
BWRDD PENSIYNAU POWYS  

A gynhaliwyd yn Neuadd y Sir, Llandrindod  

ar 27ain Tachwedd 2015  

 

YN BRESENNOL:  

Gerard Moore (Cadeirydd) 

Mick Hutchison (Cynrychiolwyr Aelodau) 

Geoff Petty a Wayne Thomas (Cynrychiolwyr Cyflogwyr) 

Joe Rollin (Ysgrifennydd i’r Bwrdd) 

Dan Paley (Cyfrifydd Polisi ac Adroddiadau Ariannol)  

  Gweithredu  
1. Ymddiheuriadau   

 
Ni ddaeth dim i law.  
 

 

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

 

3. Cofnodion   
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 
31ain Gorffennaf 2015 yn gofnod cywir yn amodol ar gywiro’r 
camgymeriadau dan eitem 4, dileu’r gair “cytunwyd” yn y 
trydydd paragraff ac yn eitem 8 dileu’r gair “cwestiynu” yn y 
paragraff cyntaf.  
 
 

 
 
  

4. Materion yn codi     
a) Cylch Gorchwyl Bwrdd Pensiynau Powys  

  
Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y Pwyllgor Pensiynau a 
Buddsoddi wedi cymeradwyo’r newidiadau yn y Cylch 
Gorchwyl y gofynnodd y Bwrdd amdanynt.    
 
Penderfynwyd nodi’r newidiadau i Fwrdd Pensiynau 
Powys a bod y Cadeirydd yn cael ei awdurdodi i 
lofnodi’r ddogfen.  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Cadeirydd   



b) Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013/14     
 
Cafodd y Bwrdd fanylion y Ffioedd Gweinyddu Uniongyrchol 
y gofynnwyd amdanynt yn y cyfarfod diwethaf. Nododd y 
Bwrdd y cynnydd mewn ffioedd oherwydd i wasanaethau’r 
Cyngor Sir gael eu gosod allan ar gontract allanol a 
gofynnodd a ddylai’r gost hon gael ei hysgwyddo gan y 
Gronfa Bensiwn pan mai’r Cyngor oedd yn gosod y 
gwasanaethau allan. Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd godi’r 
mater gyda Chyfarwyddwr Strategol y Cyngor – Adnoddau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd 

c) FSS (Prisiad Actiwaraidd) 
 
Ymdrinnir â hwn dan eitem 8 isod.  
 

 

d) Datganiad Cydymffurfio – Llywodraethu  
 
Ymdrinnir â hwn dan eitem 9 isod.  
    
 

 

e) Strategaeth Gyfathrebu’r Cynllun  
 
Ymdrinnir â hon dan eitem 10 isod.  
 

 
  

f) Diweddariad Buddsoddi Chwarterol   
 
Roedd y Bwrdd yn falch o nodi bod y Pwyllgor Pensiynau a 
Buddsoddi wedi derbyn ei argymhelliad ar gyflwyno data ar 
berfformiad buddsoddiadau a bod Aon Hewitt wedi cynnwys 
y wybodaeth hon yn ei adroddiad diwethaf i’r Pwyllgor.  
 

 
   

g) Rhaglen Waith y Bwrdd  
 
Ymdrinnir â hon dan eitem 15 isod.  
  

 

5. Materion Cyfrinachol   
 
Penderfynwyd allgau’r cyhoedd ar gyfer eitem 6 isod ar 
y sail y byddai gwybodaeth eithriedig o natur fasnachol-
sensitif yn cael ei datgelu iddynt.   
 

 

6. Diweddariad Buddsoddi Chwarterol  
 
Derbyniodd y Bwrdd adroddiad Aon Hewitt ar berfformiad 
rheolwyr cronfeydd ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben ar 30 
Mehefin 2015. Croesawai’r aelodau’r fformat newydd a 
ddefnyddiwyd yn yr adroddiad yn dangos sut roedd y 
cronfeydd wedi’u dyrannu rhwng rheolwyr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Holodd yr aelodau am strwythur ffioedd Aon Hewitt ynghyd 
â’r disgownt gan Aon Hewitt y cyfeirir ato yn yr atodiad i’r 
adroddiad. Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd holi Aon Hewitt ar ba 
sail y daethpwyd i’r disgownt oherwydd y teimlai’r Bwrdd y 
gellid bod amgyffrediad o ddiffyg tryloywder heb y 
wybodaeth hon. Teimlai’r aelodau y byddai’n ddefnyddiol 
gweld sut roedd y ffioedd hyn yn cymharu â chronfeydd 
pensiwn eraill a dywedodd y Cadeirydd fod Bwrdd 
Cynghori’r Cynllun yn ffynhonnell ddefnyddiol ar gyfer y 
wybodaeth hon. 
 
Gwelai’r aelodau fod y rhan fwyaf o reolwyr y Gronfa yn 
methu eu targedau hyd yn oed er iddynt fodloni neu ragori ar 
y meincnod, fe allai hynny olygu nad yw’r targedau’n cael eu 
gosod yn gywir. Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd godi’r mater 
gydag Aon Hewitt.   
 
Awgrymodd y Cadeirydd y byddai’n ddefnyddiol i aelodau’r 
Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi gael hyfforddiant ar 
fenthyca stoc fel eu bod yn deall y risgiau a’r gwobrau a 
gofynnodd i’r Ysgrifennydd godi’r mater gyda grŵp rheolwyr 
cronfeydd pensiwn Cymru i weld a ellid trefnu hyfforddiant 
yn genedlaethol. Hefyd, cynigiodd y Cadeirydd gynnal 
hyfforddiant ar gyfer aelodau Powys.   
 

 
Ysgrifennydd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd  
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd  

7. Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014/15 Cronfa 
Bensiwn Powys  
 
Derbyniodd y Bwrdd gyfrifon y Gronfa Bensiwn ar gyfer 
2014/15 gan sylwi ar y bwlch cynyddol rhwng nifer aelodau 
gweithredol y cynllun a phensiynwyr ac aelodau gohiriedig. 
 
Argymhellodd y Cadeirydd fod y Cyngor yn adolygu ei 
Ddatganiad Cydymffurfio ac yn ystyried cynnwys mwy o 
fanylion ynglŷn ag Asesu Perfformiad.  
 
Dywedodd yr Ysgrifennydd y byddai Datganiad y 
Strategaeth Fuddsoddi yn disodli’r Datganiad Cydymffurfio 
a’r Datganiad Egwyddorion Buddsoddi yn 2016 ac y byddai 
hyn yn rhoi cyfle i edrych ar y geiriad.  
 
Ceisiodd y Cadeirydd sicrhad ac fe’i cafodd fod gan y 
Cyngor a’r Gronfa Bensiwn gyfrifon banc ar wahân. 
Awgrymodd y dylid ail-eirio’r sylw ar dudalen 26, fod gan y 
Cyngor fynediad ar unwaith i ddaliadau arian ei Gronfa 
bensiwn, i adlewyrchu hyn.   
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfrifydd Polisi 
ac Adroddiadau 
Ariannol 
 
Cyfrifydd Polisi 
ac Adroddiadau 
Ariannol  
 



8. Prisiad Actiwaraidd 2016 
 
Dywedodd yr Ysgrifennydd y cytunwyd gyda’r Actiwari ar yr 
amserlen ar gyfer prisiad actiwaraidd 2016. Disgwylid i’r 
canlyniadau cychwynnol ddod i law mewn pryd ar gyfer 
cyfarfod cyflogwyr y Gronfa ym mis Tachwedd 2016 a’r 
adroddiad terfynol erbyn 31 Rhagfyr 2016. Byddai’r 
Ysgrifennydd yn rhoi gwybodaeth yn reolaidd i’r Bwrdd.  
 
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd y trefniadau i staff y Cyngor 
gael eu trosglwyddo dan TUPE a dywedodd yr ysgrifennwyd 
atynt adeg y trosglwyddo gan eu hysbysu o’u hawl i ymuno 
â’r cynllun pensiwn os nad oeddent eisoes yn aelodau.  
 

 

 9. Datganiad Cydymffurfio – Llywodraethu  
 
Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y Pwyllgor Pensiynau a 
Buddsoddi wedi cymeradwyo’r Datganiad Cydymffurfio - 
Llywodraethu ar 30 Medi. Gofynnwyd i’r Clerc a oedd rhaid 
i’r Cyngor gymeradwyo hwn. 
 
Dywedodd y Cadeirydd fod Atodiad A yn cynnwys cyfeiriad 
at y cynllun busnes blynyddol yn cael ei gymeradwyo. 
Dywedodd yr Ysgrifennydd nad oedd un a gofynnwyd iddo 
holi’r Swyddog Adran 151 i weld a ddylid dileu’r cyfeiriad 
hwn felly.   
 
 

 
 
Clerc – 
cadarnheir bod 
gan y Pwyllgor  
awdurdod 
dirprwyedig llawn 
i gymeradwyo. 
 
Ysgrifennydd  

10. Strategaeth Gyfathrebu Aelodau’r Cynllun  
 
Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y Pwyllgor Pensiynau a 
Buddsoddi wedi cymeradwyo Datganiad y Strategaeth 
Gyfathrebu ar 30 Medi.  
  
 

 

11. Sylwebaeth ar Gydymffurfio â Chreu Byrddau 
 
Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi ceisio cyngor oddi wrth 
Fwrdd Cynghori’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol nad 
oedd dim yn atal aelodaeth o fwy nag un Bwrdd Pensiwn a 
chadarnhawyd bod hynny’n wir.  
 
Dywedodd y Bwrdd fod y ffordd y’i sefydlir yn unol â’r 
gofynion statudol.  
 
 
 
  

 

12. Trefn ar gyfer Adrodd am achosion o Dorri’r Gyfraith 
wrth y Corff Rheoleiddio Pensiynau 

 
 



 
Roedd y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi wedi 
cymeradwyo’r Drefn ar 30 Medi. 
 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd system ar waith i gofnodi 
achosion o dorri rheolau nad oeddent yn ddigon sylweddol i 
adrodd amdanynt wrth y Corff Rheoleiddio a chytunwyd y 
byddai’r Ysgrifennydd yn creu system o’r fath.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd  

13. Rheoliadau Mewnol ar gyfer Rheolwyr Buddsoddiadau  
 
Dywedwyd wrth y Bwrdd fod yr adolygiad blynyddol o 
adroddiadau sicrwydd ar reoliadau mewnol sefydliadau y 
mae’n buddsoddi gyda nhw wedi’u gwneud. Roedd naw o 
adroddiadau Rheolwyr y Gronfa yn ddiamod tra bod dau 
arall yn cynnwys mân amodau yn ymwneud â rheoliadau 
nad oeddent yn gweithredu’n effeithiol am gyfnodau y 
rhoddai’r adroddiadau sylw iddynt.     
 

 

14. Adroddiad Archwilio Mewnol 
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad Archwilydd Mewnol y 
Cyngor Sir ar y Cynllun Pensiwn a’r cynllun gweithredu y 
cytunwyd arno fel ymateb.  
 

 

15. Rhaglen Waith y Bwrdd  
 
Cytunwyd i ohirio’r eitem hon tan y cyfarfod nesaf.  
 

 

16. Rhoi’r Gorau i Gontractio Allan: Diweddariad 
 
Dywedodd yr Ysgrifennydd fod yr ymarferiad cydweddu 
cychwynnol ar gyfer pensiynwyr ac aelodau gohiriedig gyda 
CThEM wedi canfod diffyg cydweddu mewn 75% o’r data. 
Roedd y ffigurau ar gyfer aelodau gweithredol yn debygol o 
fod yr un fath. Ac ystyried maint y diffyg cydweddu roedd y 
Cyngor yn annhebygol o allu gwneud yr ymarferiad yn 
fewnol a byddai felly’n ceisio contractio allan gyda naill ai 
gronfeydd cyhoeddus neu breifat.   
 
 

 

17. Hyfforddiant i Aelodau’r Bwrdd  
 
Roedd un aelod o’r Bwrdd ac un aelod o’r Pwyllgor 
Pensiynau a Buddsoddi heb gael asesiad o anghenion 
hyfforddiant.  
 

 



Dywedodd y Bwrdd y byddai’n well ganddynt gael 
digwyddiadau hyfforddiant mewnol, gorau oll pe caent eu 
cynnal yn Llandrindod.  
 

18. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf  
 
Cytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf ar 22ain Ionawr. 
Dywedodd Geoff Petty mae’n bosibl na allai gael ei ryddhau 
o’r gwaith y diwrnod hwnnw ac y byddai’n rhaid iddo anfon ei 
ymddiheuriadau.  
 

 

  

  

Gerard Moore  

Cadeirydd   


