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DATGANIAD POLISI LLYWODRAETHU 
 

Cyflwyniad 
 
Cyngor Gwynedd ydi’r Awdurdod Gweinyddol ar gyfer Cronfa Bensiwn Gwynedd. Mae’r 
polisi yma yn nodi cyfrifoldebau llywodraethu’r Gronfa ac fe’i paratoir yn unol â 
Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013, rheoliad 55. 
 
Mae’r Datganiad yma yn gosod allan sut dirprwyir materion mewn perthynas â Chronfa 
Bensiwn Gwynedd, ynghyd â’r amodau gorchwyl, fframwaith a threfn weithredol y 
dirprwyo hyn.  
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Pwyllgor Pensiynau 
 
Mae’r Cyngor wedi dirprwyo amryw bwerau a dyletswyddau mewn perthynas â 
gweinyddu’r Gronfa i'r Pwyllgor Pensiynau. 
 
Mae gan y Pwyllgor 9 aelod, ple mae 7 ohonynt yn aelodau etholedig o Gyngor Gwynedd, 
1 aelod o Gyngor Môn a 1 aelod o Gyngor Conwy, i gyd gyda hawl pleidleisio. Ar hyn o 
bryd, nid oes cynrychiolaeth o aelodau’r Gronfa (staff) ar y pwyllgor.  
 
Prif gyfrifoldebau’r Pwyllgor ydi:  
 

1. Pennu strategaeth buddsoddi asedau’r Gronfa Bensiwn drwy gymeradwyo 

Datganiad Strategaeth Gyllido a Datganiad Strategaeth Buddsoddi. 

 

2. Penodi a therfynu apwyntiad rheolwyr buddsoddi ac ymgynghorwyr y Gronfa 

Bensiwn, ac adolygu’r perfformiad o ran buddsoddi;  

 

3. Sicrhau bod trefniadau diogel ac effeithlon mewn llaw ar gyfer prynu, gwerthu a 

gofalu am fuddsoddiadau’r Cyngor;  

 

4. Gwneud rhai penderfyniadau yng nghyswllt gweinyddu pensiynau. 

 
5. Adolygu a chraffu ar faterion ariannol y gronfa, ac felly derbyn y datganiadau 

ariannol ac adroddiad yr archwilwyr. 
 
 
Fel pwyllgor cyfansoddiadol priodol o Gyngor Gwynedd, llywodraethir gweithrediad y 
materion a ddirprwyir i’r Pwyllgor gan gyfansoddiad Cyngor Gwynedd, ac yn arbennig felly, 
Rhannau 4 a 5 sydd yn llywodraethu rheolau’r dulliau a’r Codau a’r Protocolau sydd i’w 
dilyn, gan aelodau’r Pwyllgor Pensiynau a’r swyddogion.  
 
Yn ogystal, cyfrifoldeb y Pwyllgor Pensiynau yw sicrhau fod adroddiad blynyddol ar 
faterion Pensiynau yn cael ei baratoi a’i gyflwyno mewn cyfarfod blynyddol o gyflogwyr a 
chynrychiolwyr staff, ble y gall y naill neu’r llall fel ei gilydd, gwestiynu’r Pwyllgor, eu 
swyddogion, ymgynghorydd buddsoddi neu reolwyr cronfeydd ar faterion yn ymwneud â 
pherfformiad y Gronfa, gweinyddiaeth a/neu ar faterion pensiynau yn gyffredinol.  
 
Er mwyn sicrhau adolygiad digonol o berfformiad y buddsoddiadau, mae ymgynghorydd 
buddsoddi’r pwyllgor a phob rheolwr Cronfa yn darparu adroddiad monitro chwarterol i’r 
Pwyllgor. Yn ogystal, fe gynhelir cyfarfodydd anffurfiol â’r ymgynghorydd buddsoddi a’r 
rheolwr buddsoddi fel y gellir herio perfformiad a datrys unrhyw achos sydd yn codi ei ben. 
 
Mae gan unrhyw gyflogwr sydd ddim yn aelodau o’r Pwyllgor Pensiynau gyfle i 
ddylanwadu ar benderfyniadau’r Pwyllgor Pensiynau drwy gyfres o gyfarfodydd anffurfiol 
sy’n cael eu cynnal o bryd i’w gilydd gyda’r gwahanol gategorïau o gyflogwyr.  
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Rhoir ystyriaeth i unrhyw fater sydd angen ystyriaeth ffurfiol mewn cyfarfod priodol o’r 
Pwyllgor, fel bo dinasyddion yn medru ymarfer eu hawl i fynychu unrhyw gyfarfod o 
bwyllgorau’r Cyngor.  
 
 

Prif Swyddog Cyllid  

 
Mae erthygl 12 o gyfansoddiad y Cyngor yn amodi fod gan y Pennaeth Cyllid (fel Prif 
Swyddog Cyllid y Cyngor) gyfrifoldeb dros strategaeth gyllidol ac felly ei fod yn gyfrifol tros 
gynghori’r Pwyllgor Pensiynau ar strategaethau cyllid priodol ar gyfer y Gronfa Bensiwn, 
ac am sicrhau fod arweiniad arbenigol priodol yn cael ei ddarparu.  
 
Mae Erthygl 12 hefyd yn amodi bydd y Pennaeth Cyllid yn adrodd i’r Cyngor ac i archwiliwr 
allanol y Cyngor os yw’n ystyried fod unrhyw gynnig, penderfyniad neu weithrediad yn 
mynd i achosi unrhyw wariant anghyfreithlon, neu yn debyg o achosi colled neu ddiffyg, 
neu os yw’r Cyngor yn mynd i mewn i gyfrif yn anghyfreithlon.  
 
Mae'r Rheolwr Buddsoddi a'r tîm yn cefnogi'r Pennaeth Cyllid yn y cyfrifoldeb am fonitro 
ac adolygu buddsoddiadau'r Gronfa gan gynnwys: 
 

 paratoi a chynnal cyfrifon Cronfa Bensiwn Gwynedd gan gynnwys paratoi'r 

Adroddiad Blynyddol 

 deialog reolaidd gydag ymgynghorwyr, rheolwyr buddsoddi a cheidwad y Gronfa 

 monitro a chysoni cofnodion rheolwr buddsoddi a cheidwad 

 paratoi a chynnal Datganiad Strategaeth Buddsoddi a Datganiad Strategaeth 

Cyllido'r Gronfa 

 monitro gweithgaredd a pherfformiad rheolwyr buddsoddi'r Gronfa gan gynnwys 

cydymffurfio ag amcanion polisi a pherfformiad 

 dehongli deddfwriaeth ac ymchwil newydd mewn perthynas â buddsoddiadau a 

chyfrifon y Gronfa 

 monitro gweithgaredd llywodraethu corfforaethol y Gronfa gan gynnwys mynychu 

Fforwm Cronfa Bensiwn yr Awdurdod Lleol (LAPFF) 

 
Mae'r Rheolwr Pensiynau a'r tîm yn cefnogi'r Pennaeth Cyllid: 
 

 i gasglu cyfraniadau gweithwyr a chyflogwyr gan gyflogwyr sy'n cymryd rhan 

 gwneud taliadau mewn perthynas â buddion y cynllun 

 casglu a gwneud taliadau trosglwyddo pensiwn fel hetholwyd gan aelodau'r 

cynllun 

 i ddiweddaru a chynnal gwefan y Gronfa 

 cynnal a diweddaru cofnodion aelodaeth 

 cyfrifo ac awdurdodi taliadau buddion 

 darparu data aelodaeth at ddibenion prisio actiwaraidd 

 paratoi a chynnal y Datganiad Polisi Cyfathrebu a'r Datganiad Strategaeth 

Gweinyddu Pensiynau. 
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Swyddog Monitro  
 
Mae Erthygl 12 hefyd yn amodi fod y Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol (fel Swyddog 
Monitro’r Cyngor) yn adrodd i’r Cyngor os ydyw yn cysidro fod unrhyw gynnig, 
penderfyniad neu esgeulustra yn mynd i achosi anghyfreithlondeb neu os yw unrhyw 
benderfyniad yn mynd i achosi cam weinyddiaeth. Bydd adroddiad o’r fath yn achosi atal 
y cynnig neu’r penderfyniad rhag cael ei weithredu hyd nes bydd yr adroddiad wedi cael 
ei ystyried. 
 
 

Bwrdd Pensiynau Lleol 
 
Roedd Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus (2013) yn ei gwneud yn ofynnol i bob 
Awdurdod Gweinyddu gyflwyno Bwrdd Pensiynau Lleol i gynorthwyo Rheolwr y Cynllun. 
Sefydlwyd Bwrdd Pensiynau Gwynedd gan Gyngor Gwynedd ar 13/07/2015. 
 
Mae gan y Bwrdd Pensiynau rôl goruchwylio / cynorthwyo nid rôl gwneud penderfyniadau, 
ei gyfrifoldebau yw: 
 

1. Cynorthwyo Cronfa Bensiwn Gwynedd fel Rheolwr Cynllun; 

 
2. Sicrhau cydymffurfiad â rheoliadau a gofynion a orfodir gan y Rheoleiddiwr 

Pensiynau a'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol 

 
3. Sicrhau llywodraethu a gweinyddu'r Gronfa yn effeithiol ac yn effeithlon. 

 
4. Cynorthwyo gyda materion eraill yn ôl gofynion rheoliadau'r cynllun. 

 
Mae'r Bwrdd Pensiynau'n cynnwys 6 aelod, 3 yn gynrychiolwyr cyflogwyr, 3 yn 
gynrychiolwyr aelodau’r cynllun, ac mae 1 yn cael eu hethol fel cadeirydd. 
 
Bydd y Bwrdd Pensiynau yn cyfarfod bob chwarter. 
 
Pan fydd angen, bydd y Bwrdd Pensiynau yn cael ei gynghori gan y Swyddog Adran 151, 
Swyddogion eraill y Cyngor a Chynghorwyr ac Ymgynghorwyr proffesiynol, ond bydd 
gofyn i bob aelod o'r bwrdd ymgymryd â hyfforddiant i sicrhau cymhwysedd. 
 
 
 
 

 



 

6 

Datganiad Cydymffurfiad a’r Drefn 
Lywodraethol 
 
Mae MHCLG wedi ymrwymo i sicrhau bod pob pwyllgor CPLlL yn gweithredu'n gyson ar 
safonau arfer gorau. Felly, yn ychwanegol at y gofyniad rheoliadol i gynhyrchu'r Polisi 
Llywodraethu hwn, diwygiwyd rheoliadau CPLlL 1997 ymhellach ar 30 Mehefin 2007 i'w 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau gweinyddu adrodd i raddau'r cydymffurfiad i set o 
egwyddorion arfer gorau gael eu cyhoeddi gan MHCLG, a lle mae awdurdod wedi dewis 
peidio â chydymffurfio, i nodi'r rhesymau pam. Bydd y Polisi Llywodraethu hwn yn cael ei 
ddiweddaru pan fydd angen a'i adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn. 
 
 
 

Cysylltu â Chronfa Bensiwn Gwynedd 
 
Gallwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd: 
 
Mewn person neu drwy'r post:   Cronfa Bensiwn Gwynedd 

Cyngor Gwynedd, 
Stryd y Jêl, 
Caernarfon 
Gwynedd. 
LL55 1SH 

 
Drwy e-bost:      pensiynau@gwynedd.llyw.cymru 
 
Dros y ffôn:      01286 679982 
 
Ar-lein:      www.CronfaBensiwnGwynedd.cymru 
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