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CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL 
 
Adroddiad i’r:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

 
Dyddiad y Cyfarfod: 3 Mehefin 2021 

 
Teitl: Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw Diwygiedig ar 

gyfer 2021/22 
 

Pwrpas yr 
Adroddiad:   
 
 
Er:  
 

Ymgynghori â’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
ar y Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw Diwygiedig 
arfaethedig ar gyfer 2021/22. 
 
Er gwybodaeth 

  
Portffolio Cabinet: Y Cynghorydd Gareth Lloyd 

Cyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd 
 
1. CYFLWYNIAD 
 

O dan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu)(Cymru)(Diwygiad) 
2008 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol neilltuo darpariaeth refeniw ‘ddarbodus’ ar gyfer 
ad-dalu dyled (Isafswm Darpariaeth Refeniw) lle y maent wedi defnyddio trefniadau 
benthyca neu gredyd i ariannu gwariant cyfalaf. Caiff Isafswm Darpariaeth Refeniw ar 
gyfer trefniant Benthyca a Gefnogwyd y Cyngor ei gyfrifo gan ddefnyddio’r Gofyniad 
Ariannu Cyfalaf yn sylfaen iddo. Mesur o angen sylfaenol y Cyngor i fenthyca at 
ddibenion cyfalaf yw’r Gofyniad Ariannu Cyfalaf. 
 
Cynhaliwyd adolygiad o’r Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw yn 2015 a arweiniodd at y 
Cyngor yn diwygio Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw 2015/16.  Mae elfen fwyaf yr 
Isafswm Darpariaeth Refeniw yn ymwneud â dyled hanesyddol/a gefnogwyd y cytunodd 
y Cyngor ddarparu ar ei chyfer ar sail llinell syth o 2% dros oes amcangyfrifedig yr 
asedau, a oedd yn 50 mlynedd.  
 
 

2. Adolygu Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer Dyled Hanesyddol/a 
Gefnogwyd 
 
Cynhaliodd swyddogion adolygiad arall yn ddiweddar i sicrhau bod y Polisi yn parhau i 
fod yn ddarbodus.  Mae’r materion a ystyriwyd fel a ganlyn:  
 

i. Gall y Cyngor benderfynu ei sail ei hun ar gyfer codi Isafswm Darpariaeth 
Refeniw. Mae canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru 
(https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/canllawiau-ar-y-
ddarpariaeth-isafswm-refeniw.pdf) fodd bynnag, yn cynnwys pedwar opsiwn ar 
gyfer cyfrifo’r tâl.  Un o’r opsiynau yw’r Dull Oes Ased.  Mae’r opsiwn hwn yn 
caniatáu i’r tâl gael ei broffilio ar sail dull rhandaliadau cyfartal/llinell syth neu 
gallai’r tâl gael ei broffilio gan ddefnyddio Dull Blwydd-daliad. 
 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/canllawiau-ar-y-ddarpariaeth-isafswm-refeniw.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/canllawiau-ar-y-ddarpariaeth-isafswm-refeniw.pdf
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ii. Mae Sir y Fflint, Merthyr a Phowys wedi mabwysiadu’r Dull Blwydd-daliad ynghyd 
â Chynghorau eraill yn Yr Alban a Lloegr. 
 

iii. Mae canllawiau Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) 
ar gyllid cyfalaf mewn Llywodraeth Leol (2019) yn datgan: ‘Mae’r Dull Blwydd-
daliad yn codi tâl tecach na rhandaliadau cyfartal gan ei fod yn cymryd gwerth 
amser yr arian i ystyriaeth, trwy ba un y mae talu £100 mewn 10 mlynedd yn llai o 
faich na thalu £100 nawr.  Mae rhestr daliadau’r Dull Blwydd-daliad felly’n arwain 
at dâl cyson dros oes yr ased, gan gymryd gwerth gwirioneddol y symiau i 
ystyriaeth pan maent yn ddyledus.  Byddai’r Dull Blwydd-daliad yna’n sail 
ddarbodus i ddarparu ar gyfer asedau a roddai lif cyson o fanteision dros eu hoes 
ddefnyddiol.’  Mae mabwysiadu’r Dull Blwydd-daliad yn sail decach i bob 
cenhedlaeth ac felly mae hwn yn ddull darbodus i’r Cyngor ei fabwysiadu. 
 

iv. Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru yn datgan y dylai Cynghorau, os ydynt yn 
defnyddio’r Dull Blwydd-daliad, ddefnyddio cyfradd llog briodol.  Nid yw’n nodi pa 
gyfradd llog i’w defnyddio. Mae’r Ddyled Hanesyddol/a Gefnogwyd wedi ariannu’r 
asedau niferus a gyfunwyd y cymeradwyodd y Cyngor oes gyfartalog o 50 
mlynedd ar eu cyfer rhyw 6 blynedd yn ôl. Nid yw’n bosibl dyrannu’r benthyciadau 
yn erbyn asedau unigol.  Felly, gan gynnal y dull cyfuno, byddai defnyddio’r 
gyfradd fenthyca gyfartalog o fenthyciadau heu eu talu, o 31 Mawrth 2021, sef 
4.20%, yn Gyfradd Flwydd-daliad briodol ar gyfer y ddyled hon.  
 

v. Mae’r tabl a’r siart isod yn cymharu taliadau’r Isafswm Darpariaeth Refeniw ar 
gyfer y dull Llinell Syth a’r Dull Blwydd-daliad. Mae’r dull Llinell Syth yn codi tâl 
dros gyfnod o 50 mlynedd ac mae’n cynnwys yr Isafswm Darpariaeth Refeniw y 
gellir codi tâl amdano er 2015/16.  Mae’r Dull Blwydd-daliad hefyd yn cynnwys 
Isafswm Darpariaeth Refeniw y gellir codi tâl amdano er 2015/16 ond codir tâl 
amdano dros gyfnod o 44 mlynedd.  Effaith fach yn unig ar y cyfrifo cyfan a gaiff 
mabwysiadu nifer gwahanol o flynyddoedd ar gyfer y dulliau.  Yr un yw cyfanswm 
y tâl ar gyfer y ddau ddull.  Mae’r hyn a godir gan ddefnyddio’r Dull Blwydd-daliad 
yn cynyddu’n flynyddol ac mae’n is na’r Dull Llinell Syth hyd at 2045/46, ac yna 
mae’n uwch mewn blynyddoedd olynol.   
 

vi. Cyfrifo Gwerth Presennol Net.  Mae’r gwahaniaeth arian ym mhob blwyddyn, fel y 
cyfeirir ato yn y pwynt bwled uchod, yn amodol ar gyfrifo Gwerth Presennol Net 
sy’n cymryd gwerth yr arian mewn amser i ystyriaeth - dangosir hyn hefyd yn y 
tabl a’r siart isod.  Mae’r cyfrifiad yn dangos bod newid yn y Dull Blwydd-daliad 
bron £10m yn rhatach (gan gymryd gwerth yr arian mewn amser i ystyriaeth) sy’n 
ategu na fydd y dull hwn yn cael effaith negyddol ar genedlaethau’r dyfodol. 
Mae’r cyfrifiad Gwerth Presennol Net yn seiliedig ar gyfradd o 3.5%, a argymhellir 
gan Drysorlys ei Mawrhydi a gellir ei ystyried fel y cyfradd tybiedig ar gyfer 
chwyddiant. 
 

vii. Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn mabwysiadu’r sail Llinell Syth ar gyfer cyfrifo 
Isafswm Darpariaeth Refeniw y cynllun Mentrau Cyllid Preifat.  Os caiff 
newidiadau eu gwneud i’r modd y mae Isafswm Darpariaeth Refeniw yn cael ei 
gyfrifo ar gyfer y Ddyled Hanesyddol/a Gefnogwyd byddai’n briodol mabwysiadu’r 
un dull ar gyfer y grŵp hwn o asedau.  Mae’r Isafswm Darpariaeth Refeniw ar 
gyfer y cynllun Mentrau Cyllid Preifat yn cael ei godi yn erbyn y Gronfa 
Gyffredinol ond caiff y tâl a godir ei wrthdroi wedi hynny fel na chaiff unrhyw 
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newid effaith ariannol ar y Cyngor.  Mae’r cofnodion yn ofynnol er mwyn sicrhau 
bod Datganiad Cyfrifon y Cyngor yn parhau i gydymffurfio. 

 
viii. Mae’r tabl isod yn dangos y tâl Isafswm Darpariaeth Refeniw ar y Dull Llinell Syth 

ac ar y Dull Blwydd-daliad o ran arian parod a gostyngiad effaith amser. Mae 
ystod y taliad Isafswm Darpariaeth Refeniw, pan fydd gostyngiad effaith amser, 
yn llai wrth ddefnyddio’r Dull Blwydd-daliad, yn £813k i £506K (colofn e) o 
gymharu â £2,221k i £1,087K wrth ddefnyddio’r dull Llinell Syth (colofn d) sy’n 
ategu bod y cynnig yn un tecach i bob cenhedlaeth. Mae’r graff isod yn dangos y 
Dull Llinell Syth a’r Dull Blwydd-daliad ar sail arian parod. 
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3. Adolygiad o’r Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer Benthyciadau nas 

Cefnogwyd 
 

Mae Polisi cyfredol y Cyngor eisoes yn nodi bod y Dull Blwydd-daliad Oes Ased yn cael 
ei fabwysiadu i gyfrifo Isafswm Darpariaeth Refeniw ar fenthyciadau nas cefnogwyd.  
Mae’r cyfrifiad Isafswm Darpariaeth Refeniw yn cael ei wneud ar sail asedau unigol.  
 
Rhoddwyd ystyriaeth i ddull amgen sy’n defnyddio oes gyfartalog ased ar gyfer pob 
benthyciad nas cefnogwyd mewn blwyddyn, o’i gyferbynnu â chael amryfal daliadau yn 
seiliedig ar asedau unigol.   Os caiff y dull hwn ei fabwysiadu mewn blynyddoedd i ddod, 
mae cyfle hefyd i ailsylfaenu’r Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer benthyciadau 
nas cefnogwyd er 2008, sydd ag oes gyfartalog ased a gyfrifwyd yn 38 mlynedd.  Gan 
gymryd lefel y benthyciadau nas cefnogwyd i ystyriaeth ym mhob blwyddyn, mae’r 
gyfradd llog gyfartalog wedi’i phwysoli yn 3.68%, sy’n seiliedig ar gyfradd flwydd-daliad 
Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus ar gyfer pob benthyciad, o 31ain Mawrth o’r 
flwyddyn berthnasol.  Felly, ystyrir bod 3.68% yn gyfradd flwydd-daliad briodol 
ddarbodus i’w defnyddio yn y cyfrifiad Isafswm Darpariaeth Refeniw diwygiedig.  Mae’r 
tabl isod yn cymharu tâl cyfredol yr Isafswm Darpariaeth Refeniw â’r dull oes gyfartalog 
ased. Mae cyfanswm yr Isafswm Darpariaeth Refeniw, ar sail arian parod, sy’n daladwy 
dros y cyfnod yr un fath gan ddefnyddio’r naill ddull neu’r llall.  Mae’r Isafswm 
Darpariaeth Refeniw yn llai drwy ddefnyddio dull oes gyfartalog ased hyd at 2033/34.  
Mae’r dull hwn, hefyd, yn arwain at y taliad Isafswm Darpariaeth Refeniw yn cael ei 
ryddhau 9 mlynedd yn gynt.  Mae hyn, ynghyd â’r cyfrifiad Gwerth Presennol Net yn 
dangos na fydd y dull oes gyfartalog ased yn cael effaith negyddol ar genedlaethau’r 
dyfodol. 

 
Mae’r tabl isod yn dangos taliad Isafswm Darpariaeth Refeniw ar y Dull Cyfredol a’r Dull 
Arfaethedig o ran arian parod a gostyngiad effaith amser. Mae ystod yr Isafswm 
Darpariaeth Refeniw, gyda gostyngiad effaith amser, yn llai wrth ddefnyddio’r Dull 
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Arfaethedig, yn £466k i £437k (e) o gymharu â £670k i £238k (2065/66) wrth 
ddefnyddio’r dull cyfredol (d) sy’n ategu bod y cynnig yn un tecach i bob cenhedlaeth. 
Mae’r graff isod yn dangos y Dull Cyfredol a’r Dull Arfaethedig ar sail arian parod. 
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4. Ymgynghoriad Allanol 
 
Mae ymgynghorwyr proffesiynol Trysorlys y Cyngor yn gefnogol i’r argymhellion yn yr 
adroddiad hwn. Mae swyddfa Archwilio Cymru yn fodlon â’r argymhellion.  
 

 
 

5. Casgliad  
 
Adlewyrchir y newidiadau a ganlyn yn y Datganiad Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw 
Diwygiedig arfaethedig ar gyfer 2021/22 sydd ynghlwm fel Atodiad A, a bydd y Cyngor 
yn ei ystyried 17 Mehefin 2021.  
  

i. Benthyciadau Hanesyddol/a Gefnogwyd - mabwysiadu Opsiwn 3 (dull oes 
ased), canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-daliad 
gyda chyfradd llog o 4.20% (cyfradd fenthyca gyfartalog ar fenthyciadau heb eu 
talu o 01/04/21) dros gyfnod o 44 mlynedd yn cychwyn 01/04/2021.  

ii. Benthyciadau a Gefnogwyd Newydd - mabwysiadu Opsiwn 3 (dull oes ased), 
canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-daliad.  

iii. Trefniadau credyd Mentrau Cyllid Preifat - mabwysiadu Opsiwn 3 (dull oes 
ased), canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-daliad.  

iv. Benthyciadau Darbodus Hanesyddol/a Gefnogwyd - mabwysiadu Opsiwn 3 
(dull oes ased), canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-
daliad gyda chyfradd llog o 3.68% (cyfradd llog gyfartalog wedi’i phwysoli y 
benthyciad dan sylw) dros gyfnod o 38 mlynedd yn cychwyn 01/04/2021. 
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v. Benthyciadau Darbodus nas Cefnogwyd Newydd – mabwysiadu oes 
ddefnyddiol gyfartalog amcangyfrifedig yr asedau gan ddefnyddio Opsiwn 3 (dull 
oes ased), canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-
daliad. 

 
 
Argymhelliad/Argymhellion: Gofynnir i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

gadarnhau a yw’n gefnogol i’r Polisi Isafswm 
Darpariaeth Refeniw Diwygiedig arfaethedig ar 
gyfer 2021/22. 
 
 

 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd  
Asesiad Effaith Integredig? 
Os na, nodwch pam 
Crynodeb: 
Hirdymor: 
 
 
 
 
Integreiddio: 
 
 
 
Cydweithio: 
Cynnwys: 
Atal: 

 

Do 
 
 
 
Mae’r Polisi’n sicrhau bod dull 
darbodus o ariannu ad-dalu 
benthyciadau’n cael ei 
fabwysiadu sy’n ymdrin â’r tymor 
byr a’r hirdymor. 
Yn anuniongyrchol, drwy sicrhau 
bod cyllideb briodol wedi’i 
chlustnodi ar gyfer y gost o ad-
dalu benthyciadau 
Amherthnasol  
Amherthnasol  
Mae’r Polisi’n sicrhau bod dull 
darbodus o ariannu ad-dalu 
benthyciadau’n cael ei 
fabwysiadu sy’n ymdrin â’r tymor 
byr a’r hirdymor.  
 

 
 
Rheswm dros y penderfyniad:  Adolygu’r Polisi Isafswm Refeniw ar gyfer 2021/22 

 
Trosolwg a Chraffu:  Cyflwynwyd Adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 
 

Fframwaith Polisi:  
 

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22 
 

Amcanion Strategol: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn sefydliad sy’n ateb y 
gofyn o ran cyflenwi gwasanaethau sy’n gwella i 
fodloni anghenion ein dinasyddion. 

 
Goblygiadau Ariannol: 

 
Cymeradwyir tâl darbodus i Ad-dalu Dyledion i bob 
cenhedlaeth 

  
Pwerau Statudol:  Deddf Llywodraeth 

Leol 2003 
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Papurau Cefndir: 

 
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Isafswm Darpariaeth 
Refeniw  - Diwygiad 2018 

 
Atodiadau:  

 
Atodiad A: Datganiad Polisi Isafswm Darpariaeth 
Refeniw Diwygiedig ar gyfer 2021/22 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

 
Stephen Johnson (Cyllid a Chaffael) 

 
Swyddog Adrodd:  

 
Justin Davies (Rheolwr Corfforaethol - Cyllid Craidd) 
Duncan Hall (Rheolwr Corfforaethol - Cyllid 
Gwasanaethau) 

 
Dyddiad: 

 
11/05/2021 

  
 



  
 

Atodiad A 
 

Datganiad Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw Diwygiedig  
ar gyfer 2021/22 

 
 

1. Egwyddorion Cyffredinol 
a) Mae Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw arfaethedig y Cyngor ar gyfer 2021/22 yn dilyn 

egwyddorion y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru o dan adran 21(1A) o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, gan ddefnyddio un o’r opsiynau a amlinellir yn y 
canllawiau, yn ogystal â chyflwyno opsiwn arall a ategir gan yr egwyddor darpariaeth 
ddarbodus. 

b) Pennir y cyfnodau oes amcangyfrifedig yn unol â’r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu 
Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig oni bai fod Llywodraeth Cymru’n mynnu neu’n 
penderfynu fel arall.    I’r graddau nad yw’r gwariant yn creu ased a’i fod yn wariant y mae 
cyfnodau oes amcangyfrifedig y cyfeirir atynt yn y canllawiau’n berthnasol iddo, bydd y 
Cyngor yn mabwysiadu’r cyfnodau hyn yn gyffredinol.    Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn 
cadw’r hawl i bennu cyfnodau oes defnyddiol ac Isafswm Darpariaeth Refeniw darbodus 
mewn amgylchiadau eithriadol pan na fyddai argymhellion y canllawiau’n briodol. 

c) Oherwydd nad oes modd cysylltu rhai mathau o wariant cyfalaf y Cyngor ag ased unigol, 
caiff oes ased ei hasesu ar y sail sy’n adlewyrchu cyfnod disgwyliedig y budd sy’n deillio 
o’r gwariant yn y modd mwyaf rhesymol.    Hefyd, pa fath bynnag o wariant sydd o dan 
sylw, bydd yn cael ei grwpio mewn modd sy’n adlewyrchu natur y brif elfen o wariant ac ni 
fydd ond yn cael ei wahanu mewn achosion lle mae dwy neu ragor o brif elfennau ac 
iddynt oes ddefnyddiol economaidd wahanol iawn i’w gilydd.  

 
2. Dulliau o gyfrifo’r Isafswm Darpariaeth Refeniw  

a) Bydd cyfran fawr o’r Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer 2021/22 yn ymwneud â’r 
atebolrwydd dyled fwy hanesyddol a fodolai cyn 2008 neu wedi 2008 lle mae’n ymwneud 
â Benthyca a Gefnogwyd a ariennir gan Lywodraeth Cymru.   Darperir ar gyfer 
atebolrwydd Isafswm Darpariaeth Refeniw ar Ofyniad Ariannu Cyfalaf y Cyngor sy’n 
ymdrin â dyled cyn 2008 a Benthyca a Gefnogwyd wedi 2008 ac a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru drwy’r Grant Cynnal Refeniw, drwy Opsiwn 3 (dull oes ased), 
canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-daliad a chyfradd llog o 
4.20% (cyfradd gyfartalog fenthyca ar fenthyciadau heb eu talu o 01.04.21) dros gyfnod o 
44 mlynedd yn cychwyn 01/04/2021. 

b) Gan y gwneir mwy o ddefnydd newydd o Fenthyca a Gefnogwyd yn y Rhaglen Gyfalaf 
darperir ar gyfer atebolrwydd Isafswm Darpariaeth Refeniw ym mhob tranche newydd o 
Fenthyca a Gefnogwyd hefyd drwy Opsiwn 3 (dull oes ased), canllawiau 2018 
Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-daliad.  

c) Bydd cyfran fawr o’r Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer 2021/22 yn ymwneud â’r 
Benthyca Darbodus nas Cefnogwyd Hanesyddol er 2008 a gaiff ei adlewyrchu yn y 
Gofyniad Ariannu Cyfalaf. Darperir ar gyfer atebolrwydd Isafswm Darpariaeth Refeniw ar 
Ofyniad Ariannu Cyfalaf y Cyngor sy’n ymdrin â Benthyciad nas Cefnogwyd wedi 2008 
drwy Opsiwn 3 (dull oes ased), canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull 
Blwydd-daliad a chyfradd llog o 3.68% (cyfradd llog gyfartalog wedi’i phwysoli y 
benthyciad dan sylw) dros gyfnod o 39 mlynedd yn cychwyn 01/04/2021. 

d) Gan y gwneir mwy o ddefnydd o Fenthyca Darbodus nas Cefnogwyd yn y Rhaglen 
Gyfalaf, codir tâl am yr atebolrwydd Isafswm Darpariaeth Refeniw a adlewyrchir yn y 
Gofyniad Ariannu Cyfalaf dros gyfnod sy’n gymesur â’r oes ddefnyddiol gyfartalog 
amcangyfrifedig drwy ddefnyddio Opsiwn 3 (dull oes ased), canllawiau 2018 Llywodraeth 
Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-daliad.  

e) Pan fyddwn yn ymgymryd â Benthyca Dros Dro yn lle derbyniadau cyfalaf a fydd yn dod i 
law yn y dyfodol (e.e. benthyciadau cyllid ad-daladwy LlC neu Fenthyca Darbodus 
Digymorth dros dro) byddwn yn parhau â’r egwyddor o beidio â chodi Isafswm 
Darpariaeth Refeniw e.e. pan fyddwn yn aros i dderbyniadau cyfalaf ddod i law ar ôl 
gwerthu asedau diangen. 



  
 

f) Pan fydd ased yn cael ei hadeiladu, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio â chodi Isafswm 
Darpariaeth Refeniw hyd nes y flwyddyn ariannol ar ôl y flwyddyn y mae’r gwariant cyfalaf 
yn cael ei wneud ac, yn achos ased newydd, y mae’r ased yn dechrau cael ei defnyddio. 

g) Codir Isafswm Darpariaeth Refeniw ar drefniadau credyd Mentrau Cyllid Preifat dros 
gyfnod sy’n gymesur â’r oes ddefnyddiol amcangyfrifiedig sy’n gymwys ar gyfer yr ased a 
defnyddio’r Dull Blwydd-daliad.   

h) Pan fydd Isafswm Darpariaeth Refeniw yn gysylltiedig â phroffil a bennwyd ymlaen llaw 
sy’n gysylltiedig â threfniant credyd (e.e. Prydles Gyllidol) bydd y cyfrifiad Isafswm 
Darpariaeth Refeniw yn cydweddu â’r proffil ad-dalu pwrpasol perthnasol. 

i) Gall y Cyngor ddewis gwneud cyfraniadau Isafswm Darpariaeth Refeniw gwirfoddol yn 
ychwanegol at y cyfrifiadau Isafswm Darpariaeth Refeniw uchod ar unrhyw adeg.  E.e. 
Gall y Cyngor ymdrin â chyfraniadau Isafswm Darpariaeth Refeniw gwirfoddol fel 
darpariaeth ‘ymlaen llaw’ (sy’n cael effaith debyg i ad-dalu dyled yn gynnar) a gall 
ailgyfrifo taliadau Isafswm Darpariaeth Refeniw yn y dyfodol yn unol â hynny. 
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