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Cyflwyniad a Chefndir 

 

1. Mae Cod Ymarfer CIPFA ar Reolaeth Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus 

yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor baratoi Datganiad Polisi a phapurau ymarfer 

ynghyd ag atodlen fanwl yn nodi bwriad y Cyngor wrth ymdrin â’i holl 

weithrediadau trysorlys. Prif ofyniad y Cod yw i’r Cyngor llawn gymeradwyo’r 

Datganiad Polisi, y papurau ymarfer a’r atodlen. Fe gymeradwywyd y rhain gan y 

Cyngor (parthed 2017/18) yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2017. 

 

2. Mae Cyfarwyddyd Statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Fuddsoddiadau 

Llywodraeth Leol (“y Cyfarwyddyd”) yn gorfodi’r Cyngor, fel rhan o’i 

swyddogaeth rheolaeth trysorlys, i baratoi Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol. 

Mae’r Cyfarwyddyd yn datgan gall awdurdodau gyfuno’r Datganiad Strategaeth 

Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol mewn un adroddiad. Mae 

Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu’r syniad hwnnw, felly mae’r Strategaeth 

Fuddsoddi Flynyddol wedi’i chynnwys yn rhan 5 o Atodiad A.  

 

3. Yn ôl y Cod a’r cyfarwyddyd, rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Datganiad 

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys, Strategaeth Darpariaeth Lleiafswm Refeniw 

(DLlR) a Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. 

Manylir ar y strategaeth ar gyfer 2018/19 yn Atodiad A. 

 

4. Fel Awdurdod Gweinyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd mae’r Cyngor yn darparu 

swyddogaethau rheolaeth trysorlys ar ei gyfer trwy uno arian dros ben y Cyngor 

ac arian dros ben y Gronfa Bensiwn at ddibenion buddsoddi dyddiol. Mae’r 

Gronfa Bensiwn yn gofyn am  hyn bob blwyddyn gan fod y dychweliadau a 

dderbynnir yn well ac mae’r risgiau wedi eu lleihau wrth uno’r arian gyda 

chronfeydd y Cyngor. Bydd y Pwyllgor Pensiynau yn cymeradwyo’r elfennau 



perthnasol y Datganiad Strategaeth hwn a gofyn i barhau gyda’r trefniadau pwl ar 

gyfer 2018/19 yn ei gyfarfod ar 15 Mawrth 2018. 

5. Yn ychwanegol, cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol 2003 fframwaith darbodus  

ar gyfer buddsoddiad cyfalaf awdurdodau lleol. Roedd y trefniadau newydd, oedd 

yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2004, yn cyflwyno system lywodraethu ar gyfer 

gwariant cyfalaf awdurdodau lleol, sy’n bennaf seiliedig ar hunan reolaeth. 

Datblygwyd y “Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities” (‘y 

Cod’) gan CIPFA fel cod ymarfer proffesiynol, gyda chefnogaeth statudol, i 

gefnogi awdurdodau lleol wrth gymryd penderfyniadau i wario cyfalaf. Amcanion 

allweddol y Cod yw sicrhau bod cynlluniau buddsoddi cyfalaf awdurdodau lleol 

yn fforddiadwy, darbodus a chynaliadwy. Mynna’r Cod bod awdurdodau lleol, 

cyn cychwyn pob blwyddyn ariannol, yn gosod rhai dangosyddion darbodus 

penodol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a blynyddoedd dilynol. Yn dilyn o’r 

adolygiad diweddaraf mae CIPFA wedi cyflwyno un dangosydd darbodus 

newydd, “Terfynau uchaf ar gyfran ddyled net i ddyled gros”, er mwyn tynnu 

sylw at sefyllfa ble mae’r Cyngor yn bwriadu benthyca cyn i’r angen godi. Mae’r 

dangosyddion yma, sy’n seiliedig ar gynigion ar gyfer y cyllidebau refeniw a 

chyfalaf sydd mewn adroddiadau eraill ar y rhaglen, wedi’u cynnwys yma yn 

Atodiad B. 
 

6. Yn weithredol o’r 31ain o Fawrth 2008, cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad 

Cymru Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 

(Diwygio) 2008 [y “Rheoliadau Diwygiedig”]. Mae’r rheoliadau yma yn 

cyflwyno newidiadau penodol i’r rhai a gafodd eu cyflwyno yn 2003 [y 

“Rheoliadau Gwreiddiol”] fel rhan o weithredu’r gyfundrefn Benthyca 

Ddarbodus. Ymhlith y newidiadau sydd wedi’u cyflwyno mae’r gofyn am 

Ddatganiad Polisi Darpariaeth Lleiafswm Refeniw (DLlR) blynyddol. 

 

7. Mae’r Rheoliadau Gwreiddiol yn gosod allan sail statudol a fformiwla gymhleth 

ar gyfer cyfrifo'r DLlR. Mae’r Rheoliadau Diwygiedig ond yn gofyn am dal sydd 

yn ‘ddarbodus’, ac mae awdurdodau yn cael defnyddio fwy o ddisgresiwn yn 

nhermau’r tal a godwyd, serch fod hyn o fewn rhai paramedrau. Mae Atodiad C 

yn cynnwys y Datganiad DLlR Blynyddol ar gyfer 2018/19.  

 

8. Gwahoddwyd aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r Aelod Cabinet 

dros Gyllid i gyfarfod briffio ar 24 Ionawr 2018 gydag Arlingclose, 

ymgynghorwyr trysorlys y Cyngor, i drafod Rheolaeth Trysorlys. Atgoffwyd 

aelodau o God Ymarfer CIPFA ar Reolaeth Trysorlys, ynghyd a’u swyddogaethau 

a’u cyfrifoldebau am weithgaredd Rheolaeth Trysorlys. Amlygodd yr 

ymgynghorwyr wahanol risgiau cyfredol i’r trysorlys, a thrafodwyd mewn 

manylder risgiau credyd, risgiau gyda gwrthbartion, risgiau cyfraddau llog a risg 

cyfradd chwyddiant. Hefyd, trafodwyd portffolio dyled y Cyngor, y sefyllfa 

benthyca net, a’r dangosyddion darbodus.  

 



Argymhelliad   
 

9. Gofynnir i’r Cyngor fabwysiadu’r Datganiad Strategaeth Rheolaeth 

Trysorlys, a’r Strategaeth Buddsoddi Flynyddol am 2018/19 (Atodiad A), y 

Dangosyddion Darbodus (Atodiad B), y Datganiad Darpariaeth Lleiafswm 

Refeniw (Atodiad C) a’r trefniant uno gyda’r Gronfa Bensiwn ar gyfer 

buddsoddi llif arian dyddiol. 

 


