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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 7 Rhagfyr 2021 

 
Teitl: 
 

Adolygiad canol blwyddyn o Strategaeth Rheoli’r 
Trysorlys ar gyfer 2021/22 
 

Diben yr adroddiad: Adrodd ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer   
2021/22  
 

Er: GWYBODAETH 
 

Portffolio Cabinet: 
 
 
Aelod Cabinet:  

Gwasanaethau Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau 
Diogelu’r Cyhoedd 
 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 
 
1. CYFLWYNIAD 

 
 

Cyflwynir yr adroddiad hwn yn unol â Chod Ymarfer diwygiedig Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar Reoli'r Trysorlys yn y Gwasanaethau 
Cyhoeddus (y cod). Mae'n un o ofynion y cod i adrodd i'r Cabinet ar weithgarwch 
disgwyliedig y trysorlys ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, adolygiad canol blwyddyn a 
pherfformiad gweithgareddau’r Cyngor o ran rheoli’r trysorlys ar ddiwedd y flwyddyn. 

 
 Diffinnir rheoli trysorlys gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 

Chyfrifyddiaeth fel:  
 

 “Rheoli buddsoddiadau a llif arian yr awdurdod, ei drafodion o ran bancio, 
marchnadoedd arian a’r farchnad gyfalaf; rheolaeth effeithiol o'r risgiau sy'n 
gysylltiedig â'r gweithgareddau hynny a cheisio’r perfformiad gorau posibl yn 
unol â'r risgiau hynny.”  

 
2. SEFYLLFA’R PORTFFOLIO 

 
Mae sefyllfa’r Cyngor o ran dyled a buddsoddiadau wedi ei chrynhoi isod, gyda 
manylion pellach yn cael eu dadansoddi yn Atodiad A (Portffolio Buddsoddi) ac 
Atodiad B (Portffolio Dyledion).  
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 Ar   Ar 
 30/09/2021 

£m  
 31/03/2021 

£m 
Benthyca Allanol    
Benthyciadau’r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus 

109.5 
 

110.0 

Benthyciad marchnad  5.8  5.8 
Cyllid benthyca ad-daladwy 
Llywodraeth Cymru   

0.9 
 

0.9 

Cyfanswm y Ddyled 116.2  116.7 
    
Buddsoddiadau a ddelir    
 Yn fewnol 39.5  29.2 

Cyfanswm y Buddsoddiadau  39.5  29.2 
     

Dyled Net 76.7  87.5 

 
 
3. DIWEDDARIAD ECONOMAIDD 
 

Y sefyllfa ar ddiwedd mis Medi 2021:  
 
Wrth i raglen frechu Covid-19 fynd rhagddi, mae’r economi yn graddol ddod allan 
o’r gwaethaf o’r pandemig, gyda lefelau twf Cynnyrch Domestig Gros yn uchel, sef 
5.5% yn Chwarter 2 2021.  Ym mis Medi 2021 mae’r Cynnyrch Domestig Gros tua 
2.5% islaw ei lefel cyn Covid.  Mae rhywfaint o ansicrwydd yn parhau, gan y 
rhagwelir y bydd achosion Covid-19 yn brigo yn ystod yr hydref a’r gaeaf.  Gallai 
hyn arwain at gyfnodau clo pellach a/neu gyfyngiadau a allai fygu gweithgaredd 
economaidd.   Yn ogystal, mae tystiolaeth bod cyflenwyr yn cymryd amser hir i 
ddanfon nwyddau, bod llwyth o waith yn aros i’w wneud, a bod prinder arwyddocaol 
o ran deunyddiau a llafur mewn nifer o sectorau, pethau a allai hefyd fygu 
cynhyrchiant.    

 
Mae diweithdra yn y DU yn parhau i fod yn gymharol isel mewn termau hanesyddol, 
sef 4.5% ym mis Awst 2021, er bod peth ansicrwydd o hyd o ran rhagolygon y farchnad 
lafur, wrth i gwestiynau barhau heb eu hateb ynghylch y modd y bydd yr economi yn 

addasu i’r ffaith bod y cynllun ffyrlo yn dod i ben ddiwedd mis Medi 2021.  Ychydig o 
arwyddion sydd o gynnydd yn nifer y diswyddiadau ac mae nifer y swyddi gwag 
wedi cynyddu gyda dangosyddion yn dangos bod anawsterau recriwtio yn 
gyffredin.   Mae arwyddion hefyd o gynnydd mewn cyflogau o’r herwydd.  
 
Mae chwyddiant yn 3.1% ar hyn o bryd (mynegai prisiau defnyddwyr) a 4.9% 
(mynegai prisiau manwerthu).  Mae’r Pwyllgor Polisi Ariannol wedi datgan ei fod yn 
awr yn disgwyl i chwyddiant (mynegai prisiau defnyddwyr) gyrraedd uwchlaw 4% 
eleni, gan aros ar y lefel hon i mewn i Chwarter 2 2022, er iddynt ailadrodd eu 
safbwynt blaenorol mai rhywbeth byrhoedlog fydd pwysau prisiau byd-eang.  

 
 
Mae cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn parhau i fod yn 0.1%, sef yr un fath ag y mae 
wedi bod ers dechrau'r brigiad o achosion Covid-19 ym mis Mawrth 2020. Nododd 
y Pwyllgor Polisi Ariannol fod datblygiadau economaidd diweddar wedi cryfhau’r 
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achos dros gynnydd cymharol fach yn y gyfradd sylfaen,  a chytunai’r holl aelodau 
y dylai unrhyw dynhau cychwynnol ar bolisi ariannol yn y dyfodol gael ei weithredu 
drwy gynyddu Cyfradd  Banc.   

 
 
 
4. STRATEGAETH AR GYFER 2021/22 
 
 Cymeradwywyd strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor ar gyfer y flwyddyn gyfredol 

gan y Cyngor Llawn ym mis Mawrth 2021. Amlinellwyd blaenoriaethau buddsoddi’r 
Cyngor yn Strategaeth Buddsoddi'r Cyngor, sef diogelwch cyfalaf a hylifedd, gyda'r 
nod o sicrhau'r enillion gorau posibl ar fuddsoddiadau sy'n gymesur â lefelau priodol 
diogelwch a hylifedd. Yn gyffredinol, rhagwelwyd y byddai buddsoddiadau ar gyfer 
gofynion llif arian craidd am gyfnodau hyd at 3 mis, ond gyda lle i fuddsoddi am 
gyfnodau hwy (hyd at flwyddyn) os oes balansau buddsoddi dros ben ar gael. Hyd 
yma, mae'r holl fuddsoddiadau eleni wedi bod yn unol â'r strategaeth. 

 
Ar yr ochr fenthyca, nododd y Strategaeth fod amcangyfrif gofyniad cyllido o £8.5m. 
Mae gan y Cyngor falans arian gweddol sylweddol ac mae'n cynnal sefyllfa fenthyca 
fewnol sy'n helpu i sicrhau arbedion refeniw tymor byr.  

 
 
5.   PORTFFOLIO BUDDSODDI 

 
Dangosir rhestr lawn o'r buddsoddiadau a ddelir ar 30/09/2021 yn Atodiad A. Mae 
mwyafrif y buddsoddiadau yn rhai tymor byr, gan sicrhau bod y dyddiadau allweddol 
sy'n ymwneud â chyflogau, budd-dal tai a rhediadau taliadau credydwyr yn cael eu 
cwmpasu o fewn mis. Pan fo arian yn caniatáu, ychwanegir at y buddsoddiadau hyn â 
buddsoddiadau sydd wedi aeddfedu ac sydd â dyddiad hwy er mwyn manteisio ar 
enillion uwch.  

 
 
6. PORTFFOLIO BENTHYCA  

Yn ystod 2021/22, ni chymerwyd unrhyw fenthyciadau newydd o’r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (BBGC) hyd yn hyn, ac nid oes benthyciadau BBGC 
sydd wedi aeddfedu yn ddyledus yn ystod y flwyddyn.   
 
Dangosir rhestr lawn o fenthyciadau a ddelir ar 30/09/2021 yn Atodiad B.   

 
7.  AILDREFNU DYLEDION 

Mae’r cyfleoedd i aildrefnu dyledion yn dal i fod yn brin iawn, ac i bob pwrpas wedi 
diflannu, yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni ac o edrych ar strwythur canlyniadol 
cyfraddau llog y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus ar draws y gromlin. Felly nid 
oes unrhyw ad-daliad cynamserol o ddyled, nac aildrefnu dyledion, wedi digwydd hyd 
yma yn y flwyddyn ariannol hon.  
 
 

8.  CYDYMFFURFIO Â THERFYNAU'R TRYSORLYS  
Yn ystod y flwyddyn ariannol hyd yma mae'r Cyngor wedi gweithredu o fewn terfynau'r 
Trysorlys a'r Dangosyddion Darbodus a nodwyd yn adroddiad Strategaeth Rheoli 
Trysorlys cymeradwy'r Cyngor am y flwyddyn.  



   

4 

 

 
 
9. YMGYNGHORWYR Y TRYSORLYS  
 

Mae'r Cyngor yn cyflogi Link Treasury Solutions Ltd fel ymgynghorydd Trysorlys 

allanol y Cyngor ar gontract sy'n rhedeg tan 31/08/2022. Mae Link yn cynorthwyo 
drwy ddarparu dadansoddiad o deilyngdod credyd y parti arall mewn buddsoddiad, 
mae’n darparu rhagolygon o ran symudiadau cyfraddau’r Bwrdd Benthyciadau 
Gwaith Cyhoeddus, mae’n cynnal adolygiadau mantolen, yn darparu gwybodaeth 
yn rheolaidd am y newidiadau diweddaraf yn economaidd ac yn wleidyddol ynghyd 
â chyngor ar unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth neu safonau cyfrifo.   
 
 
 

10. CONTRACT BANCIO 
 

Mae gan y Cyngor gontract gyda Barclays ar gyfer darparu gwasanaethau bancio, 

sy'n para tan 29/02/2024. Mae Barclays yn fanc sydd wedi ei leoli yn y DU, gyda 

statws credyd A1 (Moody’s), ac mae’n parhau i ddarparu gwasanaeth gwych i’r 

Cyngor, yn enwedig yn ystod y pandemig Covid-19.  Mae Barclays wedi gweithredu 

gydag arbenigedd yn y sector llywodraeth leol ers dros 15 mlynedd, ac ar hyn o 

bryd mae’n darparu gwasanaethau bancio trafodol i ychydig dan 25% o’r holl 

awdurdodau lleol ac mae’n dal perthynas trysorlys gyda bron i 70% yn y DU.  Mae 

nifer y darparwyr gwasanaethau bancio i’r sector llywodraeth leol yn gyfyngedig 

iawn a dylid nodi mai Barclays oedd yr unig fanc a fynegodd ddiddordeb ym 

musnes y Cyngor y tro diwethaf y cafodd y contract ei gaffael. Mae hyder mawr yn 

y mesurau sydd gan Barclays i wrthsefyll twyll, ystyriaeth hanfodol yn yr oes sydd 

ohoni.  Mae Barclays wedi cyflwyno hyfforddiant am ddim o ansawdd uchel i 

swyddogion y Cyngor i godi ymwybyddiaeth o dwyll seibr.  Cyfeirir at y cwrs hwnnw 

isod.  Mae’n enghraifft dda o’r gwasanaethau cymorth ychwanegol a dderbyniwyd 

o dan y cytundeb hwn.   

 

11. HYFFORDDIANT 

Mae troseddwyr seibr wedi manteisio ar y ffaith fod busnesau yn gorfod gwneud 

newidiadau i’w prosesau oherwydd y pandemig ac maent yn newid eu tactegau 

drwy’r amser.  Er mwyn helpu i ddiogelu’r Cyngor rhag y bygythiad hwn, trefnodd 

Barclays weminar ar y pwnc ‘Twyll a Diogelwch Seibr: sut i ddiogelu eich sefydliad’. 

Roedd ugain swyddog yn bresennol yn y weminar hon yn ddiweddar.    
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Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig?  
Os naddo, nodwch pam  

Naddo: 
Adroddiad er 
gwybodaeth 
yw hwn  

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Integreiddio:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  

  
  
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

Nodi cynnwys yr adroddiad  
 
 

Y rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Nid oes angen nodi rheswm.  

  
  
Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yn ystod y broses o gymeradwyo’r Strategaeth  
 
Fframwaith Polisi: 

 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22  

 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

 
Mae Rheoli’r Trysorlys yn sail i’r holl Flaenoriaethau 
Corfforaethol  

 
Goblygiadau Cyllidol: 

 
Cyllid: Incwm Buddsoddi/Llog allanol wedi’i dalu  

   
Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth Leol 2003 
 
Papurau Cefndirol: 

 
Adroddiad ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22 i’r Cyngor 
Llawn (mis Mawrth 2021) 
 

Atodiadau: Atodiad A – Portffolio Buddsoddi  
Atodiad B – Portffolio Dyledion 

 
Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

 
Stephen Johnson (Cyllid a Chaffael) 

 
Swyddog Adrodd: 

 
Justin Davies (Rheolwr Corfforaethol -  Cyllid Craidd) 

 
Dyddiad: 

 
22/10/2021 
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Atodiad A 
 

PORTFFOLIO BUDDSODDI AR 30/09/2021: 
 

  MANYLION GWERTH 
  

CYFRADD 
LLOG 

BUDDSODDIAD  

    £ % O  

       

Buddsoddiad a ddelir      

 Cyfran Bank of Scotland  2,000,000 0.03 20/09/2021 22/10/2021 

 Cymdeithas Adeiladu Coventry Building 
Society 

1,500,000 
0.02 

01/09/2021 29/10/2021 

 
Cymdeithas Adeiladu Coventry Building 
Society 

1,000,000 
0.02 

31/08/2021 29/10/2021 

 
Cymdeithas Adeiladu Coventry Building 
Society 

1,000,000 
0.02 

20/09/2021 19/11/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 03/09/2021 08/10/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 06/09/2021 11/10/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 07/09/2021 19/10/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 22/09/2021 12/10/2021 
 DMADF 500,000 0.01 03/09/2021 07/10/2021 

 Goldman Sachs International 2,000,000 0.165 15/09/2021 15/03/2022 

 Goldman Sachs International 2,000,000 0.14 30/09/2021 30/03/2022 
  14,000,000    

      

Adneuon yng Nghyfrif Wrth Gefn Barclays      

 Banc Barclays  10,507,467 0.05 30/09/2021 - 
      

Adneuon mewn Cyfrif Hysbysiad      

 Nat West 35 o ddiwrnodau 6,982,706 0.05 30/09/2021 - 

 Bank of Scotland 32 o ddiwrnodau 4,000,000 0.03 30/09/2021  

 Santander 95 o ddiwrnodau 4,000,000 0.20 30/09/2021 - 

  14,982,706    
      

Cyfanswm y buddsoddiadau ar  30/09/21 39,490,172    
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PORTFFOLIO DYLEDION AR 30/09/2021:  Atodiad B 
 

Cyfeirnod y 
Benthyciad 

Dull ad-dalu  Dyddiad 
cychwyn  

Dyddiad 
aeddfedu 

Cyfradd 
llog 

gwreiddiol  

Balans 
ar 

30/09/21 

 

 

 
Allwedd 
A – Annuity (Blwydd-dal) 

    M – Maturity (Adeg aeddfedu) 


