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Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth 
Pensiwn Cymru
Uned Gwasanaethau Democrataidd
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gar
Neuadd y Sir
Caerfyrddin SA31 1JP.

DYDD GWENER, 27 HYDREF 2017

AT:  HOLL AELODAU’R CYDBWYLLGOR LLYWODRAETHU 
PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R 
CYDBWYLLGOR LLYWODRAETHU PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU A 
GYNHELIR YN SIAMBR, NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN AM 11.00 AM, 
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MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

Mark James
PRIF WEITHREDWR
CYNGOR SIR GAR

SYLWCH: BYDD Y CYFARFOD HWN YN CAEL EI FFILMIO I’W DDARLLEDU’N FYW NEU AR ÔL 
I’R CYFARFOD ORFFEN. GALLAI’R LLUNIAU A’R SAIN A RECORDIR GAEL EU DEFNYDDIO AT 
DDIBENION HYFFORDDI YN GYFFREDINOL 

Swyddog Democrataidd: Kevin Thomas
Ffôn (llinell uniongyrchol): 01267 224027
E-bost: kjthomas@sirgar.gov.uk
Cyf: AD016-001

Pecyn Dogfennau
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CYD-BWYLLGOR LLYWODRAETHU PARTNERIAETH PENSIWN 
CYMRU

Dydd Iau, 29 Mehefin 2017

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Churchman – Cyngor Gwynedd (Cadeirydd)

Y Cyng. Elwyn Williams  - Cyngor Sir Caerfyrddin;
Y Cyng. Clive Lloyd        - Dinas a Sir Abertawe;
Y Cyng. Chris Weaver    - Dinas Caerdydd;
Y Cyng. David Hughes   - Cyngor Sir y Fflint;
Y Cyng. Peter Lewis       - Cyngor Sir Powys;
Y Cyng. Mark Norris        - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf;
Y Cyng. Glyn Caron        - Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen;
Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol:-
Jeff Dong                    - Dirprwy Swyddog Adran 151, Cyngor Dinas a Sir Abertawe,
Dafydd Edwards         - Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd;
Philip Latham              - Rheolwr y Gronfa Bensiwn, Cyngor Sir y Fflint;
Chris Lee                     - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor  

Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf;
Chris Moore                - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir 

Caerfyrddin;
Linda Rees Jones       - Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith, Cyngor Sir Caerfyrddin;
Graeme Russell          - Pennaeth Pensiynau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen;
Gary Watkins              - Rheolwr y Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Dinas Caerdydd
M.S. Davies                - Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Sir 

Caerfyrddin
Hefyd yn bresennol 
John Wright          -       Hymans Robertson.

Ystafell Pwyllgorau 4, Neuadd y Sir, Cyngor Dinas Caerdydd - 
10.00 a.m. – 11.05 a.m.

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. DATGAN BUDDIANNAU
2. Y Cynghorydd Y Math o Fuddiant

G. Caron
S. Churchman

Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;
Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;

M. Norris Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;
C. Lloyd Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol;
E. Williams Aelod o Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol.

3. PENODI CADEIRYDD

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Stephen Churchman 
yn Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor 2017/18.

Tudalen 5

Eitem Rhif  3



4. PENODI IS-GADEIRYDD

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Mark Norris yn Is-
gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor 2017-18.

5. SWYDDOGAETHAU A CHYLLIDEB YR AWDURDOD CYNNAL
Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad oedd yn manylu ar swyddogaethau'r awdurdod 
cynnal [Cyngor Sir Caerfyrddin] a'r gyllideb ddangosol i weinyddu'r bartneriaeth. 
Pwysleisiwyd ei bod yn anodd llunio'r gyllideb, a oedd yn debygol o newid dros 
amser, gan nad oedd y meysydd gwaith a'r llif gwaith gwirioneddol yn hysbys eto a 
bod hynny'n wir yn achos galwadau a gofynion y Pwyllgor hefyd. Byddai'r gyllideb, 
yn unol â'r Cytundeb Rhwng Awdurdodau, yn cael ei chyllido'n gyfartal gan yr 8 
awdurdod lleol sy'n cymryd rhan.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL 

5.1 nodi swyddogaethau'r awdurdod cynnal;

5.2 nodi'r gyllideb ddangosol am y cyfnod 2017-2020.

6. AMSERLEN AR GYFER PENODI GWEITHREDWR AC ADRODDIAD CYNNYDD
Rhoddodd John Wright, Hymans Robertson, amlinelliad i'r Pwyllgor o gyd-destun a 
chefndir cyfuno buddsoddiadau ar gyfer Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol, 
gan gynnwys trefniadau mewn ardaloedd eraill, a chyflwynodd adroddiad oedd yn 
cynnwys amserlen ar gyfer penodi Gweithredwr a'r cynnydd yn hynny o beth. Yn 
ystod cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 18 Medi 2017 rhagwelwyd y byddai'r aelodau yn 
ystyried argymhelliad gan y Gweithgor Swyddogion ynghylch y Gweithredwr a 
ffefrir ar gyfer y Cyd-bwyllgor Llywodraethu, cyn cael ei gymeradwyo ar lefel leol 
gan yr awdurdodau unigol.

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch sut y byddai'r Gweithredwr, ar ôl ei benodi, yn 
ymgysylltu â phwyllgorau pensiwn yr 8 awdurdod lleol yn unigol, dywedodd John 
Wright fod rhwymedigaeth wedi'i chynnwys yng nghontract y Gweithredwr i gynnal 
cyfarfodydd chwarterol gyda'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu ac un cyfarfod gyda 
phob awdurdod lleol neu eu pwyllgor cronfa bensiwn. Yn ogystal roedd y contract 
yn darparu ar gyfer un sesiwn hyfforddiant bob blwyddyn ar gyfer pob awdurdod 
lleol. O ran dadfuddsoddi o'r man lle roedd y cronfeydd yn cael eu cadw ar hyn o 
bryd a'u trosglwyddo i gronfa'r Gweithredwr rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod hyn 
yn debygol o gymryd ychydig o flynyddoedd a byddai angen cynllunio pontio'n 
ofalus. Yn y cyswllt hwn nodwyd bod y Grŵp Trysoryddion wedi sefydlu gweithgor 
swyddogion i ystyried y trefniadau pontio o ran cynllunio a rhannu costau hefyd.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r amserlen ar gyfer penodi'r 
Gweithredwr ynghyd â chynnydd y prosiect.

7. CYTUNDEB RHWNG AWDURDODAU 
Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad oedd yn rhoi manylion am gylch gwaith a 
gweithdrefnau'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu, fel y nodwyd yn y Cytundeb Rhwng 
Awdurdodau a gytunwyd gan bob un o'r 8 awdurdod lleol.
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PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod cylch gwaith a gweithdrefnau'r Cyd-
bwyllgor Llywodraethu, fel y nodwyd yn y Cytundeb Rhwng Awdurdodau, yn 
cael eu cymeradwyo.

8. NODIADAU CYFARFODYDD Y GWEITHGOR SWYDDOGION
Roedd nodiadau cyfarfodydd diweddar y gweithgor swyddogion wedi cael eu 
dosbarthu i'r Pwyllgor a rhoddwyd gwybod iddynt am y materion oedd wedi cael eu 
trafod. Nodwyd y byddai unrhyw faterion y nododd y Cyd-bwyllgor Llywodraethu 
fod angen ymchwilio ymhellach iddynt yn cael eu cyfeirio at y gweithgor 
swyddogion.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL 

8.1 bod nodiadau cyfarfodydd y gweithgor swyddogion a gynhaliwyd ar 10 
Mai 2017 a 16 Mehefin 2017 yn cael eu derbyn;

8.2 bod y geiriad 'Partneriaeth Pensiwn Cymru' yn cael ei gadarnhau fel 
enw'r trefniadau cyfuno pensiynau yng Nghymru;

8.3 ystyried y posibilrwydd o aildrefnu cyfarfod y Cyd-bwyllgor Llywodraethu 
a oedd i'w gynnal ar 20 Rhagfyr 2017 oherwydd nad yw rhai aelodau ar 
gael ar y dyddiad hwnnw. 

________________________ __________________
Y CADEIRYDD                                              Y DYDDIAD
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PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU
     CRONFA FUDDSODDI CYMRU

      DYDDIAD 7 TACHWEDD 2017

CRYNODEB O LIF GWAITH 
YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU 
HANGEN:

Cymeradwyo’r Crynodeb o Lif Gwaith ar 30 Medi 2017

RHESYMAU: 

Bod aelodau’r pwyllgor yn ymwybodol o’r crynodeb o lif gwaith i benodi 
Gweithredwr.

Awdur yr Adroddiad:
Chris Moore

Swydd:
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol
Cyngor Sir Gâr

Rhif ffôn. 01267 224160 

e-bost: 
CMoore@sirgar.gov.uk
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CRYNODEB GWEITHREDOL
CYDBWYLLGOR LLYWODRAETHU

DYDDIAD 7 TACHWEDD 2017

CRYNODEB O LIF GWAITH 

CRYNODEB BYR O BWRPAS YR ADRODDIAD

Mae Hymans Robertson wedi darparu crynodeb o lif gwaith caffael a 
llywodraethu.

ADRODDIAD MANWL YNGHLWM? YDY
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GOBLYGIADAU

Polisi, Trosedd ac 
Anhrefn a 
Chydraddoldeb

Cyfreithiol Cyllid Materion Rheoli Risg Goblygiadau Staffio

DIM DIM DIM DIM DIM

YMGYNGHORIADAU

Adran 100D Deddf Llywodraeth Leol, 1972 – Mynediad i Wybodaeth
Rhestr o Bapurau Cefndir a ddefnyddiwyd wrth baratoi’r adroddiad hwn:

MAE MANYLION Y RHAIN ISOD
Teitl y Ddogfen Rhif 

Cyfeirnod 
y Ffeil

Lleoliadau ble mae’r papurau ar gael i’w 
gweld gan y cyhoedd/DOLEN I’R WEFAN
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 Partneriaeth Pensiynau Cymru – Crynodeb o Lif Gwaith ar 30 Medi 2017
Llif Gwaith Llywodraethu

Cam gweithredu Dyddiad (Disgwyliedig/Wedi’i gwblhau) Statws

Memorandwm o Ddealltwriaeth wedi’i gytuno gan yr Awdurdodau Gweinyddu a’r Gweithgor Swyddogion Tachwedd 2016   Wedi’i gwblhau

Gweithdy Cytundeb Rhwng Awdurdodau wedi’i gynnal rhwng y Gweithgor Swyddogion a’r Ymgynghorwyr Cyfreithiol Rhagfyr 2016 Wedi’i gwblhau

Cytundeb Rhwng Awdurdodau wedi’i lofnodi gan yr Awdurdodau Gweinyddu Mawrth 2017 Wedi’i gwblhau

Penodi Awdurdod Lletya ar gyfer Partneriaeth Pensiynau Cymru Mehefin 2017 Wedi’i gwblhau

Sefydlu Cydbwyllgor Llywodraethu (y Cydbwyllgor) a chynnal y cyfarfod Cydbwyllgor ffurfiol cyntaf Mehefin 2017 Wedi’i gwblhau

Llif Gwaith Caffael

Cam gweithredu Dyddiad (Disgwyliedig/Wedi’i gwblhau) Statws

Cyhoeddi Rhybudd Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)                                                                                                                                               Awst 2016          Wedi’i gwblhau

Cynnal dyddiau ymgysylltu gyda’r Gweithgor Swyddogion a’r sawl a ymatebodd i’r PIN      Medi 2016                          Wedi’i gwblhau

Cytuno ar y broses gaffael Hydref 2016 Wedi’i gwblhau

Manyleb y Gweithredwr wedi’i chytuno gan yr Awdurdodau Gweinyddu Chwefror 2017 Wedi’i gwblhau

Cyhoeddi’r Rhybudd OJEU a’r Holiadur Dethol Mawrth 2017 Wedi’i gwblhau

Sgorio wedi’i wneud ar yr ymatebion i’r Holiadur Dethol Gorffennaf 2017 Wedi’i gwblhau

Cyhoeddi’r Gwahoddiad i Dendro a’r Cytundeb Gweithredwr Mehefin 2017 Wedi’i gwblhau

Sgorio’r ymatebion i’r Gwahoddiad i Dendro Gorffennaf-Medi 2017 Wedi’i gwblhau

Cyflwyniadau gan y bidwyr i wirio’r sgoriau   Awst 2017 Wedi’i gwblhau

Arfarniad o’r gweithredwr wedi’i gwblhau                                                                                                                                                                 Medi 2017 Wedi’i gwblhau

Adroddiad dethol Gweithredwr wedi’i ddrafftio gan swyddogion ac ymgynghorwyr   Hydref 2017 Wedi’i gwblhau

Y Cydbwyllgor yn ystyried yr argymhelliad                                                                                                                                                          Tachwedd 2017    Heb gwblhau eto

Awdurdodau Gweinyddu yn cymeradwyo dethol y gweithredwr a chyhoeddi rhybudd dyfarnu Rhagfyr 2017 Heb gwblhau eto

Cais FCA i sefydlu’r ACS wedi’i ddrafftio gan y gweithredwr, gyda mewnbwn gan y Gweithgor Swyddogion Rhagfyr 2017 Heb gwblhau eto

  Cadarnhau’r Cytundeb Gweithredwr Ionawr 2018 Heb gwblhau eto
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PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU
     CRONFA FUDDSODDI CYMRU

      DYDDIAD 7 TACHWEDD 2017

ADRODDIAD CYNNYDD HYDREF DCLG
YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU 
HANGEN:

Nodi’r Adroddiad Cynnydd Hydref DCLG

RHESYMAU: 

Bod aelodau’r pwyllgor yn nodi’r Adroddiad Cynnydd Hydref DCLG

Awdur yr Adroddiad:
Chris Moore

Swydd:
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol
Cyngor Sir Gâr

Rhif ffôn. 01267 224160 

e-bost: 
CMoore@sirgar.gov.uk
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CRYNODEB GWEITHREDOL
CYDBWYLLGOR LLYWODRAETHU

DYDDIAD 7 TACHWEDD 2017

ADRODDIAD CYNNYDD HYDREF DCLG 
CRYNODEB BYR O BWRPAS YR ADRODDIAD

Mae'r adroddiad yn cynnwys:

 Amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr asedau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun trosi i'w 
buddsoddi drwy strwythur y pŵl
 

 Amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr asedau sydd i'w buddsoddi y tu allan i strwythur y 
pŵl gan gronfeydd sy'n cymryd rhan

 Darparwch gynllun prosiect lefel uchel wedi'i ddiweddaru i gyflawni erbyn Ebrill 2018 yn 
cynnwys cynnydd gyda chaffael/adeiladu gweithredwr, dylunio is-gronfeydd, recriwtio'r 
tîm craidd, penodi adneuwr ac awdurdodiad yr FCA

 Unrhyw risgiau neu faterion a allai oedi cyflawni erbyn Ebrill 2018, ac unrhyw 
gynlluniau i liniaru risgiau a/neu reoli materion 

 Cynnydd gyda threfniadau llywodraethu 

 Cynnydd o ran buddsoddi mewn seilwaith ac amserlen i gyflawni uchelgais

ADRODDIAD MANWL YNGHLWM? YDY
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GOBLYGIADAU

Polisi, Trosedd ac 
Anhrefn a 
Chydraddoldeb

Cyfreithiol Cyllid Materion Rheoli Risg Goblygiadau Staffio

DIM DIM DIM DIM DIM

YMGYNGHORIADAU
Dylid cynnwys unrhyw ymgynghoriadau a wnaed yma

Adran 100D Deddf Llywodraeth Leol, 1972 – Mynediad i Wybodaeth
Rhestr o Bapurau Cefndir a ddefnyddiwyd wrth baratoi’r adroddiad hwn:

MAE MANYLION Y RHAIN ISOD
Teitl y Ddogfen Rhif 

Cyfeirnod 
y Ffeil

Lleoliadau ble mae’r papurau ar gael i’w 
gweld gan y cyhoedd/DOLEN I’R WEFAN
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Partneriaeth Pensiynau Cymru
Pŵlio Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol: 

Adroddiad Cynnydd - Hydref 2017
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Pŵl: Cymru

Dyddiad:  20 Hydref 2017

Maen Prawf A: Graddfa

Ar gyfer pŵliau sy'n cael eu datblygu

• Graddfa - nodwch amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr asedau sydd 
wedi'u cynnwys yn eich cynllun trosi i'w buddsoddi drwy strwythur 
y pŵl, gyda dyddiad yr amcangyfrif

• Asedau y tu allan i'r pŵl - nodwch amcangyfrif o gyfanswm gwerth yr 
asedau sydd i'w buddsoddi y tu allan i strwythur y pŵl gan gronfeydd 
sy'n cymryd rhan

Yn ein cyflwyniad terfynol i DCLG ym mis Gorffennaf 2016, nodwyd mai'r 
uchelgais i Bŵl Cymru oedd creu cerbydau priodol ar gyfer buddsoddi ar y cyd 
i'r holl gronfeydd sy'n cymryd rhan ar draws yr holl ddosbarthiadau ased mewn 
amser. Gallwn gadarnhau mai dyna yw ein bwriad o hyd.

Cyfanswm gwerth asedau'r cronfeydd sy'n cymryd rhan y cyfeirir atynt yn y 
cynnig hwnnw, a brisiwyd ym mis Mawrth 2015, oedd £12.8bn. Cyfanswm 
gwerth yr asedau ar 30 Mehefin 2017 oedd £16.3bn.

Mae gan y cronfeydd nifer sylweddol o fuddsoddiadau a reolir yn oddefol ar ffurf 
polisïau yswiriant. Ystyriwn fod yr asedau hyn yn ffurfio rhan o'r Pŵl. 
Ymgymerwyd â'r ymarferiad dethol am un rheolwr ar sail gydweithredol er mwyn 
cael yr arbedion ffioedd uchaf o raddfa'r asedau, a chyfrifoldeb y Cydbwyllgor 
Llywodraethu (y Cydbwyllgor) fydd monitro'r rheolwr ac unrhyw ail-dendro yn y 
dyfodol. Hwyrach na fydd hi'n ymarferol i'r buddsoddiadau hyn gael eu 
trosglwyddo i'r cerbydau wedi'u pŵlio a reolir gan y gweithredwr trydydd parti 
gan y bydd y cronfeydd unigol yn parhau'n fuddiolwyr o'r polisïau perthnasol a 
gallai newid o gerbyd polisi bywyd greu costau ychwanegol i drethdalwyr heb 
unrhyw fudd i gyfiawnhau'r newid. Fodd bynnag, bydd y Cydbwyllgor yn 
adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd.

Yn ogystal, mae gan y cronfeydd nifer o fuddsoddiadau anhylif gydag oes tymor 
sefydlog. Byddai'n ddrud iawn gadael buddsoddiadau o'r fath cyn i'r asedau 
gwaelodol gael eu gwireddu yn unol â'r hyn a gynlluniwyd. Y bwriad yw i'r 
gweithredwr sicrhau bod cerbydau wedi'u pŵlio ar gael i ganiatáu i 
ymrwymiadau newydd gael eu gwneud ar sail gydweithredol i ddosbarthiadau 
ased anhylif megis ecwiti preifat a seilwaith. Wrth i'r buddsoddiadau anhylif 
cyfredol aeddfedu ac wrth i'r cyfalaf gael ei ddychwelyd i fuddsoddwyr, cânt eu 
disodli gan ymrwymiadau newydd drwy'r cerbydau wedi'u pŵlio newydd. Bydd y 
buddsoddiadau newydd hyn oll yn ffurfio rhan o'r Pŵl. Yn ogystal, hwyrach y 
bydd y Cydbwyllgor yn archwilio'r potensial i'r gweithredwr ymgymryd â monitro 
diwydrwydd dyladwy ar y buddsoddiadau anhylif cyfredol hyd nes y byddant 
wedi aeddfedu.

Yn ogystal, mae gan Gronfa Pensiwn Clwyd fandad Cyfateb Atebolrwydd a
Llwyfan Cyfrifon wedi'u Rheoli, yn cynnwys asedau gwerth tua £500m. Er bod 
ISS Cronfa Clwyd yn nodi ei fod yn ymrwymedig i fuddsoddi'r holl asedau 
drwy'r Pŵl ble bodlonir yr amcanion pŵlio, ar gyfer y mandadau pwrpasol hyn, 
bydd yn dibynnu ar allu'r gweithredwr a benodir i dderbyn y mandadau hyn o 
fewn y Pŵl.Tudalen 20



Cynnydd tuag at fynd yn fyw erbyn Ebrill 2018

• darparwch gynllun prosiect lefel uchel wedi'i ddiweddaru i gyflawni 
erbyn Ebrill 2018 yn cynnwys cynnydd gyda chaffael/adeiladu 
gweithredwr, dylunio is-gronfeydd, recriwtio'r tîm craidd, penodi 
adneuwr ac awdurdodiad yr FCA

• nodwch unrhyw risgiau neu faterion a allai oedi cyflawni erbyn Ebrill 
2018, ac unrhyw gynlluniau i liniaru risgiau a/neu reoli materion

Rydym yn parhau ar y trywydd i gael Pŵl Cymru yn weithredol erbyn Ebrill 
2018.  Erbyn diwedd 2017, bydd y gweithredwr wedi'i benodi a bydd yr 
awdurdod lletya / swyddogaeth ochr y cleient yn eu lle i reoli contract y 
gweithredwr.  Bydd y cais am awdurdodiad yr FCA am ACS er defnydd pŵl 
Cymru Gyfan yn unig yn digwydd yn gynnar yn 2018 ac mae dros £3bn o 
fuddsoddiadau goddefol eisoes dan lywodraethiant y pŵl cyn dyddiad 
targed y llywodraeth o Ebrill 2018. Bydd union ddyddiad awdurdodi'r ACS 
yn dibynnu ar yr amser mae'r FCA ei angen i gwblhau.

Fel rhan o'r diweddariad hwn, rydym wedi darparu crynodeb lefel uchel o 
gynnydd (atodiadau A).

Cynnydd gyda chaffael gweithredwr
Roedd lefel uchel o ddiddordeb yn y farchnad gydag wyth bidiwr yn cyflwyno 
ymatebion i'r holiadur dethol.  O hyn, gwahoddwyd chwe bidiwr i dendro, gyda 
phedwar yn bwrw ymlaen i gyflwyno tendr.

Dechreuodd y broses werthuso ganol mis Gorffennaf gyda chyflwyniadau er 
eglurder gan y bidwyr yn digwydd ddiwedd Awst. Er mwyn cwblhau'r arfarniad, 
roedd angen ymatebion pellach er eglurder a arweiniodd at ymestyn yr 
amserlen arfarnu wreiddiol. 

Cwblhawyd arfarnu'r tendrau ym mis Medi.  Mae adroddiad dethol Gweithredwr 
sy'n esbonio canlyniad yr arfarniad wedi'i ddrafftio gan y Gweithgor Swyddogion 
a'i ymgynghorwyr cyfreithiol.  Caiff hwn ei gyflwyno i'r Cydbwyllgor yn ei gyfarfod 
nesaf.  Disgwylir i'r Cydbwyllgor allu gwneud y penderfyniad terfynol ar ba 
weithredwr sydd i'w benodi ym mis Tachwedd 2017. Yna, bydd angen i'r 
Awdurdodau Gweinyddu unigol gael cymeradwyaeth lleol eu hunain i dderbyn yr 
argymhelliad ar benodi gweithredwr ac ymrwymo i'r contract.  Disgwylir i'r 
contract ffurfiol gael ei gwblhau erbyn canol i ddiwedd Rhagfyr.

Recriwtio tîm craidd
Nid yw hyn yn berthnasol i'r Pŵl Cymru Gyfan gan y bydd yn defnyddio 
contractiwr trydydd parti i ddarparu Gwasanaethau Gweithredwr.

Fodd bynnag, gan gydnabod bod hwn yn gontract cymhleth, gwerth uchel, 
mae'n bwysig cael swyddogaeth "ochr y cleient" yn ei le i reoli contract y 
gweithredwr. 

Mae Sir Gâr wedi ymgymryd â'r chyfrifoldebau gan weithredu fel yr "awdurdod 
lletya".  Bydd yn darparu gwasanaethau ysgrifenyddiaeth a chefnogaeth 
dechnegol i Gydbwyllgor a Gweithgor Swyddogion y Pŵl.  Bydd hefyd yn 
darparu’r tîm "ochr y cleient" i ddelio â'r gweithredwr trydydd parti ac i sicrhau 
bod y gweithredwr yn bodloni'r gofynion perfformiad a'r safonau lefel 
gwasanaeth a fanylir yn y telerau cytundebol.
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Dylunio is-gronfeydd
Datblygwyd a rhannwyd amlinelliad dros dro o amrediad tebygol y gronfa gyda'r 
bidwyr er mwyn iddynt allu ystyried hynny yn eu tendrau ac fel bod modd cael 
asesiad tryloyw o gostau sefydlu tebygol.

Dan gontract y gweithredwr, cyfrifoldeb y gweithredwr yw cynghori pŵl Cymru ar 
fanylion yr is-gronfeydd i fod ar gael yn ystod y cam cyntaf yn 2018, yn cynnwys 
manyleb mandadau a dewis y rhestr gychwynnol o reolwyr buddsoddi. Dyma 
fydd tasg gyntaf y Gweithredwr wedi iddo gael ei benodi.   

Er mwyn cyflymu'r broses hon, bydd swyddogion yr awdurdodau gweinyddu yn 
dechrau gweithio ar ddyluniad a manyleb is-gronfeydd ym mis Tachwedd.  Bydd 
hyn yn galluogi i'r gweithredwr gychwyn yn syth a pharatoi'r cais awdurdodiad 
ACA cychwynnol cyn gynted â phosib wedi iddo gael ei benodi. (Gellir cyflwyno'r 
cais cychwynnol am awdurdodiad ACS cyn i'r holl reolwyr buddsoddi gael eu 
cadarnhau gan y gweithredwr.)

Penodi Adneuwr
Mae'r contractwr a benodir yn weithredwr yn gyfrifol am benodi adneuwr a 
darparwyr gwasanaeth eraill yn cynnwys rheolwyr buddsoddi.

Awdurdodiad FCA 
Bydd y contractwr a benodir yn weithredwr yn gyfrifol am sefydlu a chael 
awdurdodiad ar gyfer ACS er defnydd Pŵl Cymru yn unig.

Disgwylir i geisiadau gan y gweithredwr i sefydlu'r ACS a'r gyfres gyntaf o is-
gronfeydd gael eu cyflwyno cyn gynted â phosib wedi penodiad y gweithredwr 
(gweler uchod).  Ar hyn o bryd, disgwylir i hyn fod yn gynnar yn 2018.

Trosi Asedau 
Bydd cynllunio manwl ynghylch y bwriad i drosglwyddo asedau i'r pŵl hefyd yn 
dechrau unwaith i benodiad y gweithredwr gael ei gadarnhau ym mis Rhagfyr.

Risg i gyflawni, lliniaru risg a rheoli risg

Mae hwn yn brosiect cymhleth iawn a'r caffaeliad cyntaf o wasanaethau o'r 
math yma. Mae'r contract ar gyfer gwasanaethau gweithredwr yn ymrwymiad 
hir-dymor gyda chostau sylweddol.

Ein prif flaenoriaeth yw gweithredu'r caffaeliad yn ddiogel ac yn dda. Felly, 
rydym wedi cymryd ychydig yn hirach nag a ragwelwyd yn wreiddiol i ddiffinio'r 
gwasanaeth sydd ei angen, dylunio a gweithredu'r broses caffael a drafftio'r 
dogfennau cyfreithiol cefnogol. 

Fodd bynnag, roedd ein cynllun gwreiddiol yn cynnwys trefniadau wrth gefn 
sy'n golygu ein bod ni'n dal i fod ar y trywydd cywir i fodloni dyddiad targed y 
llywodraeth ar gyfer gweithredu (gweler uchod).

Mae rhai risgiau i'r amserlen cyflawni yn cynnwys:
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Disgrifiad o’r Risg Ymateb Pŵl Cymru Statws Cyfredol
1. Risg o ychydig o 
fidwyr addas neu 
ddealltwriaeth 
anghyflawn o'r 
gwasanaethau sydd eu 
hangen.

Deliwyd â hyn drwy 
ymgysylltu a deialog 
cynhwysfawr gyda'r 
farchnad cyn cychwyn y 
broses gaffael ffurfiol er 
mwyn: a) codi 
ymwybyddiaeth o'r 
caffaeliad; b) deall gallu'r 
ddarpar fidwyr; a 
c) rhannu gwybodaeth ar 
ofynion y Cronfeydd yng 
Nghymru.  

Mae'r risg wedi'i reoli'n 
llwyddiannus a bellach 
wedi dod i ben 

2. Risg o oedi wrth 
weithredu yn sgil 
etholiadau lleol yn 
effeithio ar aelodaeth y 
Cydbwyllgor 
Llywodraethu.  

Lliniarwyd hyn wrth i'r 
Cadeiryddion ddirprwyo 
awdurdod i'r Trysoryddion a'r 
Gweithgor Swyddogion i 
ddechrau i fwrw ymlaen â 
chamau terfynol yr ymarferiad 
caffael yn ystod y cyfnod 
etholiadol. Mae'r Cydbwyllgor 
wedi cyfarfod ac wedi'i 
sefydlu'n dda bellach.

Mae'r risg wedi'i reoli'n 
llwyddiannus a bellach 
wedi dod i ben 

3. Risg o her i'r broses 
gaffael neu'r 
canlyniad.

Mae hyn yn cael ei liniaru 
drwy ddefnyddio 
ymgynghorwyr cyfreithiol 
allanol (Burges Salmon) gyda 
phrofiad mewn rheoli 
cronfeydd a chaffael i ddylunio 
a rheoli'r broses gaffael ac 
arfarnu a chyngor technegol 
gan ymgynghorwyr buddsoddi 
allanol (Hymans Robertson).

Mae'r risg yn parhau.  
Ni chaiff y bidwyr 
wybod am ganlyniad y 
tendr hyd nes 
ddiwedd Tachwedd o 
leiaf.

4. Risg o oedi wrth 
i awdurdodau unigol 
lofnodi'r contract 
gyda'r bidiwr 
llwyddiannus.

Mae hyn yn cael ei liniaru 
drwy ymgysylltu’n gynnar gyda 
swyddogion monitro.  Bydd 
Swyddogion a Thrysoryddion 
yn rheoli cyfathrebu canlyniad 
y tendr a chymeradwyaeth 
llywodraeth leol i ymrwymo i'r 
contract. 

Mae'r risg yn parhau.  

5. Risgiau o gynllunio 
gwael neu annigonol.

Mae hyn yn cael ei liniaru 
drwy reolaeth prosiect allanol 
proffesiynol (Hymans 
Robertson)

Mae'r risg yn parhau.  

6. Risg o oedi wrth 
dderbyn 
cymeradwyaeth yr 

Bydd hyn yn cael ei liniaru 
drwy waith buan ar fanyleb 
fanwl o ofynion y gronfa a'r is-

Mae'r risg yn parhau.  
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Disgrifiad o’r Risg Ymateb Pŵl Cymru Statws Cyfredol
FCA i'r cerbyd. gronfa fel bod modd i 

geisiadau gael eu cyflwyno 
gan y gweithredwr a benodir 
cyn gynted â phosib. Mae 
unrhyw oedi o fewn yr FCA y 
tu hwnt i'n rheolaeth ni a 
byddem yn croesawu unrhyw 
gymorth y gall y llywodraeth ei 
darparu yng nghyswllt hyn.

7. Risg o fethu datrys 
materion MiFID.

Yn dilyn gwaith gan yr 
LGA, mae'r FCA wedi 
cyhoeddi canllawiau 
diwygiedig a ddylai ddatrys 
y mater hwn. 
Mae'n rhaid i 
awdurdodau gweinyddu 
unigol optio i fyny i 
statws proffesiynol 
gyda'u Rheolwyr 
Buddsoddi cyfredol a 
chyda cwmni'r 
Gweithredwr unwaith y 
bydd wedi'i benodi. 

Mae'r risg bellach wedi'i 
ddileu gan mwyaf a bwrw 
bod awdurdodau 
gweinyddu unigol yn dilyn 
y broses i optio i fyny.
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Maen Prawf B: Llywodraethu

Ar gyfer pŵliau sy'n cael eu datblygu

• Cynnydd gyda threfniadau llywodraethu - darparwch gynllun 
prosiect lefel uchel wedi'i ddiweddaru ar gyfer gweithredu trefniadau 
llywodraethu.

Llywodraethu: Cydbwyllgor Llywodraethu a Chytundeb Rhwng 
Awdurdodau

Daeth y Cytundeb Rhwng Awdurdodau i rym o fis Mehefin 2017 a 
chynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Cadeiryddion fel Cydbwyllgor Llywodraethu 
ffurfiol ar 29 Mehefin. 

Cymerodd Sir Gâr y rôl "awdurdod lletya" o fis Mehefin 2017, gan ddarparu 
cefnogaeth ysgrifenyddiaeth a thechnegol i'r Cydbwyllgor, y Trysoryddion 
a'r Gweithgor Swyddogion. Yn ogystal, bydd yr awdurdod lletya hefyd yn 
gyfrifol am reoli contract. Mae’r gwaith o recriwtio staff ar y gweill.

Maen Prawf C: Costau is a gwerth am arian

• Diweddariad ar amcangyfrifon costau - nodwch yr amcangyfrifon 
lefel uchel cyfredol ar gyfer gweithredu costau hyd yma, erbyn 
mynd yn fyw ac wedi mynd yn fyw 

• Diweddariad ar amcangyfrifon arbedion blynyddol, yn cynnwys 
gostyngiadau mewn ffioedd/mandadau

• Cynlluniau i gyflawni arbedion - nodwch eich cynllun lefel uchel 
a'ch amserlenni i gyflawni'r arbedion blynyddol uchod 

• Mae cynlluniau ar gyfer adrodd yn cynnwys ar berfformiad net a 
ffioedd ym mhob dosbarthiad ased a restrir yn erbyn mynegai

• Cynlluniau ar gyfer sut fydd y pŵl yn adrodd yn gyhoeddus ar sail 
dryloyw llwyr - cadarnhewch y bydd y pŵl yn mabwysiadu Cod 
Tryloywder Bwrdd Cynghori'r Cynllun ar gyfer adrodd i'r cronfeydd 
sy'n cymryd rhan

Mae ein hamcangyfrifon ar gyfer lefel yr arbedion cost o ffioedd rheolwyr 
buddsoddi y gellid eu cyflawni dros amser yn parhau fel y nodwyd yn ein 
cynnig o fis Gorffennaf 2016.

Gwnaed yr amcangyfrifon drwy ystyried pob un o'r dosbarthiadau ased yr 
oedd y cronfeydd sy'n cymryd rhan wedi buddsoddi ynddynt a chan 
ddefnyddio data a ddarparwyd gan CEM Benchmarking i ddod o hyd i lefel y 
costau a gafwyd gan fuddsoddiadau yn y dosbarthiadau ased hynny yn y 
flwyddyn hyd at fis Mawrth 2015 (a nodwyd fel y flwyddyn sail er dibenion 
cymharu). Yna, fe wnaethom ystyried lefel yr arbedion y gellid eu cyflawni o 
fewn pob dosbarth ased. 

Byddem yn pwysleisio ei bod hi'n anodd amcangyfrif arbedion ffioedd gydag 
unrhyw sicrwydd ar y pwynt hwn gan nad ydym yn gwybod pa ffioedd a geir 
gyda rheolwyr buddsoddi na sut orau ellid cael mynediad i rai o'r 
dosbarthiadau ased amgen ar y cyd.
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Roedd y ffigyrau arbedion a ddyfynnwyd yn ein cynnig ym mis Gorffennaf 2016 
- fel y gofynnwyd - yn seiliedig ar werth asedau a dyraniadau asedau fel ag ar 
y dyddiad sail o 31 Mawrth 2015. Roedd yr amcangyfrifon fel a ganlyn:

Cyfnod tair blynedd yn 
gorffen

Arbedion blynyddol a 
gyflawnwyd

Mawrth 2021 £8.4m
Mawrth 2024 £9.8m
Mawrth 2027 £11.3m
Mawrth 2030 £12.5m
Mawrth 2033 £12.5m

Roedd cyfanswm yr asedau ar draws y cronfeydd sy'n cymryd rhan yn 
£16.3bn ar 30 Mehefin 2017, felly gallai'r arbedion fod yn uwch na'r ffigyrau 
a ddyfynnir uchod. Nid yw'r amserlenni y mae'r arbedion yn debygol o 
gronni o'u mewn - yn nhermau'r cyfnodau tair blynedd a ddiffiniwyd yn 
flaenorol - wedi newid.

Wrth i'r broses o sefydlu'r trefniadau pŵlio barhau, mae mwy o eglurder ar 
gyfanswm y costau sefydlu sy'n debygol o godi. Mae'r gwasanaethau 
gweithredwr yr ydym yn eu rhoi yn eu lle yn drefniant newydd yn y farchnad 
ac mae'r broses gaffael wedi bod yn gymhleth. Fodd bynnag, credwn yn 
gryf bod manyleb gref a manwl o'r contract ac asesiad o'r darparwyr posib 
gwahanol yn gamau hanfodol wrth sicrhau bod y buddion yn llifo fel sydd 
angen.   

Yn ein cyflwyniad ym mis Gorffennaf 2016, fe wnaethom amcangyfrif y 
byddai costau gweithredu o tua £0.5-1m (dros y ffioedd sy'n daladwy am 
wasanaethau gweithredwr) yn codi yn y cyfnod hyd at fis Mawrth 2018 a 
£50,000-350,000 yn y cyfnod tair blynedd hyd at fis Mawrth 2021.

Bellach, rydym yn disgwyl y gallai'r costau yn y cyfnod sefydlu hyd at fis 
Mawrth 2018 ddisgyn o fewn amrediad o £1-1.5m, ond gallai'r costau yn y 
cyfnod dilynol hyd at fis Mawrth 2021 fod yn is wrth i fwy o waith gael ei 
wneud gan y gweithredwr.  Mae'r costau ychwanegol a geir wrth sefydlu'r 
pŵl yn dal i fod yn gymharol fychan wrth gymharu â'r arbedion a gyflawnir 
yn y tymor hwy.

O ran adrodd, fel rhan o’r asesiad o ddarparwyr rydym wedi canolbwyntio ar 
allu ymgeiswyr i ddarparu adrodd manwl i fodloni gofynion yr holl gronfeydd 
sy'n cymryd rhan a gofynion y Cydbwyllgor. Bydd arnom angen tryloywder 
llawn ar ffioedd yr holl reolwyr buddsoddi gwaelodol o fewn y cerbydau 
arfaethedig a disgwyliwn i'r rhain gael eu hadrodd mewn modd sy'n gyson â 
gofynion y DCLG.

Yn ogystal, mae CEM Benchmarking wedi'u penodi'n ffurfiol i ddarparu 
adroddiadau ar y costau a geir wrth reoli asedau o fewn y pŵl.

Gallwn gadarnhau y bydd y pŵl yn dilyn Cod Tryloywder SAB yn nhermau 
adrodd i'r cronfeydd sy'n cymryd rhan.
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Maen Prawf D: Seilwaith
• Cynnydd ar fuddsoddiadau seilwaith - nodwch eich dyraniad targed ar 

gyfer seilwaith ac arian sydd wedi'i ymrwymo ar lefel y pŵl a/neu ar 
draws y pŵliau. Hefyd, nodwch eich cynlluniau ar gyfer y trefniadau 
llwyfan/cynnyrch/a/neu reolwr allanol i gyflawni'r targed hwnnw

• Amserlen i gyflawni'r uchelgais a nodwyd - darparwch gynllun 
prosiect lefel uchel ar gyfer gweithredu trefniadau 
llwyfan/cynnyrch/a/neu reolwr allanol a ddisgrifir uchod

Nid yw ein sefyllfa wedi newid ers mis Gorffennaf 2016. Ein huchelgais a 
nodwyd yn y cynnig oedd - yn y tymor byr i ganolig - buddsoddi o leiaf 5% o 
asedau mewn buddsoddiadau seilwaith gyda dyhead tymor hwy wedi'i nodi ar 
10% - yn amodol ar fod buddsoddiadau boddhaol ar gael.

Ar 30 Mehefin 2017, roedd cyfanswm o £180m naill ai wedi'i fuddsoddi mewn 
asedau seilwaith neu wedi'i ymrwymo'n ffurfiol i gronfeydd seilwaith, cyfwerth â 
thua 1.1% o asedau'r pŵl, felly mae'r targed sydd wedi'i nodi yn cynrychioli 
cynnydd sylweddol o'r sefyllfa gyfredol.

Fodd bynnag, fe wnaethom gydnabod yn ein cyflwyniad gwreiddiol hefyd bod 
dyraniadau i seilwaith yn cynrychioli penderfyniadau dyrannu asedau ac felly'n 
gyfrifoldeb y cronfeydd unigol yn hytrach na phenderfyniad ar y cyd ar gyfer y 
Pŵl.

Mae'n bosib mai'r ffordd fwyaf effeithlon o gael mynediad i fuddsoddiad 
seilwaith sy'n addas ar gyfer rhwymedigaethau cronfeydd CPLlL fyddai drwy 
gerbydau cenedlaethol a ddatblygir i'w defnyddio gan bob pŵl.

Felly, rydym yn parhau i ymgysylltu a chefnogi gwaith y gweithgor trawsbleidiol 
ar seilwaith er mwyn sicrhau y gallem elwa o unrhyw gynlluniau cenedlaethol a 
allai godi yn y dyfodol.
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Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol



1

Cyfarfod Gweithgor Swyddogion

 28 Gorffennaf 2017 12.40 - 15.30

      Neuadd y Sir, Caerdydd

Nodyn Briffio i'r Cydbwyllgor

Yn bresennol:
Chris Moore (CM), Sir Gâr;  Nigel Aurelius (NA), Torfaen;  
Dafydd Edwards (DE), Gwynedd; Graeme Russell (GR), Torfaen;
Christine Salter (CS), Caerdydd; David Powell (DP), Powys; 
Gary Watkins (GW), Caerdydd; Joe Rollin (JR), Powys; 
Chris Lee (CL), Rhondda Cynon Taf; Phil Latham (PL), Sir y Fflint;
Yvonne Keitch (YK), Rhondda Cynon Taf;                    Debbie Fielder (DF), Sir y Fflint;
Karen Cobb (KC), Abertawe;

Eraill yn bresennol:
Tracey Williams (TW) (Sir Gâr - Cofnodion)

Ymddiheuriadau am absenoldeb:
Anthony Parnell (AP), Sir Gâr;
Ben Smith (BS), Abertawe;
Jeff Dong (JD), Abertawe;
Caroline Roberts (CR), Gwynedd;
Gareth Henson (GH), Caerdydd;
Paul Rowles (PR), Torfaen;
Barrie Davies (BD), Rhondda Cynon Taf;
Dan Paley (DP), Powys. 

1. Cytundeb Gweithredwr a'r Broses Dendro
Deialodd Andrew Johnson, Hymans, i mewn i roi diweddariad ar y broses: 

 Derbyniwyd pedwar ymateb i'r tendr ar gyfer y contract gweithredwr.
 Bydd yr arfarnu wedi'i gwblhau erbyn 8 Awst a rhestr fer yn cael ei chytuno erbyn 10 Awst.
 Cynhelir cyflwyniadau'r Bidwyr ar 23/24 Awst. 
 Cyflwynir penderfyniad ar y gweithredwr i'r Cydbwyllgor ar 18 Medi. 
 Awdurdodau cyfansoddol unigol i ystyried y penderfyniad erbyn 3 Hydref.
 Rhybudd Dyfarnu i'w gyhoeddi i'r hoff fidiwr ar 4 Hydref.        

2. Awdurdod Lletya
Bydd swyddi gwag newydd yn cael eu hysbysebu'n fuan. 

3. Cydbwyllgor Llywodraethu
Y cyfarfod Cydbwyllgor nesaf i'w gynnal yng Nghaerfyrddin ar 18 Medi 2017.
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Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol



1

Cyfarfod Gweithgor Swyddogion

                       04 Medi 2017 11.35 – 13.15

       Neuadd y Sir, Caerdydd

Nodyn Briffio i'r Cydbwyllgor

Yn bresennol:
Chris Lee (CL), Rhondda Cynon Taf    Dan Paley (DP), Powys 
Anthony Parnell (AP), Sir Gâr Phil Latham (PL), Sir y Fflint
Nigel Aurelius (NA), Torfaen Barrie Davies (BD), Rhondda Cynon Taf 
Paul Rowles (PR), Torfaen Yvonne Keitch (YK), Rhondda Cynon Taf                                              
Gary Watkins (GW), Caerdydd        

Wedi deialu i mewn:
Chris Moore (CM), Sir Gâr
Dafydd Edwards (DE), Gwynedd
Jeff Dong (JD), Abertawe
Caroline Roberts (CR), Gwynedd
John Wright (JW), Hymans 
Andrew Johnston (AJ), Hymans 

Eraill yn bresennol:
Tracey Williams (TW) (Sir Gâr - Cofnodion)

Ymddiheuriadau am absenoldeb
Ben Smith (BS), Abertawe Christine Salter (CS), Caerdydd
Karen Cobb (KC), Abertawe Gareth Henson (GH), Caerdydd
Graeme Russell (GR), Torfaen David Powell (DP), Powys
Debbie Fielder (DF), Sir y Fflint Joe Rollin (JR), Powys

1. Cytundeb Gweithredwr a'r Broses Dendro
Deialodd John Wright ac Andrew Johnson, Hymans, i mewn i roi diweddariad ar y broses: 

 Roedd arfarnu'r 4 bidiwr wedi'i gwblhau 
 Roedd cwestiynau er eglurder wedi'u hanfon at un o'r bidwyr ac roeddem yn aros am eu 

hymateb 
 Burges Salmon i ddarparu cyngor ynghylch modelau un o'r bidwyr

2. Is-gronfeydd
Roedd cynnig byr wedi'i ddarparu gan Hymans. Roedd y cynnig yn cael ei archwilio ar y pryd ac 
roedd y swyddogion ar fin cyfarfod i drafod.
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3. MIFID II
Rhaid i'r awdurdodau dirprwyedig lofnodi'r holl lythyrau optio i fyny gyda chymeradwyaeth y 
pwyllgor a bydd angen cofrestriad LEI.

4. Adolygiad Cynnydd Gwanwyn DCLG

Llythyr i'w anfon i DCLG erbyn 20 Hydref 2017 

5. Cydbwyllgor Llywodraethu
Y cyfarfod Cydbwyllgor nesaf i'w gynnal yng Nghaerfyrddin ar 7 Tachwedd 2017.
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