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1.  YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.  DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.  MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu 
hystyried.

4.  COFNODION 5 - 6

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor 
hwn a gynhaliwyd 08.11.2018 fel rhai cywir   

5.  IS GRONFA INCWM SEFYDLOG 7

I ofyn i’r Pwyllgor Pensiynau ystyried a phenderfynu cytuno gyda’r opsiynau 
incwm sefydlog ar gyfer Cronfa Pensiwn Gwynedd yn Pŵl Cymru

Mae atodiad A ar wahân ar gyfer aelodau’r Pwyllgor yn unig

Mae’r ddogfen yn eithriedig o dan Paragraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu 
fusnes unrhyw berson penodol ( yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y 
wybodaeth hynny).

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â 
defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir 
fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol awdurdod 
cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Mae’r 
atodiad ynglŷn â threfniadau buddsoddi sydd yn fasnachol sensitif a 
chyfrinachol i’r cwmni dan sylw. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol 
sensitif o’r math yma yn gallu tanseilio hyder darparwyr i ddod a phrisiau 
ymlaen gerbron y Cyngor ac felly gallu’r Cyngor i fuddsoddi yn 
llwyddiannus. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau 
gwerth am arian a’r allbwn cyfansawdd gorau. Am y rhesymau hyn, mae’r 
mater yn gaeedig er y budd cyhoeddus.

6.  BENTHYG GWARANT 8 - 12

I ofyn i’r Pwyllgor Pensiynau ystyried a phenderfynu cytuno i fenthyg 
gwarantau yn Pŵl Cymru.

Mae atodiad B ar wahân ar gyfer aelodau’r Pwyllgor yn unig

Mae’r ddogfen yn eithriedig o dan Paragraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf 



Llywodraeth Leol 1972. Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu 
fusnes unrhyw berson penodol ( yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y 
wybodaeth hynny).

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â 
defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir 
fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol awdurdod 
cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Mae’r 
atodiad ynglŷn â threfniadau buddsoddi sydd yn fasnachol sensitif a 
chyfrinachol i’r cwmni dan sylw. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol 
sensitif o’r math yma yn gallu tanseilio hyder darparwyr i ddod a phrisiau 
ymlaen gerbron y Cyngor ac felly gallu’r Cyngor i fuddsoddi yn 
llwyddiannus. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau 
gwerth am arian a’r allbwn cyfansawdd gorau. Am y rhesymau hyn, mae’r 
mater yn gaeedig er y budd cyhoeddus.
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