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Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi 
 

Man Cyfarfod 
Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, 
Llandrindod, Powys 

 

 
 

Neuadd Y Sir 
Llandrindod 

Powys 
LD1 5LG 

 
Dyddiad y Cyfarfod 
Dydd Iau, 13 Chwefror 2020 

 
Amser y Cyfarfod 
2.00 pm 

 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â 
Carol Johnson 
01597 826206 
carol.johnson@powys.gov.uk 

 Dyddiad Cyhoeddi 
 

 

Mae croeso i’r rhai sy’n cymryd rhan ddefnyddio’r Gymraeg. Os hoffech chi siarad 
Cymraeg yn y cyfarfod, gofynnwn i chi roi gwybod i ni erbyn hanner dydd ddau 
ddiwrnod cyn y cyfarfod 

 

AGENDA 

 
1.  YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.  
 
 

2.  DATGANIADAU O DDIDDORDEB  

 
Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau 
i’w hystyried ar yr Agenda.  
 
 

3.  COFNODION  

 
Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 12 
Rhagfyr, 2019 fel cofnod cywir.  
(Tudalennau 1 - 6) 
 

4.  COFNODION Y BWRDD PENSIYNAU  

 
Ystyried adroddiad gan Gadeirydd Bwrdd Pensiynau Powys ar gyfarfod y Bwrdd a 
gynhaliwyd ar 26 Tachwedd, 2019 a derbyn cofnodion draft y cyfarfod, er 
gwybodaeth.  
(Tudalennau 7 - 16) 
 



5.  PWERAU DEWISOL Y GRONFA BENSIWN  

 
Ystyried yr adroddiad. 
(Tudalennau 17 - 38) 
 

6.  EITEM EITHRIEDIG  

 

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 
y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi 
ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y 
byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â 
materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn 
cadw’r wybodaeth honno). Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na 
diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y 
ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth 
iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod. 
 
 

7.  STRATEGAETH DIOGELU ECWITI  

 
Ystyried yr adroddiad gan Aon. 
(Tudalennau 39 - 70) 
 
 
 


