
 
CYLCH GORCHWYL 

BWRDD PENSIYNAU LLEOL CYNGOR SIR POWYS  
 
Cyflwyniad   
 

1. Mae’r ddogfen hon yn nodi cylch gorchwyl Bwrdd Pensiynau Lleol Cyngor Sir 
Powys, rheolwr y cynllun fel y’i diffinnir dan Adran 4 o Ddeddf Pensiynau’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus 2013. Mae’r Bwrdd Pensiynau Lleol (y cyfeirir ato o 
hyn ymlaen fel ‘y Bwrdd’) wedi’i sefydlu yn unol ag Adran 5 o’r Ddeddf honno 
a dan reoliad 106 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 (fel y’i 
diwygiwyd). 

 
2. Mae’r Bwrdd yn cael ei sefydlu gan Gyngor Sir Powys ac mae’n gweithredu’n 

annibynnol ar Bwyllgor Pensiynau a Buddsoddi’r Cyngor. Mae gwybodaeth 
berthnasol am ei greu a’i weithredu wedi’u cynnwys yn y Cylch Gorchwyl hwn. 

 
3. Nid yw’r Bwrdd yn bwyllgor a gyfansoddwyd o dan adran 101 o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972 ac felly nid oes dim dyletswyddau cyffredinol, 
cyfrifoldebau na phwerau sydd wedi’u neilltuo i’r cyfryw bwyllgorau nac i 
unrhyw is-bwyllgorau na swyddogion dan gyfansoddiad, rheolau sefydlog na 
chynllun dirprwyo Cyngor Sir Powys yn berthnasol i’r Bwrdd oni chânt eu 
cynnwys yn benodol yn y ddogfen hon. 

 
4. Ac eithrio pan fo cymeradwyaeth wedi’i rhoi dan reoliad 106(2) o’r Rheoliadau 

bydd gan y Bwrdd gyfansoddiad ar wahân i unrhyw bwyllgor neu is-bwyllgor a 
gyfansoddwyd dan Adran 101 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 gydag 
awdurdod dirprwyedig i gyflawni swyddogaeth Sir Powys Cyngor. 

 

Dehongli  
 

5. Mae gan y termau isod yr ystyron a amlinellir isod: 
 

‘y Ddeddf’ Deddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013. 
 
‘y Cod’ Cod Ymarfer Rhif 14 y Corff Rheoleiddio 

Pensiynau llywodraethu a gweinyddu cynlluniau 
pensiynau’r gwasanaeth cyhoeddus. 

   
‘y Pwyllgor’  y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi sydd â 

phwerau gwneud penderfyniadau dirprwyedig dros 
Gronfa Bensiwn Powys yn unol ag Adran 101 o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  

 

‘y Gronfa’ y Gronfa y mae Cyngor Sir Powys yn ei rheoli a’i 
gweinyddu.  

 
‘yr Arweiniad’ yr arweiniad ar greu a gweithredu byrddau 

pensiynau lleol a gyflwynwyd gan Fwrdd Cynghori 
Cysgodol y Cynllun.  



 
‘y Rheoliadau’  Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

2013 (fel y’i diwygiwyd o bryd i’w gilydd), 
Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Trosiannol, Arbedion a Diwygio) 
2014 (fel y’u diwygiwyd o bryd i’w gilydd) gan 
gynnwys unrhyw reoliadau cynharach fel y’u 
diffinnir yn y rheoliadau hyn i’r graddau maent yn 
parhau i fod yn berthnasol a Rheoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi 
Cronfeydd) 2009 (fel y’u diwygiwyd o bryd i’w 
gilydd). 

 

‘Deddfwriaeth berthnasol’  y ddeddfwriaeth bwysicaf berthnasol yn 
ogystal â Chodau Ymarfer y Corff Rheoleiddio 
Pensiynau fel maent yn berthnasol i Gyngor Sir 
Powys a’r Bwrdd er nad yw’r Codau Ymarfer yn 
ddeddfwriaeth.  

 
‘y Cynllun’  y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yng Nghymru 

a Lloegr. 
 
Datganiad o ddiben 
 

6. Diben y Bwrdd ydy cynorthwyo Cyngor Sir Powys yn ei rôl fel rheolwr cynllun 
i’r Cynllun. Rhoddir y cyfryw gymorth i: 
 
(a) sicrhau y cydymffurfir â’r Rheoliadau, unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n 

berthnasol i lywodraethu a gweinyddu’r Cynllun, a gofynion a osoda’r Corff 
Rheoleiddio ar gyfer y Cynllun; a 
 

(b) sicrhau bod y Cynllun yn cael ei lywodraethu a’i weinyddu’n effeithiol ac 
effeithlon. 

 
Dyletswyddau’r Bwrdd  
 

7. Dylai’r Bwrdd bob amser weithredu mewn ffordd resymol wrth gyflawni ei 
ddiben. I gefnogi’r ddyletswydd hon dylai aelodau’r Bwrdd fod yn rhwym wrth 
y cod ymddygiad i aelodau’r Bwrdd a glynu wrthynt.  

 
Sefydlu  
 

8. Sefydlwyd y Bwrdd ar 1af Ebrill 2015 yn dilyn yr argymhelliad i sefydlu a geir 
yn yr adroddiad o’r enw ‘Creu Bwrdd Pensiynau Lleol Powys’ a 
gymeradwywyd gan Gyngor Sir Powys mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 21ain 
Ionawr 2015. Ar ôl ei sefydlu, caiff y Bwrdd sefydlu is-bwyllgorau. 

 
Aelodaeth  
 

9. Bydd y Bwrdd yn cynnwys dau aelod â phleidlais, fel a ganlyn: 



 
Dau Gynrychiolydd i’r Aelodau; a  
 
Dau Gynrychiolydd i’r Cyflogwyr. 

 
10. Rhaid bod yr un nifer o Gynrychiolwyr Aelodau a Chynrychiolwyr Cyflogwyr. 

  
11. Ni chaniateir unrhyw gynrychiolwyr eraill, oni phenna Cyngor Sir Powys yn 

wahanol. Ni fydd gan y cyfryw gynrychiolwyr hawl i bleidleisio.  
 

Cynrychiolwyr Aelodau’r Cynllun  
 

12. Rhaid i gynrychiolwyr Aelodau’r cynllun naill ai fod yn aelodau o’r cynllun neu 
fod â’r gallu i gynrychioli aelodau cynllun y Gronfa. 

 

13. Dylai cynrychiolwyr Aelodau’r cynllun fod yn gallu dangos eu gallu i fynychu a 
chwblhau’r paratoadau angenrheidiol ar gyfer cyfarfodydd a chyfranogi mewn 
hyfforddiant fel y bo angen.   

 
14. Ni chaniateir penodi dirprwyon.   
 

15. Rhaid penodi cyfanswm o ddau gynrychiolydd i Aelodau’r Cynllun o blith: 
 
a) yr undebau llafur cymeradwy sy’n cynrychioli gweithwyr sy’n aelodau 

cynllun o’r Gronfa. 
 

 
Cynrychiolwyr Cyflogwyr  
 
16. Rhaid i gynrychiolwyr cyflogwyr fod yn ddeiliaid swyddi neu’n uwch weithwyr i 

gyflogwyr y Gronfa neu fod yn meddu ar brofiad o gynrychioli cyflogwyr 
cynllun mewn swydd debyg. Ni chaiff unrhyw swyddog nac aelod etholedig o 
Gyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am gyflawni swyddogaeth Cyngor Sir Powys 
dan y Rheoliadau wasanaethu fel aelod o’r Bwrdd.  

 

17. Dylai cynrychiolwyr cyflogwyr fod yn gallu dangos eu gallu i fynychu a 
chwblhau’r paratoadau angenrheidiol ar gyfer cyfarfodydd a chymryd rhan 
mewn hyfforddiant fel sy’n ofynnol.   
 

18. Ni chaniateir penodi dirprwyon.  
 
19. Rhaid penodi cyfanswm o ddau gynrychiolydd cyflogwyr i’r Bwrdd o un o’r 

ffynonellau canlynol: 
 

a) Rhaid i un o gynrychiolwyr y cyflogwyr gael ei benodi gan Gyfarfod 
Cyflogwyr y Gronfa os yw’r corff hwnnw yn agored i’r holl gyflogwyr yn y 
Gronfa ac yn gynrychioliadol ohonynt.  
 

b) Caiff un o gynrychiolwyr y cyflogwyr gael ei benodi yn dilyn proses recriwtio 
dryloyw a ddylai fod yn agored i’r holl gyflogwyr yn y Gronfa neu’n 



gynrychioliadol ohonynt, a chael eu cymeradwyo gan Gyngor Sir Powys, os 
na wneir penodiad o a) uchod.  

 

c) Rhaid i un o gynrychiolwyr y cyflogwyr gael ei benodi gan Gyngor Sir 
Powys.  

 

Aelodau eraill 
 

20. Gellir penodi nifer o aelodau eraill i’r Bwrdd drwy gytundeb Cyngor Sir Powys 
a’r Bwrdd.  

 
21. Nid oes gan yr aelodau eraill hawliau pleidleisio ar y Bwrdd.  

 
Penodi cadeirydd  

 
22. Rhaid penodi Cadeirydd annibynnol i’r Bwrdd gan ddefnyddio’r prosesau 

canlynol: 
 

a)  Cadeirydd annibynnol i gael ei benodi gan Gyngor Sir Powys, ond bydd 
yn cyfrif fel aelod ‘arall’ o dan baragraffau 20-21 uchod. I’r perwyl hwn 
mae’r term annibynnol yn golygu heb unrhyw fuddiant cyflogaeth, ariannol 
na buddiant arall o bwys yn naill Gyngor Sir Powys nac yn unrhyw 
gyflogwr cynllun yn y Gronfa, a ddim yn aelod o’r Gronfa.  

 
Dyletswydd Cadeirydd   
 

23. Rhaid i Gadeirydd y Bwrdd: 
 
(a) Sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei ddiben fel y nodir yn y Cylch 

Gorchwyl hwn, 
(b) Sicrhau bod cyfarfodydd yn gynhyrchiol ac yn effeithiol ac y rhoddir cyfle 

i farn pob aelod gael ei mynegi a chael gwrandawiad, a 
(c) Ceisio cael consensws a sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu rhoi i 

bleidlais yn briodol pan na cheir consensws. Rhaid i achosion o fethu â 
dod i gonsensws eu cofnodi a’u cyhoeddi. 

 
Hysbysu o benodiadau  
 

24. Pan wneir penodiadau i’r Bwrdd rhaid i Gyngor Sir Powys gyhoeddi enwau 
aelodau’r Bwrdd, y broses benodi a ddilynwyd ynghyd â sut mae’r 
penodiadau’n helpu i gyflawni diben y Bwrdd yn effeithiol. 

 

Cyfnod mewn swydd  
 

25. Bydd aelodau’r Bwrdd yn gwasanaethu am bedair blynedd.  
 

26. Caiff Cyngor Sir Powys ymestyn y cyfnod hwn flwyddyn os cytuna’r Bwrdd.     
 

27. Gellir penodi aelod o’r Bwrdd am gyfnod hwy drwy ddefnyddio’r dulliau a nodir 
ym mharagraffau 15 a 19. 



 
28. Gellir dirwyn aelodaeth o’r Bwrdd i ben cyn diwedd y cyfnod yn y swydd: 

 

(a) Os bydd cynrychiolydd aelodau a benodwyd ar sail ei aelodaeth o’r 
cynllun yn peidio â bod yn aelod o gynllun yn y Gronfa mwyach. 

(b) Os bydd cynrychiolydd aelodau yn peidio â bod yn aelod o’r cynllun 
neu’n gynrychiolydd o’r corff yr oedd ei benodiad yn ddibynnol arno. 

(c) Os bydd cynrychiolydd aelodau ddim yn dal y swydd neu’r gyflogaeth 
nac yn aelod o’r corff yr oedd ei benodiad yn ddibynnol arno. 

(d) Os bydd aelod o’r Bwrdd yn methu â dangos i Gyngor Sir Powys ei allu i 
fynychu a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd neu gymryd rhan yn yr 
hyfforddiant sy’n ofynnol. 

(e) Os bydd y corff sy’n enwebu yn tynnu’r cynrychiolydd yn ôl ac yn 
enwebu rhywun arall yn ei le. 

(f) Os oes gan aelod o’r Bwrdd fuddiannau sy’n gwrthdaro na ellid eu rheoli 
yn unol â pholisi gwrthdaro’r Bwrdd. 

(g) Os bydd aelod o’r Bwrdd sy’n aelod etholedig yn dod yn aelod o’r 
Pwyllgor. 

(h) Os bydd aelod o’r Bwrdd sy’n swyddog i Gyngor Sir Powys yn dod yn 
gyfrifol am gyflawni unrhyw rai o swyddogaethau Cyngor Sir Powys dan 
y Rheoliadau. 

 
Buddiannau’n gwrthdaro 

 
29. Rhaid i holl aelodau’r Bwrdd ddatgan wrth Gyngor Sir Powys pan gânt eu 

penodi ac unrhyw adeg wrth i’w hamgylchiadau newid, unrhyw achos posibl o 
fuddiannau’n gwrthdaro o ganlyniad i’w swydd ar y Bwrdd.  

 
30. Mae gwrthdaro rhwng buddiannau yn cael ei ddiffinio fel budd ariannol neu 

arall sy’n debygol o ragfarnu’r ffordd y mae unigolyn yn ymarfer ei 
swyddogaethau fel aelod o’r Bwrdd. Nid yw’n cynnwys budd ariannol na budd 
o fath arall sy’n codi dim ond yn rhinwedd y ffaith bod yr unigolyn hwnnw yn 
aelod o’r Cynllun. 
 

31. Adeg penodi aelod i’r Bwrdd ac os bydd, yn ddiweddarach, yn datgan 
gwrthdaro posibl, rhaid i Gyngor Sir Powys sicrhau bod unrhyw wrthdaro 
posibl yn cael ei reoli’n effeithiol yn unol â gweithdrefnau mewnol polisi 
gwrthdaro’r Bwrdd a gofynion y Cod.  
 
 

Gwybodaeth a dealltwriaeth (gan gynnwys Hyfforddiant)  
 

32. Rhaid i wybodaeth a dealltwriaeth gael eu hystyried yng ngoleuni rôl y Bwrdd i 
gynorthwyo Cyngor Sir Powys yn unol â’r gofynion a amlinellir ym mharagraff 
6 uchod. Rhaid i’r Bwrdd yn sefydlu a chynnal Polisi a Fframwaith 
Gwybodaeth a Dealltwriaeth i roi sylw i’r gofynion gwybodaeth a dealltwriaeth 
sy’n berthnasol i aelodau’r Bwrdd dan y Ddeddf. Rhaid i’r polisi a’r fframwaith 
hwnnw nodi faint o wybodaeth a dealltwriaeth sy’n angenrheidiol, yn ogystal â 
sut caiff y wybodaeth a’r ddealltwriaeth eu caffael, eu hadolygu a’u diweddaru. 
 



33. Rhaid i aelodau’r Bwrdd fynychu a chymryd rhan mewn hyfforddiant a drefnir 
er mwyn bodloni a chynnal y gofynion a nodir ym mholisi a fframwaith 
gwybodaeth a dealltwriaeth y Bwrdd. 
 

34. Rhaid i aelodau’r Bwrdd gymryd rhan yn y cyfryw ddadansoddiadau o 
anghenion hyfforddiant personol neu brosesau eraill sy’n cael eu rhoi ar waith 
er mwyn sicrhau eu bod yn cynnal y lefel angenrheidiol o wybodaeth a 
dealltwriaeth i gyflawni eu rôl ar y Bwrdd.  

 
Cyfarfodydd  

 

35. Rhaid i’r Bwrdd gyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn.  
 

36. Rhaid i gyfarfodydd fel arfer gael eu cynnal rhwng 9.00am a 5.00pm yn 
swyddfeydd Cyngor Sir Powys.  

 
37. Caiff Cadeirydd y Bwrdd gyda chydsyniad aelodau’r Bwrdd alw cyfarfodydd 

ychwanegol. Caniateir i faterion brys rhwng cyfarfodydd y Bwrdd, mewn 
amgylchiadau eithriadol, gael eu trafod drwy gyfathrebu rhwng aelodau’r 
Bwrdd gan gynnwys cynadledda dros y ffôn a negeseuon e-bost. Rhaid 
cofnodi’n llawn unrhyw faterion brys a’u hegluro wrth y Bwrdd.    

 
Cworwm 

 

38. I fod â chworwm rhaid i gyfarfod fod ag o leiaf 50% o gynrychiolwyr yr aelodau 
a’r cyflogwyr yn bresennol a rhaid i’r Cadeirydd annibynnol fod yn bresennol. 
Yn ogystal, os bydd cyfarfod yn mynd yn ei flaen gydag anghydbwysedd 
rhwng Cynrychiolwyr y Cyflogwyr ac Aelodau’r Cynllun, bydd y Cadeirydd yn 
sicrhau bod unrhyw bleidlais a gymerir yn seiliedig ar gydbwysedd rhwng y 
Cynrychiolwyr hyn, yn ôl y gofyn. 
 

39. Gall cyfarfod sy’n colli cworwm barhau ond ni fydd unrhyw benderfyniadau yn 
rhwymol. 

 

Gweinyddiaeth y Bwrdd  
 

40. Rhaid i’r Cadeirydd gytuno gydag Ysgrifennydd y Bwrdd ar agenda cyn pob 
cyfarfod o’r Bwrdd. 
 

41. Caiff yr agenda a’r papurau ategol eu cyflwyno o leiaf ddeng diwrnod gwaith 
(lle bo hynny’n ymarferol bosibl) cyn y cyfarfod ac eithrio gyda materion brys.   
 

42. Bydd Cofnodion drafft pob cyfarfod gan gynnwys yr holl gamau gweithredu a’r 
cytundebau yn cael eu cofnodi a’u dosbarthu at holl aelodau’r Bwrdd cyn pen 
deng diwrnod gwaith i’r cyfarfod. Rhaid i’r Bwrdd gytuno’n ffurfiol ar y 
cofnodion drafft hyn yn eu cyfarfod nesaf. Dylai unrhyw benderfyniadau a 
wnaed gan y Bwrdd gael eu nodi yn y cofnodion a, hefyd, os yw’r Bwrdd yn 
methu â dod i benderfyniad dylid nodi hynny yn y cofnodion hefyd. 
 



43. Gyda chytundeb y Bwrdd, caniateir golygu’r cofnodion i hepgor eitemau ar y 
sail y byddent yn naill ai’n debygol o olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y 
nodir yn Rhan 1 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 neu 
oherwydd eu bod yn gyfrinachol at ddibenion Adran 100A(2) o’r Ddeddf honno 
a/neu fod ynddynt ddata a ddaw dan Ddeddf Diogelu Data 1998. 
 

44. Rhaid i Ysgrifennydd y Bwrdd sicrhau bod aelodau’r Bwrdd yn bodloni ac yn 
cynnal y gofynion o ran gwybodaeth a dealltwriaeth fel y nodir ym Mholisi a 
Fframwaith Gwybodaeth a Dealltwriaeth y Bwrdd ac mewn unrhyw 
ddeddfwriaeth neu ganllawiau eraill. 
 

45. Rhaid i Ysgrifennydd y Bwrdd drefnu’r cyfryw gyngor fel sy’n ofynnol gan y 
Bwrdd yn amodol ar y cyfryw amodau sydd wedi’u rhestru yn y Cylch 
Gorchwyl hwn ar gyfer defnyddio’r gyllideb a bennwyd ar gyfer y Bwrdd. 
 

46. Rhaid i Ysgrifennydd y Bwrdd sicrhau bod cofnod presenoldeb yn cael ei 
gadw a hysbysu Cyngor Sir Powys o lwfansau a threuliau sydd i’w talu o dan 
y telerau hyn. 
 

47. Rhaid i Ysgrifennydd y Bwrdd gysylltu â Chyngor Sir Powys ar ofynion y 
Bwrdd, gan gynnwys rhybudd ymlaen llaw i swyddogion fynychu a threfnu 
dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd y Bwrdd. 

 
Mynediad y cyhoedd i gyfarfodydd a gwybodaeth y Bwrdd  
 

48. Bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn agored i’r cyhoedd (oni bai y ceir eithriad o dan 
ddeddfwriaeth berthnasol a fyddai’n atal rhan (neu’r cyfan) o’r cyfarfod rhag 
bod yn agored i’r cyhoedd), ond gall y Bwrdd benderfynu mynd i sesiwn 
gyfrinachol ar gyfer eitemau penodol ar yr agenda, ar sail sensitifrwydd 
masnachol. 
 

49. Bydd gan y canlynol hawl i fynychu cyfarfodydd y Bwrdd fel arsyllwr:  
 

(a) Aelodau’r Pwyllgor, 
(b) Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro Cyngor Sir Powys neu ddirprwy 

dynodedig y naill swydd statudol. 
(c) Unrhyw unigolyn y mae’r Bwrdd yn gofyn iddo fynychu. 

 
Caniateir i unrhyw rai o’r cyfryw unigolion hyn siarad ar ddisgresiwn y 
Cadeirydd. 
 

50. Yn unol â’r Ddeddf, rhaid i Gyngor Sir Powys gyhoeddi gwybodaeth am y 
Bwrdd gan gynnwys: 
 
(a) Enwau aelodau’r Bwrdd a manylion sut i gysylltu â nhw. 
(b) Cynrychiolwyr y cyflogwyr a’r aelodau ar y Bwrdd.  
(c) Rôl y Bwrdd. 
(d) Y Cylch Gorchwyl hwn. 

 



51. Rhaid i Gyngor Sir Powys hefyd gyhoeddi gwybodaeth arall am y Bwrdd gan 
gynnwys: 
 
(a) Agendâu a chofnodion 
(b) Cofnodion hyfforddiant a phresenoldeb 
(c) Adroddiad blynyddol ar waith y Bwrdd i’w gynnwys yn adroddiad 

blynyddol y Gronfa ei hun. 
 

52. Caiff yr holl wybodaeth hon neu ryw gymaint ohoni ei chyhoeddi drwy’r dulliau 
canlynol neu drwy ddulliau eraill yr ystyrir eu bod yn briodol o bryd i’w gilydd: 
 
(a) Ar wefan y Gronfa. 
(b) Fel rhan o Adroddiad Blynyddol y Gronfa.  
(c) Fel rhan o Ddatganiad Cydymffurfio – Llywodraethu’r Gronfa. 

 
53. Gall gwybodaeth gael ei heithrio ar y sail y byddai naill ai’n debygol o olygu 

datgelu gwybodaeth eithriedig fel y nodir yn Rhan 1 o Atodlen 12A o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 neu oherwydd ei bod yn gyfrinachol at ddibenion 
Adran 100A(2) o’r Ddeddf honno a/neu ei bod yn cynnwys data a ddaw dan 
Ddeddf Diogelu Data 1998.  
 

Treuliau a lwfansau 
  

54. Rhaid i Gyngor Sir Powys dalu treuliau aelodau’r Bwrdd yn unol â pholisi 
Cyngor Sir Powys ar dreuliau fel y cânt eu datgan yn y Polisi Teithio a 
Chynhaliaeth. 

 
55. Rhaid i Gyngor Sir Powys dalu lwfansau i aelodau’r Bwrdd os ystyrir bod 

hynny’n briodol. 
 

a) Caiff Cyngor Sir Powys benderfynu talu lwfansau i aelodau’r Bwrdd 
sydd naill ai’n weithwyr i gyflogwyr y cynllun sy’n gweithredu fel 
Cynrychiolwyr Cyflogwyr, neu Gynrychiolwyr Aelodau’r Cynllun, yn unol 
ag Atodlen Taliadau Aelodau’r Cyngor fel gydag aelodau cyfetholedig.  

 
 
 
Cyllideb  
 

56. Rhaid darparu i’r Bwrdd adnoddau digonol i gyflawni ei rôl. Drwy wneud 
hynny, bydd y gyllideb ar gyfer y Bwrdd yn dod o Gronfa Bensiwn Powys ac 
yn cael ei phennu gan y Bwrdd gan geisio cymeradwyaeth gan y Swyddog 
Adran 151 yn flynyddol. Caiff y gyllideb ei rheoli gan y Bwrdd ac mae ar ei 
ddisgresiwn.  

 
 
Swyddogaethau craidd 
 

57. Swyddogaeth graidd gyntaf y Bwrdd yw helpu Cyngor Sir Powys i 
gydymffurfio â’r Rheoliadau, gydag unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n ymwneud 



â llywodraethu a gweinyddu’r Cynllun, a’r gofynion a osodir gan y Corff 
Rheoleiddio Pensiynau mewn perthynas â’r Cynllun. O fewn cwmpas y 
swyddogaeth graidd hon gall y Bwrdd benderfynu ar y meysydd y mae’n 
dymuno eu hystyried gan gynnwys ond ddim yn gyfyngedig i: 
 

a) Adolygu adroddiadau monitro cydymffurfiaeth rheolaidd a fydd yn 
cynnwys adroddiadau i’r Pwyllgor a phenderfyniadau a wnaed dan y 
Rheoliadau. 

b) Adolygu prosesau a gweithdrefnau rheoli, gweinyddu a llywodraethu er 
mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â’r Rheoliadau, y 
ddeddfwriaeth berthnasol ac yn benodol y Cod. 

c) Adolygu cydymffurfiaeth cyflogwyr y cynllun â’u dyletswyddau dan y 
Rheoliadau a’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

d) Cynorthwyo i lunio ac adolygu’n barhaus y cyfryw ddogfennau fel sy’n 
ofynnol gan y Rheoliadau gan gynnwys Datganiad Cydymffurfio – 
Llywodraethu, Datganiad Strategaeth Cyllido a Datganiad o 
Egwyddorion Buddsoddi. 

e) Cynorthwyo i lunio ac adolygu’n barhaus gyfathrebiadau aelodau a 
chyflogwyr y cynllun fel sy’n ofynnol gan y Rheoliadau a’r ddeddfwriaeth 
berthnasol. 

f) Monitro cwynion a pherfformiad o safbwynt gweinyddu a llywodraethu’r 
cynllun. 

g) Cynorthwyo i weithredu’r Drefn Datrys Anghydfodau Mewnol. 
h) Sicrhau bod achosion Ombwdsmon Pensiynau yn cael eu hymarfer yn 

gyflawn a phriodol. 
i) Adolygu’r modd y gweithredir polisïau a gweithdrefnau diwygiedig yn 

dilyn newidiadau i’r Cynllun. 
j) Adolygu’r trefniadau ar gyfer hyfforddi aelodau’r Bwrdd a’r swyddogion 

a’r aelodau etholedig hynny sydd â chyfrifoldebau dirprwyedig am reoli 
a gweinyddu’r Cynllun. 

k) Sicrhau bod disgresiwn yr awdurdod gweinyddu a’r cyflogwyr yn cael eu 
hymarfer yn gyflawn a phriodol. 

l) Adolygu canlyniad adroddiadau archwilio mewnol ac allanol. 
m) Adolygu cyfrifon drafft ac adroddiad blynyddol y Gronfa. 
n) Adolygu cydymffurfiaeth achosion, prosiectau neu brosesau penodol ar 

gais y Pwyllgor. 
o) Unrhyw faes arall o fewn y datganiad o ddiben (h.y. cynorthwyo Cyngor 

Sir Powys) y tybia’r Bwrdd ei fod yn briodol. 
 

58. Ail swyddogaeth graidd y Bwrdd yw sicrhau bod y Cynllun yn cael ei 
lywodraethu a’i weinyddu’n effeithiol ac effeithlon. O fewn cwmpas y 
swyddogaeth graidd hon gall y Bwrdd benderfynu ar y meysydd y mae’n 
dymuno eu hystyried gan gynnwys ond ddim yn gyfyngedig i: 
 

a) Cynorthwyo gyda datblygu gwasanaethau gwell i gwsmeriaid. 
b) Monitro perfformiad y weinyddiaeth, y drefn lywodraethu a 

buddsoddiadau yn erbyn targedau a dangosyddion perfformiad 
allweddol. 

c) Adolygu effeithiolrwydd prosesau ar gyfer penodi cynghorwyr a 
chyflenwyr i Gyngor Sir Powys.  



d) Monitro costau buddsoddi gan gynnwys costau ceidwaid a thrafodion. 
e) Monitro adroddiadau archwilio mewnol ac allanol. 
f) Adolygu’r gofrestr risg ynglŷn â sut mae’n ymwneud â swyddogaeth 

Cyngor Sir Powys fel rheolwr y cynllun. 
g) Cynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu gwell strwythurau a pholisïau 

rheoli, gweinyddu a llywodraethu. 
h) Adolygu canlyniad adroddiadau a phrisiadau actiwaraidd. 
i) Cynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu a monitro ffyrdd o wella 

prosesau ar gais y Pwyllgor. 
j) Cynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu prosesau ymgysylltu a 

phleidleisio dros asedau a chydymffurfio â Chod Stiwardiaeth y DU. 
k) Unrhyw faes arall yn y datganiad o ddiben (h.y. sicrhau bod y cynllun 

yn cael ei lywodraethu a’i weinyddu’n effeithiol ac effeithlon) y tybia’r 
Bwrdd ei fod yn briodol. 

 
59. I gefnogi ei swyddogaethau craidd gallai’r Bwrdd wneud cais am wybodaeth i’r 

Pwyllgor mewn perthynas ag unrhyw agwedd ar swyddogaeth Cyngor Sir 
Powys. Dylid cydymffurfio’n rhesymol ag unrhyw gais o’r fath o ran cwmpas 
ac amseriad. 
 

60. I gefnogi ei swyddogaethau craidd caiff y Bwrdd wneud argymhellion i’r 
Pwyllgor a dylid ystyried y rhain a chyflwyno ymateb i’r Bwrdd ar y canlyniad o 
fewn amser rhesymol. 

 

Adroddiadau  
 

61. Dylai’r Bwrdd, i ddechrau, adrodd ei geisiadau, ei argymhellion neu’i bryderon 
wrth y Pwyllgor. I gefnogi hyn caiff unrhyw aelod o’r Bwrdd fynychu cyfarfod 
o’r Pwyllgor fel arsyllwr.  

 

62. Dylid adrodd am geisiadau ac argymhellion dan ddarpariaethau paragraffau 
59 a 60 uchod. 

 
63. Dylai’r Bwrdd adrodd am unrhyw bryderon ynglŷn â phenderfyniad a wna’r 

Pwyllgor wrth y Pwyllgor yn amodol ar gytundeb o leiaf 50% o aelodau’r 
Bwrdd sydd â phleidlais cyn belled ag y bo’r holl aelodau sydd â phleidlais yn 
bresennol. Os nad yw’r holl aelodau sydd â phleidlais yn bresennol, yna 
dylai’r holl aelodau sydd â phleidlais sy’n bresennol gytuno, os oes gan y 
cyfarfod yn dal gworwm.   

 
64. Pan ddaw adroddiad i law dan baragraff 63 uchod dylai’r Pwyllgor, o fewn 

amser rhesymol, ystyried ac ymateb i’r Bwrdd. 
 
65. Os nad yw’r Bwrdd yn fodlon gyda’r ymateb a gaiff gall ofyn i hysbysiad o’i 

bryder gael ei roi ar y wefan ac yn adroddiad blynyddol y Gronfa. 
 

66. Os yw’r Bwrdd yn fodlon y bu achos o dorri’r rheoliadau ac yr adroddwyd 
amdano wrth y Pwyllgor dan baragraff 63 ac nad yw wedi’i unioni o fewn 
amser rhesymol mae’n rhwymedigaeth arno uwchgyfeirio’r mater. 

 



67. Y trywydd mewnol priodol ar gyfer uwchgyfeirio yw drwy’r Swyddog Monitro 
a’r Swyddog Adran 151.   

 

68. Caiff y Bwrdd adrodd am bryderon wrth Fwrdd Cynghori’r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol ar ôl, ond nid yn lle, defnyddio’r trywydd mewnol priodol ar 
gyfer uwchgyfeirio.  

 

69. Mae aelodau’r Bwrdd hefyd yn rhwym wrth y gofynion i adrodd am achosion o 
dorri’r gyfraith dan y Ddeddf a’r Cod a’r darpariaethau a nodir ym Mholisi 
Chwythu Chwiban Cyngor Sir Powys. 

 
Adolygu’r Cylch Gorchwyl 

 

70. Rhaid adolygu’r Cylch Gorchwyl hwn bob tro y gwneir newid sylweddol i’r 
rhannau hynny o’r Rheoliadau sy’n cwmpasu byrddau pensiynau lleol ac o 
leiaf bob pedair blynedd. 
 

71. Cafodd y Cylch Gorchwyl hwn ei fabwysiadu ar 1af Ebrill 2015 a chafodd ei 
ddiwygio yn dilyn y cyfarfod o’r Bwrdd ar 31ain Gorffennaf 2015.  
 
 
 
…………………………………………. 
Llofnodwyd ar ran Cyngor Sir Powys  
 
 
 
………………………………………… 
Llofnodwyd ar ran y Bwrdd  
 
 
 
 

Cyhoeddwyd 1af Ebrill 2015 
Diwygiwyd 30ain Medi 2015 


