronfa 
bensiwn sydd wedi’i cynnwys yn Natganiad Cyfrifon y gronfa bensiwn, 13 Medi 2019 a dyddiad y datganiad hwn. 

Priod gyfrifoldebau’r Awdurdod Gweinyddu ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 
Yr Awdurdod Gweinyddu, Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n gyfrifol am baratoi’r Adroddiad Blynyddol. Fy nghyfrifoldeb i yw 
adrodd ar fy marn p’un a yw cyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig sydd wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad 
Blynyddol yn gyson, ym mhob ffordd berthnasol, â chyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig sydd wedi’u 
cynnwys yn Natganiad Cyfrifon y Gronfa Bensiwn. Rwyf hefyd yn darllen yr wybodaeth arall sydd wedi’i chynnwys yn yr 
Adroddiad Blynyddol ac yn ystyried y goblygiadau ar gyfer fy adroddiad os wyf yn dod yn ymwybodol o unrhyw 
gamddatganiadau neu anghysonderau perthnasol â chyfrifon y gronfa bensiwn. Mae’r wybodaeth arall hon yn cynnwys 
Rhagair y Cadeirydd, Adroddiad Rheolaeth a Pherfformiad Ariannol, Y Polisi Buddsoddi ac Adroddiadau Perffomiad, 
Adroddiad Gweinyddu’r Gronfa, Adroddiad Actiwaraidd, Addrodiad Llywodraethu, Datganaid Cyfrifon, Datganaid 
Strategaeth Gyllido, Datganaid Strategaeth Buddsoddi, Datganaid Polisi Cyfathrebu.

Anthony J Barrett        
Tros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru 
Dyddiad 

24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9LJ
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DATGANIAD STRATEGAETH GYLLIDO (FSS) 
Paratowyd y Datganiad hwn gan Gyngor Sir Caerfyrddin (yr Awdurdod Gweinyddu) er mwyn amlinellu’r strategaeth 
ariannu ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed (y Gronfa), yn unol â gofynion deddfwriaethol, gan gynnwys cwblhau prisiad 
actwaraidd 2016. Cyhoeddir y ddogfen lawn gan gynnwys atodiadau ar ein gwefan: 
http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/cynllun-pensiwn-llywodraeth-leol/buddsoddi-a-gwybodaeth-y-
gronfa/datganiad-strategaeth-gyllido/ 

Cyflwyniad 
Mae Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013  (wedi’u diwygio) (“Rheoliadau 2013”) a Rheoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol (Trefniadau Trosiannol, Cynilion a Diwygiad) 2014 (“Rheoliadau Trosiannol 2014”) (yn eu 
crynswth; “y Rheoliadau”) yn darparu’r fframwaith statudol y mae disgwyl i’r Awdurdod Gweinyddu ei ddefnyddio ar 
gyfer llunio Datganiad Strategaeth Ariannu (FSS). Gellir crynhoi’r prif ofynion ar gyfer llunio’r FSS fel a ganlyn: 

• Wedi ymgynghori â’r holl bartïon perthnasol sy’n gysylltiedig â Chronfa Bensiwn Dyfed bydd yr Awdurdod Gweinyddu 
yn llunio a chyhoeddi ei strategaeth ariannu; 

• Wrth baratoi’r FSS, rhaid i’r Awdurdod Gweinyddu roi ystyriaeth i’r: 
- canllawiau a gyhoeddir gan CIPFA i’r perwyl hwn; a’r 
- Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (ISS) ar gyfer y Cynllun a gyhoeddir o dan Reoliad 7 Rheoliadau Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2016 (wedi’u diwygio); 
• Rhaid adolygu a chyhoeddi’r FSS pryd bynnag y gwneir newid o bwys yn y polisi a amlinellir yn yr FSS neu’r ISS. 

Buddion 

Caiff y buddion a ddarperir gan Gronfa Bensiwn Dyfed eu rhestru yn y ddeddfwriaeth lywodraethol a gynhwysir yn y 
Rheoliadau y cyfeiriwyd atynt uchod. Caiff y buddion a delir trwy Gronfa Bensiwn Dyfed eu gwarantu gan statud, ac o’r 
herwydd mae’r addewid pensiynau yn ddiogel i aelodau. Mae’r FSS yn mynd i’r afael â mater rheoli’r angen i ariannu’r 
buddion hynny dros yr hirdymor, tra ar yr un pryd yn hwyluso craffu ac atebolrwydd trwy well tryloywder a datgelu. 

Mae’r Gronfa yn drefniant buddion wedi’u diffinio sy’n gyffredinol yn cynnig buddion seiliedig ar gyflog terfynol gan 
aelodau sy’n cyfrannu hyd at 1 Ebrill 2014 a buddion Adbrisio Cyfartaledd Enillion Gyrfa (“CARE”) wedi hynny. Ceir 
hefyd “Ddewis Cynllun 50:50”, sy’n rhoi cyfle i aelodau ddewis cronni 50% o fuddion llawn y cynllun ar gyfer yr aelod yn 
unig a thalu 50% o’r cyfraniad aelod arferol. 

Cyfraniadau’r Cyflogwr 

Caiff lefelau angenrheidiol cyfraniadau gweithiwr eu pennu yn y Rheoliadau. Pennir cyfraniadau cyflogwyr yn unol â’r 
Rheoliadau sy’n mynnu fod rhaid i Actwari’r Cynllun gynnal prisiad actwaraidd bob tair blynedd, gan gynnwys tystysgrif 
cyfraddau ac addasiadau yn nodi cyfradd “gynradd” ac “eilaidd” y cyfraniad cyflogwr). 

Cyfradd Gynradd 

Y “gyfradd Gynradd” ar gyfer cyflogwr yw’r gyfradd gyfrannu sydd ei hangen i dalu cost cronni buddion i’r dyfodol, gan 
ddiystyru unrhyw warged neu ddiffyg gwasanaeth yn y gorffennol, ond gan ddarparu ar gyfer unrhyw amgylchiadau 
cyflogwr-benodol, megis ei broffil aelodaeth, y strategaeth ariannu a fabwysiadwyd ar gyfer y cyflogwr hwnnw, y dull 
actwaraidd a ddefnyddiwyd a/neu’r cyfamod cyflogwr. 

Y gyfradd Gynradd ar gyfer y gronfa gyfan yw cyfartaledd wedi’i bwysoli (yn ôl y gyflogres) cyfraddau Cynradd y 
cyflogwyr unigol.

http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/cynllun-pensiwn-llywodraeth-leol/buddsoddi-a-gwybodaeth-y-gronfa/datganiad-strategaeth-gyllido/
http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/cynllun-pensiwn-llywodraeth-leol/buddsoddi-a-gwybodaeth-y-gronfa/datganiad-strategaeth-gyllido/
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Cyfradd Eilaidd 

Mae’r “gyfradd Eilaidd” yn addasiad i’r gyfradd Gynradd er mwyn cael y gyfradd y mae’n rhaid i bob cyflogwr ei thalu. 
Gellir cyflwyno’r gyfradd Eilaidd ar ffurf addasiad canran i’r gyfradd Gynradd, a/neu addasiad arian ymhob un o’r tair 
blynedd yn cychwyn ar 1 Ebrill yn y flwyddyn yn dilyn y prisiad actwaraidd. 

Bydd cyfraddau eilaidd ar gyfer y gronfa gyfan ymhob un o’r tair blynedd yn cael eu datgelu hefyd. Y rhain fydd y 
cyfartaledd wedi’i bwysoli yn seiliedig ar gyflogres y gronfa gyfan o ran cyfraddau canran a’r cyfanswm o ran addasiadau 
arian. 

Pwrpas FSS Mewn Termau Polisi 
Ystyr ariannu yw darparu ymlaen llaw ar gyfer talu cost addewidion buddion cronedig. Felly, bydd penderfyniadau a 
gymerir ynghylch y dull o ariannu yn pennu ar ba gyflymder y gwneir y flaen ddarpariaeth hon. Er bod y Rheoliadau’n 
pennu’r egwyddorion sylfaenol y dylid eu defnyddio wrth asesu cyfraniadau ariannu, mae gweithredu’r strategaeth 
ariannu yn gyfrifoldeb yr Awdurdod Gweinyddu, yn gweithredu ar sail y cyngor proffesiynol a dderbynnir gan Actwari’r 
Gronfa. 

Amcan hirdymor yr Awdurdod Gweinyddu yw bod y Gronfa yn cyrraedd lefel solfedd 100% dros gyfnod rhesymol o 
amser a’i bod yn cadw digon o asedau er mwyn iddi allu talu’r holl fuddion sy’n daladwy pan maent yn daladwy.   

Felly, pwrpas y Datganiad Strategaeth Ariannu hwn yw: 

• sefydlu  strategaeth cronfa-benodol glir a thryloyw fydd yn adnabod sut orau i gyflawni rhwymedigaethau pensiwn 
cyflogwyr i’r dyfodol trwy edrych yn ddarbodus ar sut i ariannu’r rhwymedigaethau hynny dros yr hirdymor; 

• sefydlu cyfraniadau ar lefel sy’n “sicrhau solfedd” y gronfa bensiwn a “chost effeithlonrwydd hirdymor”,  
• rhoi ystyriaeth i’r angen i gadw cyfradd gyfrannu gynradd ar lefel mor gyson ag y bo modd.  

Y bwriad yw y dylai’r strategaeth hon fod yn gydlynol a chynhwysfawr ar gyfer y Gronfa yn ei chrynswth, gan gydnabod 
y bydd amcanion croes y mae’n rhaid eu cydbwyso a’u cysoni. Er bod rhaid adlewyrchu sefyllfa cyflogwyr unigol yn y 
datganiad, mae’n rhaid iddi barhau i fod yn un strategaeth ar gyfer yr Awdurdod Gweinyddu i’w gweithredu a’i chadw. 

Nodau a Phwrpas y Gronfa 
Nodau’r Gronfa yw: 

• rheoli rhwymedigaethau cyflogwyr yn effeithiol a gofalu fod adnoddau digonol (h.y. asedau hylifol) ar gael i dalu’r 
holl rwymedigaethau pan maent yn daladwy 

• gofalu fod cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr yn cael eu cadw ar gost resymol a fforddiadwy i’r trethdalwyr, cyrff 
trefnedig, dynodedig a derbyniedig, tra’n sicrhau a chynnal solfedd y gronfa a chost effeithlonrwydd hirdymor, y 
dylid eu hasesu yng ngoleuni proffil y Gronfa ar y pryd ac i’r dyfodol oherwydd newidiadau yn y sector 

• sicrhau’r enillion uchaf posib o fuddsoddiadau o fewn parafesuriadau risg rhesymol gan roi ystyriaeth i’r nodau 
uchod. 

Pwrpas y Gronfa yw: 

• derbyn arian ar gyfer cyfraniadau, gwerthoedd trosglwyddo ac incwm buddsoddi, a 
• thalu arian ar gyfer buddion y cynllun, gwerthoedd trosglwyddo, costau, ffioedd a threuliau fel y’u diffinnir yn 

Rheoliadau 2013, Rheoliadau Trosiannol 2014 a Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a 
Buddsoddi Cronfeydd) 2016.
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Cyfrifoldebau’r Prif Bartïon 
Ni ellir ond sicrhau rheolaeth effeithlon ac effeithiol y gronfa bensiwn os yw’r holl bartïon yn cyflawni eu dyletswyddau 
a’u cyfrifoldebau statudol yn gydwybodol a thrylwyr. Y prif bartïon at ddibenion yr FSS yw’r Awdurdod Gweinyddu (ac 
yn benodol felly’r Pwyllgor Pensiynau), y cyflogwyr unigol ac Actwari’r Gronfa a rhestrir manylion eu rolau isod. Partïon 
eraill y mae disgwyl iddynt chwarae eu rhan ym mhroses rheoli’r gronfa yw bancwyr, ceidwaid, rheolwyr buddsoddi, 
archwilwyr a chynghorwyr cyfreithiol, buddsoddi a llywodraethu, ynghyd â’r Bwrdd Pensiynau Lleol a grëwyd o dan 
Ddeddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013.      

Y Prif Bartïon i’r FSS 

Dylai’r Awdurdod Gweinyddu: 
• weithredu’r gronfa bensiwn 
• casglu cyfraniadau cyflogwyr a gweithwyr, incwm buddsoddi a symiau eraill sy’n daladwy i’r gronfa bensiwn yn unol 

â’r hyn a nodir yn y Rheoliadau 
• talu o’r gronfa bensiwn yr hawliadau perthnasol fel y’u nodir yn y Rheoliadau 
• buddsoddi arian dros ben yn unol â’r Rheoliadau 
• sicrhau bod yr arian ar gael i dalu rhwymedigaethau pan ddeuant yn daladwy 
• cymryd camau fel y nodir yn y Rheoliadau i ddiogelu’r gronfa rhag canlyniadau cyflogwr yn diffygdalu 
• rheoli’r broses brisio trwy ymgynghori ag Actwari’r Gronfa 
• paratoi a chynnal FSS ac ISS, wedi ymgynghori’n llawn â phartïon perthnasol 
• monitro pob agwedd ar berfformiad ac ariannu’r Gronfa, gan ddiwygio’r FSS/ISS yn ôl y galw 
• rheoli’n effeithiol unrhyw fuddiannau croes posib yn deillio o’i rôl ddeuol yn weinyddwr cronfa a chyflogwr yn y 

cynllun, a 
• sefydlu, cefnogi a monitro Bwrdd Pensiynau Lleol (LPB) yn unol â gofynion Deddf Pensiynau Cyhoeddus 2013, y 

Rheoliadau a Chod Ymarfer perthnasol y Rheoleiddiwr Pensiynau. 

Dylai’r Cyflogwr Unigol: 
• dynnu cyfraniadau allan o gyflog gweithwyr yn gywir, wedi penderfynu cyfradd gyfrannu briodol y gweithiwr (yn 

unol â’r Rheoliadau) 
• talu pob cyfraniad, gan gynnwys eu rhai eu hunain fel y’u pennwyd gan Actwari’r Gronfa, yn brydlon erbyn y dyddiad 

dyledus 
• datblygu polisi ar rai arddewisiadau a defnyddio’r arddewisiadau hynny yn unol â’r hyn a ganiateir gan y fframwaith 

rheoleiddiol 
• gwneud cyfraniadau ychwanegol yn unol â threfniadau a gytunwyd o ran, er enghraifft, ychwanegu at fuddion y 

cynllun, straen ymddeoliadau cynnar 
• rhoi ystyriaeth i ffocws y Rheoleiddiwr Pensiynau ar ansawdd data a chydymffurfio ag unrhyw ofyniad a bennwyd 

gan yr Awdurdod Gweinyddu yn y cyd-destun hwn, a  
• rhoi gwybod yn brydlon i’r Awdurdod Gweinyddu am unrhyw newidiadau aelodaeth all effeithio ariannu i’r 

dyfodol. 

Dylai Actwari’r Gronfa: 

• baratoi prisiadau gan gynnwys pennu cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr ar lefel sy’n sicrhau solfedd y gronfa wedi 
cytuno rhagdybiaethau gyda’r Awdurdod Gweinyddu a chan roi ystyriaeth i’w FSS a’r Rheoliadau  

• paratoi cyngor a chyfrifiadau o ran swmp drosglwyddiadau a materion buddion-gysylltiol unigol megis costau straen 
pensiynau, costau ymddeoliadau oherwydd afiechyd ac ati 

• darparu cyngor a phrisiadau ar derfynu cytundebau derbyn 
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• darparu cyngor i’r Awdurdod Gweinyddu ar fondiau a mathau eraill o sicrwydd rhag effaith ariannol cyflogwr yn 
diffygdalu ar y Gronfa 

• cynorthwyo’r Awdurdod Gweinyddu i asesu a oes angen adolygu cyfraniadau cyflogwyr rhwng prisiadau yn unol â 
gofynion y Rheoliadau 

• cynghori ar strategaeth ariannu, paratoi’r FSS a’r berthynas rhwng yr FSS a’r ISS, a 
• gofalu fod yr Awdurdod Gweinyddu yn ymwybodol o unrhyw ganllawiau proffesiynol neu ofynion proffesiynol eraill 

all fod yn berthnasol i rôl Actwari’r Gronfa yn cynghori’r Gronfa. 
 
Dylai Rheolwr/wyr Buddsoddi’r Gronfa: 

• fuddsoddi arian a roddir yn unol â’r ISS a’r Cytundeb Rheoli Buddsoddiadau (IMA)  
• cyrraedd targedau perfformiad a chyfyngiadau risg buddsoddiadau, a 
• chydymffurfio â’r gofynion deddfwriaethol, masnachol a mandad.  

Targed Ariannu Solfedd 
Mae sicrhau “solfedd” a “chost effeithlonrwydd hirdymor” yn ofyniad rheoleiddiol. Er mwyn cyflawni’r gofynion hyn,  
amcan ariannu hirdymor yr Awdurdod Gweinyddu yw y dylai’r Gronfa sicrhau ac yna cynnal digon o asedau i dalu 100% 
o’r rhwymedigaethau cronedig rhagweledig (y “targed ariannu”) a aseswyd ar sail gwasanaeth a roddwyd parhaus gan 
gynnwys lwfans ar gyfer cyflog terfynol rhagweledig lle’n briodol. Dros yr hirdymor, byddai cyfanswm cyfradd gyfraniadau 
cyflogwyr yn mynd yn ôl i’w gyfradd gyfrannu Gynradd. 

Solfedd ac Effeithlonrwydd Hirdymor 

Pennir cyfraniadau pob cyflogwr ar lefel sy’n eu galluogi i sicrhau solfedd llawn o fewn cyfnod rhesymol o amser. Diffinnir 
solfedd i olygu lefel lle y gall rhwymedigaethau’r Gronfa h.y. taliadau buddion gael eu talu’n rhesymol wrth iddynt ddod 
yn daladwy. 

Mae cyfraniadau cyflogwyr yn cael eu pennu hefyd er mwyn sicrhau cost effeithlonrwydd hirdymor. Mae cost 
effeithlonrwydd hirdymor yn awgrymu na ddylid pennu cyfraniadau ar lefel sy’n debygol o roi bod i gostau ychwanegol 
yn y dyfodol. Er enghraifft, byddai gohirio costau i’r dyfodol yn debygol o olygu y bydd y costau hynny’n gyffredinol 
uwch na phe baent wedi’u darparu ar yr adeg briodol. 

Wrth lunio’r strategaeth ariannu mae’r Awdurdod Gweinyddu wedi rhoi ystyriaeth i’r prif amcanion hyn ac mae hefyd 
wedi ystyried goblygiadau’r gofynion o dan Adran 13(4)(c) Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013.  Fel rhan 
o’r gofynion hyn rhaid i Adran Actwari’r Llywodraeth  (GAD), yn dilyn prisiad actwaraidd, adrodd a gafodd cyfradd 
cyfraniadau cyflogwyr i’r Gronfa eu pennu ar lefel briodol i sicrhau “solfedd” y gronfa bensiwn a “chost effeithlonrwydd 
hirdymor" y Cynllun o ran ei gysylltiad â’r Gronfa. 

Pennu’r Targed Ariannu Solfedd a’r Cynllun Adennill Diffygion 

Amlinellir y prif ddull a rhagdybiaethau a ddefnyddir wrth gyfrifo’r targed ariannu yn Atodiad A.  Amlinellir Cynlluniau 
Adennill Dyledion Cyflogwyr yn Atodiad B. 

Sail y rhagdybiaethau hyn yw’r ddwy gred ganlynol: 

• bod disgwyl i’r Gronfa barhau am y dyfodol rhagweladwy; ac 
• y gall perfformiad buddsoddi ffafriol chwarae rhan werthfawr yn sicrhau cyllid digonol dros yr hirdymor. 

Mae hyn yn caniatáu i’r Gronfa edrych ar y sefyllfa dros yr hirdymor wrth asesu gofynion cyfrannu ar gyfer rhai cyflogwyr. 

Wrth ystyried hyn bydd yr Awdurdod Gweinyddu, yn seiliedig ar gyngor Actwari’r Gronfa, yn ystyried a yw hyn yn creu 
tebygrwydd rhesymol y bydd y cynllun ariannu’n llwyddiannus, gan ystyried efallai unrhyw newidiadau ariannu wedi’r 
dyddiad prisio hyd at derfynoli’r prisiad erbyn 31 Mawrth 2017 man pellaf. 
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Fel rhan o bob prisiad caiff cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr ar wahân eu hasesu gan Actwari’r Gronfa ar gyfer pob aelod 
gyflogwyr neu grŵp o gyflogwyr. Caiff y cyfraddau hyn eu hasesu gan roi ystyriaeth i brofiad ac amgylchiadau pob 
cyflogwr, gan ddilyn egwyddor dim croes-gymorthdal rhwng y cyflogwyr unigol a grwpiau cyflogwyr yn y Gronfa.  

Mae’r Awdurdod Gweinyddu, wedi ymgynghori ag aelod gyflogwyr, wedi mabwysiadu’r amcanion canlynol ar gyfer pennu 
cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr unigol yn deillio o brisiad actwaraidd 2016: 

• Nid yw’r Gronfa’n credu ei bod yn briodol gwneud gostyngiadau i gyfraniadau ariannol o gymharu â’r cynllun ariannu 
presennol (gan ganiatáu ar gyfer mynegeio cyfraniadau diffyg lle’n berthnasol) pan fo diffygion yn parhau onid oes 
rheswm diymwad dros wneud hynny.   

• Efallai y bydd rhai cyflogwyr yn dilyn strategaeth fuddsoddi ac ariannu unigol sy’n gweddu i’w hamgylchiadau eu 
hunain a bennwyd gan eu nodweddion risg ac aeddfedrwydd. Cofnodir y rhain ar wahân. 

• Yn gyffredinol bydd cyfnod adennill dyledion yn lleihau gan o leiaf 3 blynedd ar gyfer cyflogwyr adeg y prisiad hwn o 
gymharu â’r prisiad blaenorol. Y rheswm am hynny yw targedu solfedd llawn dros gyfnod tebyg (neu lai). Bydd gan 
gyflogwyr y rhyddid i fabwysiadu cynllun adfer ar sail cyfnod byrrach os ydynt yn dymuno. Yn amodol ar ystyriaethau 
fforddiadwyedd a ffactorau eraill, efallai y gweithredir cyfnod pwrpasol ar gyfer rhai cyflogwyr os yw’r Awdurdod 
Gweinyddu yn credu fod cyfiawnhad dros wneud (gweler y Cynllun Adennill Dyledion yn Atodiad B).  Mae 
gweithredu’r egwyddorion hyn wedi arwain  at fabwysiadu cyfnod adfer cyfartalog o 16 mlynedd ar gyfer holl 
gyflogwyr y Gronfa. 

• Caiff cyfraniadau cyflogwyr unigol eu cyfleu a’u hardystio yn ddwy elfen ar wahân: 
o y gyfradd Gynradd: canran o’r gyflogres bensiynadwy ar gyfer cost cronni buddion i’r dyfodol  
o y gyfradd Eilaidd: cyfres o symiau ariannol cyfandaliad neu addasiadau % dros 2017/20 o ran gwarged neu ddiffyg 

cyflogwr (gan gynnwys unrhyw addasiadau cam wrth gam).  
Ar gyfer unrhyw gyflogwr, y cyfanswm cyfraniadau y mae’n rhaid iddynt eu talu mewn gwirionedd mewn unrhyw un 
flwyddyn yw swm y cyfraddau Cynradd ac Eilaidd (yn amodol ar isafswm cyffredinol o sero). Bydd y ddwy elfen yn 
cael eu hadolygu eto o fis Ebrill 2020 yn seiliedig ar ganlyniadau prisiad actwaraidd 2019. 

• Pan mae angen codi (neu leihau) cyfraniadau cyflogwyr o 1 Ebrill 2017, wedi cwblhau prisiad actwaraidd 2016, gellir 
gohirio’r codiad (neu’r lleihad) yn y cyfraddau sy’n daladwy yn y flwyddyn 2017/18 tan 1 Ebrill 2018 neu gyda 
chytundeb yr Awdurdod Gweinyddu gellir eu cyflwyno gam wrth gam dros gyfnod o ddim mwy na 3 blynedd. Dylai 
cyflogwyr gofio y gall unrhyw raddoli neu ohirio codiadau  effeithio’r cyfraniadau fydd yn ofynnol adeg prisiadau yn 
y dyfodol. 

• Pan mae cyflogwr yn peidio bod yn aelod o’r Gronfa, yn unol a’r Rheoliadau, gofynnir i Actwari’r Gronfa wneud asesiad 
terfynu. Bydd unrhyw ddiffyg yn y Gronfa a briodolir i’r cyflogwr yn daladwy i’r Gronfa yn gyfraniad terfynu, onid 
yw’r Awdurdod Gweinyddu a’r partïon eraill dan sylw yn cytuno y bydd asedau a rhwymedigaethau’r cyflogwr yn 
trosglwyddo o fewn y Gronfa i aelod gyflogwr arall. 

• Yn ddiwahân, mae’r Awdurdod Gweinyddu yn neilltuo’r hawl i fabwysiadu dull arall o weithredu, gan roi ystyriaeth i’r 
risg sy’n gysylltiedig â chyflogwr fel cyfran o’r Gronfa yn ei chrynswth. Caiff unrhyw gyflogwr a effeithir eu hysbysu’n 
unigol. 

Ariannu Costau Ymddeoliadau Cynnar heb fod Oherwydd Iechyd 

Rhaid i gyflogwyr dalu holl gostau straen ymddeoliadau cynnar trwy daliadau cyfalaf di-oed i’r Gronfa. Neu o dan rai 
amgylchiadau trwy gytundeb gyda’r Gronfa, trwy randaliadau dros gyfnod na fydd yn fwy na 3 blynedd neu os yw’n llai 
gweddill cyfnod aelodaeth y corff o’r Gronfa. 
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Cyswllt pholisi Buddsoddi a Datganiad y Strategaeth 

Fuddsoddi  
Mae canlyniadau prisiad 2016 yn dangos fod 97% o’r rhwymedigaethau yn cael eu gwarantu gan yr asedau presennol, 
a bydd y diffyg ariannu o 3% o rwymedigaethau yn cael eu gwarantu gan gyfraniadau diffyg i’r dyfodol. 

Wrth asesu gwerth rhwymedigaethau’r Gronfa yn y prisiad, gwnaed darpariaeth ar gyfer gor-berfformiad yn nhwf asedau 
fel y disgrifir isod, gan roi ystyriaeth i’r strategaeth fuddsoddi a fabwysiadwyd gan y Gronfa, fel y’i hamlinellir yn yr ISS. 

Nid yw’n bosib adeiladu portffolio o fuddsoddiadau sy’n cynhyrchu llif incwm sy’n cyfateb yn union i’r gwariant 
rhwymedigaeth disgwyliedig.  Fodd bynnag, mae fel arfer yn bosib adeiladu portffolio sy’n cynrychioli’r safbwynt 
buddsoddi “isafswm risg” fyddai’n cynnig sicrwydd uchel iawn o enillion gwirioneddol yn uwch na’r chwyddiant CPI 
rhagdybiedig. Byddai portffolio nodweddiadol o’r fath, mewn amgylchiadau arferol, yn cynnwys cymysgedd o giltiau 
llog sefydlog, mynegai-glwm hirdymor a chyfnewidiadau posib. 

Byddai buddsoddi asedau’r Gronfa yn unol â’r portffolio hwn yn lleihau anwadaliadau yn sefyllfa ariannu’r Gronfa rhwng 
prisiadau actwaraidd dilynol. 

Os, ar y dyddiad prisio, y byddai’r Gronfa wedi cael ei buddsoddi yn y portffolio hwn, ni fyddai felly wrth gynnal y prisiad 
hwn yn briodol gwneud unrhyw ddarpariaeth ar gyfer gor-berfformiad yn nhwf asedau nac unrhyw addasiad i ragdybiaeth 
chwyddiant yn ôl y farchnad oherwydd amrywiadau cyflenwad/galw yn y marchnadoedd bondiau. Byddai hynny’n arwain 
at chwyddiant enillion gwirioneddol yn erbyn CPI o ddim y flwyddyn ar y dyddiad prisio. Ar sail yr asesiad hwn, byddai 
gwerth asesedig rhwymedigaethau’r Gronfa adeg y prisiad wedi bod gryn dipyn yn uwch, gan olygu lefel ariannu o 62%. 

Mae tynnu allan o strategaeth fuddsoddi isafswm risg, yn benodol i gynnwys asedau twf megis ecwitïau, yn cynnig gwell 
gobaith y bydd yr asedau, gydag amser, yn cynhyrchu enillion yn uwch na chwyddiant CPI ac yn lleihau’r cyfraniadau 
angenrheidiol. Felly, yn ymarferol, gallai’r safle solfedd targed o gael digon o asedau i gyflawni rhwymedigaethau pensiwn 
y Gronfa gael ei sicrhau trwy ystod o gyfuniadau o gynllun ariannu, strategaeth fuddsoddi a pherfformiad buddsoddi. 

Y strategaeth bresennol yw: 

Meincnod (%) Ystod (%)

Ecwitis DU 25.00 23.50 - 26.50

Ecwitis Tramor 25.00 23.50 - 26.50

Ecwitis Byd-eang 20.00 10.00 - 30.00

Eiddo Lled Ewrop 10.00 5.00 - 15.00

Bondiau 20.00 18.50 - 21.50

Arian Parod 0 0.00 - 10.00

Cyfanswm 100.00

Ecwitis Tramor Meincnod (%) Ystod (%)

Gogledd America 10.00 5.00 - 15.00

Siapan 3.50 0.00 - 8.50

Gwledydd Datblygiedig y Môr Tawel (heb Siapan) 3.25 0.00 - 8.25

Marchnadoedd sy’n Amlygu 8.25 3.25 - 13.25

Cyfanswm 25.00
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Fel y cofnodir yn yr ISS, mae’r strategaeth fuddsoddi a’r enillion disgwyliedig a nodir uchod yn cyfateb i enillion 
disgwyliedig cyfartalog amcangyfrif gorau cyffredinol o 3.8% y flwyddyn uwchlaw chwyddiant CPI.  Fodd bynnag, at 
ddibenion pennu strategaeth ariannu, cred yr Awdurdod Gweinyddu ei bod yn briodol defnyddio ffin gall ar yr enillion 
disgwyliedig hyn. 

 

Adnabod Risgiau a Gwrth-Gamau 
Mae ariannu buddion diffiniedig yn gynhenid ansicr. Mae ariannu’r Cynllun yn seiliedig ar ragdybiaethau ariannol a 
demograffaidd. Amlinellir y rhagdybiaethau hyn yn adroddiad y prisiad actwaraidd. Pan nad yw profiad gwirioneddol yn 
unol â’r rhagdybiaethau a fabwysiadwyd bydd gwarged neu ddiffyg yn ymddangos yn yr asesiad actwaraidd nesaf a bydd 
angen addasiad dilynol i gyfraniadau i sicrhau bod yr ariannu yn dod yn unol â’r targed unwaith eto. 

Cynghorwyd yr Awdurdod Gweinyddu gan Actwari’r Gronfa mai’r risg fwyaf i’r lefel ariannu yw’r risg buddsoddi cynhenid 
yn y strategaeth sy’n bennaf seiliedig ar ecwitïau, sy’n golygu y gallai gor-berfformiad gwirioneddol yr asedau rhwng 
prisiadau dilynol fod yn dra gwahanol i’r hyn a ragdybiwyd yn yr hirdymor. Mae adroddiad ffurfiol yr Actwari’n cynnwys 
mesur o’r prif risgiau o ran yr effaith ar y sefyllfa ariannu. 

Ariannol 

Mae’r risgiau ariannol fel a ganlyn:- 
• Nid yw marchnadoedd buddsoddi’n perfformio’n unol â’r disgwyl 
• Mae rhagolygon y farchnad yn mynd yn groes i ragdybiaethau 
• Mae Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi’n methu cyrraedd targedau perfformiad dros yr hirdymor 
• Gall ail-ddyrannu asedau mewn marchnadoedd anwadal gloi colledion blaenorol i mewn 
• Mae chwyddiant cyflogau a phrisiau yn fwy neu lai na’r disgwyl 
• Tanberfformiad i’r dyfodol yn deillio o gymryd rhan ym mhwll Cymru gyfan. 

Gall unrhyw gynnydd yng nghyfraddau cyfraniadau cyflogwyr (oherwydd y risgiau hyn), effeithio yn eu tro ar 
wasanaethau’r cyflogwr hwnnw a’u sefyllfa ariannol. 

Yn ymarferol, mae i ba raddau y gellir lleihau’r risgiau hyn yn gyfyngedig. Fodd bynnag, caiff dyraniad asedau’r Gronfa ei 
adolygu’n gyson ac mae perfformiad y rheolwyr buddsoddi’n cael ei fonitro’n rheolaidd.  

Bondiau Meincnod (%) Ystod (%)

Stociau Gilt Wrth Indecs 10.00 5.00 - 15.00

Bondiau Corfforaethol y DU 10.00 5.00 - 15.00

Cyfanswm 20.00

Mae’r Cyfyngiadau Ychwanegol fel a ganlyn:

Bondiau Tramor 0.00 - 7.00

Cyfanswm y Buddsoddiadau 43.00 - 53.00
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Demograffaidd 

Mae’r risgiau demograffaidd fel a ganlyn:- 

• Mae’r gorwel hirhoedledd yn parhau i ehangu 
• Patrwm gwaethygol o ymddeoliadau cynnar (gan gynnwys rhai a ganiatawyd oherwydd afiechyd) 
• Cyflymu annisgwyl yn aeddfedrwydd y Gronfa, yn arwain at lifau arian sylweddol negyddol a byrhau cyfnodau 

rhwymedigaethau.  

Mae hirhoedledd cynyddol yn rhywbeth y mae polisïau llywodraeth, yn genedlaethol a lleol, yn ceisio ei hyrwyddo. Mae, 
er hynny, yn arwain at rwymedigaethau uwch i gronfeydd pensiwn. 

Ac eithrio’r gweithdrefnau rheoleiddiol sydd ar waith i sicrhau bod ymddeoliadau oherwydd afiechyd yn cael eu rheoli’n 
iawn, dylai cyrff cyflogi fod yn gwneud popeth posib i leihau nifer yr ymddeoliadau oherwydd afiechyd. Nid yw 
ymddeoliadau cynnar oherwydd diswyddiadau ac effeithlonrwydd yn effeithio solfedd y Gronfa oherwydd y codir tâl 
uniongyrchol ar eu cyfer. 

O ran aeddfedrwydd cynyddol (e.e. oherwydd rhagor o doriadau i’r gweithlu a/neu gyfyngiadau ar allu gweithwyr newydd 
i ymuno â’r Gronfa), mae’r Awdurdod Gweinyddu yn monitro’r sefyllfa’n rheolaidd o ran gofynion llif arian ac mae’n 
ystyried yr effaith ar y strategaeth fuddsoddi.   

Yswirio Rhai Buddion 

Gall y cyfraniadau ar gyfer unrhyw gyflogwr gael eu hamrywio gyda chytundeb Actwari’r Gronfa a’r Awdurdod Gweinyddu 
i adlewyrchu unrhyw newidiadau mewn gofynion cyfrannu yn sgil yswirio unrhyw gostau buddion gyda thrydydd parti 
neu’n fewnol yn y Gronfa.   

Rheoleiddiol 

Mae’r prif  risgiau rheoleiddiol fel a ganlyn:- 

• Newidiadau i Reoliadau, e.e. newidiadau i’r pecyn buddion, oed ymddeol, aelodau newydd posib o’r cynllun,  
• Newidiadau i ofynion pensiwn cenedlaethol a/neu Reolau HMRC. 

Mae aelodaeth Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn agored i holl aelodau staff llywodraeth leol a dylid ei annog yn rhan 
werthfawr o’r contract cyflogaeth. Fodd bynnag, mae mwy o aelodau yn arwain at gostau ariannol uwch i gyflogwyr.  

Llywodraethiant 

Gwnaeth y Gronfa gymaint ag y cred y gall yn rhesymol ei wneud i alluogi cyrff cyflogi ac aelodau’r cynllun (trwy eu 
hundebau llafur) i leisio eu barn i’r Gronfa ac i gymryd rhan yn y broses gwneud penderfyniadau. O ran y Datganiad 
Strategaeth Ariannu diwygiedig, cafodd ei rannu gyda’r Pwyllgor Pensiynau ym mis Mawrth a chyhoeddwyd copi ar 
wefan y Gronfa yn gwahodd sylwadau gan yr holl bartïon perthnasol. Caiff y Datganiad terfynol ei gymeradwyo’n ffurfiol 
cyn 31 Mawrth 2017 yn unol â dirprwyadau’r Cyngor. 

Mae’r risgiau llywodraethu fel a ganlyn:- 

• Mae ansawdd data aelodaeth yn dirywio’n sylweddol oherwydd methiannau yn y prosesau ar gyfer diweddaru’r 
wybodaeth, sy’n golygu fod rhwymedigaethau’n cael eu tan neu eu gor ddatgan 

• Nid yw’r Awdurdod Gweinyddu yn ymwybodol o newidiadau strwythurol yn aelodaeth cyflogwr (e.e. cwymp mawr 
yn nifer y gweithwyr, nifer fawr o ymddeoliadau), sy’n golygu y gosodwyd cyfraddau cyfraniadau ar lefel rhy isel 

• Nid yw’r Awdurdod Gweinyddu wedi cael gwybod bod cyflogwr wedi dewis cau’r gronfa i aelodau newydd, rhywbeth 
fyddai fel arfer yn golygu gorfod cynyddu cyfraddau cyfraniadau 

• Mae cyflogwr yn rhoi’r gorau i fodoli heb ddigon o arian neu oherwydd bond annigonol 
• Newidiadau i uwch swyddogion y Gronfa ac aelodaeth y Pwyllgor. 
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Os yw’r risgiau hyn yn mynd i gael eu lleihau, mae llawer yn dibynnu ar wybodaeth yn cael ei rhoi i’r Awdurdod Gweinyddu 
gan y cyrff cyflogi. Caiff trefniadau eu rheoli a’u monitro’n llym, ond gan amlaf y cyflogwr yn hytrach na’r Gronfa yn 
gyffredinol sy’n ysgwyddo’r risg. 

Monitro ac Adolygu 
Cymerodd yr Awdurdod Gweinyddu gyngor gan Actwari’r Gronfa wrth baratoi’r Datganiad hwn, ac mae wedi ymgynghori 
â’r cyflogwyr sy’n aelodau o’r Gronfa. 
Cynhelir adolygiad llawn o’r Datganiad hwn bob tair blynedd o leiaf, i gyd-ddigwydd â chynnal prisiad actwaraidd llawn. 
Bydd unrhyw adolygiad yn rhoi ystyriaeth i’r amgylchiadau economaidd ar y pryd a bydd hefyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau deddfwriaethol. 
Bydd yr Awdurdod Gweinyddu yn monitro cynnydd y strategaeth ariannu rhwng prisiadau actwaraidd llawn. Os bernir 
fod hynny’n briodol, caiff y strategaeth ariannu ei hadolygu (ac eithrio’n rhan o’r broses brisio deirblwydd), er enghraifft, 
os: 

• bu newid arwyddocaol yng nghyflwr y farchnad, a/neu wyriad yng nghynnydd y strategaeth ariannu 
• bu newidiadau arwyddocaol yn aelodaeth y Cynllun, neu fuddion LGPS 
• bu newidiadau yn amgylchiadau unrhyw un o’r awdurdodau cyflogi i’r fath raddau fel eu bod yn effeithio ar y 

strategaeth ariannu neu’n cyfiawnhau newid iddi 
• talwyd unrhyw gyfraniadau arbennig arwyddocaol i mewn i’r Gronfa. 

Wrth fonitro’r strategaeth ariannu, os yw’r Awdurdod Gweinyddu yn barnu fod angen gweithredu, cysylltir â’r 
awdurdodau cyflogi perthnasol. O ran cyrff a dderbyniwyd, mae darpariaeth statudol i newid cyfraddau rhwng prisiadau 
ond mae’n annhebyg y defnyddir y grym hwn ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol.
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DATGANIAD STRATEGAETH BUDDSODDI (ISS) 

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. 

Amcanion Strategol Cronfa Bensiwn Dyfed 
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. 
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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. 

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. 
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 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.
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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. 

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 Gronfa Cymru Gyfan, ond bydd y trefniadau monitro yn 
dal i gael eu cyflawni ar ran pawb gan Gronfa Cymru Gyfan. 

Dosbarth asedau Rheolwr % o asedau’r Gronfa Meincnod ac amcan perfformiad 

Passive Equity BlackRock 25-30 FTSE All-Share a FTSE All-World Indices  
Benchmark Return  

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 PPC 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 (CBLl) yn ffurfiol i oruchwylio’r gweithredydd. Mae CBLI 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 CBLl 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.  
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Mae swyddogion o bob awdurdod gweinyddu yn mynychu cyfarfodydd y CBLl (heb hawl pleidleisio). Mae’r swyddogion 
yn cynghori’r CBLl 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 CBLl 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 CBLl 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. 

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. 
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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. 

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 Gronfa Cymru Gyfan 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. 

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. 

Cyngor a gymerwyd 

Wrth greu’r datganiad hwn, cymerodd y Gronfa gyngor gan ei Swyddogion, ei Chynghorydd Buddsoddi Annibynnol a’i 
Hactwari, Mercer.
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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

Meincnod (%) Ystod (%)

Gogledd America 13.0 10.0 - 20.0

Siapan 3.5 0.0 – 10.0

Gwledydd Datblygiedig y Môr Tawel (heb Siapan) 3.5 0.0 – 10.0

Marchnadoedd sy’n Amlygu 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
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6 Egwyddor Myners a Rhestr Gyfeirio Cydymffurfiaeth
1 Proses Benderfynu Effeithiol

Diffinio’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau Buddsoddi. Wedi’i gynnwys yn y 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
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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

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
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Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn gwneud ei gorau i 
ddarparu gwasanaeth cyson o’r radd flaenaf i’n 
cwsmeriaid yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon 
posibl, yn enwedig mewn byd pensiynau sy’n newid o 
hyd. 
Mae’r Gronfa yn cyfathrebu â 5 grŵp penodol: 
• Aelodau’r Cynllun 
• Darpar Aelodau’r Cynllun 
• Cyflogwyr y Cynllun 
• Staff y Gronfa 
• Cyrff Eraill 

Mae’r ddogfen bolisi hon yn disgrifio sut mae’r Gronfa 
yn cyfathrebu â’r grwpiau hyn, a bydd yn cael ei 
hadolygu’n rheolaidd. Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw 
defnyddio’r dull mwyaf priodol o gyfathrebu ar gyfer y 
rhai sy’n derbyn yr wybodaeth. Gallai hyn olygu 
defnyddio mwy nag un math ar gyfathrebu, yn ôl y 
galw. Mae’r Gronfa yn sicrhau fod yr holl ofynion 
rheoleiddiol sy’n ymwneud â darparu gwybodaeth am y 
Cynllun yn cael eu bodloni a’u hasesu’n rheolaidd. 

 

Aelodau’r Cynllun 

Gwefan y Gronfa 
Mae’r Gronfa wedi creu gwefan helaeth sy’n disgrifio 
darpariaethau’r Cynllun yn syml ac yn gryno. Caiff yr 
wybodaeth ddiweddaraf ac itemau newyddion eu 
hychwanegu’n gyflym i hysbysu’r aelodau am unrhyw 
ddatblygiadau newydd. Hefyd mae modd lawrlwytho 
copïau electronig o ddogfennau’r Gronfa, ynghyd â’i 
pholisïau a’i hadroddiadau. Ar y wefan gall yr aelodau 
gyfrif ac amcangyfrif eu buddiannau, ac mae yno hefyd 
ddolennau at wefannau eraill perthnasol. 

Fy Mhensiwn Ar-lein 
Gweborth integredig drwy wefan Cronfa Bensiwn 
Dyfed sy'n galluogi'r aelodau i weld ac i ddiweddaru 
manylion eu pensiwn yn ddiogel ar-lein. Mae modd i'r 
Aelodau gyfrifo eu buddion yn fanwl gywir, diweddaru 
eu dymuniadau o ran y grant marwolaeth a'u manylion 
cyswllt, a gweld y datganiad blynyddol o'u buddion. 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
Mae copi electronig o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
y Gronfa ar gael i holl aelodau’r Cynllun ar y wefan. 
Darperir copïau papur hefyd os gofynnir amdanynt. 

Cylchlythyron Blynyddol 
Bydd y Gronfa yn anfon cylchlythyr blynyddol at holl 
aelodau’r Gronfa, sy’n trafod materion pensiwn 
cyfredol o fewn Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a’r 
diwydiant pensiynau yn gyffredinol. Hefyd, anfonir y 
cylchlythyr at yr holl bensiynwyr, i roi gwybod iddynt 
am faterion pensiwn a materion eraill o ddiddordeb. 
Hefyd, cyhoeddir cylchlythyrau am bynciau penodol a 
chânt eu hanfon at yr aelodau yn ôl y galw. 

Datganiad Buddion Blynyddol 
Caiff y datganiadau eu llwytho'n awtomatig i lecyn yr 
aelod ar wefan Fy Mhensiwn ar-lein, neu fe'u hanfonir 
yn uniongyrchol i gyfeiriad cartref yr aelod os yw wedi 
dewis peidio â chofrestru. Mae'r datganiad gweithredol 
yn amlinellu gwerth presennol y buddion (fel y maent 
ar 31 Mawrth), yn rhoi amcan o'r hyn fydd eu gwerth 
pan fydd yr aelod yn cyraedd ei Oedran Pensiwn 
Arferol, gwerth presennol y buddion marwolaeth. 
Mae'r datganiad buddion gohiriedig ar y llaw arall yn 
dangos yr hyn fydd gwerth y buddion ar sail y codiadau. 
Ynghyd â phob datganiad, rhoddir nodiadau 
cyfarwyddyd ategol. 

Taflenni Dwyieithog 
Mae’r Awdurdod Gweinyddu yn cyhoeddi amrywiaeth 
eang o daflenni gwybodaeth i’w hanfon at gyrff cyflogi 
ac aelodau’r Cynllun yn uniongyrchol. Mae’r taflenni hyn 
yn rhan o’r wybodaeth a gedwir ar wefan y Gronfa. Yn 
eu plith mae taflenni ffeithiau, canllawiau, posteri ac ati. 

Hysbysiad Statudol  
Yn unol â Rheoliadau’r Cynllun, caiff yr aelodau eu 
hysbysu pan fydd unrhyw newid i’w cofnod pensiwn a 
fydd yn effeithio ar eu buddiannau pensiwn. 

Sioeau Teithiol 
Cynhelir y rhain yn aml i godi ymwybyddiaeth yr 
aelodau ac i’w helpu i ddeall darpariaethau cyffredinol y 
Cynllun. Hefyd, cynhelir sesiynau cynllunio canol oes a 
chyn ymddeol o dro i dro mewn partneriaeth â’r 
darparwyr Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol 
mewnol. 

Cyflwyniadau Cyffredinol a Chyrsiau 
Gall y Gronfa roi cyflwyniadau safonol neu deilwredig ar 
amrywiaeth eang o faterion sy’n gysylltiedig â Chynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol. 
 

DATGANIAD POLISI CYFATHREBU
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Cymorthfeydd Pensiynau 
Gellir trefnu cyfarfodydd i grwpiau o aelodau’r Cynllun 
os gofynnir am hynny, neu i aelodau unigol ar ffurf 
cymhorthfa. Cynhelir y cyfarfodydd yn swyddfa’r 
cyflogwr ond mae croeso i aelodau wneud 
apwyntiadau unigol hefyd gyda’r Swyddog Cyfathrebu a 
Hyfforddiant. 

Cyrsiau Cynllunio Canol Oes 
Mae darparwyr Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol 
mewnol y Gronfa ar gael bob amser i gynnal sesiynau 
gyda’r nod o wella’r buddiannau pensiwn, a chodi 
ymwybyddiaeth am faterion cynllunio ar gyfer 
ymddeoliad. 

Cyrsiau Cyn Ymddeol 
Mae Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant penodol y 
Gronfa ar gael i fynychu cyrsiau cyn-ymddeol i 
gynorthwyo aelodau sydd ar fin ymddeol ac i roi 
gwybod iddynt am eu hawliau ac am weithdrefnau 
Llywodraeth Leol. 

Gohebiaeth 
Mae’r Gronfa’n defnyddio e-bost yn ogystal â’r post 
arferol i anfon a derbyn gohebiaeth. Atebir pob 
gohebiaeth yn yr iaith a ffefrir gan yr unigolyn. Mae 
cyfleuster Fy Mhensiwn ar-lein yn gweithredu hefyd fel 
cyfrwng electronig arall. 

Slipiau Tâl / P60 
Bydd pensiynwyr yn cael slipiau tâl bob mis Ebrill ac yna 
unrhyw bryd y bydd amrywiant o £5 neu ragor, oni bai 
fod yr aelodau wedi dewis defnyddio gwasanaeth Fy 
Mhensiwn Ar-lein. Yn ogystal, mae hysbysiadau P60 yn 
cael eu rhoi bob blwyddyn ym mis Mai, gan roi 
dadansoddiad o’r symiau blynyddol a delir. 

Datganiadau Cynnydd yn y Pensiwn 

Anfonir datganiad blynyddol at yr holl bensiynwyr pan 
fydd unrhyw gynnydd yn eu pensiwn, yn unol â 
mynegai costau byw priodol. Caiff y rhain eu rhoi yn 
electronig i'r rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer 
gwasanaeth Fy Mhensiwn ar-lein. 

Dilysu Bodolaeth - Ymarfer 

Tystysgrif  
Bob blwyddyn bydd y Gronfa yn cynnal ymarfer i 
gadarnhau bodolaeth pensiynwyr sy’n cael eu taliadau 
pensiwn misol ar ffurf siec.

Amrywiol 
Pan fydd pensiynwyr yn cyrraedd eu 100fed pen- 
blwydd bydd y Gronfa Bensiwn yn cysylltu â hwy i 
ddathlu’r achlysur, a lle bo modd bydd cynrychiolydd 
priodol o’r Gronfa Bensiwn yn ymweld â hwy. 

Darpar Aelodau’r Cynllun 

Llawlyfr y Cynllun 
Caiff yr holl Ddarpar Aelodau gopi o lawlyfr y Cynllun 
wedi iddynt gael eu penodi. 

Cyrsiau Cynefino Corfforaethol 
Bydd y Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddi yn mynychu 
digwyddiadau cynefino corfforaethol er mwyn 
cyflwyno manteision y Cynllun i ddarpar Aelodau. 
Hefyd cynigir cymorthfeydd pensiynau personol i 
ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gan unigolion. 

Ymgyrchoedd ar gyfer Pobl sydd 

Heb Ymuno  
Bydd y Gronfa yn gofyn i gyflogwyr y Cynllun ei 
hysbysu’n swyddogol am bobl sydd heb ymuno. 
Defnyddir yr wybodaeth i farchnata’r Cynllun ymhlith 
grwpiau penodol, ac o dro i dro bydd taflenni ac 
ymgyrchoedd penodol yn cael eu llunio ar y cyd â 
chyflogwyr y Cynllun. 

Sioeau Teithiol 
Yn ogystal â bod yn gymorth gwerthfawr i bensiynwyr 
ac aelodau presennol y cynllun, defnyddir y sioeau 
teithiol i dargedu pobl nad ydynt yn aelodau, a cheir 
cymorth hefyd gan y darparwr Cyfraniadau Gwirfoddol 
Ychwanegol mewnol. Drwy hyn gellir sicrhau fod pobl 
yn cael yr wybodaeth angenrheidiol i wneud dewis 
deallus am eu pensiwn. 

Gwefan 

Ar wefan y Gronfa mae adran benodol ar gyfer pobl 
sydd heb ymuno. Mae’n tynnu sylw at y manteision o 
gynllunio ar gyfer ymddeoliad a’r hyn a gynigir gan y 
Cynllun fel y gellir gwneud dewis deallus. 

Undebau Llafur 
Bydd y Gronfa yn gwneud ei gorau i weithio gyda’r 
Undebau Llafur perthnasol i sicrhau fod pob un yn deall 
darpariaethau’r Cynllun. Os gofynnir am hynny darperir 
diwrnodau hyfforddiant ar gyfer swyddogion cangen, a 
gwneir pob ymdrech i sicrhau fod pob mater sy’n 
ymwneud â phensiwn yn cael ei gyfleu’n effeithiol wrth 
yr Undebau Llafur.
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Cyflogwyr y cynllun 

Cyfarfod Ymgynghori Blynyddol 
Bob blwyddyn cynhelir cyfarfod ar gyfer cyflogwyr y 
Cynllun, ac yn y cyfarfod hwn bydd Rheolwyr y Gronfa 
yn cyflwyno adroddiadau manwl am fuddsoddiadau’r 
Gronfa ac am yr agweddau ariannol a gweinyddol. 
Weithiau gwahoddir siaradwyr eraill i drafod materion 
penodol sy’n gysylltiedig â’r Diwydiant Pensiynau. 

Cyfarfodydd Achlysurol 
Cynhelir cyfarfodydd achlysurol i gyflogwyr hefyd. 
Defnyddiwyd y cyfarfodydd hyn yn benodol i gyflwyno 
materion strategol pwysig, newidiadau pwysig mewn 
deddfwriaeth a materion prisiant diwedd blwyddyn / 
tair blynedd. 

Canllaw Cyflogwyr 
Mae Canllaw i Gyflogwyr wedi’i baratoi ac mae ar gael 
ar wefan y Gronfa i helpu cyflogwyr i gyflawni eu 
cyfrifoldebau o ran gweinyddu pensiynau. I ategu hyn 
mae Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant ar gael i helpu 
lle bynnag y bo modd, a gellir cysylltu ag ef dros y ffôn 
neu ymweld ag ef yn bersonol. 

Gwybodaeth Ddiweddar dros yr  

E-bost 
Anfonir gwybodaeth ddiweddar am reoliadau a 
gweinyddiaeth y Gronfa at yr holl gyflogwyr dros yr e-
bost. 

Hyfforddiant 
Gellir gofyn i’r Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant 
drefnu sesiynau penodol i ddatrys unrhyw faterion 
hyfforddiant gweinyddol a glustnodwyd gan y cyflogwr, 
neu’r Gronfa. Yn swyddfa’r cyflogwr y cynhelir y 
sesiynau hyn, a bydd datblygiad yn cael ei fonitro a’i 
adolygu’n rheolaidd wedi hynny. 

Gwefan 
Ar wefan y Gronfa mae adran benodol ar gyfer 
cyflogwyr sy’n cynnwys y canllawiau sydd eu hangen 
arnynt i gyflawni eu cyfrifoldebau gweinyddol yn 
effeithiol. Drwy’r Newyddion Diweddaraf gallant gael yr 
wybodaeth ddiweddaraf am holl ddatblygiadau’r 
Cynllun. Hefyd, mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i’w 
lawrlwytho.

System Mynediad at Bensiynau 
Caiff bob cyflogwr gyfle i gael mynediad at gofnodion 
pensiwn eu haelodau cyfredol, a thrwy hynny roi 
amcangyfrifon pensiwn yn uniongyrchol i’r aelodau. 

Y Stradegaeth Weinyddu 
Cyhoeddwyd y Strategaeth i gydymffurfio â 
Rheoliadau’r Cynllun, ac mae’n diffinio cyfrifoldebau’r 
Gronfa a’r holl gyflogwyr wrth weinyddu’r Cynllun. 
Mae’r strategaeth yn dangos yn glir lefel y perfformiad 
a ddisgwylir gan yr holl gyflogwyr a’r canlyniad o fethu â 
bodloni’r dyddiadau cau statudol. 
 

Staff y Gronfa 

Cynefino 
Caiff pob aelod newydd o staff gyfle i gynefino ac 
maent yn cael rhaglen gynefino. Hefyd, cynhelir rhaglen 
arfarnu flynyddol i adolygu a monitro perfformiad a 
datblygiad gweithwyr. 

Cyfarfodydd 
Cynhelir cyfarfodydd Adrannol ac Is-adrannol yn 
rheolaidd. Bydd eitemau sy’n codi yn y cyfarfodydd hyn 
yn cael eu rhoi ger bron yr Uwch-reolwyr a’r Prif 
Swyddogion. Hefyd, mae unrhyw faterion o 
ddiddordeb yn cael eu rhaeadru i’r holl staff. 

Hyfforddiant a Chymorth 
Mae’r Gronfa yn anelu’n gyson at wella gallu’r staff i 
gyfathrebu’n effeithiol ac i ddeall mor bwysig yw 
gohebiaeth o’r radd flaenaf. Darperir hyfforddiant 
cyffredinol a hyfforddiant sy’n ymwneud â phensiynau 
gan y Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant fel rhan o 
ymrwymiad y Gronfa i wella’n barhaus. 

Seminarau 
Mae Swyddogion y Gronfa yn mynd yn rheolaidd i 
seminarau a chynadleddau a gynhelir gan gyrff cysylltiol 
er mwyn cael gwybodaeth ynghylch rheoleiddio ac i 
ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth. Yna, mae’r 
wybodaeth hon yn cael ei rhaeadru i’r holl staff er 
mwyn gwella’r gwasanaeth a ddarperir. 
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Cyrff Eraill 
Mae’r Gronfa’n gweithio’n gyson i ymgysylltu â 
Chronfeydd Pensiwn eraill Cymru i werthuso trefniadau 
partneriaeth penodol. Ar hyn o bryd y Gronfa hon yw’r 
awdurdod arweiniol yng Ngweithgor Cyfathrebu 
Cronfeydd Pensiwn Cymru Gyfan. 

Undebau Llafur 
Bydd cynrychiolwyr lleol yn tynnu sylw’r aelodau at 
fanylion y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Maent 
hefyd yn helpu yn y trafodaethau o dan 
drosglwyddiadau TUPE er mwyn sicrhau y gellir parhau 
i fanteisio ar y Cynllun lle bynnag y bo modd. 

Fforwm Gwybodaeth Cenedlaethol 
Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle i drafod materion 
cyffredin ac i rannu arferion gorau. Mae cynrychiolaeth 
o Gymunedau a Llywodraeth Leol a’r Pwyllgor 
Pensiynau Llywodraeth Leol yn bresennol ym mhob 
cyfarfod. 

Seminarau 
Mae Swyddogion y Gronfa yn cymryd rhan yn rheolaidd 
mewn seminarau a chynadleddau a gynhelir gan gyrff 
sy’n gysylltiedig â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 

Grŵp Swyddogion Pensiynau De a 

Chanolbarth Cymru 
Mae Swyddogion Pensiynau o’r awdurdodau gweinyddu 
yn yr ardal yn cyfarfod yn rheolaidd i rannu 
gwybodaeth ac i sicrhau eu bod yn dehongli Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol a rheoliadau eraill yn gyson 
â’i gilydd. 

Gwefan 
Ar wefan y Gronfa disgrifir darpariaethau’r Cynllun yn 
syml ac yn gryno ac anogir yr holl staff i’w darllen. Er 
mai cyfathrebu â chleientiaid allanol yw ei phrif nod 
mae cael mynediad at y wefan yn fuddiol iawn i’r staff, 
oherwydd mae’n lle da i gyfeirio ato. 
www.cronfabensiwndyfed.org.uk 

Diogelu Data 
I ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir ar 
gyfrifiaduron, mae Cronfa Bensiwn Dyfed, a 
gweinyddwyd gan Cyngor Sir Caerfyrddin, wedi’i 
gofrestru o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae hyn yn 
gyfle i’r aelodau gadarnhau fod y manylion  
a gedwir amdanynt yn gywir. 

Menter Atal Twyll Cenedlaethol 
Mae gan yr awdurdod hwn ddyletswydd i ddiogelu’r 
cronfeydd cyhoeddus a weinyddir ganddo ac i’r diben 
hwn gall ddefnyddio gwybodaeth ar gyfer atal a 
chanfod twyll. Caiff hefyd rannu’r wybodaeth honno 
gyda chyrff eraill sy’n gweinyddu cyllid cyhoeddus at y 
dibenion hyn yn unig. 

Cyffredinol 
Mae’r Datganiad Polisi hwn yn amlinellu’r dulliau 
cyfathrebu a ddefnyddir gan yr Awdurdod Gweinyddu, 
ond mae gan Aelodau’r Cynllun, Darpar Aelodau’r 
Cynllun a’r Cyflogwyr sy’n rhan o’r Cynllun hefyd rolau a 
chyfrifoldebau i sicrhau eu bod yn cyflwyno 
gwybodaeth angenrheidiol i gynnal sylfaen aelodaeth 
gywir, a hynny o fewn y terfynau amser priodol. 

Adolygu’r Polisi 
Caiff y datganiad hwn ei adolygu os bydd unrhyw newid 
sylweddol ym mholisi cyfathrebu’r Awdurdod, ond 
heblaw hynny caiff ei adolygu o leiaf bob blwyddyn.

www.cronfabensiwndyfed.org.uk
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GEIRFA
Rheolaeth Weithredol - Dull o Reoli Buddsoddiadau sy'n ceisio 
perfformio'n well na'r Meincnod perthnasol drwy Ddyrannu 
Asedau, Amseru'r Farchnad neu Ddewis y Stoc (neu gyfuniad 
o'r rhain). Mae'n gwbl groes i Reolaeth Oddefol. 

Actiwari - Ymgynghorydd annibynnol sy'n rhoi cyngor o ran 
gallu'r gronfa i dalu ei ffordd. Mae'r actiwari'n adolygu asedau a 
rhwymedigaethau'r gronfa bob tair blynedd ac yn cyflwyno 
adroddiad i'r Cyngor Sir, sef yr awdurdod gweinyddu, ar y sefyllfa 
ariannol, ac yn argymell cyfraddau cyfrannu'r cyflogwyr. Gelwir 
hyn yn brisiant actiwaraidd. 

Dosbarth o Asedau - Buddsoddi mewn maes penodol neu fath 
penodol ar fuddsoddi e.e. Ecwitis y DU, Ecwitis tramor, Incwm 
Sefydlog, Arian. 

Elw Meincnod - Yr elw meincnod yw'r elw y byddai Rheolwr y 
Gronfa wedi'i gyflawni heblaw iddo wyro oddi wrth y pwysau a 
roddwyd i bob dosbarth o asedau gan y Panel Buddsoddi ac wedi 
llwyddo i wneud elw ym mhob un o'r dosbarthiadau hyn o 
asedau yn unol â chyfartaledd yr elw a wnaed gan bob Cronfa 
Awdurdod Lleol yn y dosbarthiadau hynny. Mae pwysau 
Meincnod y dosbarthiadau o asedau wedi'u hamlinellu yn y 
Datganiad Strategaeth Fuddsoddi. 

Llywodraethu Corfforaethol - Materion sy'n ymwneud â'r ffordd 
y mae cwmni yn sicrhau ei fod yn rhoi'r pwysigrwydd mwyaf i les 
ei randdalwyr a sut y gall rhanddalwyr ddylanwadu ar reolaeth. 

Ecwitis - Cyfranddaliadau cyffredin mewn cwmnïau Prydeinig a 
chwmnïau tramor a fasnachwyd ar gyfnewidfa stoc 
gydnabyddedig. Mae gan gyfranddalwyr fudd yn elw'r cwmni ac 
fel rheol bydd ganddynt hawl i bleidleisio yng nghyfarfodydd y 
Cyfranddalwyr. 

Gwarannau Llog Sefydlog - Buddsoddir yn bennaf mewn 
stociau'r llywodraeth, sy'n gwarantu cyfradd llog sefydlog. Mae'r 
gwarannau'n fenthyciadau sydd i'w had- dalu ar ddyddiad 
penodol yn y dyfodol ond gellir eu gwerthu ar y Farchnad Stoc 
yn y cyfamser. 

Rheolwr y Gronfa - Unigolyn neu gwmni y mae'r Ymddiriedolwyr 
wedi dirprwyo iddo/iddi y gwaith o fuddsoddi holl asedau cronfa 
neu ran o'r asedau hynny. 

Buddsoddi - Caffael ased at y diben o gynhyrchu incwm ac 
Enillion Cyfalaf i'w berchennog. Ymgynghorydd Buddsoddi 
Unigolyn neu gwmni â chymwysterau proffesiynol y mae ei brif 
fywoliaeth yn seiliedig ar ddarparu cyngor buddsoddi 
gwrthrychol a diduedd i gwmnïau, cronfeydd pensiwn neu 
unigolion a hynny am ffi benodol. 

Dangosyddion y Farchnad - (i) Mae'r symudiadau yn y Farchnad 
Stoc yn cael eu monitro yn barhaus drwy gyfrwng Mynegai o 
brisiau cyfredol detholiad cynrychioliadol o stoc. (ii) Newid yn 
y cyfraddau o ran cyfnewid arian.

Gwerth ar y Farchnad - Y pris a geir o werthu buddsoddiad ar 
ddyddiad arbennig. 

Perfformio'n Well / Tanberfformio - Y gwahaniaeth rhwng elw 
y mae cronfa neilltuol wedi ei ennill ac elw Cronfa 'Gyfartalog' 
neu Fynegai dros gyfnod penodol o amser, h.y. efallai mai targed 
cronfa yw perfformio'n well na Meincnod dros gyfnod o 3 
blynedd. 

Rheolaeth Oddefol - (fe'i gelwir hefyd yn Mynegeio/ Olrhain 
Mynegai) Math o Reolaeth Buddsoddi sy'n anelu at lunio 
Portffolio mewn ffordd sy'n darparu'r un elw ag a ddarperir gan 
Fynegai a ddewiswyd, h.y. mae stociau yn cael eu prynu i 
adlewyrchu cymaint â phosib gyfansoddiad y Mynegai. Mae'n 
gwbl groes i Reolaeth Weithredol. 

Perfformiad - Mesur, sy'n cael ei gyfleu gan amlaf ar ffurf canran, 
sy'n dangos cystal yw llwyddiant cronfa dros gyfnod penodol o 
amser - naill ai mewn termau absoliwt neu wedi ei fesur yn ôl 
Cronfa 'Gyfartalog' neu Feincnod arbennig. 

Mesur Perfformiad - Gwasanaeth a luniwyd i gynorthwyo 
buddsoddwyr i werthuso perfformiad eu buddsoddiadau. Fel 
arfer mae hyn yn cynnwys cymharu perfformiad cronfa gyda 
Meincnod a ddewiswyd a/neu gydag Universe o gronfeydd tebyg. 
Y prif Gwmnïau Mesur Perfformiad yw The WM Company, y mae 
Cronfa Bensiwn Dyfed yn ei ddefnyddio, a CAPS. 

Portffolio - Term torfol am y buddsoddiadau a ddelir mewn 
cronfa, marchnad neu sector. 

Budd-daliadau Cadwedig - Y budd-daliadau pensiwn sy'n 
daladwy i aelod o'r Gronfa ar gyrraedd oedran ymddeol arferol 
sydd wedi stopio cyfrannu o ganlyniad i adael ei waith neu ddewis 
gadael y Cynllun Pensiwn cyn oedran ymddeol arferol. 

Elw - Cyfanswm yr enillion o ddal buddsoddiad am gyfnod 
penodol, yn cynnwys incwm a chynnydd (gostyngiad) yng 
ngwerth y farchnad. 

Risg - Fel arfer mae'n cyfeirio at Amrywiant yr Elw. Rhaid i 
fuddsoddiadau â'r risg mwyaf addo elw uwch na'r 
buddsoddiadau mwy 'sefydlog' cyn y bydd buddsoddwyr yn eu 
prynu. 

Trosglwyddo Gwerth Cyfraniadau - Dyma werth y taliadau 
rhwng cronfeydd pan fydd cyfranwyr yn ymadael â gwasanaeth 
un cyflogwr ac yn penderfynu mynd â gwerth eu cyfraniadau 
pensiwn i gronfa eu cyflogwr newydd. 

Cynnydd/(Gostyngiad) heb ei realeiddio yn y Gwerth ar y 
Farchnad - Y cynnydd (gostyngiad) a fu ers dyddiad y pryniant, 
ar werth ar y farchnad y buddsoddiadau hynny a ddelir ar 
ddiwedd y flwyddyn. 
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Adran Buddsoddiadau 
 

Anthony Parnell 
Rheolwr Pensiwn a Buddsoddiad Gyllidol   

01267 224180 
AParnell@sirgar.gov.uk 

Beverley Owen 
Swyddog Buddsoddi Pensiynau 

01267 224129 
BAOwen@sirgar.gov.uk 

Martin Owens 
Cyfrifydd Cynorthwyol  

01267 224194 
MSOwens@sirgar.gov.uk 

Tina Leigh  
Technegydd Cyfrifon   

01267 224106 
TLeigh@sirgar.gov.uk

Adran Gweinyddu 
 

Kevin Gerard  
Rheolwr Pensiynau   

01267 224157 
KGerard@sirgar.gov.uk 

Martin Morgan 
Dirprwy Rheolwr Pensiynau   

01267 224452 
MMorgan@sirgar.gov.uk 

Mathew James 
Swyddog Cyfathrebu a Hyfforddiant  

 01267 224043 
MaJames@sirgar.gov.uk 

neu yn hytrach 
pensions@sirgar.gov.uk

CYSYLLTU A’R GRONFA

Ymholiadau ynglyn a Aelodaeth a Buddion 

Cyfenw A-G 01267 224903 

Cyfenw H-O 01267 224896 

Cyfenw P-Z 01267 224644 


