
PWYLLGOR PENSIYNAU 
 
DYDD IAU, 11 GORFFENNAF 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Weaver(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Graham Thomas 
 

12 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Dilwar Ali a Lay. 
 
13 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
14 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mai 2019 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
15 :   PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU  
 
Roedd yr adroddiad hwn yn diweddaru'r Pwyllgor ar y cynnydd tuag at sefydlu 
trefniadau buddsoddi cyfun ar gyfer yr wyth cronfa Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
(CPLlL) yng Nghymru o dan oruchwyliaeth Partneriaeth Pensiynau Cymru (PPC). 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod dwy is-gronfa gyntaf Cynllun Cytundebol 
Awdurdodedig y PPC wedi cael eu lansio ym mis Ionawr 2019 gydag asedau o 
oddeutu £4 biliwn. 

 
Byddai is-gronfeydd pellach, yn cwmpasu stociau ecwiti rhanbarthol ac incwm 
sefydlog, yn cael eu lansio yn ystod 2019/20. Cymeradwyodd y Cyd-bwyllgor 
Llywodraethu’r cynigion ar gyfer 4 is-gronfa incwm sefydlog yn ei gyfarfod ar 28 
Mehefin. Ar hyn o bryd, mae gan Gaerdydd asedau gwerth £770 miliwn mewn 
ecwitïau gweithredol a £580 miliwn mewn incwm sefydlog. 

 
Mae Polisi Buddsoddi Cyfrifol yn cael ei ddatblygu gan yr PPC. Cymeradwyodd y 
Cyd-bwyllgor Llywodraethu’r egwyddorion ar gyfer y polisi yn ei gyfarfod ar 27 
Mawrth. Mae polisi drafft wedi'i gylchredeg i'w ystyried gan yr wyth Pwyllgor 
Pensiynau gyda'r bwriad o'i gymeradwyo yng nghyfarfod y Cyd-bwyllgor 
Llywodraethu ar 20 Medi. Mae'r polisi hwn yn bwriadu gosod ymbarél lle gall yr 8 
cronfa datblygu eu Polisi Buddsoddi Cyfrifol eu hunain, gan gynnwys buddsoddi 
mewn tanwydd ffosil. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd y PPC yn ymgynghori ag awdurdodau 
cyfansoddol o leiaf unwaith y mis er mwyn pennu eu gofynion buddsoddi unigol a'u 
dyheadau tymor hwy, gan gynnwys strategaethau sydd naill ai'n bodloni'r gofynion 
buddsoddi cyfrifol awdurdodau cyfansoddol neu mae ganddynt y potensial i sicrhau 
budd o fewn y rhanbarthau a gwmpesir gan awdurdodau cyfansoddol.  Bydd y PPC 
yn defnyddio'r wybodaeth hon i flaenoriaethu'r broses o ddatblygu a lansio atebion 
buddsoddi/cronfeydd yn y dyfodol o fewn y PPC. 



 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Roedd yr Aelodau'n falch bod pob cronfa yn gosod ei lefel ei hun o'r polisi. 
 
Nododd yr Aelodau'r drafodaeth yn y PPC o ran sut y mae'n cyfathrebu ac yn cyfleu 
negeseuon ac roedd hyn yn cael ei ystyried hefyd, ac ystyriwyd bod hyn yn 
ddefnyddiol. 
 
 
PENDERFYNWYD: 
 

I. Nodi'r datblygiadau diweddar yn y broses o sefydlu cronfa fuddsoddi’r PPC. 
 

II. Ystyried y Polisi Buddsoddi Cyfrifol drafft. 
 
 
16 :   DATGANIAD CYFRIFON DRAFFT 2018-19  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai Cyngor Caerdydd, fel yr Awdurdod Gweinyddu, sy'n 
gyfrifol am gynhyrchu'r Datganiad Blynyddol o gyfrifon ar gyfer y Gronfa. Cyflwynwyd 
cyfrifon drafft ar gyfer 2018/19 i'w harchwilio ac fe'u cyflwynwyd i Bwyllgor Archwilio'r 
Cyngor ar 25 Mehefin. Mae'r cyfrifon ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd am 20 
diwrnod gwaith, rhwng 18 Mehefin a 15 Gorffennaf. 

 
Bydd cyfrifon archwiliedig yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio ar 10 Medi a'r 
Cyngor Llawn i'w cymeradwyo ar 12 Medi. Bydd y cyfrifon cymeradwy yn cael eu 
cyhoeddi ar wefan y Cyngor erbyn 15 Medi. Bydd y cyfrifon hefyd yn cael eu cynnwys 
yn Adroddiad Blynyddol y Gronfa ar gyfer 2018/19 a fydd yn cael ei gyflwyno i'r 
Pwyllgor hwn i'w gymeradwyo ar 4 Tachwedd a'i gyhoeddi erbyn 1 Rhagfyr.  Nododd 
yr Aelodau fod yr amserlenni hyn yn gynharach na blynyddoedd blaenorol. 
 
Crynhoir yr Incwm a'r Gwariant ar gyfer y Gronfa ar dudalen 9 o'r cyfrifon. Roedd 
cyfraniadau gan gyflogwyr/gweithwyr yn 6.3% yn uwch nag yn 2017/18. Mae hyn o 
ganlyniad i gynnydd yn y tâl pensiynadwy gwaelodol wedi'i gyfuno â chynnydd grisiog 
mewn cyfraddau cyfraniadau ar gyfer rhai cyflogwyr o 1 Ebrill 2018. Roedd taliadau 
pensiwn misol a oedd yn mynd allan yn 5.3% yn uwch nag yn 2017/18, gan 
adlewyrchu cynnydd yn nifer y pensiynwyr a dibynyddion ynghyd â chynnydd o 3% 
mewn pensiwn yn gysylltiedig â chwyddiant ym mis Ebrill 2018. Arweiniodd 
trosglwyddiadau i mewn ac allan o'r Gronfa at drosglwyddiad net o £4.4 miliwn, yn 
bennaf oherwydd setliad gyda chronfa bensiwn Rhondda Cynon Taf mewn perthynas 
â staff a drosglwyddwyd yn 2015 i'r Cyd-wasanaethau Rheoleiddio a Mabwysiadu a 
reolir gan Gyngor Bro Morgannwg. O ganlyniad, roedd llifau arian parod cyffredinol y 
Gronfa mewn perthynas ag aelodau'r Gronfa yn fewnlif net o £11.5 miliwn yn ystod y 
flwyddyn. 

 
Asedion net olaf y Gronfa ar 31 Mawrth 2019 oedd £2.18 biliwn, cynnydd o 5.4% o 
ffigwr 2018 o £2.07 biliwn. Cafwyd cynnydd o £114 miliwn yng ngwerth marchnad 
buddsoddiadau'r Gronfa a derbyniwyd £27 miliwn fel incwm (a'i ail-fuddsoddi). 

 
Roedd adenillion buddsoddiad cyffredinol y Gronfa dros y flwyddyn ariannol yn 5.1% 
o gymharu â meincnod y farchnad o 5.7%. Roedd teimlad y farchnad yn gwyro o 



optimistiaeth ar ddechrau'r flwyddyn ariannol i besimistiaeth yn y chwarter olaf o 
2018 ac yn ôl i optimistiaeth ar ddechrau 2019, gan adlewyrchu ansicrwydd ynghylch 
ymadawiad y DU o'r UE, newidiadau i gyfeiriad polisïau’r banc canolog a thensiynau 
ariannol oherwydd cysylltiadau masnach yr Unol Daleithiau a Tsieina. 

 
Crynhowyd i Aelodau perfformiad portffolios rheolwyr yn ystod 2018-19 o'i gymharu 
â'u meincnodau, a nodwyd mai'r prif fater oedd rheolwyr y DU a oedd wedi 
tanberfformio yn erbyn eu meincnodau. 
 
Dros y tair blwyddyn ariannol ddiwethaf 2016-19, y derbyniad blynyddol cyfartalog 
oedd 9.6% yn erbyn adenillion meincnod o 10.0%. Dros y 10 mlynedd diwethaf, 
10.5% oedd yr enillion cyfartalog yn erbyn meincnod o 10.6%. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Gofynnodd Aelodau am eglurhad ynghylch a yw'r mewnlif net yn cael ei ail-fuddsoddi 
yn y gronfa.  Dywedodd swyddogion fod hyn yn gywir, bod balansau arian parod yn 
cael eu cadw, hyd at dri mis o bensiynau i'w talu, roedd hyn yn golygu ei fod yn 
weddol sefydlog drwy ail-fuddsoddi dros y flwyddyn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Pwyllgor Archwilio wedi gwneud unrhyw sylwadau 
wrth ystyried yr adroddiad.  Dywedodd y swyddogion nad oeddent wedi nodi unrhyw 
faterion.  Nodwyd bod y dyddiad cau yn newid, felly roedd y Pwyllgor Archwilio wedi 
gweld yr adroddiad ychydig o weithiau.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r 
terfynau amser yn debygol o symud eto dros y 2 flynedd nesaf, felly mae'n bosibl y 
bydd angen ystyried opsiynau cymeradwyo yn y dyfodol. 
 
 
PENDERFYNWYD: Nodi'r Datganiad Cyfrifon drafft ar gyfer y flwyddyn ariannol 
2018-19. 
 
17 :   STRATEGAETH FUDDSODDI A DYRANNU ASEDAU 2019-2020  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn gofyn i'r Pwyllgor gymeradwyo'r 
Dyraniad Asedau Strategol a argymhellwyd gan y Panel Cynghori ar Fuddsoddi ar 
gyfer 2019-20. 

 
Yn ei gyfarfod ym mis Medi 2018, penderfynodd y Panel beidio ag argymell unrhyw 
newidiadau i'r Dyraniad Asedau ond i gynnal adolygiad pellach ar ôl chwe mis. Ym 
mis Mawrth bu'r Panel yn ystyried y cyfleoedd a gyflwynir gan y cronfeydd cyfun a 
lansiwyd gan Bartneriaeth Pensiynau Cymru ym mis Ionawr a'r cynigion sy'n mynd 
rhagddynt ar gyfer is-gronfeydd pellach. Derbyniodd y Panel y newidiadau 
arfaethedig i'r dyraniad yn amodol ar gyngor gan actiwarïaid y Gronfa ar effaith 
risg/gwobr y cynigion. Cadarnhaodd adroddiad i gyfarfod y Panel ar 10 Mehefin nad 
oedd unrhyw effeithiau materol ar y proffil risg/gwobrwyo a chytunodd y Panel i 
argymell y dyraniad diwygiedig i'r Pwyllgor. 

 
Dangosir y dyraniad a argymhellwyd gan y Panel ar gyfer 2019-20 yn Atodiad 2 yr 
adroddiad. Mae'r dyraniad yn cynnwys penderfyniad y Pwyllgor i fuddsoddi 10% o 
asedau'r Gronfa mewn cronfa olrhain carbon isel.  

 



Os caiff ei gymeradwyo, bydd y dyraniad diwygiedig yn cael ei weithredu fesul cam 
yn ystod weddill y flwyddyn galendr, yn amodol ar y PPC yn lansio'r is-gronfeydd 
ychwanegol sydd eu hangen. 
 
Hysbyswyd yr Aelodau, pe baent yn cael eu cymeradwyo, y byddai £220 miliwn yn 
cael ei drosglwyddo i olrhain carbon isel dros y misoedd nesaf. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Roedd aelodau o'r farn y dylid rhoi cyhoeddusrwydd i'r broses o drosglwyddo arian i 
gronfeydd carbon isel. 
 
 
PENDERFYNWYD: 
 
I. Cymeradwyo'r Dyraniad Asedau Strategol a argymhellir gan y Panel Cynghori 

ar Fuddsoddi. 
 

II. Nodi bod gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau’r awdurdod o dan Gynllun 
Dirprwyaethau'r Cyngor i wneud trefniadau i weithredu'r diwygiadau a 
gymeradwywyd. 

 
18 :   YMGYSYLLTU Â'R RHEOLEIDDIWR PENSIYNAU  
 
Hysbyswyd yr Aelodau bod y Rheoleiddiwr Pensiynau wedi bod yn gyfrifol am 
gynlluniau pensiwn y sector cyhoeddus (gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol) ers 2015. Yn ystod 2018 cyhoeddodd y Rheoleiddiwr Pensiynau y byddent yn 
cynnal adolygiad o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol drwy ymgysylltu â sampl o 
awdurdodau gweinyddu'r Cynllun. Dewiswyd awdurdodau i gwmpasu'r ystod o 
feintiau cronfeydd a lledaeniad daearyddol o fewn y Cynllun, nid oherwydd unrhyw 
bryderon am weinyddu'r arian penodol hwnnw. Cafodd Caerdydd ei chynnwys yn yr 
adolygiad – unig gronfa Cymru yn y sampl. 

 
Cytunwyd ar amserlen o gyfarfodydd rhwng gweithwyr achos y Rheoleiddiwr 
Pensiynau a swyddogion y Cyngor, yn cwmpasu meysydd yr oedd y Rheoleiddiwr 
Pensiynau am adolygu'n fanwl. Roedd y cyfarfodydd yn gyfuniad o gyfarfodydd 
wyneb yn wyneb a galwadau cynadledda rhwng 28 Tachwedd 2018 a 4 Ebrill 2019. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gweithwyr achos y Rheoleiddiwr Pensiynau wedi 
edrych yn fanwl ar gadw cofnodion, cofrestrau risg, cyfathrebu ag Aelodau, 
gwybodaeth y Bwrdd Pensiynau a seiber-ddiogelwch.  Y themâu a nodwyd oedd bod 
disgwyl i'r Pwyllgor Pensiynau benderfynu ar bolisïau a gweithdrefnau; bydd 
Swyddogion yn adolygu'r hyn sydd ei angen ac yn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Pensiynau 
i'w gymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.  Cyfeiriwyd hefyd at y Strategaeth Gweinyddu 
Pensiynau, a bydd y Rheoleiddiwr Pensiynau yn llunio adroddiad cryno ac y byddai 
hwn yn cael ei gyflwyno gerbron Pwyllgor yn y dyfodol er gwybodaeth. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y broses ymgysylltu bellach wedi'i chwblhau ac mai 
dim ond ychydig o gamau gweithredu oedd ar ôl i ymdrin â hwy. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 



Gofynnodd yr Aelodau beth yr ydym yn ei wneud eisoes o ran y Strategaeth 
Gweinyddu Pensiynau a beth yw'r goblygiadau.  Dywedodd swyddogion ei fod yn 
ymwneud â dogfennu'r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud a gosod gweithdrefnau o ran 
ymgysylltu â chyflogwyr eraill, rhwymo terfynau amser, eglurder ynghylch rolau a 
chyfrifoldebau ac ati.  Mae'r trefniadau presennol yn anffurfiol felly roedd yn 
ymwneud â'u ffurfioli’n unig.  Mae'r ffurfioli hwn yn ddewisol ond mae'r Rheoleiddiwr 
Pensiynau yn ei ystyried fel arfer gorau. Pan ddatblygir strategaeth, bydd angen ei 
hadolygu, ei monitro a rhoi adroddiad arni o ran canlyniadau. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor Pensiynau sy'n adolygu ei bolisïau ei hun 
yn agwedd bwysig ar hyn, ond bydd angen iddo gytuno ar bolisi gordalu ac adfer fel 
rhan o gysoni, ac mae gwaith ar hynny'n mynd rhagddo ar hyn o bryd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pryd y byddai hyn yn dod yn ôl i'r Pwyllgor ac fe'u cynghorwyd 
y byddai hynny cyn diwedd y flwyddyn ariannol.  Roedd swyddogion o'r farn y gellid 
cynnal Fforwm Cyflogwyr ym mis Tachwedd, ac y byddai ymgynghoriad yn dechrau 
ym mis Hydref; gallai hyn fod ar yr agenda a byddai'n gyfle da i 
ymgynghori/ymgysylltu. 
 
PENDERFYNWYD: I nodi casgliad y broses ymgysylltu’r Rheoleiddiwr Pensiynau. 
 
19 :   COFNODION Y BWRDD PENSIYNAU LLEOL  
 
Nodwyd. 
 
20 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD: Mae'r eitem ganlynol yn gyfrinachol ac wedi'i heithrio rhag cael ei 
chyhoeddi gan ei bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir ym 
mharagraff 14 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972.  Gall y cyhoedd cael eu gwahardd o’r cyfarfod ar gais y Pwyllgor yn unol 
ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn ystod trafodaethau ar yr eitemau 
hyn. 
 
21 :   COFNODION Y PANEL CYNGHORI AR FUDDSODDI  
 
Nodwyd. 
 
22 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
23 :   DATE OF NEXT MEETING  
 
Byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal yn yr Hydref, gyda dyddiad i'w gadarnhau. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 5.35 pm 
 


