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Er Gwybodaeth yn unig 

 

Beth yw Adran 13? 
 

1. Mae Adran 13 o Ddeddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 yn ei gwneud yn 
ofynnol i adroddiad gael ei gyhoeddi ar brisiad 91 o gronfeydd Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol Cymru a Lloegr (CPLlL) bob 3 blynedd. 
 

2. Mae’r Adran Lefelu Tai a Chymunedau (“DLUHC”) wedi penodi Adran Actiwari’r 
Llywodraeth (GAD) i gynnal yr ymarfer hwn. 
 

3. Mae prisiad Adran 13 a gynhaliwyd gan GAD yn seiliedig ar brisiadau actiwaraidd 
ffurfiol 91 o gronfeydd CPLlL Cymru a Lloegr, fel y’u cynhelir gan actiwari eu Cronfa 
 

4. Mae prisiad Adran 13 yn mabwysiadu tybiaethau safonol ar gyfer holl gronfeydd 
CPLlL, gyda'r nod o ddarparu maes chwarae teg fel y gellir cymharu cronfeydd ar sail 
tebyg am debyg. 
 

5. Cyflwynodd Hymans Robertson ddata a gwybodaeth ynghylch prisiad 2019 ar ran y 
Gronfa i GAD a defnyddiwyd y data hwn ynghyd â data o’r Cronfeydd CPLlL eraill i 
gynnal eu dadansoddiad. 
 

6. Cyhoeddodd GAD eu hadroddiad ar brisiadau 2019 ar 16 Rhagfyr 2021. Mae Cronfa 
Bensiwn Gwynedd wedi cwrdd â holl feini prawf y Prisiad Adran 13, heb unrhyw 
faneri ambr na choch wedi eu codi. 
 

7. Mae’r adroddiad llawn i’w weld yn: 
 
https://www.gov.uk/government/publications/local-government-pension-scheme-review-of-
the-actuarial-valuations-of-funds-as-at-31-march-2019 
 
Beth mae adroddiad Adran 13 yn ei gwmpasu? 
 

8. Mae'r dadansoddiad GAD hwn yn ddadansoddol iawn ac yn cyflwyno metrigau 
amrywiol mewn modd “tebyg am debyg” fel y gellir gwneud cymariaethau rhesymol 
rhwng cronfeydd CPLlL. Mae Adran 13 yn ei gwneud yn ofynnol i GAD ganfod a yw 
pob prisiad cronfa leol wedi cyflawni’r nodau a ganlyn: 
 
• Mae'r prisiad yn cydymffurfio â rheoliadau CPLlL. 
 
Wrth asesu cydymffurfiaeth, mae GAD wedi canolbwyntio ar Reoliad 62 sy'n ymdrin 
yn bennaf â'r adroddiad prisio a phennu cyfraddau cyfraniadau'r cyflogwr ac nid yw 
wedi ystyried elfennau eraill o'r broses brisio, gan gynnwys cydymffurfiad â'r 
Strategaeth Ariannu. 

https://www.gov.uk/government/publications/local-government-pension-scheme-review-of-the-actuarial-valuations-of-funds-as-at-31-march-2019
https://www.gov.uk/government/publications/local-government-pension-scheme-review-of-the-actuarial-valuations-of-funds-as-at-31-march-2019


 
• Mae'r prisiad wedi'i wneud mewn ffordd sydd ddim yn anghyson â phrisiadau 

cronfeydd lleol eraill. 
 

• Mae'r prisiad wedi gosod cyfraddau cyflogwyr sy'n sicrhau diddyledrwydd a chost-
effeithiolrwydd hirdymor y gronfa. 

 
9. Ar gyfer solfedd mae GAD yn canolbwyntio ar a yw’r asedau a ddelir, ynghyd â 

chyfraniadau cyflogwyr, yn ddigon i dargedu cyllid 100% dros gyfnod priodol. 
 

10. Ar gyfer cost-effeithiolrwydd hirdymor mae GAD hefyd yn ystyried materion yn 
ymwneud â thegwch rhwng cenedlaethau yng nghyfraddau cyfraniadau cyflogwyr, 
gan sicrhau bod cyflogwyr yn talu swm teg i dalu am fuddion a enillwyd yn ystod y 
cyfnod presennol o gyfranogiad. 

Canlyniadau Cronfa Bensiwn Gwynedd 

11. Ystyriwyd bod y prisiad yn cydymffurfio â'r Rheoliadau perthnasol. 
12. Er mwyn asesu diddyledrwydd a chost-effeithiolrwydd hirdymor dyluniodd 

GAD nifer o fetrigau a chodi fflagiau yn erbyn y metrigau hyn yn erbyn cronfeydd 
penodol i amlygu meysydd lle gallai risg fod yn bresennol, neu lle mae angen 
ymchwilio ymhellach, gan ddefnyddio dull sgorio coch/ambr/gwyrdd/gwyn. : 

Coch = Mater materol 

Ambr = Mater materol posibl 

Gwyn = Cynghorol yn amlygu mater cyffredinol 
 

Gwyrdd = Dim materion materol 
 

13. Derbyniodd Cronfa Bensiwn Gwynedd yr holl faneri gwyrdd ar gyfer Diddyledrwydd 
ac Effeithlonrwydd Cost Hirdymor 

Lefel Ariannu ar Sail Safonedig SAB 

14. Dangosir y Cronfeydd yma yn ôl lefel ariannu yn y prisiad diwethaf, yn gyntaf ar sail 
y Gronfa ei hun ac yna gan ddefnyddio sail safonol y SAB. Mae sail safonol y SAB yn 
hwyluso cymhariaeth debyg ond nid yw’n addas at ddibenion ariannu. 

15. Ar sail y gronfa ei hun mae’r gronfa yn y 7fed safle gyda lefel ariannu o 108%. Yn 
seiliedig ar sail Safon SAB mae’r gronfa yn y 10fed safle gyda lefel ariannu o 124%. 
Mae’r tabl isod yn dangos canlyniadau’r holl gronfeydd: 



 
 
Cyflwyniad gan Hymans Robertson 
 

16. Mae Hymans Robertson, Actiwari Cronfa Gwynedd, wedi paratoi diweddariad 
annibynnol i’r Pwyllgor ar yr ymarfer Adran 13 a chanlyniadau Cronfa Gwynedd, a 
gyflwynir yma fel atodiad. 
 

17. Bydd y diweddariad yn cael ei gyflwyno gan Malcolm Stanley, actiwari yn Hymans 
Robertson. 

 



Casgliad 
 

18. Mae GAD yn fodlon bod gan Gronfa Gwynedd gynllun ariannu rhesymol mewn lle ac 
nid oes pryderon wedi eu hadnabod yn yr adroddiad sydd angen gweithredu gan y 
Pwyllgor. 

 
Argymhelliad 
 

19. Gofynnir i'r Pwyllgor Pensiynau nodi a darparu unrhyw sylwadau ar yr ymarfer Adran 
13 a'r papur a gynhyrchwyd gan Hymans Robertson.  

 


