
 
 

PWYLLGOR PENSIYNAU 
 
DYDD LLUN, 17 MAI 2021 
 
Yn 
bresennol: 

 
Cynghorydd Weaver (Cadeirydd),  
Cynghorwyr Dilwar Ali a/ac Howells 
 

  
  
 

16 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Lay. 
 
17 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
18 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2021 fel 
cofnod cywir.  
 
 
19 :   CYNLLUN BUSNES 2021/22  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr Adran Bensiynau yn Neuadd y Sir yn gweinyddu'r 
Gronfa Bensiwn o ddydd i ddydd.  Mae'r Adran yn cyflawni amrywiaeth o 
swyddogaethau gan gynnwys cadw cofnodion aelodau a gedwir ar y system Altair, 
darparu gwybodaeth i aelodau'r Gronfa, cyfrifo a thalu budd-daliadau i aelodau'r 
Gronfa a rhoi cyngor i gyflogwyr y Gronfa.  

 
Darparwyd copi o Gynllun Busnes 2021/22 i'r Aelodau.   Cyflwynwyd y Cynllun 
Busnes i gyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol ar 27 Ebrill 2021 i'w adolygu.  Diben y 
Cynllun Busnes yw nodi'r pwyntiau gweithredu allweddol ar gyfer gweinyddu'r Gronfa 
dros y flwyddyn ariannol nesaf yng nghyd-destun nodau ac amcanion y Gronfa yn y 
tymor hwy.  Mae'r Cynllun hefyd yn cynnwys ystadegau aelodaeth ar gyfer y tair 
blynedd presennol a blaenorol.  

 
Mae'r Cynllun yn amlinellu blaenoriaethau gwaith allweddol y Gronfa dros y deuddeg 
mis nesaf yn ogystal â'r hyn a gyflawnwyd dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf.  

 
Mae'r Cynllun yn cynnwys cyllideb gryno ar gyfer 2021/22, lle:   

 
Dyma ffynonellau incwm y Gronfa:  

- cyfraniadau cyflogwyr a gweithwyr 
- adenillion buddsoddi ar ffurf incwm a thwf cyfalaf  

 
Mae gwariant y Gronfa yn cynnwys:  

-  talu buddion pensiwn  
-  treuliau rheoli buddsoddi  



-  treuliau gweinyddu a llywodraethu  
 

Mae'r gyllideb yn rhagdybio sefyllfa "niwtral o ran llif arian" lle cafodd cyfraniadau 
fudd-daliadau cyfatebol a dalwyd a threuliau gweinyddu.  

 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 
Gofynnodd yr Aelodau a yw'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf 
am berfformiad.   Dywedodd swyddogion eu bod yn gwneud hynny, drwy 
adroddiadau'r Diweddariad Gweinyddu ac maent hefyd wedi gweld y cynllun busnes.    
 
Ychwanegodd swyddogion fod y cynllun hwn yn ceisio sicrhau heriau o'n blaenau yn 
y dyfodol.   O ran adnoddau, eglurodd Swyddogion fod ymgynghori ag Undebau 
Llafur ar fin digwydd.  
 
PENDERFYNWYD i gymeradwyo'r Cynllun Busnes ar gyfer 2021/22. 
 
20 :   PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU  
 
Rhoddodd swyddogion y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y cynnydd tuag at 
sefydlu trefniadau buddsoddi cyfun ar gyfer yr wyth cronfa CPLlL yng Nghymru o dan 
oruchwyliaeth Partneriaeth Pensiynau Cymru.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod daliadau'r Gronfa yn Is-gronfeydd y PPC ar 31 
Mawrth 2021 yn £862.3 miliwn gyda daliadau yn y Cronfeydd unigol fel a ganlyn :-  

i. Cronfa Ecwitïau Cyfleoedd y DU - £230.3 miliwn.  
ii. Cronfa Credyd Aml-Ased - £153.4 miliwn  
iii. Cronfa Bondiau Llywodraeth Fyd-eang - £252.5 miliwn   
iv. Cronfa Gredyd Fyd-eang - £226.1 miliwn   

 
Yn dilyn cymeradwyaeth y Pwyllgor Pensiwn yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd 2020, 
mae penodi Rheolwr Pontio i hwyluso'r broses o drosglwyddo mandadau Ecwiti 
Rhanbarthol presennol y gronfa i is-gronfeydd Byd-eang PPC bron wedi'i gwblhau. Y 
prisiad ar 31 Mawrth 2021 o asedau'r gronfa i'w trosglwyddo i Is-gronfeydd Ecwiti 
Byd-eang PPC yw £689 miliwn a disgwylir i'r trosglwyddiad hwn ddigwydd yn ystod 
mis Mehefin 2021.  Mae Russell Investments wedi cadarnhau y bydd is-gronfa 
Cyfleoedd Byd-eang PPC yn elwa o'u troshaen datgarboneiddio o 31 Mawrth 2021 
ymlaen.  Bydd hyn yn cael ei weithredu drwy eu Fframwaith Gweithredu Portffolio 
Uwch sy'n targedu gostyngiad o 25% mewn ôl troed carbon o'i gymharu â'r meincnod 
is-gronfeydd (Mynegai'r Byd i Bob Gwlad MSCI).  Mae Baillie Gifford, sy'n un o'r is-
reolwyr yn y Gronfa Twf Byd-eang, wedi datblygu eu cynigion i sicrhau bod eu 
portffolio yn cydymffurfio â Chytundeb Paris 2015.   
 
Mae cynigion PPC ar gyfer is-gronfa Ecwitïau Marchnadoedd newydd yn destun 
adroddiad ar wahân ar yr agenda gyda lansiad yr hydref ar gyfer yr is-gronfa hon a 
ddisgwylir.  Ar hyn o bryd mae gan y Gronfa asedau gwerth cyfanswm o £127 miliwn 
mewn ecwiti Marchnadoedd Sy'n Dod i'r Amlwg.  
 
Mae gwaith a arweinir gan swyddogion hefyd wedi parhau o ran opsiynau ar gyfer 
Cronfeydd Marchnad Breifat PPC a fydd yn cwmpasu asedau Eiddo, Dyled Breifat, 
Ecwiti Preifat a Seilwaith. Mae'r ffocws cychwynnol wedi bod ar y strwythur(au) 
priodol lle gall y PPC ddal asedau'r Farchnad Breifat. Dyledion a Seilwaith Preifat 



yw'r dosbarthiadau asedau o hyd gyda'r ffocws cychwynnol ar ddatblygu cyfleoedd 
buddsoddi sy'n ddosbarthiadau asedau nad yw'r gronfa hon wedi buddsoddi ynddynt 
ar hyn o bryd.  Bydd opsiynau PPC ar gyfer Buddsoddiadau Eiddo a Thegwch Preifat 
yn dilyn camau pellach. Unwaith y bydd yr opsiynau ar gyfer Cronfeydd PPC yn y 
meysydd hyn yn cael eu datblygu ymhellach, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r 
Pwyllgor Pensiynau i gymeradwyo unrhyw fuddsoddiad neu drosglwyddo asedau i'r 
PPC yn y dyfodol. 

 
Mae is-grŵp Swyddogion Buddsoddi Cyfrifol y Cynllun hefyd wedi parhau i gyfarfod.  
Mae polisi Risg Hinsawdd wedi'i ddiweddaru wedi'i ddosbarthu'n ddiweddar i roi 
sylwadau arno gyda'r bwriad y bydd y polisi hwn yn cael ei gymeradwyo yng 
nghyfarfod Cyd-bwyllgor Llywodraethu mis Gorffennaf 2021. Bydd un o 
ddigwyddiadau hyfforddi'r PPC ar gyfer 2021/22 yn canolbwyntio ar Fuddsoddi 
Cyfrifol 
 
Roedd copi o Gynllun Busnes PPC ar gyfer 2021-24 wedi'i ddarparu i'r Aelodau. 
Mae'r PPC wedi gofyn i Awdurdodau Cyfansoddol gymeradwyo'r Cynllun Busnes yn 
unigol.  Mae'r Cynllun Busnes yn ddogfen strategol lefel uchel ac mae'n cynnwys 
adrannau ar :-  

 
v. Cyflwyniad a Chefndir i'r PPC 
vi. Y strwythur Llywodraethu gan gynnwys manylion ei amcanion 

llywodraethu a mecanweithiau ymgysylltu'r PPC ac amlder yr 
ymgysylltu hwn. 

vii. Dull y Cynllun o Reoli Risg.  
viii. Amcanion, Credoau a Pholisïau'r PPC 
ix. Cynlluniau Gwaith PPC wedi'u rhannu dros y tair blynedd ariannol a 

gwmpesir gan y Cynllun Busnes 
x. Cynlluniau Hyfforddiant PPC 
xi. Golwg lefel uchel ar Gyllideb y Cynllun  
xii. Disgrifiad byr o is-gronfeydd y PPC   
xiii. Manylion cyswllt 

 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd bwriad i benodi cynrychiolydd o'r Cynllun i eistedd ar 
Gyd-bwyllgor y PPC.  Esboniodd swyddogion y bydd y PPC yn ceisio diweddaru'r 
cytundeb rhyng-awdurdod fwyfwy i hwyluso hyn a byddai diweddariad yn cael ei 
ddarparu yn ystod y misoedd nesaf. 
 
PENDERFYNWYD – y byddai’r Pwyllgor:- 
 

1. Yn nodi'r datblygiadau diweddar yn y broses o sefydlu cronfa fuddsoddi’r PPC. 
 

2. Yn cymeradwyo Cynllun Busnes PPC 2021-2024 
 

 
 
 
 
 



21 :   Y GOFRESTR RISGIAU  
 
Dywedodd swyddogion wrth yr Aelodau fod Cofrestr Risg ar gyfer y Gronfa Bensiwn 
yn cael ei chynnal fel rhan o'r broses Rheoli Risg Corfforaethol.  Mae'r Gofrestr yn 
ymdrin â phob agwedd ar reoli'r Gronfa gan gynnwys Buddsoddiadau, Ariannu, 
Llywodraethu a Gweinyddu.  

 
Caiff y Gofrestr Risg ei hadolygu'n rheolaidd gan swyddogion y Gronfa ac fe'i 
cyflwynir hefyd i'r Bwrdd Pensiwn Lleol i'w hadolygu.  Roedd y Gofrestr Risg 
bresennol wedi'i hatodi fel Atodiad 1 ac fe'i hadolygwyd gan y Bwrdd Pensiwn yn ei 
gyfarfod ar 27 Ebrill 2021.  Roedd y Matrics Risg safonol a ddefnyddiwyd ar gyfer y 
Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'i atodi fel Atodiad 2.  
 
Cyflwynwyd y Gofrestr Risg yn flaenorol i'r Pwyllgor Pensiwn yn ei gyfarfod ar 8 
Chwefror 2021 felly canolbwyntiodd y diweddariad hwn ar newidiadau i'r gofrestr o'i 
gymharu â'r fersiwn a gyflwynwyd i gyfarfod blaenorol y Pwyllgor.  

 
Mae Risg P18 wedi'i diweddaru i adlewyrchu'r gwaith o dynnu'r rheoliadau Cap Talu 
Ymadael arfaethedig yn ôl ond gan fod disgwyl rheoliadau pellach ar gyfer y maes 
hwn yn y dyfodol nid yw'r risg hon wedi'i chau.  

 
Mae risg newydd, P21, ar gyfer newid yn yr hinsawdd a risg Amgylcheddol, 
Cymdeithasol a Llywodraethu wedi'i hychwanegu at y Gofrestr Risg.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn ei bod yn arfer da gweld hyn yn y Pwyllgor mewn cyfarfod 
cyhoeddus.  
 
PENDERFYNWYD: nodi'r Gofrestr Risg.  
 
22 :   COFNODION Y BWRDD PENSIWN LLEOL  
 
Nodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd Pensiynau Lleol a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2021. 
 
23 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD Bod y ddwy eitem ganlynol yn gyfrinachol ac wedi'u heithrio rhag 
cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir 
ym mharagraff 14 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth 
Leol 1972.  Gellir eithrio'r cyhoedd o'r cyfarfod drwy benderfyniad y Pwyllgor yn unol 
ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 wrth drafod yr eitemau hyn.  
 
 
 
24 :   COFNODION Y PANEL CYNGHORI AR FUDDSODDI  
 
PENDERFYNWYD:  Nodi cofnodion cyfarfod y Panel Cynghori ar Fuddsoddi a 
gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr 2020. 
 
 
 



25 :   IS-GRONFA MARCHNADOEDD SY'N DOD I'R AMLWG Y PPC  
 
PENDERFYNWYD: cymeradwyo a nodi'r argymhellion perthnasol yn yr adroddiad.  
 
26 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
27 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
5pm ar 12 Gorffennaf 2021. 
 
 
Y cyfarfod i ben ar 5.35 pm 
 

 


