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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 

 
Teitl: Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys, Strategaeth 

Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a Pholisi 
Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP)  ar gyfer 2022/23.  
 

Diben yr adroddiad: Ystyried Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys, 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a 
Pholisi Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP) ar gyfer 
2022/23.   
 

Er: PENDERFYNIAD 
 

Portffolio Cabinet: Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
Cyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd 

 
 
1. CYFLWYNIAD 

 
Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n rhaid i’r Cyngor osod Strategaeth ar gyfer 
Rheoli’r Trysorlys, sy’n esbonio polisïau’r Cyngor o ran rheoli ei fuddsoddiadau a’i 
ddyledion ac ar gyfer rhoi blaenoriaeth i ddiogeledd a hylifedd y buddsoddiadau hynny.  
Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus CIPFA ar gyfer 
Rheoli’r Trysorlys (y Cod) ac mae’r Strategaeth hon ar gyfer Rheoli’r Trysorlys wedi ei 
llunio yn unol â’r Cod.   
 
Mae’n rhaid i’r Cyngor Llawn gymeradwyo’r strategaeth yn flynyddol.  Cyhoeddir adroddiad 
canol blwyddyn hefyd, ac ar ddiwedd y flwyddyn ariannol cyhoeddir Adroddiad Alldro.  Yn 
ychwanegol at hyn, gall yr Aelodau ei hadolygu’n rheolaidd fel rhan o adroddiadau y 
gofynnir amdanynt o dro i dro ar gyfer Pwyllgor Craffu’r Adnoddau Corfforaethol, yn ogystal 
â hyfforddiant i’r Aelodau ar adegau priodol.  Nod y trefniadau adrodd hyn yw sicrhau bod 
y sawl sydd â chyfrifoldebau amrywiol dros Reoli’r Trysorlys yn llawn werthfawrogi 
goblygiadau’r polisïau a’r gweithgareddau sy’n ymwneud â rheoli’r trysorlys a bod y sawl 
sy’n rhoi’r polisïau hynny ar waith ac yn gweithredu’r trafodion wedi cyflawni eu 
cyfrifoldebau dirprwyo ac adrodd, mewn modd priodol.  Mae’r strategaeth a awgrymir ar 
gyfer 2022/23 yn seiliedig ar safbwyntiau ynghylch cyfraddau llog, yn ogystal â rhagolygon 
y farchnad. Darparwyd y wybodaeth hon gan ymgynghorydd Trysorlys y Cyngor ac mae’n 
cynnwys:  
 

• Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys  • Dangosyddion Darbodus  
• Sefyllfa portffolio’r trysorlys  • Yr Anghenion Cyllidol  
• Rhagolygon y cyfraddau llog  • Strategaeth Fenthyciadau  
• Aildrefnu dyledion  • Strategaeth Fuddsoddi  
• Polisi Teilyngdod Credyd  
• Trefniadau Bancio 

• Polisi Darpariaeth 
Isafswm Refeniw 
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Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn cyflogi Link Treasury Solutions Ltd i fod yn ymgynghorwyr 
allanol i’r Cyngor ynghylch y Trysorlys, ar gontract sy’n para tan 31 Awst 2022.  Fodd 
bynnag, er y defnyddir ymgynghorwyr allanol, y Cyngor ei hun sy’n gyfrifol yn y pen draw 
am benderfyniadau sy’n ymwneud â rheoli’r Trysorlys.  
 
Cyhoeddodd CIPFA god diwygiedig ar gyfer Rheoli’r Trysorlys a Chodau Darbodus ar 20 
Rhagfyr 2021. Mae’n rhaid i’r Cyngor roi ystyriaeth i’r codau ymarfer hyn wrth baratoi 
Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys.  

 
 

 

2. DATGANIAD POLISI RHEOLI’R TRYSORLYS 
 

Mae’r Cyngor yn diffinio ei weithgareddau o ran Rheoli’r Trysorlys fel a ganlyn ‘rheoli 
buddsoddiadau a llif arian yr awdurdod, ei drafodion o ran bancio, marchnadoedd arian a’r 
farchnad gyfalaf; rheolaeth effeithiol dros y risgiau sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau 
hynny a cheisio’r perfformiad gorau posibl yn gyson â’r risgiau hynny.’ 
 
Mae’r Cyngor yn ystyried mai nodi, monitro a rheoli risg yw’r prif feini prawf wrth fesur 
effeithiolrwydd ei weithgareddau o ran Rheoli’r Trysorlys.  Felly, o ran dadansoddi 
gweithgareddau sy’n ymwneud â Rheoli’r Trysorlys ac adrodd yn eu cylch canolbwyntir ar 
y goblygiadau sydd i’r Cyngor o ran risg, ac unrhyw offerynnau ariannol yr ymgymerir â 
hwy i reoli’r risgiau hynny.   

 
Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd rheoli’r Trysorlys yn effeithiol yn help iddo gyflawni ei 
amcanion o ran ei fusnes a’i wasanaethau.  Mae, felly, wedi ymrwymo i’r egwyddorion o 
sicrhau gwerth am arian wrth reoli’r Trysorlys a gweithredu technegau mesur perfformiad 
addas a chynhwysfawr, yng nghyd-destun rheoli risg yn effeithiol.   

 
 

3. DANGOSYDDION DARBODUS  
 

Mae’r Dangosyddion Darbodus sydd yn Atodiad A yn berthnasol at ddibenion gosod 
Strategaeth integredig ar gyfer Rheoli’r Trysorlys.  Fe’u cyflwynir i’w cymeradwyo’n derfynol 
gan y Cyngor Llawn ar 3 Mawrth 2022.   
 

 

4.  SEFYLLFA PORTFFOLIO’R TRYSORLYS  
 
Dyma fanylion Portffolio Trysorlys y Cyngor:  

 Ar 
 30/09/2021 

 Ar 
 31/03/2021 

 £m  £m 
Benthyciad ar Gyfradd Sefydlog     
- Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus (PWLB) 

109.5  110.0 

- Benthyciadau’r Farchnad 5.8  5.8 
- Benthyciad Ad-daladwy LlC 0.9  0.9 

Cyfanswm y Ddyled 116.2  116.7 
 

Buddsoddiadau a gedwir    
- Yn fewnol  39.5  29.2 
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Cyfanswm y Buddsoddiadau 39.5  29.2 
    
Dyled Net 76.7  87.5 

 

 
Cipolwg ar adeg benodol yw’r ffigyrau sydd yn y tabl, felly mae union lefel y benthyciadau 
a’r buddsoddiadau yn ystod y flwyddyn yn gallu amrywio gryn dipyn, wrth dderbyn incwm a 
gwneud taliadau.   
 
 

5.  Y GOFYNION CYLLIDO  
 
Gellir amcangyfrif beth fydd y gofynion cyllido yn y dyfodol, drwy ystyried yr eitemau mwyaf 
sylweddol o ran llif arian sy’n codi o effeithiau cyfun y Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd 
ddiweddaraf, cyllideb arfaethedig 2022/23, lefel y dyledion sydd ar fin aeddfedu ac union 
lefel y benthyciadau cyfredol o’i gymharu â’r angen sylfaenol i fenthyca (a elwir hefyd yn 
fenthyca mewnol).  O ystyried y ffactorau hyn yn eu tro:  

 2022/23 
Amcangyfrif 

£m 

2023/24 
Amcangyfrif  

£m 

2024/25 
Amcangyfrif 

£m 
 

a) Effaith y Rhaglen Gyfalaf a’r Cyllidebau Refeniw diweddaraf 
Benthyca â chymorth Llywodraeth Cymru 2.9 2.9 2.9 
Cynllun Amddiffyn yr Arfordir –  Benthyca 
Darbodus a gefnogir gan Lywodraeth 
Cymru 

11.1 1.7 - 

Taliadau dyledion statudol a roddwyd o’r 
neilltu (MRP) 

(1.3) (1.5) (1.6) 

Amcangyfrif o’r newid yn y cronfeydd wrth 
gefn a’r balansau 

5.0 2.0 2.0 

    
Amcangyfrif o’r gofynion cyllido  17.6 5.1 3.3 

 
b) Effaith y dyledion sy’n aeddfedu  

Dyled aeddfedu PWLB yn aeddfedu   6.7 - 3.0 
    
Amcangyfrif o’r gofynion cyllido  6.7 - 3.0 

    
c) Effaith Sefyllfa’r Benthyciadau Mewnol  

 31/03/23 31/03/24 31/03/25 
Amcangyfrif o’r Gofynion Cyllid Cyfalaf  146.1 149.3 150.6 
Amcangyfrif o’r Benthyciadau Allanol Gros  133.2 139.3 143.6 
Amcangyfrif o’r Gwahaniaeth  12.9 10.0 7.0 
    
Gostyngiad mewn Benthyca Mewnol  - 1.0 1.0 

    
AMCANGYFRIF O GYFANSWM y gofynion 
cyllido 24.3 6.1 7.3 
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At ei gilydd, amcangyfrifir bod posibilirwydd y bydd angen benthyca oddeutu £37.7m dros y 
tair blynedd nesaf.  Y symbyliad pennaf y tu ôl i hyn yw’r benthyca darbodus a gefnogir 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun Amddiffyn yr Arfordir (£12.8m) ynghyd â’r ffaith 
bod dyled y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) yn aeddfedu (£6.7m yn 
2022/23 a £3.0m yn 2024/25) ynghyd â’r ffaith bod benthyciadau mewnol yn parhau i gael 
eu hadolygu.   
 
 
 
 
 
 

6.  RHAGOLYGON Y CYFRADDAU LLOG   
 
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae haint y coronafeirws wedi achosi niwed 
economaidd i’r DU ac i economïau ledled y byd.  Wedi i Fanc Lloegr gymryd camau brys 
ym mis Mawrth 2020 i dorri Cyfradd y Banc i 0.10%, gadawyd Cyfradd y Banc yn 
ddigyfnewid yn ei gyfarfodydd dilynol hyd nes y codwyd y gyfradd i 0.25% yn ei gyfarfod ar 
16 Rhagfyr 2021 ac i 0.50% ar 2 Chwefror 2022.   
 
Yn y tabl isod, dangosir yr hyn y mae ymgynghorwyr trysorlys y Cyngor yn ei ragweld o ran 
y cyfraddau llog ar yr adeg yr ysgrifennir y ddogfen hon, mae’r rhagolwg ar gyfer Cyfradd y 
Banc yn awr yn cynnwys cynnydd arall i 0.75% yn chwarter cyntaf 2023.  Mae hwn yn 
amgylchedd sy’n newid yn gyflym ac mae’n debygol y bydd y rhagolygon hyn yn newid.   
 
Gwasanaethau Ased Link: Cyfradd llog a ragwelir 
 Mawrth 

22 
Mehefin 
22 

Medi 
22 

Rhagfyr 
22 

Mawrth 
23 

Mehefin 
23 

Medi  
23 

Rhagfyr  
23 

Cyfradd y 
Banc 

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 

 
Risgiau arwyddocaol i’r rhagolygon:  
• Covid-19 – Pe bai’r feirws yn datblygu amrywolion a fyddai’n peri bod y brechlynnau 

presennol yn aneffeithiol, a phe bai oedi yn y newidiadau i’r brechlynnau fel eu bod yn gallu 
gwrthsefyll yr amrywolion, neu pe na bai modd cyflwyno’r brechlynnau’n ddigon cyflym i 
osgoi cyfnodau clo pellach.  
 

• Prinder llafur a chyflenwadau – Pe bai prinder o’r fath yn para’n hwy ac yn achosi 
mwy o drafferth ac yn dirwasgu gweithgaredd economaidd.   
 

• Pe bai’r Pwyllgor Polisi Ariannol yn gweithredu’n rhy gyflym neu’n rhy araf wrth ystyried y 
newidiadau i Gyfradd y Banc.   

 
• Pe bai’r Pwyllgor Polisi Ariannol yn tynhau’r polisi ariannol yn rhy hwyr i osgoi 

adeiladu pwysau chwyddiannol.   
 

• Pe bai’r Llywodraeth yn gweithredu’n rhy gyflym i dorri gwariant i fantoli’r gyllideb 
genedlaethol.  
 

• Trefniadau masnach y DU / UE– pe bai effaith arwyddocaol ar lif masnach a 
gwasanaethau ariannol oherwydd cymhlethdodau neu ddiffyg cydweithio i reoli’r materion 
sylweddol sy’n weddill.    
 
 

• Marchnadoedd stoc pwysig e.e. yn yr UDA, pe tybir yn gynyddol eu bod wedi eu 
gorbrisio ac yn agored i gywiriadau pris sylweddol.  Pe bai banciau canolog yn dod yn 
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fwyfwy agored i risgiau’r “perygl moesol” o orfod prynu cyfranddaliadau a bondiau 
corfforaethol er mwyn lleihau effaith gwerthiannau sylweddol y farchnad ariannol ar yr 
economi yn gyffredinol.    

 
• Risgiau Geowleidyddol, er enghraifft yn yr Wcráin, Iran, Gogledd Corea, ond hefyd yn 

Ewrop a gwledydd y Dwyrain Canol; y tensiynau rhwng Rwsia, Tsieina ac UDA am 
ddylanwad byd-eang.  

 
Disgwylir y bydd yr adenillion a dderbynnir ar fuddsoddiadau yn gwella yn ystod 2022/23 
ond disgwylir y byddant yn dal yn isel mewn termau hanesyddol, ar y llaw arall, fodd 
bynnag, mae costau benthyca hefyd ar lefelau cymharol isel mewn termau hanesyddol.   
 

7.  Y STRATEGAETH FENTHYCA  
 
Mae rhagolygon Link ar gyfer cyfraddau benthyca (gan roi ystyriaeth i’r gostyngaid yng 
nhgyfradd sicrwydd y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) (0.20%) fel a ganlyn 
(mae’n debyg yr adolygir y rhain am i fyny yn dilyn cynnydd diweddar yn y gyfradd llog):  
 
Gwasanaethau Ased Link: Cyfradd llog a ragwelir  
 Mawrth 

22 
Mehefin 
22 

Medi 
22 

Rhagfyr  
22 

Mawrth 
23 

Mehefin 
23 

Medi 
23 

Rhagfyr 
23 

Cyfradd 5 
mlynedd 
PWLB 

1.50% 1.50% 1.60% 1.60% 1.70% 1.80% 1.80% 1.80% 

Cyfradd 10 
mlynedd 
PWLB 

1.70% 1.80% 1.80% 1.90% 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 

Cyfradd 25 
mlynedd 
PWLB 

1.90% 2.00% 2.10% 2.10% 2.20% 2.20% 2.20% 2.30% 

Cyfradd 50 
mlynedd 
PWLB 

1.70% 1.80% 1.90% 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 2.10% 

 
Mae’r Cyngor yn parhau i fod mewn sefyllfa o danfenthyg oherwydd ei fod yn defnyddio 
benthyciadau mewnol yn hytrach na benthyciadau allanol.  Yn ymarferol mae’r angen llawn 
am fenthyciadau cyfalaf (y Gofyniad Cyllido Cyfalaf ac eithrio Rhwymedigaethau Hirdymor 
Eraill) yn ffigwr uwch nag union ddyled benthyciadau allanol y Cyngor fel y gwelir yn y tabl 
yn Adran 5c.  
 
O ystyried y ffactorau hyn, yn ogystal â’r wybodaeth yn Adran 5 lle nodir amcangyfrif o’r 
cyllid sydd ei angen ar y Cyngor, bydd strategaeth fenthyca arfaethedig y Cyngor yn rhoi 
ystyriaeth i fenthyciadau newydd drwy ystyried y canlynol:  
 

• Benthyciadau newydd gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) er 
mwyn bodloni’r gofynion benthyca a amcangyfrifwyd 

• Benthyciadau marchnad hirdymor ar gyfradd sefydlog (lle bo’r cyfraddau’n is o lawer 
na chyfraddau’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) am y cyfnod 
aeddfedu cyfatebol), ar yr amod bod cydbwysedd priodol rhwng dyledion y Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) a dyled y farchnad drwyddi draw yn y 
portffolio dyledion.   



 6 

• Gellid defnyddio benthyciadau dros dro neu dymor byr gan y marchnadoedd arian 
am hyd at 5 mlynedd.   

• Gellir rhoi ystyriaeth hefyd i’r Asiantaeth Bondiau Bwrdeistrefol.  
 

Ni wnaiff y Cyngor fenthyg mwy na’r hyn y bydd arno ei angen nac ychwaith fenthyca 
ymlaen llaw, er mwyn gwneud elw o fuddsoddi’r symiau ychwanegol a fenthycir yn unig.    
Bydd angen i unrhyw benderfyniad i fenthyca ymlaen llaw cyn i’r angen godi fod yn unol â’r 
amcangyfrifon o’r Anghenion Cyllid Cyfalaf cymeradwy (un o’r Dangosyddion Darbodus) ac 
fe gaiff ei ystyried yn ofalus er mwyn sicrhau y gellir dangos gwerth am arian, y gall y 
Cyngor sicrhau diogelwch y cyllid hwnnw ac y gall fforddio’r ‘costau cario’ tymor byr. 
 
Yn erbyn y cefndir hwn, byddwn yn parhau i fod yn ofalus wrth Reoli’r Trysorlys yn 
2022/23.  Bydd y swyddog Adran 151 yn monitro’r farchnad o ran y cyfraddau llog a bydd 
yn cymryd agwedd bragmataidd wrth i amgylchiadau newid, gan gadw mewn cof y cyngor 
oddi wrth ymgynghorwyr allanol y Cyngor o ran y trysorlys ac yn adrodd i’r Cabinet  am 
unrhyw benderfyniadau perthnasol, y tro nesaf y bydd cyfle i wneud hynny.   

 
 
8. AILDREFNU DYLED  

 
Prin yw’r cyfleoedd i aildrefnu dyledion gyda’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn 
yr hinsawdd sydd ohoni.  Mae hi hefyd yn annhebygol y bydd y Cyngor mewn sefyllfa i lwyr 
ad-dalu unrhyw ddyled ychwanegol cyn pryd, oni fyddai hynny’n rhan o drefniadau i 
aildrefnu dyledion.  Fodd bynnag, pe bai cyfleoedd yn codi i ailstrwythuro, byddai’r rheiny 
yn cael eu hystyried yn ofalus a byddai’r rhesymau dros unrhyw fath o aildrefnu yn 
cynnwys y canlynol:  
 

• creu arbedion ariannol  a/neu arbedion llif arian gostyngol;  
• helpu i gyflawni’r strategaeth fenthyca a amlinellwyd uchod; a  
• gwella balans y portffolio (e.e y proffil aeddfedu)  

 
 
 

9. Y STRATEGAETH FUDDSODDI   
  

9.1 Trosolwg  
Bydd y Cyngor yn ystyried Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch Buddsoddiadau 
Llywodraeth Leol, Cod Ymarfer a Nodiadadau Canllaw Traws-sector CIPFA ynghylch 
Rheoli’r Trysorlys mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a Nodiadau  Canllaw CIPFA ynghylch 
Rheoli’r Trysorlys.  
 
Mae blaenoriaethau buddsoddi’r Cyngor fel a ganlyn (yn nhrefn blaenoriaeth):  
 

• Diogeledd y cyfalaf  
• Hylifedd ei fuddsoddiadau  
• Arenillion 

 
Bydd y Cyngor hefyd yn anelu at sicrhau’r elw gorau posibl ar ei fuddsoddiadau, a hynny’n 
gymesur â lefelau priodol o ddiogeledd a hylifedd.  Mae parodrwydd y Cyngor i dderbyn 
risg yn isel, a hynny er mwyn rhoi blaenoriaeth i ddiogeledd ei fuddsoddiadau. Yn yr 
hinsawdd economaidd bresennol, fe’i hystyrir yn briodol cadw buddsoddiadau yn rhai 
tymor byr er mwyn cynnwys anghenion llif arian.  Fodd bynnag, lle bo hynny’n briodol, 
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bydd y Cyngor hefyd yn ystyried y gwerth sydd i’w gael mewn cyfnodau buddsoddi o hyd at 
12 mis gyda sefydliadau ariannol gyda chyfradd gredyd uchel.   
 
Mae’n anghyfreithiol benthyg arian at ddibenion buddsoddi a gwneud elw’n unig ac ni fydd 
y Cyngor yn barod i ymroi i weithgaredd o’r fath.   
 
9.2 Polisi Teilyngdod Credyd  
Mae’r Swyddog Adran 151 yn defnyddio’r gwasanaeth teilyngdod credyd a ddarperir gan 
Link Treasury Solutions Ltd. Mae’r gwasanaeth hwn yn defnyddio dull modelu soffistigedig 
ac yn greiddiol iddo mae statysau credyd gan y tair asiantaeth sy’n gosod statysau credyd 
- Fitch, Moody’s a Standard & Poor’s.  Fodd bynnag, nid yw’n dibynnu’n unig ar statws 
credyd cyfredol y partïon i gontract ond mae hefyd yn defnyddio’r wybodaeth ganlynol:  
 

• Gwylio credyd a rhagolygon credyd gan yr asiantaethau statws credyd  
• Amrediadau Cytundebau Ffeirio Credyd (CDS) er mwyn rhoi rhybudd mewn da 

bryd o newidiadau tebygol mewn statws credyd  
• Statysau sofran er mwyn dewis partïon i gontract yn unig o blith y gwledydd 

mwyaf dibynadwy o ran credydau  
 
Mae’r dull hwn o fodelu yn cyfuno statysau credyd, gwylio credyd, rhagolygon credyd ac 
amrediadau Cytundebau Ffeirio Credyd (CDS) mewn system sgorio gytbwys a’r canlyniad 
yw cyfres o fandiau sydd wedi’u codio yn ôl lliwiau.  Mae’r bandiau hynny’n dangos 
teilyngdod credyd cymharol y partïon i gontract ac maent yn awgrymu uchafswm ar gyfer  
hyd y buddsoddiad. Mae’r Cyngor yn defnyddio cyfnodau uchafsymiol tebyg i’r rhai a 
awgrymir gan fethodoleg safonol Link, heblaw am gadw buddsoddiadau sydd am gyfnod 
llai na blwyddyn.   
 

Band 
Cyfnodol  

Uchafswm 
y cyfnod  a 
argymhellir 

gan Link 

Cyfnod 
arfaethedig 

y Cyngor   
Melyn  5 mlynedd 1 flwyddyn  
Piws  2 flynedd 1 flwyddyn  

Glas 1 flwyddyn 1 flwyddyn 
yn gymwys i fanciau’r DU sydd wedi eu 
gwladoli’n rhannol/yn llawn  

Oren 1 flwyddyn 1 flwyddyn  
Coch  6 mis 6 mis  

Gwyrdd 100 niwrnod 
100 

niwrnod  

Dim lliw 
Nis 

defnyddir 
Nis 

defnyddir  
 
Caiff pob statws credyd ei fonitro’n wythnosol,  a hysbysir y Cyngor am newidiadau yn 
statysau pob un o’r tair asiantaeth drwy ddefnyddio gwasanaeth teilyngdod credyd Link, yn 
ogystal â derbyn bwletin wythnosol o statysau credyd cyfredol pob parti i gontract a 
bandiau cyfnodau.  Pe bai rhyw israddio neu’i gilydd yn peri nad yw’r parti i gontract/cynllun 
buddsoddi bellach yn bodloni meini prawf sylfaenol y Cyngor, fe’i diddymir yn syth fel nad 
oes modd ei ddefnyddio mwyach ar gyfer buddsoddiadau newydd.  Ar adegau penodol, 
mae Link wedi gosod lliw gwyrdd yn lliw diofyn ar bob parti i gontract, ac mae hwnnw’n 
nodi cyfnod benthyca o 3 mis ar y mwyaf.   Er mwyn bod yn gwbl glir, os digwydd hynny 
eto, bydd y Cyngor yn ystyried cod lliw’r parti i gontract, cyn gosod lliw diofyn, er mwyn 
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penderfynu a yw’r parti i gontract yn bodloni meini prawf y statws credyd cymeradwy a 
welir yn Atodiad B: Anecs 1 ac yna defnyddir yr uchafswm cyfnod o 3 mis y mae Link yn ei 
gynghori ar hyn o bryd.   

 
Fodd bynnag, ni ddibynnir yn llwyr ar y gwasanaeth teilyngdod credyd allanol hwn a 
ddarperir gan Link, ond bydd y Swyddog Adran 151 hefyd yn defnyddio data/gwybodaeth 
am y farchnad a gwybodaeth ynghylch cymorth y llywodraeth i’r banciau a statysau credyd 
cymorth y llywodraeth.    
 
9.3 Y Partïon i Gontract Presennol 
O ran y partïon i gontract a ddefnyddir fel rhan o’r strategaeth fuddsoddi gyfredol, yr ydym 
yn canolbwyntio’n gryno ar y canlynol:  
 

• Dim buddsoddiadau am gyfnod hwy na blwyddyn  
• Dim buddsoddiadau gyda pharti i gontract nad yw’n bodloni y meini prawf sylfaenol 

ar gyfer statws credyd a ddiffinnir yn ‘wyrdd’ gan Link 
• Rhestr sefydlog o bartïon i gontract (ond yn dal yn amodol ar fodloni’r meini prawf 

sy’n ymwneud â statws credyd): Banc Barclays, Banc National Westminster, grŵp 
bancio Lloyds, HSBC, Cymdeithas Adeiladu Nationwide, Santander UK, grŵp y 
Royal Bank of Scotland, Cymdeithas Adeiladu Coventry, Cymdeithas Adeiladu 
Leeds, Cymdeithas Adeiladu Yorkshire, Cymdeithas Adeiladu Skipton, Standard 
Chartered Bank, UBS Ltd, Banc Rhyngwladol Goldman Sachs, grŵp y Bank of 
Scotland  a chyfrif  Swyddfa Rheoli Dyledion (DMO) Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 

 
9.4 Y Strategaeth Arfaethedig ar gyfer 2022/23 
Mewn ymateb i’r ansicrwydd parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19, bydd y Cyngor 
yn parhau i gadw terfyn uwch ar falansau sy’n cael eu dal gan ddarparwr bancio 
corfforaethol y Cyngor (Barclays), sef £13m. 

 
Gwneir buddsoddiadau gan gyfeirio at y gofynion balans craidd a’r gofynon o ran llif arian, 
a fydd yn gyffredinol yn buddsoddi am gyfnodau o hyd at 3 mis. Fodd bynnag, os bydd 
cyllid dros ben, yna gellir gwneud buddsoddiadau am gyfnod hyd at flwyddyn.  Gwneir hyn 
drwy gymryd cyngor gan ymgynghorwyr allanol y Cyngor yn ôl y gofyn, ystyried 
amgylchiadau’r farchnad ar y pryd, a sicrhau bod unrhyw barti i gontract a ddefnyddir ar y 
rhestr o Bartïon i Gontract Cymeradwy sydd yn Atodiad B (Anecs 1) a’u bod yn bodloni’r  
meini prawf diffiniedig o ran statws credyd.  
 
Dangosir rhestr lawn o offerynnau Buddsoddi arfaethedig ar gyfer 2022/23 yn Atodiad B.  
Caiff terfynau’r partïon i gontract eu hadolygu’n rheolaidd ac awdurdodir unrhyw 
newidiadau gan y Swyddog Adran 151.  Mae rhestr ddiweddaraf y partïon i gontract 
arfaethedig wedi’i hatodi sef Anecs 1 Atodiad B.  Nid yw’n edrych yn debyg y defnyddir 
Rheolwr Cronfa Allanol ac eithrio i brynu Giltiau’r Llywodraeth a/ neu filiau’r Trysorlys.   

 
 
10. CONTRACT BANCIO  

 
Mae gan y Cyngor gontract gyda Barclays i ddarparu gwasanaethau bancio ac mae’r 
contract hwn yn para hyd at 31 Mawrth 2024.  
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11. POLISI DARPARIAETH ISAFSWM REFENIW (MRP) 
 
Mae’r Datganiad Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw arfaethedig i’w weld yn Atodiad C ac 
mae’n adlewyrchu’r polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw presennol. 

 
 

 
 
Argymhelliad/Argymhellion: Argymhellir bod y Cabinet yn nodi’r adroddiad ac 

yn gwneud y canlynol:  
 
a) cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys fel 

y’i hamlinellir yn yr adroddiadau ar gyfer 
Benthyca a Buddsoddi;  

b) cymeradwyo’r Atodlen Buddsoddi fel y’i nodir 
yn Atodiad B;  

c) cymeradwyo’r Polisi Datganiad Isafswm 
Refeniw ar gyfer 2022/23 fel y’i nodir yn 
Atodiad C;  

d) dirprwyo awdurdod i’r Swyddog Adran 151, 
mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros 
Gyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd, i newid  
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Atodlen 
Buddsoddi, yn ystod y flwyddyn;  

 
Hefyd, dylai’r Cabinet argymell bod y Cyngor Llawn 
yn gwneud y canlynol:  
 
e) cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys o 

ran Benthyca a Buddsoddi ar gyfer 2022/23; ac 
yn 

f) cymeradwyo’r Polisi Darparu Isafswm Refeniw 
ar gyfer 2022/23.  

 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Do 
 
 
 
Mae’r strategaeth yn nodi sut 
mae’r cyngor yn rheoli ei arian 
parod, ei ddyledion a’I 
fuddsoddiadau yn y tymor byr ac 
yn y tymor hwy.   
Amherthnasol 
Gyda’n Darparwyr Bancio 
Corfforaethol (Barclays), ein 
Hymgynghorwyr Trysorlys a’r 
rhestr o bartïon i gontract a 
nodwyd yn y strategaeth.   
Amherthnasol 
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Atal: 
 

Mae’r strategaeth yn nodi sut y 
bydd y cyngor yn rheoli ei 
adnoddau arian parod mewn 
modd rhagweithiol.  
 

 
Rhesymau dros y penderfyniad: Gosod Strategaeth Rheoli Trysorlys a Pholisi Isafswm 

Refeniw ar gyfer 2022/23  
 

Trosolwg a Chraffu: I’w ystyried  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23  
 

Amcanion Strategol: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn sefydliad sy’n addas i’r 
diben o ddarparu gwasaanethau sy’n gwella ac sy’n 
cyflawni anghenion dinasyddion Ceredigion 

 
Goblygiadau Ariannol: 

 
Cyllid: Incwm buddsoddi/llog allanol a dalwyd  

  
Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth 

Leol 2003  
 

 
Papurau Cefndir: 

 
Dim 

 
Atodiadau: 

 
Atodiad A:  Dangosyddioin Darbodus sy’n ymwneud 
  â Rheoli’r Trysorlys  
Atodiad B: Atodlen Buddsoddi  
Atodiad C: Datganiad Polisi Darpariaeth Isafswm  
  Refeniw ar gyfer 2022/23  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Stephen Johnson (Cyllid a Chaffael)  

 
Swyddog Adrodd: 

 
Justin Davies (Rheolwr Corfforaethol – Cyllid Craidd)  
 

Dyddiad: 07/02/2022 
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Atodiad A 
 

Dangosyddion Darbodus o Ran Rheoli’r Trysorlys  
 
 

DP4 Dyled gros a’r Gofyniad Cyllid Cyfalaf  
 
Er mwyn  sicrhau bod dyled yn cael ei defnyddio at ddibenion cyfalaf yn unig yn y tymor 
canolig, dylai’r awdurdod lleol sicrhau nad yw’r ddyled allanol gros, ac eithrio yn y tymor 
byr, yn fwy na chyfanswm y gofyniad cyllido cyfalaf yn y flwyddyn flaenorol ynghyd ag 
amcangyfrifon o unrhyw ofyniad cyllido cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol 
gyfredol a’r ddwy flynedd ariannol nesaf.  
 
Yn ôl y Swyddog Adran 151, ni chafodd yr awdurdod unrhyw anhawster o ran bodloni’r 
gofyniad hwn yn 2020/21 ac nid yw’n rhagweld unrhyw anawsterau yn y flwyddyn 
gyfredol na’r blynyddoedd i ddod. Mae’r farn hon yn ystyried yr ymrwymiadau presennol, 
y cynlluniau sy’n bodoli ar hyn o bryd a’r cynigion yn y rhaglen gyfalaf 3 blynedd. 

 

 
DP5 Terfyn Awdurdodedig ar gyfer Dyled Allanol  

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
 £m £m £m £m 

Benthyca 129 144 154 161 
Rhwymedigaethau hirdymor eraill 8 15 15 15 
Cyfanswm  137 169  169  176 
 
DP6 Terfyn Gweithredol ar gyfer Dyled Allanol  

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
 £m £m £m £m 

Benthyca 123 150 160 167 
Rhwymedigaethau hirdymor eraill  7 14 14 14 
Cyfanswm 130 164 174 181 
 
DP7 Dyled Allanol Wirioneddol 
Dyled allanol wirioneddol y Cyngor ar 31/03/2021 oedd  £123.0m (a oedd yn 
cynnwys Benthyca Allanol o £116.7m a rhwymedigaethau hirdymor o £6.3m). 
 
DP8  Strwythur aeddfedu benthyca  
 Terfyn uchaf  Terfyn isaf  
Llai na 12 mis  20% 0% 
12 mis ac o fewn 24 mis  20% 0% 
24 mis ac o fewn 5 mlynedd  50% 0% 
5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd  75% 0% 
10 mlynedd a throsodd  95% 25% 
Is-gategori 10 mlynedd a throsodd  
50 mlynedd a throsodd 

 
20% 

 
0% 
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DP9 Terfyn uchaf ar gyfer cyfanswm y prifsymiau a fuddsoddir am fwy na 
blwyddyn 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
£2.5m £2.5m £2.5m £2.5m 
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Atodiad B 
ATODLEN BUDDSODDI 

 
 

CategorI buddsoddi Terfyn 
penodedig ar 

gyfer 
buddsoddiad 

unigol 

Terfyn 
penodedig ar 

gyfer y 
categori 

buddsoddi 

Meini prawf 
statws credyd 

‘uchel’ ‘ 
 

Diogelwch / Statws 
Credyd ‘Uchel’ Isaf 

(Fitch neu gyfatebol) 

Ad-daladwy/ 
Adbrynadwy 

o fewn 12 
mis? 

Amgylchiadau 
defnyddio’r 

buddsoddiad  

Cyfnod buddsoddi 
mwyaf  

BUDDSODDIADAU PENODEDIG (Rhaid i’r holl fuddsoddiadau a restrir isod fod mewn sterling ac ni allant fod yn gyfalaf benthyciad na 
chyfranddaliad)  
Swyddfa Rheoli Dyledion 
Llywodraeth y DU – Cyfleuster 
Adneuo’r Asiantaeth Rheoli 
Dyledion (DMADF) 

Diderfyn Diderfyn Amherthnasol Fe’u cefnogir gan 
Lywodraeth y DU Ydynt Mewnol 6 mis 

(Polisi DMO presennol) 

Banciau sydd wedi’u gwladoli’n 
llwyr neu’n rhannol gan Lywodraeth 
y DU 

Gweler 
Anecs 1 

Gweler 
Anecs 1 

Lliw glas ym 
mandiau cyfnodol 

Link  
Tymor byr  F2 

 Ydynt Mewnol 1 flwyddyn 

Adneuon Tymor Penodol ac 
Adneuon galw gyda Llywodraeth y 
DU  

Diderfyn Diderfyn Amherthnasol Diogelwch uchel  Ydynt Mewnol 1 flwyddyn 

Adneuon Tymor Penodol ac 
Adneuon Galw gyda sefydliadau sy’n 
derbyn adneuon a chanddynt statws 
credyd (banciau a chymdeithasau 
adeiladu)  

Gweler 
Atodiad 1 

Gweler 
Atodiad 1 

Lliw Melyn, Piws, 
Oren, Coch neu 

Wyrdd ar fandiau 
cyfnodol Link* 

Hirdymor A- 
Tymor byr  F1 

 
Ydynt Mewnol 

1 flwyddyn ar gyfer Melyn, 
Piws ac Oren   

6 mis ar gyfer Coch  
100 niwrnod ar gyfer 

Gwyrdd  
 

Tystysgrifau Adneuon a roddir gan 
sefydliadau sy’n derbyn adneuon a 
chanddynt statws credyd (banciau a 
chymdeithasau adeiladu 
(Angen trefniant gwarchodol cyn 
prynu)  

£2.5m £2.5m 

Lliw Melyn, Piws, 
Oren neu Goch ar 
fandiau cyfnodol 

Link*  
 

Hirdymor A- 
Tymor byr  F1 

 
Ydynt Mewnol a rheolw(y)r 

cronfeydd allanol  1 flwyddyn 

Giltiau Llywodraeth y DU 
(Angen trefniant gwarchodol cyn 
prynu)  

£2.5m £2.5m Amherthnasol Fe’u cefnogir gan 
Lywodraeth y DU Ydynt Mewnol a rheolw(y)r 

cronfeydd allanol  1 flwyddyn 

Biliau’r Trysorlys  
(Angen trefniant gwarchodol cyn 
prynu)) 

£2.5m £2.5m Amherthnasol  Fe’u cefnogir gan 
Lywodraeth y DU  Ydynt Mewnol a rheolw(y)r 

cronfeydd allanol  1 flwyddyn 

Cronfeydd Hylifedd/Marchnad Arian 
y Llywodraeth – Nid oes gan y 
cronfeydd hyn ddyddiad aeddfedu ac 
fel rheol gellir cael mynediad atynt ar 
yn un diwrnod neu drwy roi rhybudd o 
un diwrnod 

£2m 
 

£2m 
 AAA Statws credyd uchaf  Ydynt 

Mewnol, yn amodol ar y 
canllawiau a’r terfynau y 

cytunwyd arnynt  

Ni chaiff y cyfnod 
buddsoddi ei bennu ar y 
cychwyn, ond bydd yn 

dibynnu ar y gofynion llif 
arian a hylifedd 

* Troednodyn – Cyn unrhyw droshaenu byr dymor 
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Categori buddsoddi  Terfyn 

amhenodedig 
ar gyfer 

buddsoddiad 
unigol  

Terfyn 
amhenodedig 

ar gyfer y 
categori 

buddsoddi  
 

Ad-
daladwy/Adbry
nadwy o fewn 

12 mis ?  
 

Amgylchiadau defnyddio’r buddsoddiad  Cyfnod buddsoddi mwyaf  

      

BUDDSODDIADAU AMHENODEDIG  

Cronfeydd Eiddo  £2.5m £2.5m Nac ydynt 

Gellir ystyried y cronfeydd hyn yn wariant 
cyfalaf.  Byddai diwydrwydd dyladwy 
priodol, gan gynnwys cynghorion gan 

ymgynghorwyr allanol y Cyngor ynghylch y 
Trysorlys yn cael eu hystyried cyn 
ymgymryd â buddsoddiad o’r fath. 

 

Mae’n bosibl na phenderfynir ar y cyfnod buddsoddi ar 
y cychwyn fodd bynnag bydd yn ddibynnol ar y 

gofynion  llif arian a hylifedd 
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Atodiad B: ANECS 1 
 
 
 

Terfyn 
penodedig 

buddsoddiad 
unigol fesul 
Grŵp Bancio 

Terfyn 
penodedig 
y categori 
buddsoddi 

Meini prawf y statws 
credyd 

(Ar sail bandiau 
cyfnodol Link) 

Rhestr Sefydlog o Bartïon i Gontract Penodol  
(caiff ei diweddaru’n gyson yng ngoleuni newidiadau i statysau credyd ac o ran bodloni’r meini prawf ar gyfer statysau 

credyd)  

£7m £7m GLAS 

 
Wedi’u gwladoli’n rhannol neu’n llwyr (100%) gan Lywodraeth y DU: 
National Westminster Bank plc (Gan gynnwys cyfrifon galw gyda rhybudd/mynediad uniongyrchol) 
The Royal Bank of Scotland Plc 

 

£6m £25m 

 
MELYN neu BIWS neu 

OREN neu GOCH  
 

 

 Grŵp Bancio/Cymdeithas Adeiladu yn y DU (1):  
Unrhyw un o’r banciau neu gymdeithasau adeiladu yng nghategori Grŵp Bancio/Cymdeithasau Adeiladu (2), os 
bydd eu statws yn newid o WYRDD i  GOCH neu OREN neu BIWS neu FELYN yn ogystal â  
HSBC Bank Plc 
Lloyds Bank Plc 
Bank of Scotland Plc (Gan gynnwys cyfrifon galw gyda rhybudd/mynediad unongyrchol)  
Cymdeithas Adeiladu Nationwide  

 Cymdeithas Adeiladu Coventry  

£4m £8m 

 
MELYN neu BIWS neu 
OREN neu GOCH neu 

WYRDD  
 

 

 Grŵp Bancio a rhiant-gwmni tramor:  
Santander UK plc (gan gynnwys cyfrifon galw gyda rhybudd/mynediad uniongyrchol)  
Standard Chartered Bank 
Banc Rhyngwladol Goldman Sachs  
UBS Ltd  

 

£3m £6m 

 
MELYN neu BIWS neu 
OREN neu GOCH neu 

WYRDD  

 

 Grŵp Bancio/Cymdeithas Adeiladu yn y DU (2):  
Unrhyw un o’r banciau neu gymdeithasau adeiladu yng nghateori Grŵp Bancio/Cymdeithas Adeiladau yn y DU 
(1) os bydd eu statws yn newid o GOCH i WYRDD yn ogystal â’r canlynol:  
Cymdeithas Adeiladu Yorkshire  
Cymdeithas Adeiladu Skipton  
Cymdeithas Adeiladu Leeds  

  

£13m 

£13m  
MELYN  neu BIWS 

neu OREN neu GOCH 
neu WYRDD  

Barclays Bank Plc *–Terfyn ar gyfer balansau dros nos ar gyfrifon banc corfforaethol 

£6m 

 

Barclays Bank Plc * – Terfyn ar gyfer adneuon tymor penodol a mynediad uniongyrchol (gan gynnwys Cyfrifon 
Cadw Gwyrdd) Terfyn Cyfrifon Galw ar gyfer balansau cyfrifon galw.  

  
 
* Troednodyn – Barclays Bank sy’n darparu gwasanaethau bancio i’r Cyngor ar hyn o bryd 
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ATODIAD C 

 
Datganiad Polisi ar Ddarpariaeth Isafswm Refeniw 2022/23  

 
 

1. Egwyddorion Cyffredinol  
a) Mae Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw arfaethedig y Cyngor ar gyfer 2022/23 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 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 ar gyfer 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 a darpariaeth isafswm refeniw ddarbodus 
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 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 prif elfen y gwariant a dim ond 
yn cael ei wahanu mewn achosion lle mae dwy neu ragor o elfennau gydag oes 
ddefnyddiol economaidd wahanol iawn i’w gilydd. 
 

 
2. Dulliau o gyfrifo Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP) 

a) Bydd y gyfran fwyaf o MRP ar gyfer 2022/23 yn gysylltiedig â rhwymedigaethau dyledion 
mwy hanesyddol a oedd yn bodoli cyn 2008 neu ar ôl 2008 yn achos Benthyca â 
Chymorth a ariennir gan Lywodraeth Cymru (LlC). Darperir ar gyfer y rhwymedigaeth 
MRP ar Ofyniad Cyllido Cyfalaf y Cyngor sy’n gysylltiedig â dyledion cyn 2008 a Benthyca 
â Chymorth ar ôl 2008 a ariennir gan LlC drwy’r Grant Cynnal Refeniw drwy ddefnyddio 
Opsiwn 3 (dull oes ased) canllawiau LlC 2018 a chymhwyso Dull Blwydd-dal gyda 
chyfradd llog o 4.20% (cyfartaledd cyfradd benthyg y benthyciadau sy’n weddill ar 
01/04/21) dros gyfnod o 44 blynedd, gan gychwyn ar 01/04/2021. 

b) Gan fod Benthyca â Chymorth newydd pellach yn cael ei ddefnyddio yn y Rhaglen 
Gyfalaf, darperir hefyd ar gyfer rhwymedigaeth MRP pob cyfran newydd o Fenthyca â 
Chymorth drwy ddefnyddio Opsiwn 3 (dull oes ased) canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru 
ac chymhwyso’r Dull Blwydd-dal.  

c) Bydd cyfran sylweddol o’r MRP ar gyfer 2022/23 yn ymwneud â Benthcya Darbodus 
Digymorth ers 2008 a ddangosir o fewn y Gofyniad Ariannu Cyfalaf.  Darperir 
rhwymedigaeth MRP ar Ofyniad Cyllido Cyfalaf y Cyngor sy’n ymwneud â Benthyca 
Digymorth wedi 2008, gan ddefnyddio Opsiwn 3 (dull oes ased)  canllawiau 2018 
Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-dal gyda chyfradd llog o 3.68% (cyfradd 
llog gyfartalog bwysedig y benthciad dan sylw) dros gyfnod o 39 o flynyddoedd, gan 
ddechrau ar 01/04/2021. 

d) Wrth ddefnyddio mwy o’r Benthyciad Darbodus Digymorth yn Rhaglen Gyfalaf, bydd y 
rhwymedigaeth MRP a ddangosir yn y Gofyniad Cyllido Cyfalaf yn cael ei godi dros 
gyfnod sy’n gyfwerth ag oes ddefnyddiol amcangyfrifedig yr asedau gan ddefnyddio 
Opsiwn 3 (dull oes ased) canllawiau Llywodraeth Cymru 2018 a chymhwyso’r Dull 
Blwydd-dal.   

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 MRP e.e. pan 
fyddwn yn aros i dderbyniadau cyfalaf ddod i law ar ôl gwerthu asedau diangen. 
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f) Pan fydd ased yn cael ei hadeiladu, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio â chodi MRP 
nes y flwyddyn ariannol ar ôl y flwyddyn y mae’r gwariant cyfalaf yn cael ei wneud ac, yn 
achos ased newydd, pan fo’r ased yn dechrau cael ei defnyddio. 

g) Codir MRP ar drefniadau credyd PFI dros gyfnod sy’n cyfateb i amcangyfrif oes 
ddefnyddiol a gymhwysir i’r ased gan ddefnyddio Dull Blwydd-dal. 

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

i) Gall y Cyngor ddewis gwneud cyfraniadau MRP gwirfoddol yn ychwanegol at y cyfrifiadau 
MRP uchod ar unrhyw adeg. E.e. Gall y Cyngor ymdrin â chyfraniadau MRP gwirfoddol 
fel darpariaeth ‘ymlaen llaw’ (sy’n cael effaith debyg i ad-dalu dyled yn gynnar) a gall 
ailgyfrifo taliadau MRP yn y dyfodol yn unol â hynny. 
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Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 
1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 
Teitl y cynnig Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys  

 

Maes 
gwasanaeth Cyllid a Chaffael 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Stephen Johnson Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Barry Rees 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI Mark Bridges E-bost Mark.Bridges@ceredigion.gov.uk Ffôn 3132 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 
 
Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n rhaid i’r Cyngor osod Strategaeth ar gyfer Rheoli’r Trysorlys, sy’n esbonio polisïau’r Cyngor o ran 
rheoli ei fuddsoddiadau a’i ddyledion a’r polisïau ar gyfer rhoi blaenoriaeth i ddiogeledd a hylifedd y buddsoddiadau hynny. 
 
Mae angen i'r Cyngor Llawn gymeradwyo’r Strategaeth yn flynyddol.    
 
Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 
 
Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn effeithio'n uniongyrchol ar unrhyw un o'r grwpiau a restrir.  Fodd bynnag, mae'r strategaeth yn nodi sut y 
bydd y cyngor yn rheoli ei fuddsoddiadau, ei ddyled a'i hylifedd dros y flwyddyn nesaf.  Mae hon yn swyddogaeth hollbwysig o ran rheoli 
adnoddau ariannol y cyngor gan ei bod yn galluogi'r cyngor i gyflawni ei holl swyddogaethau.  

 

RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 
Awdur Cam yn y broses 

benderfynu 
Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 

trafod 
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AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 
Hybu'r Economi 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor. Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor. Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor.  Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor. Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

 
SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 

sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 
• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 
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2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 
Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 

bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Mae Strategaeth y Trysorlys yn nodi 
dull y Cyngor o reoli ei 
fuddsoddiadau/dyledion yn y tymor byr 
a'r tymor hwy.   
 
Mae’n gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd: 

• Dim ond pan fo angen y mae 
benthyca yn digwydd a hynny o 
fewn terfynau y Dangosyddion 
Darbodus.  Mae hyn yn atal y 
Cyngor rhag ymgymryd â 
gormod o fenthyca yn y tymor 
byr a allai fod yn andwyol yn yr 
hirdymor. 

• Dim ond o fewn terfynau penodol 
y gwneir buddsoddiadau ac nid 
ydynt ond yn cael eu gwneud 
gyda gwrth-bartïon sydd â statws 
credyd sylfaenol sy'n cael eu 
monitro'n barhaus. 

• Mae’r Strategaeth yn nodi bod y 
Cyngor yn blaenoriaethu 
diogelwch a hylifedd dros 
arenillion. Mae hyn yn atal y 
Cyngor rhag gwneud risgiau 
gormodol wrth fuddsoddi. 

 

Mae’r strategaeth yn 
amlinellu’r rhain yn y 
polisi. 

 

Cydweithio Mae'r Strategaeth yn cadarnhau y 
byddwn yn gweithio gyda'n Darparwr 
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Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Bancio Corfforaethol (Barclays) a 
Gwasanaethau Rheoli Asedau Link fel 
ein Hymgynghorwyr o ran y Trysorlys. 
 
Mae'r Strategaeth hefyd yn nodi rhestr 
a gytunwyd arni o wrth-bartïon ar gyfer 
buddsoddiadau a benthyca. Mae gan 
bob un o'r rhain statws credyd sylfaenol 
fel y nodir yn y strategaeth ac maent yn 
cael eu monitro'n barhaus. 

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Ddim yn berthnasol   

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Mae'r strategaeth yn nodi sut y bydd y 
cyngor yn rheoli ei adnoddau ariannol 
mewn ffordd ragweithiol i sicrhau bod 
gan y Cyngor arian pan fydd ei angen.  
Felly, mae’r strategaeth yn hwyluso 
amcanion/gweithgareddau'r cyngor. 

  

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Mae'r strategaeth yn nodi sut y bydd y 
cyngor yn rheoli ei adnoddau ariannol 
mewn ffordd ragweithiol i sicrhau bod 
gan y Cyngor arian pan fydd ei angen.  
Felly, mae’r strategaeth yn hwyluso 
amcanion/gweithgareddau'r cyngor. 
 
Mae gan y Cyngor hefyd gyfrifon 
Buddsoddi 'Gwyrdd' ar ei restr gwrth-
bartïon ac mae'n defnyddio'r cyfrifon 
hyn pan fo'n briodol.  Defnyddir y 
buddsoddiadau hyn wedyn i fuddsoddi 
mewn mentrau sy'n Gyfeillgar i'r 
Amgylchedd yn fyd-eang. 
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3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 
Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 

Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 

  

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 

  

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 

  

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
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Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau.. 

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 
 
Mae gan y Cyngor hefyd gyfrifon 
Buddsoddi 'Gwyrdd' ar ei restr gwrth-
bartïon ac mae'n defnyddio'r cyfrifon 
hyn pan fo'n briodol.  Defnyddir y 
buddsoddiadau hyn wedyn i fuddsoddi 
mewn mentrau sy'n Gyfeillgar i'r 
Amgylchedd yn fyd-eang. 
 

  

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 
sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
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Anabledd 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 
 

neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 
   

 
 

Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  
 
 
 
 
 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 
   

 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 
3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 
pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 
 
Mae'r Strategaeth yn nodi sut y bydd y Cyngor yn rheoli ei arian, ei fuddsoddiadau a’i ddyled. Nid yw’n effeithio’n uniongyrchol ar y mater hwn. 
 
3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 
wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 
 
 
Mae'r Strategaeth yn nodi sut y bydd y Cyngor yn rheoli ei arian, ei fuddsoddiadau a’i ddyled. Nid yw’n effeithio’n uniongyrchol ar y mater hwn. 
 
3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 
 
Mae'r Strategaeth yn nodi sut y bydd y Cyngor yn rheoli ei arian, ei fuddsoddiadau a’i ddyled. Nid yw’n effeithio’n uniongyrchol ar y mater hwn. 
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3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

   

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
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cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

   rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 
 
 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

       

4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 

Ddim yn berthnasol    
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4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 
 
 
 
 
4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 
 
 
 

 
5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   
Meini prawf 
asesu effaith 1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 
Bod y Cyngor yn rhedeg allan o 
arian  

5 
 

1 5 

Bod diffygion o ran buddsoddiadau  
 

4 2 8 
 

Bod cynnydd mewn cyfraddau llog 
yn golygu bod benthyca yn 
anfforddiadwy  
 

3 2 6 

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 
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Na allai 
 

 
6.  CYMERADWYO 
Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Mark Bridges 
 

16/02/2022 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Stephen Johnson 
 

16/02/2022 

Y Cyfarwyddwr Corfforaethol Barry Rees 
 

16/02/2022 

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Gareth Lloyd 

 

16/02/2022 
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