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Atodiad D – Polisi ar Rhagdaliadau 

1 Cyflwyniad 

Diben y polisi hwn yw egluro trefn yr awdurdod gweinyddol ar gyfer rhagdalu (talu ymlaen llaw) cyfraniadau 

rheolaidd sy'n ddyledus gan gyflogwyr sy'n cymryd rhan.  

Dylid nodi nad yw'r datganiad hwn yn gynhwysfawr ac y bydd y gronfa'n rhoi ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

pan fo hynny'n briodol. 

1.1 Nodau ac amcanion 

Mae nodau ac amcanion yr awdurdod gweinyddol ar gyfer y polisi hwn fel a ganlyn:  

 Rhoi eglurder i gyflogwyr am yr amgylchiadau lle caniateir iddynt dalu eu cyfraniadau ymlaen llaw. 

 Amlinellu'r egwyddorion allweddol a ddilynir wrth gyfrifo symiau rhagdalu. 

 Amlinellu'r drefn a ddilynir ar gyfer asesu bod rhagdaliad yn ddigonol i gwrdd â'r cyfraniadau sy'n ofynnol. 

1.2 Cefndir  

Mae'n arfer cyffredin yn y CPLlL i gyflogwyr ragdalu cyfraniadau a fyddai fel arall yn ddyledus i'r Gronfa yn y 

dyfodol.  Mae cyfraniadau cyflogwr yn cynnwys Cyfradd Cynradd – fe'i mynegir fel canran o'r gyflogres ac mae'n 

adlewyrchu cyfran y cyflogwr o gost buddion gwasanaeth y dyfodol, a'r Gyfradd Eilradd– gellir mynegi hwn fel 

canran o'r gyflogres neu swm ariannol, ac mae'n gyfraniad ychwanegol a ddyluniwyd i sicrhau bod cyfanswm y 

cyfraniadau sy'n daladwy gan y Cyflogwr yn cwrdd â'r amcan ariannu. 

Ar 22 Mawrth 2022, yn dilyn cais gan Fwrdd Ymgynghorol y Cynllun CPLlL, fe wnaeth James Goudie QC 

ddarparu Barn ar statws cyfreithiol rhagdaliadau.  Daeth y Farn hon i'r casgliad nad oedd rhagdalu cyfraniadau 

cyflogeion a chyflogwr yn anghyfreithlon, cyhyd â bod y sail dros bennu'r swm i'w ragdalu yn rhesymol, yn 

gymesur ac yn ddarbodus. Ymhellach i hyn, fe sefydlodd y Farn ofynion penodol ynghylch cyflwyno 

rhagdaliadau. 

1.3 Arweiniad a fframwaith rheoleiddio 

Mae Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 (fel y'u diwygiwyd) yn egluro'r ffordd y dylai cronfeydd 

CPLlL bennu cyfraniadau cyflogwyr ac maent yn cynnwys darpariaethau perthnasol ynglŷn â thalu'r rhain, gan 

gynnwys y canlynol: 

 Rheoliad 9 – mae'n amlinellu'r cyfraddau cyfrannu sy'n daladwy gan aelodau actif  

 Rheoliad 62 – mae'n egluro'r gofyniad i awdurdod gweinyddol baratoi tystysgrif Cyfraddau ac Addasiadau 

(R&A) 

 Rheoliad 67 – mae'n egluro'r gofyniad i gyflogwyr dalu cyfraniadau yn unol â'r Dystysgrif Cyfraddau ac 

Addasiadau (R&A) ac yn manylu bod rhaid i brif gyfraniadau gael eu mynegi fel canran o dâl 

pensiynadwy yr aelodau actif. 

2 Datganiad o egwyddorion 

Mae'r datganiad hwn o egwyddorion yn sôn am ragdalu cyfraniadau cyflogwr rheolaidd i'r Gronfa. Ymdrinnir â 

phob achos yn ôl ei rinweddau ei hun, ond yn gyffredinol: 

 Bydd yr awdurdod gweinyddol yn caniatáu i gyflogwyr ragdalu cyfraniadau.  

https://lgpsboard.org/images/Guidance/QCJGLGPS032022.pdf
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 Mae rhagdalu cyfraniadau a fynegir fel canran o dâl yn cyflwyno'r risg na fydd maint y rhagdaliad yn 

ddigon i gwrdd â'r cyfraniad rheolaidd fyddai'n ddyledus (o ganlyniad i wahaniaethau rhwng y cyflogau 

disgwyliedig a'r gwir gyflogau).  Felly, dim ond cyflogwyr diogel, hirdymor sy'n cael rhagdalu eu 

cyfraniadau (e.e. awdurdodau lleol).  

 Ni chaniateir rhagdalu cyfraniadau gweithwyr. 

 Rhoddir disgownt pan gaiff cyfraniadau cyflogwr eu talu ymlaen llaw, i adlewyrchu’r enillion ar 

fuddsoddiad y tybir y bydd y Gronfa'n eu creu dros gyfnod y rhagdaliad. 

 Bydd actwari'r Gronfa yn pennu swm y rhagdaliad, ac efallai y bydd angen gwneud tybiaethau ynghylch y 

gyflogres dros y cyfnod lle mae'r cyfraniad rheolaidd yn ddyledus. 

 Pan fo cyfraniadau a fynegir fel canran o dâl wedi cael eu rhagdalu, bydd yr awdurdod gweinyddol yn 

cynnal gwiriad blynyddol (ac efallai y bydd angen cyfraniadau ychwanegol gan y cyflogwr) i wneud yn 

siŵr bod y gwir symiau sy'n cael eu talu yn ddigon i gwrdd â'r gofynion cyfrannu a nodir yn y dystysgrif 

R&A. 

 Bydd cytundebau rhagdalu yn cael eu dogfennu drwy'r ohebiaeth rhwng yr awdurdod gweinyddol a'r 

cyflogwr.  

 Bydd y dystysgrif R&A yn cael ei diweddaru'n flynyddol i adlewyrchu unrhyw gytundebau rhagdalu sydd 

ar waith.  

 Mae'r cyflogwyr yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw gytundeb rhagdalu yn cael ei thrin yn briodol wrth 

gyfrifo am gostau pensiwn. 

 Gall cytundebau rhagdalu fod ar gyfer unrhyw gyfnod blynyddol yn y dystysgrif R&A (neu nifer olynol o 

gyfnodau blynyddol).  

3 Polisi 

3.1 Cymhwyster a'r cyfnodau sydd dan sylw 

Mae'r Gronfa'n hapus i ystyried ceisiadau gan gyflogwyr i ragdalu prif gyfraniadau a chyfraniadau eilaidd sydd 

wedi'u hardystio. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae rhagdaliadau yn fwyaf priodol ar gyfer cyflogwyr mawr, 

diogel sydd ag aelodaeth sefydlog, actif. Mae modd i gyflogwyr ragdalu cyfraniadau cyflogwr dros gyfnod y 

dystysgrif R&A bresennol (ac, os yw tystysgrif R&A drafft wrthi'n cael ei pharatoi yn dilyn y prisiad tair blynedd, y 

dystysgrif R&A drafft).  

Ni chaniateir rhagdalu cyfraniadau sy'n ddyledus ar ôl diwedd y dystysgrif R&A bresennol (neu ddrafft), hynny 

yw, ni fyddai'n bosib rhagdalu cyfraniadau cyflogwr sy'n ddyledus yn y flwyddyn 2026/27 hyd nes bod canlyniad 

prisiad 2025 yn hysbys a bod tystysgrif R&A drafft ar gyfer y cyfnod 2026 i 2029 wedi cael ei pharatoi. 

3.2 Gwneud cais ac amseru  

Cyn gwneud unrhyw ragdaliad, mae gofyn i gyflogwyr roi gwybod i'r Gronfa yn ysgrifenedig o'u dymuniad i 

ragdalu cyfraniadau cyflogwr, ac i wneud cais am fanylion y swm sy'n ofynnol gan y Gronfa i gwrdd â'r cyfraniad 

rheolaidd yn yr amserlen. 

Dylai'r Gronfa dderbyn y cais hwn o fewn deufis o ddechrau'r cyfnod y mae'r rhagdaliad ar ei gyfer. 

Bydd y Gronfa wedyn yn darparu nodyn o swm y rhagdaliad i'r cyflogwr, a'r dyddiad erbyn y dylai'r cyflogwr 

dalu'r swm. Yn gyffredinol, dylai'r rhagdaliad fod mor agos â phosib at ddechrau'r cyfnod priodol yn y dystysgrif 

R&A, ac erbyn 30 Ebrill ar yr hwyraf. 
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Os bydd y cyflogwr yn methu â thalu'r rhagdaliad erbyn y dyddiad a nodwyd, gallai hynny olygu y bydd angen 

taliad ychwanegol ar unwaith gan y cyflogwr i sicrhau bod y swm a delir yn ddigon i gwrdd â'r swm ardystiedig y 

manylir arno yn y dystysgrif R&A. 

3.3 Cyfrifo 

Bydd actwari'r Gronfa yn pennu faint o ragdaliad sy'n ofynnol. 

Pan wneir y rhagdaliad yng nghyswllt cyfraniadau a fynegir fel canran o dâl: 

 Bydd actwari'r Gronfa yn pennu gwerth gostyngedig y cyfraniadau sydd wedi'u hamserlennu, a hynny'n 

seiliedig ar frasamcan o gyflogau dros y cyfnod (gan ddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael a thybiaethau 

a osodwyd yn y prisiad blaenorol), a'r gyfradd disgownt a osodwyd at ddiben y prisiad actiwaraidd 

blaenorol (fel y nodir yn yr adroddiad prisiad actiwaraidd blaenorol). 

 Bydd angen gwiriad digonolrwydd ar ddiwedd y cyfnod (gweler adran 3,4) 

Pan wneir y rhagdaliad yng nghyswllt cyfraniadau a fynegir fel swm ariannol: 

 Bydd actwari'r Gronfa yn pennu gwerth gostyngedig y cyfraniadau sydd wedi'u hamserlennu, a hynny'n 

seiliedig ar y gyfradd disgownt a osodwyd at ddiben y prisiad actiwaraidd blaenorol (fel y nodir yn yr 

adroddiad prisiad actiwaraidd blaenorol). 

 Ni fydd angen gwiriad digonolrwydd yn yr achos yma 

Gall cyflogwyr dalu mwy na swm y rhagdaliad a bennwyd gan actiwari'r Gronfa.  

Ni wneir unrhyw lwfans ar gyfer allanoli gwasanaethau (disgwyliedig) ym mrasamcan yr actiwari o gyflogau dros 

gyfnod y rhagdaliad. 

3.4 Gwiriad digonolrwydd  

Pan fydd angen, bydd actiwari'r Gronfa yn cynnal asesiad blynyddol i wirio bod cyfraniadau digonol wedi'u talu 

ar gyfer y cyfnod hwnnw.  Yn benodol, bydd y gwiriad hwn yn adolygu'r cyfrifiad rhagdaliad yn seiliedig ar wir 

gyflogau'r aelodau actif dros y cyfnod, a gallai hynny arwain at fod angen taliad ychwanegol gan y cyflogwr.   

Os bydd y gwiriad digonolrwydd hwn yn dangos bod y swm a ragdalwyd yn uwch na'r swm a fyddai wedi bod yn 

ofynnol ar sail y gwir gyflogau (h.y. os yw'r cyflogau a delir mewn gwirionedd dros y cyfnod yn llai na'r hyn a 

dybiwyd), ni fydd hyn yn arwain at dalu cyfraniadau'n ôl i'r cyflogwr. 

Ni fydd y gwiriad digonolrwydd yn cymharu'r enillion tybiedig ar fuddsoddiad (h.y. y gyfradd disgownt) gyda'r 

gwir enillion a gafwyd dros y cyfnod, hynny yw, mae'n ystyried y gyflogres yn unig. Bydd unrhyw ddiffyg sy'n 

codi oherwydd bod y gwir enillion ar fuddsoddiad yn is na'r hynny a dybiwyd yn ffurfio rhan o'r asesiad 

cyfraniadau rheolaidd yn y prisiad nesaf (fel fyddai'n digwydd yn arferol).  

Bydd yr awdurdod gweinyddol yn hysbysu'r cyflogwr o unrhyw swm ychwanegol sy'n daladwy yn dilyn y gwiriad 

digonolrwydd blynyddol, a'r dyddiad erbyn y dylid gwneud unrhyw daliad ychwanegol.  

3.5 Dogfennaeth a chymeradwyaeth yr archwilydd 

Bydd y Gronfa'n darparu nodyn i'r cyflogwr yn egluro'r wybodaeth a ddefnyddiwyd i bennu swm y rhagdaliad, yn 

cynnwys: 

 Y gyfradd disgownt a ddefnyddiwyd yn y cyfrifiadau 

 Brasamcan o'r gyflogres (pan fo hyn yn berthnasol) 
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 Y dyddiad y daw'r cyfrifiad yn weithredol (a'r dyddiad olaf ar gyfer derbyn y taliad) 

 Y taliadau rheolaidd yn yr amserlen y mae'r rhagdaliad yn gyfnewid amdanynt. 

Bydd y cytundeb rhagdalu'n cael ei adlewyrchu yn y dystysgrif R&A fel a ganlyn: 

 Y gyfradd gyfrannu reolaidd, heb ei haddasu sy'n daladwy gan y cyflogwr dros gyfnod y dystysgrif 

 Fel nodyn i'r tabl cyfraddau cyfrannu, gwybodaeth yn ymwneud â swm y rhagdaliad a'r disgownt a 

roddir, ar gyfer pob cyflogwr lle mae cytundeb rhagdalu yn bodoli. 

Bydd y dystysgrif R&A yn cael ei diweddaru'n flynyddol i adlewyrchu unrhyw gytundebau rhagdalu sydd ar 

waith. 

Dylai cyflogwyr drafod y cytundeb rhagdalu gyda'u harchwiliwr cyn gwneud taliad a chytuno sut byddant yn trin 

y rhagdaliad mewn prosesau cyfrifo. Ni fydd y Gronfa'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am oblygiadau cyfrifyddu 

unrhyw gytundeb rhagdalu.  

3.6 Costau  

Bydd gofyn i gyflogwyr sy'n mynd i gytundeb rhagdalu gwrdd â chostau hynny, sy'n cynnwys (ond nid yn 

gyfyngedig i) y ffioedd actiwaraidd a ddaw i ran yr awdurdod gweinyddol.  Bydd y Gronfa'n ail-godi'r ffioedd hyn 

ar y cyflogwyr. 

3.7 Risgiau 

Caiff cyflogwyr fynd i gytundeb rhagdalu gyda'r disgwyliad y bydd y Gronfa'n gallu cynhyrchu enillion uwch nag 

y gallan nhw dros y cyfnod rhagdalu.  Dylai cyflogwyr fod yn ymwybodol nad oes sicrwydd llwyr o enillion yn y 

dyfodol, ac mae'n ddigon posib y gallai'r enillion a gynhyrchir ar symiau rhagdalu greu llai o enillion na'r hyn y 

gallai'r cyflogwr eu cynhyrchu.  Mae hefyd yn bosib y bydd enillion negatif yn golygu bod gwerth unrhyw 

ragdaliad yn is na'r swm oedd wedi'i raglennu i'w dalu.  Mewn amgylchiadau o'r fath, ni fyddai angen taliad 

ychwanegol (gan nad yw'r gwiriad digonolrwydd ond yn ystyried effaith pan fo'r gwir gyflogau yn wahanol i'r hyn 

a dybiwyd yng nghyfrifiad y rhagdaliad), fodd bynnag byddai cyfran asedau'r cyflogwr yn is nag y byddai wedi 

bod petai wedi talu'r cyfraniadau yn ôl yr amserlen arferol.  Byddai hyn yn cael ei ystyried gan actiwari'r Gronfa 

yn y prisiad tair blynedd nesaf (fel fyddai'n digwydd yn arferol). 

4 Polisïau Cysylltiedig 

Mae dull y Gronfa o osod cyfraddau cyfraniad rheolaidd i gyflogwyr yn cael ei egluro yn y Datganiad Strategaeth 

Ariannu, yn benodol "Adran 2 – Sut mae'r Gronfa'n cyfrifo cyfraniadau cyflogwyr?". 


