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Cyflwyniad  
Croeso i Lawlyfr Llywodraethu Bartneriaeth Pensiwn Cymru  ('PPC'). 

Diben y llawlyfr hwn yw rhoi trosolwg manwl o strwythur, fframwaith a pholisïau llywodraethu'r PPC. Mae’r 

llawlyfr hwn yn casglu'r holl fanylion hanfodol ynghylch sut mae’r PPC yn cael ei lywodraethu, yn ogystal â 

mynegi’r rolau, y cyfrifoldebau a'r gweithdrefnau y mae'r PPC wedi'u rhoi ar waith. 

Un o brif amcanion y dogfennau yw gweithredu fel pwynt cyfeirio a all fod o fudd i bersonél y PPC, yn ogystal 

â phartïon allanol a allai fod eisiau dysgu mwy am sut y caiff y PPC ei lywodraethu. Mae'r PPC yn falch iawn 

o'r strwythur, y fframwaith a'r gweithdrefnau llywodraethu y mae wedi'u rhoi ar waith ac mae'n awyddus i 

fynegi a dangos y rhain i gynulleidfaoedd mewnol ac allanol. Diben y llawlyfr hwn yw darparu tryloywder llawn 

ar faterion llywodraethu’r PPC. Drwy ddarparu'r tryloywder hwn, mae'r PPC yn gobeithio y bydd pobl yn gallu 

deall yn llawn sut mae'n gweithredu ac y bydd y ddealltwriaeth hon yn gwella'r lefelau ymgysylltu rhwng y 

PPC a phob parti. 

Ein gobaith hefyd yw y bydd y ddogfen hon yn cyflawni ail amcan - sef dangos pa mor ddifrifol y mae'r Cynllun 

yn cymryd materion llywodraethu. Mae'r PPC wedi ymrwymo'n llwyr i sefydlu strwythur llywodraethu cadarn ar 

gyfer hwyluso gweithgareddau pŵlio wyth Awdurdod Cyfansoddol Cymru. Mae'r PPC yn credu'n gryf y bydd 

llywodraethu da yn arwain at wneud penderfyniadau gwell, mwy o werth am arian ac yn bwysicaf oll 

canlyniadau gwell i randdeiliaid y PPC. Gobeithio y bydd y ddogfen hon yn rhoi dealltwriaeth gadarn i chi o: 

• Pwy yw'r PPC, beth yw ein hamcanion a’n credoau sy'n ein harwain 

• Sut mae'r PPC yn gweithredu, beth yw ein rolau a'n cyfrifoldebau 

• Pa bolisïau a gweithdrefnau yr ydym yn eu dilyn ac yn cadw atynt hefyd. 

Noder y bydd y ddogfen hon yn esblygu ac yn ddarostyngedig i ddiwygiadau parhaus wrth  i'r PPC fireinio, 

adolygu a diweddaru  ei  drefniadau  llywodraethu.  Caiff y ddogfen hon ei diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu 

unrhyw newidiadau nodedig ym materion llywodraethu PPC, a chaiff ei diwygio hefyd i adlewyrchu 

diweddariadau i bolisïau a gweithdrefnau sylfaenol PPC.  

Mae'r llawlyfr  hwn yn dwyn ynghyd holl drefniadau llywodraethu PPC gan gynnwys y Cytundeb Rhwng 

Awdurdodau ('IAA') sy'n  sylfaen i'r trefniadau llywodraethu hyn ac yn rhwymo'r Awdurdodau Cyfansoddol yn 

eu hamcan cyffredin o ddarparu'r gorau o ran pŵlio buddsoddi er budd aelodau CPLlL, cyflogwyr sy'n cymryd 

rhan a threthdalwyr lleol. 

Gobeithio y bydd y Llawlyfr Llywodraethu PPC hwn yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth i chi ac y bydd yn 

rhoi syniad i chi o sut mae'r PPC wedi'i strwythuro a'r modd y mae'n gweithredu. Mae croeso i chi gysylltu  â 

ni,  gan ddefnyddio'r manylion  cyswllt  ar dudalen  32, os oes  gennych unrhyw gwestiynau neu adborth. 

 

Yn gywir 

Chris Moore 

Swyddog Adran 151 yn yr Awdurdod Lletya (Cyngor Sir Caerfyrddin)  
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Ynglŷn â Phartneriaeth Pensiwn 
Cymru 
Wedi'i sefydlu yn 2017, mae'r PPC yn gydweithrediad o'r wyth cronfa CPLlL (Awdurdodau Cyfansoddol) sy'n 

cwmpasu Cymru gyfan ac mae'n un o wyth cronfa Bensiwn Llywodraeth Leol genedlaethol. 

Mae gennym hanes hir, llwyddiannus o gydweithio, gan gynnwys enghreifftiau sy'n rhagddyddio menter 

pŵlio’r Llywodraeth. Rydym yn falch o'n hunaniaeth unigryw fel Cronfa – mae ein Hawdurdodau Cyfansoddol 

yn cynrychioli ac yn rhychwantu Cymru gyfan. Gan ein bod yn atebol yn ddemocrataidd, yr ydym yn darparu'r 

gorau o lywodraethu a thryloywder cryf yn y sector cyhoeddus. 

Mae ein model gweithredu wedi'i gynllunio i fod yn hyblyg a sicrhau gwerth am arian. Penodwyd Gweithredwr 

cronfa allanol ac rydym yn defnyddio cynghorwyr allanol i ddod â'r arbenigedd gorau i gefnogi'r gwaith o redeg 

y Gronfa, ac mae hyn yn cynnwys Hymans Robertson sydd wedi'u penodi'n Ymgynghorwyr Goruchwylio'r 

PPC. Link Fund Solutions yw’r Gweithredwr ac maent wedi ffurfio partneriaeth â Russell Investments i 

ddarparu atebion rheoli buddsoddi effeithiol gyda'r nod o sicrhau rhwyd gref o berfformiad ffioedd ar gyfer yr 

holl Awdurdodau Cyfansoddol. 

Mae gennym weledigaeth a chytundeb ar y cyd ar y modd a'r cyflymder y cyflawnir y weledigaeth hon. Wyth 

Cronfa  CPLlL (Awdurdodau Cyfansoddol) Partneriaeth Pensiwn Cymru yw: 
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Amcanion y PPC 
Mae'r PPC yn falch o gynrychioli'r wyth Awdurdod Cyfansoddol ac mae'n cydnabod ei ddyletswydd i sicrhau 

bod anghenion a gofynion yr holl randdeiliaid  yn cael eu diwallu. Mae'r PPC, drwy ymgynghori â phob un o'r 

wyth Awdurdod Cyfansoddol, wedi llunio rhestr o brif amcanion a gellir crynhoi'r rhain fel a ganlyn: 

 

Mae'r wyth Awdurdod Cyfansoddol yn cydnabod bod eu cryfder yn deillio o'u credoau  cyffredin a'u gallu i 

gydweithio i gyflawni eu hamcanion unedig er budd holl randdeiliaid PPC. 

Darparu trefniadau pŵlio sy'n caniatau i gronfeydd unigol weithredu 
eu strategaethau buddsoddi eu hunain (lle bo hynny'n ymarferol). 

Cyflawni arbedion cost materol i'r cronfeydd sy'n cymryd 
rhan gan wella neu gynnal perfformiad buddsoddiadau ar ôl 
ffioedd. 

Rhoi trefniadau llywodraethu cadarn yn eu lle i oruchwylio 
gweithgareddau'r Gronfa.

Gweithio'n agos gyda chronfeydd eraill er mwyn arhcwilio'r 
buddion y gall holl randdeiliaid yng Nghymru eu cael o 
ddatrysiadau pŵlio ehangach neu fuddsoddiadau 
uniongyrchol posib.

Cyflawni fframwaith buddsoddi sy'n cyflawni'r deilliannau gorau i'w 
randdeilaid allweddol; yr Awdurdodau Cyfansoddol. Bydd yr 
Awdurdodau Cyfansoddol yn medru defnyddio'r fframwaith hwn i 
gyflawni'r deilliannau gorau i Aelodau a Chyflogwyr eu Cynllun.
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Credoau’r PPC 
Mae Credoau'r PPC yn adlewyrchu natur gydweithredol a gwerthoedd cyffredin yr Awdurdodau Cyfansoddol, 

maent fel a ganlyn: 

 

Credoau'r PPC yw'r sylfaen ar gyfer fframwaith llywodraethu PPC ac fe'u defnyddiwyd i lywio holl 

weithgareddau a phenderfyniadau'r PPC, gan gynnwys ei amcanion a'i bolisïau. 

Rôl y PPC yw hwyluso a darparu llwyfan pŵlio y gellir gweithredu 
buddion yr Awdurdodau Cyfansoddol o'i fewn.

Dylai llywodraethu da arwain at ddeilliannau gwell i randdeiliaid y 
PPC.

Mae cydweithio mewnol rhwng yr Awdurdod Lletya a'r 
Awdurdodau Cyfansoddol yn hanfodol i gyflawni amcanion y 

PPC. Gall cydweithio allanol hefyd fod yn fuddiol gydag arbedion 
cost a gwell deilliannau i randdeilaid. 

Dylai Buddsoddi Cyfrifol a strategaethau lliniaru Risg Hinsawdd 
effeithiol, law yn llaw ag ystyried a rheolaeth dystiolaethaol o 

faterion Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu ehangach, 
arwain at well deilliannau i randdeiliaid y PPC.

Mae cyfathrefu mewnol ac allanol effeithiol yn hanfodol i gyflawn 
amcanion y PPC.

Gall cyflenwyr allanol fod yn ffordd gost-effeithiol o wella 
adnoddau, gallu ac arbenigedd y PPC.

Bydd tryloywder cost a ffi yn cynorthwyo gyda gwneud 
penderfyniadau a gwella deilliannau i randdeiliaid.

Bydd dysgu, arloesi a datblygu parhaus yn helpu'r PPC a'i 
Awdurdodau Cyfansoddol i esblygu.

Bydd ymagwedd hyblyg i strwythur cronfa'r PPC a'i ddulliau 
gweithredu yn galluogi i gronfa'r PPC addasu yn y dyfodol a 

pharhau i fodloni anghenion ei randdeiliaid.  
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Strwythur ac Egwyddorion 
Llywodraethu 
Mae'r PPC yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei gynnal yn unol â rheoleiddio a chanllawiau. Rhaid  

inni sicrhau hefyd: bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu a'i gyfrifo’n briodol; ei ddefnyddio'n economaidd, 

yn effeithlon ac yn effeithiol i sicrhau gwerth am arian. Rydym hefyd yn ymdrechu i wella'n barhaus ac i 

gydymffurfio ag arfer gorau'r diwydiant. 

Mae'r PPC yn manylu ar sut y mae'n ymdrin â phob agwedd ar Lywodraethu drwy ei Gytundeb Rhwng 

Awdurdodau (IAA), sy'n diffinio safonau, rolau a chyfrifoldebau'r Awdurdodau Cyfansoddol, ei Aelodau, ei 

Bwyllgorau a'i Swyddogion. Mae'r IAA yn cynnwys Cynllun Dirprwyo sy'n amlinellu'r broses o wneud 

penderfyniadau, gan ystyried y ddeddfwriaeth berthnasol. Mae IAA y PPC i'w weld yn ei gyfanrwydd yn  

Atodiad A. Yn unol â'i gred y dylai llywodraethu da arwain at ganlyniadau gwell i randdeiliaid, mae'r PPC wedi 

rhoi strwythur llywodraethu cadarn ar waith, sydd wedi'i gynllunio i: 

 

 

Gyflawni ar ein amcanion

Bod yn hyblyg ac yn addasol

Arddangos ei ymrwymiad i'r safonau llywodraethu uchaf

Bodloni anghenion ei randdeiliaid

Cydweithio a chyfathrebu cyflymach o fewn y PPC

Bod yn dryloyw

Bod yn gost-effeithiol
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Mae'r diagram isod yn dangos strwythur llywodraethu PPC.  

 

Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol ar frig strwythur llywodraethu'r PPC. Maent yn cadw rheolaeth dros yr holl 

weithgarwch a gyflawnir gan y PPC ac yn parhau i fod yn gyfrifol am gymeradwyo Cynllun Busnes y PPC, sy'n 

amlinellu cyllideb a chynllun gwaith PPC, yn ogystal â'i Gredoau a'i Amcanion. Mae Cynllun Busnes PPC i'w 

weld ar ein gwefan. Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol yn ymwneud yn helaeth â phob agwedd ar strwythur 

llywodraethu PPC, tra bod Cyd-bwyllgor Llywodraethu a Gweithgor Swyddogion y PPC yn cynnwys 

cynrychiolwyr cynghorwyr etholedig a swyddogion o'r Awdurdodau Cyfansoddol yn y drefn honno. 

Fel y nodwyd eisoes, mae Cytundeb Rhwng Awdurdodau’r PPC yn amlinellu'r cyrff llywodraethu sy'n ffurfio 

strwythur llywodraethu PPC ac yn nodi sut mae'r cyrff hyn yn rhyngweithio â'i gilydd a rolau y mae pob un o'r 

cyrff hyn yn eu chwarae. Mae'r matrics penderfyniadau llywodraethu (Atodiad B) yn rhoi crynodeb cryno o'r 

gwahanol rolau, cyfrifoldebau a rhyngweithio rhwng holl bwyllgorau, grwpiau a chyflenwyr PPC. Yn benodol, 

mae'n dangos pa gorff llywodraethu sy'n gyfrifol am ba benderfyniadau 

Mae'r Cynllun wedi creu nifer o bwyllgorau, grwpiau a rolau fel rhan o'i strwythur llywodraethu, ac mae eu creu 

wedi sicrhau bod y PPC wedi gallu darparu strwythur llywodraethu cadarn i'w randdeiliaid. Yn benodol, mae 

strwythur llywodraethu Cynllun Cymru yn ceisio cyflawni: 

 

Ochr yn ochr â'r strwythur llywodraethu hwn, mae'r PPC wedi datblygu fframwaith llywodraethu y gellir ei 

ddefnyddio i werthuso, categoreiddio a phriodoli adnoddau i ffrydiau gwaith parhaus. Mae fframwaith 

llywodraethu’r PPC wedi’i amlinellu isod, a nod y fframwaith yw sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i 

benderfyniadau allweddol a bod adnoddau'n canolbwyntio ar feysydd sydd fwyaf tebygol o gyfrannu at 

lwyddiant PPC yn y dyfodol: 

Gwirio a chydbwyso niferus

Ffynonellau 
amrywiol o farnau, 

arbenigedd a 
chyngor

Proses gwneud 
penderfyniadau clir, 

tryoloyw a 
democrataidd

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/
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Fel y dangosir yn y diagram uchod, mae'r fframwaith yn seiliedig ar yr egwyddor bod eich credoau, eich 

amcanion a'ch polisïau o'r pwys mwyaf wrth iddynt lywio'r holl waith a gweithgareddau y mae'r PPC yn 

ymgymryd â hwy. Mae'r broses o ffurfio ac adolygu Credoau, Amcanion a Pholisïau PPC yn cynrychioli cyfran 

gymharol fach o amser a gweithgarwch cyffredinol y PPC – fodd bynnag, mae ganddynt y potensial i gael yr 

effaith fwyaf ar y canlyniadau y gall y PPC eu darparu i'w randdeiliaid. Isod, rydym yn nodi'n fanylach y 

gwahanol Haenau o fframwaith llywodraethu'r PPC: 

 

 

 

Haen 1: 
Credoau, 

Amcanion a 
Pholisïau

• Credoau, Amcanion Sylfaenol - Mae amcanion clir sydd wedi'u diffinio'n dda yn hanfodol i 
gyflawni llwyddiant yn y dyfodol

• Polisïau sy'n codio credoau ac amcaniony PPC ac yn gosod gofynion strategaeth a strwythur

• E.e. Amcanion PPC, credoau PPC a pholisïau penodol megis POlisi Risg Hinsawdd PPC

Haen 2: 
Strategaeth a 

Strwythur

• Cytundeb ynghylch strwythur llywodraethu PPC, perthynas gyda'r Awdurdodau Cyfansoddol a 
chyflenwyr trydydd parti (e.e. y Gweithredwr) 

• Adnabod is-gronfeydd a datrysiadau buddsoddi angenrheidiol

• E.e. IAA, Metrics Llywodraethu, Cytundeb Gweithredwr a chynigion is-gronfa

Haen 3: 
Gweithredu

• Penodi cyflenwyr a darparwyr gwasanaeth addas

• Ffurfio a gweithredu is-gronfeydd

• Adnabod dull o asesu rheolwyr buddsoddi ac ymagwedd at reolaeth

• E.e. dewis o glustnodi ecwiti rhanbarthol, ansawdd credyd a hylifedd bondiau. Dewis o reolwyr, 
penderfyniad ar reolaeth gweithredol neu oddefol, mandadu canllawiau cyn buddsoddi.

Haen 4:  
Monitro ac 

Adolygu

• Dull o weithredu'r newidiadau y cytunwyd arnynt a rheoli a monitro asedau'n barhaus

• Adnabod gwersi i'w dysgu a meysydd i'w gwella ar draws y pedair haen

• E.e. asesiad goruchwylio'r gweithredwr o weithgarwch pontio, newidiadau i ganllawiau is-gronfa 
pan fydd wedi'i sefydlu eisoes.
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Rolau a Chyfrifoldebau Llywodraethu 
Ceir cyflwyniad byr i ddiben, aelodaeth a swyddogaeth Pwyllgorau, Grwpiau a Rolau’r PPC isod: 

Yr Awdurdodau Cyfansoddol 

Fel y nodwyd eisoes, yr Awdurdodau Cyfansoddol yw elfen bwysicaf y PPC, maent nid yn unig yn cynrychioli 

sylfaenwyr y PPC, ond hefyd ei randdeiliaid allweddol. Ffurfiodd yr Awdurdodau Cyfansoddol Gyd-bwyllgor 

Llywodraethu'r PPC i oruchwylio ac adrodd ar y PPC. Cyn llunio'r JGC, cytunodd yr Awdurdodau Cyfansoddol 

y dylid cadw nifer o faterion gwneud penderfyniadau yn ôl i'r Awdurdodau Cyfansoddol,  tra gellid ystyried bod 

y gweddill yn faterion i Gyd-bwyllgor  Llywodraethu'r PPC. 

Materion i’r Awdurdodau Cyfansoddol 

Nodir y materion a gadwyd yn ôl i'r Awdurdodau Cyfansoddol yn Atodlen 2  i'r Cytundeb Rhwng Awdurdodau, 

a gellir eu crynhoi fel a ganlyn: 

 

Penodi, terfynu neu ddisodli'r Gweithredwr yn dilyn argymhelliad y Cyd-bwyllgor 
Llywodraethu

Cymeradwyo Cynllun Busnes y PPC a chymeradwyo gwariant ychwanegol nad yw 
wedi'i gynnwys o fewn y Cynllun Busnes sy'n fwy na 30%

Ffurfio, cymeradwyo neu ddiwygio strategaeth buddsoddi perthnasol pob 
Awdurdod Cyfansoddol

Derbyn awdurdod gweinyddu newydd o fewn CPLlL i'r PPC fel Awdurdod 
Cyfansoddol

Amendment or Termination of the IAA

Pennu amseriad trosglwyddo asedau a ddelir gan gronfa CPLlL y maent yn awdurdod 
gweinyddu ar ei chyfer i mewn i'r PPC a'r cronfeydd neu'r is-gronfeydd a weithredir 
gan y Gweithredwr

Newid materol i natur y Contract Gweithredwr a chymeradwyo unrhyw feini prawf 
gwerthuso neu sgorio ar gyfer caffael Gweithredwr newydd
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Cyd-bwyllgor Llywodraethu 

Cafodd Cyd-bwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru (JGC) ei ffurfioli ym mis Mehefin 2017 ac 

mae'n cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn. Mae'r JGC yn cynnwys un aelod etholedig o bob un o'r wyth 

Awdurdod Cyfansoddol. Rhaid i'r aelod etholedig fod yn aelod o'r Awdurdod Cyfansoddol hwnnw a Phwyllgor 

Pensiynau’r Awdurdod Cyfansoddol hwnnw. Mae'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn cael eu cylchdroi'n flynyddol. 

Ym mis Rhagfyr 2020, cymeradwyodd y JGC ddarpariaeth ar gyfer cynrychiolydd cynllun bwrdd pensiwn 

cyfetholedig (di-bleidlais) ar y JGC. 

Mae'r JGC yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o bŵlio buddsoddiadau wyth cronfa Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol yng Nghymru. Nodir cyfres lawn o gyfrifoldebau'r JGC yn Atodlen 3 (Materion y JGC) ac 

Atodlen 4 (Cylch Gorchwyl y JGC) y Cytundeb Rhwng Awdurdodau, crynodeb byr o Faterion y JGC a'i Gylch 

Gorchwyl isod. 

Materion y JGC   

 

 
 

 

 

Gwneud argymhelliad ar benodi, disodli neu derfynu'r 
Gweithredwr i'r Awdurdodau Cyfansoddol

Penodi a disodli darparwyr gwasanaeth ac ymgynghorwyr 
(ac eithrio'r Gweithredwr)

Cymeradwyo creu neu derfynu cerbydau wedi'u pŵlio ac 
is-gronfeydd gan y Gweithredwr

Cymeradwyo newidiadau i Gontract y Gweithredwr nad 
ydynt yn faterol i natur y Contract

Delio â rheolaeth barhaus gyffredinol y Cydweithrediad 
Pŵlio

Cysylltu â Byrddau Pensiwn lle bo hynny'n briodol

Pennu'r modd gorau o strwythurau buddsoddi amgen ar gyfer 
asedau lle nad yw is-gronfa yn cael ei darparu gan y Gweithredwr
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Cylch Gorchwyl y JGC 

Cyfrifoldebau'r Cydbwyllgor Llywodraethu yw: 

●  Gwneud argymhellion i'r Awdurdodau Cyfansoddol ar derfynu Contract y Gweithredwr lle ystyrir bod y 

perfformiad yn annerbyniol; 

● Sicrhau bod ystod briodol o is-gronfeydd ar gael i ganiatáu i'r Awdurdodau Cyfansoddol gyflawni eu nodau 

buddsoddi strategol; 

●  Monitro perfformiad y Gweithredwr yn erbyn y gyfres o ddangosyddion perfformiad allweddol y cytunwyd 

arnynt; 

● Adrodd ar berfformiad y Gronfa Fuddsoddi, ei chostau a gweithgareddau eraill; 

● Edrych ar briodoldeb y strwythurau presennol, gan gynnwys nifer a gwneuthuriad is-gronfeydd; 

● Cysylltu â'r Gweithredwr ar benodi cyflenwyr, er enghraifft dewisiadau'r rheolwr neu benodi adneuon; 

●  Cysylltu â'r Awdurdodau Cyfansoddol ar yr ystod briodol o is-gronfeydd sydd i'w darparu yn y Gronfa 

Fuddsoddi; 

● Ail-edrych ar bolisïau mewn perthynas â materion moesegol, cymdeithasol a llywodraethu a hawliau 

pleidleisio a, lle y bo'n briodol, gwneud argymhellion i'r Awdurdodau Cyfansoddol; 

● Gweithredu unrhyw brosesau neu bolisïau a ddyrennir iddo o fewn yr IAA; 

● Argymell cynllun lefel uchel ar gyfer trosglwyddo asedau i'r pŵl; 

●  Sicrhau bod OWG yn gweithredu o fewn ei gylch gwaith; 

●  Darparu unrhyw ddadansoddiad neu sylwebaeth ar gyfrifon blynyddol i'r Awdurdodau Cyfansoddol; 

●  Monitro gweithrediad ac effeithiolrwydd polisïau a chychwyn adolygiadau lle bo angen; 

●  Cyflawni a monitro parhaus yn erbyn amcanion, Cynllun Busnes a chyllidebau’r Cydweithrediad Pŵlio; 

● Cymeradwyo ymatebion gan y Cydweithrediad Pŵlio mewn perthynas ag ymgynghoriadau neu faterion 

eraill yr ystyrir eu bod yn briodol; 

●  Ceisio cyngor gan gynghorwyr proffesiynol ac awdurdodedig a rheoledig lle bo angen; 

●  Cytuno ar y Cynllun Busnes i'w gyflwyno i'r Awdurdodau Cyfansoddol i'w gymeradwyo; 

● Adrodd i'r Awdurdodau Cyfansoddol bob chwarter ar y materion sydd o fewn eu cylch gwaith; 

●  Cytuno ar feini prawf ar gyfer gwerthuso ceisiadau neu dendrau ar gyfer unrhyw gaffael (ac eithrio'r 

Gweithredwr) i'w cyflwyno i'w cymeradwyo gan yr Awdurdodau Cyfansoddol. 
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Mae'r PPC yn ymfalchïo mewn bod yn agored ac yn dryloyw a gwelir tystiolaeth o hyn yn y ffaith bod JGCs yn 

cael eu gwe-ddarlledu'n gyhoeddus, tra bod agendâu a chofnodion hefyd ar gael i'r cyhoedd. Yn ogystal, 

mae'r PPC wedi rhoi'r gweithdrefnau cyfarfod canlynol ar waith i sicrhau bod cyfarfodydd JGC yn gweithredu 

mewn modd effeithlon, tryloyw a democrataidd. 

Gweithdrefn Cyfarfod (JGC) 

●  Bydd yr holl agendâu, adroddiadau a chofnodion yn Gymraeg ac yn Saesneg, a bydd cyfieithu ar y pryd ar 

gael ym mhob cyfarfod. Bydd y Cadeirydd yn llofnodi cofnodion y trafodion yn y cyfarfod addas nesaf; 

● Y Cadeirydd sy'n gyfrifol am gynnal cyfarfodydd.  Bydd y Cadeirydd yn gwahodd yr Aelodau i fynegi eu 

dymuniad i siarad yn eu tro. Cynhelir yr holl drafodaethau a dadleuon drwy'r Cadeirydd a chaiff y Cadeirydd 

roi trafodaeth i bleidlais ar unrhyw adeg pan ystyriant fod pob Aelod wedi cael cyfle teg i siarad; 

● Os yw unrhyw eitem sydd i’w thrafod yn wybodaeth eithriedig, bydd y Cadeirydd yn cynnig eithrio’r 

wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer cyfnod y drafodaeth a’r bleidlais ar yr eitem honno. Nid oes 

angen i gynigion i eithrio’r wasg a’r cyhoedd gael eu he ilio a chânt eu pennu drwy bleidlais fwyafrif 

syml o’r Aelodau’n sy’n bresennol. Gall y Cadeirydd wahodd unrhyw un i aros yn y cyfarfod os yw’n 

ystyried ei bod hi’n angenrheidiol neu’n briodol gwneud hynny a thybir bod unrhyw aelodau o’r OWG 

sy’n bresennol wedi’u gwahodd i aros oni bai bod y Cadeirydd yn nodi’n wahanol;  

● Gall unrhyw un gael ei eithrio o gyfarfod neu ei orfodi i adael y cyfarfod os, ym marn y Cadeirydd, eu bod 

yn achosi aflonyddwch i rediad y cyfarfod ac nad ydynt wedi ymwrthod rhag gwneud hynny yn dilyn cais; neu 

lle mae unrhyw un yn aflonyddu gymaint y byddai ei ymddygiad, os caiff barhau, yn atal y cyfarfod rhag bwrw 

ymlaen mewn modd teg a derbyniol; 

●  Caiff unrhyw Aelod wneud cynnig. Rhaid i bob cynnig gael ei eilio. Caiff cynigion a wrthwynebir eu 

cyflwyno i bleidlais; 

●  Caiff Aelod godi pwynt o drefn ar unrhyw adeg. Bydd y Cadeirydd yn eu clywed ar unwaith. Rhaid i'r Aelod 

nodi'r ddarpariaeth neu'r gyfraith neu reoliadau a'r ffordd y mae o'r farn sydd wedi'i dorri. Bydd dyfarniad y 

Cadeirydd ar y mater yn derfynol. Gall y Cadeirydd gael cyngor ar y pwynt o drefn gan y swyddogion priodol; 

● Bydd y Cadeirydd yn ceisio consensws lle bynnag y bo modd, ond os bydd angen pleidlais, bydd gan bob 

aelod sy'n bresennol un bleidlais a bydd y pleidleisio drwy ddangos dwylo. Os bydd pleidlais gyfartal, bydd 

gan y Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw. Bydd pob penderfyniad yn cael ei bennu gan fwyafrif syml. 
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Gweithgor Swyddogion 

Sefydlwyd Gweithgor Swyddogion PPC (OWG) gyda'r diben o roi cymorth a chyngor i'r Cyd-bwyllgor 

Llywodraethu. Mae'r grŵp yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn. Ceir trosolwg o rolau a chyfrifoldebau'r 

OWG isod: 

● Gwneud cynnig i'r JGC ar: 

● Caffael cymorth allanol i fodloni gofynion y PPC;   

● Trefniadau llywodraethu; 

● Y ffordd fwyaf priodol o gael mynediad at wahanol fathau o asedau – gan gynnwys strwythur a nifer 

a gwneuthuriad is-gronfeydd; 

● Cynlluniau pontio lefel uchel ar gyfer trosglwyddo asedau i bŵlio’r Gronfa Fuddsoddi; 

● Herio a chyfrannu at ddatblygu'r Pŵl a  helpu'r JGC i gyflawni ei amcanion; 

● Gwneud argymhellion i'r JGC ar benodi, disodli neu derfynu'r Gweithredwr; 

●  Monitorio ac adolygu perfformiad y Gweithredwr; 

●  Derbyn adroddiadau ar berfformiad yr asedau ac adrodd i'r JGC; 

● Adrodd yn allanol ar y Cydweithrediad Pŵlio a'i gynnydd; 

●  Cysylltu â chronfeydd eraill yn ôl y gofyn; 

● Ystyried, argymell a drafftio'r Cynllun Busnes i'w ystyried gan y JGC; 

●  Datblygu a pharhau i adolygu'r rhaglen hyfforddi sydd i'w chyflwyno i Aelodau 

●  Ceisio cyngor gan gynghorwyr proffesiynol sy'n cael eu hawdurdodi a'u rheoleiddio gan awdurdodau 

cymwys; 

● Rheoli’r broses gaffael ar gyfer caffael unrhyw Weithredwr newydd; 

● Unrhyw faterion eraill y mae'r JGC wedi'u dirprwyo i'r OWG.  

Mae'r OWG yn cynnwys ymarferwyr a swyddogion Adran 151 o bob un o'r wyth Awdurdod Cyfansoddol. 

Cadeirydd yr OWG yw Chris Moore, Swyddog Adran 151 Cyngor Sir Caerfyrddin (Awdurdod Lletya).  

Mae gan yr OWG, mewn modd tebyg i'r JGC, hanes cryf o ran ymgysylltu a phresenoldeb. Mae o leiaf un 

cynrychiolydd o bob Awdurdod Cyfansoddol yn bresennol yng nghyfarfodydd OWG ac mae'n gyffredin gweld 

y Swyddog Adran 151 a'r Ymarferydd ar gyfer pob un o'r wyth Awdurdod Cyfansoddol yn bresennol.  

Mae darparwyr a chynghorwyr allanol y PPC hefyd yn mynychu cyfarfodydd OWG ac yn rhoi cymorth neu 

gyngor pan fo angen. Ar hyn o bryd mae Gweithredwr y Cynllun, y Darparwr Atebion Rheoli Buddsoddi a'r 
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Ymgynghorydd Goruchwylio yn mynychu holl gyfarfodydd yr OWG. Gwahoddir partïon eraill fel cynghorwyr 

tryloywder costau, Robeco,  LAPFF a chynrychiolwyr Archwilio Cymru hefyd i fynychu OWG pan fo angen.   

Yn ogystal â chyfarfodydd yr OWG, mae aelodau'r OWG yn cymryd rhan mewn 2 awr o gyfarfodydd rhithwir 

bob pythefnos. Defnyddir y cyfarfodydd rhithwir i ddelio ag unrhyw faterion sy'n codi rhwng cyfarfodydd ffurfiol 

yr OWG, fe'u defnyddir hefyd i ddatblygu gwaith rhwng cyfarfodydd yr OWG. Mae'r galwadau pythefnosol hyn 

yn fecanwaith amhrisiadwy ar gyfer datblygu gwaith a meithrin cydweithio rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol 

a chyflenwyr PPC.  

Mae'r PPC hefyd wedi sefydlu nifer o 'is-grwpiau', ac mae'r is-grwpiau hyn yn cael eu llunio'n gyffredinol i fwrw 

ymlaen neu ddatblygu rhai elfennau o gynllun gwaith y PPC. Mae'r holl is-grwpiau wedi'u cynnwys o is-adran 

o'r OWG ac maent yn gyfrifol am adrodd yn ffurfiol yn ôl i'r OWG cyfan. Mae  is-grwpiau presennol PPC yn 

cynnwys: 

• Yr Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol – sy'n gyfrifol am lunio a chyflawni Cynllun Gwaith Buddsoddi Cyfrifol y 

PPC yn ogystal â chysylltu â Darparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu'r PPC. 

• Yr Is-grŵp Risg –  sy'n gyfrifol am fonitro, cynnal a gweithredu Cofrestr Risg a Pholisi'r PPC. 

• Is-grŵp y Farchnad Breifat – sy'n gyfrifol am lunio a datblygu Is-Gronfa(eydd) Marchnad Breifat y 

PPC. 

• Yr Is-grwpiau Caffael  – sy'n gyfrifol am ymarfer caffael.   

 
Awdurdod Lletya 

Penodwyd Cyngor Sir Caerfyrddin yn Awdurdod Lletya Partneriaeth Pensiwn Cymru. Mae'r Awdurdod Lletya 

yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol i'r JGC a'r OWG, a chysylltu o ddydd i ddydd â'r 

Gweithredwr ar ran holl gronfeydd CPLlL yng Nghymru. Nodir rôl yr Awdurdod Lletya yn Adran 6 yr IAA a 

gellir ei grynhoi fel a ganlyn: 

● Gweithredu fel yr awdurdod cyflogi ar gyfer unrhyw staff sy'n ymwneud yn gyfan gwbl â gwneud gwaith ar 

ran y PPC;   

● Bod yn bwynt cyswllt at ddibenion rheoli'r PPC; 

●  Darparu adnoddau a chyfleusterau gweinyddol sy'n ymwneud â gweithgareddau'r PPC; 

● Darparu gwasanaethau llywodraethu a gweinyddol sy'n ymwneud â gweithgareddau'r PPC; 

● Darparu hyfforddiant i Aelodau i gefnogi eu rôl; 

●  Ymrwymo i gontractau, ar ran y PPC, ar gyfer cyflenwadau a gwasanaethau y mae'r PPC yn gofyn 

amdanynt; 

● Cysylltu gyda'r Gweithredwr ar ran yr Awdurdodau Cyfansoddol a darparu unrhyw wasanaethau rheoli a 

chydgysylltu contractau sydd eu hangen; 

●  Darparu swyddogion sydd â chymwysterau a phrofiad priodol a fydd yn gweithredu fel prif ymgynghorwyr 

cyfreithiol ac ariannol y Gronfa. Bydd hyn yn cynnwys Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro i oruchwylio ac 
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adolygu gweithrediad y Gronfa a phenderfyniadau'r Cydbwyllgor Llywodraethu ar ran yr holl Awdurdodau 

Cyfansoddol. 

Mae rôl yr Awdurdod Lletya yn hanfodol i'r PPC, mae'n gyfrifol am reoli'r Pŵl o ddydd i ddydd ac mae'n 

cymryd perchnogaeth o reoli a datblygu gweithgareddau ac ymdrechion y PPC. Mae maint a natur y Pŵl yn 

golygu bod yr Awdurdod Lletya yn gyfrifol am ystod eang, sy'n newid yn barhaus, o weithgareddau a 

chyfrifoldebau, mae'r rhain yn amrywio o drefnu a hwyluso diwrnodau hyfforddi'r PPC i lunio a chyflwyno 

cyflwyniadau 'Diweddariad Pŵlio’ y PPC i'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol.  

Yr Awdurdod Lletya yw'r prif bwynt cyswllt ar gyfer yr holl gwestiynau sy'n ymwneud â'r PPC ac mae hefyd yn 

gyfrifol am gynnal dulliau cyfathrebu'r PPC (e.e. Gwefan a LinkedIn). Mae gan yr Awdurdod Lletya dîm 

mewnol y gall ddenu  adnoddau ac arbenigedd ganddo i'w helpu i gyflawni ei gyfrifoldebau. 

Swyddog Adran 151 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r swyddog cyfrifol dros weinyddu 

materion y PPC o dan Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ac mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol dros 

weinyddu'r PPC yn ariannol. 

Swyddog Monitro 

Mae Rôl y Swyddog Monitro (Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith) yn cael ei chynnal ar hyn o bryd o fewn yr 

Awdurdod Lletya (Cyngor Sir Caerfyrddin). Mae'r Swyddog Monitro yn gyfrifol am gynnal yr IAA i sicrhau ei 

fod yn adlewyrchu'r gofynion deddfwriaethol diweddaraf ac anghenion Llywodraethu y PPC. Mae hefyd yn 

gyfrifol am sicrhau y cydymffurfir yn llawn â'r darpariaethau ar bob lefel. Mae'r Swyddog Monitro yn mynychu 

holl gyfarfodydd y JGC. 

Mae'r Swyddog Monitro mewn sefyllfa dda i chwarae rôl ragweithiol wrth gefnogi Aelodau a Swyddogion 

mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol i gydymffurfio â'r gyfraith a gweithdrefnau’r PPC ei hun. Fel Pennaeth y 

Gwasanaeth sy'n bennaf gyfrifol am yr Uned Gwasanaethau Democratiaeth, mae'r Swyddog Monitro hefyd yn 

gyfrifol am gofnodi a chyhoeddi'r broses o wneud penderfyniadau democrataidd yn ffurfiol.  

Mae'r Swyddog Monitro yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Adran 151 yn unol â darpariaethau Deddf 

Llywodraeth Leol a Thai 1989 a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cydbwyllgor Llywodraethu os yw o'r farn y 

bydd unrhyw gynnig yn arwain at fod yn anghyfreithlon. 

Darparwyr Allanol Cyfredol 

Mae'r PPC yn credu y gall cyflenwyr allanol fod yn ffordd gost-effeithiol o wella adnoddau, galluoedd ac 

arbenigedd y PPC. Mae'r PPC wedi cynnal profion trylwyr ar y farchnad ac ymarferion caffael neu benodi 

cysylltiedig i gontractio'r cyflenwyr canlynol gan gredu y bydd y cyflenwyr hyn, ar hyn o bryd, yn gallu 

cynorthwyo'r PPC i sicrhau'r canlyniadau gorau a mwyaf cost-effeithiol i'w randdeiliaid. Sylwer bod y rhestr 

isod yn amlinellu darparwyr a chyflenwyr presennol y Cynllun, caiff y rhestr hon ei hadolygu'n barhaus a'i 

newid. 

Link Fund Solutions Ltd (Y Gweithredwr)  

Mae'r PPC wedi cynllunio model gweithredu sy'n hyblyg ac yn gallu sicrhau gwerth am arian. Penodwyd Link 

Fund Solutions Ltd (Link) yn Weithredwr allanol a, gyda chefnogaeth Russell Investments, byddant yn cael y 

dasg o ddarparu atebion rheoli buddsoddi effeithiol a darparu rhwyd gref o berfformiad ffioedd  ar gyfer yr holl 

Awdurdodau  Cyfansoddol. Link yw darparwr Cynllun Cytundebol Awdurdodedig PPC ('ACS) sy’n mewnoli Is-

gronfeydd buddsoddi'r PPC. 
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Mae'r Gweithredwr yn gwmni a awdurdodwyd gan yr FCA ac mae  ei gyfrifoldebau'n cynnwys: 

● Gweithrediad o ddydd i ddydd a rheolaeth y buddsoddiadau/cydymffurfiaeth rheoleiddiol/risgiau; 

● Rheoli / penodi trydydd partïon; 

● Prynu a gwerthu cyfranddaliadau'r cerbyd buddsoddi cyfunol penagored; a 

● Sicrhau prisio cyfranddaliadau'n gywir ar werth asedau net. 

Er mwyn sicrhau bod yr ACS yn bodloni ei rwymedigaethau rheoleiddiol, mae Link yn allanoli’r gwaith o redeg 

ACS y PPC o ddydd i ddydd i ddarparwyr gwasanaethau fel cyfrifydd/gweinyddwr y gronfa a'r asiant 

trosglwyddo (Northern Trust). Yn ogystal,  mae Link wedi penodi Northern Trust fel ymddiriedolwr. 

Mae Cytundeb Gweithredwr yn ei le gyda Link Fund Solutions sy'n nodi dyletswyddau cytundebol y 

Gweithredwr ac yn rheoli'r berthynas rhwng y Gweithredwr a'r PPC. Mae'r JGC a'r OWG, gyda chefnogaeth ei 

Ymgynghorydd Goruchwylio, yn goruchwylio'r gwaith y mae Link Fund Solutions yn ei wneud ar ran y PPC. 

Mae Protocolau Ymgysylltu â Gweithredwyr PPC hefyd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod digon o ymgysylltu 

rhwng y Gweithredwr a'r Awdurdodau Cyfansoddol unigol. Mae'r Gweithredwr yn ymgysylltu â'r Awdurdodau 

Cyfansoddol mewn dwy ffordd  allweddol: 

• Ymgysylltu'n uniongyrchol, drwy gyfarfodydd rheolaidd â rhanddeiliaid unigol Awdurdodau 

Cyfansoddol a'u hymgynghorwyr buddsoddi (cyfarfodydd pwyllgor) 

• Ymgysylltu anuniongyrchol â’r Awdurdodau Cyfansoddol gyda’i gilydd, drwy'r Cyd-bwyllgor 

Llywodraethu (JGC) a’r Gweithgor Swyddogion (OWG)  

Ymgysylltu Uniongyrchol 

Mae Link yn mynychu cyfarfodydd pwyllgor o leiaf unwaith y flwyddyn gyda rhanddeiliaid ac ymgynghorwyr 

buddsoddi pob Awdurdod Cyfansoddol. Mae manteision yr ymgysylltu parhaus hwn fel a ganlyn. 

• Datblygu'r berthynas barhaus 

• Cynorthwyo dealltwriaeth Link o strategaeth fuddsoddi pob Awdurdod Cyfansoddol - gan gynnwys 

dyrannu asedau, gofynion risg ac adenillion ac unrhyw ddewisiadau dosbarth asedau. 

•  Mae hefyd yn rhoi cyfle i Russell Investments, fel y Darparwr Atebion Rheoli Buddsoddi i'r PPC, roi 

persbectif newydd a chyngor cadarn i bwyllgorau Awdurdodau Cyfansoddol a'u hymgynghorwyr 

Yn y cyfarfodydd hyn, mae Link yn cyflwyno adroddiadau manwl i bob Awdurdod Cyfansoddol unigol. Bydd yr 

adroddiadau hyn yn cynnwys: 

• Crynodeb dyrannu asedau, gan gynnwys daliadau ar draws y Pŵl 

• Diweddariadau gan reolwyr a hysbysiad o newidiadau i werthusiadau a safleoedd 

• Adroddiadau trafodion, gan gynnwys tryloywder llawn yr holl gostau 

• Adroddiadau perfformiad ar gyfer pob is-gronfa / strategaeth  
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Ymgysylltu Anuniongyrchol 

Mae Link yn cynnal cyfarfodydd prosiect bob pythefnos gyda swyddogion dynodedig,  gyda'r nod o sicrhau llif 

effeithlon o wybodaeth rhwng Link a’r PPC. Drwy'r cyfarfodydd pythefnosol hyn a chyfarfod ffurfiol OWG  a 

JGC gall y PPC gyfleu'r canlynol i LINK: 

• Disgwyliadau ar gyfer strwythurau'r Is-Gronfa y mae angen eu creu 

• Barn a mewnbwn ar ddetholiadau Rheolwr 

• Addasu gofynion canllawiau'r Rheolwr, yn enwedig o ran buddsoddi cyfrifol a meini prawf ESG 

• Unrhyw ystyriaethau penodol i CPLlL 

Yn y cyfamser, bydd Link yn gyfrifol am gyfleu'r canlynol: 

• Adroddiadau manwl ar asedau mewn ACS a diweddariadau prosiect (gan gynnwys gweithgarwch 

lansio) 

• Adroddiadau goruchwylio rheolwyr, gan gynnwys perfformiad a newidiadau i safleoedd rheolwyr 

• Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPI), sy'n helpu JGC/OWG i fonitro'r modd y darperir 

gwasanaethau 

• Diweddariadau rheoleiddiol a diwydiant 

• Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol ond mae'n enghraifft o'r ymgysylltu effeithlon rhwng y 

gwahanol endidau. 

Mae Link Fund Solutions yn cynnal ystod eang o wasanaethau ar gyfer y PPC, ac mae'r rhain yn cynnwys: 

• Hwyluso Cerbydau ac Is-gronfeydd Buddsoddi 

• Adrodd ar berfformiad 

• Gweithredu trosglwyddiadau 

• Monitro gan reolwr a thrafodaethau ffioedd 

• Cofnodi risg 

• Darparu digwyddiadau a chyfarfodydd unigol i ddarparu addysg a hyfforddiant 

Mae'r PPC hefyd wedi rhoi mecanweithiau ymgysylltu ychwanegol ar waith i sicrhau goruchwyliaeth ddigonol 

o'r Gweithredwr a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel: 

• Diweddariad awdurdod lletya bob pythefnos – yn ystod y cyfarfodydd hyn mae'r Awdurdod Lletya 

yn trafod yr hyn y gellir ei gyflawni, llif gwaith a diweddariad cynnydd gyda'r Gweithredwr er mwyn 

sicrhau bod gwaith yn mynd rhagddo'n amserol ac mewn ffordd sy'n cyd-fynd ag amcanion y PPC. 

• Adolygiad o'r Berthynas Strategol 6 Misol – Mae hyn yn   gyfle i Swyddogion Adran 151 a'r 

Awdurdod Lletya amlinellu amcanion strategol PPC a sicrhau bod y Gweithredwr yn ymwybodol, yn 

gyson ac yn gallu cyflawni'r amcanion hyn. 

• Diwrnod Cyfranddalwyr Blynyddol – lle mae Awdurdodau Cyfansoddol yn cael diweddariad 

strategol a pherfformiad gan y Gweithredwr a'r Rheolwyr Sylfaenol. Caiff Awdurdodau Cyfansoddol 

gyfle i gwestiynu neu herio unrhyw agweddau ar berfformiad neu feddylfryd strategol y Gweithredwr 

neu'r Rheolwr Buddsoddi.  
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Russell Investments (Darparwr Atebion Rheoli Buddsoddi) 

Mewn cydweithrediad â Link Fund Solutions, mae Russell Investments yn darparu gwasanaethau atebion 

heoli buddsoddi i'r PPC. Ochr yn ochr â Link Fund Solutions, maent yn gweithio mewn ymgynghoriad ag wyth 

Awdurdod Cyfansoddol PPC i sefydlu cerbydau buddsoddi. Mae cylch gwaith Russell yn cynnwys cynghori 

Link Asset Services  (is-gwmni i Link Fund Solutions) a PPC ar adeiladu portffolios sy'n cynnwys dewis 

rheolwyr. Mae Link Fund Solutions yn parhau i weithio gyda Russell Investments, lle bo hynny'n berthnasol, i 

leihau costau PPC ymhellach drwy strwythurau aml-reolwr, atebion rheoli arian cyfred, troshaenau portffolio, 

rheoli pontio a gwasanaethau gweithredu eraill. 

 

 

 

Hymans Robertson (Yr Ymgynghorydd Goruchwylio) 

Penodwyd Hymans Robertson yn Ymgynghorwyr Goruchwylio ar gyfer y PPC. Mae rôl Hymans Robertson yn 

rhychwantu goruchwyliaeth a chyngor ar drefniadau llywodraethu, gwasanaethau gweithredwr, agweddau 

buddsoddi strategol a chymorth rheoli prosiectau. Maent yn mynychu holl gyfarfodydd OWG a JGC.   

 

 

 

Burges Salmon (Ymgynghorydd Cyfreithiol)  

Mae Burges Salmon yn darparu cyngor cyfreithiol, yn ôl yr angen. Mae cylch gwaith Burges Salmon yn ei 

gwneud yn ofynnol iddynt ddarparu arbenigedd mewn cronfeydd a reoleiddir gan yr FCA, treth, caffael yn y 

sector cyhoeddus a llywodraeth leol. Yn ogystal, mae Burges hefyd yn cynghori ar drefniadau llywodraethu, 

gan adeiladu manylebau caffael cymhleth, cynghori ar y broses gaffael a meini prawf gwerthuso. Maent hefyd 

yn cefnogi PPC i gwblhau cytundebau cyfreithiol a llunio ceisiadau prosbectws yr FCA. 

 

 

 

 

Northern Trust (Y Ceidwad, Ymddiriedolwr, Asiant Trosglwyddo a Chyfrifydd y Gronfa) 

Mae Northern Trust yn darparu nifer o wasanaethau  i'r PPC, gan gynnwys benthyca gwarantau, gweinyddu 

cronfeydd, monitro cydymffurfiaeth ac adrodd.  

Northern Trust yw'r Ymddiriedolwr ar gyfer cerbyd ACS PPC. Mae'n ofynnol i'r ymddiriedolwr fod yn  gwmni 

awdurdodedig gyda’r FCA ac yn  gwbl annibynnol ar y cerbyd ACS. Fel Ymddiriedolwr, mae gan Northern 

Trust deitlau cyfreithiol i fuddsoddiadau'r ACS ac mae'n gyfrifol am eu cadw’n ddiogel. Northern Trust sy'n 

gyfrifol am sicrhau bod y Gweithredwr yn cydymffurfio â gofynion rheoliadol. Yn y bôn,  mae Northern Trust yn 

diogelu cyfranddalwyr y Gronfa sydd â'r hawliau i asedau'r cerbyd. 
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Penodir Northern Trust hefyd gan y Gweithredwr (Link Fund Solutions) i weithredu fel Cyfrifydd Cronfa a 

Gweinyddwr. Mae'r rôl hon yn golygu bod Northern Trust yn gyfrifol am bob agwedd ar gyfrifyddu'r gronfa o 

ddydd i ddydd gan gynnwys adrodd ar y Gwerth Asedau Net (NAV). Bydd cyfrifydd y gronfa yn gweithio'n 

agos gyda'r Gweithredwr, yr asiant trosglwyddo a'r ceidwad. Yn ogystal, cyfrifydd y gronfa sy'n gyfrifol am: 

• Reoli data'r diogeliad a phrosesu camau corfforaethol 

• Rheoli a chysoni cipio masnach 

• Cymorth deilliadol 

• Prosesu treuliau 

• Cynhyrchu'r datganiadau ariannol blynyddol a lled-flynyddol 

 

Northern Trust yw’r Asiant Trosglwyddo ar gyfer ACS y PPC, wrth gyflawni'r rôl hon mae Northern Trust yn 

cyflawni'r  gweithgareddau a ganlyn: 

• AML Buddsoddwyr a diwydrwydd dyladwy 

• Cynnal cofnodion cofrestr cyfranddalwyr/deiliaid uned y gronfa 

• Sefydlu statws treth buddsoddwyr 

• Prosesu delio buddsoddwr – tanysgrifiadau/adbryniadau ac ati 

• Gweithio'n agos gyda'r rheolwr buddsoddi i ddarparu adroddiadau arian parod 

• Cyhoeddi cyfryngau buddsoddwr – nodiadau contract, datganiadau 

 

 

 

 

Robeco UK (Darparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu Drwy Ddirprwy) 

Penodwyd Robeco UK yn ddiweddar yn ddarparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu PPC a byddant yn cynorthwyo'r 

PPC i lunio a chynnal Polisi Pleidleisio ac Egwyddorion Ymgysylltu sy'n cyd-fynd ag aelodaeth Awdurdodau 

Cyfansoddol Cymru o Fforwm Cronfa Bensiwn Awdurdodau Lleol ('LAPFF'). At hynny, bydd Robeco yn 

cymryd cyfrifoldeb am weithredu'r Polisi Pleidleisio ar draws portffolio ecwiti gweithredol £5bn PPC yn ogystal 

ag adrodd i PPC a'r Cronfeydd sylfaenol. 
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Polisïau’r PPC 
Mae'r PPC yn credu y dylai llywodraethu da arwain at ganlyniadau gwell i randdeiliaid y PPC. I gydnabod y 

gred hon, mae’r PPC, mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau Cyfansoddol, wedi datblygu strwythur a 

fframwaith llywodraethu  cadarn a chyfres o bolisïau llywodraethu. Ym mhob achos, mae polisïau a 

gweithdrefnau'r PPC wedi'u datblygu naill ai i ategu neu i ychwanegu at weithdrefnau a pholisïau presennol yr 

Awdurdodau Cyfansoddol. Mae'r PPC yn deall pwysigrwydd llunio a chodio ei bolisïau a'i weithdrefnau. Mae'r 

broses hon yn caniatáu i'r PPC, a'r Awdurdodau Cyfansoddol: 

 

Rhestrir polisïau, cofrestrau a chynlluniau allweddol y PPC isod a gellir eu gweld ar wefan PPC ac yn yr 

atodiadau.

 

Caiff polisïau'r PPC eu hadolygu'n flynyddol o leiaf a bydd y PPC yn asesu'n barhaus a oes angen unrhyw 

bolisïau, cofrestrau neu gynlluniau ychwanegol. Mae cynllun gwaith y PPC yn cynnwys nifer o ddogfennau 

llywodraethu ychwanegol a fydd yn cael eu datblygu, bydd y rhain ar gael ar wefan PPC ar ôl eu cwblhau. 

Yn y tudalennau isod rydym wedi rhoi trosolwg cryno o bob polisi a'r gweithdrefnau y mae'r PPC wedi'u rhoi ar 

waith i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu a'i gadw'n effeithiol. Mae'r polisïau isod yn chwarae rhan hanfodol 

yn nhrefniadau llywodraethu'r PPC ac fe'u lluniwyd gyda'r unig ddiben o ddarparu fframwaith wedi'i godio a 

fydd yn sicrhau bod y PPC yn cyflawni ei amcanion mewn modd effeithiol a thryloyw.

Ffurfio 
ffordd o 
fonitro a 

rhoi 
tystiolaeth 

am ei 
gamau 

gweithredu

Bod yn 
dryloyw ac 
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yn ei 
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Adnabod y 
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sydd 

angen eu 
cymryd
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penderfyn
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cyson

Cytuno ar 
ei 

amcanion 
a'i 
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Egwyddorion Cyffredinol

Amcanion y PPC 

Credoau'r PPC 

Buddsoddi

Polisi Buddsoddi Cyfrifol

Polisi Risg Hinsawdd

Polisi Pleidleisio

Hyfforddiant a Chyfathrebu

Polisi a Chynllun Hyfforddi

Polisi Cyfathrebu

Llywodraethu 

Llawlyfr Llywodraethu

Matrics Penderfyniadau 
Llywodraethu

Polisi Risg 

Cofrestr Risg

Polisi Gwrthdaro Buddiannau
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Rheoli Risg 
Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru ('PPC') yn cydnabod ei bod yn wynebu nifer o risgiau a all, os na chânt eu 

rheoli, gyfyngu ar allu'r PPC i gyflawni ei amcanion a gweithredu er budd ei randdeiliaid a'i fuddiolwyr. Fodd 

bynnag, mae'r PPC hefyd yn deall na ellir lliniaru rhai risgiau'n llawn ac yn yr achosion hyn bod angen ymdrin â’r 

risgiau drwy reolaeth weithredol ac effeithiol.   

Mae rheoli risg yn elfen hanfodol o ymrwymiad PPC i lywodraethu da, mae'r PPC wedi datblygu strategaeth risg 

strwythuredig, helaeth a chadarn. Bydd y strategaeth hon yn cael ei rhoi ar waith yn fframwaith llywodraethu'r 

PPC i sicrhau gwell penderfyniadau, gwell canlyniadau  i randdeiliaid a mwy o effeithlonrwydd. 

Mae strategaeth risg y PPC yn ceisio nodi a mesur risgiau allweddol  a sicrhau bod rheolaethau a gweithdrefnau 

llywodraethu addas ar waith i reoli'r risgiau hyn. Mae'r PPC yn credu bod risgiau'n hylifol eu natur ac y gall 

difrifoldeb a thebygolrwydd risgiau newid yn gyflym a heb rybudd. Er mwyn adlewyrchu'r gred hon, datblygwyd 

Polisi Risg y PPC yn y fath fodd fel y gellir rhagweld  risgiau ac ymdrin â hwy mewn modd cyflym ac effeithiol i 

leihau colled neu niwed posibl i'r PPC a'i randdeiliaid.   

Er mwyn cyflawni ei amcanion, mae angen i'r PPC gynnal gweithgareddau neu fanteisio ar gyfleoedd sy'n peri 

risg iddo. Bydd y graddau y gall y PPC gydbwyso risg ac adenillion yn effeithiol yn dibynnu ar lwyddiant ei Bolisi 

Risg. Mae'n hanfodol bod y Cynllun yn deall y risgiau cysylltiedig cyn gwneud penderfyniadau ac yn ystyried y 

modd y gellid rheoli'r risgiau hyn. Bydd nodi, deall, rheoli a monitro risgiau'n effeithiol yn caniatáu i'r PPC: 

 

Y risg fwyaf i weithrediad parhaus y PPC yw ei allu i gyflawni ei brif amcanion. Mae Cynllun Busnes PPC yn 

ffordd    ychwanegol y bydd PPC yn rhoi cydnabyddiaeth arbennig i risgiau sy'n fygythiad sylweddol i gyflawni ei 

amcanion a'r   camau sydd eu hangen i reoli'r risgiau hyn. Mae’r PPC yn cynnal Cofrestr Risg sy'n cael ei 

hadolygu'n rheolaidd  gan Is-grŵp Risg penodedig sy'n adrodd yn ôl i'r OWG a'r JGC bob chwarter. Mae'r Is-

grŵp nid yn unig yn gyfrifol am gynnal Cofrestr Risg y PPC, mae hefyd yn gyfrifol am adolygu Polisi Risg y PPC 

yn flynyddol a datblygu unrhyw gamau gweithredu sy'n deillio neu'n codi o'i waith monitro ac adolygu Cofrestr 

Risg y PPC. Mae'r Polisi Risg i'w weld  yn Atodiad C, mae'r Gofrestr Risg  i'w gweld ar y wefan. 

Leihau i'r eithaf y 
tebygolrwydd o fethu bodloni 

ei amcanion

Cydbwyso cyfleoedd a risg yn 
gywir

Bod wedi'i hysbysu'n well yn 
ei broses o wneud 

penderfyniadau

Cyflawni deilliannau gwell i'w 
randdeiliaid

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/cyhoeddiadau/polisi-risg-a-cofrestr-risg/


 

24 
 

 

Buddsoddi Cyfrifol 

Mae'r PPC yn credu y  dylai Buddsoddi Cyfrifol, ochr yn ochr ag ystyried a rheoli materion Amgylcheddol, 

Cymdeithasol a Llywodraethu ar sail tystiolaeth, arwain at ganlyniadau gwell i'w randdeiliaid. Felly, mae wedi 

bod yn flaenoriaeth allweddol i ni ers i ni gael ein sefydlu yn 2017. Mae gweithgareddau amrywiol wedi'u  cynnal 

i weithio tuag at ein huchelgais o fod yn arweinydd mewn Buddsoddi Cyfrifol. I ddechrau, canolbwyntiwyd ar 

lunio Polisi Buddsoddi Cyfrifol,  Atodiad D. Ers hynny, mae'r PPC wedi llunio ei Bolisi Risg Hinsawdd ei hun, 

Atodiad E,ac wedi gweithio gyda’i Ddarparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu, Robeco, i gytuno ar Bolisi Pleidleisio,  

Atodiad F.   

Yn Ch3 2020 lluniwyd Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol y PPC ac mae'r is-grŵp hwn wedi cymryd perchnogaeth o 

ffrydiau gwaith sy'n gysylltiedig â Buddsoddi Cyfrifol a chamau gweithredu sy'n ofynnol i gyflawni'r ymrwymiadau 

a wnaed ym Mholisi Buddsoddi Cyfrifol a Risg Hinsawdd y PPC – mae hyn yn cynnwys; 

 

Mae'r Grŵp yn adrodd i'r OWG a'r JGC ac yn eu cynghori ar unrhyw newidiadau i bolisïau neu ddull gweithredu 

PPC a allai fod yn angenrheidiol i sicrhau y gellir cyflawni nodau PPC. Mae 'Cylch Gorchwyl' llawn y Grŵp i'w 

weld yn Atodiad G. 

Gweithio gyda'r rheolwyr buddsoddi, ymgynghorwyr a darparwyr 
gwasanaeth eraill y mae'r PPC wedi'u penodi i sicrhau y gellir gweithredu 
polisïau buddsoddi cyfrifol a newid hinsawdd y PPC yn effeithiol

Datblygu arferion i fonitro ac adrodd ar faterion buddsoddi cyfrifol i 
gyflawni rhwymedigaethau'r PPC i'w randdeiliaid

Monitro gweithgarwch buddsoddi cyfrifol, yn cynnwys metrics ESG 
a chofnodion pleidileisio ac ymgysylltu a darparu neu gyfeirio her 
fel sydd angen

Ystyried datblygiadau'r farchnad a rheoleiddiol i sicrhau y gall PPC 
ystyried arferion gorau sy'n esblygu

Ymgysylltu â Chronfeydd LGPS, Pŵliau LGPSs, Perchnogion Asedau a phartïon 
eraill fel sydd angen i gyflawni nodau'r PPC ar gydweithio. 
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Gwrthdaro Buddiannau a Gweithdrefn 
Mae'r PPC yn cydnabod bod methu â rheoli gwrthdaro buddiannau yn peri risgiau materol i'r PPC, a gall ei 

ganlyniadau gynnwys penderfyniadau nad ydynt er budd gorau rhanddeiliaid y PPC, bod enw da'r PPC yn cael 

ei effeithio'n negyddol a'i gyfeirio at gyrff rheoleiddio. Mae'n bwysig bod egwyddorion llywodraethu da yn cael eu 

dilyn a dyna pam bod y PPC wedi llunio Polisi Gwrthdaro Buddiannau a Gweithdrefn, Atodiad H, sy'n amlinellu 

sut mae gwrthdaro'n cael ei adnabod, ei reoli a'i fonitro. Prif amcanion Polisi Gwrthdaro Buddiannau a 

Gweithdrefn y PPC yw; 

• Arddangos ei ymrwymiad i adnabod, rheoli a monitro gwrthdaro buddiannau. 

• Glynu wrth cred y PPC y bydd llywodraethu a thryloywder da yn sicrhau canlyniadau gwell i randdeiliaid 

PPC. 

• Bod y PPC yn parhau i greu fframwaith gwneud penderfyniadau a llywodraethu sy'n canolbwyntio ar 

sicrhau'r canlyniadau gorau i randdeiliaid y PPC. 

Cyfathrebu  
Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn credu bod cyfathrebu mewnol ac allanol effeithiol yn hanfodol i 

gyflawni ei amcanion. Mae'r PPC, fel rhan o'i ymrwymiad i'r gred hon, wedi llunio Polisi Cyfathrebu,  Atodiad I. 

Caiff  y Polisi ei adolygu'n flynyddol, a bydd yr adolygiad yn ystyried datblygiadau arloesol o fewn y diwydiant 

cyfathrebu a barn a fynegwyd gan randdeiliaid y PPC. Mae’r Polisi yn nodi sut y bydd y PPC yn cyflawni ei 

strategaethau cyfathrebu mewnol ac allanol, ac mae'n ymdrin â'r pynciau canlynol: 

 

Hyfforddiant  
Mae'r PPC wedi ymrwymo i fod yn sefydliad sy'n esblygu ac yn dysgu'n barhaus. Roedd ffurfio Polisi  

Hyfforddiant y PPC, a Chynllun Hyfforddiant Blynyddol y PPC, mewn cydweithrediad â'r Awdurdodau 

Cyfansoddol, yn arbennig o braf gan ei fod yn dangos ymrwymiad parhaus y PPC i ddarparu manteision Pŵlio 

nad ydynt yn canolbwyntio ar fuddsoddi yn unig, tynnodd sylw hefyd at y lefelau cryf o ymgysylltu a barn 

gyffredin ymhlith yr Awdurdodau Cyfansoddol. 

Mae'r PPC wedi ymrwymo i gynnal o leiaf un sesiwn hyfforddiant chwarterol ac mae'r rhain eisoes wedi bod yn 

ffordd wych o ddatblygu'r arbenigedd o fewn y PPC ymhellach a hefyd i gynyddu'r dull o ymgysylltu â 

rhanddeiliaid y PPC. 

Yn flynyddol, bydd y PPC yn cyhoeddi cynllun hyfforddi blynyddol i gefnogi ei Bolisi Hyfforddiant cyffredinol. 

Bydd Cynllun Hyfforddi Blynyddol y PPC yn amlinellu'r pynciau hyfforddi y bydd y PPC yn darparu hyfforddiant 

arnynt yn ystod y deuddeg mis nesaf. Mae'r Polisi Hyfforddiant llawn i'w weld yn Atodiad J, yn y cyfamser mae 

Cynlluniau Hyfforddiant Blynyddol y PPC ar gael ar y wefan.

Cynulleidfa Darged

Negeseuon Allweddol/ Pwrpas Allweddol

Modd o Gyfathrebu

Cyfrifoldebau

Adolygu ac Adlewyrchu

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/cyhoeddiadau/polisi-hyfforddi-a-cynlluniau-hyfforddiant/
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Arferion a Phrotocolau  

Mae'r PPC yn  cydnabod na fydd ei bolisïau ffurfiol yn gallu ymdrin â'i holl  ymdrechion a'i weithgarwch o ddydd i 

ddydd. Fodd bynnag, mae'r PPC yn dal i gredu ym manteision codio'r mecanweithiau a’r gweithdrefnau y mae 

wedi'u mabwysiadu'n anffurfiol ar ffurf Arferion a Phrotocolau’r PPC. Felly, mae'r PPC wedi rhoi rhestr o Arferion 

a Phrotocolau ar waith gyda'r nod o sicrhau: 

 

Nodir y rhestr lawn o Arferion a Phrotocolau’r PPC isod ac mae rhagor o fanylion am y rhain i gyd i'w gweld ar y 

tudalennau dilynol: 

 

 

 

Gwneud penderfyniadau a gweithdrefnau cyson

Gwell effeithiolrwydd a deilliannau

Tryloywder                   

Bod gan bersonél gyfarwyddyd a hyfforddiant addas

Arferion y gellir eu hailadrodd a'u hegluro i bersonél 
newydd

Protocolau Ymgysylltu

Tryloywder 

Diogelwch Seibr

Diogelwch Data

Storio a Labelu Dogfennau

Gwneud Penderfyniadau ac Adlewyrchu

Rhestr Wirio Cyflwyniad 
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Protocolau Ymgysylltu 
Mae'r PPC wedi gosod yr amcanion iddo'i hun o roi protocolau ymgysylltu ar waith sydd yn; 

• Meithrin cydberthnasau a llinellau cyfathrebu effeithiol rhwng personél, darparwyr a rhanddeiliaid y 

PPC.  

• Caniatáu trafod a gwerthuso effeithiol rhwng personél, darparwyr a rhanddeiliaid y PPC  

• Sicrhau bod amcanion a chynllun busnes y PPC yn fyfyriol ac yn rhoi ystyriaeth briodol i strategaethau  

a chynlluniau'r Awdurdodau Cyfansoddol. 

• Galluogi i holl bersonél a rhanddeiliaid y PPC i gyfrannu a chefnogi’r PPC wrth gyflawni ei amcanion 

• Hysbysu a diweddaru'n briodol yr holl randdeiliaid perthnasol ynghylch gweithgareddau, negeseuon 

allweddol a chynnydd y PPC tuag at ei amcanion  

Bydd papurau cyfarfod y JGC hefyd ar gael i'r cyhoedd. Cynhelir diwrnodau ymgysylltu Byrddau Pensiwn Lleol 

yn rheolaidd fel ffordd o feithrin ymgysylltiad rhanddeiliaid.  Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ffurfioli ein 

protocolau ymgysylltu a fydd yn sicrhau ymgysylltiad a chydweithrediad parhaus awdurdodau cyfansoddol a 

darparwyr y PPC, cyflawnir hyn drwy'r dulliau ymgysylltu a ganlyn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r PPC bob amser wedi ceisio'r lefelau uchaf posibl o ymgysylltu â'i randdeiliaid a dyna pam, ochr yn ochr 

â'n strategaeth gyfathrebu, y byddwn yn parhau i ddatblygu a gwella ein lefelau ymgysylltu â'n rhanddeiliaid 

mewnol, yn ogystal ag allanol. 

 

 
 

Dulliau ymgysylltu 
 

Amlder 

Cyfarfod Adolygu Perthnasau Strategol Ddwywaith y Flwyddyn 

Ymgysylltu â JGC Chwarterol 

Cyfarfodydd/Galwadau Perfformiad Rheolwyr Chwarterol 

Digwyddiadau Hyfforddi Chwarterol 

Ymgysylltu OWG  Bob 2/3  Mis 

Cyfarfodydd Pythefnosol Bob pythefnos 

Diwrnod Blynyddol y Cyfranddalwyr Blynyddol 

Pwyllgorau'r Gronfa Bensiwn Blynyddol 

Diwrnodau Ymgysylltu i Reolwyr  Blynyddol 

Cyfathrebu Aelodau Blynyddol 

Ymgysylltu â'r Bwrdd Pensiwn Bob 6 Mis 

Ymgysylltu drwy'r wefan a LinkedIn Parhaus 

Holiadur Gofynion ac Uchelgeisiau Blynyddol Awdurdodau 
Cyfansoddol 

Blynyddol 
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Tryloywder  
Mae'r PPC yn credu mewn bod yn agored ac yn dryloyw felly bydd y PPC yn sicrhau bod cyfarfodydd y 

Cydbwyllgor Llywodraethu ar gael i'r cyhoedd drwy ffrwd gweddarlledu fyw, bydd yr holl bapurau cyfarfod nad 

ydynt wedi'u heithrio hefyd ar gael i'r cyhoedd. Yn ogystal, mae'r PPC wedi priodoli llawer iawn o amser ac 

adnoddau i lunio a chyhoeddi'r dogfennau a ganlyn a'u cyhoeddi i'r cyhoedd. Mae'r holl ddogfennau a 

chyhoeddiadau hyn wedi'u creu i ddarparu tryloywder ar yr hyn y mae'r PPC yn ei wneud a sut y mae'n 

gweithredu. Rydym yn gobeithio, drwy ddarllen y dogfennau a’r cyhoeddiadau hyn, y bydd ein rhanddeiliad a'r 

gynulleidfa ehangach yn cael tryloywder llawn ar weithgarwch a chynnydd y PPC: 

Cynllun Busnes PPC                 

Holl Bolisïau PPC 

Llawlyfr Llywodraethu PPC 

Diweddariad Blynyddol PPC 

Adroddiad Blynyddol PPC 

Cynllun Hyfforddi Blynyddol PPC 

Adroddiad Cynnydd Buddsoddi Cyfrifol PPC (I'w gyhoeddi yn 2021)                Adroddiadau Perfformiad PPC 

 

Seiberddiogelwch/ Diogelwch Data 
Mae'r PPC yn ymwybodol iawn o'r bygythiad a achosir gan dorri seiberddiogelwch a phwysigrwydd diogelwch 

data. Fel y nodwyd eisoes, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu fel Awdurdod Lletya ar gyfer y PPC, 

felly mae’r PPC wedi mabwysiadu: 

• Polisi Diogelu Data; 

• Polisi Ymdrin â Gwybodaeth Bersonol 

Mae dau bolisi yn ymdrin â sut y mae'r Awdurdod Lletya yn sicrhau bod data wedi'i ddiogelu'n briodol, a bod 

gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn ffordd sy'n diogelu data rhag cael ei golli, ei ddwyn, ei ddatgelu'n 

amhriodol neu ei gamddefnyddio fel arall. Yn benodol, mae'r polisïau'n cwmpasu'r meysydd a ganlyn: 

• Cyfrifoldebau  

• Defnyddio dyfeisiau cludadwy neu gyfryngau y gellir eu tynnu  

• Storio gwybodaeth bersonol yn ddiogel  

• Cymryd gwybodaeth bersonol allan o'r swyddfa  

• Trosglwyddo gwybodaeth bersonol yn ddiogel 

• Cadw gwybodaeth bersonol  

• Torri diogelwch  

• Sicrhau triniaeth gyfartal 

Mae'n werth nodi bod y PPC yn cadw ac yn prosesu symiau cyfyngedig iawn o Ddata Personol, mae'r 

Awdurdodau Cyfansoddol yn parhau i fod yn gyfrifol am ddata aelodau unigol am eu Cronfeydd Pensiwn 

CPLlL priodol. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y polisïau hyn, gallwch ddod o hyd 

iddynt ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin. 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/
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Storio a Labelu Dogfennau 
Mae'r PPC yn credu ei bod yn bwysig storio a labelu holl waith papur a dogfennau perthnasol y PPC yn 

effeithiol – gan y bydd hyn yn lleihau'r risg o unrhyw aneffeithlonrwydd o fewn strwythur llywodraethu'r PPC a 

bydd yn helpu i uchafu effeithlonrwydd cyffredinol y PPC. Felly, mae'r PPC wedi datblygu arfer gorau ar gyfer 

Storio a Labelu Dogfennau yr anogir holl Bersonél ac ymgynghorwyr y PPC i gadw ati, mae'n cynnwys: 

 

Bydd y PPC yn defnyddio'r dulliau storio dogfennau a ganlyn i sicrhau y gellir lleoli dogfennau'n hawdd ac yn 

gyflym pan fo'n ofynnol gan Bersonél, Rhanddeiliaid a Darparwyr y PPC: 

• Gwasanaethau Democrataidd – yn sicrhau y bydd holl bapurau cyhoeddus JGC y PPC yn cael eu 

huwchlwytho a'u darparu ar ei wefan 

• Gwefan PPC – Bydd yr Awdurdod Lletya yn defnyddio gwefan y PPC i storio a rhannu dogfennau 

cyhoeddus – bydd hyn er enghraifft yn cynnwys  Diweddariad Cynnydd, Cynllun Busnes neu 

Bolisïau’r PPC 

• FocalPoint – sef cyfleuster storio dogfennau ar-lein diogel y mae'r PPC yn ei ddefnyddio ar gyfer 

papurau mewnol a chyfrinachol. Mae Personél a Darparwyr PPC, lle y bo'n briodol, yn cael manylion 

mewngofnodi'r cyfleuster hwn ac yn gallu ei ddefnyddio i gael mynediad i holl ddogfennau PPC o bell 

drwy gysylltiad â'r rhyngrwyd 

• Awdurdod Lletya – Bydd yr Awdurdod Lletya hefyd yn storio holl ddogfennau a gwaith papur 

perthnasol y PPC yn lleol er mwyn sicrhau y gellir cael at dogfennau os bydd problemau gydag 

unrhyw un o’r tri dull arall a amlinellir uchod 

 

 

 

 

Labelu Dogfennau

Rheoli Fersiynau

Newid Dogfennau

Storio Dogfennau
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Gwneud Penderfyniadau a Myfyrio 
Mae'r PPC yn gwbl ymwybodol o'r effaith y gall ei benderfyniadau eu cael ar ddeilliannau i randdeiliaid PPC. 

Mae'r PPC wedi ceisio datblygu gweithdrefn gwneud penderfyniadau effeithlon ac effeithiol sy'n caniatáu 

trafodaeth a her wybodus yn ogystal â phenderfyniadau clir a phendant. Mae'r PPC wedi mabwysiadu dull 

cyfannol o ymdrin â'i weithdrefn gwneud penderfyniadau – lle nad y pwynt penderfynu yw'r cam olaf ond yn 

hytrach dyma'r man cychwyn ar gyfer proses fyfyrio'r PPC. Mae'r enghraifft isod yn cynrychioli proses gwneud 

penderfyniadau a myfyrio'r PPC: 

 

Mae cam cychwynnol y broses hon yn canolbwyntio ar y penderfyniadau gwirioneddol a wnaed. Daw 

penderfyniadau effeithiol yn sgil cyfuniad o her a gwerthusiad digonol, cyngor arbenigol, sylfaen wybodaeth 

ddofn a nifer o wiriadau a chydbwysedd. Mae'r PPC yn cydnabod pwysigrwydd amser yn y broses o wneud 

penderfyniadau, mae'n hanfodol bod Personél a Darparwyr PPC yn cael digon o amser i drafod, gwerthuso a 

herio. Felly, mae'r PPC wedi cyflwyno mecanwaith ar gyfer sicrhau bod amser cyfarfodydd yn cael ei dreulio 

yn y ffordd fwyaf effeithiol. Mae holl bapurau cynghori’r PPC yn defnyddio'r mecanwaith dosbarthu a amlinellir 

isod. Amcan y mecanwaith hwn yw gwarantu bod  Personél PPC yn gwybod o ddechrau'r papur beth sy'n 

ofynnol ganddynt. 

 

Gwneud y Penderfyniad

Gweithredu

Monitro

Adolygu a Myfyrio

Nodi

•Tybir y bydd y papurau hyn wedi'u darllen cyn y cyfarfod. 

• Treulir amser y cyfarfod yn rhoi sylw i unrhyw sylwadau neu gwestiynau yn hytrach na 
mynd drwy cynnwys y papur. 

• Ni fydd angen unrhyw benderfyniadau.

Trafod

• Treulir amser y cyfarfod yn ceisio barn ac adborth y Swyddogion.

•Tybir y bydd y Swyddogion yn ymwybodol o'r cefndir perthnasol ac yn dod i'r cyfarfod 
gyda sylwadau ac adborth yr hoffent eu trafod. 

• Amcan y trafodaethau fydd mireinio cynigion a phapurau ymhellach, gyda'r bwriad o 
fynd â nhw'n ôl i'r OWG am gymeradwyaeth yn ddiweddarach.

Cytuno

• Caiff y papurau hyn eu cyflwyno gyda'r bwriad o geisio cytundeb a chymeradwyaeth yr OWG.

• Tybir y bydd y Swyddogion yn ymwybodol o gyd-destun a chefndir y papur hwn. 

• Treulir amser y cyfarfod yn ymdrin ag unrhyw bwyntiau cynhennus amlwg ac yn amlinellu'r 
camau nesaf. 
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Mae'r PPC hefyd yn nodi y gall fod yn bwysig, mewn rhai amgylchiadau, dogfennu penderfyniadau mewn 

ffordd gryno a chlir – mae hyn yn arbennig o wir os yw'r penderfyniad yn ymwneud â mater dadleuol neu 

arbennig o bwysig. Yn yr achosion  hyn, bydd y PPC yn defnyddio ei weithdrefn 'Dogfennu Penderfyniadau'.   

Dogfennu’r penderfyniad yw'r cam cyntaf yng ngweithdrefn ‘Gwersi i'w dysgu' y PPC.  Mae'r PPC wedi 

ymrwymo i fod yn sefydliad sydd bob amser yn dysgu ac yn esblygu. Mae'n bwysig bod y PPC yn adolygu ei 

benderfyniadau, yn ceisio dysgu gwersi ganddynt ac yna'n hidlo'r gwersi a ddysgwyd yn ôl i'w ymdrechion a'i 

benderfyniadau yn y dyfodol. Er mwyn helpu i ymgorffori'r broses hon yn ei fframwaith llywodraethu, mae'r 

Cynllun wedi llunio'r pum cam canlynol 'Gwersi i'w dysgu': 

 
Rhestr Wirio Cyflwyniad  
Mae'r PPC yn ymwybodol y bydd trosiant o Ddarparwyr a Phersonél yn ystod ei fodolaeth, fel y cyfryw 

mae'n bwysig cael mesurau ar waith i helpu unrhyw Bersonél neu Ddarparwyr newydd i adeiladu eu 

sylfaen wybodaeth ar yr hyn y mae'r PPC yn ei wneud a sut mae'n gweithredu. Ar ôl dechrau eu rôl 

newydd, gofynnir i Bersonél neu Ddarparwr, lle y bo'n briodol, symud ymlaen drwy Restr Wirio Cyflwyniad 

PPC.  

Nodwn hefyd fod Polisi a Chynllun Hyfforddi PPC yn amhrisiadwy o ran sicrhau bod gan unrhyw bersonél 

PPC y wybodaeth a'r sylfaen sgiliau angenrheidiol y mae arnynt eu hangen. 

 
 
 
 
  
 

Mireinio 
a 

Diwygio
DatblyguDysgu AdolyguDogfennu
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Manylion Cyswllt  
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw beth yn y cynllun busnes hwn neu sy'n gysylltiedig 

ag ef, cysylltwch â Phartneriaeth Pensiwn Cymru: 

 

Cyfeiriad Post - Partneriaeth Pensiwn Cymru 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

Adran Buddsoddiadau'r Trysorlys a Phensiwn 

Neuadd y Sir 

Caerfyrddin 

SA31 1JP 

 

E-bost - WalesPensionPartnership@carmarthenshire.gov.uk 

 

Ffôn - (01267) 224136 

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y PPC a diweddariadau parhaus ar gynnydd y PPC ar y wefan a'r dudalen 

LinkedIn. 

 

 

Cewch hyd i’r wefan yma: 

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/cyhoeddiadau/polisi-hyfforddi-a-cynlluniau-hyfforddiant/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/cyhoeddiadau/polisi-hyfforddi-a-cynlluniau-hyfforddiant/
https://www.walespensionpartnership.org/
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Dyddiedig __________________________________ 2017 
 
 
 

 

Cytundeb Rhwng-Awdurdodau 
rhwng 

 

Cyngor Sir Gâr 
 
Cyngor Dinas a Sir Abertawe 
 
Cyngor Dinas Caerdydd  
 
Cyngor Sir y Fflint 
 
Cyngor Gwynedd 
 
Cyngor Sir Powys 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  
 
Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Torfaen 
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(2) 
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Gwneir y WEITHRED HON ar         2017 

GAN 

(1) CYNGOR SIR GÂR, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 1JP ("Cyngor Sir Gâr") 

(2) CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE, y Guildhall, Abertawe, SA1 4PE ("Cyngor Abertawe") 

(3) CYNGOR DINAS CAERDYDD, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW ("Cyngor 

Caerdydd") 

(4) CYNGOR SIR Y FFLINT, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NA ("Cyngor Sir y Fflint") 

(5) CYNGOR GWYNEDD, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH ("Cyngor Gwynedd") 

(6) CYNGOR SIR POWYS, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG ("Cyngor Powys") 

(7) CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF, The Pavilions, Clydach Vale, 

Tonypandy, CF40 2XX (“Cyngor Rhondda") 

(8) CYNGOR BWRDEISTREFOL SIROL TORFAEN, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, 

NP46YB ("Cyngor Torfaen") 

(y cyfeirir atynt ar y cyd fel "Awdurdodau Cyfansoddol" ac yn unigol fel "Awdurdod 

Cyfansoddol") 

CEFNDIR 

(A) Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol wedi ymrwymo i ddatblygu cydbwyllgor ffurfiol yn unol ag adran 
101 ac adran 102 Deddf Llywodraeth Leol 1972 i sicrhau gweithredu'r trefniadau'n effeithiol er mwyn 
pŵlio asedau o fewn y CPLlL dan fframwaith o drefn lywodraethol fewnol gref i gyflawni darbodion 
maint ac isadeiledd buddsoddi gwell.  

(B) Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol oll yn gynghorau sy'n gyfrifol am weinyddu llywodraeth leol o fewn 
eu hardaloedd fel y nodir yn Neddf Llywodraeth Leol 1972. Yn ei llythyr, dyddiedig 23 Tachwedd 
2016, mae'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau bod yr Awdurdodau 
Cyfansoddol wedi cael caniatâd i bob un o'r Awdurdodau Cyfansoddol unigol i barhau i gydweithio 
gyda phob Awdurdod Cyfansoddol arall i ffurfio pŵl o asedau yng nghyswllt pob un o'u cronfeydd 
unigol dan y CPLlL. 

(C) Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn bwrw ymlaen â'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd (fel y diffinnir 
isod) dan delerau'r Cytundeb hwn i oruchwylio ei drefn lywodraethu. 

 

TELERAU Y CYTUNWYD ARNYNT 

 1 DEHONGLIAD 

1.1 Mae’r diffiniadau a’r rheolau dehongli a ganlyn yn berthnasol yn y Cytundeb hwn. 

Diwrnod Busnes, sef unrhyw ddiwrnod heblaw dydd Sadwrn, dydd Sul neu wyliau cyhoeddus yn 
Lloegr pan fo'r banciau yn Llundain ar agor. 

Cynllun Busnes, sef yr ystyr a roir dan gymal 6.0 
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Canllawiau CIPFA, sef y canllawiau sydd wedi'u cyhoeddi ym mis Hydref 2016 gan y Chartered 
Institute of Public Finance and Accountancy o'r enw investment pooling governance principles for 
LGPS Administering Authorities. 

Dyddiad Cychwyn, sef __________________________ 2017. 

Awdurdodau Cyfansoddol, sef y partïon i'r Cytundeb hwn, a'r holl awdurdodau gweinyddu eraill o 
fewn y CPLlL sydd yn bartïon i'r Cytundeb hwn, neu a fydd yn dod yn bartïon ryw bryd. 

Blwyddyn Ariannol, sef, yn achos y Flwyddyn Ariannol gyntaf, y cyfnod o'r Dyddiad Cychwyn hyd 
at (ac yn cynnwys) y 31 Mawrth dilynol. Ar gyfer Blynyddoedd Ariannol dilynol, y cyfnod rhwng 1 
Ebrill a 31 Mawrth (yn gynwysedig) ac ar gyfer y Flwyddyn Ariannol olaf, unrhyw gyfnod llai sy'n 
angenrheidiol. 

Cyngor Lletya, sef yr Awdurdod Cyfansoddol sydd wedi'i benodi yn unol â chymal 7 ac y mae ei 
ddyletswyddau wedi'u disgrifio o fewn y cymal hwnnw. 

Pŵl Buddsoddi, sef y buddsoddiadau wedi'u pŵlio (p'un a ydynt mewn cronfeydd unigol, is-
gronfeydd niferus neu wedi'u cadw mewn strwythurau eraill y tu allan i gerbyd buddsoddi ar y cyd) 
a ddaw o asedau a ddelir gan yr Awdurdodau Cyfansoddol yn rhinwedd eu rôl fel awdurdodau 
gweinyddu o fewn y CPLlL er dibenion y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a ddisgrifir gan y Cytundeb 
hwn. 

Rheoliadau Buddsoddi, sef Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi 
Cronfeydd) 2016 (OS 2016/946). 

Cydbwyllgor Llywodraethu, sef y cydbwyllgor a ffurfir gan y Cytundeb hwn. 

CPLlL, sef y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sefydlwyd yn unol â rheoliadau a wnaed gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol wrth weithredu pwerau dan adran 7 ac adran 12 Deddf Blwydd-daliadau 1972 
a darpariaethau PSPA 2013. 

Yn y Cytundeb hwn, golyga Aelod, aelod o'r Cydbwyllgor Llywodraethu a benodwyd yn unol â 
chymal 3.3 neu ei ddirprwy a benodwyd yn unol â chymal 3.4.  

Swyddog Monitro, sef y person a glustnodir gan bob Awdurdod Cyfansoddol er dibenion adran 5 
Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989.  

Gweithredwr, sef gweithredwr y cerbyd buddsoddiadau wedi'u pŵlio sy'n Gynllun Cytundebol wedi'i 
Awdurdodi (fel y diffinnir gan Gontract y Gweithredwr) yn unol â Chontract y Gweithredwr. 

Contract y Gweithredwr, sef y cytundeb rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol a’r Gweithredwr. 

Golyga Gweithgor Swyddogion (Y Gweithgor) y Gweithgor Swyddogion a ddisgrifir yng nghymal 
4. 

Golyga'r Bwrdd Pensiwn fwrdd pensiwn lleol neu fwrdd pensiwn lleol ar y cyd o fewn yr ystyr a 
roddir i bob cymal drwy reoliad 106 Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 (OS 
2013/2356) ac adran 5 PSPA 2013.  

Y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, sef y trefniadau pŵlio asedau dan y Pŵl Buddsoddi o fewn 
fframwaith o drefn lywodraethu fewnol gref i gyflawni darbodion maint a buddsoddi gwell mewn 
isadeiledd a weithredir gan yr Awdurdodau Cyfansoddol fel y disgrifir gan y Cytundeb hwn.  

Cyfraniad Pŵlio, fel y diffinnir yng nghymal 10.1. 

Golyga PSPA 2013 Deddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013. 

Swyddog A151, sef y person a benodir gan bob Awdurdod Cyfansoddol er dibenion adran 151 
Deddf Llywodraeth Leol 1972. 
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Golyga Yr Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol neu unrhyw adran arall 
sydd â chyfrifoldeb am y CPLlL.  

Golyga Cyflwyniad y ddogfen a grëir gan yr Awdurdodau Cyfansoddol o'r enw "Cyflwyniad gan Bŵl 
Cymru i'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) mewn ymateb i'r cyhoeddiad ym mis 
Tachwedd 2015: LGPS: Investment Reform Criteria and Guidance" dyddiedig 15 Gorffennaf 2016. 

Cylch Gorchwyl, sef y ddogfen fframwaith llywodraethu ynghylch swyddogaethau a 
gweithrediadau'r Cydbwyllgor Llywodraethu. 

TUPE, sef Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006. 

1.2 Ni fydd penawdau cymalau, atodlenni a pharagraffau yn effeithio ar y dehongliad o'r cytundeb hwn.  

1.3 Mae person yn cynnwys person naturiol, corff corfforaethol neu anghorfforedig (p'un a oes 
ganddynt bersonoliaeth gyfreithiol ar wahân neu ddim). 

1.4 Mae'r atodlenni'n ffurfio rhan o'r cytundeb hwn a bydd ganddynt yr un effaith â phe baent wedi’u 
nodi'n llawn yng nghorff y cytundeb hwn. Mae unrhyw gyfeiriad at y cytundeb hwn yn cynnwys yr 
atodlenni. 

1.5 Bydd cyfeiriad at gwmni yn cynnwys unrhyw gwmni, corfforaeth neu gorff corfforaethol arall, lle 
bynnag a sut bynnag y cafodd ei ymgorffori neu ei sefydlu. 

1.6 Oni bai bod y cyd-destun yn awgrymu'n wahanol, mae geiriau unigol yn cynnwys y lluosog, a’r 
lluosog yn cynnwys yr unigol. 

1.7 Oni bai bod y cyd-destun yn awgrymu'n wahanol, bydd cyfeiriad at genedl enw o un math yn 
gyfeiriad at bob cenedl enw.  

1.8 Mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn cyfeirio ato fel y mae wedi'i ddiwygio, ei 
ymestyn neu ei ailddeddfu o bryd i’w gilydd, ac yn cynnwys unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o bryd 
i'w gilydd yn ei sgil. 

1.9 Mae cyfeiriad at ysgrifennu neu ysgrifenedig yn cynnwys ffacs ac e-bost. 

1.10 Mae dogfennau ar ffurf y cytunwyd arni yn ddogfennau ar ffurf y cytunwyd arni gan y partïon ac y 
rhoddwyd llythrennau cyntaf eu henw arnynt neu ar eu rhan er mwyn gallu eu hadnabod. 

1.11 Mae cyfeiriadau at gymalau ac atodlenni yn cyfeirio at gymalau ac atodlenni'r Cytundeb hwn; mae 
cyfeiriadau at baragraffau yn baragraffau yn yr atodlen berthnasol. 

1.12 Bydd unrhyw eiriau sy'n dilyn y termau yn cynnwys, gan gynnwys, yn benodol neu er enghraifft 
neu fynegiad tebyg yn cael eu dehongli fel ffordd o egluro ac ni fydd yn cyfyngu ystyr y geiriau, y 
disgrifiad, y diffiniad, yr ymadrodd neu'r term blaenorol. 

1.13 Mae unrhyw rwymedigaeth yn y cytundeb hwn ar berson i beidio â gwneud rhywbeth yn cynnwys 
ymrwymiad i beidio â chytuno neu ganiatáu gwneud y peth hwnnw. 

1.14 Bydd unrhyw gyfeiriad at deitl swyddog neu unrhyw un o’r Awdurdodau Cyfansoddol yn cynnwys 
unrhyw berson sy’n dal y swydd honno o bryd i’w gilydd dan yr un teitl neu deitl gaiff ei amnewid 
wedi hynny, neu unrhyw swyddog arall o’r Awdurdod Cyfansoddol perthnasol y bydd yr Awdurdod 
Cyfansoddol hwnnw o bryd i’w gilydd yn ei benodi i gyflawni dyletswyddau’r swyddog y cyfeiriwyd 
ato. 

 2 CYCHWYN A THERFYNU'R MEMORANDWM O DDEALLTWRIAETH 

2.1 Bydd y Cytundeb yn cychwyn ar y Dyddiad Cychwyn. Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd y Cytundeb 
hwn mewn grym pan fo pob Awdurdod Cyfansoddol wedi ei weithredu yn unig a bydd gan bob 
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Awdurdod Cyfansoddol statws cyfartal a chanddynt hawliau cyfartal ac eithrio ble nodir yn wahanol 
yn benodol a bydd yn parhau ar delerau'r Cytundeb hwn hyd nes y cynharaf o’r dyddiadau a ganlyn:- 

(a) pan fo’r holl Awdurdodau Cyfansoddol yn cytuno’n ysgrifenedig i'w derfynu; neu 

(b) nad oes ond un Awdurdod Cyfansoddol ar ôl nad yw wedi tynnu’n ôl o’r Cytundeb hwn yn 
unol â chymalau 21 neu 22. 

2.2 Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol yn cadarnhau y bydd y memorandwm o ddealltwriaeth rhyngddynt 
yn ymwneud â Chaffael gwasanaethau gan awdurdodau gweinyddu'r cynllun pensiwn llywodraeth 
leol yng Nghymru yn dod i ben o'r Dyddiad Cychwyn.  

 3 FFURFIO'R CYDBWYLLGOR LLYWODRAETHU 

3.1 Yn sgil y Cytundeb hwn, mae’r Awdurdodau Cyfansoddol drwy hyn yn ffurfio'r Cydbwyllgor 
Llywodraethu yn unol ag adran 101(5) a 102(1) Deddf Llywodraeth Leol 1972 er dibenion 
goruchwylio ac adrodd ar berfformiad y Pŵl Buddsoddi. Ni fydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn 
gyfrifol am ffurfio nac adolygu'r strategaeth fuddsoddi a ddisgrifir gan reoliad 7 y Rheoliadau 
Buddsoddi yng nghyswllt bob un neu unrhyw un o'r Awdurdodau Cyfansoddol.  

3.2 Mae cyfarfodydd y Cydbwyllgor yn destun darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 1972, gan 
gynnwys y darpariaethau ar fynediad at wybodaeth, a chyfarfodydd a gynhelir yn gyhoeddus. 

3.3 Bydd Aelodaeth y Cydbwyllgor yn un aelod etholedig a enwebir gan bob un o'r Awdurdodau 
Cyfansoddol a bwrw bod yr aelod etholedig yn aelod o bwyllgor pensiynau'r Awdurdod Cyfansoddol 
hwnnw (neu gorff cyfatebol) er dibenion Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013. 

3.4 Er dibenion cymal 3.3, gall pob Awdurdod Cyfansoddol benodi dirprwy a enwir y bydd yn rhaid iddo 
fod yn aelod etholedig o bwyllgor pensiynau'r un Awdurdod Cyfansoddol (neu gorff cyfatebol) er 
dibenion Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 â'r aelod y mae'n dirprwyo ar ei ran.
  

3.5 Bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn ymgymryd â'i rôl ac yn gweithredu yn unol â'r Cylch Gorchwyl 
a nodir yn Atodlen 4 ac yn ymgymryd â'r materion a nodir yn Atodlen 3 a bydd yn ceisio ac yn 
ystyried cyngor y Gweithgor ac unrhyw ymgynghorwyr proffesiynol a benodir i weithredu ei 
swyddogaethau dan y Cytundeb hwn. 

3.6 Bydd pob cyfarfod yn gweithredu dan reolau'r drefn a'r gofynion a nodir yn Atodlen 6.  

3.7 Darperir rhaglen hyfforddiant i Aelodau a'u dirprwyon gan ystyried Canllawiau CIPFA a'r 
hyfforddiant a ddarperir i Aelodau yn eu rolau ar bwyllgor pensiynau'r Awdurdod Cyfansoddol unigol. 
Er mwyn bod yn gymwys i gymryd rhan yn y Cydbwyllgor Llywodraethu, rhaid i'r Aelodau fynychu 
a chwblhau'r hyfforddiant hwn o fewn 9 mis o gael eu penodi i'r Cydbwyllgor Llywodraethu a rhaid 
iddynt fynychu sesiynau diweddaru a gloywi wedi hynny a ddarperir ar gyfnodau fel y pennir yn 
briodol gan y Cydbwyllgor Llywodraethu. Os nad yw'r Aelodau'n mynychu'r sesiynau hyfforddiant 
gorfodol, rhaid iddynt ymgymryd â hyfforddiant o'r fath ar gost yr Awdurdod Cyfansoddol y mae'r 
Aelod yn ei gynrychioli. Byddai unrhyw fethiant i ymgymryd â hyfforddiant angenrheidiol yn fater i'w 
ystyried gan bwyllgor pensiynau Awdurdod Cyfansoddol yr Aelod perthnasol a fydd yn pennu a yw'r 
Aelod wedi cydymffurfio â chod ymarfer yr Awdurdod Cyfansoddol hwnnw a ph'un a ddylai barhau 
i fod wedi'i benodi i'r Cydbwyllgor Llywodraethu. 

4 GWEITHGOR SWYDDOGION 

4.1 Bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn penodi'r Gweithgor Swyddogion (y Gweithgor) ar sail y telerau 
a ganlyn: 

(a) Diben: bydd y Gweithgor yn cefnogi ac yn cynghori'r Cydbwyllgor Llywodraethu ar faterion 
y gall y Cydbwyllgor Llywodraethu wneud cais rhesymol amdanynt neu unrhyw faterion yn 



 

40 
 

ymwneud â'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a godir gan Swyddog Adran 151 neu Swyddog 
Monitro unrhyw Awdurdod Cyfansoddol;  

(b) Aelodaeth: bydd pob Awdurdod Cyfansoddol yn enwebu hyd at ddau swyddog a gyflogir 
gan yr Awdurdod Cyfansoddol hwnnw fel ei gynrychiolwyr ar y Gweithgor; 

(c) Cylch Gwaith: bydd cylch gwaith y Gweithgor fel y nodir yn Atodlen 8; 

4.2 Bydd y Gweithgor yn ymgymryd â'i rôl ac yn rhoi ystyriaeth i gylch gorchwyl y Cydbwyllgor 
Llywodraethu fel y nodir yn Atodlen 4. 

4.3 Bydd gan Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro bob Awdurdod Cyfansoddol yr hawl i fynychu 
cyfarfodydd y Gweithgor a derbyn unrhyw bapurau, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn aelodau o'r 
Gweithgor. 

5 GWNEUD PENDERFYNIADAU 

5.1 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol wedi adnabod y ddau gategori a ganlyn o benderfyniadau, ynghyd 
â’r modd y byddant yn cael eu gwneud: 

(a) "Mater Cydbwyllgor Llywodraethu": mater y penderfynir arno mewn cyfarfod o’r 
Cydbwyllgor (rhaid cael cworwm ynddo) gan y rheini sy’n bresennol ac sydd â’r hawl i 
bleidleisio, a bydd unrhyw benderfyniad o’r fath yn rhwymo’r holl Awdurdodau Cyfansoddol 
ac mae materion o'r fath wedi'u hadnabod yn Atodlen 3; 

(b) "Materion a Gedwir i’r Awdurdodau Cyfansoddol": mater y bydd rhaid ei gyfeirio at bob 
Awdurdod Cyfansoddol er penderfyniad (gan ystyried unrhyw argymhelliad a wneir ar 
hynny gan y Cydbwyllgor Llywodraethu) hyd nes bod pob un o’r Awdurdodau Cyfansoddol 
wedi penderfynu arno. Os yw’r Awdurdodau Cyfansoddol yn methu dod i’r un penderfyniad 
yng nghyswllt mater o’r fath, caiff y mater ei gyfeirio dan gymal 36 (Datrys Anghydfod) fel 
anghydfod sydd i’w ddatrys, ac mae materion o’r fath wedi’u hadnabod yn Atodlen 2. 

6 CYNLLUN BUSNES 

6.1 Bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn cynhyrchu Cynllun Busnes drafft, gyda chefnogaeth y 
Gweithgor, ynghylch y tymor canolig (hyd at bum mlynedd) gan ystyried y cylch etholiadol a gofynion 
gweithredol yr Awdurdodau Cyfansoddol er mwyn ymgynghori gyda'r Awdurdodau Cyfansoddol. 
Bydd y Cynllun Busnes drafft yn ystyried yr isod: 

a) amcanion strategol y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd dros gyfnod perthnasol y cynllun;  

b) y gyllideb ariannol ar gyfer cyfnod perthnasol y Cynllun Busnes a/neu unrhyw gyllideb 
flynyddol a osodir; 

c) y cynllun cyflwyno a gynhyrchir gan y Gweithredwr yng nghyswllt y Pŵl Buddsoddi yn 
cynnwys unrhyw gostau neu ffioedd a gynigir gan y Gweithredwr neu unrhyw gyflenwr arall; 

d) gofynion pob un o'r Awdurdodau Cyfansoddol yn unigol fel awdurdod gweinyddu yn unol â’r 
Rheoliadau Buddsoddi; 

e) anghenion strategaeth fuddsoddi bob Awdurdod Cyfansoddol; 

f) cyngor ymgynghorwyr proffesiynol sydd wedi'u cymhwyso, eu hawdurdodi a'u rheoleiddio'n 
briodol; 

g) y canllawiau a gyhoeddir o bryd i'w gilydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol fel y cyfeirir atynt 
yn rheoliad 7(1) y Rheoliadau Buddsoddi;  
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h) unrhyw faterion eraill y gall yr Awdurdodau Cyfansoddol eu hystyried yn angenrheidiol i 
hyrwyddo'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn cynnwys (yn amodol ar gymal 10.2), cynnig 
a datblygu prosiectau ad hoc. 

6.2 Bydd ymgynghoriad ar y Cynllun Busnes drafft yn cael ei wneud gan y Gweithgor (gyda'r Byrddau 
Pensiwn, y Gweithredwr (os yw hynny'n briodol) a'r Awdurdodau Cyfansoddol ac unrhyw barti arall 
y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol) a fydd yn adrodd ar ddeilliannau'r ymgynghoriad hwnnw. 
Bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn cynnal cyfarfod i drafod ac, wedi rhoi sylw priodol i'r adroddiad 
ar yr ymateb i'r ymgynghoriad a chyngor yr ymgynghorwyr proffesiynol sydd wedi'i gymhwyso a'i 
reoleiddio'n briodol, yn cytuno ar Gynllun Busnes terfynol a allai gynnwys unrhyw ddiwygiadau i'r 
drafft y mae'r Cydbwyllgor Llywodraethu yn eu hystyried yn briodol.  

6.3 Yn dilyn derbyn cymeradwyaeth y Cydbwyllgor Llywodraethu, caiff y Cynllun Busnes ei anfon i'r holl 
Awdurdodau Cyfansoddol er mwyn cael eu cymeradwyaeth ysgrifenedig. 

6.4 Bydd y Cynllun Busnes yn cael ei adolygu gan y Cydbwyllgor Llywodraethu a'r Awdurdodau 
Cyfansoddol yn flynyddol. Os yw'r Cydbwyllgor Llywodraethu yn cytuno ar unrhyw ddiwygiadau, 
caiff y Cynllun Busnes diwygiedig ei anfon i'r holl Awdurdodau Cyfansoddol er mwyn cael eu 
cymeradwyaeth ysgrifenedig. 

6.5 Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd cymeradwyo'r Cynllun Busnes yn derfynol yn cael ei drin fel Mater 
a Gedwir i'r Awdurdodau Cyfansoddol (fel y diffinnir yng nghymal 5). 

7 CYNGOR LLETYA 

7.1 Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol wedi cytuno, gan gychwyn o'r Dyddiad Cychwyn, mai Cyngor Sir 
Gâr fydd y Cyngor Lletya ar gyfer y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd ac y bydd hynny’n dod i rym o’r 
Dyddiad Cychwyn. Cyflawnir hyn ar ei gyfer ac ar ei ran ei hun a’r Awdurdodau Cyfansoddol ac mae 
Cyngor Sir Gâr yn cytuno i weithredu yn y capasiti hwnnw dan amodau, yn unol â, ac i’r graddau y 
darperir ar eu cyfer gan delerau’r Cytundeb hwn.   Er mwyn osgoi amheuaeth, mae rôl y Cyngor 
Lletya yn cynnwys:-  

a) gweithredu fel yr awdurdod cyflogi ar gyfer unrhyw staff sy’n rhan o gyflawni 
swyddogaethau’r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd (penodi, cyflogi neu dderbyn secondiadau 
staff) yn unol â’r Cytundeb hwn; 

b) bod yn bwynt cyswllt er dibenion rheoli’r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd; 

c) darparu’r holl adnoddau a chyfleusterau gweinyddol allai fod yn angenrheidiol er dibenion 
darparu’r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, a dal yr holl Gyfraniadau Pŵlio; 

d) darparu’r gwasanaethau llywodraethu a gweinyddol allai fod yn angenrheidiol er dibenion 
cefnogi'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd gan gynnwys trefnu a chlercio cyfarfodydd; 

e) darparu hyfforddiant i Aelodau i gefnogi eu rôl ar y Cydbwyllgor Llywodraethu yn unol â'r 
cynllun hyfforddiant ac yn unol â chymal 3.7. 

f) darparu swyddogion sydd â'r cymwysterau a'r profiad priodol a fydd yn gweithredu fel y prif 
ymgynghorwyr cyfreithiol ac ariannol i’r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd;  

g) er dibenion y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, bydd gofyn i'r Swyddog Adran 151 a'r 
Swyddog Monitro (neu eu heilyddion) sicrhau eu bod yn goruchwylio ac yn adolygu 
gweithrediad y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a phenderfyniadau'r Cydbwyllgor 
Llywodraethu ar ran yr holl Awdurdodau Cyfansoddol;  

h) y pŵer i ymrwymo i gontractau am nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen at ddibenion 
y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. 
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i) cysylltu â'r Gweithredwr ar ran yr Awdurdodau Cyfansoddol yn y modd ac i'r graddau a nodir 
yn y polisi a'r weithdrefn Rheoli a Chydlynu Contract a Chyswllt gyda'r Gweithredwr i'w 
cymeradwyo yn unol ag Atodlen 5 a darparu unrhyw wasanaethau rheoli a chydlynu 
contract er dibenion y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a nodir yn y polisi a'r weithdrefn.  

7.2 Er osgoi amheuaeth nid yw dyletswyddau a chyfrifoldebau’r Awdurdod Lletya yn unol â’r cytundeb 
hwn ond yn ymrwymo’r Awdurdod Lletya cyn belled â bod adnoddau ar ei gyfer gan yr Awdurdodau 
Cyfansoddol drwy’r Cytundeb hwn. 

7.3 Eithr ac oni bai fod y gyfraith yn gofyn yn wahanol, bydd yr holl staff a gyflogir gan yr Awdurdod 
Lletya yn unol â’r cytundeb hwn yn cael eu cyflogi ar amodau a thelerau cyflogaeth perthnasol yr 
Awdurdod Lletya, a pholisïau staff cysylltiedig, gan gynnwys strwythurau cyflog.  

7.4 Gellir penodi Cyngor Lletya gwahanol drwy benderfyniad gan fwyafrif yr Awdurdodau Cyfansoddol 
a bwrw bod y Cyngor Lletya olynol yn cytuno. 

7.5 Os yw’r Cyngor Lletya yn tynnu’n ôl o'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn unol â chymal 21 (Gadael 
Gwirfoddol) neu gymal 22 (Gadael Gorfodol), penodir Awdurdod Lletya yn ei le drwy benderfyniad 
gan fwyafrif yr Awdurdodau Cyfansoddol a bwrw bod y Cyngor Lletya olynol yn cytuno. Ni fydd gan 
y Cyngor sydd wedi tynnu’n ôl yr hawl i bleidleisio yng nghyswllt unrhyw benodiad o’r fath.2122 

7.6 Os yw TUPE yn berthnasol yng nghyswllt penodi unrhyw Gyngor Lletya olynol, bydd yr Awdurdodau 
Cyfansoddol yn cydymffurfio â darpariaethau Atodlen 7. 

7.7 Am hyd y Cytundeb hwn, bydd y Cyngor Lletya yn gweithredu’n ddiwyd ac yn ddidwyll ym mhob 
peth a wna gyda’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill. 

7.8 Am hyd y Cytundeb hwn, bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol eraill yn gweithredu’n ddiwyd ac yn 
ddidwyll ym mhob peth a wnânt gyda’r Cyngor Lletya, a byddant yn gwneud pob ymdrech resymol 
i gynorthwyo’r Cyngor Lletya i gefnogi’r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. 

8 CONTRACT Y GWEITHREDWR 

8.1 Bydd pob Awdurdod Cyfansoddol yn gweithredu Contract y Gweithredwr yn brydlon fel gwrthran 
gan ddychwelyd yr wrthran wedi'i gweithredu i'r Cyngor Lletya gyn gynted ag sy'n rhesymol 
ymarferol ar ôl ei gweithredu. Cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol, bydd y Cyngor Lletya yn 
cadarnhau bod Contract y Gweithredwr wedi'i weithredu'n briodol gan yr holl Awdurdodau 
Cyfansoddol a'i fod mewn grym. 

8.2 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn awdurdodi'r Cyngor Lletya i ymgymryd â'i ddyletswyddau yn 
unol â chymal 7.1(i). 

8.3 Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd unrhyw glustnodi atebolrwydd sy'n codi dan Gontract y 
Gweithredwr yn cael ei ddosrannu rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol yn unol â thelerau Contract 
y Gweithredwr. 

9 ATEBOLRWYDD AC INDEMNIAD Y CYNGOR LLETYA 

9.1 Ni fydd unrhyw beth yn y Cytundeb hwn yn gwneud y Cyngor Lletya yn atebol yng nghyswllt unrhyw 
beth a wnaed neu nas gwnaed gan Awdurdod Cyfansoddol hyd at y Dyddiad Cychwyn.   

9.2 Bydd y Cyngor Lletya yn cael ei indemnio rhag ac yn erbyn yr holl atebolrwydd, costau, treuliau, 
iawndal a cholledion (yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i unrhyw golled uniongyrchol, 
anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, colli elw, colli enw da a'r holl log, cosbau a chostau cyfreithiol (a 
gyfrifir ar sail indemniad llawn) a'r holl gostau a threuliau rhesymol eraill) allai godi wrth iddo 
ymgymryd â'i rôl a awdurdodir yn unol â chymal 7 ac eithrio mewn achos o ddiffygdalu neu dwyll 
bwriadol.  
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10 YMRWYMIAD YR AWDURDODAU CYFANSODDOL A CHYFRANIADAU 

10.1 Yn amodol ar gymal 10.2, mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn cytuno i dalu'r cyfraniadau a fydd yn 
cael eu cyfrifo yn gyfartal o'u costau llywodraethu, caffael a gweinyddu a amcangyfrifir ac sydd 
wedi'u cynnwys o fewn y Cynllun Busnes (y "Cyfraniadau Pŵlio") oni bai fod y Cynllun Busnes yn 
darparu fel arall. 

10.2 Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn cyfarch costau prosiectau ad hoc y maent yn rhan ohonynt yn 
gyfartal rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol sydd yn rhan ohonynt yn unig ac ni fydd unrhyw 
Awdurdodau Cyfansoddol nad ydynt yn cymryd rhan yn atebol am unrhyw gyfran o'r costau hynny. 

10.3 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn cytuno i dalu'r Cyfraniadau Pŵlio i'r Cyngor Lletya ar ddyddiadau 
ac amlder fel y pennir gan y Cynllun Busnes. Bydd unrhyw gostau a godir cyn cymeradwyo'r Cynllun 
Busnes yn daladwy ar ôl derbyn anfoneb gan y Cyngor Lletya.  

10.4 Gwneir yr holl Gyfraniadau Pŵlio drwy daliad i'r cyfrif banc y rhoddir gwybodaeth amdano i'r 
Awdurdodau Cyfansoddol gan y Cyngor Lletya er dibenion y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. Bydd 
y Cyngor Lletya yn cynnal cyfrif neu gyfrifon ar wahân fel sy'n briodol ar gyfer yr holl arian a 
dderbynnir neu a warir yng nghyswllt y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd mewn modd sy'n 
cydymffurfio â'u trefniadau cyfrifo.  

10.5 Yn dilyn terfynu'r Cytundeb hwn, unwaith y telir costau'r Cyngor Lletya, bydd y swm sy'n sefyll i 
gredyd y cyfrif neu'r cyfrifon ble cedwir arian y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn cael ei ddychwelyd 
i'r Awdurdodau Cyfansoddol sydd ar ôl ar y pryd yn unol â'r gyfran y'u cyfrannwyd yn wreiddiol. 

10.6 Os oes angen unrhyw gyfraniad pellach, neu os oes angen gwneud ad-daliadau, bydd yr 
Awdurdodau Cyfansoddol yn penderfynu ar yr hyn a ganlyn:  

a) y cyfanswm;  

b) dosraniad cyfraniad neu ad-daliad o'r fath rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol; a  

c) ffurf cyfraniad neu ad-daliad o'r fath. 

Yn absenoldeb unrhyw gytundeb i'r gwrthwyneb, bydd y cyfraniadau neu'r ad-daliadau hyn gan ac 
i'r holl Awdurdodau Cyfansoddol yn gyfartal. 

10.7 Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd unrhyw dâl a godir yng nghyswllt rheoli buddsoddiadau'r Pŵl 
Buddsoddi yn cael eu priodoli i bob Awdurdod Cyfansoddol drwy gyfeirio at yr asedau dan reolaeth 
ar gyfer yr Awdurdod Cyfansoddol hwnnw a'r tâl rheoli buddsoddiadau sy'n berthnasol i bob is-
gronfa (neu asedau a gedwir mewn unrhyw strwythur fuddsoddi arall) na chaiff ei bennu gan y 
Cytundeb hwn. Bydd rhwymedigaethau pob Awdurdod Cyfansoddol i gyfarch ffioedd y Gweithredwr 
yn cael eu pennu gan Gontract y Gweithredwr ac nid gan y Cytundeb hwn. 

11 CYFRIFON 

11.1 Bydd y Cyngor Lletya yn cadw cyfriflyfrau priodol (a fydd yn cynnwys unrhyw system gyfrifo 
gyfrifiadurol a ddefnyddir gan y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd am y tro) a bydd yn gyfrifol am 
sicrhau bod cofnod llawn a chywir o'r holl dderbynebion a thaliadau yn cael eu gwneud yn brydlon. 
Cedwir y cyfriflyfrau yn eiddo'r Cyngor Lletya a byddant ar gael i'w harchwilio gan yr holl 
Awdurdodau Cyfansoddol (sydd â'r hawl i gymryd copïau hefyd). Ar gais rhesymol, bydd y Cyngor 
Lletya yn sicrhau bod gwybodaeth sydd ei hangen ar unrhyw Awdurdod Cyfansoddol er mwyn iddynt 
baratoi eu cyfrifon eu hunain neu ymateb i unrhyw archwilio mewnol neu allanol, ar gael iddynt.  

11.2 Bydd y Cyngor Lletya yn sicrhau bod y cyfraniadau a'r taliadau a wnaed gan bob Awdurdod 
Cyfansoddol yn cael eu cadw mewn cyfrif yn enw'r Cyngor Lletya nad yw'n torri rheoliad 6 y 
Rheoliadau Buddsoddi. 
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11.3 Bydd y Cyngor Lletya yn gyfrifol am sicrhau bod y cyfrifon sy'n ymwneud â'r Gyfundrefn Buddsoddi 
ar y Cyd yn cael eu harchwilio pryd a phan fo angen hynny yn ôl y gyfraith neu awdurdod cymwys 
arall a bydd yn sicrhau bod copïau o'r cyfrifon wedi'u harchwilio ar gael i'r holl Awdurdodau 
Cyfansoddol.  

11.4 Bydd y Cyngor Lletya yn paratoi cyfrifon blynyddol yng nghyswllt pob Blwyddyn Ariannol ar gyfer y 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn unol â pholisïau cyfrifo'r Cyngor Lletya (neu bolisi cyfrifo arall o'r 
fath y cytunir arno gan yr Awdurdodau Cyfansoddol) erbyn dim hwyrach na 31 Mai yn y Flwyddyn 
Ariannol ddilynol. 

11.5 Gall y Cydbwyllgor Llywodraethu ddal cyfrif wrth gefn o arian er dibenion cyfarch costau'r 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. Os yw'r cyfrif wrth gefn yn fwy na 40% o'r gyllideb ar gyfer y 
flwyddyn i ddod yna gellid ad-dalu'r gwahaniaeth (y swm sy'n uwch na hynny) i'r Awdurdodau 
Cyfansoddol a bydd yr ad-daliad hwnnw yn unol â'r cyfanswm a gyfrannwyd gan bob un.  

12 COSTAU RHEOLI BUDDSODDIADAU 

12.1 Yn unol â chymal 10.7, bydd pob Awdurdod Cyfansoddol yn ysgwyddo ei gostau ei hun yn nhermau 
rheoli buddsoddiadau y cânt neu y disgwylient eu cael yn y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a fydd 
yn cynnwys yr holl gostau trawsnewid ar gyfer buddsoddi a dadfuddsoddi asedau. 

13 EIDDO DEALLUSOL 

13.1 Bydd unrhyw eiddo deallusol a ddatblygir gan unrhyw Awdurdod Cyfansoddol er dibenion y 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn cael ei gadw gan yr Awdurdodau Cyfansoddol a bydd pob 
Awdurdod Cyfansoddol yn rhoi i bob Awdurdod Cyfansoddol arall drwydded anghyfyngedig a 
pharhaol na ellir ei throsglwyddo ac sy’n rhydd o unrhyw freindal, i'w ddefnyddio, ei addasu, ei newid 
a'i ddatblygu er dibenion y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, waeth a yw’r parti sy’n rhoi’r drwydded 
yn parhau i fod yn barti yn y Cytundeb hwn ai peidio. Bydd yr holl gostau a threuliau sy'n ymwneud 
ag eiddo deallusol o'r fath yn cael eu hysgwyddo gan yr Awdurdodau Cyfansoddol a bydd yr 
Awdurdodau Cyfansoddol eraill yn indemnio'r Awdurdod Cyfansoddol neu'r Awdurdodau 
Cyfansoddol y mae eiddo o'r fath wedi'i freinio gyda hwy, yn erbyn yr holl atebolrwydd a allai godi'n 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol wrth ei ddefnyddio. 

14 ADRODDIADAU 

14.1 Bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn goruchwylio'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd ac yn sicrhau 
ei bod yn cael ei darparu yn unol â'r Cynllun Busnes. 

14.2 Er mwyn sicrhau bod yr Awdurdodau Cyfansoddol yn cael eu diweddaru gyda pherfformiad y 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn adrodd yn chwarterol ac yn 
flynyddol i'r Awdurdodau Cyfansoddol gyda chynnydd a fesurir yn erbyn y Cynllun Busnes ac 
amcanion y Pŵl Buddsoddi. 

15 YSWIRIANT 

15.1 Os nad yw gweithredu'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn rhan o unrhyw yswiriant presennol sydd 
gan yr Awdurdodau Cyfansoddol, bydd y Cyngor Lletya yn gweithredu polisïau yswiriant o'r fath ar 
gyfer symiau y bydd yn penderfynu arnynt ac yn eu cadw mewn grym drwy'r adeg (er budd Aelodau'r 
Cydbwyllgor Llywodraethu a'r swyddogion a benodir i'r Gweithgor). Bydd polisïau o'r fath yn cael eu 
cynnal ar gost yr Awdurdodau Cyfansoddol a byddant yn gost weinyddol y Gyfundrefn Buddsoddi 
ar y Cyd hon er dibenion cymal 10.1. 
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16 DYLETSWYDDAU A GRYM 

Bydd pob Awdurdod Cyfansoddol yn cydymffurfio â'r isod bob amser:  

a) defnyddio ei sgiliau a'i ymdrechion rhesymol i hyrwyddo a bwrw ymlaen â'r Gyfundrefn 
Buddsoddi ar y Cyd er lles yr Awdurdodau Cyfansoddol, ac ymddwyn mewn modd priodol 
a chyfrifol; 

b) ymroddi’r amser a'r sylw y mae'r Awdurdodau Cyfansoddol yn penderfynu'n ysgrifenedig 
sydd yn angenrheidiol ac yn briodol i'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd; 

c) cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaethau, rheoliadau, safonau proffesiynol a darpariaethau 
eraill a all reoli ymddygiad y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd neu a bennir gan yr 
Awdurdodau Cyfansoddol fel safonau i'w gweithredu'n wirfoddol i'r Gyfundrefn Buddsoddi 
ar y Cyd; 

d) arddangos didwylledd i'r Awdurdodau Cyfansoddol eraill yn yr holl drafodion sy'n ymwneud 
â'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a rhoi hanes cywir a gwybodaeth lawn am bopeth sy'n 
effeithio ar y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd; 

e) rhoi gwybod i'r Awdurdodau Cyfansoddol ar unwaith wedi iddynt gael gwybod am unrhyw 
achos cyfreithiol yng nghyswllt y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. 

f) talu a gweithredu ar ei ddyledion a'i ymrwymiadau ariannol presennol a rhai'r dyfodol yn 
brydlon; 

g) ni fyddant yn gwneud neu’n methu gwneud unrhyw beth fyddai’n dwyn gwarth ar ei enw da 
ei hun nac ar enw da unrhyw un o'r Awdurdodau Cyfansoddol eraill; 

h) ceisio'r holl ganiatadau angenrheidiol sy'n ddigonol i fwrw ymlaen â'u dyletswyddau i'r 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. 

16.2 Ni fydd unrhyw weithred a fyddai, fel arall, yn golygu torri'r cymal hwn, yn gyfystyr â thorri'r cymal 
os oedd gofyn i'r Awdurdod Cyfansoddol ymgymryd â'r weithred honno i gydymffurfio â dyletswydd 
statudol neu orchymyn llys, tribiwnlys neu ombwdsmon.  

17 DIRPRWYO 

17.1 Cyn cychwyn y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn rhoi 
awdurdodiadau yn eu lle fel sy'n ofynnol o fewn eu trefniadau llywodraethu mewnol er mwyn;  

a) dirprwyo gwneud penderfyniadau fel y nodir yn Atodlen 3 (Materion Cydbwyllgor 
Llywodraethu) i'r Cydbwyllgor Llywodraethu ac yn awdurdodi eu Haelod a dirprwy'r Aelod 
hwnnw i weithredu pleidlais yr Awdurdod Cyfansoddol.   

b) dirprwyo unrhyw fater arall sy'n ofynnol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau'r 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd hon, yn cynnwys dirprwyo i'w swyddogion ei hun ac i'r 
Cyngor Lletya fel sydd angen.   

17.2 Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn adolygu a, ble bo angen, yn diwygio eu trefniadau dirprwyo 
drwy gydol oes y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd i sicrhau y gallant gydymffurfio â darpariaethau'r 
Cytundeb hwn. 

17.3 Os rhoir grym i'r Cydbwyllgor Llywodraethu i benodi asiantau i ymgymryd â'i ddyletswyddau ar gyfer 
unrhyw ddiben, bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn gweithredu yn ddidwyll ac â sgil a gofal 
rhesymol wrth ddewis, defnyddio a monitro asiantau o'r fath. 

18 RHWYMEDIGAETHAU AR AWDURDODAU CYFANSODDOL 

18.1 Heb ragfarnu telerau'r Cytundeb hwn, bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol, ar sail unigol, yn ymrwymo 
i weithredu'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn gyson â'r Cyflwyniad (yn amodol ar unrhyw 
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amrywiad y cytunir arno gan yr Awdurdodau Cyfansoddol) ac i wneud pob ymdrech resymol i 
sicrhau llwyddiant y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. 

18.2 Ni fydd dim byd yn y Cytundeb hwn yn llyffethair i ddisgresiwn pob Awdurdod Cyfansoddol i ffurfio 
ac adolygu strategaeth fuddsoddi sy'n briodol i'w cronfa nhw o fewn y CPLlL yn unol â rheoliad 7 y 
Rheoliadau Buddsoddi. 

18.3 Cydnabyddir a chytunir y bydd rhwymedigaethau ac atebolrwydd pob Awdurdod Cyfansawdd yn 
rhwymo unrhyw awdurdod dilynol yn sgil ad-drefnu llywodraeth leol. 

19 INDEMNIAD  

19.1 Yn amodol ar gymal 8.3, bydd unrhyw Awdurdod Cyfansoddol sy'n torri unrhyw rai o 
ddarpariaethau'r Cytundeb hwn yn faterol, yn indemnio'r Awdurdodau Cyfansoddol eraill rhag ac yn 
erbyn yr holl atebolrwydd, costau, treuliau, iawndal a cholledion (yn cynnwys ond heb fod yn 
gyfyngedig i unrhyw golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, colli elw, colli enw da a'r 
holl log, cosbau a chostau cyfreithiol (a gyfrifir ar sail indemniad llawn) a'r holl gostau a threuliau 
rhesymol eraill) allai godi o'r tor-amod hwnnw, heb ragfarnu yn erbyn unrhyw hawl neu gywiriad 
sydd gan yr Awdurdodau Cyfansoddol eraill, sut bynnag y codant.  

20 POLISÏAU A GWEITHDREFNAU 

20.1 Bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn paratoi, yn cynnal ac yn cydymffurfio â'r polisïau a'r 
gweithdrefnau sydd wedi'u rhestru yn Atodlen 5 ac unrhyw bolisïau a gweithdrefnau pellach y mae'r 
Cydbwyllgor Llywodraethu yn penderfynu eu bod yn briodol, yn unol â chyfraith a rheoliadau 
perthnasol, yr awdurdod cymwys a Chanllawiau CIPFA,  ac wedi ystyried y canllawiau perthnasol 
sy'n benodol i reoli arian neu ofynion cyfrifo ac archwilio mewn llywodraeth leol. Bydd y Cydbwyllgor 
Llywodraethu yn eu darparu i'r Awdurdodau Cyfansoddol a'r Gweithgor ac yn eu darparu i is-
ddirprwyon a phartïon angenrheidiol eraill gyda'r nod o gyflawni unffurfiaeth ac effeithlonrwydd o 
fewn arferion gweithredu. 

20.2 Os bydd gofyn i'r Awdurdodau Cyfansoddol gyfeirio neu gopïo unrhyw gyfathrebiad neu debyg i 
unrhyw swyddogaeth rheoli neu gydlynu contract dan bolisi neu weithdrefn y darperir ar eu cyfer 
dan y Cytundeb hwn, bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn rhoi gwybod i'r Awdurdodau Cyfansoddol 
o'r gofyn hwnnw yn ysgrifenedig. Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn cyfeirio neu'n copïo unrhyw 
gyfathrebiad fel y'u cynghorir i wneud hynny, o ddyddiad derbyn cyfarwyddyd dan y cymal hwn. 

21 GADAEL GWIRFODDOL (VE) 

21.1 Gall unrhyw Awdurdod Cyfansoddol (yr "Awdurdod VE") adael y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd 
drwy roi dim llai na 18 (deunaw) mis o rybudd ysgrifenedig i'r Cyngor Lletya o'i fwriad i adael y 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a dyddiad olaf y rhybudd hwnnw yw'r 31 Mawrth nesaf wedi hynny 
neu sy'n cyd-fynd â diwedd y cyfnod rhybudd 18 (deunaw) mis a bwrw bod yr Awdurdodau 
Cyfansoddol yn cytuno gyda'r Awdurdod VE bod cyfnod rhybudd gwahanol yn berthnasol (y 
"Dyddiad Gadael"). 

21.2 Gall Awdurdod VE adael y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a chael ei ryddhau o'i rwymedigaethau 
dan y Cytundeb hwn (ac eithrio cymal 23) a bwrw bod yr isod yn berthnasol: 

a) ei fod wedi bodloni ei holl rwymedigaethau hyd at y Dyddiad Gadael; 

b) ei fod wedi bodloni ei gyfran o'r costau a'r treuliau hyd at y Dyddiad Gadael, ynghyd ag 
unrhyw gostau a threuliau angenrheidiol eraill i hwyluso'r gadael p'un a ydynt yn codi ar ôl 
y Dyddiad Gadael neu beidio; 

c) yn amodol ar gymal 21.5 isod, ei fod yn clirio'i holl fuddsoddiadau o'r Pŵl Buddsoddi; 

d) bod ei gynrychiolwyr ar y Cydbwyllgor Llywodraethu a'r Gweithgor yn ymddiswyddo ar y 
dyddiad Gadael neu cyn hynny. 
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21.3 Yn weithredol o ddyddiad y rhybudd a roddir gan yr Awdurdod VE yn unol â chymal 21.1 ni fydd 
gan yr Aelod (ac unrhyw ddirprwy a enwebir er dibenion cymal 3.4) a enwebir gan yr Awdurdod VE 
er dibenion cymal 3.3 unrhyw hawliau pleidleisio mwyach er dibenion y Cydbwyllgor Llywodraethu 
a bydd yr Awdurdod VE yn peidio â bod yn Awdurdod Cyfansoddol.  

21.4 Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd yr Awdurdod VE yn parhau'n atebol i wneud y Cyfraniadau Pŵlio 
sy'n ddyledus cyn y Dyddiad Gadael. 

21.5 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn cydnabod y gall fod amgylchiadau ble na allai'r Awdurdod VE 
glirio'i holl asedau o'r Pŵl Buddsoddi oherwydd natur buddsoddiad penodol (er enghraifft os yw 
buddsoddiad yn anhylif neu y byddai clirio'r ased yn golygu torri'r cytundeb) (yr "Ased(au) a 
Gedwir") a bwrw bod yr Awdurdodau Cyfansoddol a'r Awdurdod VE yn gweithio gyda'i gilydd yn 
ddidwyll i glirio'r Ased(au) a Gedwir cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol. Mewn amgylchiadau o'r 
fath, bydd yr Awdurdod VE yn parhau i wneud Cyfraniadau Pŵlio ar ôl y Dyddiad Gadael hyd nes 
bod yr holl Ased(au) a Gedwir wedi'u clirio o'r Pŵl Buddsoddi. Bydd y Cyfraniadau Pŵlio yn cael eu 
pennu gan y Cynllun Busnes a fydd yn ystyried gwerth cymharol yr Asedau a Gedwir wrth gymharu 
â'r asedau sy'n berthnasol i'r Awdurdodau Cyfansoddol yn y Pŵl Buddsoddi. 

22 GADAEL GORFODOL (CE) 

22.1 Gall yr Awdurdodau Cyfansoddol (ac eithrio'r Awdurdod CE) orfodi unrhyw Awdurdod Cyfansoddol 
(yr "Awdurdod CE") i adael y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, drwy i'r Cyngor Lletya roi rhybudd 
ysgrifenedig i'r Awdurdod CE os yw'r Awdurdod CE yn gwneud unrhyw un o'r isod: 

a) yn torri'r Cytundeb hwn yn ddifrifol neu'n barhaus; 

b) yn methu talu unrhyw arian sy'n ddyledus ganddo i'r Cyngor Lletya o fewn 28 (dau ddeg 
wyth) diwrnod o gais ysgrifenedig am daliad gan y Cyngor Lletya; 

c) yn methu cyfrifo am, neu dalu dros neu ad-dalu unrhyw arian a dderbyniwyd sy'n eiddo i'r 
Awdurdodau Cyfansoddol o fewn 28 (dau ddeg wyth) diwrnod wedi cael cais i wneud hynny 
drwy rybudd gan y Cyngor Lletya; 

d) yn esgeuluso, yn gwrthod neu'n hepgor yn fwriadol ei ddyletswyddau, ei rwymedigaethau 
a'i gyfrifoldebau dan y Cytundeb hwn; neu 

e) yn euog o ymddygiad sydd, ym marn resymol yr Awdurdodau Cyfansoddol eraill, yn debygol 
o gael effaith andwyol ddifrifol ar y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd; 

a bwrw bod yr Awdurdod CE yn cael 28 diwrnod i ddechrau, ym mhob achos, yn dilyn derbyn 
rhybudd ysgrifenedig i gywiro'r toriad neu'r broblem a ddisgrifir ym mharagraffau (a) i (e) a bod yr 
Awdurdod CE wedi methu cywiro'r toriad neu'r broblem na chymryd camau rhesymol i wneud hynny. 

22.2 Y dyddiad gweithredol pan fydd gofyn i'r Awdurdod CE adael y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yw'r 
31 Mawrth nesaf wedi hynny neu sy'n cyd-fynd â diwedd y cyfnod o 18 (deunaw) mis ar ôl y rhybudd 
a roddwyd yng nghymal 22.1 uchod a bwrw bod yr Awdurdodau Cyfansoddol eraill yn medru rhoi 
gwybod i'r Awdurdod CE bod cyfnod rhybudd gwahanol yn berthnasol (y "Dyddiad Gadael 
Gorfodol"). 

22.3 Bydd yr Awdurdod CE yn gadael y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd o'r Dyddiad Gadael Gorfodol a, 
chyn y Dyddiad Gadael Gorfodol, rhaid iddo fod wedi gwneud yr isod: 

a) bodloni ei holl rwymedigaethau hyd at y Dyddiad Gadael Gorfodol; 

b) bodloni ei gyfran o'r costau a'r treuliau hyd at y Dyddiad Gadael Gorfodol, ynghyd ag unrhyw 
gostau a threuliau angenrheidiol eraill i hwyluso'r gadael p'un a ydynt yn codi ar ôl y Dyddiad 
Gadael Gorfodol neu beidio. 

c) yn amodol ar yr un amgylchiadau yng nghymal 21.5, ei fod yn clirio'i holl fuddsoddiadau o'r 
Pŵl Buddsoddi; 
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d) bod ei gynrychiolwyr ar y Cydbwyllgor Llywodraethu a'r Gweithgor yn ymddiswyddo ar y 
Dyddiad Gadael Gorfodol neu cyn hynny. 

22.4 Yn weithredol o ddyddiad y rhybudd a roddir gan y Cyngor Lletya i'r Awdurdod CE yn unol â chymal 
22.1 ni fydd gan yr Aelod (nac unrhyw ddirprwy a enwebir er dibenion cymal 3.4) a enwebir gan yr 
Awdurdod CE er dibenion cymal 3.3 unrhyw hawliau pleidleisio mwyach er dibenion y Cydbwyllgor 
Llywodraethu a bydd yn peidio â bod yn Awdurdod Cyfansoddol.22.1  

22.5 Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd yr Awdurdod CE yn parhau'n atebol i wneud y Cyfraniadau Pŵlio 
sy'n ddyledus cyn y Dyddiad Gadael Gorfodol a bydd yn atebol i ddarpariaethau atebolrwydd 
parhaus cymal 23. 

22.6 Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol yn cydnabod y gall fod amgylchiadau ble na fydd modd i'r 
Awdurdod CE gadw'r Ased(au) a Gedwir a bwrw bod yr Awdurdodau Cyfansoddol a'r Awdurdod CE 
yn gweithio gyda'i gilydd yn ddidwyll i glirio'r Ased(au) a Gedwir cyn gynted ag sy'n rhesymol 
ymarferol. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd yr Awdurdod CE yn parhau i wneud Cyfraniadau Pŵlio 
ar ôl y Dyddiad Gadael Gorfodol hyd nes bod yr holl Ased(au) a Gedwir wedi'u clirio o'r Pŵl 
Buddsoddi. Bydd y Cyfraniadau Pŵlio yn cael eu pennu gan y Cynllun Busnes a fydd yn ystyried 
gwerth cymharol yr Ased(au) a Gedwir wrth gymharu â'r asedau sy'n berthnasol i'r Awdurdodau 
Cyfansoddol yn y Pŵl Buddsoddi. 

23 DARPARIAETHAU PELLACH SY'N YMWNEUD AG AWDURDOD VE NEU AWDURDOD CE 

23.1 Pan fod unrhyw Awdurdod Cyfansoddol yn peidio â bod yn Awdurdod Cyfansoddol yn sgil bod yn 
Awdurdod VE neu'n Awdurdod CE, bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol sy'n parhau yn cyhoeddi 
rhybudd o newid yn y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a bydd yn rhoi rhybudd ysgrifenedig o'r newid 
yn y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd i'r holl drydydd partïon sydd wedi cael unrhyw drafodion gyda'r 
Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn y 12 (deuddeg) mis diwethaf (fel y'u cynghorir gan y Cyngor 
Lletya a ph'un a ydynt yn gyflenwyr i'r Cyngor Lletya neu'n gleientiaid neu'n gwsmeriaid iddo). 

23.2 Mae'r Awdurdod VE a'r Awdurdod CE (fel sy'n berthnasol) yn cytuno'n derfynol i weithredu a 
chyflawni o fewn pum diwrnod gwaith o gais am yr holl weithredoedd a dogfennau a gwneud pob 
cam a phopeth sy'n angenrheidiol i weithredu telerau'r Cytundeb hwn a breinio yn yr Awdurdodau 
Cyfansoddol sy'n parhau, fuddion llawn yr asedau, yr hawliau a'r buddion i'w trosglwyddo i'r 
Awdurdodau Cyfansoddol sy'n parhau dan y Cytundeb hwn. 

Atebolrwydd parhaus 

23.3 Os yw unrhyw Awdurdod Cyfansoddol yn gadael y Cytundeb hwn yn unol â Chymal 21 neu 22 bydd 
yn parhau'n atebol i'r graddau y byddai wedi bod pe byddai'n dal i fod yn rhan o'r Cytundeb hwn am 
unrhyw weithredoedd, esgeulustod, costau a threuliau sy'n codi o weithredoedd a gymerir neu 
benderfyniadau a wneir yn ystod y cyfnod yr oedd yr Awdurdod Cyfansoddol hwnnw yn rhan o'r 
Cytundeb hwn. 

23.4 Bydd gan unrhyw Awdurdod Cyfansoddol, sy'n ymrwymo i'r Cytundeb hwn ar ôl y Dyddiad Cychwyn, 
atebolrwydd am unrhyw weithredoedd, esgeulustod, costau a threuliau sy'n codi o weithredoedd a 
gymerir neu benderfyniadau a wneir o'r dyddiad ymrwymo yn unig. 

24 AWDURDOD CYFANSODDOL NEWYDD 

24.1 Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn ystyried ceisiadau gan awdurdodau eraill sy'n gweinyddu 
cronfeydd o fewn y CPLlL i ymuno â'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd ("Cais Aelod Newydd"). 

24.2 Bydd Cais Aelod Newydd yn cael ei ystyried ar haeddiannau ei achos busnes a'r amodau y mae'r 
Awdurdodau Cyfansoddol yn eu hystyried yn briodol o bryd i'w gilydd. 

24.3 Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol ond yn cymeradwyo Cais Aelod Newydd ar eu disgresiwn 
absoliwt eu hunain ac, yn amodol ar reoliad 8 y Rheoliadau Buddsoddi, ni fydd unrhyw 
rwymedigaeth dan delerau'r Cytundeb hwn i Gais Aelod Newydd gael ei dderbyn. 
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25 CYFRINACHEDD 

25.1 Er dibenion y Cytundeb hwn, golyga Gwybodaeth Gyfrinachol unrhyw wybodaeth sydd wedi'i 
hardystio fel gwybodaeth eithriedig yn unol ag Adran 100I Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r holl 
wybodaeth gyfrinachol (sut bynnag y caiff ei chofnodi neu ei chadw) a ddatgelir gan Awdurdod 
Cyfansoddol neu ei gynrychiolwyr neu ei ymgynghorwyr i Awdurdod Cyfansoddol arall a'i 
gynrychiolwyr neu ei ymgynghorwyr yntau (ac eithrio pan na ellir cadw'r wybodaeth yn gyfrinachol 
yn ôl y gyfraith) yn ymwneud â: 

a) unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â 'r busnes arfaethedig, prosesau technegol, 
meddalwedd cyfrifiadurol neu hawliau eiddo deallusol y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd;  

b) yr holl ddogfennau, papurau ac eiddo a allai fod wedi'u gwneud neu eu paratoi gan, neu ar 
gais, unrhyw Awdurdod Cyfansoddol ac sydd wedi'u nodi'n wybodaeth eithriedig neu 
gyfrinachol ac sy'n dod i eiddo unrhyw Awdurdod Cyfansoddol neu dan ei reolaeth yn ystod 
y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd; a 

c) chyfuniadau o ddwy neu fwy o eitemau o wybodaeth o'r fath a'r holl wybodaeth sydd wedi 
dod, neu a allai fod wedi dod neu ei gael o unrhyw wybodaeth o'r fath sydd yn dod i eiddo 
unrhyw Awdurdod Cyfansoddol neu sydd dan ei reolaeth unrhyw bryd yn ystod y Gyfundrefn 
Buddsoddi ar y Cyd ac y mae'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn ei hystyried neu y gellid 
yn rhesymol ddisgwyl iddo ei hystyried yn gyfrinachol, p'un a yw'r wybodaeth, yn ei hun, yn 
gyfrinachol, wedi'i nodi'n "gyfrinachol" neu wedi'i leihau i ffurf bendant, neu beidio. 

25.2 Ac eithrio'r hyn sydd wedi'i ddarparu fel arall yn y cytundeb hwn naill ai'n benodol neu drwy 
ymhlygiad, ni fydd yr un Awdurdod Cyfansoddol yn datgelu unrhyw Wybodaeth Gyfrinachol gan yr 
Awdurdodau Cyfansoddol eraill i unrhyw berson, unrhyw bryd, a bydd yn gwneud pob ymdrech 
resymol i gadw holl Wybodaeth Gyfrinachol yr Awdurdodau Cyfansoddol eraill yn gyfrinachol (p'un 
a yw wedi'i nodi felly ai peidio) ac eithrio fel y caniateir gan gymal 25.3.  

25.3 Gall pob Awdurdod Cyfansoddol ddatgelu Gwybodaeth Gyfrinachol yr Awdurdod Cyfansoddol arall: 

a) i'w gynrychiolwyr neu ei ymgynghorwyr sydd angen gwybod am wybodaeth o'r fath er 
dibenion ymgymryd â rhwymedigaethau'r Awdurdod Cyfansoddol dan y Cytundeb hwn 
neu'n gysylltiedig ag ef. Bydd pob Awdurdod Cyfansoddol yn sicrhau bod ei gynrychiolwyr 
a'i ymgynghorwyr y mae wedi datgelu Gwybodaeth Gyfrinachol yr Awdurdod Cyfansoddol 
arall iddynt yn cydymffurfio â'r cymal hwn. 

b) fel sy'n ofynnol dan y gyfraith o bosib, llys o awdurdod cymwys neu unrhyw awdurdod 
llywodraethol neu reolaethol yn cynnwys ombwdsmon. 

26 PENSIYNAU 

26.1 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn gyflogwyr ar yr atodlen yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 
Bydd y gweithwyr a gyflogir gan y Cyngor Lletya yn y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn aelodau 
gweithredol o’r CPLlL, o’r Dyddiad Cychwyn ymlaen neu ddyddiad diweddarach cychwyn cyflogaeth 
yn amodol ar Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013. 

27 RHYDDID GWYBODAETH 

27.1 Mae pob Awdurdod Cyfansoddol yn cydnabod bod yr Awdurdodau Cyfansoddol eraill a'r 
Cydbwyllgor Llywodraethu yn ddarostyngedig i ofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ("FoIA") 
a bydd pob Awdurdod Cyfansoddol pan fo hynny’n rhesymol yn cynorthwyo a chydweithredu â’r 
Awdurdodau Cyfansoddol eraill (ar eu traul eu hunain) i alluogi'r Awdurdodau Cyfansoddol eraill 
gydymffurfio â’r rhwymedigaethau hyn o ran rhyddhau gwybodaeth. 
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27.2 Pan fo Awdurdod Cyfansoddol yn derbyn cais am wybodaeth dan y FoIA ynghylch gwybodaeth 
mae’n ei dal ar ran unrhyw un o’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill mewn perthynas â’r Gyfundrefn 
Buddsoddi ar y Cyd, bydd yn: 

a) trosglwyddo’r cais am wybodaeth i’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill cyn gynted ag sy’n 
ymarferol bosib ar ôl ei dderbyn, a beth bynnag o fewn 2 (dau) Ddiwrnod Busnes o dderbyn 
cais am wybodaeth; 

b) rhoi copi i’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill o’r holl wybodaeth sydd yn ei feddiant, neu y 
mae ganddo rym drosti, yn y ffurf y mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn gofyn yn rhesymol 
amdani, o fewn 10 (deg) Diwrnod Busnes (neu gyfnod hirach os yw’r Awdurdodau 
Cyfansoddol yn nodi hynny) o pan fo’r Awdurdod Cyfansoddol yn gwneud y cais am y 
wybodaeth; ac 

c) yn rhoi pob cymorth angenrheidiol y mae’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill wedi gofyn yn 
rhesymol amdano i alluogi i’r Awdurdod Cyfansoddol ymateb i gais am wybodaeth o fewn 
yr amserlen a ganiateir yn y FoIA. 

27.3 Pan fo Awdurdod Cyfansoddol yn derbyn cais am wybodaeth dan y FoIA sy'n ymwneud â'r 
Cytundeb hwn neu'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd, bydd yn; 

a) cynghori'r sawl sy'n gwneud y cais bod y wybodaeth yn cael ei dal gan awdurdod cyhoeddus 
arall, sef y Cydbwyllgor Llywodraethu a bod y cais wedi'i anfon ymlaen at yr awdurdod 
cyhoeddus hwnnw i ymateb; 

b) trosglwyddo’r cais am wybodaeth i’r Cyngor Lletya ar ran y Cydbwyllgor Llywodraethu gyn 
gynted ag sy’n ymarferol bosib ar ôl ei dderbyn, a beth bynnag o fewn dau (2) Ddiwrnod 
Busnes o dderbyn cais am wybodaeth; 

c) rhoi copi i’r Cyngor Lletya o’r holl wybodaeth sydd yn ei feddiant, neu y mae ganddo rym 
drosti, yn y ffurf y mae’r Cyngor Lletya yn gofyn yn rhesymol amdani, o fewn deg (10) 
Diwrnod Busnes (neu gyfnod hirach os yw’r Awdurdodau Cyfansoddol yn nodi hynny) o pan 
fo’r Awdurdod Cyfansoddol yn gwneud y cais am y wybodaeth; a bydd yn 

d) rhoi pob cymorth angenrheidiol y mae’r Cyngor Lletya wedi gofyn yn rhesymol amdano i 
alluogi i’r Cyngor Lletya ymateb i gais am wybodaeth ar ran y Cydbwyllgor Llywodraethu o 
fewn yr amserlen a ganiateir yn y FoIA. 

27.4 Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol neu'r Cyngor Lletya yn gyfrifol am benderfynu yn ôl eu disgresiwn 
absoliwt p’un a yw gwybodaeth y ceisiwyd amdani dan y FoIA: 

a) yn eithriedig rhag ei rhyddhau dan y FoIA; 

b) i gael ei rhyddhau mewn ymateb i gais am wybodaeth. 

27.5 Mae pob Awdurdod Cyfansoddol yn cydnabod y bydd rhaid i’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill a'r 
Cydbwyllgor Llywodraethu dan y FoIA, o bosib, ryddhau gwybodaeth: 

a) heb ymgynghori â’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill lle nad oedd yn ymarferol i gael 
ymgynghoriad o’r fath; neu 

b) yn dilyn ymgynghori â’r Awdurdodau Cyfansoddol eraill ac ar ôl rhoi llwyr ystyriaeth i’w barn 
hwy. 
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28 DIOGELU DATA 

28.1 Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998. 

29 DIDDYMU 

29.1 Ni fydd yr un Awdurdod Cyfansoddol yn medru diddymu'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd yn 
unochrog drwy rybudd. 

29.2 Bydd y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a'r Cytundeb hwn yn cael eu terfynu yn dilyn cytundeb 
unfrydol yr holl Awdurdodau Cyfansoddol. 

29.3 Bydd pob Awdurdod Cyfansoddol yn gweithredu'n ddidwyll wrth ddirwyn y Gyfundrefn Buddsoddi 
ar y Cyd i ben yn dilyn penderfyniad unfrydol i'w diddymu cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol 
wedi hynny, a bydd yr holl gostau a threuliau'n cael eu hysgwyddo'n gyfartal gan yr Awdurdodau 
Cyfansoddol.  

30 Y CYTUNDEB CYFLAWN 

30.1 Y Cytundeb hwn yw’r cytundeb cyflawn rhwng y partïon ac mae'n disodli ac yn dileu bob cytundeb, 
addewid, sicrwydd, gwarant, sylw a dealltwriaeth blaenorol rhyngddynt, p'un a oedd hynny'n 
ysgrifenedig neu'n llafar, yn ymwneud â'i bwnc.  

30.2 Mae pob un o’r Awdurdodau Cyfansoddol yn cydnabod wrth ymrwymo i’r Cytundeb hwn nad ydynt 
yn dibynnu ar ddatganiad, cynrychiolaeth, sicrwydd neu warant (p’un a wnaed yn esgeulus neu’n 
ddieuog) ac na fydd modd iddynt eu cywiro, nad yw wedi'i nodi yn y cytundeb hwn. 

30.3 Mae pob Awdurdod Cyfansoddol yn cytuno na fydd ganddo unrhyw hawl am gamgyflead dieuog 
neu esgeulus (neu gamddatganiad esgeulus) yn seiliedig ar unrhyw ddatganiad yn y cytundeb hwn. 

30.4 Ni fydd unrhyw beth yn y cymal hwn yn eithrio nac yn cyfyngu ar unrhyw atebolrwydd am dwyll. 

31 RHYBUDD 

31.1 Bydd unrhyw rybudd, hawliad neu ohebiaeth mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn yn rhai ysgrifenedig 
a gellir eu danfon â llaw, drwy bost neu neges ffacs gyda chyfeiriad y derbynnydd fel y nodwyd yn 
Atodlen 1 neu unrhyw gyfeiriad arall y rhoddwyd gwybod amdano i'r parti arall yn ysgrifenedig yn 
unol â'r cymal hwn fel cyfeiriad y gellir anfon rhybuddion, anfonebau a dogfennau eraill iddo. Tybir 
bod yr hysbysiad, yr hawliad neu'r ohebiaeth wedi’u cyflwyno’n briodol os:0 

a) ydynt yn cael eu danfon yn bersonol yn ystod oriau busnes, ar yr amser y mae’n cael ei 
ddanfon; 

b) ydynt yn cael eu danfon drwy'r post, 48 awr ar ôl iddynt gael eu postio (ac eithrio dyddiau 
Sadwrn, Sul a gwyliau cyhoeddus); 

c) ydynt yn cael eu danfon drwy neges ffacs yn ystod oriau busnes, ar adeg ei drosglwyddo, 
cyn belled ag yr anfonir copi'n cadarnhau iddo gael ei anfon drwy bost dosbarth cyntaf at y 
parti arall o fewn 24 awr ar ôl cael ei drosglwyddo; neu 

d) os ydynt yn cael eu danfon drwy e-bost neu ffurf electronig arall o gyfathrebu yn ystod oriau 
busnes, ar adeg ei drosglwyddo, cyn belled ag yr anfonir copi'n cadarnhau iddo gael ei 
anfon drwy bost dosbarth cyntaf at y parti arall o fewn 24 awr ar ôl cael ei drosglwyddo. 

31.2 Os yw rhybudd yn cael ei gyflwyno'n bersonol, drwy neges ffacs neu e-bost y tu allan i oriau busnes, 
pennir eu bod wedi'u cyflwyno ar y diwrnod busnes nesaf.  
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32 CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTI) 

32.1 Nid yw’n fwriad gan yr Awdurdodau Cyfansoddol fel partïon i’r Cytundeb hwn i unrhyw un o’i delerau 
allu cael eu gorfodi dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 gan unrhyw unigolyn 
nad yw’n barti i'r Cytundeb hwn. 

33 DATGYSYLLTU 

33.1 Os yw unrhyw ddarpariaeth neu ran-ddarpariaeth o'r Cytundeb hwn yn dod yn annilys, yn 
anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, caiff ei addasu i'r graddau lleiaf sydd angen i'w wneud yn ddilys, 
yn gyfreithlon ac yn orfodadwy. Os nas yw addasiadau o'r fath yn bosib, pennir bod y ddarpariaeth 
neu'r rhan-ddarpariaeth berthnasol wedi'i dileu. Ni fydd addasu neu ddileu darpariaeth neu ran-
ddarpariaeth dan y cymal hwn yn effeithiol ar ddilysrwydd na'r gallu i orfodi gweddill y Cytundeb 
hwn. 

33.2 Os yw un Awdurdod Cyfansoddol yn rhoi rhybudd i'r Awdurdodau Cyfansoddol eraill o'r posibilrwydd 
y gall unrhyw ddarpariaeth neu ran-ddarpariaeth o'r Cytundeb hwn fod yn annilys, yn anghyfreithlon 
neu'n anorfodadwy, bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn negydu'n ddidwyll i ddiwygio darpariaeth 
o'r fath fel y bydd, wedi'i ddiwygio, yn gyfreithlon, yn ddilys ac yn orfodadwy ac, i'r graddau mwyaf 
posib, yn cyflawni canlyniad bwriedig y ddarpariaeth wreiddiol. 

34 NEWIDIADAU 

34.1 Ni fydd unrhyw newid i’r Cytundeb hwn yn rhwymo’r un parti oni bai ei fod yn ysgrifenedig ac wedi’i 
lofnodi gan gynrychiolydd awdurdodedig pob Awdurdod Cyfansoddol, ac y datganwyd ei fod er 
diben newid o’r fath. 

35 CYFRAITH LYWODRAETHU AC AWDURDODAETH 

35.1 Bydd y cytundeb hwn ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n codi ohono neu mewn cysylltiad ag o, 
ei bwnc neu ei ffurfiad (gan gynnwys anghydfod neu hawliad ynghylch materion nad ydynt wedi’u 
cynnwys mewn contract) yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr 
fel y mae'n berthnasol yng Nghymru. 

35.2 Mae bob parti'n cytuno’n derfynol mai llysoedd Cymru a Lloegr yn unig fydd â’r awdurdodaeth i setlo 
unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n deillio o'r cytundeb hwn, neu sy’n gysylltiedig ag o, ei bwnc neu 
ei ffurfiad (gan gynnwys anghydfod neu hawliad ynghylch materion nad ydynt wedi’u cynnwys mewn 
contract). 

36 DATRYS ANGHYDFOD MEWN FFORDD AMGEN 

36.1 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn cytuno: 

a) i ddilyn ymagwedd bositif tuag at ddatrys anghydfod sy'n ceisio canfod consensws heb orfod 
cychwyn camau datrys anghydfod ffurfiol a/neu gamau cyfreithiol, a chynnal perthynas 
weithio gref rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol; 

b) y bydd unrhyw anghydfod rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol yng nghyswllt materion yr 
ymdrinnir â hwy gan y Cytundeb hwn, yn cael eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Brif Weithredwyr 
yr Awdurdodau Cyfansoddol a all, ar eu disgresiwn eu hunain yn unig, ddirprwyo'r 
anghydfod i'r uwch swyddog priodol o fewn 10 Diwrnod Busnes o dderbyn rhybudd 
ysgrifenedig am yr anghydfod; 

c) os nad yw'r Prif Weithredwyr neu eu dirprwyon yn medru datrys yr anghydfod o fewn 5 
Diwrnod Busnes o gyfarfod neu os oes anghytundeb ynghylch mater am Aelod, yna gall 
unrhyw Aelod gyfeirio'r mater i broses gymodi a hwylusir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru neu i berson cymwys ac annibynnol addas, fel yr argymhellir gan y Prif Weithredwyr 
a bod yr Awdurdodau Cyfansoddol yn cytuno; 
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d) os cytunir bod unrhyw anghydfod o natur gyfreithiol neu dechnegol, gall y partïon i'r 
anghydfod (ond nid oes raid iddynt) gymryd barn arbenigwr priodol, ar y cyd, yn cynnwys 
barn uwch gwnsler cyfreithiol ble bo hynny'n briodol.  Rhaid i farn arbenigol o'r fath gael ei 
chyfarwyddo drwy'r Gweithgor a hynny o fewn 10 diwrnod o gyfeiriad i Brif Weithredwyr dan 
is-gymal (b) ac yn dilyn hynny dylai'r farn gael ei chyflwyno o fewn 10 diwrnod pellach oni 
bai bod natur a/neu fanylion yr anghydfod neu’r farn yn mynnu bod rhaid dilyn amserlen 
wahanol.  

e) os, ar ôl mynd drwy'r holl ddulliau eraill o ddatrys anghydfod, y mae un o'r Awdurdodau 
Cyfansoddol yn cychwyn camau cyfreithiol, bydd hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth 
Llysoedd Cymru a Lloegr yn unig. 

37 GWRTHRANNAU 

37.1 Gellir gweithredu’r Cytundeb hwn mewn cynifer o wrthrannau ag sydd angen gan yr Awdurdodau 
Cyfansoddol a bydd y cwbl ohonynt ynghyd, gyfystyr â’r un Cytundeb, a gall unrhyw Awdurdod 
Cyfansawdd (yn cynnwys unrhyw gynrychiolydd Awdurdod Cyfansawdd a awdurdodir yn briodol) 
weithredu’r Cytundeb hwn drwy weithredu gwrthran. 
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Atodlen 1 

Manylion Cyswllt 

Enw’r Cyngor Cyfeiriad Manylion cyswllt 
 

Cyngor Sir Gâr Neuadd y Sir 
Caerfyrddin 
Sir Gâr 
SA31 1JP 

Chris Moore 
Swyddog a.151 
Ffôn: 01267 224160 
e-bost@ 
CMoore@carmarthenshire.gov.uk; 
 
Linda Rees-Jones 
Swyddog Monitro 
Ffôn: 01267 224010 
e-bost: 
LRJones@carmarthenshire.gov.uk 
 

Cyngor Dinas a Sir 
Abertawe 

Y Guildhall 
Abertawe 
SA1 4PE 

Ben Smith 
Swyddog A151 
Ffôn: 01792 636409 
e-bost: 
ben.smith@swansea.gov.uk 
 
Jeff Dong 
Prif Swyddog Technegol a 
Thrysorlys 
Ffôn: 01792 636934 
e-bost: 
Jeffrey.dong@swansea.gov.uk 
 
Tracey Meredith 
Swyddog Monitro 
Ffôn: 01792 636621 
e-bost: 
tracey.meredith@swansea.gov.uk 
 

Cyngor Dinas Caerdydd Neuadd y Sir 
Glanfa’r Iwerydd 
Caerdydd 
CF10 4UW 

Gareth Henson 
Rheolwr Pensiynau 
Ffôn: 02920 872975 
e-bost: g.henson@cardiff.gov.uk 
 
Christine Salter 
Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Adnoddau a Swyddog Adran 151 
Ffôn: 02920 872300 
e-bost: c.salter@cardiff.gov.uk 
 
Davina Fiore 
Cyfarwyddwr Cyfreithiol, 
Llywodraethiant a Swyddog 
Monitro, 
Ffôn: 02920 873860 
e-bost: Davina.fiore@cardiff.gov.uk 
 
 
 

mailto:CMoore@carmarthenshire.gov.uk
mailto:LRJones@carmarthenshire.gov.uk
mailto:ben.smith@swansea.gov.uk
mailto:Jeffrey.dong@swansea.gov.uk
mailto:tracey.meredith@swansea.gov.uk
mailto:g.henson@cardiff.gov.uk
mailto:c.salter@cardiff.gov.uk
mailto:Davina.fiore@cardiff.gov.uk
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Cyngor Sir y Fflint Neuadd y Sir 
Yr Wyddgrug 
Sir y Fflint 
CH7 6NA 

Philip Latham 
Rheolwr Cronfa Bensiwn Clwyd 
Ffôn: 01352 702264 
e-bost: 
Philip.latham@flintshire.gov.uk 
Gareth Owens 
Prif Swyddog (Llywodraethiant) 
Ffôn: 01352 702344 
e-bost: 
Gareth.legal@flintshire.gov.uk 
 

Cyngor Gwynedd Stryd y Jêl 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1SH 

Dafydd L Edwards 
Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 
151 
Ffôn: 01286 682668 
e-bost: 
dafydde@gwynedd.llyw.cymru 
 
Iwan G D Evans 
Pennaeth Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Swyddog Monitro 
Ffôn: 01286 679015 
e-bost: 
iwangdevans@gwynedd.llyw.cymru 
 

Cyngor Powys Neuadd y Sir 
Llandrindod 
Powys 
LD1 5LG 

David Powell 
Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau 
Ffôn: 01597 826729 
e-bost: 
david.powell@powys.gov.uk 
 
Clive Pinney 
Cyfreithiwr y Cyngor 
Ffôn: 01597 826746 
e-bost: clive.pinney@powys.gov.uk 
 
Joe Rollin 
Rheolwr y Gronfa Bensiwn 
Ffôn: 01597 827641 
e-bost: joe.rollin@powys.gov.uk 
 

Cyngor Bwrdeistref 
Rhondda Cynon Taf 

The Pavilions 
Clydach Vale 
Tonypandy 
CF40 2XX 

Chris Lee 
Dirprwy Brif Weithredwr a Swyddog 
Adran 151 
Ffôn: 01443 424026 
e-bost: 
Christopether.d.lee@rctcbc.gov.uk 
 
Chis Jones 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Democratiaeth a 
Swyddog Monitro 
Ffôn: 01443 424105 
e-bost: 
chris.b.jones@rctcbc.gov.uk 
 
 

mailto:Philip.latham@flintshire.gov.uk
mailto:Gareth.legal@flintshire.gov.uk
mailto:dafydde@gwynedd.llyw.cymru
mailto:iwangdevans@gwynedd.llyw.cymru
mailto:david.powell@powys.gov.uk
mailto:clive.pinney@powys.gov.uk
mailto:joe.rollin@powys.gov.uk
mailto:Christopether.d.lee@rctcbc.gov.uk
mailto:chris.b.jones@rctcbc.gov.uk
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Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen 

Y Ganolfan Ddinesig 
Pont-y-pŵl 
Torfaen 
NP46YB 

Nigel Aurelius 
Prif Weithredwr Cynorthwyol a 
Swyddog Adran 151 
Ffôn: 01495 742623 
e-bost: 
Nigel.Aurelius@torfaen.gov.uk 
 
Graeme Russell, Pennaeth 
Adnoddau Dynol a Phensiynau 
Ffôn: 01495 742625 
e-bost: 
Graeme.Russell@torfaen.gov.uk 
 
Delyth Harries, Swyddog Monitro 
Dros Dro 
Ffôn: 01495 742652 
e-bost: 
Delyth.Harries@torfaen.gov.uk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Nigel.Aurelius@torfaen.gov.uk
mailto:Graeme.Russell@torfaen.gov.uk
mailto:Delyth.Harries@torfaen.gov.uk
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Atodlen 2 

Materion a Gedwir i’r Awdurdodau Cyfansoddol 

1 Penodi, terfynu neu ddisodli'r Gweithredwr yn sgil argymhelliad a wneir gan y Cydbwyllgor 

Llywodraethu. 

2 Cymeradwyo gwariant ychwanegol nas cynhwysir o fewn y Cynllun Busnes sy’n fwy na 30% o'r 

gyllideb gymeradwy yn y Cynllun Busnes mewn unrhyw Flwyddyn Ariannol. 

3 Ffurfio, cymeradwyo neu adolygu strategaeth fuddsoddi pob Awdurdod Cyfansoddol er dibenion 

rheoliad 7 y Rheoliadau Buddsoddi. 

4 Derbyn awdurdod gweinyddu newydd o fewn y CPLlL i'r Pŵl Buddsoddi fel Awdurdod Cyfansoddol. 

5 Newid y Cytundeb hwn. 

6 Terfynu'r Cytundeb hwn. 

7 Newid materol i natur Contract y Gweithredwr. 

8 Cymeradwyo'r amcanion strategol cychwynnol er mwyn galluogi i'r Cynllun Busnes cyntaf gael ei 

baratoi (bydd yr amcanion hyn yn adlewyrchu'r amcanion a nodir wrth gaffael y Gweithredwr). 

 

9  Cymeradwyo unrhyw feini prawf arfarnu neu sgorio ar gyfer caffael Gweithredwr newydd os bydd 

angen. 

 

10  Cymeradwyo'r Cynllun Busnes a fydd yn cynnwys cymeradwyo amcanion strategol parhaus y Pŵl 

Buddsoddi. 

 

11 Penderfynu ar amseriad trosglwyddo asedau a gedwir gan gronfa'r CPLlL y maen nhw'n awdurdod 

gweinyddu ar ei chyfer i'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd a'r cronfeydd neu'r is-gronfeydd a 

weithredir gan y Gweithredwr. 
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Atodlen 3 

Materion y Cydbwyllgor Llywodraethu 

Yn amodol ar delerau'r Cytundeb hwn, bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn ymgymryd â'r materion hynny 
nad ydynt yn Faterion a Gedwir i’r Awdurdodau Cyfansoddol a fydd yn cynnwys (heb ragfarnu 
cyffredinolrwydd yr uchod); 
 

1 Gwneud argymhellion ar benodi, disodli neu derfynu'r Gweithredwr i'r Awdurdodau Cyfansoddol. 

2 Penodi a disodli darparwyr gwasanaeth ac ymgynghorwyr i'r Cydbwyllgor Llywodraethu (ac eithrio'r 

Gweithredwr). 

3 Cymeradwyo creu cerbydau pŵlio newydd ar gyfer y Gweithredwr. 

4 Cymeradwyo creu is-gronfeydd newydd a ddarperir gan y Gweithredwr. 

5 Cymeradwyo terfynu is-gronfeydd a ddarperir gan y Gweithredwr. 

6 Paratoi cynllun sy'n ymwneud â throsglwyddo asedau yn gyffredinol yn unol â chynllun trosglwyddo 

asedau pob Awdurdod Cyfansoddol. 

7 Cymeradwyo newidiadau i Gontract y Gweithredwr nad ydynt yn newidiadau materol i natur 

Contract y Gweithredwr. 

8 Ymdrin â rheolaeth barhaus a chyffredinol angenrheidiol y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd. 

9 Dirprwyo tasgau i'r Gweithgor, yn cynnwys paratoi adroddiadau a dogfennau drafft a chynnal 

ymgynghoriadau. 

10 Cysylltu gyda Byrddau Pensiwn fel sy'n briodol yn unol â Chanllawiau CIPFA, canllawiau a 

gyhoeddir gan y Rheoleiddiwr Pensiynau a chanllawiau deddfwriaethol neu reolaethol priodol 

eraill. 

11 Penderfynu ar strwythurau buddsoddi amgen ar gyfer asedau os nad yw is-gronfa yn cael ei 

darparu gan y Gweithredwr. 

 

Er gwaetha'r uchod, er mwyn osgoi amheuaeth, ni all y Cydbwyllgor Llywodraethu ddirprwyo ei 

gyfrifoldebau. 
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Atodlen 4 

Cydbwyllgor Llywodraeth - Cylch Gorchwyl  

Mae cyfrifoldebau'r Cydbwyllgor Llywodraethu fel a ganlyn: 
 

• Gwneud argymhellion i'r Awdurdodau Cyfansoddol ar derfynu Contract y Gweithredwr cyn gorffen 

contract tymor penodol, os ystyrir bod perfformiad y Gweithredwr yn annerbyniol; 

• Sicrhau fod yna amrediad priodol o is-gronfeydd ar gael er mwyn caniatáu i'r Awdurdodau 

Cyfansoddol fodloni eu nodau buddsoddi strategol. Yn dilyn sylwadau gan unrhyw rai, rhai neu'r 

holl Awdurdodau Cyfansoddol, gall y Cydbwyllgor Llywodraethu ofyn i’r Gweithredwr sefydlu is-

gronfa mewn dosbarth ased penodol. Rhaid i'r Cydbwyllgor Llywodraethu fod yn ystyriol drwy'r 

amser o'r angen i gydbwyso'r gofyn i ddarparu is-gronfa benodol gyda manteision dal asedau wedi'u 

hagregu. 

• Monitro perfformiad y Gweithredwr yn erbyn y gyfres o ddangosyddion perfformiad allweddol y 

cytunwyd arni;  

• Adrodd ar berfformiad y Pŵl Buddsoddi, ei gostau a gweithgareddau eraill, ond nid yn gyfyngedig i, 

yr Awdurdodau Cyfansoddol, llywodraeth, Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun a'r cyhoedd yn gyffredinol; 

• O bryd i'w gilydd, adolygu pa mor briodol yw'r strwythurau presennol, gan gynnwys nifer a 

gwneuthuriad yr is-gronfeydd a gwneud argymhellion i'r Awdurdodau Cyfansoddol ynghylch 

haeddiannau unigol caffael gwasanaethau Gweithredwr drwy drydydd parti neu drwy berchnogaeth 

gan yr Awdurdodau Cyfansoddol o'r Gweithredwr; 

• Cysylltu gyda'r Gweithredwr, yn y meysydd hynny y mae'r Gweithredwr yn ceisio dewisiadau a barn 

y Cydbwyllgor Llywodraethu, ar benodi cyflenwyr, er enghraifft dewisiadau rheolwyr neu benodi 

ymddiriedolwyr; 

• Cysylltu â'r Awdurdodau Cyfansoddol ar amrediad priodol yr is-gronfeydd i'w darparu yn y Pŵl 

Buddsoddi; 

• O bryd i'w gilydd, adolygu polisïau yn nhermau materion moesegol, cymdeithasol a llywodraethu a 

hawliau pleidleisio a ble bo hynny'n briodol, gwneud argymhellion i'r Awdurdodau Cyfansoddol 

ynghylch unrhyw newidiadau y pennir eu bod yn angenrheidiol;  

• Gweithredu unrhyw brosesau neu bolisïau sydd wedi'u neilltuo iddo o fewn y Cytundeb hwn; 

• Argymell cynllun lefel uchel ar gyfer trosglwyddo cychwynnol yr asedau i'r pŵl a throsglwyddiadau 

asedau pellach os bydd, er enghraifft, is-gronfeydd newydd yn cael eu creu neu os bydd newidiadau 

ymysg rheolwyr o fewn yr is-gronfeydd; 
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• Sicrhau bod y Gweithgor yn gweithredu o fewn ei gylch gwaith fel y nodir yng nghymal 4 ac Atodlen 

8 y Cytundeb hwn; 

• Darparu unrhyw ddadansoddiad neu sylwebaeth ar gyfrifon blynyddol i’r Awdurdodau Cyfansoddol;  

• Monitro gweithrediad ac effeithiolrwydd y polisïau a restrir yn Atodlen 5 a chychwyn adolygiadau o'r 

rhain ble bo angen; 

• Darparu a monitro'n barhaus yn erbyn amcanion, Cynllun Busnes a chyllidebau'r Gyfundrefn 

Buddsoddi ar y Cyd; 

• Cymeradwyo ymatebion gan y Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd mewn perthynas ag 

ymgynghoriadau neu faterion eraill yr ystyrir eu bod yn briodol; 

• Ceisio cyngor gan ymgynghorwyr proffesiynol sydd wedi'u hawdurdodi a'u rheoleiddio ble bo angen; 

• Cytuno ar y Cynllun Busnes i'w gyflwyno i'r Awdurdodau Cyfansoddol er cymeradwyaeth; 

• Adrodd i'r Awdurdodau Cyfansoddol bob chwarter (ac unrhyw adeg arall yr ystyria'r Cydbwyllgor 

Llywodraethu’n angenrheidiol) ar y materion o fewn eu cylch gwaith yn cynnwys ond nid yn 

gyfyngedig i berfformiad y Gweithredwr, strwythur y cronfeydd a monitro parhaus y Cynllun Busnes;  

• Cytuno ar feini prawf ar gyfer arfarnu bidiau neu dendrau ar gyfer unrhyw bryniant (ac eithrio 

penodiad cyntaf y Gweithredwr) i'w cyflwyno er cymeradwyaeth gan yr Awdurdodau Cyfansoddol. 
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Atodlen 5 

Polisïau a Gweithdrefnau 

• Hyfforddiant a Chymhwysedd  

• Cwynion 

• Toriadau a Chamgymeriadau 

• Buddiannau sy’n Gwrthdaro 

• Cynllunio Parhad Busnes 

• DSAR/FOI 

• Rheoli a Chydlynu Contract a Chyswllt gyda'r Gweithredwr  
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Atodlen 6 

Gweithdrefnau’r Cydbwyllgor Llywodraethu 

1 AELODAETH 

1.1 Bydd Aelodaeth y Cydbwyllgor Llywodraethu yn cynnwys un aelod etholedig neu ei ddirprwy o bob 
Awdurdod Cyfansoddol.  

1.2 Ni chaniateir eilyddion ac eithrio dirprwyon. 

1.3 Ni fydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn cynnwys unrhyw aelodau heb bleidlais neu aelodau 
cyfetholedig. 

2 CYFARFODYDD 

2.1 Cynhelir cyfarfodydd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn Ariannol. Cytunir ar amserlen arfaethedig y 
cyfarfodydd a'r lleoliadau ble cânt eu cynnal cyn cychwyn y Flwyddyn Ariannol ddilynol a dim 
hwyrach na chyfarfod olaf y Flwyddyn Ariannol gyfredol.  

2.2 Gellir cynnal cyfarfodydd ar amser ac mewn lleoliad yr ystyria Cadeirydd y Cydbwyllgor 
Llywodraethu yn addas a bwrw bod o leiaf dau gyfarfod y flwyddyn yn cael eu cynnal mewn 
lleoliadau gwahanol rhwng yr Awdurdodau Cyfansoddol er mwyn hwyluso mynediad i'r cyhoedd. 
Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn sicrhau bod lleoliad addas ar gael er mwyn cynnal cyfarfodydd 
o'r fath yn gyhoeddus gan gynnwys darparu gwasanaethau cyfieithu ar y pryd, fideo-gynadledda a 
gweddarlledu ble bo hynny'n briodol. 

2.3 Bydd pob agenda, adroddiad a chofnod mewn perthynas â’r Cydbwyllgor yn Gymraeg ac yn 
Saesneg, a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob cyfarfod o’r Cydbwyllgor. 

2.4 Gall y Cydbwyllgor Llywodraethu benderfynu caniatáu mynychu cyfarfodydd o bell drwy fideo-
gynadledda neu gyfrwng tebyg. Pennir bod unrhyw Aelod sy'n mynychu drwy fideo-gynadledda yn 
bresennol yn y cyfarfod er dibenion yr Atodlen hon.  

2.5 Gellir galw cyfarfod o'r Cydbwyllgor Llywodraethu gan swyddog priodol y Cyngor Lletya ar gais y 
Cadeirydd. Rhaid i aelodau ddatgan unrhyw fuddiannau sy'n gwrthdaro yng nghyswllt unrhyw 
fusnes a gynhelir yn y cyfarfod a fyddai'n debygol o gael ei ystyried i fod yn rhagfarnu gweithrediad 
rôl rhywun fel aelod o'r cyfarfod. 

2.6 Mae'r Cadeirydd yn gyfrifol am redeg y cyfarfodydd.  Bydd y Cadeirydd yn gwahodd yr Aelodau i 
fynegi dymuniad i siarad yn eu tro. Bydd yr holl drafodaethau a'r dadleuon yn cael eu cynnal drwy'r 
Gadair a gall y Cadeirydd symud trafodaeth i bleidlais unrhyw bryd os yw'n ystyried bod pob Aelod 
wedi cael cyfle teg i siarad.  

2.7 Cedwir cofnodion o'r holl gyfarfodydd. Bydd y Cadeirydd yn llofnodi cofnodion y trafodaethau yn y 
cyfarfod nesaf addas. 

2.8 Rhybudd o gyfarfodydd 

a) Bydd rhybudd o gyfarfod, sy'n nodi lleoliad, dyddiad ac amser y cyfarfod ac yn cynnwys datganiad 
o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod, yn cael ei anfon at holl Aelodau'r Cydbwyllgor Llywodraethu 
gan y swyddog llywodraethu priodol o'r Cyngor Lletya; 

b) Rhoddir rhybudd am bob cyfarfod, copïau o'r rhaglen ac unrhyw adroddiadau i'w cyflwyno yn y 
cyfarfod i'r holl Awdurdodau Cyfansoddol gan y Cyngor Lletya ddim hwyrach na 5 diwrnod gwaith 
cyn dyddiad y cyfarfod. Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn sicrhau y rhoddir lleiafswm o bum 
diwrnod gwaith o rybudd o'r holl gyfarfodydd yn unol â'u trefnau arferol o hysbysu am gyfarfodydd 
y Cyngor a bydd yr holl bapurau ar gael ym mhrif swyddfeydd pob un o'r Awdurdodau Cyfansoddol 
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i'w harchwilio am y pum diwrnod gwaith hynny oni bai eu bod wedi'u nodi'n gyfrinachol; yn yr achos 
hwnnw dim ond rhaglenni ac eitemau nad ydynt wedi'u nodi'n gyfrinachol fydd ar gael.  

c) Os oes gofyn cynnal cyfarfod gyda llai na 5 diwrnod gwaith o rybudd, rhaid i'r Cadeirydd gytuno 
fod ei angen ar frys, cymeradwyo'r cyfnod rhybudd byrrach a chaniatáu i gymaint o rybudd â 
phosib gael ei roi. Dylid rhoi rhybudd yn yr un modd, a dylai'r dogfennau fod ar gael i'r holl 
Awdurdodau Cyfansoddol am gymaint o ddyddiau ag sy'n ymarferol cyn y cyfarfod.  

2.9 Eithrio'r cyhoedd a’r wasg 

a) Os yw unrhyw eitem i'w thrafod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig, bydd y Cadeirydd yn cynnig 
eithrio'r cyhoedd a'r wasg o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth a'r bleidlais ar yr eitem honno. Nid 
oes angen i gynigion i eithrio'r wasg a'r cyhoedd gael eu heilio ac fe'u pennir drwy bleidlais 
fwyafrif syml gan yr Aelodau sy'n bresennol.   

b) Os yw'r wasg a'r cyhoedd wedi'u heithrio dan (a) uchod, gall y Cadeirydd wahodd unrhyw un i 
aros yn y cyfarfod os yw'n ystyried bod gwneud hynny'n angenrheidiol neu'n briodol a thybir bod 
unrhyw aelod o'r Gweithgor sy'n bresennol wedi'i wahodd i aros oni bai bod y Cadeirydd yn 
nodi'n wahanol.  

c) Gellir eithrio unrhyw un o gyfarfod neu ei orfodi i adael cyfarfod os, ym marn y Cadeirydd, ei fod 
yn aflonyddu ar rediad y cyfarfod ac nad yw wedi peidio â gwneud hynny yn dilyn cais; neu os 
yw rhywun mor aflonyddgar y byddai ei ymddygiad, pe bai'n cael aros, yn atal y cyfarfod rhag 
bwrw ymlaen mewn modd teg a derbyniol.  

2.10 Gall y Cydbwyllgor Llywodraethu, drwy'r Gadair, wahodd unrhyw un i siarad mewn cyfarfod. 

2.11 Gellir gofyn cwestiynau i swyddogion o'r Gweithgor sy'n cyflwyno adroddiadau i'r Cydbwyllgor 
Llywodraethu yn dilyn cyflwyniad o'r fath.  

2.12 Mae gan swyddogion Adran 151 a Swyddogion Monitro unrhyw Awdurdod Cyfansoddol hawl i 
fynychu'r holl gyfarfodydd yn cynnwys unrhyw ran o unrhyw gyfarfod sydd wedi'i gau i'r cyhoedd a'r 
wasg.  

3 CWORWM 

3.1 Pum Aelod fydd y cworwm.  

3.2 Os nad oes cworwm yn bresennol o fewn 15 munud i ddechrau'r cyfarfod, ac os nad yw'r Cadeirydd 
wedi cael gwybod bod un neu fwy o Aelodau wedi cael eu hoedi ond y byddant yn bresennol, ni 
chynhelir y cyfarfod a gofynnir i'r Cyngor Lletya ail-drefnu a rhoi rhybudd am gyfarfod newydd.   

3.3 Os nad oes cworwm yn bresennol yn ystod unrhyw gyfarfod, bydd y cyfarfod yn cael ei ohirio ar 
unwaith. Os nad yw'r Cadeirydd wedi gallu canfod o fewn 15 munud y gellir adfer y cworwm, ystyrir 
y busnes sy'n weddill ar ddyddiad ac amser arall i'w drefnu gan y Cadeirydd. 

4 CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD  

4.1 Bydd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn Aelodau a gaiff eu penodi drwy bleidlais am dymor o 12 mis 
calendr.  

4.2 Yn absenoldeb y Cadeirydd, bydd gan yr Is-gadeirydd hawl i weithredu holl swyddogaethau'r 
Cadeirydd.  

4.3 Bydd penderfyniad Cadeirydd y cyfarfod ar yr holl bwyntiau o drefn a bydd dehongliad y Cadeirydd 
o unrhyw reol yn yr atodlen hon yn derfynol ac ni ellir cynnal unrhyw ddadl wedi hynny. Bydd gan y 
Cadeirydd hawl i dderbyn cyngor gan swyddog llywodraethu wrth ddehongli unrhyw reol neu 
wrthwynebiad ar drefn.  

4.4 Gall swyddog llywodraethu gynorthwyo'r Cadeirydd yn ystod cyfarfodydd ar faterion trefniadaethol 
ynghyd ag unrhyw swyddogion gweinyddol y mae'r Cadeirydd yn eu hystyried yn briodol. Bydd gan 
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y swyddogion llywodraethu ac ysgrifenyddol hyn yr hawl i aros yn y cyfarfod os caiff y cyhoedd a'r 
wasg eu heithrio.  

5 RHAGLEN  

5.1 Bydd rhaglen yn cael ei chynhyrchu cyn bob cyfarfod gan y Cyngor Lletya yn dilyn ymgynghoriad 
gyda'r Cadeirydd.  

5.2 Bydd rhaglen pob cyfarfod yn cynnwys, fel y brif eitem gyntaf, cymeradwyo cofnodion y cyfarfod 
blaenorol. Bydd y Cadeirydd yn cynnig y gellir llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod 
cywir. Cywirdeb y cofnodion yw'r unig ran ohonynt y gellir ei thrafod. 

5.3 Gall y Gweithgor a'r Awdurdodau Cyfansoddol ofyn i'r Cadeirydd gynnwys unrhyw fater ar y 
rhaglen yr ystyriant y dylid ei drafod gan y Cydbwyllgor Llywodraethu.  

5.4 Y Cadeirydd fydd yn penderfynu p'un a yw am ganiatáu trafodaeth ar unrhyw fater arall nad yw ar 
raglen cyfarfod yn y cyfarfod hwnnw.  

6 CYNIGION 

6.1 Gall unrhyw Aelod wneud cynnig. Rhaid i bob cynnig gael ei eilio. Bydd cynigon a wrthwynebir yn 
cael eu rhoi i bleidlais yn unol â darpariaethau pleidleisio'r atodlen hon.  

6.2 Gall aelod godi mater o drefn ar unrhyw adeg. Bydd y Cadeirydd yn gwrando arnynt ar unwaith. 
Gall pwynt o drefn gyfeirio at honiad o dorri darpariaethau'r Atodlen hon, neu'r gyfraith neu 
awdurdod cymwys arall, yn unig. Rhaid i'r Aelod nodi pa ddarpariaeth neu gyfraith neu reoliad ac 
ym mha ffordd y creda y mae wedi'i d/thorri. Bydd penderfyniad y Cadeirydd ar y mater yn derfynol. 
Gall y Cadeirydd dderbyn cyngor ar y pwynt o drefn gan y swyddog priodol.  

7 PLEIDLEISIO  
7.1 Gall y Cadeirydd ofyn am gonsensws ble bo hynny'n bosib; fodd bynnag, os bydd angen pleidlais, 

bydd darpariaethau'r adran hon yn berthnasol.  

7.2 Bydd gan bob aelod sy'n bresennol un bleidlais ac fe bleidleisir drwy godi llaw.  Os digwydd i’r 
pleidleisiau fod yn gyfartal, bydd gan y Cadeirydd bleidlais fwrw. 

7.3 Gwneir yr holl benderfyniadau drwy fwyafrif syml. 

7.4 Os cymerir pleidlais, cofnodir safbwynt pleidleisio ac unrhyw ymatal gan aelodau yn y cofnodion. 

8 IS-BWYLLGORAU A GWEITHGORAU 

8.1 Bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn ffurfio unrhyw is-bwyllgorau a gweithgorau y mae'n eu 
hystyried yn fanteisiol i ymgymryd â'i rôl. Ar adeg ffurfio is-bwyllgorau neu weithgorau, bydd y 
Cydbwyllgor Llywodraethu yn gosod cylch gorchwyl yr is-bwyllgorau neu'r gweithgorau, yr hyn y 
mae gofyn i'r is-bwyllgorau neu'r gweithgorau eu darparu ac amserlen gwneud hynny.  

8.2 Bydd gan is-bwyllgorau a gweithgorau hawl i wneud cais am fewnbwn a chefnogaeth gan y 
Gweithgor yn yr un modd â'r Cydbwyllgor Llywodraethu. 

8.3 Bydd pob is-bwyllgor a gweithgor yn penodi cadeirydd ar gyfer yr is-bwyllgor neu'r gweithgor hwnnw, 
a fydd yn un o Aelodau'r is-bwyllgor neu'r gweithgor. 

8.4 Gall gweithgorau wahodd unrhyw un nad yw'n Aelod i ymuno â'r grŵp er mwyn cynorthwyo wrth 
ymgymryd â'i rôl. 

8.5 Bydd Cadeiryddion is-bwyllgorau a gweithgorau yn adrodd i'r Cydbwyllgor Llywodraethu ym mhob 
cyfarfod o'r pwyllgor hwnnw ar gynnydd y materion o fewn eu cylch gwaith.  

8.6 Gellir dod ag is-bwyllgorau a gweithgorau i ben unrhyw bryd ar bleidlais y Cydbwyllgor 
Llywodraethu. 
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Atodlen 7 

TUPE 

1 DIFFINIADAU 
1.1 Mae’r diffiniadau a ganlyn yn berthnasol yn yr Atodlen hon: 

Golyga Deddfwriaeth Diogelu Data Deddf Diogelu Data 1998, Cyfarwyddeb Diogelu Data 
(95/46/EC), Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, Telecommunications (Lawful Business 
Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, Cyfarwyddeb Diogelu Data 
Cyfathrebiadau Electronig (2002/58/EC), Privacy and Electronic Communications (EC Directive) 
Regulations 2003 a'r holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol sy'n ymwneud â phrosesu data 
personol a phreifatrwydd, yn cynnwys, ble bo hynny'n berthnasol, y canllawiau a'r codau ymarfer a 
gyhoeddir gan y Comisiynydd Gwybodaeth.  

Golyga Gweithwyr sy’n Trosglwyddo Disgwyliedig personél hynny yn y Cyngor Lletya y 
disgwylia'r Cyngor Lletya yn rhesymol iddynt fod yn Weithwyr sy'n Trosglwyddo. 

Golyga'r Cyngor Lletya Olynol unrhyw Awdurdod Cyfansoddol perthnasol sy'n darparu 
gwasanaethau sydd yr un peth ag unrhyw rai o Wasanaethau'r Cyngor Lletya (yn uniongyrchol 
neu'n anuniongyrchol), neu sy'n debyg iawn, yn dilyn terfynu neu ddiwedd y Cytundeb hwn neu 
derfynu darpariaeth unrhyw rai o Wasanaethau'r Cyngor Lletya gan y Cyngor Lletya. 

Golyga Personél y Cyngor Lletya yr unigolion a gyflogir gan y Cyngor Lletya neu sy'n gysylltiedig 
ag ef, neu unrhyw un arall wrth ddarparu Gwasanaethau'r Cyngor Lletya dan y Cytundeb hwn o 
bryd i'w gilydd. 

Golyga Gwasanaethau'r Cyngor Lletya y gwasanaethau i'w darparu gan y Cyngor Lletya dan y 
Cytundeb hwn fel y disgrifir yn fanylach yng nghymal 7. 

Golyga Costau Diswyddo unrhyw dâl rhybudd (yn cynnwys tâl yn lle rhybudd), tâl gwyliau a 
thaliadau diswyddo statudol a/neu dan gontract. 

Golyga Is-Gontractwr unrhyw un y gellir is-gontractio'r gwaith o ddarparu unrhyw rai o 
Wasanaethau’r Cyngor Lletya iddo gan y Cyngor Lletya. 

Golyga Dyddiad Trosglwyddo Dilynol y dyddiad pryd bydd cyfrifoldeb am ddarparu 
Gwasanaethau'r Cyngor Lletya, neu unrhyw ran o Wasanaethau'r Cyngor Lletya, yn trosglwyddo 
o'r Cyngor Lletya i'r Cyngor Lletya Olynol. 

Golyga Gweithiwr sy'n Trosglwyddo unigolyn y mae ei gontract cyflogaeth yn weithredol o'r 
Dyddiad Trosglwyddo Dilynol ac wedi hynny, drwy weithredu TUPE, fel pe bai'r gwreiddiol wedi'i 
wneud rhwng yr unigolyn hwnnw a'r Cyngor Lletya Olynol. 

2 DIM TROSGLWYDDO WRTH GYCHWYN 
2.1 Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol yn cytuno na fydd cychwyn y Cytundeb hwn na gweithredu unrhyw 

rai o'r trefniadau a gynhwysir o'i fewn yn arwain at "drosglwyddiad perthnasol" o fewn ystyr TUPE 
ar y Dyddiad Cychwyn neu tua'r adeg honno. 

3 GWYBODAETH I WEITHWYR AM DERFYNU 

3.1 Yn amodol ar Ddeddfwriaeth Diogelu Data, yn ystod y cyfnod o ddeuddeg mis yn arwain at ddiwedd 
y Cytundeb hwn, neu unrhyw bryd wedi i'r Cyngor Lletya roi rhybudd i dynnu'n ôl o'r Gyfundrefn 
Buddsoddi ar y Cyd neu unrhyw bryd ar ôl i'r Cyngor Lletya roi'r gorau i ddarparu unrhyw rai o 
Wasanaethau'r Cyngor Lletya: 

a) bydd y Cyngor Lletya yn datgelu i'r Cyngor Lletya Olynol fanylion am nifer, oed ac amodau a 
thelerau cyflogaeth yn ymwneud ag unrhyw Bersonél y Cyngor Lletya a glustnodwyd i ddarparu 
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Gwasanaethau'r Cyngor Lletya neu unrhyw ran o Wasanaethau'r Cyngor Lletya, a hynny o fewn 
28 diwrnod i gais rhesymol gan y Cyngor Lletya Olynol;  

b) ni fydd y Cyngor Lletya ac, os yw'n berthnasol, bydd yn nodi na fydd unrhyw Is-Gontractwr yn 
amrywio amodau a thelerau cyflogaeth neu ymglymiad yn faterol unrhyw Bersonél Cyngor 
Lletya, ac eithrio yn ystod busnes arferol, nac yn adleoli, yn disodli nac yn diswyddo unrhyw 
Bersonél Cyngor Lletya, nac yn cyflogi nac yn ymglymu unrhyw unigolyn ychwanegol wrth 
ddarparu Gwasanaethau'r Cyngor Lletya, heb dderbyn caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y 
Cyngor Lletya Olynol (ni ddylai'r caniatâd hwn gael ei ddal yn ôl na'i oedi'n afresymol).  

4 ENILLION 
Bydd yr holl daliadau pae, cyflog, bonws a chomisiwn, cyfraniadau i gynlluniau pensiwn, hawl i dâl 
gwyliau ac unrhyw enillion eraill (p'un ai'n rhai ariannol neu fel arall), cyfraniadau treth ac yswiriant 
gwladol yn ymwneud â'r Gweithwyr sy'n Trosglwyddo yn cael eu talu neu eu hysgwyddo gan y 
Cyngor Lletya (neu Is-gontractwr) yng nghyswllt y cyfnod cyn y Dyddiad Trosglwyddo Dilynol (a 
bydd y Cyngor Lletya yn cael y taliadau hyn gan unrhyw Is-gontractwr) a chan y Cyngor Lletya 
Olynol wedi hynny (a bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn cael taliad o'r fath gan unrhyw Gyngor 
Lletya Olynol), a gwneir yr holl ddosraniadau angenrheidiol. 

5 CYDYMFFURFIO AC INDEMNIAD 

5.1 Bydd y Cyngor Lletya a/neu, os yw'n berthnasol, bydd yn nodi y bydd unrhyw Is-Gontractwr yn: 

a) cydymffurfio â'i/â'u rhwymedigaethau i roi gwybod i'r Gweithwyr sy'n Trosglwyddo Disgwyliedig, 
ac yn ymgynghori â nhw, yn unol â Rheoliad 13 TUPE;  

b) gwneud ymdrechion rhesymol i gytuno gyda'r Darparwr Gwasanaeth Olynol ac yn cyflwyno 
datganiad ar y cyd addas i'r Gweithwyr sy'n Trosglwyddo Disgwyliedig cyn y Dyddiad 
Trosglwyddo Dilynol, ynghylch y bwriad i drosglwyddo eu cyflogaeth i'r Cyngor Lletya Olynol ar 
y Dyddiad Trosglwyddo Dilynol; ac yn  

c) rhoi mynediad i weithwyr y Cyngor Lletya Olynol i'r Gweithwyr sy'n Trosglwyddo Disgwyliedig 
cyn y Dyddiad Trosglwyddo Disgwyliedig fel y gallai'r Cyngor Lletya Olynol fod ei angen yn 
rhesymol er dibenion ymgynghori neu weithredu trosglwyddiad effeithiol Gwasanaethau'r 
Cyngor Lletya a'r Gweithwyr sy'n Trosglwyddo o'r Dyddiad Trosglwyddo Dilynol. 

5.2 Bydd y Cyngor Lletya yn indemnio ac yn parhau i indemnio'r Cyngor Lletya Olynol yn erbyn yr holl 
ac unrhyw gostau, treuliau, atebolrwydd, iawndal a cholledion a ddaw yn sgil neu yng nghyswllt 
unrhyw hawliad, gorchymyn neu gamau gweithredu a wneir neu a ddygir yn erbyn y Cyngor Lletya 
Olynol yng nghyswllt: 

a) cyflogi neu derfynu cyflogaeth unrhyw Weithiwr sy'n Trosglwyddo yn ystod y cyfnod rhwng y 
Dyddiad Trosglwyddo Dilynol; neu 

b) methiant neu fethiant honedig y Cyngor Lletya i gydymffurfio â'i rwymedigaethau dan Reoliad 13 
TUPE, ac eithrio i'r graddau bod unrhyw fethiant neu fethiant honedig o'r fath o ganlyniad i 
fethiant gan y Cyngor Lletya Olynol i gydymffurfio â'i rwymedigaethau dan Reoliad 13(4) TUPE. 

5.3 Os gwneir hawliad neu honiad gan unrhyw un nad yw'n Weithiwr sy'n Trosglwyddo ("Gweithiwr 
sy'n Trosglwyddo heb ei Ddatgelu") y mae ei gontract cyflogaeth wedi'i weithredu, neu y dylai fod 
wedi'i weithredu fel pe bai wedi'i wneud yn wreiddiol rhyngddo ef a'r Cyngor Lletya Olynol drwy 
weithredu neu honiad o weithredu TUPE: 

a) bydd y Cyngor Lletya Olynol yn rhoi gwybod i'r Cyngor Lletya yn ysgrifenedig cyn gynted ag sy'n 
rhesymol ymarferol am unrhyw hawl neu honiad o'r fath ac yna bydd y Cyngor Lletya Olynol yn 
caniatáu i'r Cyngor Lletya (neu unrhyw Is-gontractwr perthnasol) gael cyfnod o 10 diwrnod gwaith 
i ymgynghori gydag unrhyw Weithiwr sy'n Trosglwyddo heb ei Ddatgelu ynghylch ei hawliad neu 
ei honiad; 
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b) bydd y Cyngor Lletya Olynol yn cydweithredu neu'n rhoi cymorth i'r Cyngor Lletya (neu unrhyw 
Is-gontractwr perthnasol) y gall y Cyngor Lletya (neu'r Is-gontractwr perthnasol) fod eu hangen 
yn rhesymol; 

c) os, yn dilyn y cyfnod o 10 diwrnod gwaith y cyfeiriwyd ato ym mharagraff 4.3(a) uchod, yw unrhyw 
Weithiwr sy'n Trosglwyddo heb ei Ddatgelu yn parhau i honni fod ei gontract cyflogaeth wedi'i 
weithredu neu dylai fod wedi'i weithredu fel pe bai wedi'i wneud yn wreiddiol rhyngddo ef a'r 
Cyngor Lletya Olynol, gall y Cyngor Lletya Olynol, o fewn cyfnod pellach o 20 diwrnod gwaith 
(neu gyfnod tebyg arall fel y cytunir yn ysgrifenedig rhwng y Cyngor Lletya a'r Cyngor Lletya 
Olynol), gyflwyno rhybudd i derfynu cyflogaeth neu gyflogaeth honedig y Gweithiwr sy'n 
Trosglwyddo heb ei Ddatgelu a hynny ar unwaith; a 

d) yn amodol ar gydymffurfiaeth y Cyngor Lletya Olynol â pharagraff 5.3, bydd y Cyngor Lletya yn 
indemnio a pharhau i indemnio'r Cyngor Lletya Olynol yn erbyn yr holl ac unrhyw gostau, treuliau, 
atebolrwydd, iawndal a cholledion a ddaw yn sgil neu yng nghyswllt unrhyw hawliad, gorchymyn 
neu gamau gweithredu a wneir neu a ddygir gan unrhyw Weithiwr sy'n Trosglwyddo heb ei 
Ddatgelu yng nghyswllt unrhyw symiau a dalwyd neu sy'n daladwy i Weithiwr sy'n Trosglwyddo 
heb ei Ddatgelu hyd at ddyddiad terfynu cyflogaeth neu gyflogaeth honedig Gweithiwr sy'n 
Trosglwyddo heb ei Ddatgelu, ac yng nghyswllt unrhyw derfynu o'r fath. 

5.4 Bydd y Cyngor Lletya Olynol yn indemnio ac yn parhau i indemnio'r Cyngor Lletya (ar ei gyfer ei 
hun ac ar gyfer unrhyw Is-gontractwyr) yn erbyn yr holl ac unrhyw gostau, treuliau, atebolrwydd, 
iawndal a cholledion a ddaw yn sgil neu yng nghyswllt unrhyw hawliad, gorchymyn neu gamau 
gweithredu a wneir neu a ddygir: 

a) gan unrhyw Weithiwr sy'n Trosglwyddo yng nghyswllt unrhyw weithred neu esgeulustod gan y 
Cyngor Lletya Olynol ar neu ar ôl y Dyddiad Trosglwyddo Dilynol a/neu yng nghyswllt unrhyw 
ddigwyddiadau neu amgylchiadau yn ymwneud â chyflogi neu derfynu cyflogaeth unrhyw 
Weithiwr sy'n Trosglwyddo sy'n digwydd neu sy'n codi ar y Dyddiad Trosglwyddo Dilynol neu ar 
ôl hynny; 

b) yng nghyswllt unrhyw fethiant neu fethiant honedig y Cyngor Lletya Olynol i gydymffurfio â'i 
rwymedigaeth dan Reoliad 13 TUPE; neu 

c) yng nghyswllt unrhyw newid sylweddol a wneir neu a gynigir gan y Cyngor Lletya Olynol yn 
amodau gwaith unrhyw Weithiwr sy'n Trosglwyddo, neu unrhyw unigolyn a fyddai wedi bod yn 
Weithiwr sy'n Trosglwyddo ond mae ei gyflogaeth wedi'i derfynu cyn y Dyddiad Trosglwyddo 
Dilynol, os yw'r newid hwnnw er colled i'r Gweithiwr(wyr) sy'n Trosglwyddo neu unigolyn(ion) 
hynny. 

6 COSTAU DISWYDDO 
6.1 Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn indemnio ac yn parhau i indemnio'r Cyngor Lletya (ar ei gyfer 

ei hun ac ar gyfer unrhyw Is-gontractwyr) ar sail ar y cyd ac amryw, yn erbyn yr holl ac unrhyw 
Gostau Diswyddo a ddaw yn sgil neu yng nghyswllt unrhyw hawliad, gorchymyn neu gamau 
gweithredu a wneir neu a ddygir yn erbyn y Cyngor Lletya (neu Is-gontractwr) a ddaw yn sgil neu 
yng nghyswllt terfynu neu honiad o derfynu cyflogaeth unrhyw Bersonél Cyngor Lletya drwy 
ddiswyddo o fewn chwe mis i'r Dyddiad Trosglwyddo Dilynol, ble nad yw cyflogaeth personél y 
Cyngor Lletya yn trosglwyddo i'r Cyngor Lletya Olynol (dan TUPE neu fel arall) ar stopio darparu 
unrhyw neu holl Wasanaethau Cyngor Lletya, a bwrw bod y Cyngor Lletya, neu'n cael unrhyw Is-
gontractwr, i wneud pob ymdrech i: 

a) liniaru swm unrhyw Gostau Diswyddo o'r fath; 

b) chwilio am gyflogaeth amgen o fewn sefydliad y Cyngor Lletya neu'r Awdurdod Cyfansoddol 
(neu, os yw'n berthnasol, yr Is-gontractwr), ac os yw ar gael, ei chynnig i unrhyw Bersonél y 
Cyngor Lletya sydd mewn perygl o gael ei ddiswyddo neu bydd yn rhoi cyfle rhesymol i Bersonél 
y Cyngor Lletya hwnnw dderbyn unrhyw gynnig o'r fath o gyflogaeth amgen cyn terfynu 
cyflogaeth Personél y Cyngor Lletya hwnnw; ac i 

c) gydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau statudol perthnasol.
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Atodlen 8 - Cylch Gwaith y Gweithgor Swyddogion 

Bydd cylch gwaith y Gweithgor yn cynnwys: 

 
a) cynnig i'r Cydbwyllgor Llywodraethu a chaffael gofynion cefnogaeth allanol (yn cynnwys cefnogaeth 

gyfreithiol, llywodraethu, trethiant a chefnogaeth ariannol arall) sy'n berthnasol i'r Gyfundrefn Buddsoddi ar 
y Cyd;  
 

b) cynigion i'r Cydbwyllgor Llywodraethu ar drefniadau llywodraethu, yn cynnwys sut ddylid dal y Gweithredwr 
i gyfrif drwy gyfeirio at Gontract y Gweithredwr;  

c) cynigion i'r Cydbwyllgor Llywodraethu ar y ffordd fwyaf priodol o gael mynediad i wahanol fathau o asedau, 
strwythur y Pŵl Buddsoddi gan gynnwys nifer a gwneuthuriad yr is-gronfeydd a ble bo hynny'n briodol, 
defnydd o unrhyw gerbydau buddsoddi allanol neu genedlaethol; 

d) cynnig cynllunio trawsnewid lefel uchel ar gyfer trosglwyddo asedau i'r pŵl;  

e) herio a chyfrannu at ddatblygu'r Gyfundrefn Buddsoddi ar y Cyd er mwyn galluogi i’r Gyfundrefn Buddsoddi 
ar y Cyd a'r Cydbwyllgor Llywodraethu gyflawni’i nod; 

f) gwneud argymhellion i'r Cydbwyllgor Llywodraethu ar benodi, disodli neu derfynu'r Gweithredwr yn 
cynnwys argymhellion ar p'un a ddylid defnyddio cyflenwr trydydd parti neu endid mewn perchnogaeth;  

g) monitro ac adolygu perfformiad y Gweithredwr wrth gyflawni ei amcanion, ei lefelau gwasanaeth a'i 
ddangosyddion perfformiad allweddol ac adrodd i'r Cydbwyllgor Llywodraethu o fewn yr adroddiadau 
chwarterol ac ar achlysuron eraill fel sydd angen; 

h) derbyn adroddiadau ar berfformiad yr asedau ac adrodd i'r Cydbwyllgor Llywodraethu; 

i) adrodd yn allanol ar y pŵl a'i berfformiad ddim llai na bob chwarter; 

j) cyswllt â chronfeydd ar y cyd eraill fel sydd angen; 

k) ystyried a gwneud argymhellion i'r Cydbwyllgor Llywodraethu mewn perthynas â'r Cynllun Busnes, paratoi 
Cynllun Busnes drafft i'w ystyried gan y Cydbwyllgor Llywodraethu, ymgynghori ar y drafft cymeradwy ac 
adrodd ar ddeilliannau ymgynghoriad o'r fath yn cynnwys cynnig unrhyw ddiwygiadau i'r drafft i'r 
Cydbwyllgor Llywodraethu; 

l) datblygu ac adolygu'n gyson y rhaglen o hyfforddiant i'w chyflwyno i Aelodau gan sicrhau ei bod yn 
cydymffurfio â'r holl reoliadau perthnasol a'r canllawiau cymwys, a bydd y rhaglen hon o hyfforddiant yn 
ystyried yr hyfforddiant a wneir o fewn rolau Aelodau ar bwyllgorau pensiynau'r Awdurdodau Unigol a 
cheisir osgoi dyblygu hyfforddiant; 

m) ceisio cyngor gan ymgynghorwyr proffesiynol sydd wedi'u hawdurdodi a'u rheoleiddio gan awdurdodau 
cymwys; 

n) rheoli'r broses gaffael ar gyfer caffael unrhyw Weithredwr olynol yn cynnwys cynnig meini prawf ar gyfer 
arfarnu bidiau neu dendrau 

o) unrhyw faterion eraill y bydd y Cydbwyllgor Llywodraethu yn gofyn amdanynt neu'n eu dirprwyo i'r 
Gweithgor. 

Mae’r ddogfen hon wedi’i gweithredu fel gweithred ac mae’n cael ei chyflwyno ac yn dod i rym ar y dyddiad a nodir 

ar ei dechrau. 
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Atodiad B -  Matrics Llywodraethu 
 Gweithrediad Awdurdod Lletya GS  Awdurdodau Cyfansoddol 

(Pwyllgorau Pensiwn) 

CBLl Gweithredwr Ymgynghorydd 

Trosolwg 

Credoau ac 

Amcanion 

Credoau, amcanion a strwythur cronfa PPC N/A Llunio ac argymell Cymeradwyaeth Ysgrifenedig (CRhA 

6.1) 

Cymeradwyo Cydymffurfio â Cynghori 

Nodau a Chynllun 

Strategol 

Cynllun Busnes PPC – gan gynnwys cynllun strategol, 

amcanion ac amserlenni PPC 

N/A Llunio ac argymell Cymeradwyaeth Ysgrifenedig (CRhA 

SC2) 

Cymeradwyo Cydymffurfio â Cynghori 

Llywodraethu, 

Gwneud 

Penderfyniadau, 

Polisïau  

 

Manylu ar wneud penderfyniadau, rolau a chyfrifoldebau, 

strwythur dirprwyo a llywodraethu  

N/A Llunio ac argymell Cymeradwyaeth Ysgrifenedig (CRhA 

34.1) 

Cymeradwyo N/A Cynghori 

Diwygio neu Derfynu'r CRhA N/A Llunio ac argymell Cymeradwyaeth Ysgrifenedig (CRhA 

34.1) 

Argymell i CA N/A Cynghori 

Datblygu egwyddorion llywodraethu a pholisïau PPC N/A Llunio ac argymell N/A Cymeradwyo Cydymffurfio â Cynghori 

Derbyn Awdurdod CPLlC newydd i'r PPC N/A N/A Cymeradwyo N/A N/A N/A 

Pennu cyllideb, 

adnoddau a 

chynllun gwaith 

Cymeradwyo cyllideb (gan gynnwys gwariant ychwanegol 

sy'n fwy na 30% o'r gyllideb gymeradwy) a gofynion 

adnoddau - fel yr amlinellwyd yng Nghynllun Busnes PPC 

Llunio Argymell Cymeradwyaeth Ysgrifenedig (CRhA, 

SC2) 

Cymeradwyo N/A Cynghori 

Cynnal a chadw a dilyniant cynllun gwaith Gweithredu (CRhA 7) Argymell N/A Cymeradwyo N/A Cynghori 

Gweithredu Dyrannu asedau strategol N/A N/A Cymeradwyo N/A N/A Ymgynghorwyr lleol 

Cytuno ar ofynion is-gronfeydd gan gynnwys lansiadau a 

therfyniadau, dosbarthiadau asedau, cerbydau (ACS neu 

arall), amcanion is-gronfeydd a mandad rheolwyr 

N/A Llunio ac argymell N/A Cymeradwyo 

 

Gweithredu 

 

Cynghori 

Is-gronfa PPC – dethol rheolwyr buddsoddi N/A Adolygu N/A Adolygu Llunio a 

chymeradwyo 

Cynghori 

Cytuno ar gynlluniau ar gyfer trawsnewid asedau yn 

gerbydau pŵl 

N/A Llunio ac argymell (CRhA, 

SC8) 

Adolygu a Chymeradwyo (CRhA, SC2) Argymell (CRhA, SC3) Gweithredu Cynghori a monitro 

gweithrediad 

Cytuno ar ofynion a chylch gwaith cyflenwr (e.e. rheolwyr 

trawsnewid, asiantiaid benthyg stoc, ymgynghorwyr) 

Llunio Argymell N/A  Cymeradwyo (CRhA, 

SC3) 

N/A Cynghori 

Penodi, terfynu neu amnewid y Gweithredwr (gan 

gynnwys gwerthusiad caffael neu feini prawf sgorio, 

contractau a Chytundebau Lefel Gwasanaeth) 

Gweithredu (CRhA 7.1h) 

 

  

Argymell Cymeradwyaeth Ysgrifenedig (CRhA, 

SC2) 

Argymell i CA N/A Cynghori 



 

70 
 

 Gweithrediad Awdurdod Lletya GS  Awdurdodau Cyfansoddol 

(Pwyllgorau Pensiwn) 

CBLl Gweithredwr Ymgynghorydd 

Trosolwg 

Penodi, terfynu neu amnewid cyflenwyr eraill (gan 

gynnwys contractau a Chytundebau Lefel Gwasanaeth) 

Gweithredu (CRhA 7.1h) Argymell N/A Cymeradwyo Gweithredu Cynghori 

Rheoli gwrthdaro Monitro Llunio ac argymell N/A Cymeradwyo N/A Cynghori 

Monitro Monitro’r Gweithredwr, gan gynnwys adrodd ar DPA, 

cyflenwi gwasanaeth, addasrwydd contractau ac ati  

Monitro Adolygu ac argymell 

unrhyw gamau 

gweithredu 

Cymeradwyo unrhyw newidiadau 

perthnasol i gontract Gweithredwr 

Cymeradwyo ac 

Argymell unrhyw 

newidiadau 

perthnasol i gontract 

Gweithredwr i CA 

N/A Monitro a chynghori 

Perfformiad cyflenwyr eraill Monitro Adolygu ac argymell 

unrhyw gamau 

gweithredu 

N/A Cymeradwyo N/A Monitro a chynghori  

Rheoli Risg  Llunio a monitro Adolygu ac argymell N/A Cymeradwyo N/A Cynghori 

Llunio Datganiad Blynyddol PPC Llunio (Archwiliad 

Mewnol) 

             

Adolygu N/A Cymeradwyo (Signoff 

Archwilio Cymru) 

N/A N/A 

Gofynion Darparu Adnoddau, monitro cyllideb a gwerth 

am Arian 

Gweithredu a monitro 

(CRhA 11) 

Adolygu ac Argymell N/A Cymeradwyo N/A Cynghori 

Cydymffurfio â gofynion rheoleiddio (Gweithredwr yn 

cydymffurfio â’r gofynion ar gyfer ei swyddogaethau 

rheoleiddio ei hun)  

Llunio (CRhA 7.1f) Adolygu ac argymell Cydymffurfio â Cymeradwyo Cydymffurfio â Cynghori 

Cydymffurfio â pholisïau cytunedig N/A Adolygu Cydymffurfio â Cymeradwyo Cydymffurfio â Cynghori 

Adolygu Adolygiad rheolaidd o Gyflenwyr Adolygu Argymell   N/A Cymeradwyo N/A Adolygu a chynghori 

Adnabod a dogfennu gwersi a ddysgwyd  N/A Llunio ac Argymell N/A Cymeradwyo N/A Adolygu a chynghori 

Hyfforddiant Sgiliau, Gwybodaeth a Hyfforddiant i Swyddogion a CBLl Llunio Argymell N/A Cymeradwyo N/A Cynghori 
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Cymeradwyo Ystyried argymhellion a chymeradwyo neu gadarnhau 

Adolygu Asesu a chynnig diwygiadau 

Llunio NEU "Datblygu cynnig" Casglu data perthnasol yn drefnus a pharatoi cynnig 

Argymell Amlinellu'r opsiynau a ystyriwyd ac argymell cynnig i'w gymeradwyo 

Cynghori Cynghori ar neu adolygu opsiynau, asesu gwerth a chynghori'r sawl sy'n gyfrifol am gynigion, argymhellion a chymeradwyaeth 

Monitro Arsylwi a gwirio cynnydd ac/neu ansawdd 

Cydymffurfio â Gweithredu ar a chydymffurfio â chynllun, ffordd o weithredu a pholisïau cymeradwy 

Gweithredu Cyflawni penderfyniad, cynllun neu gytundeb a diwallu rhwymedigaeth 
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Atodiad C - Polisi Risg  
 

Polisi Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru 

 

Cyflwyniad 

1 Partneriaeth Pensiynau Cymru yw'r trefniant cronni ar gyfer asedau wyth o gronfeydd Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol Cymru ("Awdurdodau Cyfansoddol").  

2 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cydnabod ei bod yn wynebu nifer o risgiau y gallant, os na chânt eu 

rheoli, gyfyngu ar allu Partneriaeth Pensiynau Cymru i fodloni ei hamcanion a gweithredu er budd pennaf 

ei rhanddeiliaid a'i buddiolwyr. 

3 Amcan Partneriaeth Pensiynau Cymru wrth baratoi'r polisi hwn yw gallu amlinellu'r canlynol:  

3.1     Sut mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n ystyried risgiau, ei hymagwedd at risgiau, a'r graddau yr    

 ystyrir risg yn ei phrosesau llywodraethu a gwneud penderfyniadau 

3.2     Y ffordd y mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n nodi, yn dosbarthu ac yn mesur effaith bosibl risgiau 

3.3     Sut y caiff risgiau eu rheoli a'u lliniaru 

3.4     Y dulliau a'r gweithdrefnau sydd ar waith i fonitro risgiau 

3.5     Y broses y caiff effeithiolrwydd a datblygiad strategaethau lliniaru risg eu hadolygu 

4 Mae'r Polisi Risg hwn yn berthnasol i'r Cydbwyllgor Llywodraethu, y Gweithgor Swyddogion a’r Awdurdod 

sy’n Lletya, y cyfeirir ar y cyd atynt fel "Personél Partneriaeth Pensiynau Cymru", ynghyd â chynghorwyr 

a chyflenwyr ("Darparwyr"). Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cydnabod bod gan ei holl Bersonél a 

Darparwyr rôl i'w chwarae wrth nodi, deall, rheoli a monitro'r risgiau posib a gwirioneddol sy'n wynebu 

Partneriaeth Pensiynau Cymru. 

5 Mae'r Polisi hwn yn adlewyrchu cred Partneriaeth Pensiynau Cymru y bydd llywodraethu da a mwy o 

dryloywder yn gwella'r broses o wneud penderfyniadau ac yn cyflawni canlyniadau uwch i randdeiliaid 

Partneriaeth Pensiynau Cymru. Mae'r rhaid i Bartneriaeth Pensiynau Cymru wneud ymdrech i fod yn 

ymwybodol o'r holl risgiau sy'n ei hwynebu a chael gweithdrefnau ar waith i'w rheoli.  

6 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cydnabod bod hyfforddiant ac addysg yn hanfodol wrth gyflawni 

canlyniadau da a bydd yn dyrannu adnoddau i sicrhau ei bod yn ymgymryd â hyfforddiant ac addysg 

reolaidd ar nodi, rheoli a monitro risg. 

7 Mae'r Polisi hwn yn canolbwyntio yn unig ar y risgiau a allai godi o'r gwaith y mae Personél neu 

Ddarparwyr Partneriaeth Pensiynau Cymru'n ei wneud ar ei rhan. Awdurdodau Cyfansoddol Partneriaeth 

Pensiynau Cymru sy'n parhau’n gyfrifol am reoli risgiau ar lefel Awdurdod Cyfansoddol. Ynghyd â bodloni 

gofynion a disgwyliadau'r Polisi hwn, dylai Personél a Darparwyr Partneriaeth Pensiynau Cymru barhau i 

gadw at unrhyw bolisïau risg eraill y maent yn ddarostyngedig iddynt. Gallai hyn gynnwys polisïau 

Awdurdodau Cyfansoddol neu gwmnïau a chodau ymddygiad perthnasol eraill. Mae'r polisi hwn wedi cael 

ei ddatblygu gan Bartneriaeth Pensiynau Cymru mewn ymgynghoriad â’r Awdurdodau Cyfansoddol.   

8 Wrth gynnal y polisi hwn a gweithredu arno, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cael deialog barhaus 

gyda'i Gweithredwr, ei Rheolwyr Buddsoddi a'i Hymgynghorydd Goruchwylio. Bydd Partneriaeth 

Pensiynau Cymru'n ceisio cael mewnbwn gan drydydd partïon lle y bo'n briodol. 
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9 Caiff Polisi Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru ei adolygu'n ffurfiol gan y Gweithgor Swyddogion, a'i 

ddiweddaru os oes angen, yn flynyddol. Fodd bynnag, efallai y caiff y Polisi ei adolygu neu ei ddiwygio yn 

amlach er mwyn ystyried canllawiau neu reoliadau perthnasol. Bydd Polisi Partneriaeth Pensiynau 

Cymru'n eitem flynyddol ar agenda’r Cydbwyllgor Llywodraethu.  

Credoau 

10 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n ymwybodol na all rhai risgiau gael eu lliniaru'n llawn, ac mae'n 

cydnabod yr angen i gofleidio risg a sicrhau ei bod yn cael ei rheoli'n weithredol ac yn effeithiol.   

11 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cydnabod bod rheoli risg yn elfen hanfodol o'i hymrwymiad i 

lywodraethu da. Fel y cyfryw, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n datblygu ac yn cadw at strategaeth 

risg strwythuredig, helaeth a chadarn. Caiff y strategaeth hon ei hymgorffori yn fframwaith llywodraethu 

Partneriaeth Pensiynau Cymru i sicrhau penderfyniadau gwell, canlyniadau gwell i randdeiliaid a mwy o 

effeithlonrwydd.  

12 Bydd nodi, deall, rheoli a monitro risgiau’n effeithiol yn caniatáu i Bartneriaeth Pensiynau Cymru wneud y 

canlynol: 

12.1   Lleihau'r tebygolrwydd o fethu â bodloni ei hamcanion 

12.2   Dangos ei hymrwymiad i lywodraethu da 

12.3   Cyfyngu ar y graddau yr effeithir arni gan ddatblygiadau anrhagweladwy neu niweidiol 

12.4   Cydbwyso cyfleoedd a risgiau'n gywir 

12.5   Cael mwy o wybodaeth wrth wneud penderfyniadau  

12.6   Cyflawni canlyniadau gwell i’w rhanddeiliaid 

13 Er mwyn cyflawni ei hamcanion, mae angen i Bartneriaeth Pensiynau Cymru gyflawni gweithgareddau 

neu achub ar gyfleoedd sy'n ei gwneud yn agored i lefelau sylweddol o risg. Bydd y graddau y gall 

Partneriaeth Pensiynau Cymru gydbwyso risg ac enillion yn effeithiol yn dibynnu ar lwyddiant ei Pholisi 

Risg. 

14 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n credu bod risgiau'n ansicr o ran eu natur ac y gall difrifoldeb a 

thebygolrwydd risgiau newid yn gyflym a heb rybudd teg. Mae hyn yn tynnu sylw at yr angen i Bolisi Risg 

Partneriaeth Pensiynau Cymru ragweld a mynd i'r afael â newidiadau mewn ffordd gyflym ac effeithiol i 

leihau'r potensial am golled neu niwed i Bartneriaeth Pensiynau Cymru a'i rhanddeiliaid. 

15 Mae'n hanfodol cyn gwneud penderfyniadau fod Partneriaeth Pensiynau Cymru'n deall y risgiau 

cysylltiedig ac yn ystyried ym mha ffyrdd y gellid rheoli'r risgiau hyn. 

Amcanion 

16 Dyma brif amcanion Partneriaeth Pensiynau Cymru: 

16.1   Darparu trefniadau cronni sy'n caniatáu i gronfeydd unigol weithredu eu strategaethau buddsoddi eu 

 hunain (lle y bo'n ymarferol)  

16.2   Cyflawni arbedion cost sylweddol ar gyfer cronfeydd cyfranogol wrth wella neu gynnal perfformiad 

 buddsoddi ar ôl talu ffioedd 

16.3   Rhoi trefniadau cadarn ar waith i oruchwylio gweithgareddau'r Gronfa 

16.4   Gweithio'n agos gyda chronfeydd eraill er mwyn archwilio'r manteision y gallai’r holl randdeiliaid yng 

 Nghymru eu cael gan ddatrysiadau cronni ehangach neu fuddsoddiadau uniongyrchol posib 
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16.5   Cyflawni fframwaith buddsoddi sy'n cyflawni'r canlyniadau gorau i'w randdeiliaid allweddol, yr 

 Awdurdodau Cyfansoddol. Bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn gallu defnyddio'r fframwaith hwn i 

 gyflawni'r canlyniadau gorau i Aelodau a Chyflogwyr eu Cynlluniau 

17 Y risg fwyaf i weithrediad parhaus Partneriaeth Pensiynau Cymru yw ei gallu i gyflawni ei phrif amcanion. 

Os nad yw Partneriaeth Pensiynau Cymru'n gallu cyflawni o ran perfformiad, cyfleoedd ac arbedion cost 

buddsoddiadau o fewn fframwaith llywodraethu cadarn, perir risg iddi gan y canlynol: 

17.1   Awdurdodau Cyfansoddol yn gwrthod prynu i mewn i Bartneriaeth Pensiynau Cymru a buddsoddi eu 

 hasedau ynddi 

17.2   Ymyrraeth gan y llywodraeth, a allai orfodi Partneriaeth Pensiynau Cymru i ddod â gweithrediadau i 

 ben  

18 I gydnabod natur unigryw a chritigol y risgiau hyn, mae Partneriaeth Pensiynau Cymru wedi cymryd 

camau ychwanegol i reoli'r risgiau hyn. Cynllun Busnes Partneriaeth Pensiynau Cymru yw'r ffordd y mae 

Partneriaeth Pensiynau Cymru'n rhoi cydnabyddiaeth arbennig o'r risgiau hyn a'r camau gweithredu y 

mae eu hangen i'w rheoli. Mae Cynllun Busnes Partneriaeth Pensiynau Cymru'n adlewyrchu angen 

Partneriaeth Pensiynau Cymru i wneud y canlynol: 

18.1    Rhoi set o gyfleoedd buddsoddi amrywiol a deniadol i’r Awdurdodau Cyfansoddol  

18.2    Cyflawni perfformiad buddsoddi gwell ar ôl talu ffioedd 

18.3    Hwyluso arbedion cost ehangach i'r Awdurdodau Cyfansoddol  

18.4    Darparu trefniadau llywodraethu effeithiol a chadarn 

19 Yn ystod cyfnod Cynllun Busnes Partneriaeth Pensiynau Cymru, caiff y camau gweithredu canlynol eu 

blaenoriaethu i liniaru'r risg o Bartneriaeth Pensiynau Cymru'n methu â diwallu'r anghenion hyn: 

19.1    Caiff mwy o is-gronfeydd eu lansio  

19.2    Caiff adrodd ar berfformiad rheolwyr buddsoddi o'r radd flaenaf ei ddatblygu 

19.3    Archwilio arbed costau’n barhaus  

19.4    Datblygu trefniadau llywodraethu Partneriaeth Pensiynau Cymru'n fwy 

20 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru hefyd yn cydnabod y risgiau sylweddol a berir gan ei dibyniaeth ar ei 

Gweithredwr. Mae ymrwymiad Cynllun Busnes Partneriaeth Pensiynau Cymru i lunio Fframwaith 

Goruchwylio Gweithredwr yn cydnabod yr angen i gymryd camau ychwanegol i reoli'r risg hon. 

Strategaeth Risg 

21 Mae strategaeth risg Partneriaeth Pensiynau Cymru'n canolbwyntio ar roi dulliau a phrosesau ar waith 

sy'n ei chaniatáu i nodi, deall, rheoli a monitro risgiau. Nid yn unig y mae'r strategaeth yn rhoi sylw i 

risgiau sy'n ymwneud â gweithgareddau presennol Partneriaeth Pensiynau Cymru, ond hefyd y rhai a 

wnaed yn y gorffennol neu'r rhai bydd yn cael eu gwneud yn y dyfodol. 

22 Fel rhan o'i strategaeth risg, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n gwneud y canlynol: 

22.1    Nodi Risgiau  

22.2    Deall Risgiau 

22.3    Rheoli Risgiau  
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22.4    Monitro Risgiau 

23 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cydnabod yr angen i sicrhau bod ei strategaeth risg: 

23.1   Yn cael ei chyfleu'n effeithiol i Bersonél a Darparwyr Partneriaeth Pensiynau Cymru ac yn cael ei 

 deall yn llawn ganddynt  

23.2   Yn integredig yn holl brosesau, gweithdrefnau a gweithgareddau Partneriaeth Pensiynau Cymru 

23.3   Yn addasadwy, yn arloesol ac yn effeithiol 

24 Bydd Cadeirydd y Cydbwyllgor Llywodraethu'n gyfrifol am sicrhau bod Strategaeth Risg Partneriaeth 

Pensiynau Cymru'n cael ei gweithredu ac y glynir wrthi. Fodd bynnag, mae gan holl Bersonél a 

Darparwyr Partneriaeth Pensiynau Cymru ddyletswydd unigol i nodi, deall, rheoli a monitro unrhyw 

risgiau posib i Bartneriaeth Pensiynau Cymru. Bydd y Gweithgor Swyddogion yn gyfrifol am gadw 

Cofrestr Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru, ac adrodd yn ôl ar unrhyw newidiadau neu ddatblygiadau i'r 

Cydbwyllgor Llywodraethu bob chwarter. 

Nodi a Deall 

25 Mae gwaith nodi risg Partneriaeth Pensiynau Cymru'n canolbwyntio ar nodi risgiau sydd eisoes yn bodoli 

a risgiau a allai godi yn y dyfodol. Bydd dull rhagweithiol o nodi risgiau yn y dyfodol yn caniatáu i 

Bartneriaeth Pensiynau Cymru fod yn rhagweithiol yn hytrach nac yn adweithiol, a dylai hyn sicrhau bod y 

gwaith o reoli risgiau’n fwy effeithiol.  

26 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n defnyddio'r canlynol i nodi risgiau: 

26.1    Ymarfer asesu risg manwl gan y Gweithgor Swyddogion 

26.2    Adborth gan randdeiliaid Partneriaeth Pensiynau Cymru a chyfathrebu â nhw 

26.3    Ymarferion archwilio mewnol neu allanol 

26.4    Cyfarfodydd, sgyrsiau ac ymgynghoriadau rheolaidd â chronfeydd eraill Cynllun Pensiwn 

 Llywodraeth Leol, Bwrdd Cynghori'r Cynllun, a'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol 

26.5    Adolygiad blynyddol o berfformiad Partneriaeth Pensiynau Cymru tuag at ei hamcanion tymor hir 

26.6    Llunio Cynllun Busnes Blynyddol Partneriaeth Pensiynau Cymru 

Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cydnabod y gall dulliau ar wahân i'r rhai a amlinellwyd uchod fod yn 

ffordd effeithiol o nodi risgiau a bydd yn defnyddio'r dulliau gwahanol hyn os oes angen.  

27 Unwaith y mae risg wedi cael ei nodi, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n ceisio deall y risg a'i 

heffeithiau posib. Fel rhan o'r broses hon, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n gwneud y canlynol: 

27.1    Dosbarthu natur y risg 

27.2    Nodi achos y risg 

27.3    Amlinellu effeithiau posibl y risg 

27.4    Ystyried y cyfnod o amser y bydd yr effaith yn cael ei theimlo 

27.5    Datgan Perchennog/Perchenogion y Risg 

27.6    Cysylltu sgôr tebygolrwydd a difrifoldeb i'r risg 
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27.7    Rhoi sgôr gyffredinol i'r risg 

28 Wrth ddeall risg, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n ystyried a yw'r risg o natur Ariannol neu 

Weithredol neu un sy'n ymwneud â’i Henw Da. Yn ogystal, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n 

defnyddio'r meini prawf canlynol i ddosbarthu'r cyfnod o amser y bydd effaith y risg yn cael ei theimlo: 

 

29 Bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n defnyddio'r system ganlynol i nodi sgôr tebygolrwydd i risg 

benodol: 

Sgôr Tebygolrwydd: Tebygolrwydd % Tebygolrwydd 

1 Annhebygol Iawn 0-25% 

2 Annhebygol 25-40% 

3 Posib 40-60% 

4 Tebygol 60-75% 

5 Hynod Debygol 75%+ 

 

30 Bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n defnyddio'r system ganlynol i nodi sgôr difrifoldeb i risg benodol: 

Sgôr Difrifoldeb: Effaith % Effaith 

1 Di-nod 0-25% 

2 Bach 25-40% 

3 Canolig 40-60% 

4 Sylweddol 60-75% 

5 Critigol 75%+ 

 

31 Caiff y Sgôr Risg Gyffredinol ei chyfrifo drwy luosi'r sgôr difrifoldeb â’r sgôr tebygolrwydd. Defnyddir Sgôr  

Risg Gyffredinol i nodi'r risg yn seiliedig ar y matrics canlynol: 

 

32 Unwaith y bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru wedi nodi a deall risg, bydd yn cael ei nodi yn ei Chofrestr 

Risg. 

 

Tymor Byr Disgwylir i’r rhan fwyaf o'r effaith ymddangos o fewn 12 mis 

Tymor Canolig Disgwylir i’r rhan fwyaf o'r effaith ymddangos rhwng cyfnod o un flwyddyn a thair 

blynedd 

Tymor Hir Disgwylir i’r rhan fwyaf o'r effaith gymryd mwy na thair blynedd cyn iddi ymddangos  
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 Sgôr Difrifoldeb 

  1 2 3 4 5 

1 Isel Isel Isel Isel Isel 

2 Isel Isel Canolig Canolig Uchel 

3 Isel Canolig Canolig Uchel Uchel 

4 Isel Canolig  Uchel Uchel Iawn Uchel Iawn 

5 Isel Uchel Uchel Uchel Iawn Uchel Iawn 
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Rheoli a Monitro 

33 Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru wedi llunio Cofrestr Risg, sef y ffordd o ddogfennu, rheoli a monitro 

risgiau. Diben Cofrestr Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru yw:   

33.1    Amlinellu risgiau allweddol Partneriaeth Pensiynau Cymru a’r ffactorau a allai gyfyngu ar ei gallu i 

 fodloni ei hamcanion 

33.2    Mesur difrifoldeb a thebygolrwydd y risg sy'n wynebu Partneriaeth Pensiynau Cymru 

33.3    Crynhoi strategaethau rheoli risg Partneriaeth Pensiynau Cymru     

33.4    Monitro arwyddocâd parhaus y risgiau hyn a'r gofyniad am fwy o strategaethau lliniaru risg 

34 Mae'r Sgôr Risg Gyffredinol yn nodi lefel y rheolaeth mae ei hangen pan ychwanegir y risg yn gyntaf at 

Gofrestr Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru: 

 

35 Mae strategaeth rheoli risg Partneriaeth Pensiynau Cymru'n ystyried pa reolaethau risg cyfredol sydd ar 

waith. Mae nodi rheolaethau cyfredol yn bwysig wrth sicrhau nad yw unrhyw strategaethau rheoli risg 

eraill yn dyblygu mesurau cyfredol yn aneffeithlon. Caiff unrhyw reolaethau risg cyfredol eu hamlinellu'n 

glir yng Nghofrestr Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru.  

36 Cam nesaf y strategaeth rheoli risg Partneriaeth Pensiynau Cymru yw nodi sgôr risg darged i bob risg. 

Mae'r sgôr risg darged yn cynrychioli'r risg a fyddai'n parhau petai Partneriaeth Pensiynau Cymru'n 

defnyddio'r holl strategaethau rheoli risg posib gyda'r effeithlonrwydd mwyaf, ac, yn hyn o beth, gellid 

ystyried y sgôr fel sgôr ‘sefyllfa orau’. Mae defnydd Partneriaeth Pensiynau Cymru o sgôr risg darged yn 

adlewyrchu ei chred nad oes modd lliniaru'r holl risgiau. 

37 Unwaith y mae sgôr risg darged wedi cael ei chyfrifo, bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n ystyried a 

yw'r sgôr hon wedi cael ei bodloni, ac, os nad yw, bydd camau gweithredu'n cael eu cymryd i leihau 

tebygolrwydd neu ddifrifoldeb y risg neu'r ddau. Bydd y Gofrestr Risg yn nodi pa barti sy'n gyfrifol am 

gwblhau'r cam gweithredu hwn. 

38 Bydd y Gofrestr Risg yn darparu diweddariad statws ar gynnydd camau a gweithgareddau rheoli risg 

Partneriaeth Pensiynau Cymru. Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru wedi mabwysiadu'r system 

ddosbarthu ganlynol: 

Gwyrdd Blaenoriaeth 

Isel 

1 i 5 Nid Oes Angen Camau Gweithredu – Mae Angen 

Monitro Parhaus 

Melyn Blaenoriaeth 

Ganolig 

6 i 9 Adolygu Addasrwydd Strategaethau Lliniaru Risg 

Presennol  

Oren Blaenoriaeth 

Uchel 

10 i 15 Mae Angen Cymryd Camau Gweithredu 

Coch Blaenoriaeth 

Uchel Iawn 

16 i 25 Mae Angen Cymryd Camau Gweithredu Brys  
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39 Cam olaf strategaeth risg Partneriaeth Pensiynau Cymru yw monitro risg, sef y broses a ddefnyddir gan 

Bartneriaeth Pensiynau Cymru i ystyried ac adolygu a yw’r canlynol wedi digwydd: 

39.1    Mae camau rheoli risg wedi cael eu cwblhau neu eu datblygu ers y dyddiad adolygu diwethaf 

39.2    Mae strategaethau rheoli risg wedi bod yn effeithiol 

39.3    Mae angen cymryd mwy o gamau gweithredu 

39.4    Mae nodweddion risg wedi newid yn sylweddol 

39.5    Mae modd dysgu gwersi a allai wella’r gwaith o reoli risgiau yn y dyfodol 

40 Bydd y Gweithgor Swyddogion yn gyfrifol am gynnal Cofrestr Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru ac 

adrodd yn ôl am unrhyw newidiadau neu ddatblygiadau i'r Cydbwyllgor Llywodraethu bob chwarter drwy 

Gofrestr Risg Gryno Partneriaeth Pensiynau Cymru (Atodiad 1). Caiff unrhyw newid i'r sgôr risg dros y 

chwarter ei nodi’n glir drwy'r defnydd o ffont trwm. 

Rhagor o Wybodaeth 

41 Mae Partneriaeth Pensiynau wedi nodi'r canlynol fel risgiau posib a allai gyfyngu ar ei gallu i weithredu'r 

polisi hwn: 

41.1    Mae diffyg gwybodaeth yn golygu na all Partneriaeth Pensiynau Cymru nodi a deall risgiau'n 

 effeithiol 

41.2    Mae diffyg adnoddau'n golygu na all Partneriaeth Pensiynau Cymru nodi a deall risgiau'n effeithiol 

41.3    Mae diffyg gwybodaeth neu adnoddau'n cyfyngu ar effeithiolrwydd strategaethau rheoli risg 

 Partneriaeth Pensiynau Cymru 

41.4    Nid yw Strategaeth Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru'n cael ei deall yn llawn gan Bersonél a 

 Darparwyr Partneriaeth Pensiynau Cymru ac nid yw'n cael ei hymgorffori ym mhroses Partneriaeth 

 Pensiynau Cymru o wneud penderfyniadau 

41.5    Mae ffactorau eraill, fel gwrthdaro buddiannau, yn amharu â gweithrediad y polisi hwn 

Bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n parhau i fonitro'r risgiau hyn a, lle y bo'n bosib, bydd yn cymryd 

camau gweithredu i liniaru'r risgiau hyn. 

42 Os oes angen mwy o fanylion arnoch am Bolisi Risg Partneriaeth Pensiynau Cymru, e-bostiwch: 

partneriaethpensiwncymru@sirgar.gov.uk  

Mehefin 2020

Statws Ystyr Disgrifiad 

👍 Bodlon 

Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru wedi bodloni ei sgôr risg darged a 

bydd bellach yn canolbwyntio ar fonitro'r risg hon a chynnal y sgôr risg 

gyfredol.  

👍
 Cyfforddus 

Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n gyfforddus fod y sgôr risg ar y 

trywydd iawn at ei sgôr darged. Bydd Partneriaeth Pensiynau Cymru'n 

parhau i gadw at y ‘camau gweithredu gofynnol’ a'u gweithredu nes 

bydd yn fodlon.  

👎 Anfodlon 

Mae Partneriaeth Pensiynau Cymru'n parhau i bryderu am y risg hon 

oherwydd ei harwyddocâd neu'r cynnydd tuag at gyflawni'r ‘camau 

gweithredu gofynnol’ neu effeithiolrwydd y camau hyn. 
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Atodiad D - Buddsoddiad Cyfrifol   
 

Polisi Buddsoddi Cyfrifol Partneriaeth Pensiwn Cymru 

  

1  Cyflwyniad a throsolwg 

1.1 Partneriaeth Pensiwn Cymru ("PPC") yw'r trefniant pŵlio ar gyfer asedau'r wyth o gronfeydd Cynllun 

Pensiwn Llywodraeth Leol Cymru ("Awdurdodau Cyfansoddol").   

1.2 Caiff trefniadau buddsoddi PPC eu goruchwylio gan Gydbwyllgor Llywodraethu ("CBLl") ac fe'i 

cefnogir gan Weithgor Swyddogion ("GS") a'u gweithredu drwy gronfeydd wedi'u pŵlio a gaiff eu 

rheoli gan ei "Reolwyr Buddsoddi". 

1.3 Mae PPC wedi sefydlu Is-grŵp BC i roi trosolwg a chyngor i'r Gweithgor Swyddogion a'r Cydbwyllgor 

ar ddatblygiad a gweithrediad y polisi hwn.  Mae'r Is-grŵp BC yn gweithredu o dan gylch gorchwyl 

cytunedig. 

1.4 Mae’r ddogfen hon yn amlinellu polisi PPC ar fuddsoddi cyfrifol ar gyfer yr holl asedau sydd wedi'u 

buddsoddi yn PPC.  Datblygwyd y polisi hwn gan PPC mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau 

Cyfansoddol.   

1.5 Amcan PPC wrth baratoi a gweithredu'r polisi hwn yw gallu:  

1.5.1 dangos i'w ran-ddeiliaid fod PPC yn Fuddsoddwr Cyfrifol; a  

1.5.2 galluogi'r Awdurdodau Cyfansoddol i gynhyrchu eu polisïau Buddsoddi Cyfrifol ac Effaith 

Gymdeithasol eu hunain yn llwyddiannus drwy PPC.  

1.6 Mae PPC yn cydnabod bod ystyriaethau buddsoddi cyfrifol yn creu risgiau ariannol o bwys i asedau'r 

Awdurdodau Cyfansoddol a ddelir o fewn PPC.  Mae ystyriaethau o'r fath yn berthnasol i'r modd y 

buddsoddir asedau'r Awdurdodau Cyfansoddol a sut bydd cyfrifoldebau stiwardiaeth yn cael eu 

cyflawni.   

1.7 Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu gan PPC yn flynyddol, a phe bai raid, caiff newidiadau i'r polisi 

eu cynnig i'r CBLl a'r GS a'u cytuno ganddynt. Er mwyn cyfrannu at yr adolygiad hwn o'r polisi, bydd 

PPC yn ymgynghori â phob Awdurdod Cyfansoddol neu'n gofyn am eu barn a'u gofynion.   

1.8 Wrth ddatblygu a gweithredu'r polisi hwn, bydd PPC yn ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015, Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi 

Cronfeydd) 2016 ac unrhyw ganllawiau a ddarperir gan Fwrdd Cynghori'r Cynllun ("SAB"), y 

Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ("MHCLG") a Llywodraeth Cymru.   

2 Uchelgais a chredoau 

2.1 Uchelgais hirdymor PPC yw arddangos arweinyddiaeth ar ymarferion BC wrth reoli asedau ar gyfer 

ac ar ran yr Awdurdodau Cyfansoddol. Ar y cyd â'r GS a'r CBLl, bydd PPC yn diweddaru ei gynllun 

busnes blynyddol i sicrhau bod digon o amser ac adnoddau yn cael eu darparu i weithredu gofynion y 

polisi hwn. 
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2.2 Mae PPC yn cydnabod bod datblygu credoau yn cynrychioli'r arfer orau ar gyfer perchnogion asedau.  

Mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau Cyfansoddol, mae PPC wedi datblygu a chytuno ar y credoau 

buddsoddi cyfrifol a ganlyn sy'n gweithio i danategu ei brosesau gwneud penderfyniadau a 

llywodraethu. 

2.2.1 Rhaid i'r ymddygiadau BC yr ydym yn dymuno eu gweld gan ein holl ran-ddeiliaid gael eu 

harwain gan PPC; 

2.2.2 Mae integreiddio ffactorau ESG, gan gynnwys newid hinsawdd, mewn prosesau buddsoddi yn 

rhagofyniad ar gyfer unrhyw strategaeth o ystyried y potensial am golled ariannol;  

2.2.3 Mae PPC yn fwyaf effeithiol fel buddsoddwr yn ymgysylltu am newid o'r tu mewn, yn enwedig 

mewn cydweithrediad â buddsoddwyr eraill o'r un meddylfryd, yn hytrach nag fel ymgyrchwr, 

sy'n lobïo am newid o'r tu allan.   

2.2.4 Cawn yr effaith fwyaf ar ymddygiadau corfforaethol pan fyddwn yn siarad ag un llais cytûn; 

2.2.5 Mae angen i ddata cynhwysfawr gael ei ddatgelu a'i fesur yn glir er mwyn cael trosolwg 

effeithiol o arferion BC.  

2.3 Bydd PPC yn profi'r ymlyniad at y trefniadau buddsoddi y mae'n eu gweithredu yn y credoau hyn ar 

sail flynyddol. Bydd PPC hefyd yn profi priodoldeb parhaus ei gredoau o dro i dro. 

3 Strategaeth fuddsoddi 

3.1 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn gyfrifol yn unigol am bennu strategaeth fuddsoddi (a strwythur 

gwaelodol y strategaethau hynny, e.e. ehangder daearyddol) ar gyfer eu cronfeydd eu hunain sy'n 

adlewyrchu eu proffil aelodaeth a sefyllfa gyllido.  Y strategaeth fuddsoddi yw'r rhaniad lefel uchel 

rhwng dosbarthiadau o asedau gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ecwiti, dyled, eiddo ac 

isadeiledd. Rôl PPC yw darparu modd i bob Awdurdod Cyfansoddol weithredu'r strategaeth mae wedi 

cytuno arni.  

3.2 Mae PPC yn annog yr Awdurdodau Cyfansoddol yn agored i ddatblygu eu polisi BC eu hunain fel 

rhan o'u strategaeth fuddsoddi. Mae PPC wedi datblygu'r polisi BC hwn, ac efallai y bydd yn ei 

addasu o dro i dro, i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â pholisïau'r Awdurdodau Cyfansoddol. 

3.3 Bydd PPC yn ymgynghori gydag Awdurdodau Cyfansoddol o leiaf unwaith y flwyddyn i bennu eu 

gofynion buddsoddi unigol a dyheadau tymor hirach. Bydd PPC yn defnyddio’r wybodaeth hon i 

flaenoriaethu datblygiad a lansiad datrysiadau/cronfeydd buddsoddi yn y dyfodol o fewn PPC. 

3.4 Ynghyd â'i ymgynghorwyr, bydd PPC hefyd yn ystyried cyfleoedd a gyfyd o well dealltwriaeth o 

ffactorau ESG.  Gallai'r cyfleoedd hyn gynnwys strategaethau ar thema effaith a/neu gynaliadwyedd, 

yn ogystal â buddsoddiadau manteisiol cymdeithasol.  Mae'n bosib y bydd PPC yn cynnig cyfleoedd 

o'r fath yn uniongyrchol i'w hystyried gan Awdurdodau Cyfansoddol, gan gynnwys strategaethau sydd 

naill ai'n cwrdd â gofynion buddsoddi cyfrifol Awdurdodau Cyfansoddol neu sydd â'r potensial i 

gyflwyno manteision i'r rhanbarthau sy'n ffurfio'r Awdurdodau Cyfansoddol. 

4 Newid hinsawdd 

4.1 Mae newid hinsawdd yn creu risg systemig a allai effeithio ar economi, adenillion ariannol a 

demograffeg.  Gallai'r risgiau sy'n deillio o newid hinsawdd godi o ffactorau amgylcheddol, 

cymdeithasol, llywodraethu neu ffactorau eraill ac maent yn syrthio i'r categorïau canlynol fel arfer: 
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4.1.1 Risgiau ffisegol, megis difrod i eiddo oherwydd llifogydd neu wlybaniaeth is yn achosi 

cynhaeaf gwael; 

4.1.2 Risgiau trawsnewid, sef y risgiau ariannol sy'n deillio o newidiadau mewn polisi a thechnoleg i 

ymaddasu i economi carbon is; a 

4.1.3 Risgiau atebolrwydd, sef y costau posib a gyfyd gan bartïon sydd wedi dioddef colled neu 

ddifrod oherwydd newid hinsawdd sy'n ceisio cael iawndal gan y rhai maent yn eu dal yn 

gyfrifol.  

4.2 Mae newid hinsawdd yn cael ei gydnabod fwyfwy gan gyrff rheoleiddio a deddfwyr fel mater y mae'n 

rhaid i berchnogion asedau a rheolwyr asedau roi sylw pendant iddo.  Mae'r ansicrwydd sy'n codi o 

newid hinsawdd yn golygu bod goblygiadau i Awdurdodau Cyfansoddol drwy'r buddsoddiadau a wneir 

o fewn PPC. 

4.3 Bydd PPC yn ymgysylltu â'i ddarparwyr i sicrhau bod modd datblygu mecanwaith cyffredin i fonitro 

risgiau'n gysylltiedig â hinsawdd ar gyfer holl asedau PPC.  Drwy hyn, mae PPC yn bwriadu darparu 

cefnogaeth i Awdurdodau Cyfansoddol i ddatblygu a gweithredu eu polisïau rheoli risgiau hinsawdd 

eu hunain. 

4.4 Drwy ei ddirprwyon, bydd PPC yn annog pob cwmni sy'n buddsoddi i ddatgelu yn unol â gofynion y 

Tasglu ar gyfer Datgeliadau Ariannol sy'n Ymwneud â Hinsawdd. 

4.5 Mae ymagwedd mwy cyffredinol PPC at ymdrin â'r risg hinsawdd i'w weld yn ei bolisi risg hinsawdd. 

5 Eithriadau 

5.1 Nid yw PPC wedi mabwysiadu polisi o arferion gwaharddol o fewn ei bortffolios rheolwr gweithredol 

gwaelodol.  Fodd bynnag, mae PPC yn cydnabod y gallai'r Awdurdodau Cyfansoddol fabwysiadu 

polisi gwaharddol yn unigol.  

5.2 Mae PPC yn cydnabod bod rheolaeth fuddsoddi actif yn ei hanfod yn waharddol ac felly, mae'n 

disgwyl y bydd pob rheolwr buddsoddi a gyflogir o fewn PPC yn rhoi ystyriaeth briodol i risgiau sy'n 

ymwneud â hinsawdd a risgiau ESG eraill wrth wneud penderfyniadau o fewn eu portffolios unigol.   

5.3 Mae'r gallu gan Awdurdodau Cyfansoddol i fuddsoddi mewn strategaethau goddefol neu rai eraill sy'n 

seiliedig ar reolau drwy Reolwr Buddsoddi goddefol PPC fydd efallai'n dilyn dull gwaharddol. 

6 Gweithredu'r strategaeth 

6.1 Mae PPC yn disgwyl i'r Rheolwyr Buddsoddi a gaiff eu cyflogi i reoli asedau PPC, ystyried risgiau 

ESG fel rhan o'u proses ddadansoddi a gwneud penderfyniadau ar fuddsoddiadau. Mae PPC hefyd 

yn disgwyl i'w Reolwyr Buddsoddi allu arddangos a thystiolaethu safonau uchel yn y modd maent yn 

integreiddio ystyriaethau buddsoddi cyfrifol. Os bydd raid, bydd PPC neu ei ddirprwyon yn ymgysylltu 

â rheolwyr buddsoddi sy'n methu â bodloni disgwyliadau PPC i gytuno ar gynllun i ymdrin ag unrhyw 

ddiffygion. 

6.2 Ym mhob amgylchiad perthnasol, mae PPC yn disgwyl i'w Reolwyr Buddsoddi fod yn llofnodwyr i'r 

Egwyddorion Buddsoddi Cyfrifol ("PRI") a Chod Stiwardiaeth y DU gan y Cyngor Adrodd Ariannol 

("FRC").  

6.3 Bydd PPC yn ymgysylltu â'i Reolwyr Buddsoddi yn barhaus i sicrhau bod ffactorau ESG yn cael eu 

hadlewyrchu'n dryloyw mewn prosesau gwneud penderfyniadau a bod modd tystiolaethu'n briodol y 
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dull a ddefnyddiwyd i reoli ffactorau ESG.  Mae PPC yn disgwyl i brosesau o'r fath ymestyn tu hwnt i 

ddibyniaeth lwyr ar raddau/data trydydd parti. 

6.4 Mae PPC yn cydnabod dylanwad meincnodau ar y dewis o asedau o fewn mandadau yn seiliedig ar 

reolau neu fandadau tracio mynegai a reolir.  Lle bo'n briodol, bydd PPC yn gweithio gyda'i Reolwyr 

Buddsoddi ac Awdurdodau Cyfansoddol i sicrhau bod goblygiadau posib ac effaith ffactorau ESG ar 

wahanol agweddau wedi'u deall yn briodol.  

7 Stiwardiaeth  

7.1 Mae PPC yn credu y gallai methu ag arfer hawliau pleidleisio neu hawliau eraill sydd ynghlwm ag 

asedau fod yn groes i fuddion buddiolwyr yr Awdurdodau Cyfansoddol.  Mae PPC hefyd yn credu bod 

ymgysylltu'n llwyddiannus â chwmnïau sy'n buddsoddi yn gallu diogelu ac ehangu gwerth hirdymor 

buddsoddiadau Awdurdodau Cyfansoddol o fewn PPC. 

7.2 Mae PPC wedi penodi darparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu ("y darparwr PacY") i gynnal proses 

bleidleisio trwy ddirprwy ar yr holl gyfranddaliadau a ddelir yn is-gronfeydd PPC, ac i ymgysylltu'n 

uniongyrchol â chwmnïau ar ran PPC.  

Pleidleisio 

7.3 Mae PPC wedi cytuno ar bolisi pleidleisio gyda'r darparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu sy'n gyfrifol am 

fwrw pleidleisiau ar ran PPC. Mae Polisi Pleidleisio'r Bartneriaeth ynghlwm yn Atodiad 1. 

7.4 Mae PPC yn cydnabod y gall ei Reolwr Buddsoddi goddefol fabwysiadu polisi pleidleisio sengl ar 

draws eu cronfeydd wedi'u pŵlio a bydd PPC yn adolygu priodoldeb polisi o'r fath bob hyn a hyn.  

Bydd PPC yn ymgysylltu â'i Reolwr Buddsoddi goddefol a'r Darparwr PacY i ystyried sut y gellir 

ymestyn polisi pleidleisio PPC i asedau a reolir gan ei Reolwr Buddsoddi goddefol. 

7.5 Bydd PPC yn derbyn adroddiad ar yr holl weithgarwch pleidleisio, gan gynnwys manylion unrhyw 

bleidleisiau na chafodd eu bwrw ac esboniadau lle na chafodd pleidleisiau eu bwrw yn unol â'r 

egwyddorion cytunedig ar sail chwarterol.  Bydd PPC yn trafod unrhyw faterion sy’n achosi pryder 

gyda’i Ddarparwr PacY, Rheolwyr Buddsoddi neu ddirprwyon eraill, yn ôl y gofyn. 

7.6 Bydd PPC yn adolygu'r polisi pleidleisio ar y cyd â'i Ddarparwr PacY, ymgynghorwyr a Rheolwyr 

Buddsoddi yn flynyddol.   

7.7 Mae'r holl Awdurdodau Cyfansoddol yn aelodau o Fforwm Cronfeydd Pensiwn Awdurdod Lleol 

("LAPFF").  Fel aelodau, bydd Awdurdodau Cyfansoddol yn derbyn Rhybuddion LAPFF pan fydd 

ymgyrch i bleidleisio mewn ffordd benodol. Mae PPC a'i Awdurdodau Cyfansoddol wedi rhoi 

cyfarwyddyd i'w Ddarparwr PacY roi ystyriaeth i bob Rhybudd LAPFF o'r fath, ac i bleidleisio yn unol 

â'r Rhybudd LAPFF, os yw'r Darparwr yn ystyried bod hynny'n briodol.  

Benthyca stoc 

7.8 Mae PPC wedi cytuno y bydd benthyca stoc yn cael ei ganiatáu o fewn cronfeydd pŵl PPC sy'n cael 

eu rheoli'n actif, yn amodol ar ymgynghori gydag Awdurdodau Cyfansoddol yng nghyswllt pob is-

gronfa waelodol ar adeg eu sefydlu.  Fodd bynnag, ni fydd PPC yn benthyca 100% o'r daliad mewn 

unrhyw stoc sengl felly gall PPC fynegi ei farn a gwneud safbwynt polisi ar unrhyw bwnc mae'n ei 

ystyried yn deilwng drwy ei hawl i bleidleisio. 

7.9 Mae PPC yn cydnabod y gallai benthyca stoc atal ei bolisi pleidleisio rhag cael ei gymhwyso'n llawn 

gan na fydd pleidleisiau efallai'n cael eu bwrw ar stoc wedi'i fenthyca.  Bydd PPC yn parhau i fonitro 
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effaith y safbwynt polisi hwn dros amser ac yn adolygu ei bolisi os oes angen.  Mae PPC hefyd yn 

cadw'r hawl i ad-alw stoc, petai angen, fel rhan o'i drefniadau benthyca stoc. 

Ymgysylltu â chyfranddalwyr  

7.10 Mae PPC yn cydnabod y manteision ehangach o ymgysylltu ar amrywiaeth o faterion thematig, ac 

mae wedi penodi Darparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu i wneud yr ymgysylltu ar ei ran. Mae PPC wedi 

cytuno ar gyfres o egwyddorion ymgysylltu gyda'r Darparwr PacY a chaiff y rhain eu hadolygu'n 

flynyddol. 

7.11 Mae PPC yn mabwysiadu dull ar sail tystiolaeth o asesu gweithgarwch ymgysylltu. Bydd PPC yn 

derbyn adroddiad chwarterol ar y gweithgarwch ymgysylltu a wnaed gan y Darparwr Pleidleisio ac 

Ymgysylltu.  Bydd PPC yn trafod unrhyw faterion sy’n achosi pryder gyda’r Darparwr PacY.   

7.12 Mae PPC hefyd yn ystyried, mewn rhai achosion, bod ei Reolwyr Buddsoddi mewn sefyllfa dda i 

ymgysylltu â rheolwyr cwmnïau sy'n buddsoddi oherwydd bodolaeth perthnasau ymchwil rhwng y 

rheolwyr a'r cwmnïau buddsoddi tu ôl iddynt. Mewn achosion o'r fath, mae PPC yn disgwyl y bydd 

gweithgarwch ymgysylltu yn digwydd trwy'r berthynas hon ac y dylai ei reolwyr allu dangos, pan gânt 

eu herio, y rheswm am unrhyw weithgarwch ymgysylltu ac amcanion yr ymgysylltu hwnnw. Bydd PPC 

yn derbyn adroddiadau yn flynyddol ar unrhyw ymgysylltu a wnaed gan ei Reolwyr Buddsoddi. 

8 Cydweithio 

8.1 Mae PPC yn credu bod gan gydweithio rôl bwysig i helpu'r PPC gyflawni ei amcanion BC. Ar y cyd â'i 

Ddarparwr PacY, bydd PPC yn asesu cyfleoedd cydweithio posib yn barhaus a bydd yn hysbysu ac 

yn gofyn am fewnbwn gan yr Awdurdodau Cyfansoddol ar unrhyw gyfle o'r fath y mae'n tybio sy'n 

berthnasol.  

8.2 Mae PPC ynghyd â'r holl Awdurdodau Cyfansoddol yn aelodau o'r Fforwm Cronfeydd Pensiwn 

Awdurdod Lleol ("LAPFF").  Mae LAPFF yn ymgysylltu â chwmnïau ar ran ei holl aelodau.   

8.3 Mae gan PPC uchelgais i gydweithio gyda buddsoddwyr a chyrff cynrychioladol eraill sydd o'r un 

meddylfryd er mwyn gwneud y mwyaf o ddylanwad asedau PPC ar gwmnïau sy'n buddsoddi.  Ynghyd 

â'i Ddarparwr PacY, bydd PPC yn ceisio adnabod mentrau a chydweithrediad buddsoddi cyfrifol, a 

arweinir gan fuddsoddwyr, y gall eu cefnogi'n frwd.  

8.4 Bydd PPC yn annog rheolwyr buddsoddi gwaelodol i gymryd rhan mewn sesiynau ymgysylltu 

cydweithredol neu eu cefnogi pan ystyrir eu bod er budd ariannol cyffredinol gorau'r Awdurdodau 

Cyfansoddol. 

8.5 Pan geir unrhyw gyfle addas, bydd PPC yn parhau i gydweithio gyda'r prosiect cydweithio BC traws-

gronfa. 

9 Monitro, Adrodd a Mesur 

9.1 Nod PPC yw bod yn ymwybodol o risgiau a materion ariannol o bwys sy'n ymwneud ag ESG mewn 

asedau PPC, a'u monitro. Drwy ymgynghori ag Awdurdodau Cyfansoddol, Ymgynghorwyr a'r 

Rheolwyr Buddsoddi, bydd PPC yn datblygu metrigau monitro priodol ar gyfer portffolios presennol ac 

yn cytuno ar fetrigau priodol yng nghyswllt pob portffolio newydd. Disgwylir i fetrigau o'r fath gynnwys 

elfennau risg sy'n ymwneud â hinsawdd. Bydd PPC angen i reolwyr gynnwys metrigau o'r fath yn eu 

hadroddiadau chwarterol i Awdurdodau Cyfansoddol. 
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9.2 Mae'n ofynnol gan PPC bod cymwysterau buddsoddi cyfrifol pob Rheolwr Buddsoddi a benodir yn 

destun adolygiad blynyddol.  Ar y cyd â'r partion perthnasol, bydd PPC yn datblygu fframwaith adrodd 

priodol ar gyfer ei Reolwyr Buddsoddi. 

9.3 Bob blwyddyn bydd PPC yn paratoi ac yn cyhoeddi adroddiad yn manylu ar y camau gweithredu a 

gymerwyd er mwyn cyflawni'r polisi hwn a'r canlyniadau a gafwyd. 

10 Arall 

10.1 Mae PPC yn cydnabod yr angen am addysg barhaus i'r Awdurdodau Cyfansoddol ar ystod eang o 

faterion buddsoddi, gan gynnwys buddsoddi cyfrifol.  Fel rhan o'i Gynllun Hyfforddiant Blynyddol, bydd 

PPC yn sicrhau bod o leiaf un sesiwn hyfforddiant ffurfiol yn canolbwyntio'n uniongyrchol ar 

Fuddsoddi Cyfrifol.  

10.2 Mae PPC yn ymchwilio, a bydd yn gofyn am arweiniad gan Awdurdodau Cyfansoddol, ar p'un a ddylai 

fod yn llofnodwr i'r PRI a Chod Stiwardiaeth y DU wedi'i ddiweddaru gan FRC.  Bydd PPC hefyd yn 

archwilio'r posibilrwydd o ymgorffori Amcanion Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn ei 

gredoau BC a'i fecanweithiau monitro a mesur.  

10.3 Mae PPC yn disgwyl i bob rheolwr buddsoddi a gyflogir ar ran PPC ddatgelu costau yn unol â Chod 

Tryloywder SAB. 

10.4 Bydd PPC yn adolygu cydymffurfiaeth pob parti â'r polisi hwn yn flynyddol.  Bydd PPC yn cyhoeddi 

canlyniadau eu hasesiad mewn adroddiad cyhoeddus.  

11 Gwybodaeth Bellach 

11.1 Os oes arnoch angen rhagor o fanylion ar y Polisi BC, cysylltwch â 

walespensionpartnership@carmarthenshire.gov.uk ac ewch ar wefan PPC. 

 

Tachwedd 2020 
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Atodiad E - Polisi Risg Hinsawdd    
 

 

Polisi Risgiau yn Sgil yr Hinsawdd Partneriaeth Pensiwn Cymru 
 

Cyflwyniad 

  

1 Partneriaeth Pensiwn Cymru ("y Bartneriaeth") yw'r trefniant i gronni asedau wyth cronfa Cynllun 

Pensiwn Llywodraeth Leol Cymru ("yr Awdurdodau Cyfansoddol"). 

2 Goruchwylir trefniadau buddsoddi’r Bartneriaeth gan Gydbwyllgor Llywodraethu ("y Cydbwyllgor") 

gyda chefnogaeth Gweithgor Swyddogion (“y Gweithgor”) a chânt eu gweithredu drwy gronfeydd 

cyfunol a reolir gan ei "Reolwyr Buddsoddi". 

3 Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru (‘y Bartneriaeth’) yn cydnabod bod newid yn yr hinsawdd yn peri 

risg ariannol sylweddol i'w rhanddeiliaid, yr Awdurdodau Cyfansoddol. Mae modd i newid yn yr 

hinsawdd darfu ar systemau economaidd, ariannol a chymdeithasol. 

4 Mae'r Bartneriaeth yn ymwybodol y gallai newid yn yr hinsawdd arwain at gam-brisio asedau a 

chyfleoedd buddsoddi unigryw. Mae'r Bartneriaeth o'r farn y bydd ei hymlyniad wrth bolisïau 

buddsoddi cyfrifol a strategaethau lliniaru risgiau yn sgil yr hinsawdd yn golygu ei bod mewn sefyllfa 

dda i adnabod y cyfleoedd buddsoddi posibl hyn ac i elwa arnynt er budd ei Hawdurdodau 

Cyfansoddol. 

5 Mae’n anhysbys beth fydd yr effaith bosibl ar Awdurdodau Cyfansoddol y Bartneriaeth a’u 

rhanddeiliaid mewnol (Aelodau'r Cynllun a Chyflogwyr) o ystyried ansicrwydd polisïau a'r effaith 

ffisegol anhysbys yn deillio o systemau amgylcheddol. Mae'r risgiau i'r Awdurdodau Cyfansoddol sy'n 

deillio o newid yn yr hinsawdd yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: 

 5.1 Risgiau ffisegol: fel difrod i eiddo o ganlyniad i lifogydd neu lai o law yn arwain at fethiant cnydau. 

  Gallai Awdurdodau Cyfansoddol deimlo effaith o'r fath yn uniongyrchol, neu fe allai effeithio ar yr 

  enillion a delir i Aelodau Cyfansoddol gan gronfeydd y Bartneriaeth; 

 5.2 Risgiau pontio: sef y risgiau ariannol sy'n deillio o newidiadau i bolisi a thechnoleg i addasu i  

  economi carbon is ac i ba raddau y mae'r rhain yn effeithio ar yr enillion a delir i'r Awdurdodau  

  Cyfansoddol o gronfeydd y Bartneriaeth; 

 5.3 Risgiau o ran atebolrwydd: sef y costau posibl sy'n deillio o bartïon sydd wedi dioddef colled neu 

  niwed oherwydd newid yn yr hinsawdd yn gofyn am iawndal gan y rhai y maent yn eu dwyn yn  

  gyfrifol.  

6 Mae'r polisi hwn yn amlinellu sut y bydd y Bartneriaeth yn mynd i'r afael â gofynion yr Awdurdodau 

Cyfansoddol o ran risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd ac yn monitro'r risgiau hyn. 

7 Caiff y polisi hwn ei adolygu gan y Bartneriaeth yn flynyddol ac, os oes angen, argymhellir newidiadau 

i'r polisi i'r Cydbwyllgor a'r Gweithgor gytuno arnynt. Yn rhan o'r broses adolygu flynyddol, bydd y 

Bartneriaeth yn ystyried y risgiau esblygol i'r Awdurdodau Cyfansoddol a gofynion yr Awdurdodau. 

8 Bydd y polisi hwn yn ystyried Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi 

Cronfeydd) 2016 ac unrhyw ganllawiau perthnasol a ddarperir gan Fwrdd Cynghori'r Cynllun ("y 

Bwrdd Cynghori"), Y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, Y Panel Rhynglywodraethol 
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ar y Newid yn yr Hinsawdd. Bydd y polisi’n nodi canllawiau Llywodraeth Cymru a Deddf Lles 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

9 Wrth gynnal y polisi hwn a gweithredu arno, bydd y Bartneriaeth yn cynnal trafodaethau parhaus â'i 

Weithredwr, ei Rheolwyr Buddsoddi a’i Chynghorydd Goruchwylio. Bydd y Bartneriaeth hefyd yn 

gofyn am sylwadau gan drydydd partïon pan fo'n briodol. 

Credoau 

10 Mae'r Bartneriaeth wedi sefydlu cyfres o gredoau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Mae’r rhain yn sail i 

sut y mae’n ymdrin â'r risg bosibl sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd, a'r dull y mae'n ei ddarparu i'r 

Awdurdodau Cyfansoddol hwyluso'r broses o reoli’r risgiau y maent hwythau yn eu hwynebu sy'n 

gysylltiedig â'r hinsawdd. Dyma gredoau'r Bartneriaeth: 

 10.1 Mae risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn systemig eu natur ac mae modd iddynt effeithio i  

  wahanol raddau ar yr enillion a delir o bob dosbarth a sector asedau. Gall effaith o'r fath fod yn  

  gadarnhaol neu'n negyddol. 

 10.2 Mae'n ddyletswydd ar y Bartneriaeth i adnabod ffynonellau posibl o risgiau sy'n gysylltiedig â'r  

  hinsawdd wrth ddatblygu unrhyw is-gronfa a/neu gaffael unrhyw wasanaeth gan ddarparwyr a, lle 

  bo angen, ceisio sicrhau y caiff risgiau o'r fath eu rheoli'n briodol a'u cyfleu i randdeiliaid. 

 10.3 Gall unrhyw ymgais i reoli a lliniaru risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd hefyd roi cyfleoedd i  

  fuddsoddwyr hirdymor fel Awdurdodau Cyfansoddol y Bartneriaeth; 

 10.4 Mae'r Bartneriaeth wedi penodi darparwr gwasanaethau ymgysylltu arbenigol i drafod ystod o  

  faterion yn uniongyrchol gyda chwmnïau y mae wedi buddsoddi ynddynt, gan gynnwys risgiau yn 

  sgil yr hinsawdd, er mwyn gwella gwerth hirdymor buddsoddiadau'r Awdurdodau Cyfansoddol o  

  fewn y Bartneriaeth. Yn rhan o'i gyfarwyddyd, bydd darparwr gwasanaeth ymgysylltu y   

  Bartneriaeth yn cydweithio â pherchnogion asedau eraill er mwyn sicrhau bod gweithgareddau  

  ymgysylltu'r Bartneriaeth mor effeithiol â phosibl. Mae'r Bartneriaeth yn credu y gall cydweithio â 

  pherchnogion asedau eraill a'i rheolwyr buddsoddi fod yn ddull effeithiol o ymgysylltu â chwmnïau 

  y buddsoddwyd ynddynt a chodi ymwybyddiaeth o faterion sy'n ymwneud â'r hinsawdd. 

Amcanion 

11 Amcan y Bartneriaeth wrth baratoi a gweithredu'r polisi hwn yw: 

 11.1 dangos i'w randdeiliaid bod y Bartneriaeth yn ystyried newid yn yr hinsawdd a'r risgiau yn sgil yr 

  hinsawdd sy'n gysylltiedig â hynny; 

 11.2 galluogi'r Awdurdodau Cyfansoddol i weithredu eu polisi eu hunain o ran risgiau yn sgil yr  

  hinsawdd ynghyd â’u targedau ac uchelgeisiau o ran yr hinsawdd 

 11.3 amlinellu'n ffurfiol y gweithredu y bydd rhanddeiliaid yn dwyn y Bartneriaeth i gyfrif amdano. 

12 O ran newid yn yr hinsawdd, amcan y Bartneriaeth ei hun yw lleihau'n gynyddol y tebygolrwydd y 

bydd risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn effeithio ar werth neu berfformiad yr asedau y mae’r 

Bartneriaeth yn eu dal. 

13 Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol yn gyfrifol am eu strategaeth fuddsoddi eu hunain, gan gynnwys eu 

polisi eu hunain ar risgiau yn sgil yr hinsawdd. Bydd y Bartneriaeth yn ymgysylltu â'r Awdurdodau 

Cyfansoddol i ddeall yn llawn eu Polisïau Risg yn sgil yr Hinsawdd a’r hyn y mae angen iddynt ei 

wneud i gyflawni eu hymrwymiadau polisi. Mae'r Awdurdodau Cyfansoddol yn ymwybodol y gall fod 

costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r ffaith bod y Bartneriaeth yn hwyluso'r buddsoddiadau hyn. Bydd 

y Bartneriaeth a'r Awdurdodau Cyfansoddol yn cydweithio i ganfod atebion ymarferol i sicrhau y caiff 

risgiau yn sgil yr hinsawdd eu trafod a'u rheoli yn y ffordd fwyaf addas. 

14 Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod y bydd yr Awdurdodau Cyfansoddol yn datblygu ac yn cynnal eu 

hamcanion a'u polisïau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd. 
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Strategaeth 

15 Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod ei bod yn bosibl i risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd effeithio ar bob 

ased i ryw raddau, yn enwedig risgiau pontio, ond bod y math o sector, daearyddiaeth, ansicrwydd 

polisi ac amserlenni buddsoddi yn allweddol o ran penderfynu ar yr amlygiad i risgiau yn sgil yr 

hinsawdd. 

16 Gan gydnabod ei chynigion a’i threfniadau buddsoddi presennol, bydd y Bartneriaeth yn 

canolbwyntio'n uniongyrchol ar amlygiad i risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd o fewn ei thaliadau 

ecwiti. Fodd bynnag, bydd y Bartneriaeth yn ystyried risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd mewn 

dosbarthiadau eraill o asedau, er enghraifft incwm sefydlog, os bydd amgylchiadau'n caniatáu neu'n 

ei gwneud yn ofynnol iddi wneud hynny. Bydd y Bartneriaeth yn ceisio darparu atebion i risgiau yn sgil 

yr hinsawdd ym mhob un o’i his-gronfeydd, gan gynnwys asedau'r farchnad breifat. 

17 Bydd y Bartneriaeth yn darparu amrywiaeth o is-gronfeydd ac atebion gweithredu sy'n caniatáu i'r 

Awdurdodau Cyfansoddol gyflawni eu targedau lleihau carbon eu hunain. 

18 Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod pwysigrwydd monitro amlygiad i risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd 

mewn ffyrdd gwahanol. Un ffordd y bydd y Bartneriaeth yn hwyluso hyn yw trwy fonitro amlygiad pob 

is-gronfa i risg carbon i sicrhau bod yr holl wybodaeth ar gael i'r Awdurdodau Cyfansoddol. Bydd y 

Bartneriaeth yn archwilio’r ffordd orau o asesu amlygiad i risgiau yn sgil yr hinsawdd ar gyfer pob is-

gronfa. Mae'r Bartneriaeth yn credu y gall cyflenwyr allanol fod yn ffordd gost-effeithiol o wella ei gallu 

i asesu amlygiad i risgiau yn sgil yr hinsawdd. Caiff dadansoddiad o'r hyn y mae cyflenwyr presennol 

yn ei gynnig ei gynnal ar ôl cymeradwyo'r polisi hwn ac o leiaf yn flynyddol wedi hynny. Os caiff cyflenwr 

addas ei ganfod, caiff ei benodi. 

 

19 Bydd y Bartneriaeth yn ystyried rhinweddau cynnal dadansoddiad o sefyllfaoedd ynghylch effaith 

economaidd bosibl risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd ac yn ceisio ffyrdd o gydweithio â darparwyr i 

rannu gwybodaeth am hyn â’r holl Awdurdodau Cyfansoddol. Fodd bynnag, mae'r Bartneriaeth yn nodi 

bod hwn yn faes esblygol, ac mae dadansoddiad o'r fath yn ei ddyddiau cynnar. Bydd y Bartneriaeth 

yn ymdrechu i’w gwneud yn haws dadansoddi sut y bydd sefyllfaoedd o ran hinsawdd yn effeithio ar 

holl asedau’r Bartneriaeth fel ffurf ychwanegol o asesu risgiau yn sgil yr hinsawdd i gefnogi'r 

Awdurdodau Cyfansoddol i ymgorffori'r asesiad hwn i'w strategaethau ariannu a buddsoddi. 

 

20 Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod bod hyfforddiant ac addysg yn hanfodol er mwyn sicrhau canlyniadau 

da i'w rhanddeiliaid a bydd yn dyrannu adnoddau i sicrhau ei bod yn ymgymryd â hyfforddiant ac 

addysg reolaidd ar risgiau yn sgil yr hinsawdd. Mae'r Bartneriaeth wedi ymrwymo i gynnal o leiaf un 

sesiwn hyfforddi flynyddol yn ymwneud â risgiau yn sgil yr hinsawdd ar gyfer ei holl randdeiliaid. Mae'r 

Bartneriaeth yn datblygu cynllun hyfforddi blynyddol ar y cyd â’r awdurdodau lleol, a dyma’r dull y 

mae'r Bartneriaeth yn ei ddefnyddio o fesur gofynion hyfforddiant ei randdeiliaid o ran risgiau yn sgil yr 

hinsawdd.  

Gweithredu 

21 Mae sut y mae’r Bartneriaeth yn dewis rheolwyr wedi'i nodi yn ei Pholisi Buddsoddi Cyfrifol. Mae gan 

Reolwyr Buddsoddi is-gronfa y Bartneriaeth gyfrifoldeb dirprwyedig am herio’r rheolwyr ynghylch sut y 

maent yn ystyried risgiau yn sgil yr hinsawdd yn rhan o’i phroses dethol rheolwyr. 

22 Mae'r Bartneriaeth yn disgwyl i'r Rheolwr Buddsoddi sicrhau bod yr holl reolwyr gweithredol sylfaenol 

yn ymgorffori'r ystyriaeth o risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd i’w proses fuddsoddi ac i herio 

rheolwyr sylfaenol yn rheolaidd i ddangos tystiolaeth o sut y maent yn gweithredu. 

23 Bydd y Bartneriaeth yn gweithio gyda'i Rheolwyr Buddsoddi i sicrhau eu bod yn ystyried ac yn 

cynnwys risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn eu prosesau buddsoddi. Mae'r Bartneriaeth yn 
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cydnabod bod rheolaeth effeithiol o risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd o fewn portffolios yn bwysig 

o ran sicrhau eu bod yn cyd-fynd â nodau cytundeb hinsawdd Paris ac y bydd pob Rheolwr 

Buddsoddi yn gyfrifol am ei ddull ei hun ac yn ymgorffori risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd i’w 

proses fuddsoddi a gaiff ei hasesu a'i gwerthuso wrth eu penodi. Bydd y Bartneriaeth, o leiaf yn 

flynyddol, yn adolygu dull y Rheolwr Buddsoddi i sicrhau ei fod yn briodol o hyd. 

24 Nodir dull y Bartneriaeth o ymdrin â stiwardiaeth yn eu Polisi Buddsoddi Cyfrifol. Bydd y Bartneriaeth 

yn pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu ar risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd i’r sawl sy’n darparu ei 

wasanaethau pleidleisio ac ymgynghori. Yn benodol, bydd y Bartneriaeth yn annog ei darparwr 

gwasanaeth ymgysylltu i ymgysylltu â chwmnïau y buddsoddwyd ynddynt ar faterion sy'n ymwneud 

â'r hinsawdd, gan gynnwys cynnydd yn y datgeliadau ynghylch risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd 

gan gwmnïau i fuddsoddwyr. 

25 Mae'r Bartneriaeth yn ffurfio ei Pholisi Pleidleisio ei hun a chyfres o egwyddorion ymgysylltu a fydd yn 

amlinellu sut y bydd yn defnyddio ei hawl i bleidleisio a sut y bydd yn ymgysylltu â chwmnïau y 

buddsoddwyd ynddynt. Mae darparwr gwasanaeth pleidleisio trwy ddirprwy y Bartneriaeth yn gyfrifol 

am gyflawni'r polisïau hyn ar ran y Bartneriaeth. 

Monitro/Adrodd 

26 Bob chwarter bydd y Bartneriaeth yn monitro pa mor agored i risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yw 

ei his-gronfeydd ecwiti, gan ystyried metrigau a all gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, amlygiad i 

gynhyrchwyr tanwydd ffosil a chronfeydd carbon; dwysedd carbon cyffredinol a sut y mae hyn yn cyd-

daro ag ystyriaethau hinsawdd y dyfodol. Bydd y Bartneriaeth yn monitro newidiadau yn arferion y 

farchnad er mwyn sicrhau bod y Bartneriaeth yn gwbl ymwybodol o newidiadau mewn arferion gorau 

a dichonoldeb monitro risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd o fewn ei his-gronfeydd di-ecwiti o leiaf yn 

flynyddol. 

27 Bydd y Bartneriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i'w Rheolwyr Buddsoddi fonitro yr amlygiad i risg sy'n 

gysylltiedig â'r hinsawdd a chrynhoi’r canlyniadau yn eu hadroddiadau chwarterol. Bydd y 

Bartneriaeth hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Reolwyr Buddsoddi gynnwys metrigau o'r fath yn eu 

hadroddiadau chwarterol i Awdurdodau Cyfansoddol. Fel y nodwyd, bydd y Bartneriaeth yn disgwyl 

i'w Rheolwyr Buddsoddi ecwiti fonitro hyn i ddechrau, gyda'r disgwyliad y bydd ei Rheolwyr Buddsoddi 

di-ecwiti yn darparu'r wybodaeth hon cyn gynted ag y bo amgylchiadau yn caniatáu hynny o ran 

lansio is-gronfeydd a datblygiadau’r farchnad. 

28 Darparwr pleidleisio trwy ddirprwy ac ymgysylltu y Bartneriaeth fydd yn gyfrifol am gynhyrchu 

adroddiadau chwarterol a blynyddol o weithgareddau pleidleisio ac ymgysylltu'r Bartneriaeth. Bydd yr 

adroddiadau yn dangos sut y mae'r Bartneriaeth wedi ymgysylltu a phleidleisio mewn modd sy’n 

rheoli risgiau yn ymwneud â'r hinsawdd. 

29 Mae gan y Bartneriaeth uchelgais i adrodd ar gynnydd o ran yr hyn a wnaed i fynd i'r afael â risgiau 

yn sgil yr hinsawdd yn unol â'r fframwaith a osodwyd gan y Tasglu ar gyfer Datgeliadau Ariannol sy'n 

Ymwneud â Hinsawdd. Mae'r Bartneriaeth yn bwriadu mai ei hadroddiad cyntaf fydd hwnnw yn 

ymwneud â’r flwyddyn ariannol 2020/21. 

Tryloywder 

30 Bydd y Bartneriaeth yn annog, trwy ei chynrychiolwyr, yr holl gwmnïau y mae wedi buddsoddi ynddynt 

i ddatgelu yn unol â gofynion y Tasglu ar gyfer Datgeliadau Ariannol sy'n Ymwneud â Hinsawdd. 

31 Yn flynyddol, bydd y Bartneriaeth yn paratoi ac yn cyhoeddi adroddiad a fydd yn rhoi manylion yr hyn 

a wnaed i gyflawni'r polisi hwn a'r canlyniadau a gafwyd. 

             Mehefin 2020 
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Atodiad F - Polisi Pleidleisio 
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Atodiad G - Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol - 

Cylch Gorchwyl 

Cylch Gorchwyl Is-grŵp Buddsoddi Cyfrifol Partneriaeth Pensiynau Cymru ("y Grŵp) 

1. Rôl y Grŵp yw cefnogi datblygiad a gweithrediad polisïau buddsoddi cyfrifol a newid hinsawdd y 

Bartneriaeth (PPC).  I'r perwyl hwn, bydd y Grŵp yn: 
 

1.1 Llunio Cynllun Gwaith Buddsoddi Cyfrifol PPC Blynyddol fydd yn gadael i PPC fwrw ymlaen â'i 
amcanion BC; 

1.2 Gweithio gyda rheolwyr buddsoddi penodedig PPC, y darparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu, 
ymgynghorwyr a darparwyr gwasanaeth eraill i sicrhau y gellir gweithredu polisïau buddsoddi 
cyfrifol a newid hinsawdd yn effeithiol; 

1.3 Datblygu arferion i fonitro ac adrodd am faterion buddsoddi cyfrifol i gyflawni ymrwymiadau 
PPC tuag at ei ran-ddeiliaid; 

1.4 Monitro gweithgarwch buddsoddi cyfrifol, gan gynnwys metricsau ESG a chofnodion pleidleisio 
ac ymgysylltu a darparu neu gyfarwyddo her fel bo'r angen;  

1.5 Ystyried datblygiadau'r farchnad a rheoleiddio i sicrhau bod arferion gorau yn medru cael eu 
hystyried gan PPC; ac 

1.6 Ymgysylltu â Chronfeydd CPLlL, Pŵl CPLlL, Perchnogion Ased a phartïon eraill fel bo angen er 
mwyn cyflawni nodau PPC ar gydweithio.  

1.7 Cynrychioli PPC ar faterion BC, gan gynnwys gweithredu fel llefarydd mewn fforymau allanol.  

 

2. Bydd y Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o leiaf tri Awdurdod Cyfansoddol yn ogystal â chynrychiolwyr 
o'r Awdurdod Lletya a'r Ymgynghorydd Trosolwg. 
 

3. Bydd y Grŵp yn cysylltu â'r Awdurdod Lletya ac yn ei gynorthwyo ar weinyddiaeth, cynnydd a 
gweithrediad pob mater BC. 
 

4. Bydd y Grŵp yn penodi Cadeirydd o'i aelodaeth, bydd y rôl hwn yn cael ei adolygu bob dwy flynedd. 
 

5. Bydd y Grŵp yn cynnal o leiaf pedwar cyfarfod bob blwyddyn ond bydd yn cwrdd mor aml ag y 
boangen er mwyn bwrw ymlaen â'i amcanion. 

 

6. Gall y Grŵp wahodd cynrychiolwyr o bartïon eraill i fynychu cyfarfodydd er mwyn cefnogi cyflawniad 
ei amcanion. 
 

7. Bydd y Grŵp yn adrodd i'r GS a'r CBLl ac yn eu cynghori ar unrhyw newidiadau i bolisïau PPC neu i'r 
dull gweithredu a allai fod yn angenrheidiol i sicrhau y gellir bodloni nodau PPC.  
 

8. Bydd y Grŵp yn cynnal adolygiad blynyddol o'i rôl a'i gylch gorchwyl ac yn cyflwyno unrhyw 
addasiadau neu ddiwygiadau i'r GC er cymeradwyaeth. 

 

Hydref 2020 
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Atodiad H - Polisi Gwrthdaro Buddiannau a 
Gweithdrefn 

 

Polisi Gweithdrefnau a Gwrthdaro Buddiannau ("y Polisi") 

 

Cyflwyniad 

1. Mae'r polisi hwn yn amlinellu’r egwyddorion y disgwylir i'r Cydbwyllgor Llywodraethu ("y 
Cydbwyllgor"), y Gweithgor Swyddogion ("y Gweithgor"), yr Awdurdod sy’n Lletya, y cyfeirir atynt 
gyda’i gilydd fel "Personél Partneriaeth Pensiwn Cymru", ynghyd â chynghorwyr a chyflenwyr ("y 
Darparwyr") eu dilyn at ddiben adnabod, rheoli a monitro achosion o wrthdaro buddiannau mewn 
cysylltiad â'r ddyletswydd y maent yn ei chyflawni ar gyfer Partneriaeth Pensiwn Cymru ("y 
Bartneriaeth"). 

2. Bu’n rhaid i Awdurdodau Cyfansoddol y Bartneriaeth adnabod, rheoli a monitro achosion o wrthdaro 
buddiannau erioed. Mae'r broses o gyfuno cronfeydd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wedi 
golygu bod yn rhaid i Bartneriaeth Pensiynau Cymru hefyd ymdrin â gwrthdaro buddiannau. Nid yw 
hyn ond yn adlewyrchu'r ffaith y bydd gan Bersonél a Darparwyr y Bartneriaeth amrywiaeth o 
swyddogaethau a chyfrifoldebau eraill, er enghraifft fel aelodau o Gynlluniau yr Awdurdodau 
Cyfansoddol neu fel cynghorwr i fwy nag un o Awdurdodau Cyfansoddol y Bartneriaeth. 

3. Mae gan y Bartneriaeth ddyletswydd ymddiriedol a chyfreithiol i weithredu er budd rhanddeiliaid a 
buddiolwyr y Bartneriaeth, ond nid yw hyn yn atal Personél a Darparwyr y Bartneriaeth rhag bod â 
swyddogaethau neu gyfrifoldebau eraill a allai arwain at wrthdaro buddiannau. Mae'n bwysig y dilynir 
egwyddorion llywodraethu da ac y gweithredir polisi gweithdrefnau a gwrthdaro buddiannau, fel hwn, i 
amlinellu sut y caiff gwrthdaro ei adnabod, ei reoli a'i fonitro, 

4. Amcan y Bartneriaeth wrth baratoi a gweithredu'r polisi hwn yw gallu: 

4.1 dangos ei ymrwymiad i adnabod, rheoli a monitro achosion o wrthdaro buddiannau. 

4.2 glynu wrth gred y Bartneriaeth y bydd llywodraethu a thryloywder da yn sicrhau canlyniadau 
 gwell i randdeiliaid y Bartneriaeth. 

4.3 parhau â gwaith y Bartneriaeth i greu fframwaith gwneud penderfyniadau a llywodraethu sy'n  
 canolbwyntio ar sicrhau'r canlyniadau gorau i randdeiliaid y Bartneriaeth. 

5. Mae'r Bartneriaeth wedi mabwysiadu diffiniad o wrthdaro buddiannau sy'n cynnwys gwrthdaro posibl, 
tybiedig a gwirioneddol. Mae'r Bartneriaeth yn deall efallai na fydd yn bosibl adnabod, rheoli a monitro 
pob gwrthdaro buddiannau posibl a thybiedig, fodd bynnag, bydd yn ymdrechu i adnabod, rheoli a 
monitro’r achosion hyn o wrthdaro pan fo’n bosibl. 

6. Mae’r Bartneriaeth yn cydnabod bod methiant i reoli achosion o wrthdaro buddiannau yn peri risgiau 
materol i'r Bartneriaeth, a gall canlyniadau hyn gynnwys penderfyniadau nad ydynt er budd 
rhanddeiliaid y Bartneriaeth, effaith negyddol ar enw da y Bartneriaeth, a chyfeirio i gyrff rheoleiddio. 
Mae sawl elfen y mae angen cadw golwg arnynt a'u rheoli er mwyn gallu gweithredu'r polisi hwn yn 
llwyddiannus. Mae'r rhain yn cynnwys: 

6.1 Cyfathrebu'r cyfrifoldebau a amlinellir yn y polisi hwn mewn modd effeithiol. 

6.2 Adnabyddiaeth a pherchenogaeth glir o'r swyddogaethau a amlinellir yn y polisi hwn. 

6.3 Hyfforddiant a dealltwriaeth addas o'r swyddogaethau a'r cyfrifoldebau a amlinellir yn y polisi 
 hwn. 

7. Mae'r Polisi hwn wedi'i gynllunio i roi arweiniad i Bersonél a Darparwyr y Bartneriaeth, a’i ddiben yw 
sicrhau nad yw Personél a Darparwyr y Bartneriaeth yn gweithredu'n amhriodol. Datblygwyd y Polisi 
hwn gan y Bartneriaeth mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau Cyfansoddol. Mae rhestr o Bersonél a 
Darparwyr y Bartneriaeth ar gael i'r cyhoedd ar wefan y Bartneriaeth. 
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8. Mae'r Polisi hwn yn adlewyrchu cred y Bartneriaeth y bydd llywodraethu da a mwy o dryloywder yn 
gwella'r broses o wneud penderfyniadau ac yn esgor ar ganlyniadau gwell ar gyfer rhanddeiliaid y 
Bartneriaeth. Mae'n rhaid i'r Bartneriaeth geisio bod yn ymwybodol o achosion o wrthdaro buddiannau 
a sicrhau bod gweithdrefnau ar waith i'w rheoli. Mae'r Polisi hwn yn amlinellu'r gweithdrefnau y mae'r 
Bartneriaeth wedi eu mabwysiadu i wneud hyn. 

9. Bydd yr Awdurdod sy’n Lletya yn gyfrifol am fonitro gwrthdaro buddiannau a sicrhau bod holl Bersonél 
a Darparwyr y Bartneriaeth yn ymwybodol o'r polisi hwn ac yn ei ddilyn. Bydd yr Awdurdod sy’n Lletya 
yn casglu datganiadau o wrthdaro at ei gilydd ac yn llunio a chadw cofrestr gwrthdaro buddiannau.  

10. Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod bod hyfforddiant ac addysg yn hanfodol er mwyn sicrhau canlyniadau 
da a bydd yn dyrannu adnoddau i sicrhau ei bod yn ymgymryd â gweithgareddau hyfforddiant ac 
addysg rheolaidd ynglŷn ag adnabod, rheoli a monitro achosion o wrthdaro buddiannau. 

11. Sylwch fod y Polisi hwn yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar wrthdaro buddiannau a allai ddeillio o’r 
gwaith y mae Personél neu Ddarparwyr y Bartneriaeth yn ei wneud ar ran y Bartneriaeth. Mae 
Awdurdodau Cyfansoddol y Bartneriaeth yn parhau i fod yn gyfrifol am reoli'r gwrthdaro buddiannau y 
gallai Personél neu Ddarparwyr y Bartneriaeth eu hwynebu wrth wneud gwaith ar lefel Awdurdod 
Cyfansoddol. Yn ogystal â bodloni gofynion a disgwyliadau'r Polisi hwn, dylai Personél a Darparwyr y 
Bartneriaeth barhau i lynu wrth unrhyw bolisïau eraill o reoli gwrthdaro buddiannau y maent yn rhwym 
wrthynt. Gall hyn gynnwys polisïau cwmni neu Awdurdod Cyfansoddol neu godau ymddygiad 
perthnasol eraill. 

12. Caiff Polisi Gweithdrefnau a Gwrthdaro Buddiannau y Bartneriaeth ei adolygu'n ffurfiol gan y 
Gweithgor Swyddogion yn flynyddol a'i ddiweddaru os bydd angen. Fodd bynnag, gellir adolygu neu 
ddiwygio’r Polisi yn amlach os bydd angen i'r Bartneriaeth ystyried canllawiau neu reoliadau 
perthnasol. Bydd Polisi y Bartneriaeth yn eitem flynyddol ar agenda’r Cydbwyllgor Llywodraethu, a 
bydd hyn yn sicrhau bod y Bartneriaeth yn darparu tryloywder llwyr ynglŷn â gwrthdaro buddiannau o 
leiaf unwaith y flwyddyn. 

Diffinio a Dehongli 

13. Mae'r Bartneriaeth, wrth lunio'r Polisi hwn, wedi dilyn yr egwyddor sylfaenol o wrthdaro buddiannau – 
ni ddylai dyn roi ei hun mewn sefyllfa lle mae gwrthdaro rhwng dyletswydd a buddiant neu lle mae ei 
ddyletswydd i un yn gwrthdaro â'i ddyletswydd i rywun arall oni chaiff ei awdurdodi'n benodol (Achos 
yn yr Uchel Lys – Setliad Re Thompson [1986]). 

14. Mae'r Bartneriaeth wedi mabwysiadu diffiniad Deddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 o 
wrthdaro buddiannau, sy'n datgan bod gwrthdaro buddiannau yn fuddiant ariannol neu o fath arall 
sy'n debygol o ddylanwadu ar y modd y mae rhywun yn arfer ei swyddogaethau. 

15. Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod y gall gwrthdaro buddiannau ddigwydd pan fydd gan Bersonél neu 
Ddarparwr y Bartneriaeth gyfrifoldeb neu ddyletswydd ymddiriedol yn y broses o weithredu, gwneud 
penderfyniadau neu reoli'r Bartneriaeth, ond y mae ganddo hefyd: 

15.1 Fuddiant personol neu gorfforaethol ar wahân, a all fod yn ariannol neu beidio o ran ei natur 

15.2 Cysylltiad arall â’r mater a allai arwain at wrthdaro posibl â'i brif gyfrifoldeb i’r Bartneriaeth. 
 Gallai'r buddiant hwn fod oherwydd cysylltiad a gall fod oherwydd bod gan aelod o'r teulu neu 
 gydweithiwr rwymedigaeth neu fuddiant 

Polisi a Gweithdrefn 

16. Er mwyn i'r Polisi hwn weithio mae Personél a Darparwyr y Bartneriaeth wedi cytuno bod yn rhaid 
iddynt: 

16.1 gydnabod gwrthdaro buddiannau a allai fod ganddynt; 

16.2 bod yn agored â'i gilydd ynglŷn ag unrhyw wrthdaro buddiannau a allai fod ganddynt; 

16.3 mabwysiadu atebion ymarferol; a 

16.4 chynllunio ymlaen llaw a chytuno ar sut y byddant yn rheoli unrhyw wrthdaro buddiannau sy'n 
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 codi. 

17. Gan gadw'r amcanion hyn mewn cof, mae'r Bartneriaeth wedi mabwysiadu'r weithdrefn ganlynol er 
mwyn sicrhau tryloywder llwyr a chaniatáu ar gyfer cadw cofnod manwl o unrhyw wrthdaro 
buddiannau o fewn y Bartneriaeth: 

17.1 Bydd holl Bersonél y Bartneriaeth yn darparu, pan y’u penodir, ac unwaith y flwyddyn wedi 
 hynny, ddatganiad o fuddiant a phartïon cysylltiedig a gaiff wedyn ei gadw ac a fydd ar gael yn 
 rhwydd i holl Bersonél y Bartneriaeth ei weld ar borth dogfennau'r Bartneriaeth. Bydd angen i 
 Bersonél y Bartneriaeth roi gwybod i'r Awdurdod sy’n Lletya ar unwaith os bydd unrhyw newid yn 
 yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn eu datganiad, a bydd yn rhaid iddynt hefyd ddarparu 
 cadarnhad ysgrifenedig o'r newidiadau. Ar ddechrau cyfarfodydd y Cydbwyllgor Llywodraethu 
 bydd yn rhaid i bob Aelod o'r Cydbwyllgor ddatgan yn ffurfiol unrhyw wrthdaro buddiannau sydd 
 ganddynt. Bydd yn rhaid i bob aelod arall o Bersonél a Darparwyr y Bartneriaeth hefyd ddatgan 
 unrhyw wrthdaro sy'n gysylltiedig ag unrhyw eitem sydd ar agenda'r cyfarfod. Bydd yn rhaid i’r 
 rhai sy’n bresennol yng nghyfarfodydd y Gweithgor Swyddogion ddatgan a yw eu datganiadau yr 
 un fath â’r cyfarfod diwethaf, ac fe wneir hyn ar ddechrau pob cyfarfod y Gweithgor. 

17.2 Os oes unrhyw aelodau o Bersonél y Bartneriaeth o’r farn bod ganddyn nhw, neu aelod arall o 
 gymuned y Bartneriaeth, achos o wrthdaro buddiannau yn ymwneud â phwnc penodol, mae’n 
 rhaid iddynt roi gwybod i’r Swyddog Monitro, fel y gellir ceisio cyngor. Trwy wneud hyn, gellir 
 gwneud nodyn yn y cofnodion o’r gwrthdaro buddiannau a'r hyn a wnaed. Gwneir cofnod hefyd 
 yng nghofrestr gwrthdaro buddiannau y Bartneriaeth. 

17.3 Os oes unrhyw aelodau o Bersonél y Bartneriaeth o’r farn bod ganddyn nhw, neu aelod arall o 
 gymuned y Bartneriaeth, achos o wrthdaro buddiannau sydd wedi codi rhwng cyfarfodydd, dylent 
 roi gwybod i’r Awdurdod sy’n Lletya ar y cyfle cyntaf. Dylid darparu cadarnhad ysgrifenedig 
 hefyd. Bydd yr Awdurdod sy’n Lletya yn rhoi gwybod am y gwrthdaro i Bersonél y Bartneriaeth. 
 Gwneir cofnod yng Nghofrestr Gwrthdaro Buddiannau y Bartneriaeth hefyd. 

17.4 Bydd yn ofynnol i Ddarparwyr y Bartneriaeth roi manylion i'r Awdurdod sy’n Lletya am eu  
 gweithdrefn rheoli gwrthdaro neu eu cod ymarfer proffesiynol. Rhoddir copi o'r polisi hwn i 
 Ddarparwyr pan gânt eu penodi. 

17.5 Mae'n ofynnol i Ddarparwyr y Bartneriaeth gadarnhau y byddant yn datgelu i'r Awdurdod sy’n 
 Lletya unrhyw wrthdaro buddiannau a allai godi, gan gynnwys unrhyw ymrwymiadau trydydd parti 
 cysylltiedig. 

17.6 Gall unrhyw aelodau o Bersonél y Bartneriaeth a Darparwyr y Bartneriaeth nodi gwybodaeth y 
 credant na ddylid ei rhannu y tu allan i'r Bartneriaeth a hysbysu’r Awdurdod sy’n Lletya. Gall hyn 
 ymwneud ag unrhyw wybodaeth gyfrinachol neu sensitif megis ar gyfer penodiadau rheolwyr 
 posibl diwygiadau i strategaethau buddsoddi neu ddatganiadau personol o wrthdaro. Yna bydd yr 
 Awdurdod sy’n Lletya yn cynghori Personél y Bartneriaeth, gan ofyn iddynt benderfynu sut i fwrw 
 ymlaen. 

18. Bydd y Bartneriaeth yn ceisio rheoli gwrthdaro buddiannau mewn ffordd deg a chytbwys. Mae'r 
Bartneriaeth wedi rhoi proses uwchgyfeirio pedwar cam ar waith er mwyn rheoli yn effeithiol unrhyw 
wrthdaro buddiannau a ganfuwyd y mae angen eu rheoli ymhellach: 

18.1 Gall y Bartneriaeth ofyn am ragor o fanylion am y gwrthdaro buddiannau perthnasol er mwyn 
 sicrhau y deellir natur ac effaith bosibl hynny yn llawn. 

18.2 Os oes angen, bydd y Bartneriaeth yn gofyn i'r Personél neu'r Darparwr perthnasol ymatal neu 
 eithrio ei hun yn wirfoddol o’r mater y mae eu buddiannau yn gwrthdaro ag ef. 

18.3 Os yw'r Personél neu'r Darparwr perthnasol yn amharod i ymatal neu eithrio ei hun, bydd y 
 Bartneriaeth yn sicrhau y caiff y Personél neu'r Darparwr perthnasol e eithrio o'r mater y mae ei 
 fuddiannau yn gwrthdaro ag ef. 

18.4 Os bydd yr holl ymdrechion blaenorol yn methu, gall y Bartneriaeth ofyn i Bersonél neu 
 Ddarparwr perthnasol y Bartneriaeth ymddiswyddo. 
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Bydd proses uwchgyfeirio pedwar cam y Bartneriaeth yn addas yn y rhan fwyaf o achosion. Fodd bynnag, 

mae'n bosibl y cyfyd sefyllfaoedd pan fo angen elfen o hyblygrwydd. Yn yr achosion hyn, bydd y Bartneriaeth 

yn defnyddio'i disgresiwn i sicrhau y caiff y gwrthdaro perthnasol ei reoli'n gyflym ac yn effeithiol. Er enghraifft, 

efallai ei bod yn amlwg o'r cychwyn cyntaf mai dim ond drwy ymddiswyddiad y Personél neu'r Darparwr 

perthnasol o'r Bartneriaeth y gellir rheoli gwrthdaro buddiannau yn effeithiol. 

Canllawiau a Deddfwriaeth 

19. Mae'r Bartneriaeth yn nodi nad oes deddfwriaeth benodol wedi ei darparu hyd yma gan y Llywodraeth 
ynglŷn â rheoli'r achosion o wrthdaro buddiannau a allai ddeillio o gyfuno cronfeydd y Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol. Fodd bynnag, wrth lunio'r polisi hwn mae'r Bartneriaeth wedi ystyried ac 
ymgorffori'r canllawiau a'r rheoliadau canlynol, ac mae llawer o’r rhain wedi'u bwriadu ar gyfer y 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a’r Cynllun Pensiwn Sector Preifat, ond sydd yr un mor berthnasol 
i gronfeydd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 

20. Mae Deddf Pensiynau'r Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 yn canolbwyntio ar Fyrddau Pensiynau, ond 
wrth lunio'r polisi hwn mae'r Bartneriaeth wedi pwyso ar y canllawiau canlynol o’r Ddeddf: Mae’n rhaid 
i'r Bartneriaeth; 

20.1 Fod yn fodlon, adeg penodi, nad oes gan Bersonél y Bartneriaeth unrhyw wrthdaro buddiannau 
 na ellir ei reoli a’i fonitro yn briodol. 

20.2 Bod yn fodlon o bryd i'w gilydd nad oes gan unrhyw Bersonél y Bartneriaeth wrthdaro 
 buddiannau na ellir ei reoli a’i fonitro yn briodol. 

20.3 Ei gwneud hi’n ofynnol i Bersonél y Bartneriaeth, neu unigolyn a benodir maes o law, roi i'r 
 Bartneriaeth yr wybodaeth berthnasol y mae’n rhesymol gofyn amdani i'r Bartneriaeth fod yn 
 fodlon ar bwyntiau 20.1 ac 20.2. 

Sylwer bod rheoliad 108 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 yn cymhwyso gofynion 

Deddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 

21. Bydd y Bartneriaeth yn parhau i ymgysylltu â'r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol a 
Bwrdd Cynghori’r Cynllun ac yn ystyried unrhyw ganllawiau perthnasol mewn cysylltiad â gwrthdaro 
buddiannau a'r broses o reoli'r rhain yn effeithiol. Bydd y Bartneriaeth yn diweddaru'r polisi hwn pan 
fydd angen er mwyn sicrhau ei fod yn gydnaws â chanllawiau perthnasol. 

22. Mae'r Bartneriaeth yn cydnabod bod yn rhaid i aelodau etholedig Awdurdodau Cyfunol ystyried yn 
briodol 'Deg Egwyddor Arweiniol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru' wrth gyflawni eu 
swyddogaeth ddynodedig. Yn unol â chanllawiau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae'r Bartneriaeth 
yn disgwyl i holl Bersonél y Bartneriaeth fod yn ymwybodol o'r deg egwyddor ac i gydnabod 
pwysigrwydd ac arwyddocâd yr egwyddorion hyn wrth ymgymryd â gwaith ar ran y Bartneriaeth. 
Mae'r Bartneriaeth wedi ystyried yr egwyddorion hyn wrth lunio'r Polisi hwn ac mae'n nodi ei bod hi’n 
bwysig i Bersonél y Bartneriaeth fabwysiadu'r egwyddorion hyn i sicrhau y gweithredir y Polisi hwn yn 
effeithlon: 

22.1 Anhunanoldeb 

22.2 Gonestrwydd 

22.3 Uniondeb a phriodoldeb 

22.4 Dyletswydd i gynnal y gyfraith 

22.5 Stiwardiaeth 

22.6 Gwrthrychedd wrth wneud penderfyniadau 

22.7 Cydraddoldeb a pharch 

22.8 Diffuantrwydd 
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22.9 Atebolrwydd 

22.10 Arweinyddiaeth 

23. Mae'r Rheoleiddiwr Pensiynau wedi darparu canllawiau i helpu i reoli gwrthdaro buddiannau mewn 
nifer o godau ymarfer a chanllawiau a gyhoeddwyd ers mis Ebrill 2005, gan gynnwys ei ganllawiau ar 
wrthdaro buddiannau. Roedd Adran 90A. 2G o Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 yn 
datgan y byddai'n ofynnol i'r Rheoleiddiwr Pensiynau gyhoeddi cod ymarfer yn ymwneud â gwrthdaro 
buddiannau. Lluniodd y Rheoleiddiwr Pensiynau ddogfen Canllawiau Gwrthdaro Buddiannau. Mae’r 
Bartneriaeth yn cydnabod bod y canllawiau hyn wedi’u llunio â golwg ar Fyrddau Pensiynau, ond 
ystyriwyd yr egwyddorion cyffredinol a'r canllawiau wrth ddatblygu'r cod hwn. Rhoddwyd dogfen 
Canllawiau Gwrthdaro Buddiannau y Rheoleiddiwr i bob aelod o'r Bartneriaeth ac mae modd ei gweld 
trwy fynd i gyfleuster storio dogfennau ar-lein y Bartneriaeth. Gellir dod o hyd i'r codau a'r canllawiau 
ar wefan y rheoleiddiwr - www.thepensionsregulator.gov.uk 

24. Mae adroddiad y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar Egwyddorion 
Llywodraethu Cyfuno Buddsoddiadau ar gyfer Awdurdodau Gweinyddu y Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol yn nodi y bydd dechrau cyfuno cronfeydd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn 
cael effaith sylweddol ar swyddogaethau Aelodau pwyllgor, cynrychiolwyr, swyddogion a chynghorwyr 
y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen i ddiweddaru polisïau 
gwrthdaro buddiannau i adlewyrchu'r gwrthdaro newydd a allai godi yn sgil cyfuno cronfeydd y 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Roedd y Bartneriaeth yn disgwyl i'r Personél hysbysu eu 
Hawdurdod Cyfansoddol yn rhagweithiol o unrhyw wrthdaro newydd a allai ddeillio o'u 
gweithgareddau gyda’r Bartneriaeth. Hefyd, mae'r Bartneriaeth wedi ystyried y gwrthdaro newydd a 
allai ddeillio o gyfuno cronfeydd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wrth lunio'r polisi hwn, ac mae 
wedi ceisio gweithredu polisïau a gweithdrefnau a fydd yn rheoli'r achosion hyn o wrthdaro. 

Rhagor o Wybodaeth 

25. Os oes angen rhagor o fanylion arnoch am Bolisi Gweithdrefnau a Gwrthdaro Buddiannau y 
Bartneriaeth, cysylltwch â partneriaethpensiwncymru@sirgar.gov.uk. 

Mehefin 2020 
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Atodiad I - Polisi Cyfathrebu 
 

Partneriaeth Pensiwn Cymru – Polisi Cyfathrebu   

 

Cyflwyniad 

1. Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru ("PPC") o'r farn fod cyfathrebu'n effeithiol yn fewnol ac yn allanol yn 

hanfodol os ydyw am lwyddo i gyflawni ei hamcanion. Mae PPC, fel rhan o'i hymrwymiad i'r gred hon, 

wedi cytuno i lunio a chynnal polisi cyfathrebu.  

2. Mae'r polisi cyfathrebu hwn yn egluro sut bydd PPC yn ymgymryd â'i strategaethau cyfathrebu 

mewnol ac allanol.  Mae’r cynllun yn amlinellu'r hyn a ganlyn mewn perthynas â'r Bartneriaeth:  

2.1 Cynulleidfa Darged 

2.1 Negeseuon Allweddol / Prif Ddiben  

2.2 Dull Cyfathrebu 

2.3 Cyfrifoldebau  

2.4 Y Broses Adolygu a Myfyrio  

3. Amcan PPC wrth baratoi a gweithredu'r polisi hwn yw:  

3.1 dangos ei hymrwymiad i gyfathrebu effeithiol. 

3.2 cadw at gred PPC y bydd cyfathrebu effeithiol yn fewnol ac yn allanol yn helpu'r Bartneriaeth i 

gyflawni ei hamcanion.  

3.3 rhoi gweithdrefnau a mecanweithiau ar waith i sicrhau bod PPC yn parhau i gyfathrebu a rhoi 

gwybodaeth i'w budd-ddeiliaid. 

4. Mae PPC yn cydnabod bod methiant i gyfathrebu'n effeithiol yn peri risg sylweddol i'r Bartneriaeth a 

phrif fuddiannau'r budd-ddeiliaid sy'n gysylltiedig â PPC, a gallai canlyniadau hyn gynnwys cam-

gyfathrebu, gwneud penderfyniadau gwael, ac oedi mewn amserlenni. Mae nifer o ffactorau y mae 

angen eu monitro a'u rheoli er mwyn gallu gweithredu'r polisi hwn yn llwyddiannus. Maent yn 

cynnwys:  

4.1 Cyfathrebu'n effeithiol y cyfrifoldebau a amlinellir yn y polisi hwn. 

4.2 Adnabyddiaeth a pherchnogaeth glir o'r rolau a amlinellir yn y polisi. 

4.3 Hyfforddiant addas a dealltwriaeth o'r rolau a'r cyfrifoldebau a amlinellir yn y polisi hwn. 

5. Mae'r polisi hwn wedi'i lunio i roi arweiniad a manylder i staff PPC a'i fudd-ddeiliaid. Datblygwyd y 

polisi hwn gan PPC mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau Cyfansoddol.  

6. Mae PPC yn cydnabod y bydd ei chynulleidfa, prif negeseuon, cyfrifoldebau a dulliau cyfathrebu, yn 

esblygu.  Felly, bydd PPC yn cynnal adolygiad llawn o'i Pholisi Cyfathrebu bob blwyddyn. 
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7. Bydd yr adolygiad blynyddol yn cael ei gwblhau gan y Gweithgor Swyddogion ('GS'), a diben yr 

adolygiad fydd asesu p'un a yw Polisi Cyfathrebu PPC yn parhau i fod yn briodol neu a ddylid ei 

ddiweddaru.  Yn ystod yr adolygiad blynyddol bydd y GS yn ystyried cwestiynau sydd o bosib yn 

heriol y gellid eu gofyn i PPC ac yn llunio ymatebion addas i'r cwestiynau hyn. Ar ôl cwblhau'r 

adolygiad blynyddol ar gynllun cyfathrebu PPC, bydd y GS yn cynnig addasiadau i'r cynllun i'r CBLl eu 

cymeradwyo.  

Cyfathrebu Mewnol 

8. Fel rhan o'i gynllun cyfathrebu mewnol, bydd PPC yn ceisio cyfathrebu ac ymgysylltu â'r cyrff mewnol 

a ganlyn:  

8.1   Awdurdodau Cyfansoddol  

8.2   Swyddogion 

8.3   Aelodau'r CBLl 

8.4   Aelodau’r Cynllun   

8.5   Pwyllgorau Pensiwn 

8.6   Byrddau Pensiwn  

8.7   Fforymau Pensiwn  

8.8   Cyflogwyr 

8.9   Cyflenwyr (e.e. Y Gweithredwr)  

9. Mae PPC yn cydnabod y bydd cyfathrebu mewnol yn meithrin mwy o gydweithio ymysg personél PPC 

ac yn helpu i sicrhau bod pawb yn gwbl ymwybodol ac yn gweithio'n unol â chredoau, amcanion a 

blaenoriaethau'r Bartneriaeth.   

10. Bydd gwell cyfathrebu mewnol yn caniatáu lefelau mwy o rannu gwybodaeth ymysg y Bartneriaeth ac 

yn gwella proses gwneud penderfyniadau'r Bartneriaeth.  Yn ogystal, bydd cyfathrebu mewnol yn 

gadael i PPC feithrin ei hunaniaeth a'i diwylliant unigryw ei hun, a bydd hyn yn ei galluogi i ddatblygu 

ei gweledigaeth unedig a chynllun taith ei hun ymhellach.   

11. Mae PPC wedi adnabod y dulliau a'r sianelau cyfathrebu a ganlyn fel y modd y bydd yn cyfathrebu ac 

yn ymgysylltu â'i fudd-ddeiliaid mewnol:   

11.1 Diweddariad Blynyddol PPC  

11.2   Adroddiad Blynyddol PPC 

11.3   Gwefan  

11.4   Cyfryngau Cymdeithasol (LinkedIn) 

11.5   E-byst 

11.6   Nodiadau cryno o gyfarfodydd   

11.7   Diweddariad Chwarterol gan yr Awdurdod Lletyol 
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11.8   Arolygon, Holiaduron ac Ymgynghoriadad 

11.9   Porthol dogfen fewnol   

11.10 Cyfarfodydd rhithiol bob yn ail wythnos  

11.11 Cyfarfodydd y GS  

11.12 Cyfarfodydd y CBLl  

11.13 Cyfarfodydd Is-grŵp 

11.14 Diwrnodau ymgysylltu  

11.15 Sesiynau hyfforddiant 

 

12. Mae'r tabl isod yn amlinellu pwy sy'n gyfrifol am elfennau penodol o gynllun cyfathrebu mewnol PPC:   

Tasg / Sianel Gyfathrebu:   Cyfrifoldeb:  

Diweddariad Blynyddol PPC Cadeirydd y CBLl a'r Awdurdod Lletyol 

Adroddiad Blynyddol PPC Cadeirydd y CBLl a'r Awdurdod Lletyol 

Gwefan  Yr Awdurdod Lletyol 

Cyfryngau cymdeithasol  Yr Awdurdod Lletyol 

E-byst Holl bersonél PPC   

Nodiadau cryno o gyfarfodydd   Yr Awdurdod Lletyol  

Diweddariad Chwarterol gan yr Awdurdod 

Lletyol 

Yr Awdurdod Lletyol 

Arolygon, Holiaduron ac Ymgynghoriadau Yr Awdurdod Lletyol 

Porthol dogfen fewnol   Yr Awdurdod Lletyol 

Cyfarfodydd Rhithiol bob yn ail wythnos Yr Awdurdod Lletyol / Gweithredwr / 

Ymgynghorwyr  

Cyfarfodydd y GS  Aelodau'r GS 

Cyfarfodydd y CBLl  Aelodau'r CBLl a'r GS 

Cyfarfodydd Is-grŵp Aelodau'r GS 

Diwrnodau ymgysylltu Yr Awdurdod Lletyol / Gweithredwr / Rheolwyr 

Buddsoddi  

Sesiynau Hyfforddiant Yr Awdurdod Lletyol 

 

Cyfathrebu Allanol  

13. Fel rhan o'i chynllun cyfathrebu allanol, bydd PPC yn ceisio cyfathrebu'n rhagweithiol gyda'r cyrff a 

ganlyn:  

13.1   Llywodraeth Ganolog (gan gynnwys Gweinidogion)  

13.2   Llywodraeth Cymru (gan gynnwys Gweinidogion)  

13.3   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) 

13.4   Undebau 
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13.5   Y Cyfryngau 

13.6   Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun (SAB)   

13.7   Cymdeithas Llywodraeth Leol (LGA)  

13.8   Fforwm Cronfeydd Pensiwn Llywodraeth Leol (LAPFF) 

13.9   Cymdeithas Trysoryddion Cymru 

13.10 Grwpiau Lobïo  

13.11 Cronfeydd cyfun eraill  

 

14. Mae PPC wedi adnabod y negeseuon allweddol a ganlyn fel y rhai mae'n dymuno eu cyfleu i 

gynulleidfaoedd allanol:  

14.1   Cyflawni Llwyddiant a Chreu Arbedion Cost – mae PPC yn falch o'i llwyddiant hyd yma ac 

yn ymroddedig i gyflawni llwyddiant parhaus.  Mae PPC wedi rhoi gwerth am arian wrth wraidd ei 

phroses gwneud penderfyniadau, gyda'r amcan o greu arbedion cost.  Mae'r model cyd-

fuddsoddi a fabwysiadwyd gan PPC wedi galluogi iddi osgoi costau sefydlu a gweithredu uchel.  

Mae model PPC wedi darparu fframwaith sy'n cyflwyno cyfleoedd buddsoddi deniadol a chost 

effeithiol i Awdurdodau Cyfansoddol, ac mae'n parhau i wneud hynny.  Hyd yma mae ein dewis o 

fodel Cyd-fuddsoddi wedi cyflawni ein hamcanion o greu arbedion ar ffioedd Rheolwyr Buddsoddi 

ac arbedion ar gostau gweithredu, tra'n parhau i berfformio'n dda ar fuddsoddiadau.  

14.2   Cydweithio – mae PPC yn seiliedig ar yr egwyddor fod Awdurdodau Cyfansoddol Cymru yn llwyr 

ymroddedig i weithio gyda'i gilydd er pennaf les eu haelodau sylfaenol, eu cyflogwyr a budd-

ddeiliaid eraill.  Mae PPC yn adeiladu ar y perthnasau cryf a'r hanes cadarn o gydweithio y bu i'r 

Awdurdodau Cyfansoddol eu sefydlu fel rhan o'u menter 'Cydweithio'.  Mae cryfder a chynnydd 

PPC tuag at well deilliannau i'w buddiolwyr yn seiliedig ar allu'r Awdurdodau Cyfansoddol i 

gydweithio a chydweithredu'n effeithiol â'i gilydd.  Fel Awdurdodau Cyfansoddol, rydym yn 

cydnabod y gallwn gyda'n gilydd gyflawni llawer gwell deilliannau i'n budd-ddeiliaid nag y gallem 

petaem yn gweithredu'n unigol. 

14.3   Maint y Pŵl – mae maint PPC yn gymorth i'w natur o gydweithio. Mae gan yr wyth Awdurdod 

Cyfansoddol, oherwydd eu maint tebyg, ofynion ac anghenion tebyg, ac mae hynny'n arwain at 

lefelau uwch o gydweithio yn y pendraw.  Oherwydd bod gennym wyth Awdurdod Cyfansoddol, 

mae'n caniatáu amrywiaeth barn, ond hefyd yn sicrhau nad yw safbwynt unrhyw Awdurdod 

unigol yn mynd ar goll yng nghanol llu o leisiau croes. Rydym wedi gallu dangos nad yw ein 

maint wedi cyfyngu o gwbl ar ein gallu i gyflawni arbedion mewn ffioedd Rheolwyr Buddsoddi ac 

arbedion cost gweithredu. 

14.4   Arloesol a Blaengar – mae PPC yn sefydliad blaengar sydd wastad yn fodlon ac yn frwd dros 

geisio gwella ei dulliau a'i gweithdrefnau presennol. Mae hunan-asesu a dysgu o brofiad yn elfen 

hanfodol o'n fframwaith llywodraethu. Credwn y bydd dysgu ac arloesi yn sicrhau y gallwn barhau 

i gwrdd ag anghenion a gofynion ein budd-ddeiliaid. Rydym wedi arfer dulliau arloesol drwy holl 

agweddau'r Bartneriaeth, ond rydym yn arbennig o blês gyda'r ffyrdd yr ydym wedi gallu 

ymgorffori arloesedd yng nghynigion buddsoddi PPC.  

14.5   Cyflawni Buddion i Aelodau'r Cynllun a Chyflogwyr – mae PPC yn falch o'i fodel cyd-fuddsoddi 

sydd wedi'i ddylunio i fodloni anghenion Awdurdodau Cyfansoddol PPC, a fydd yn eu tro yn 
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cwrdd ag anghenion eu haelodau a'u cyflogwyr.  Mae PPC yn ymdrechu i gael y safonau 

llywodraethu uchaf a chyflawni buddion y buddiolwyr.  

14.6   Hunaniaeth Gymreig – mae PPC yn falch o gynrychioli Cymru gyfan a hunaniaeth ddiwylliannol 

unigryw Cymru.  Mae PPC yn cynrychioli cydweledigaeth Awdurdodau Cyfansoddol Cymru a'r 

map y maent wedi'i ddatblygu i gyflawni'r weledigaeth hon.  Rydym yn ymgorffori ein hunaniaeth 

Gymreig yn rheolaeth a gweithdrefnau'r Bartneriaeth, a byddwn yn sicrhau bod ein gwefan a'n 

cyfarfodydd cyhoeddus yn parhau i fod ar gael yn ddwyieithog.  

14.7   Aelod Balch o'r Gymuned CPLlL – mae PPC yn falch o'i threftadaeth Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol ac mae wedi ymgorffori'r nodweddion CPLlL a ganlyn yn rhan o'i strwythur: 

llywodraethu cadarn, tryloywder a lefelau uchel o atebolrwydd lleol. Mae Partneriaeth Pensiwn 

Cymru yn ofalus iawn ei fod yn ymgorffori egwyddorion a nodweddion CPLlL yn ei strwythur, gan 

sicrhau nad yw'r diwylliant yn crwydro o gwbl o'i ymrwymiad llwyr i ddemocratiaeth ac ymgysylltu 

â Byrddau Pensiwn. Mae PPC yn dal i gael ei llywodraethu trwy broses ddemocrataidd, ac mae'n 

fraint i ni fod gennym lefelau uchel o ymgysylltiad â Byrddau Pensiwn drwy'r amser. 

15. Mae PPC wedi adnabod y dulliau a'r sianelau cyfathrebu a ganlyn fel y modd y bydd yn gweithredu ei 

pholisi cyfathrebu allanol ac yn cyfleu prif negeseuon i'w chynulleidfa darged:  

15.1   Gwefan PPC  

15.2   Cyfryngau Cymdeithasol (e.e.  LinkedIn)  

15.3   Diweddariad Blynyddol ar Gynnydd PPC 

15.4   Datganiadau allanol i'r wasg a datganiadau i'r wasg  

15.5   Papurau cyfarfodydd y Cydbwyllgor Llywodraethu ('CBLl') sydd ar gael yn gyhoeddus  

15 Bydd PPC hefyd yn ymgysylltu â'r cyrff a'r sefydliadau a ganlyn. Mae PPC yn cydnabod bod ymgysylltu 

a chydweithio â'r cyrff hyn hefyd yn chwarae rhan bwysig yn ei strategaeth Gyfathrebu. 

16.1   Cyfarfodydd Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun (SAB)  

16.2   Ymgynghoriadau MHCLG   

16.3   Presenoldeb mewn cynadleddau a digwyddiadau allanol  

16.4   Cynrychiolaeth mewn gweithgorau perthnasol neu gyfleoedd i gydweithio 

16.5   Cyfarfodydd rhwng Cronfeydd 

 

17. Mae'r tabl isod yn amlinellu pwy sy'n gyfrifol am elfennau penodol o bolisi cyfathrebu allanol PPC:   

Sianel Gyfathrebu / Ymgysylltu: Cyfrifoldeb i:  

Cyfleu negeseuon allweddol PPC a gweithredu 

ar Gynllun Cyfathrebu PPC  

Holl bersonél PPC   

Cynnal a chadw gwefan PPC   Yr Awdurdod Lletyol 

Ymgynghoriadau MHCLG   

 

Yr Awdurdod Lletyol (gyda chymorth gan bartïon 

perthnasol) 

Cynnal a chadw cyfryngau cymdeithasol PPC   Yr Awdurdod Lletyol 
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Diweddariad Blynyddol ar Gynnydd PPC Cadeirydd y CBLl   

Cyhoeddiadau a datganiadau i’r Wasg* Cadeirydd y CBLl, Cadeirydd y GS a'r 

Awdurdod Lletyol 

Papurau cyfarfodydd y CBLl sydd ar gael yn 

gyhoeddus  

Holl bersonél PPC  

Cyfarfodydd Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun 

(SAB)  

Aelodau'r CBLl 

Presenoldeb mewn cynadleddau a 

digwyddiadau allanol  

Holl bersonél PPC  

Cynrychiolaeth mewn gweithgorau perthnasol 

neu gyfleoedd i gydweithio 

Personél perthnasol PPC  

Cyfarfodydd rhwng Cronfeydd Personél perthnasol PPC  

*Cadeirydd y CBLl fydd yn gwneud cyhoeddiadau a datganiadau i'r wasg, oni bai bod amgylchiadau lliniarol sy'n golygu na fedr Cadeirydd y CBLl wneud neu gyhoeddi datganiadau. 

Bydd datganiadau drafft i'r wasg yn cael eu cylchredeg i aelodau'r CBLl a'r GS iddynt eu cymeradwyo. 

Gwybodaeth Bellach  

18. Os hoffech ragor o fanylion am Bolisi Cyfathrebu PPC, cysylltwch â 

walespensionpartnership@carmarthenshire.gov.uk  

Mawrth 2021 
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Atodiad J - Polisi Hyfforddi  
 

Polisi Hyfforddiant PPC 

 

Cyflwyniad 

 

1 Mae'r polisi hwn yn egluro sut bydd Partneriaeth Pensiwn Cymru ("PPC") yn ymdrin â hyfforddiant a 

datblygiad. Mae'r polisi'n amlinellu'r strategaeth mae PPC wedi'i rhoi mewn lle i sicrhau bod gan bob 

un o'i Staff a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau y wybodaeth angenrheidiol i gyflawni eu rolau a 

gwneud penderfyniadau a fydd yn sicrhau'r canlyniadau gorau posib i fudd-ddeiliaid PPC.  

2 Mae'r polisi hwn yn gymwys i Staff PPC sy'n cynnwys yr Awdurdod Lletya, Aelodau o Gydbwyllgor 

Llywodraethu PPC ('JGC') a'r Gweithgor Swyddogion ('OWG'). Mae PPC yn cydnabod y gall Aelodau 

Pwyllgorau Pensiwn yr Awdurdodau Unigol, ynghyd â Chynrychiolwyr y Bwrdd Pensiwn, gael eu 

gwahodd i ddigwyddiadau hyfforddiant PPC ac felly y gallent gael eu heffeithio'n uniongyrchol neu'n 

anuniongyrchol gan gynnwys y polisi hwn. 

3 Mae polisi a chynllun hyfforddiant PPC wedi eu dylunio i ategu dogfennau hyfforddiant presennol yr 

Awdurdodau Unigol, ac nid ei fwriad yw amnewid neu ddisodli'r angen am/pwysigrwydd polisïau a 

chynlluniau hyfforddiant ar lefel leol. Bydd anghenion hyfforddiant lleol yn parhau i gael sylw gan yr 

Awdurdodau Unigol, tra bydd PPC yn cynnig hyfforddiant sy'n berthnasol i weithgareddau cyd-

fuddsoddi'r Bartneriaeth.  

4 Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu'n ffurfiol gan y Gweithgor Swyddogion bob blwyddyn, ac os bydd 

angen, cyflwynir newidiadau i'r polisi ger bron y Cydbwyllgor i'w cymeradwyo. Wrth gynnal a 

gweithredu ar y polisi hwn, bydd PPC yn cynnal deialog barhaus â'r Awdurdodau Cyfansoddol a'r 

Awdurdod Lletya. Bydd PPC hefyd yn ceisio mewnbwn gan drydydd partïon lle bo hynny'n briodol ac 

yn cymryd i ystyriaeth anghenion hyfforddiant esblygol yr Awdurdodau Unigol a datblygiadau o ran 

hwyluso hyfforddiant.  

5 Bydd y polisi hwn yn cadw mewn cof y canllawiau gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 

Chyfrifyddiaeth (“CIPFA”) a The Pensions Regulator ac unrhyw ganllawiau perthnasol a ddarperir gan 

Fwrdd Cynghori'r Cynllun (“SAB”) a'r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ("MHCLG"). 

Mae'r polisi'n ymgorffori, lle bynnag mae'n gymwys, unrhyw ganllawiau perthnasol gan Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu Lywodraeth Cymru. 

Credoau  

6 Mae PPC wedi sefydlu set o gredoau sy'n tanategu ac yn llywio ei benderfyniadau, polisïau a 

chynlluniau busnes. Mae'r ddwy gred a amlinellir isod yn arbennig o berthnasol i Bolisi Hyfforddiant 

PPC: 

• Bydd dysgu, arloesi a datblygu parhaus yn cynorthwyo PPC a'i Hawdurdodau Cyfansoddol i 

esblygu. 

• Dylai llywodraethu da arwain at ganlyniadau gwell i fudd-ddeiliaid y Bartneriaeth. 

7 Mae PPC yn cydnabod bod cael polisi hyfforddiant manwl yn hanfodol er mwyn sicrhau bod yr hyn a 

wna'r Bartneriaeth yn cyd-fynd â'i chredoau. Lluniwyd y polisi hwn gyda'r nod o roi mesurau mewn lle 

a fydd yn galluogi PPC i fod yn sefydliad sy'n dysgu, yn arloesi ac yn datblygu yn barhaus. 
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8 Mae PPC yn credu mai un elfen hanfodol o lywodraethu da yw cyflawni gweithdrefnau a strwythurau 

a fydd yn hyrwyddo trefn o wneud penderfyniadau deallus. Mae Polisi Hyfforddiant PPC wedi'i sefydlu 

er mwyn ceisio sicrhau bod gwybodaeth a gallu'r Bartneriaeth i wneud penderfyniadau deallus yn cael 

ei uchafu.   

Amcanion 

9 Amcan PPC wrth baratoi a gweithredu'r polisi hwn yw:  

• Dangos bod PPC wedi sefydlu gweithdrefnau a fydd yn ceisio sicrhau bod ganddo'r sgiliau a'r 

wybodaeth i gyflawni'r rolau a'r gweithgareddau mae'n ymgymryd â hwy ar ran budd-ddeiliaid;  

• Sicrhau bod gan Staff PPC wybodaeth lawn am yr holl faterion perthnasol cyn gwneud 

penderfyniadau ar ran budd-ddeiliaid PPC; a 

• Sicrhau bod gan PPC, fel corff cyfunol, ddigon o wybodaeth i herio a rhoi beirniadaeth ar y cyngor 

mae'n ei dderbyn gan ei ddarparwyr allanol. 

10 Wrth gynnal cynllun a pholisi hyfforddiant, amcan PPC yw lleihau'r tebygolrwydd dros amser y caiff 

canlyniadau budd-ddeiliaid eu heffeithio'n negyddol oherwydd diffyg arbenigedd neu fylchau 

gwybodaeth ymysg Staff PPC. Mae Cofrestr Risg y Bartneriaeth yn amlygu bod methu â chynnal a 

meithrin arbenigedd a gwybodaeth briodol ymysg staff perthnasol yn risg o bwys i'r Bartneriaeth, a phe 

bai'r risg yn cael ei gadael heb ei rheoli, gallai beri i'r Bartneriaeth gymryd camau aneffeithiol, gwneud 

penderfyniadau amhriodol neu fethu â chyflawni ei chyfrifoldebau. I reoli'r risg bosib hon, mae PPC 

wedi rhoi'r mesurau a'r rheolaethau isod mewn grym:  

• Sicrhau bod hyfforddiant digonol yn digwydd;  

• Cynnal mecanwaith ar gyfer cael mynediad i ofynion hyfforddiant;   

• Sicrhau bod staff newydd yn derbyn hyfforddiant priodol ar ddechrau eu dyletswyddau;                       

• Cyhoeddi Cynllun Hyfforddiant Blynyddol y Bartneriaeth;            

• Prynu hyfforddiant gan arbenigwyr allanol pan fo angen; ac                        

• Allanoli tasgau i ymgynghorwyr arbenigol pan fo hynny'n briodol. 

Arweiniad a Rheoleiddio 

11 Wrth lunio'r polisi hwn, mae PPC wedi ystyried ac ymgorffori'r canllaw 'Investment Pooling Governance 

Principles for LGPS Administering Authorities' gan CIPFA, sy'n nodi'r pwysigrwydd fod gan Aelodau a 

Swyddogion wybodaeth fanwl ynghylch cronni trefniadau buddsoddi (“Members and Officers having a 

detailed knowledge of the pooling of investment arrangements"). Mae Polisi Hyfforddiant PPC a'r 

Cynllun Hyfforddiant cysylltiedig wedi'u datblygu gyda'r nod o roi i'r Aelodau a Swyddogion y wybodaeth 

sydd ei hangen arnynt am gronni buddsoddiadau fel y gallant gyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau dan 

PPC.  Bydd polisïau a chynlluniau hyfforddiant lleol yn parhau i roi sylw i'r wybodaeth am gyd-fuddsoddi 

sydd ei hangen ar Aelodau a Swyddogion i gyflawni eu rolau ar lefel Awdurdod Unigol.  

 

12 Mae PPC yn cydnabod bod yna lawer iawn o ganllawiau a rheoliadau'n gysylltiedig â hyfforddiant 

sydd wedi'u targedu at Gronfeydd CPLlL a Chynlluniau Pensiwn y Sector Preifat, ac mae'r rhain yn 

cynnwys ond nid yn gyfyngedig i: 

• Deddf Pensiynau 2004 

• Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 
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• Cod Ymarfer a Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau CIPFA 

Mae PPC yn gefnogol o'r ffynonellau hyn fel arweiniad a dull rheoleiddio. Mae PPC wedi ceisio 

ymgorffori natur a naws y ffynonellau hyn yn ei bolisi a chynlluniau hyfforddiant ei hun. Mae PPC yn 

disgwyl i ac yn annog yr Awdurdodau Unigol i lunio a chynnal eu polisïau a chynlluniau hyfforddiant 

eu hunain. Mae PPC yn disgwyl y bydd yr Awdurdodau Unigol yn sefydlu polisïau a fydd yn ategu'r 

arweiniad a'r rheoleiddiad y mae'r ffynonellau uchod yn eu gosod ar Gronfeydd CPLlL. 

Strategaeth 

13 Mae PPC yn cydnabod bod hyfforddiant yn hanfodol i gyflawni canlyniadau da i'w fudd-ddeiliaid a 

bydd yn dyrannu adnoddau i sicrhau ei bod yn cynnal hyfforddiant rheolaidd. Mae PPC wedi 

ymrwymo i gynnal o leiaf bedwar digwyddiad hyfforddiant ffurfiol yn ystod y flwyddyn. Caiff y 

digwyddiadau hyfforddiant eu hwyluso gan yr Awdurdod Lletya. Bydd yr Awdurdod Lletya yn cadw log 

hyfforddiant er mwyn cadw cofnod o'r holl hyfforddiant y mae staff PPC wedi'i gwblhau hyd yma a'r 

hyfforddiant y bwriedir ei gynnal yn y dyfodol agos. 

14 Mae chwe elfen i Bolisi Hyfforddiant PPC; 

• Deall cylch gwaith ac amgylchedd y Bartneriaeth 

• Adnabod anghenion hyfforddi 

• Hwyluso hyfforddiant 

• Dulliau hyfforddiant 

• Dyletswyddau a disgwyliadau 

• Adolygu a Monitro 

15 Wrth lunio'r polisi hwn, mae PPC wedi ystyried natur y gwaith mae'n ei wneud ar ran ei fudd-ddeiliaid 

a'r amgylchedd y mae'n gweithredu ynddo.  Mae PPC yn cydnabod bod angen i'r gofynion 

hyfforddiant, ynghyd â sail gwybodaeth PPC, fod yn hyblyg oherwydd natur gyfnewidiol ac amrywiol 

gwaith y Bartneriaeth. Mae’r amgylchedd y mae PPC yn gweithredu ynddo hefyd yn newid yn gyson, 

felly mae'n hanfodol fod Polisi Hyfforddiant PPC yn gallu mynd i'r afael ag unrhyw ofynion hyfforddiant 

neu wybodaeth a allai godi o'r newidiadau hyn – mae hyn yn arbennig o berthnasol ar gyfer 

newidiadau rheoleiddio.  

16 Cyn adnabod anghenion hyfforddiant mae'n bwysig ystyried ffynonellau a gyrwyr yr anghenion hyn. 

Mae PPC wedi adnabod pedair brif ffynhonnell y gallai anghenion hyfforddiant ddeillio ohonynt: 

• Rôl a Chyfrifoldebau Rheolaidd – rolau a chyfrifoldebau dydd i ddydd Staff y Bartneriaeth lle bydd 

arnynt angen sail wybodaeth a set sgiliau benodol. 

• Meysydd Ffocws Targed a Gwaith Prosiect – efallai y bydd ffrydiau gwaith neu brosiectau newydd 

yn golygu bod gofyn i Staff PPC ddatblygu sgiliau neu wybodaeth nad oedd eu hangen arnynt 

gynt. 

• Datblygiadau Marchnad a Materion Cyfoes – os cyflwynir pynciau poeth yn y farchnad y mae 

PPC yn gweithredu ynddi, gallai hynny arwain at orfodi newid yng nghynllun gwaith neu arferion 

presennol PPC ac mae'n naturiol tybio y gallai gofynion hyfforddiant newydd ddeillio o'r 

newidiadau hyn. 



 

121 
 

• Newidiadau Rheoleiddiol – bydd angen i PPC weithredu ar frys yn sgil newidiadau i reoliadau 

cyfredol. Bydd unrhyw weithredu gan PPC yn cynnwys asesu a hwyluso'r anghenion hyfforddiant 

sy'n codi o'r newidiadau i reoliadau.  

17 Bydd PPC yn adnabod beth yw'r gofynion o ran anghenion hyfforddiant drwy ddosbarthu Holiadur 

Gofynion Hyfforddiant Blynyddol y Bartneriaeth. Caiff yr holiadur ei gyflwyno i Aelodau'r Cydbwyllgor 

Llywodraethu a'r Gweithgor Swyddogion, a bydd yr ymatebion i'r holiadur yn cael eu defnyddio i lunio 

Cynllun Hyfforddiant Blynyddol PPC – bydd hwn yn adnabod y pynciau y bydd PPC yn derbyn 

hyfforddiant arnynt yn ystod y 12 mis i ddod. Bydd y pynciau a nodir yn rhoi ystyriaeth i'r ymatebion i'r 

holiadur, ond cânt hefyd eu llunio gan roi ystyriaeth i Gynllun Busnes Blynyddol PPC a natur y gwaith 

y bydd PPC yn ymgymryd ag ef yn ystod y flwyddyn.  

18 Mae'r modd a'r dulliau o gynnal hyfforddiant yn esblygu drwy'r amser, ac mae PPC yn awyddus i 

fanteisio ar unrhyw ddatblygiadau newydd a fydd yn gwneud ei hyfforddiant yn fwy effeithiol. Mae 

PPC ar hyn y bryd yn gwneud defnydd o'r dulliau hyfforddiant isod, nid yw'r rhestr yn gyflawn o bell 

ffordd ac mae'n debyg y bydd yn newid yn unol â datblygiadau a dulliau newydd perthnasol: 

• Digwyddiadau Hyfforddiant Ffurfiol 

• Sesiynau Hyfforddiant Rhithiol 

• Pyrth Hyfforddiant Ar-lein  

• Gweithdai 

• Nodiadau Briffio, Papurau Canllaw a deunyddiau darllen eraill sy'n berthnasol  

• Seminarau, Gweminarau a Chynadleddau perthnasol 

• Sesiynau Hyfforddiant mewn Cyfarfod 

19 Mae gan Staff PPC ddyletswydd i chwarae rôl rhagweithiol yn natblygiad eu gwybodaeth a'u set 

sgiliau eu hunain Yr arfer orau yw bod unigolion yn adolygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth eu 

hunain bob blwyddyn o leiaf, ac yn cwblhau hyfforddiant pellach ar gyfer unrhyw feysydd a nodir fel 

rhai sydd angen sylw neu ddatblygiad pellach. Dylai unigolion gofnodi unrhyw weithgaredd 

hyfforddiant a wnânt sy'n berthnasol i'w rôl gyda PPC a phan fo'n berthnasol, dylent roi gwybod i'r 

Awdurdod Lletya am fanylion yr hyfforddiant. Gofynnir i Staff PPC ddefnyddio'r Holiadur Gofynion 

Hyfforddiant PPC fel cyfle i werthuso eu gwybodaeth a'u sgiliau. 

20 Mae gofyn i staff newydd y Bartneriaeth gwblhau hyfforddiant cyflwyno ffurfiol i gyrraedd y lefel o 

wybodaeth a fydd yn galluogi iddynt berfformio eu dyletswyddau a'u rolau newydd. Wrth ymuno â 

PPC, bydd Staff newydd yn derbyn pecyn cyflwyniad gan yr Awdurdod Lletya. Disgwylir i Staff 

newydd PPC adolygu'r wybodaeth a ddarperir iddynt yn y pecyn cyflwyniad – bydd y pecyn yn 

cynnwys manylion ynghylch eu rôl gyda PPC, a Fframwaith Llywodraethu a Pholisïau PPC. Bydd yr 

Awdurdod Lletya yn cysylltu â Staff newydd PPC ymhen un mis o anfon y pecyn cyflwyniad i sicrhau 

bod ganddynt ddealltwriaeth dda o'u rolau a chyfrifoldebau newydd a strwythurau a gweithdrefnau 

PPC. Petai angen, bydd yr Awdurdod Lletya a'r Ymgynghorydd Goruchwylio ar gael am gyfarfod i roi 

sylw i unrhyw bwyntiau o eglurhad neu gwestiynau posib sydd gan yr Aelod Staff.  

21 Yn dilyn unrhyw hyfforddiant cychwynnol, mae disgwyl i Staff gynnal eu dealltwriaeth gan gwblhau 

unrhyw hyfforddiant ychwanegol sydd ei angen. Dylai'r holl Staff fod yn ymwybodol o fframwaith y 

Bartneriaeth, ei chredoau, ei pholisïau a'i matrics llywodraethu, ynghyd â'r broses gwneud 

penderfyniadau a'r drefn o gofnodi penderfyniadau.  
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22 Mae PPC yn cydnabod y pwysigrwydd o fonitro effeithiolrwydd ac addasrwydd y polisi hwn yn 

barhaus. Bydd y ffynonellau data isod yn cael eu defnyddio i bennu i ba raddau mae'r Polisi hwn wedi 

cyflawni ei amcanion – bydd unrhyw ganfyddiadau neu wersi yn cael eu hystyried a'u gweithredu yn 

ystod yr adolygiad blynyddol o Bolisi Hyfforddiant PPC;  

• Lefelau presenoldeb yn ystod Digwyddiadau Hyfforddiant PPC 

• Yr ymatebion i Holiadur Gofynion Hyfforddiant Blynyddol PPC 

• Pan fo'n berthnasol, byddwn yn defnyddio ymarferion meincnodi gwybodaeth  

Tryloywder 

23 Bydd Polisi Hyfforddiant PPC ar gael yn gyhoeddus ar wefan PPC. Bob blwyddyn bydd PPC yn 

paratoi ac yn cyhoeddi Cynllun Hyfforddiant Blynyddol ar ei gwefan, bydd y Cynllun yn amlinellu'r 

pynciau hyfforddiant y bydd PPC yn derbyn hyfforddiant arnynt dros y 12 mis nesaf.  

24 Bydd Adroddiad Blynyddol PPC yn amlinellu pa hyfforddiant mae PPC wedi'i gwblhau yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf, ymhle cynhaliwyd yr hyfforddiant, a phwy a fynychodd. 

Gwybodaeth Bellach  

25 Os hoffech ragor o fanylion am Bolisi Hyfforddiant PPC, cysylltwch â 

walespensionpartnership@carmarthenshire.gov.uk ac ewch ar wefan PPC.  

 
Rhagfyr 2020 

                          


