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1. Cyflwyniad  
 
1.1 Dan Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Arian) 2009 

(OS 2009 Rhif 3093) rhaid i Gronfeydd Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 
gyhoeddi Datganiad Egwyddorion Buddsoddi (SIP) sy’n gorfod cynnwys polisi’r 
Gronfa ar y canlynol: 

 

• Y mathau o fuddsoddiadau a ddelir; 
 

• Y cydbwysedd rhwng y gwahanol fathau o fuddsoddiadau; 
 

• Risg, gan gynnwys y ffyrdd y caiff risgiau eu mesur a’u rheoli; 
 

• Yr elw disgwyliedig ar fuddsoddiadau; 
 

• Realeiddio buddsoddiadau; 
 

• I ba raddau (os o gwbl) y rhoddir ystyriaeth i faterion cymdeithasol, 
amgylcheddol neu foesol o safbwynt dethol, cadw a realeiddio 
buddsoddiadau; 

 

• Ymarfer yr hawliau (gan gynnwys hawliau pleidleisio) sydd ynghlwm wrth 
fuddsoddiadau, os oes gan yr awdurdod unrhyw bolisi o’r fath; a 

 

• Rhoi benthyg stoc. 
 
1.2 Mewn ymateb i adroddiad y Trysorlys Updating the Myners Principles: A Response 

to Consultation (Hydref 2008), mae gofyn i awdurdodau gweinyddu’r CPLlL baratoi, 
cyhoeddi a chynnal datganiadau o gydymffurfio yn erbyn set o chwech o 
egwyddorion ar gyfer buddsoddiadau cronfeydd pensiwn, llywodraethu cynlluniau, 
datgelu ac ymgynghori. Mae’r egwyddorion hyn wedi’u mabwysiadu gan CLG (adran 
y llywodraeth ganol sydd â’r cyfrifoldeb dros oruchwylio’r CPLlL) a disodlant y deg 
egwyddor gan Myners a gyhoeddwyd yn 2001 (gweler Atodiad A).  

 
1.3 Caiff y SIP ei adolygu’n rheolaidd a’i ddiweddaru fel y bo’r angen. 
 
1.4 Bydd copi o’r SIP yn cael ei roi i unrhyw barti sydd â diddordeb os gwneir cais 

amdano. 
 
2. Cyfrifoldeb Cyffredinol 
 
2.1 Y Cyngor Sir yw’r corff statudol dynodedig sy’n gyfrifol am weinyddu Cronfa Bensiwn 

Powys ar ran ei gyrff derbyniedig a rhestredig cyfansoddol. 
 

2.2 Mae gan aelodau etholedig ddyletswydd ymddiriedol i’r Gronfa, aelodau’r cynllun a 
threthdalwyr y cyngor lleol yng nghyswllt y CPLlL. Caniateir dirprwyo swyddogaethau 
i Swyddogion ond cadwant y cyfrifoldeb cyffredin dros reoli’r gronfa a’i strategaeth 
fuddsoddi a’r penderfyniadau unigol am fuddsoddiadau. Mae’r Cyngor Sir yn gyfrifol 
am bennu’r polisi buddsoddi, am benodi unigolion addas i weithredu’r polisi hwnnw 
ac am fonitro ac adolygu buddsoddiad a pherfformiad. 
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2.3 Mae’r Rheoliadau Buddsoddi yn caniatáu penodi un neu ragor o reolwyr buddsoddi i 

reoli’r gronfa ar eu rhan, cyn belled ag y bo’r rheolwyr buddsoddi wedi’u cymhwyso’n 
briodol drwy eu gallu a’u profiad ymarferol o faterion ariannol i wneud 
penderfyniadau am fuddsoddi ar eu rhan, a’u bod yn cydymffurfio â gofynion penodol 
eraill y rheoliadau.   

 
2.4 Mae gofyn i Awdurdodau Gweinyddu gymryd cyngor priodol i’w galluogi i gyflawni eu 

rhwymedigaethau. Diffinnir “cyngor priodol” yn y rheoliadau fel ‘cyngor gan unigolyn 
y credir yn rhesymol ei fod yn gymwys drwy ei allu a’i brofiad ymarferol o faterion 
ariannol’. 

 
2.5 Mae’r Cyngor Sir wedi dirprwyo’r cyfrifoldebau gwneud penderfyniadau i’r Pwyllgor 

Pensiynau a Buddsoddiadau. Mae’r Pennaeth Cyllid a chynghorwyr cronfeydd 
allanol yn cynnig cefnogaeth gynghorol. Mae’r Pwyllgor wedi cyfethol dau aelod nad 
oes ganddynt bleidlais, un cynrychiolydd staff wedi’i enwebu gan yr Undebau Llafur 
ac un cynrychiolydd a enwebir gan Gyflogwyr y Cyrff Allanol.    

 
2.6 Gwneir penderfyniadau sy’n effeithio ar strategaeth fuddsoddi’r Gronfa gyda chyngor 

priodol gan gynghorwyr y Gronfa. Unigolion neu sefydliadau sydd â’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r adnoddau angenrheidiol yn unig sy’n gwneud penderfyniadau sy’n 
effeithio ar y gronfa. Bydd aelodau’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau yn 
sicrhau eu bod yn cael hyfforddiant pryd bynnag yr ystyrir bod hynny’n briodol, er 
mwyn galluogi iddynt werthuso’n feirniadol unrhyw gyngor a gânt. 

 
2.7 Mae gan y Cyngor Sir drefniadau wedi’u sefydlu ar gyfer darparu cyngor arbenigol 

yng nghylch materion actwaraidd (gan gynnwys y prisiad teirblwydd) a materion 
buddsoddi (gan gynnwys dyrannu asedau a phenodi rheolwyr).  

 
2.8 Mae’r Cyngor Sir wedi penodi arbenigwyr annibynnol i ddarparu cyngor buddsoddi 

ac actwaraidd ac mae’n barod i dalu ffioedd digonol i ddenu ystod eang o’r ddau fath 
o ddarparwr wrth dendro. 

 
2.9 Bydd y Cyngor Sir yn defnyddio dulliau addas o asesu’r cyngor a geir gan ei 

gynghorwyr o safbwynt ei gyfraniad i’r broses gwneud penderfyniadau. 
 
3. Amcanion Buddsoddi 
 
3.1 Dyma amcanion buddsoddi tymor hir y gronfa: 
 

• Sicrhau’r elw gorau ar fuddsoddiad dros y tymor hir gyda lefel risg dderbyniol. 
 

• Sicrhau bod asedau digonol ar gael yn rhwydd i dalu’r ymrwymiadau pan 
maent yn daladwy. 

 

• Anelu at sefydlogrwydd tymor hir yng nghyfraddau cyfraniadau cyflogwyr. 
 

• Sicrhau a chynnal y lefelau ariannu ar, neu’n agos i, 100% o ymrwymiadau’r 
Gronfa. 
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3.2 Mae risg yn bennaf yn ymwneud â phosibilrwydd cael diffyg yn y Gronfa neu 
gynnydd sylweddol, neu gyfnewidioldeb, yng nghyfraddau cyfraniadau cyflogwyr i’r 
dyfodol. 

 
3.3 Er bod sefydlogrwydd cyfradd y cyflogwyr yn cael blaenoriaeth uchel, mae’r gost 

absoliwt i’r cyflogwr hefyd yn bwysig. Mae hyn yn golygu: 
 

• Y bydd cost gweinyddu’r Gronfa yn cael ei chyfyngu drwy fabwysiadu’r arfer 
rheoli gorau 

 

• Y bydd cyflogwyr yn mabwysiadu polisïau priodol yn y meysydd hynny lle mae 
ganddynt ddisgresiwn a lle mae costau eu gweithredoedd yn syrthio ar y 
Gronfa; 

 

• Bydd y Gronfa, cyn belled ag y bo’n ymarferol bosibl, a drwy Actwari’r Gronfa, 
yn osgoi croes-gymhorthdal rhwng cyflogwyr unigol y Gronfa; 

 

• Bydd polisi buddsoddi cyffredinol y Gronfa yn anelu at elw neilltuol ar 
fuddsoddiad yng nghyswllt twf yr ymrwymiadau. Mae hyn yn golygu y bydd y 
Gronfa yn cymryd risg weithredol reoledig sy’n berthynol i’w phroffil 
ymrwymiadau. 

 
4. Y mathau o fuddsoddiadau a ddelir 
 
4.1 Mae’r Cyngor Sir yn ceisio cyflawni ei amcanion buddsoddi drwy fuddsoddi mewn 

cyfuniad addas o asedau ariannol a real. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod yr elw ar 
asedau real, er yn fwy dros y tymor hir na’r elw ar asedau ariannol, yn debygol o fod 
yn fwy cyfnewidiol. Dylai cyfuniad ar draws dosbarthau’r asedau, fodd bynnag, 
ddarparu’r lefel elw sy’n ofynnol gan y gronfa i fodloni ei hymrwymiadau ar lefel risg 
dderbyniol ac ar lefel gost dderbyniol.  

 
4.2 Wrth wneud penderfyniadau am y dyraniad asedau bydd y Cyngor Sir yn ystyried y 

dosbarthau asedau canlynol: 
 

• Ecwitïau’r DU 

• Ecwitïau Tramor 

• Ecwiti Preifat 

• Eiddo  

• Gwarannau Llogau Sefydlog 

• Gwarannau wedi’u Cysylltu â Mynegai 

• Arian  

• Asedau eraill, megis cronfeydd ymddiogelu (hedge funds). 
 
4.3 Wrth wneud ei benderfyniadau am y dyraniad asedau bydd y Cyngor Sir: 
 

• Yn cymryd cyngor priodol gan gynghorwyr annibynnol, arbenigol ac yn rhoi 
ystyriaeth i ddymunoldeb cael cyngor yn seiliedig ar astudiaeth o asedau / 
ymrwymiadau.   

 

• Yn ystyried i ba raddau y dylai’r asedau gydweddu â’r ymrwymiadau.  
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• Yn ystyried elw pa mor gyfnewidiol y mae’n barod i’w dderbyn 
  

• Yn penderfynu ar y rhaniad rhwng ecwitïau a bondiau cyn rhoi ystyriaeth i 
unrhyw ddosbarth asedau arall. 

 

• Yn rhoi ystyriaeth ddyledus i ba mor addas ac amrywiol yw’r buddsoddiadau.  
 
5. Y cydbwysedd rhwng y gwahanol fath o fuddsoddiadau 
 
5.1 Y dyraniad asedau strategol presennol yw 65% yn ceisio elw a 35% yn lleihau risg. 

Penderfynwyd ar y strategaeth hon gyda chymorth ein Cynghorwyr Buddsoddi.    
 
5.2 Mae rheolwr goddefol y Gronfa yn gyfrifol am gynnal y dyraniad asedau cyffredinol o 

fewn y goddefiannau y cytunwyd arnynt ar gyfer y meincnod strategol. Mae’r 
dyraniad asedau’n cael ei ail-gydbwyso os yw’r dyraniadau asedau wedi symud y tu 
hwnt i’r ystodau y cytunwyd arnynt. 

 
5.3 Mae’r meincnod strategol presennol fel a ganlyn. 
 
 Dyraniad Asedau 
 

Dosbarth Asedau Meincnod  
% 

Mynegai Meincnod 

Ecwitïau’r DU   27 Cyfrannau i gyd FTSE 
Ecwitïau Tramor 23  
Ewrop heb 
gynnwys y DU 

6 Mynegai Ewrop Ddatblygedig yr Holl Fyd FTSE heb 
gynnwys y DU  

UDA 14 Mynegai Ewrop Ddatblygedig yr Holl Fyd FTSE heb 
gynnwys y DU   

Japan 2 Mynegai Japan yr Holl Fyd FTSE  
Dwyrain Pell heb 
gynnwys Japan 

1 Mynegai Asia Pas Datblygedig yr Holl Fyd FTSE 
heb gynnwys Japan 

Marchnad sy’n 
amlygu 

0 Mynegai Buddsoddadwy IFCI heb gynnwys 
Malaysia 

Bondiau 35  
Giltiau’r DU  2 Mynegai Stociau i Gyd Giltiau’r DU FTSE  
Giltiau Ewrop 4 Mynegai Bond Llywodraeth Ewro Citigroup  
Byd heb gynnwys 
Giltiau Ewrop 

0 Mynegai Bond Llywodraeth y Byd ddim EMU 
Citigroup  

Bondiau 
Corfforaethol y DU 

13 Mynegai Ddim Giltiau Sterling IBoxx  

wedi’u Cysylltu â 
Mynegai’r DU  

16 Mynegai dros 5 Mlynedd Cysylltiedig â Mynegai’r 
DU Gwarannau’r Llywodraeth FTSE-A  

Eiddo 10  
DU  5 PUT Cydbwysedig PPF y DU IPD 
Tramor  5 RPI y DU 
Ecwiti Preifat 5 MSCI AC y Byd heb gynnwys y DU  
Cyfanswm  100  
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6. Risg 
 
6.1  Mae’r Pwyllgor yn cydnabod bod risg yn rhan annatod o unrhyw weithgaredd 

buddsoddi ac mae’n ceisio rheoli lefel y risg y mae’n ei chymryd yn briodol. 
 
6.2  Mae’r risg weithredol i’r Gronfa yn cael ei lleihau: 
 

• Drwy ddefnyddio ceidwad proffesiynol, trydydd parti, allanol, rheoledig i ofalu 
am yr asedau. 

 

• Drwy sefydlu trefniadau contract ffurfiol gyda rheolwyr buddsoddi. 
 

• Drwy gael mynediad i wasanaeth archwilio mewnol Cyngor Sir Powys. 
 

• Drwy fod gweithgareddau Rheolwyr y Gronfa yn cael eu llywodraethu gan 
Gytundebau Rheoli Buddsoddiadau. Disgwylir i Reolwyr y Gronfa ystyried yr 
egwyddorion a’r gofynion deddfwriaethol hyn, yn benodol Rheoliadau CPLlL 
(Rheoli a Buddsoddi Arian) 1998 (OS 1998 Rhif 1831). 

 

• Drwy fod â chytundebau ffurfiol wedi’u sefydlu gyda chyrff derbyniedig.    
 
6.3  Caiff y risgiau buddsoddi i’r gronfa eu rheoli drwy: 
 

• Amrywiaeth yn y mathau o fuddsoddiadau 
 

• Amrywiaeth yn y rheolwyr buddsoddi 
 

• Gosod meincnod penodol i’r Gronfa wedi’i hysbysu gan fodelu ymrwymiadau 
Ased-Ymrwymiad. 

 

• Penodi cynghorwyr proffesiynol annibynnol. 
 

• Bod Rheolwyr y Gronfa sy’n arbenigwyr penodedig yn cael meincnodau 
perfformiad clir a’r atebolrwydd mwyaf posibl am berfformiad yn erbyn y 
meincnodau hynny dros amserlenni priodol.  

 

• Bod gofyn i Reolwyr y Gronfa weithredu mesurau rheoli risg priodol a 
gweithredu yn y fath fodd fel bod y tebygolrwydd o beidio â chyrraedd y 
targed perfformio yn cael ei gadw o fewn cyfyngiadau derbyniol diffiniedig. 

 
 
6.4  Caniateir i reolwyr y gronfa ddefnyddio offerynnau ariannol awdurdodedig mewn 

amgylchiadau priodol ar ôl trafod a chael cymeradwyaeth ymlaen llaw. Ni wrthodir 
cymeradwyaeth heb gyfiawnhad clir. 

 
6.5  Darperir ystadegau i fesur perfformiad y Gronfa gan The WM Company yn 

chwarterol, yn flynyddol a bob 3, 5 a 10 mlynedd er mwyn caniatáu monitro rheolaidd 
yn erbyn y meincnodau rhagnodedig ac yn erbyn grwpiau cymheiriaid.  

 
6.6  Mae gofyn i Reolwyr y Gronfa gynhyrchu adroddiad buddsoddi chwarterol a 

mynychu cyfarfodydd y Cyngor Sir fel sy’n briodol. 
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6.7  Mae’r cynghorydd buddsoddi annibynnol sy’n mynychu pob cyfarfod o’r Pwyllgor 

Pensiynau a Buddsoddiadau yn cynhyrchu adroddiad ar wahân ar berfformiad 
buddsoddiadau bob chwarter, yn seiliedig ar y perfformiad a gyfrifwyd gan WM. 

 
6.8  Mae’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau yn monitro perfformiad buddsoddiadau’r 

Gronfa yn rheolaidd mewn termau absoliwt ac yn erbyn y meincnodau penodol a 
osodwyd. Cynhelir adolygiad o’r meincnodau cyffredinol, neu’r meincnodau sy’n 
benodol i ddosbarthau asedau os ystyria’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau fod 
hynny’n briodol. 

 
6.9 Mae’r Cyngor Sir yn gofyn i’r rheolwyr buddsoddi ddarparu manylion y taliadau 

comisiwn a wnânt ar drafodion asedau (gan gynnwys comisiynau meddal os yn 
berthnasol) a sut y maent yn asesu eu heffeithlonrwydd masnachol cyffredinol. Drwy 
drafod y materion hyn gyda'r rheolwyr buddsoddi, mae’r Cyngor Sir yn ceisio cael 
dealltwriaeth lwyr o’r costau trafodion-gysylltiedig y mae’r Gronfa yn mynd iddynt, a 
deall yr opsiynau sy’n agored i’r Cyngor Sir o safbwynt y costau hynny.   

 
6.10 Caiff data perfformiad priodol ei gynnwys yn yr adroddiad a’r datganiad cyfrifon 

blynyddol ar gyfer y Gronfa Bensiwn ac yn y cylchlythyr blynyddol i’r aelodau. 
 
7. Yr elw disgwyliedig ar fuddsoddiadau 
 
7.1 Rhoddwyd i Reolwyr y Gronfa darged perfformiad penodol tair blynedd treigl wedi’i 

fesur yn erbyn elw’r mynegai yn y dosbarth asedau perthnasol. Mae’r targed yn 
cynnwys y lefel berfformiad dderbyniol flynyddol ofynnol. Mae’r Cyngor Sir yn 
sylweddoli na chyrhaeddir y targedau hyn ym mhob cyfnod dan sylw, ond disgwylia y 
bydd y Rheolwyr yn eu cyrraedd yn y rhan fwyaf o’r cyfnodau hyn.   

 
7.2 Caiff perfformiad BGI ym mhob dosbarth asedau ei fonitro. Y targed ar gyfer BGI ym 

mhob dosbarth asedau yw sicrhau elw sydd, bob blwyddyn, yn 0.5% o’r elw 
meincnod dros gyfnodau tair blynedd treigl a pheidio â chael elw sydd dros 0.75% 
oddi wrth y meincnod dros unrhyw gyfnod deuddeg mis.  

 
7.3 Targed y rheolwyr ecwiti byd-eang yw sicrhau elw o 2% yn fwy na’r elw meincnod 

(heb gynnwys ffioedd) dros gyfnodau tair blynedd treigl a pheidio â chael elw sydd 
dros 6% yn is na’r meincnod dros unrhyw gyfnod deuddeg mis treigl. 

 
7.4 Yr amcan perfformio ar gyfer mandad y bond yw perfformio 0.75% yn well na’r 

meincnod (heb gynnwys ffioedd rheolwyr) dros gyfnodau tair blynedd treigl gyda 
thanberfformiad heb fod yn fwy na 2.25% mewn unrhyw gyfnod deuddeg mis treigl.  

 
7.5  Amcan perfformiad mandadau eiddo’r DU yw perfformio 0-5% yn well na’r meincnod 

(heb gynnwys ffioedd) dros gyfnod tair blynedd treigl gan ymdrechu i beidio â 
pherfformio mwy na 3% islaw’r meincnod mewn unrhyw gyfnod deuddeg mis treigl. 

 
7.6 Mae gan y mandad ecwiti preifat darged perfformiad o 5% uwchben y meincnod. 
 
7.7  Mae gan y Rheolwr Eiddo Ewropeaidd darged o 5% yn uwch na Mynegai Prisiau 

Adwerthu’r DU. 
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7.8 Mae meincnodau’r rheolwyr yn seiliedig ar fynegeion y farchnad. Cafodd y 
mynegeion a ddefnyddir eu hystyried gyda’r cynghorydd buddsoddi a’r rheolwyr 
buddsoddi a’u dewis yn ofalus oherwydd eu haddasrwydd strategol. Cafodd y 
cyfyngiadau ar lefelau’r amrywiad oddi wrth y mynegeion hyn a nodir yn y mandadau 
buddsoddi eu dewis gan roi ystyriaeth i amcanion perfformiad cyffredinol y rheolwyr 
buddsoddi. Seiliwyd y meincnodau ar y mynegeion a welir yn 5.3. 

 
8. Realeiddio buddsoddiadau  
 
8.1 Mae’r egwyddorion buddsoddi cyffredinol yn mynnu bod hylifedd a marchnadwyedd 

yn cael eu hystyried wrth wneud unrhyw benderfyniadau buddsoddi. Disgwylir i 
gyfraniadau cyfredol cyflogwyr a gweithwyr yn fras gyfateb i neu ragori ar yr incwm 
pensiwn. O’r herwydd, ni ddisgwylir y bydd unrhyw angen realeiddio buddsoddiadau 
yn y dyfodol agos heblaw er mwyn ceisio elw gwell.      

 
8.2  Mae mwyafrif helaeth o asedau’r Gronfa Bensiwn yn farchnadol iawn. Er hynny, mae 

rhai buddsoddiadau, megis eiddo ac ecwiti preifat, nad ydynt mor hawdd i’w 
realeiddio yn amserol. Ystyrir nad yw’r hylifedd cymharol hwn yn cael unrhyw 
ganlyniadau andwyol sylweddol ar y gronfa.  

 
8.3  Byddai’r Cyngor yn hysbysu rheolwyr allanol penodedig y gronfa o unrhyw angen 

amcanol i dynnu arian yn ôl er mwyn galluogi rheolwyr y gronfa i gynllunio i 
realeiddio asedau yn drefnus os bydd angen gwneud hynny. 

 
9. Buddsoddiadau Cymdeithasol Gyfrifol 
 
9.1  Mae’r Cyngor Sir wedi dirprwyo’r cyfrifoldeb dros ddethol, cadw a realeiddio 

buddsoddiadau i’r rheolwyr buddsoddi. 
 
9.2 Polisi’r Cyngor Sir yw buddsoddi rhan o asedau’r Gronfa yn oddefol. Nid yw’r Cyngor 

Sir yn ystyried ei bod yn briodol i reolwr buddsoddi goddefol fwrw cyfrif o ystyriaethau 
cymdeithasol, amgylcheddol na moesol wrth ddethol, cadw a realeiddio 
buddsoddiadau. 

 
9.3 Polisi’r Cyngor Sir o safbwynt y cyfran o asedau’r Gronfa a gaiff eu rheoli’n 

weithredol yw rhoi’r dewis i’r rheolwyr buddsoddi gweithredol i ba raddau y rhoddir 
cyfrif i ystyriaethau cymdeithasol, amgylcheddol a moesol wrth ddethol, cadw a 
realeiddio buddsoddiadau. Er hynny, mae’r Cyngor Sir yn disgwyl y bydd y rheolwyr 
buddsoddi gweithredol wrth gyflawni eu dyletswyddau dirprwyedig yn rhoi ystyriaeth i 
ba raddau y gallai materion cymdeithasol, amgylcheddol neu foesol gael effaith 
ariannol ar y portffolio. 

 
10. Ymarfer yr hawliau sydd ynghlwm wrth fuddsoddiadau 
 
10.1 Mae’r Cyngor Sir yn cefnogi egwyddor llywodraethu corfforaethol da. Mae wedi 

adolygu a derbyn polisïau llywodraethu corfforaethol ei Reolwyr Cronfa sy’n ymarfer 
ei hawliau pleidleisio. Caiff pleidleisiau eu bwrw drwy ddirprwy. Mae gofyn i bob 
Rheolwr Cronfa adrodd am ei weithredoedd bob chwarter. 
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11. Llywodraethu Corfforaethol 
 
11.1 Mae’r Cyngor Sir yn cefnogi egwyddor llywodraethu corfforaethol da. Mae wedi 

adolygu a derbyn polisïau llywodraethu corfforaethol ei Reolwyr Cronfa sy’n ymarfer 
ei hawliau pleidleisio. Caiff pleidleisiau eu bwrw drwy ddirprwy. Mae gofyn i bob 
Rheolwr Cronfa adrodd am ei weithredoedd bob chwarter. 

   
12. Rhoi Benthyg Stoc 
 
12.1 Nid yw rheolwyr buddsoddi na cheidwaid y Gronfa yn rhoi benthyg stoc ar ran y 

Gronfa.
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Atodiad A 

 
 
 

Egwyddorion ar gyfer Gwneud Penderfyniadau Buddsoddi Sefydliadol 
 
 
Cydymffurfio gydag Egwyddorion CIPFA ar gyfer Gwneud Penderfyniadau 
Buddsoddi yn y CPLlL 

 

 

Cydymffurfio gydag Egwyddorion CIPFA ar gyfer Gwneud Penderfyniadau Buddsoddi yn y CPLlL 

 

Egwyddor Cydymffurfio  

Gwneud Penderfyniadau’n Effeithiol Mae’r Gronfa yn ystyried bod ei harferion yn 

cydymffurfio ag egwyddorion CIPFA 

Amcanion clir Mae’r Gronfa yn ystyried bod ei harferion yn 

cydymffurfio ag egwyddorion CIPFA 

Risg ac Ymrwymiadau Mae’r Gronfa yn ystyried bod ei harferion yn 

cydymffurfio ag egwyddorion CIPFA 

Asesu Perfformiad Mae’r Gronfa yn ystyried bod ei harferion yn 

cydymffurfio ag egwyddorion CIPFA 

Perchnogaeth Gyfrifol Mae’r Gronfa yn ystyried bod ei harferion yn 

cydymffurfio ag egwyddorion CIPFA 

Tryloywder ac Adrodd Mae’r Gronfa yn ystyried bod ei harferion yn 

cydymffurfio ag egwyddorion CIPFA 

  

 


