
BWRDD PENSIYNAU POWYS  

A gynhaliwyd yn Neuadd y Sir, Llandrindod  

ar 22ain Ionawr 2016   

 

YN BRESENNOL:  

Gerard Moore (Cadeirydd) 

Mick Hutchison (Cynrychiolydd Aelodau) 

Geoff Petty a Wayne Thomas (Cynrychiolwyr Cyflogwyr) 

Joe Rollin (Ysgrifennydd i’r Bwrdd) 

  

  Gweithredu  
1. Ymddiheuriadau   

 
John Byrne (Cynrychiolydd Aelodau) 
 

 

2. Datgan Buddiant  
 
Fe wnaeth yr aelodau hynny a oedd yn aelodau o’r Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol ddatgan buddiant.  
 

 

3. Cod Ymarfer 14 y Corff Rheoleiddio Pensiynau 
 
Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i God Ymarfer 14 a gyflwynwyd 
gan y Corff Rheoleiddio Pensiynau. Esboniodd y Cadeirydd fod y 
cod yn disgrifio’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cynlluniau pensiwn 
gwasanaethau cyhoeddus ac felly ei bod yn ddogfen bwysig i’r 
Bwrdd ei hystyried. Dywedodd y Cadeirydd ei bod yn agored i 
unrhyw aelod o’r Bwrdd ofyn i eitem gael ei rhoi ar yr agenda. 
Cadarnhaodd y Bwrdd eu bod yn fodlon i’r Cadeirydd a’r 
Ysgrifennydd drafod pa eitemau i’w cyflwyno i’r Bwrdd.  
 
Gwybodaeth a Dealltwriaeth y mae’n Ofynnol i Aelodau’r 
Bwrdd Pensiynau eu cael  
Paragraffau 34-36:  
Trafododd y Bwrdd eu gofynion hyfforddiant i sicrhau bod 
ganddynt y lefel angenrheidiol o wybodaeth a dealltwriaeth. 
Dywedodd yr Ysgrifennydd y byddai cynlluniau hyfforddiant 
unigol ar agenda’r cyfarfod nesaf. Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd 
y ceid rhestr o bolisïau statudol yn ogystal â pholisïau dewisol ac 
y byddai’r rhain yn cael eu trafod yn yr hyfforddiant. Gofynnodd y 
Cadeirydd i’r Ysgrifennydd wahaniaethu rhwng y polisïau hynny a 
oedd yn berthnasol i’r Gronfa a’r rheini oedd yn bolisïau dewisol 
gan y Cyflogwr a oedd tu allan i gylch gorchwyl y Bwrdd. 
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Paragraff 38:  
Cadarnhaodd Joe Rollin mai ef oedd yr unigolyn dynodedig i 
ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros sicrhau bod trefniadau ar waith i 
gefnogi aelodau’r Bwrdd. 
 
Paragraff 41: 
Trafododd y Bwrdd oblygiadau dyfarniad gan yr Ombwdsmon 
ynglŷn ag atebolrwydd cyflogwr am beidio â hysbysu staff o’r 
goblygiadau treth pan gânt eu hail-gyflogi.  
 
Paragraff 42: 
Awgrymodd y Cadeirydd y dylai adolygiad blynyddol o gylch 
gorchwyl y Bwrdd fod yn rhan o’r rhaglen waith. 
 
Paragraff 45: 
Dywedodd nad oedd y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi wedi 
ystyried trefniadau AVC y Cyngor ers tro. Awgrymwyd y dylid 
gofyn i’r darparwr presennol roi cyflwyniad i gyd-sesiwn o’r 
Pwyllgor a’r Bwrdd. Byddai’r Ysgrifennydd yn trafod hyn gyda 
Chadeirydd y Pwyllgor a’r Swyddog Adran 151.  
 
Paragraff 46:  
Byddai’r Ysgrifennydd yn darparu i Aelodau’r Bwrdd restr 
ddiweddar o’r dogfennau roeddent eu hangen i ymgyfarwyddo â’r 
Cynllun. 
 
Paragraff 60: 
Gofynnwyd i aelodau’r Bwrdd roi’r gwybod i’r Ysgrifennydd am 
unrhyw hyfforddiant roeddent yn ei ddilyn er mwyn diweddaru eu 
cofnod hyfforddiant.  
 
Cyhoeddi Gwybodaeth am y Bwrdd Pensiynau  
Paragraff 97: 
Cytunwyd y dylai agendâu a chofnodion y Bwrdd Pensiynau gael 
eu cyhoeddi ar wefan y Gronfa Bensiwn.  
 
Rheoli Risgiau 
Paragraff 100: 
Dywedodd yr Ysgrifennydd ei fod yn gobeithio y byddai’r Gofrestr 
Risg yn barod i’w hystyried yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor 
Pensiynau a Buddsoddi ar 11eg Chwefror.  
 
Monitro Data yn Barhaus 
Paragraff 137: 
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd ei fod yn hyderus y gellid glynu 
wrth y dyddiad ar gyfer cyhoeddi Datganiadau Buddion Blynyddol 
er ei fod yn bryderus ynglŷn â chywirdeb rhyw gymaint o’r data 
gan ei fod yn gwybod bod systemau’r gyflogres yn ei chael yn 
anodd ymdopi â gwahanol gynlluniau ers cyflwyno’r Enillion 
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Cyfartalog Gyrfa wedi eu Hailbrisio (CARE). Byddai staff 
Pensiynau a’r Gyflogres yn gweithio’n agos gyda’i gilydd i sicrhau 
bod y wybodaeth mor gywir â phosibl. Nododd y Bwrdd 
bwysigrwydd cael y wybodaeth hon yn gywir oherwydd bod y 
dyfarniadau’n cael eu cloi 12 mis ar ôl eu gwneud. Trafododd y 
Bwrdd beth ellid ei wneud gan awgrymu gofyn i Wasanaeth 
Archwilio Mewnol y Cyngor wneud archwiliad sampl. Awgrymodd 
yr Ysgrifennydd hefyd y dylid gofyn i staff Pensiynau a’r 
Gyflogres ddod i un o gyfarfodydd y Bwrdd i friffio’r aelodau. 
Nododd y Bwrdd hefyd fod rôl i’r Undebau Llafur ei chwarae i 
annog eu haelodau i archwilio eu Datganiadau Buddion 
Blynyddol a holi ynglŷn ag unrhyw beth nad oeddent yn ei ddeall. 
 
Cynllun Gwella Data  
Paragraff 141: 
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd fod y cyflogwyr yn gweld data coll 
neu o ansawdd gwael ar bob diwedd blwyddyn. Mater i’r 
cyflogwyr yn hytrach na’r Bwrdd oedd hwn. 
 
Gofynion Cyfreithiol Eraill 
Paragraff 146:      
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd fod y Cynllun yn cydymffurfio â’r 
ddeddfwriaeth Diogelu Data a gofynion cyfreithiol eraill.  
 
Datblygu cofnod i fonitro talu cyfraniadau  
Paragraff 157: 
Byddai’r Ysgrifennydd yn cyflwyno adroddiad ar unrhyw 
broblemau gyda chyfraniadau gan gyflogwyr, fel arall byddai’r 
Bwrdd yn tybio eu bod yn cydymffurfio.  
 
Datganiadau Buddion  
Paragraff 188:  
Cytunai’r Bwrdd fod angen i aelodau’r cynllun ddangos mwy o 
ddiddordeb yn eu Datganiadau Buddion Blynyddol, a cheisio 
cyngor annibynnol os oedd angen. 
 
Adrodd am achosion o Dorri’r Gyfraith  
Paragraff 241: 
Nododd y Bwrdd fod y broses ar gyfer adrodd am unrhyw 
achosion o dorri’r gyfraith wedi’i chymeradwyo yn y cyfarfod 
diwethaf.  
 
Amddiffyniad a Chyfrinachedd gyda Chwythu’r Chwiban 
Paragraff 272: 
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd fod polisi Chwythu Chwiban y 
Cyngor yn gynnwys pensiynau.   
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4. Rhaglen Waith y Bwrdd  



Gofynnodd y Cadeirydd i’r Aelodau roi gwybod i’r Ysgrifennydd 
os oedd ganddynt unrhyw eitem yr hoffent ei chynnwys ar yr 
agenda nesaf. 
 

5. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf  
Trefnwyd y cyfarfod nesaf ar gyfer 4ydd Mawrth. Ystyriwyd 
dyddiadau eraill ond nid oedd yr un yn addas i bawb. Anfonodd 
Wayne Thomas ei ymddiheuriadau ar gyfer 4ydd Mawrth. 
 

 

  

  

Gerard Moore  

Cadeirydd   


