
BWRDD PENSIYNAU POWYS  

A gynhaliwyd yn Neuadd y Sir, Llandrindod  

ar 31ain Gorffennaf 2015  

 

YN BRESENNOL:  

Gerard Moore (Cadeirydd) 

John Byrne a Mick Hutchison (Cynrychiolwyr Aelodau) 

Geoff Petty a Wayne Thomas (Cynrychiolwyr Cyflogwyr) 

Joe Rollin (Ysgrifennydd i’r Bwrdd) 

  Gweithredu  
1. Cyflwyniad  

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod gan wneud y 
cyflwyniadau.  
 

 

2. Ymddiheuriadau    
Dim 
 

 

3. Gwrthdaro Buddiannau 
Dim 
 

 

4. Cylch Gorchwyl Bwrdd Pensiynau Powys  
Rhoddwyd ystyriaeth i Gylch Gorchwyl y Bwrdd.  
 
Ystyriwyd bod paragraff 15b, sy’n ei gwneud yn ofynnol i 
benodi aelod o Gynllun sydd heb ei enwebu gan yr 
undebau llafur, yn anymarferol ac, felly, roedd y ddau 
gynrychiolydd aelodau wedi cael eu henwebu gan yr 
undebau llafur. 
 
Roedd paragraff 38 yn ymdrin â’r cworwm ar gyfer y 
Bwrdd. Mae angen i o leiaf un cynrychiolydd cyflogwyr ac 
un cynrychiolydd aelodau fod yn bresennol er mwyn i 
gyfarfod fod â chworwm. Cadarnhaodd y Bwrdd fod angen 
i’r Cadeirydd hefyd fod yn bresennol i gael cyfarfod â 
chworwm ac na ellid gwneud unrhyw benderfyniadau os 
oedd y Cadeirydd yn absenoldeb. Ystyriodd y Bwrdd beth 
i’w wneud pan oedd naill ai gynrychiolydd cyflogwyr neu 
gynrychiolydd aelodau yn absennol. Cytunwyd, yn yr 
amgylchiadau hynny, y byddai un aelod o’r grŵp mwy yn 
peidio â phleidleisio er mwyn osgoi anghydbwysedd. 
Byddai hyn yn cael ei reoli fesul cyfarfod.  
 
Cymeradwyodd y Bwrdd yr egwyddor o dryloywder 
(paragraff 48) a chytuno y byddai eu cyfarfodydd yn agored 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd 
a’r Clerc  
 



i’r cyhoedd gan nodi y byddai hyn yn golygu y byddai 
agendâu a chofnodion yn cael eu rhannu’n adrannau 
cyhoeddus ac yn adrannau cyfrinachol. 
 
Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd anfon copi o Bolisi Chwythu 
Chwiban y Cyngor at aelodau’r Bwrdd. 
 
O’r herwydd bydd angen ail-eirio rhyw gymaint ar y Cylch 
Gorchwyl, ac ar ôl gwneud hynny bydd y Cylch Gorchwyl 
diwygiedig yn cael ei lofnodi a’i gyhoeddi. 
 

 
 
 
 
Ysgrifennydd              
 
 
Ysgrifennydd 

5. Adolygu Prif Ddogfennau’r Gronfa Bensiwn  
a) Adroddiad Blynyddol  

Nododd y Cadeirydd y cynnydd yn y costau rheoli 
buddsoddiadau a’r ffioedd gweinyddu uniongyrchol rhwng 
2012/13 a 2013/14 a gofynnodd i’r Bwrdd gael manylion yn 
y cyfarfod nesaf pan fyddai’r ffigurau cyfatebol ar gyfer 
2014/15 hefyd ar gael.  
 
Nododd y Bwrdd y penderfyniadau beirniadol wrth 
ddefnyddio polisïau cyfrifyddu ar fuddsoddiadau ecwiti 
preifat heb eu dyfynnu a rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, 
gan ddweud ei fod yn gyfforddus gyda hynny. 
 
Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd ganfod a oedd angen i aelodau 
heb bleidlais o’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ddatgan 
buddiannau.   
 

 
 
Ysgrifennydd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd 

b) Datganiad Strategaeth Cyllido  
Nododd y Bwrdd (paragraff 1) y rhyngberthynas rhwng 
Adroddiad Prisiad yr Actiwari, y Datganiad Strategaeth 
Cyllido (DSA) a’r Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi 
(DEB). 
 
Hefyd, nododd y Bwrdd y cyfnod adfer o 25 mlynedd gan 
nodi ei fod yn gyfforddus â hynny. Nododd y Bwrdd hefyd y 
ddarpariaeth i ymestyn i derfyn absoliwt o 40 mlynedd 
mewn amgylchiadau eithriadol a chytunodd bod angen i 
hyn gael ei adolygu’n fanwl fel nad oedd yn mynd yn rhy 
hir. Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd gynnwys eitem ar y 
cynllunio a’r amserlen ar gyfer Prisiad Actiwaraidd 2016 ar 
yr agenda ar gyfer y cyfarfod nesaf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd 

c) Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi  
Derbyniwyd. 
 

 

d) Adroddiad y Prisiad Actiwaraidd 
Synnai’r Cadeirydd na chyfeiriwyd at y lefel gyllido yn y 
crynodeb gweithredol gan fod hwn yn ystadegyn allweddol.  
    

 



 
e) Prisiad Actiwaraidd  

Nododd y Bwrdd y byddai’r Datganiad Cydymffurfio – 
Llywodraethu yn cael ei ddiwygio a’i ddiweddaru yng 
nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi. 
Byddai’r datganiad diwygiedig yn cael ei roi ar yr agenda ar 
gyfer cyfarfod nesaf y Bwrdd Pensiynau 
 

 
 
 
 
Ysgrifennydd 

f) Strategaeth Gyfathrebu Aelodau’r Cynllun 
Roedd adran Archwilio Mewnol y Cyngor wrthi’n adolygu 
hon a byddai’n cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor Pensiynau a 
Buddsoddi ar 30ain Medi ac yna i’r Bwrdd Pensiynau yn ei 
gyfarfod nesaf. 
 

 
 
 
Ysgrifennydd  

6. Cyllideb y Bwrdd  
Nododd y Bwrdd fod ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn wedi’i 
phennu ar £39,343. Roedd y swm hwn yn caniatáu ar gyfer 
cyfarfodydd a phrosiectau ychwanegol yn ychwanegol at y 
cyfarfodydd chwarterol a drefnwyd. 
 

 

7. Adolygu Cyfansoddiad y Pwyllgor Pensiynau a 
Buddsoddi  
Nodwyd y byddai cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Pensiynau 
Powys yn eitem sefydlog ar agendâu’r Pwyllgor Pensiynau 
a Buddsoddi. Byddai unrhyw faterion yr oedd angen eu 
cyfeirio at y Pwyllgor yn mynd drwy’r Ysgrifennydd ar yr 
amod ychwanegol fod Cadeirydd y Pwyllgor Pensiynau a 
Buddsoddi yn cadw’r hawl i unrhyw aelod o’r Bwrdd fod yn 
bresennol a siarad yn y Pwyllgor hwnnw. 
 
 

 

8. Diweddariad Buddsoddi Chwarterol 16eg Gorffennaf 
2015 y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi  
Adroddodd y Cadeirydd am ei bresenoldeb yng nghyfarfod 
y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ar 16eg Gorffennaf. 
Roedd yn falch iawn o weld y flaenoriaeth a roddir i ddwyn 
rheolwyr sy’n tanberfformio i gyfrif. 
 
Ystyriodd y Bwrdd gynnwys y wybodaeth a ddarparwyd i 
aelodau’r Pwyllgor o safbwynt pa mor hawdd oedd i’w 
darllen, ei deall a’i dehongli. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd i’r Ysgrifennydd ymchwilio i sut 
oedd y ffigurau meincnodi a adroddwyd ar dudalen 3 o 
adroddiad chwarterol Aon Hewitt yn perthyn i’r amcanion a 
adroddwyd yn yr Adroddiad Blynyddol, Atodiad 5, Paragraff 
7 gan nad oedd yn glir a oedd y ffigurau meincnodi yn yr 
adroddiad chwarterol yn cynnwys amcanion y targed 
perfformiad fel y nodir yn yr Adroddiad Blynyddol. 
Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd holi Aon Hewitt ynglŷn â hyn ac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd  
 



adrodd yn ôl i’r cyfarfod nesaf. Cytunai’r Bwrdd y byddai’n 
ddefnyddiol pe byddai’r adroddiad chwarterol yn cynnwys 
esboniad mwy eglur o berfformiad yn erbyn yr amcanion y 
cytunwyd arnynt ac nid dim ond y meincnod. Cytunodd y 
Bwrdd hefyd y byddai’n ddefnyddiol pe byddai’r ffioedd 
rheoli yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad. 
 
Trafododd y Bwrdd Raglen Amgyffred y Gronfa Bensiwn 
(PFPP) a oedd yn casglu ynghyd ddata perfformiad ar 
berfformiad ac amgyffredion rheolwyr asedau o’r holl 
gronfeydd pensiwn corfforaethol ac awdurdodau lleol. Fe 
wnaeth y Cadeirydd ddatgan buddiant gan ei fod yn 
ymwneud â’r rhaglen ond eglurodd nad oedd unrhyw 
wrthdaro buddiannau gan nad oedd unrhyw gost i 
gronfeydd pensiwn oedd yn cyfranogi. Gofynnwyd i’r 
Ysgrifennydd drafod defnyddio’r wybodaeth gynhwysfawr 
hon o bosibl, ochr yn ochr â’r adroddiadau gan y 
cynghorydd buddsoddi annibynnol gyda’r Pwyllgor 
Pensiynau a Buddsoddi ac adrodd yn ôl i’r Bwrdd. 
 
Gofynnodd y Bwrdd hefyd am wybodaeth WM am y 
cyfraniad a wna dethol stoc a dyrannu asedau i berfformiad 
gael ei rhoi ar yr agenda nesaf. 
 
Nododd y Cadeirydd berfformiad rhagorol rheolwr y gronfa 
ecwiti goddefol a’r esboniadau yn y sylwebaeth a 
gofynnodd i’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi gadarnhau 
nad oedd y rheolwr yn cymryd unrhyw risgiau diangen. 
 
Yn gyffredinol, teimlai’r Bwrdd fod yna rywfaint o le i 
addasu’r cyflwyniad er mwyn ei wneud yn haws i’r Pwyllgor 
ei ddeall.   
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9. Rheoli Risg  
a) Llif arian 

Gofynnodd y Bwrdd am sicrwydd y byddai’r Gronfa yn gallu 
bodloni ei rhwymedigaethau i dalu pob pensiwn sy’n 
ddyledus ar amser yn y tymor byr, y tymor canolig a’r 
hirdymor. 
 
Mae’r gronfa yn dal yn gadarnhaol o ran llif arian fel y 
gwelir o’r dadansoddiad a ddarparwyd, ond ei bod yn 
symud i sefyllfa negyddol wrth i’r gronfa aeddfedu. Roedd y 
sefyllfa hon yn cael ei gwaethygu gan y pwysau cyllidebol 
sy’n wynebu’r Cyngor wrth i ddiswyddiadau leihau 
aelodaeth weithredol y gronfa. 
 
Dywedodd yr Ysgrifennydd fod yr Actiwari yn edrych ar 
aeddfedrwydd y gronfa. Dywedodd nad oedd neb bron 
wedi cymryd yr opsiwn 50 50 a bod y nifer sy’n eithrio o’r 

 



cynllun pensiwn wedi aros yn sefydlog gydag oddeutu 
traean o bobl yn eithrio. Roedd yn dal yn rhy gynnar i weld 
effeithiau cofrestru awtomatig a fyddai’n cael ei ymestyn i’r 
aelodau presennol yn 2017.   
 

b) Cyfamodau cyflogwyr 
Gofynnodd y Bwrdd am sicrwydd bod gan yr Awdurdod 
Gweinyddu drefniadau digonol ar waith i leihau’r perygl bod 
methdaliad cyflogwr unrhyw gynllun yn cael effaith andwyol 
ar gyflogwyr pob cynllun arall. 
 
Nododd y Bwrdd fod angen ychwanegu Freedom Leisure 
at y rhestr o gyrff derbyniedig. 
 
Roedd y Bwrdd yn fodlon â chryfder y cyfamodau a 
sicrhaodd yr Ysgrifennydd nhw fod yr holl gyfraniadau wedi 
dod i law ar amser. Awgrymodd y Bwrdd y dylai datganiad 
gael ei gynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol yn cadarnhau 
bod yr holl gyfraniadau wedi’u derbyn. 
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Ysgrifennydd  

c) Trefn Datrys Anghydfodau Mewnol a’r Ombwdsmon 
Pensiynau 
Gofynnodd y Bwrdd am sicrwydd bod gan yr Awdurdod 
Gweinyddu drefniadau digonol ar waith i leihau’r risg o 
weithdrefnau gwael gan arwain at ddyfarniadau anffafriol yn 
erbyn yr Awdurdod Gweinyddu, a’u canlyniadau ariannol 
posibl, ynghyd â niwed i’w risg i enw da. 
 
Dywedodd yr Ysgrifennydd na fu unrhyw apeliadau nac 
atgyfeiriadau yn erbyn penderfyniadau a wnaed gan y 
gronfa yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Cyflwynwyd 8 o 
apeliadau drwy’r Drefn Datrys Anghydfodau Mewnol yn 
erbyn penderfyniadau a wnaed gan gyflogwyr yn ystod y 
flwyddyn diwethaf. Roedd y rhain wedi cael sylw yng 
ngham 1 gan y cyflogwr. Roedd saith o’r rhain yn ymwneud 
â materion gwaeledd iechyd, a oedd yn gyson â’r 
ystadegau cenedlaethol. 
 

 

d) Rhoi’r Gorau i Gontractio Allan: Cofrestru gyda CThEM 
Gofynnodd y Bwrdd am sicrwydd fod yr Awdurdod 
Gweinyddu wedi cofrestru fel sy’n ofynnol gyda CThEM, ac 
y byddai ganddo adnoddau digonol ar waith i sicrhau 
cysondeb gyda ffigyrau CThEM o fewn yr amserlen 
benodedig. 
 
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd fod yr Awdurdod Gweinyddu 
eisoes wedi bodloni’r gofynion i gofrestru gyda CThEM. 
 
Nododd y Bwrdd fod hwn yn ymarfer anferth a, gyda’r gost 
lawn o weinyddu rhoi’r gorau i gontractio allan yn syrthio ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennydd  



gronfeydd pensiwn, gyda chryn oblygiadau ar adnoddau i’r 
cyflogwyr a chostau ychwanegol i aelodau’r cynllun. Roedd 
tîm pensiynau Powys yn gweithio i asesu maint y broblem 
drwy gymharu data a ddarparwyd gan CThEM gyda’u data 
eu hunain. Roedd ymarfer tebyg a gynhaliwyd gan 
awdurdod arall yng Nghymru wedi dod o hyd i 
anghysondebau mewn 60% o’r data a ddarparwyd gan 
CThEM. Roedd ar y broses angen llawer o adnoddau. Un 
dewis fyddai rhoi’r gwaith allan ar gontract, ond roedd hyn 
yn debygol o gostio cannoedd ar filoedd o bunnoedd. 
Gofynnwyd i’r Ysgrifennydd roi diweddariad yn y cyfarfod 
nesaf. Cynigiodd y Bwrdd ei gefnogaeth i’r Ysgrifennydd os 
oedd angen cyflwyno achos i’r Swyddog Adran 151 am 
gynnydd dros dro mewn adnoddau.  
 

10. Protocol Cyfryngau’r Bwrdd   
Cytunodd y Bwrdd i gynnwys adran ym Mhrotocol Cyngor 
Sir Powys ar Gyhoeddusrwydd a’r Cyfryngau gan ddelio’n 
benodol â’r Bwrdd. 
 

 

11. Hyfforddiant i Aelodau’r Bwrdd   
a) Polisi Hyfforddiant 

Roedd y papur Polisi Hyfforddiant a gymeradwywyd gan y 
Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ar 16eg Gorffennaf 2015 
yr un mor berthnasol i’r Bwrdd Pensiynau. Cytunodd y 
Bwrdd ei fod yn fodlon i’r Cadeirydd a’r Ysgrifennydd asesu 
pa hyfforddiant fyddai fwyaf defnyddiol i aelodau ei gael. 

 
 
 
Cadeirydd ac 
Ysgrifennydd  

b) Newidiadau mewn Rheoliadau – Rheoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol (Diwygio) 2015  
Derbyniwyd.  
 

 

c) Diweddariad am y Dadansoddiad o Anghenion 
Hyfforddiant 
Byddai’r cyfarfod nesaf yn cymryd stoc o anghenion 
hyfforddiant a hyfforddiant yr aelodau. Byddai’n ofynnol i 
bob aelod lenwi ffurflen hunanasesu y byddai’r 
Ysgrifennydd yn ei chylchredeg. 
 

 
 
 
Ysgrifennydd 

d) Cynigion i’r Dyfodol  
Awgrymwyd llunio rhaglen waith ar gyfer y Bwrdd.  
 

 
Cadeirydd ac 
Ysgrifennydd  

12. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 
16eg Hydref 2015  

 

  

  

Gerard Moore  

Cadeirydd   


