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PENDERFYNIAD A GEISIR 

I dderbyn y diwygiadau i Gytundeb Rhyng-Awdurdod Partneriaeth Pensiwn 

Cymru  

 

CYFLWYNIAD 

1. Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn bwl Buddsoddi Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth leol (CPLlL) sydd yn cynnwys asedau o’r wyth cronfa CPLlL yng 
Nghymru.  

 

2. Mae bodolaeth a datblygiad PPC yn dilyn diwygio mandad buddsoddi a 
gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (MHCLG) 
yn Nhachwedd 2015, gyda’r bwriad o arbed ffioedd rheolwyr buddsoddi drwy 
fuddsoddi ar raddfa mwy. Roedd yr wyth cronfa CPLlL eisoes wedi symud tuag at 
gyd-weithio er mwyn sicrhau mwy o opsiynau arallgyfeirio ac enillion buddsoddi 
mwy dibynadwy. 

 

3. Mae PPC nawr yn gwbl weithredol ac yn cael ei lywodraethu gan y Cydbwyllgor 
Llywodraethu sydd yn cynnwys aelod etholedig o’r wyth cronfa yng Nghymru, fel 
arfer Cadeirydd y Pwyllgor Pensiynau. Mae’r trefniant llywodraethu yma wedi ei 
osod o fewn y Cytundeb Rhyng-Awdurdod (CRhA) a gafodd ei gymeradwyo yn 
wreiddiol gan y Cyngor ym Mawrth 2017. 

 

4. Ers cymeradwyo’r CRhA mae angen diwygio’r cytundeb yn unol â datblygiadau 
pwlio ac arferion da sydd wedi dod i’r amlwg. 

 



PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU 

5. Mae’r PPC nawr wedi ei sefydlu’n dda ac yn gweithredu fel y rhagwelir gan MHCLG 
ers ei ddechreuad yn 2017. Mae Diweddariad Blynyddol diweddaraf PPC ar 31ain 
Mawrth 2021 wedi amlygu'r datblygiadau allweddol canlynol: 

i) Mae PPC wedi sefydlu with is- gronfa buddsoddi ar draws dosbarthiadau 
ased Ecwiti ac Incwm Sefydlog, gydag is- gronfeydd pellach yn cael ei 
lansio yn 2021 a 2022. 

ii) Mae cyfanswm o £9.4 biliwn wedi ei bwlio, gyda £5.2 biliwn wedi ei bwlio 
gyda threfniant buddsoddi goddefol. 

iii) Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd wedi llwyddo i bwlio 81% o’i asedau ar 
31ain Mawrth 2021. 

iv) Mae strwythur llywodraethu'r pwl yn weithredol yn llawn gydag 
ymgynghorwyr arbenigol yn cefnogi PPC o ran rheoli buddsoddiadau, 
pleidleisio, gwasanaethau ymgysylltu a chyfreithiol. Mae nifer o 
ddogfennau polisi wedi ei sefydlu a chyhoeddi ar wefan PPC sydd yn 
ymdrin â phob agwedd o fuddsoddi, llywodraethu a rheoli risg. 

Ceir rhagor o wybodaeth am Bartneriaeth Pensiwn Cymru fan hyn: 

https://www.cronfabensiwngwynedd.cymru/cy/Buddsoddiadau/Partneriaeth-
Pensiwn-Cymru.aspx 

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/ 

6. Yn dilyn derbyn cymeradwyaeth gan y Cydbwyllgor o’r newidiadau o fewn pwyntiau 
7 ac 8 o’r adroddiad yma, mae PPC nawr angen  cymeradwyaeth yr wyth awdurdod 
cyfansoddol e.e. cymeradwyaeth Cyngor llawn, er mwyn symud ymlaen i 
weithredu’r newidiadau yma. 

DIWYGIADAU I’R CYTUNDEB RHYNG-AWDURDOD  

7. Mae dau brif feysydd diwygio fel a ganlyn: 
 

• Apwyntio dyranwr i’r is-gronfeydd Marchnadoedd Preifat Amgen- Yn dilyn 
derbyn cyngor proffesiynol, cytunwyd gan y Cydbwyllgor byddai ‘Dyranwr/ 
wŷr’ arbenigol gyda phrofiad a Gwybodaeth eang o Farchnadoedd Preifat 
yn cael ei apwyntio. Budd unrhyw apwyntiadau/ terfynu’r rôl Dyranwr 
angen cymeradwyaeth gan y Cydbwyllgor. 
 

• Cynrychiolydd aelod o’r cynllun i fod ar y cydbwyllgor fel aelod cyfetholedig 
heb bleidlais - Yn dilyn derbyn cyngor cyfreithiol penderfynwyd yng 
nghyfarfod y Cydbwyllgor ar 10 Rhagfyr 2020 y dylid cael cynrychiolydd 
aelod o gynllun bwrdd pensiwn cyfetholedig (heb bleidlais)  ar y cydbwyllgor. 

 

8. Gyda’r newidiadau yma angen cymeradwyaeth awdurdodau cyfansoddol, mae’r 
swyddogion wedi cynnal adolygiad o’r cytundeb ac mae newidiadau eraill wedi ei 
wneud, i ddiweddaru a lliniaru'r cytundeb gyda’r gwaith a gyflawnir gan PPC. 
 
Mae’r newidiadau wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 - Diwygiadau i’r Cytundeb o’r 
ddogfen atodol. 

https://www.cronfabensiwngwynedd.cymru/cy/Buddsoddiadau/Partneriaeth-Pensiwn-Cymru.aspx
https://www.cronfabensiwngwynedd.cymru/cy/Buddsoddiadau/Partneriaeth-Pensiwn-Cymru.aspx
https://www.partneriaethpensiwncymru.org/


 
ARGYMHELLIAD 
 

9. Gofynnir i’r Cyngor gymeradwyo’r diwygiadau i’r Cytundeb Rhyng-Awdurdod fel yr 
amlinellir yn Atodiad 1. 

 
 
Barn y Swyddogion Statudol 
 
Swyddog Monitro: 
Mae’r argymhellion yma wedi bod yn destun arweiniad cyfreithiol arbenigol. Nid 

oes gennyf unrhyw sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.  

 
Pennaeth Cyllid: 
Rwyf wedi cyd-weithio gydag eraill i baratoi’r adroddiad a diwygiadau ac yn 
cadarnhau bod y cynnwys yn addas i’r pwrpas. 


