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Natur a rheswm dros adrodd 
 

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 a’r Cynllun 
Dirprwyo ar gyfer Rheoli Trysorlys y Cyngor ar gyfer 2020/21 (Atodiad 8 o’r Datganiad ar y Strategaeth 
Rheoli Trysorlys 2020/21). Yn unol â’r Cynllun Dirprwyo, mae disgwyl i’r adroddiad hwn gael ei gyflwyno 
i’r Pwyllgor Gwaith ac yna i’r Cyngor llawn ar ôl i’r Pwyllgor hwn graffu arno. 
 

 

1. Rhagarweiniad 

Mae’n ofynnol i’r Cyngor, yn ôl rheoliadau a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, 
gynhyrchu adolygiad rheoli trysorlys blynyddol o weithgareddau a’r dangosyddion darbodus a 
thrysorlys gwirioneddol ar gyfer 2020/21. Mae’r adroddiad hwn yn cwrdd â gofynion Côd Ymarfer 
CIPFA ar Reoli’r Trysorlys (y Côd) a Chôd Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf Awdurdodau Lleol 
(y Côd Darbodus). 
 
Yn ystod 2020/21, y gofynion adrodd sylfaenol oedd y dylai’r Cyngor llawn dderbyn yr adroddiadau 
a ganlyn:- 
 

 strategaeth flynyddol ar gyfer y trysorlys cyn i’r flwyddyn gychwyn (derbyniwyd ar 10 Mawrth 
2020); 

 adroddiad diweddariad canol blwyddyn ar y trysorlys (derbyniwyd ar 9 Mawrth 2021); 

 adolygiad blynyddol wedi i’r flwyddyn ddod i ben yn disgrifio’r gweithgaredd o’i gymharu â’r 
strategaeth (yr adroddiad hwn). 

 
Mae’r amgylchedd rheoleiddio yn gosod cyfrifoldeb ar Aelodau i adolygu a chraffu ar bolisi a 
gweithgareddau rheoli trysorlys. Mae’r adroddiad hwn, felly, yn bwysig yn hynny o beth gan ei fod 
yn darparu manylion y sefyllfa alldro ar gyfer gweithgareddau trysorlys ac yn tynnu sylw at 
gydymffurfiaeth â pholisïau’r Cyngor a gymeradwywyd yn flaenorol gan yr Aelodau. 
 
Mae’r Cyngor hwn yn cadarnhau ei fod wedi cydymffurfio â’r gofyniad o dan y Côd bod raid i’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio graffu ymlaen llaw ar bob un o’r adroddiadau rheoli trysorlys cyn 
yr adroddiwyd arnynt i’r Cyngor llawn. Rhoddwyd hyfforddiant i Aelodau ar faterion rheoli trysorlys 
yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 er mwyn cefnogi rôl sgriwtini yr Aelodau. 
 
Mae’r Swyddog Adran 151 yn cadarnhau mai dim ond at ddibenion cyfalaf y benthycwyd ac nad 
aethpwyd y tu hwnt i’r terfyn benthyca statudol (y terfyn awdurdodedig). 
 
At hynny, mae’r adroddiad yn nodi’r canlyniadau canlynol ym mlwyddyn ariannol 2020/21:- 
 

 Ffactorau allanol – gan gynnwys adolygiad o’r economi, perfformiad cyfraddau llog yn ystod 
y flwyddyn a’r ansicrwydd parhaus ynghylch Brexit ac effaith Covid 19; 

 Ffactorau mewnol – gan gynnwys perfformiad gwariant cyfalaf, yr effaith ar y cronfeydd wrth 
gefn a balansau arian parod, archwaeth risg o ran buddsoddiadau, y benthyciadau a 
gymerwyd gan y Cyngor a’r effaith ar y Gofyniad Cyllido Cyfalaf (GCC); 



 Y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys yn 2020/21 – gan gynnwys rheoli dyledion y Cyngor, 
gweithredu’r polisi Darpariaeth Refeniw Isaf (Minimum Revenue Provision - MRP) newydd, 
a benthyciadau a buddsoddiadau’r Cyngor yn ystod y flwyddyn; 

 Rheoli’r Trysorlys – beth yw’r Dangosyddion Darbodus a sut y cânt eu mesur; 

 Cymharu’r Dangosyddion Darbodus – Cymharu’r Dangosyddion Darbodus gwirioneddol 
gyda’r rhagolygon ar ddechrau’r flwyddyn; 

 Edrych ymlaen at 2021/22 a’r tu draw i hynny; a 

 Casgliad. 
 

2. Adolygiad o’r Flwyddyn – Ffactorau Allanol 
 
2.1   Cyfraddau Llog – Cafodd y Gyfradd Banc ei thorri o 0.75% i 0.25% ac yna i 0.10% ym mis 

Mawrth 2020 a ni fu unrhyw newid drwy gydol blwyddyn ariannol 2020/21. 
 
2.2  Yr Economi - y Deyrnas Unedig - bydd blwyddyn ariannol 2020/21 yn cael ei chofnodi yn y 

llyfrau hanes fel blwyddyn y pandemig. Oherwydd y cyfnod clo cenedlaethol cyntaf ddiwedd 
mis Mawrth 2020, gwnaed niwed aruthrol i economi nad oedd wedi paratoi ar gyfer y fath 
ddigwyddiad. Achosodd hyn ddirywiad economaidd a oedd yn waeth na’r un a achoswyd gan 
yr argyfwng ariannol yn 2008/09. Cymharol ychydig o niwed a achoswyd gan ail gyfnod clo byr 
ym mis Tachwedd 2020 ond, erbyn y trydydd cyfnod clo ym mis Ionawr 2021, roedd busnesau 
ac unigolion wedi datblygu i fod yn fwy gwydn wrth addasu i ffyrdd newydd o weithio yn ystod 
cyfnod clo o dri mis, felly, achoswyd llawer llai o niwed na’r hyn a welwyd yn ystod y cyfnod 
clo cyntaf. Roedd dechrau cyflwyno brechiadau ym mis Tachwedd 2020 yn newid y sefyllfa’n 
llwyr. Mae’r ffordd y mae’r DU a’r Unol Daleithiau wedi arwain y byd wrth gyflwyno rhaglen 
frechu gyflym sy’n addo arwain at ddychwelyd i rywbeth tebycach i fywyd arferol yn ystod ail 
hanner 2021, wedi bod yn allweddol o ran cyflymu’r adferiad economaidd ac ailagor yr 
economi. Yn ogystal, mae cyfradd cynilo aelwydydd wedi bod yn eithriadol o uchel ers y cyfnod 
clo cyntaf ym mis Mawrth 2020 ac, felly, mae digon o alw cronedig a grym prynu wedi eu cadw 
yn ôl ar gyfer gwasanaethau yn y sectorau hynny sy’n parhau mewn dirwasgiad megis bwytai, 
teithio a gwestai cyn gynted ag y byddant yn ailagor. Felly, disgwylir y gallai economi’r DU 
adfer i’r un lefel o weithgarwch economaidd â chyn y pandemig  yn ystod chwarter 1 2022. 

 
Cymerodd y Llywodraeth a Banc Lloegr gamau cyflym ym mis Mawrth 2020, pan oedd yr 
argyfwng yn ei anterth, i ddarparu cymorth i farchnadoedd ariannol er mwyn sicrhau eu bod yn 
gweithredu’n briodol, ac i gefnogi’r economi a gwarchod swyddi. 

 
Cafodd y Gyfradd Banc ei thorri o 0.75% i 0.25% gan y Pwyllgor Polisi Ariannol (MPC) ac yna 
i 0.10% ym mis Mawrth 2020, a chyflwynwyd rhaglen esmwytho meintiol (quantitative easing 
- QE) gwerth £200bn (prynu giltiau er mwyn lleihau costau benthyca ym mhob rhan o’r economi 
drwy leihau arenillion o giltiau). Bu cynnydd o £100bn yn y QE gan yr MPC ym mis Mehefin a 
£150bn ym mis Tachwedd, gan fynd â’r cyfanswm i £895bn. Er na fu newid yn y Gyfradd Banc 
yn ystod gweddill y flwyddyn, roedd y marchnadoedd ariannol yn pryderu y gallai’r MPC dorri’r 
Gyfradd Banc a chreu cyfradd negyddol; cafodd hynny ei ddiystyru yn bendant yng nghyfarfod 
yr MPC ym mis Chwefror 2021 pryd sefydlwyd na fyddai banciau masnachol yn gallu 
gweithredu cyfraddau negyddol am o leiaf chwe mis – ond erbyn hynny roedd disgwyl y byddai 
adferiad cryf yn yr economi ac na fyddai angen cyfraddau negyddol. 

Yr ychwanegiad allweddol ym mlaen-ganllawiau’r Banc y mis Awst oedd ymadrodd newydd yn 
y datganiad polisi, sef “nid yw’n bwriadu tynhau polisi ariannol nes bydd tystiolaeth glir fod 
cynnydd sylweddol yn cael ei wneud i gael gwared ar gapasiti sbâr a chyflawni’r targed o 2% 
yn gynaliadwy”. Ymddengys bod hynny wedi’i gynllunio i ddweud, i bob pwrpas, hyd yn oed os 
bydd chwyddiant yn codi i 2% mewn rhyw ddwy flynedd, peidiwch â disgwyl i’r MPC gymryd 
unrhyw gamau i godi’r Gyfradd Banc - nes y byddant yn gallu gweld yn glir bod lefel chwyddiant 
yn mynd i fod yn gyson uwch na’r targed os na fydd yn cymryd camau i godi’r Gyfradd Banc. 
Mae hyn yn gosod y bar yn uchel ar gyfer codi’r Gyfradd Banc ac ni ddisgwylir unrhyw gynnydd 
cyn mis Mawrth 2024 ac, o bosib, am gyhyd â phum mlynedd. Mae chwyddiant wedi bod 
ymhell o dan 2% yn ystod 2020/21; disgwylir y bydd yn codi i ychydig dros 2% tua diwedd 
2021, am gyfnod byr, ond ffactor dros dro fydd hyn ac, felly, nid yw’n peri pryder i’r MPC. 



Mae’r Canghellor wedi darparu sawl cylch o gymorth i fusnesau drwy gyfrwng benthyciadau 
rhad a mesurau eraill, ac mae o wedi gwarchod swyddi drwy dalu i roi gweithwyr ar y cynllun 
cadw swyddi (ffyrlo). Mae’r cymorth hwn wedi costio’n ddrud yn nhermau’r diffyg yng nghyllideb 
y Llywodraeth, a chwyddodd y diffyg yn 2020/21 a 2021/22 fel bod cymhareb y Ddyled i 
Gynnyrch Gros Domestig (GDP) yn cyrraedd oddeutu 100%. Roedd y Gyllideb ar 3 Mawrth 
2021 yn cynyddu cymorth ariannol i’r economi a swyddi yn ystod 2021 a 2022, gyda chynnydd 
sylweddol mewn trethi yn y tair blynedd wedi hynny i gynorthwyo i dalu am gost y pandemig. 
Bydd hyn yn helpu i gryfhau adferiad yr economi ymhellach yn dilyn y pandemig ac i adfer 
cyllid y llywodraeth i sefyllfa lle bydd y gyllideb yn cydbwyso, ar sail gwariant ac incwm cyfredol, 
yn 2025/26. Bydd hyn yn atal cynnydd pellach yng nghymhareb y Ddyled i GDP o 100%. Un 
maes sy’n peri pryder, serch hynny, yw fod dyled y llywodraeth ddwywaith mor sensitif i 
gynnydd mewn cyfraddau llog yn awr nag oedd cyn y pandemig oherwydd gweithrediadau QE 
yn cymryd lle dyleb tymor hir sefydlog ar gyfer dyled cyfradd symudol; felly, mae yna 
gymhelliant cryf i’r Llywodraeth hyrwyddo cadw’r Gyfradd Banc yn isel e.e. drwy ddefnyddio 
polisi ariannol ar y cyd â’r camau polisi ariannol gan Fanc Lloegr i gadw chwyddiant rhag codi’n 
rhy uchel, a / neu drwy ddiwygio mandad polisi’r Banc i ganiatáu targed uwch ar gyfer 
chwyddiant. 

2.3  Brexit - Roedd y cytundeb terfynol ar 24 Rhagfyr 2020 yn cael gwared â risg gostyngiad 
(downside risk) sylweddol i economi’r DU. Dim ond masnach oedd wedi’i gynnwys yn y 
cytundeb cychwynnol, felly, mae angen gwneud mwy o waith ar y sector gwasanaethau lle 
caniatawyd cyfwerthedd dros dro yn y ddau gyfeiriad rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd; mae 
angen ffurfioli hynny yn barhaol yn awr. Roedd llawer o darfu ar fasnach ym mis Ionawr wrth i 
llenwi ffurflenni greu rhwystr aruthrol i fasnach. Ymddengys bod y sefyllfa wedi lleddfu ychydig 
ers hynny ond mae angen gwneud mwy o waith yn y maes hwn i leihau’r anawsterau, sy’n 
parhau i fod yn ddifrifol mewn rhai meysydd. 

 
3. Adolygiad o’r Flwyddyn – Ffactorau Mewnol  

 
3.1  Gwariant a Chyllid Cyfalaf 2020/21 – Mae’r Cyngor yn mynd i wariant cyfalaf ar asedau tymor 

hir. Gellir cyllido’r gweithgareddau hyn naill ai:-  
 

 Ar unwaith trwy adnoddau cyfalaf neu refeniw (derbyniadau cyfalaf, grantiau cyfalaf, 
cyfraniadau refeniw ac ati), nad yw’n cael unrhyw effaith ar angen y Cyngor i fenthyca; neu 

 

 Trwy fenthyca: Os nad oes digon o gyllid ar gael, neu os penderfynir peidio â defnyddio 
adnoddau, bydd y gwariant cyfalaf yn arwain at angen i fenthyca. 

 
  Mae’r gwariant cyfalaf gwirioneddol yn un o’r dangosyddion darbodus gofynnol. Mae’r tabl isod 

yn dangos y gwir wariant cyfalaf y sut y cyllidwyd hyn:- 
 
 Amcangyfrif 

2020/21 
(£’m) 

Gwirioneddol 
2020/21 

(£’m) 

Gwariant cyfalaf o’r Gronfa Gyffredinol 39 20 

Gwariant Cyfalaf o’r CRT 19 
 

13 

Cyfanswm Gwariant Cyfalaf 58 33 

Cronfa Gyffredinol a gyllidwyd yn y flwyddyn gan Grantiau a 
Chyfraniadau 

23 16 

CRT a gyllidwyd yn y flwyddyn gan Grantiau a Chyfraniadau 3 5 

Cronfa Gyffredinol a gyllidwyd yn y flwyddyn gan Adnoddau’r 
Cyngor 

1 2 

CRT a gyllidwyd yn y flwyddyn gan Adnoddau’r Cyngor 16 7 

Gwariant cyfalaf o’r Gronfa Gyffredinol a gyllidwyd trwy 
fenthyca 

15 3 

Gwariant cyfalaf o’r CRT a gyllidwyd trwy fenthyca 0 0 

 



Y prif reswm am y tanwario oedd y tanwariant mawr yn erbyn y prosiectau a restrir isod:- 
 

Cynllun Tanwariant 

£’m 

Sylw 

Adnewyddu 

adeiladau ysgol 

 

1.419 Yn ystod rhan olaf 2020/21, dyfarnwyd £1.183m o gyllid 

grant ychwanegol i’r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a 

chadw cyfalaf mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant 

i gyllido cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn lleol 

yn 2020/21, yn lle defnyddio adnoddau’r Awdurdod ei 

hun. Defnyddir y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod o’r 

grant hwn yn awr i gyllido gwaith cyfalaf mewn ysgolion 

yn 2021/22. 

Grantiau 

Cyfleusterau i’r Anabl 

0.392 Arweinir gan y galw i raddau helaeth ac mae’n rhaid 

cwrdd â rhai meini prawf i fod yn gymwys i dderbyn grant. 

Yn benodol, mae’n rhaid cynnal prawf modd i bob darpar 

gleient a all effeithio’n negyddol ar nifer yr achosion sy’n 

mynd ymlaen i dderbyn grant. 

Cynlluniau Ysgolion 

yr 21ain Ganrif  

6.800 Mae ymgynghori pellach wedi gohirio cychwyn y 

cynlluniau a ddewiswyd. Fodd bynnag, bwriedir cychwyn 

gwaith ar y safle yn gynnar yn 2021/22 mewn perthynas 

â’r cynllun Band A olaf. 

Contract Gwastraff 2.199 Mae oedi wrth gyflenwi rhai cerbydau fflyd yn golygu y 

bydd hyn yn llithro i 2021/22. Disgwylir y bydd y cerbydau 

sy’n weddill yn cael eu cyflenwi yn gynnar yn 2021/22. 

Porth Twristiaeth  1.016 Roedd oedi yn y trefniadau tendro yn golygu bod rhaid 

ail-dendro’r gwaith yn chwarter 4. Mae hwn yn gynllun 

parhaus ac mae cyllideb newydd wedi cael ei dyrannu 

iddo yn y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2021/22. 

Cynlluniau Llifogydd 

Amrywiol 

 

1.893 Mae rhai cynlluniau’n parhau ac yn pontio gwahanol 

flynyddoedd ariannol. Bu oedi mewn cynlluniau eraill a 

chytunwyd ar estyniad amser gyda Llywodraeth Cymru i 

ddwyn y cyllid ymlaen. 

Adfywio Caergybi 

(Cam II Menter 

Treftadaeth Treflun) 

0.866 Roedd sawl achos o oedi drwy gydol y flwyddyn yn 

golygu na ddatblygodd prosiectau ar y cyflymder a 

fwriadwyd yn wreiddiol, gan arwain at amrywiad mor fawr 

yn y gyllideb. Dyrannwyd cyllideb newydd ar gyfer 

2021/22. 

Safle Preswyl ar gyfer 

Sipsiwn a Theithwyr 

0.493 Mae gwaith yn parhau i ailgynllunio’r cynllun er mwyn 

lleihau’r costau i gyd-fynd â’r cyllid sydd ar gael. 

Prosiectau TG 0.292 Cafwyd oedi oherwydd Covid ac, yn ogystal, roedd 

angen adnewyddu llai o eitemau nag a ragwelwyd. 

Gwaith cyfalaf ar 

asedau cyfredol 

0.255 Oedi oherwydd diffyg ymateb i dendr ond mae gwaith ar 

y safle ar hyn o bryd ac yn mynd rhagddo. 

Gwelliannau 

Hamdden 

0.243 Oherwydd i’r canolfannau hamdden fod ar gau am y rhan 

fwyaf o’r flwyddyn a bod y tîm rheoli wedi symud i 

gynorthwyo gyda gwaith Covid, nid aeth y prosiectau 

rhagddynt. Mae prosiectau ar y gweill a chynlluniwyd i’r 

gwaith barhau yn 2021/22. 

Grant cyfalaf gofal 

plant 

0.523 Nid yw safleoedd ysgol eraill wedi cael eu cwblhau eto 

ac mae Llywodraeth Cymru wedi caniatáu estyniad hyd 

at fis Mawrth 2022 i wario’r grant sy’n weddill. 

 
 
 
 



3.2 Cronfeydd Wrth Gefn a Balansau – Mae balansau arian parod y Cyngor yn cynnwys 
adnoddau refeniw a chyfalaf a chyllid ar gyfer llif arian. Roedd adnoddau arian craidd y Cyngor 
fel a ganlyn:- 
 

  Drafft Terfynol 
Cronfeydd wrth gefn a darpariaethau y gellir eu defnyddio 31-Maw-21 31-Maw-20 

  £’m £’m 

Cronfa wrth gefn cyffredinol Cronfa’r Cyngor 11.594 7.060 

Cronfeydd wrth gefn clustnodedig 14.079 8.760 

Cronfa wrth gefn y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 9.743 8.597 

Cronfeydd wrth gefn ysgolion 4.015 0.197 

Cronfeydd wrth gefn derbyniadau cyfalaf 0.767 1.330 

Cyfanswm y cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio 40.198 25.944 

      

Darpariaethau 5.047 5.180  
    

Cyfanswm y cronfeydd wrth gefn a’r darpariaethau y gellir eu 
defnyddio 

45.245 31.124 

 

3.3  Allanoli benthyca – Mae angen sylfaenol y Cyngor i fenthyca ar gyfer gwariant cyfalaf yn cael 
ei alw yn Ofyniad Cyllido Cyfalaf (GCC). Mae’r ffigwr hwn yn fesur o sefyllfa’r Cyngor o ran 
dyledion. Mae’r GCC yn deillio o weithgareddau cyfalaf y Cyngor a’r adnoddau a ddefnyddiwyd 
i dalu am y gwariant cyfalaf. Mae’n cynrychioli gwariant cyfalaf 2020/21 a gyllidwyd drwy 
fenthyca, a gwariant cyfalaf a gyllidwyd drwy fenthyca yn y blynyddoedd blaenorol nad ydyw 
eto wedi cael ei ad-dalu trwy refeniw neu adnoddau eraill. Rhan o weithgareddau trysorlys y 
Cyngor yw mynd i’r afael â’r gofynion cyllido ar gyfer yr angen benthyca hwn. Gan ddibynnu 
ar y rhaglen gwariant cyfalaf, mae’r Gwasanaeth Trysorlys yn trefnu sefyllfa arian parod y 
Cyngor er mwyn sicrhau bod arian parod digonol ar gael ar gyfer y cynlluniau cyfalaf a’r 
gofynion llif arian. Gallai hyn gael ei gyllido drwy fenthyca gan gyrff allanol (megis y 
Llywodraeth, drwy’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) neu’r marchnadoedd 
arian), neu drwy ddefnyddio adnoddau arian parod dros dro o fewn y Cyngor. Ni fenthycwyd 
unrhyw arian allanol yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21. 

 

3.3.1 Benthyca Gros a’r GCC – Er mwyn sicrhau bod y lefelau benthyca’n ddarbodus dros y 
tymor canol ac y benthycir at ddibenion cyfalaf yn unig, fe ddylai’r Cyngor sicrhau nad 
yw ei fenthyca allanol gros, ac eithrio yn y tymor byr, yn uwch na chyfanswm y gofyniad 
cyllido cyfalaf yn y flwyddyn flaenorol ynghyd ag amcangyfrifon unrhyw ofynion cyllido 
cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol a’r ddwy flynedd ariannol nesaf. 
Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu nad yw’r Cyngor yn benthyca er mwyn cefnogi gwariant 
refeniw. 

 

 Mae’r strategaeth fenthyca fewnol bellach wedi bod yn cael ei gweithredu dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf. Mae’r benthyca gros o £124.5m ar 31 Mawrth 2021 yn llai na’r 
GCC a ragwelir ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.  
 

 Gwirioneddol 
2020/21 

 £'m 

Amcangyfrif 
2021/22         

£’m 

Amcangyfrif 
2022/23         

£’m 

Gofyniad Cyllid Cyfalaf  136.6 
 

                146.1                   157.6 

 

3.3.2 Benthyca mewnol - yw pan, dros y tymor canol, y disgwylir i’r cyfraddau buddsoddi 
barhau i fod yn is na’r cyfraddau benthyca tymor hir. Mae hyn yn golygu y byddai 
ystyriaethau gwerth am arian yn dangos y gellid cael gwerth am arian drwy osgoi cymryd 
benthyciadau allanol newydd a drwy ddefnyddio balansau arian parod mewnol i gyllido 
gwariant cyfalaf newydd, neu yn lle dyledion allanol sy’n aeddfedu. Byddai hyn yn 
sicrhau’r arbedion tymor byr gorau. Y ffigwr benthyca mewnol yw’r gwahaniaeth rhwng 
y GCC a’r Sefyllfa Benthyca Gros. Fel y gwelir o’r tabl isod, ar ddechrau’r flwyddyn y 
sefyllfa fenthyca fewnol oedd gorgyllido gan £2.3m. Trwy ad-dalu’r benthyciad tymor byr 
o £10m gan y PWLB a gymerwyd ym mis Mawrth 2020, a chan na chymerwyd unrhyw 
fenthyciadau newydd arall yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21, y sefyllfa benthyca 
mewnol ar 31 Mawrth 2021 yw £12.1m:- 



 31 Mawrth 2020 
Gwirioneddol 

£’m 

31 Mawrth 2021 
Gwirioneddol 

£’m 

Sefyllfa fenthyca gros 139.2 124.5 

GCC 136.9 136.6 

(Tangyllido) / Gorgyllido’r GCC 2.3 (12.1) 

 
3.4  Benthyciadau eraill – Yn ystod y flwyddyn, ni wnaeth y Cyngor gymryd unrhyw fenthyciadau 

tymor byr eraill. 
 
3.5  Ad-dalu dyledion – Aeddfedodd tri benthyciad gan y PWLB yn ystod y flwyddyn. Aeddfedodd 

benthyciad am £3.5m ar 8 Mehefin 2020. Cymerwyd y benthyciad gwreiddiol ym mis Chwefror 
1995 ar gyfradd llog o 8.625%. Aeddfedodd benthyciad am £1.0m ar 18 Ionawr 2021. 
Cymerwyd y benthyciad gwreiddiol ym mis Mai 1995 ar gyfradd llog o 8.5%. Aeddfedodd 
benthyciad o £10.0m ar 18 Mawrth 2021. Cymerwyd y benthyciad gwreiddiol ym mis Mawrth 
2020 ar gyfradd llog o 2.05%. Nid oes unrhyw fenthyciadau tymor byr yn ddyledus. 

 
3.6  Buddsoddiadau - Y strategaeth fuddsoddi ddisgwyliedig oedd cadw at adneuon tymor 

byrrach (hyd at 364 diwrnod), er y cedwid y gallu i fuddsoddi am gyfnodau hwy. Roedd disgwyl 
i falansau arian parod fod hyd at £57m, yn amrywio rhwng £25m a £57m. Gosodwyd y gyllideb 
ar gyfer llog ar £0.053m ar ôl addasu ar gyfer y gostyngiad posib yn y gyfradd yn 2020/21 a 
amcangyfrifwyd ar adeg paratoi’r gyllideb. Fel y digwyddodd, dychwelodd y balansau 
cyfartalog o £43.7m log o £0.035m ar gyfradd llog cyfartalog o 0.079%. Cyfrannodd 
buddsoddiadau cyfyngedig mewn Awdurdodau Lleol eraill, a’r ffaith bod cyfraddau llog wedi 
disgyn yn is na’r hyn a ragwelwyd pan gynhyrchwyd y gyllideb, at y gostyngiad hwn yn y llog 
a dderbyniwyd. Plymiodd enillion ar fuddsoddiadau, a oedd wedi bod yn isel yn 2019/20, i bron 
i sero yn 2020/21. Llwyddodd y rhan fwyaf o fenthyciadau i awdurdodau lleol osgoi cyfraddau 
negatif. Y disgwyliad ar gyfer cyfraddau llog o fewn y strategaeth rheoli trysorlys ar gyfer 
2020/21 oedd y byddai’r Gyfradd Banc yn parhau ar 0.75% ar ddechrau’r flwyddyn cyn codi i 
1.25% ar ddiwedd 2022/23. Cafodd y rhagolwg ei annilysu wrth i pandemig Covid-19 
ymddangos ym mis Mawrth 2020 gan achosi i’r Pwyllgor Polisi Ariannol dorri’r Gyfradd Banc 
ym mis Mawrth, i 0.25% yn gyntaf ac yna i 0.10%, er mwyn gwrthbwyso effaith hynod o 
negyddol y cyfnod clo cenedlaethol ar rannau helaeth o’r economi. 

 
Ar 24 Ebrill 2020, aeddfedodd buddsoddiad o £3.0m gyda Chyngor Metropolitanaidd Stockport 
ac fe’i had-dalwyd i Gyngor Sir Ynys Môn. Ar 1 Mai 2020, aeddfedodd buddsoddiad o £3.0m 
gyda Chyngor Dinas Salford ac fe’i had-dalwyd i Gyngor Sir Ynys Môn. 

 
Roedd rhai o adneuon y Cyngor mewn cyfrifon adneuo nad oes angen rhoi rhybudd ar gyfer 
tynnu arian allan ac maent yn talu llog ar gyfraddau sy’n agos i’r gyfradd sylfaenol gyffredinol, 
£20.066m ar 0.03% ar 31 Mawrth 2021 (31 Mawrth 2020 £14.208m ar 0.48%). Roedd un 
benthyciad i awdurdod lleol arall ar 31 Mawrth 2021 - £5.0m ar gyfradd llog o 0.15% (£3m ar 
0.76% a £3m ar 0.90% ar 31 Mawrth 2020). Roedd yr holl fuddsoddiadau am lai na blwyddyn. 
 

3.7  Sefyllfa’r Trysorlys ar 31 Mawrth 2021 – Mae sefyllfa dyledion a buddsoddi’r Cyngor yn cael 
ei threfnu gan y Gwasanaeth Rheoli’r Trysorlys er mwyn sicrhau hylifedd digonol ar gyfer y 
gweithgareddau refeniw a chyfalaf, diogelwch buddsoddiadau ac i reoli risgiau o fewn yr holl 
weithgareddau rheoli trysorlys. Mae gweithdrefnau a rheoliadau er mwyn cyflawni’r amcanion 
hyn wedi eu hen sefydlu drwy adroddiadau i Aelodau a nodir yn y crynodeb, a thrwy 
weithgareddau swyddogion yn unol â’r Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2020/21. Nid 
aethpwyd tu hwnt i’r terfynau uchaf ar gyfer cyfraddau sefydlog a chyfraddau amrywiol yn ystod 
y flwyddyn. Mae ffigyrau benthyca a buddsoddi’r Cyngor ar ddiwedd blynyddoedd ariannol 
2019/20 a 2020/21 fel a ganlyn:- 

 

 

 



 
 

 
Dadansoddiad pellach o’r benthyca yn ôl y cyfnod aeddfedu:- 
 

 31 MAWRTH 2020 31 MAWRTH 2021 

 £’m % o’r 
cyfanswm 

£’m % o’r 
cyfanswm 

Cyfanswm benthyca 139.2 100 124.5 100 

Llai na 12 mis 14.8 10.6 0.3 0.2 

12 mis ac o fewn 24 mis 2.6 1.9 5.1 4.1 

24 mis ac o fewn 5 mlynedd 3.2 2.3 4.5 3.6 

5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd 6.2 4.5 4.8 3.9 

10 mlynedd a mwy 112.4 80.7 109.8 88.2 

 
Ni chymerwyd unrhyw fenthyciadau newydd yn ystod y flwyddyn (tymor hir na thymor byr) a 
disgrifiwyd y dyledion a ad-dalwyd ym mhwynt 3.5 uchod. Felly, mae’r symudiadau yn y 
categorïau uchod yn unol â dyddiadau aeddfedu’r benthyciadau yn unig. 

 
4. Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn 2020/21 

 
4.1  Aildrefnu dyledion – Ni chafodd unrhyw ddyledion eu haildrefnu yn ystod y flwyddyn gan fod 

y gwahaniaeth o 1% ar gyfartaledd rhwng cyfraddau benthyca newydd y PWLB a chyfraddau 
ad-dalu cynamserol yn golygu nad oedd yn werth aildrefnu. 

 
4.2  Benthyca cyn bod angen – Yn ystod y flwyddyn, ni chymerodd y Cyngor fenthyg mwy nag yr 

oedd ei angen, na chyn bod angen, dim ond er mwyn elwa ar fuddsoddi’r symiau ychwanegol 
a fenthycwyd.  

 
4.3  Polisi Buddsoddi - Mae polisi buddsoddi’r Cyngor yn cael ei lywodraethu gan ganllawiau 

buddsoddi Llywodraeth Cymru, a weithredwyd yn y Datganiad ar y Strategaeth Rheoli 
Trysorlys blynyddol a gymeradwywyd gan y Cyngor ar 10 Mawrth 2020. Mae’r polisi hwn yn 
nodi’r dull ar gyfer dewis gwrthbartïon buddsoddi, ac mae’n seiliedig ar statws credyd a 
ddyfarnwyd gan y tair prif asiantaeth statws credyd ac ar ddata ychwanegol y farchnad (megis 
rhagolygon ar gyfer cyfraddau, cyfnewidiadau diffyg credyd, prisiau cyfranddaliadau banc ac 
ati). Roedd y gweithgaredd buddsoddi yn ystod y flwyddyn yn cydymffurfio â’r strategaeth a 
gymeradwywyd ac nid oedd gan y Cyngor unrhyw anawsterau hylifedd. Pan fydd y Cyngor yn 
buddsoddi ei arian dros ben, yr elfen bwysicaf yw diogelwch y buddsoddiad, ac yna hylifedd 
ac yna’r cynnyrch. Yn ei hanfod, golyga hyn mai’r prif blaenoriaeth yw diogelwch yr arian parod, 
yna pa mor hawdd yw cael gafael ar arian parod pe bai’r Cyngor ei angen ac wedyn y llog 
canrannol y bydd y Cyngor yn ei dderbyn am y buddsoddiad. Y strategaeth ar fuddsoddi arian 
dros ben fyddai benthyca tymor byr gydag Awdurdodau Lleol eraill i sicrhau’r enillion mwyaf 
mewn ffordd ddiogel. 

 31 MAWRTH 2020 31 MAWRTH 2021 

  
 

£’m 
 

Cyfradd 
Cyfartalog 

(%) 

Aeddfedrw
ydd 

Cyfartalog 
(bl) 

 
 

£’m 
 

Cyfradd 
Cyfartalog 

(%) 

Aeddfedrw
ydd 

Cyfartalog 
(bl) 

Dyled i’r PWLB 
Dyledion eraill 
Cyfanswm 

136.4 
2.8 

139.2 

 4.53 
0 

28.21 
4.04 

 121.9 
2.6 

124.5 

 4.59 
0 

30.57 
3.93 

GCC 136.9   136.6   

Gor / (Tan) fenthyciad 2.3   (12.1)   

Buddsoddiadau tymor 
sefydlog (pob un am gyfnod 
llai na blwyddyn, wedi eu 
rheoli’n fewnol a chyfradd 
sefydlog) 
 
Buddsoddiadau dim rhybudd 
(pob un ohonynt wedi eu 
rheoli’n fewnol) 

 
6.000      

 
 
 

14.208 
 
    

 
0.83 

 
 
 

0.48                    
 

 
 
 
                        

 
5.000      

 
 
 

20.066 
 
    

 
0.15 

 
 
 

0.03                    
 

 

Cyfanswm buddsoddiadau 20.208 0.58  25.066 0.06  



4.4  Y Strategaeth fenthyca a rheoli’r risg cyfradd llog – Yn ystod 2020/21, cynhaliodd y Cyngor 
sefyllfa o danfenthyca. Roedd hyn yn golygu nad oedd yr angen benthyca cyfalaf (y Gofyniad 
Cyllido Cyfalaf) wedi’i gyllido’n llawn â dyled benthyciadau, gan fod arian parod a oedd yn 
cefnogi cronfeydd wrth gefn, balansau a llif arian y Cyngor yn cael ei ddefnyddio fel cam dros 
dro. Roedd y strategaeth hon yn un ddoeth gan fod enillion o fuddsoddiadau yn isel iawn ac 
roedd angen ystyried lleihau risg gwrthbartïon wrth fuddsoddi hefyd.  

 
4.5  Polisi Darpariaeth Refeniw Isaf (MRP) – Yn ystod 2018/19, rhoddodd y Cyngor bolisi 

Darpariaeth Refeniw Isaf newydd ar waith ar ôl gofyn am gyngor gan ei gynghorwyr Trysorlys 
ac ymgynghori â’r Archwilwyr Allanol. Mae’r polisi newydd yn ddull mwy darbodus o godi ar 
Refeniw am gostau Cyllido Cyfalaf. Gellir gweld y polisi newydd yn Atodiad 6 o’r Datganiad ar 
y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys am 2020/21 a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 
Mawrth 2020. 

 
5. Rheoli’r Trysorlys 

 
Mae’r Dangosyddion Darbodus canlynol wedi eu cynnwys yn Atodiad 11 o’r Datganiad ar y 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys. Gweler isod esboniad byr o beth yw’r dangosyddion a sut y byddant 
yn cael eu cyfrifo. Bydd Adran 6 o’r adroddiad hwn yn dadansoddi’r gwahaniaeth rhwng y 
Dangosyddion Darbodus gwirioneddol a’r rhai a ragwelwyd ar gyfer 2020/21. 

 

 Gwariant Cyfalaf – Amcangyfrif o Wariant Cyfalaf – Dyma ragolwg o’r Gwariant Cyfalaf 
rhwng 2020/21 a 2023/24, ac mae’n seiliedig ar Raglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21 a’r 
Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2021/22. 
 

 Angen y Cyngor i Fenthyca (y Gofyniad Cyllido Cyfalaf) - Dangosydd darbodus arall yw 
Gofyniad Cyllido Cyfalaf y Cyngor (GCC). Yn syml, y GCC yw cyfanswm y gwariant cyfalaf 
hanesyddol sy’n weddill sydd heb gael ei dalu amdano eto naill ai o adnoddau refeniw neu 
cyfalaf. Yn ei hanfod, mae’n cyfateb i angen benthyca sylfaenol y Cyngor. Bydd unrhyw 
wariant cyfalaf uwch na hynny, ac na thalwyd amdano’n uniongyrchol drwy adnoddau 
refeniw neu gyfalaf, yn cynyddu’r GCC. Nid yw’r GCC yn cynyddu am gyfnod amhenodol, 
gan fod y ddarpariaeth refeniw isaf (MRP) yn dâl refeniw statudol flynyddol sydd, yn fras, yn 
lleihau’r angen i fenthyca yn unol â hyd bywyd pob ased ac, felly, codir tâl am yr asedau 
cyfalaf fel y byddant yn cael eu defnyddio. 

 

 Doethineb ariannol – Dyledion Gros a’r GCC - Mae angen i’r Cyngor sicrhau nad yw ei 
ddyledion gros, ac eithrio yn y tymor byr, yn fwy na chyfanswm y GCC yn y flwyddyn flaenorol 
ynghyd â’r amcangyfrif o unrhyw GCC ychwanegol ar gyfer 2020/21 a’r ddwy flynedd 
ariannol ganlynol. Mae hyn yn golygu bod peth hyblygrwydd ar gyfer benthyca cyfyngedig 
cynnar ar gyfer y blynyddoedd i ddod ond mae’n sicrhau na fyddir yn benthyca at ddibenion 
refeniw. 

 

 Dyledion Allanol – Y trothwy awdurdodedig ar gyfer dyledion allanol - Mae dangosydd 
darbodus allweddol arall yn cyfyngu lefel y benthyca i uchafswm penodol. Mae’n uchafswm 
na fedrir benthyca’n allanol y tu draw iddo, ac mae angen i’r uchafswm hwn gael ei osod neu 
ei adolygu gan y Cyngor llawn. Mae’n adlewyrchu lefel y ddyled allanol, er nad yn ddelfrydol, 
y gellid ei gynnal yn y tymor byr, ond nad yw’n gynaliadwy yn y tymor hwy. Dyma’r cyfyngiad 
statudol y penderfynir arno o dan Adran 3 (1) Deddf Llywodraeth Leol 2003. Mae’r 
Llywodraeth yn cadw’r opsiwn i reoli un ai cynlluniau’r holl gynghorau, neu gynlluniau cyngor 
penodol, er nad yw’r pŵer hwn wedi ei weithredu hyd yma. Mae’r Swyddog Adran 151 yn 
adrodd fod y Cyngor wedi cydymffurfio â’r dangosydd darbodus hwn yn ystod y flwyddyn 
gyfredol ac nad yw’n rhagweld anawsterau ar gyfer y dyfodol. Mae’r safbwynt hwn yn 
ystyried yr ymrwymiadau presennol, y cynlluniau presennol a’r cynigion yn yr adroddiad ar 
y gyllideb. Mae’r Uchafswm Awdurdodedig yn cael ei osod yn flynyddol yn y Datganiad ar y 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a bydd yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn. 
 
 
 



 Y terfyn gweithredol – Dyma’r terfyn na ddisgwylir i ddyledion allanol fod yn uwch nag ef 
fel arfer. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddai hwn yn ffigwr tebyg i’r GCC, ond gallai fod yn 
is neu’n uwch gan ddibynnu ar lefelau’r dyledion a’r gallu i gyllido tanfenthyca drwy 
adnoddau arian parod eraill. Mae’n dderbyniol cael cyfnodau pan fo’r sefyllfa wirioneddol 
naill ai o dan neu uwchben y terfyn gweithredol ar yr amod nad eir y tu hwnt i’r terfyn 
awdurdodedig. Gosodir y Terfyn Gweithredol yn flynyddol yn y Datganiad ar y Strategaeth 
Rheoli’r Trysorlys a chaiff ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn. 

 
 Fforddiadwyedd – Y gymhareb rhwng costau cyllido a’r ffrwd refeniw net - Mae’r 

dangosydd hwn yn nodi’r duedd yng nghost cyfalaf (benthyca a chostau rhwymedigaethau 
hirdymor eraill net o incwm o fuddsoddiadau) yn erbyn y llif refeniw net. 

 
6. Y Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol o gymharu â’r rhai a ddisgwyliwyd 

 
6.1  Yn ystod 2020/21, cydymffurfiodd y Cyngor â’i ofynion deddfwriaethol a rheoliadol. Mae’r data 

allweddol ar gyfer y dangosyddion darbodus a’r dangosyddion trysorlys gwirioneddol, sy’n nodi 
effaith y gweithgareddau gwariant cyfalaf yn ystod y flwyddyn, gyda chymaryddion, fel a 
ganlyn:- 

 
Data ar gyfer dangosyddion darbodus a 
thrysorlys gwirioneddol 

2019/20 
Gwirioneddol 

£’m 

2020/21 
Gwreiddiol  

£’m 

2020/21 
Gwirioneddol 

£’m 

Gwariant Cyfalaf 
 Dim CRT 
 CRT 
 Cyfanswm 

 
18.203 
11.812 
30.015 

 
19.765 
17.138 
36.903 

 
20.507 
12.622 
33.129 

Cyfanswm Gofynion Cyllido Cyfalaf 
 Dim CRT 
 CRT 
 Cyfanswm 

 

 
96.906 
39.998 

136.904 

 
108.536 
39.449 

147.985 

 
97.359 
39.199 

136.558 

Benthyca Gros 139.232 134.093 124.523 

Dyledion Allanol 139.232 134.093 124.523 

Buddsoddiadau 
 Hirach na blwyddyn 
 Llai na blwyddyn 
 Cyfanswm 

 
0 

20.208 
20.208 

 
0 

15.000 
15.000 

 
0 

25.066 
25.066 
 

Costau cyllido fel cyfran o’r llif refeniw net – Dygwyd 
Ymlaen 

4.96% 5.15% 4.80% 

Costau cyllido fel cyfran o’r ffrwd refeniw net - CRT 19.01% 17.16% 16.34% 

 
6.2 Y Dangosydd Darbodus cyntaf yn y tabl uchod yw’r Gwariant Cyfalaf. Y Gwariant Cyfalaf a 

ragwelwyd ar adeg cynhyrchu’r Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2020/21 oedd £36.903m. 
Fodd bynnag, y gwir wariant oedd £33.129m. Esbonnir y rheswm dros y gwariant is ym 
mharagraff 3.1 yr adroddiad hwn, ac mae wedi digwydd yn bennaf oherwydd y tanwariant 
sylweddol ar rai prosiectau cyfalaf fel y disgrifiwyd. 
 

6.3 Yr ail Ddangosydd Darbodus yn y tabl uchod yw’r Gofyniad Cyllido Cyfalaf. Ni chaniateir i 
angen sylfaenol y Cyngor i fenthyca (GCC) godi am gyfnod amhenodol. Mae rheolaethau 
statudol wedi eu sefydlu er mwyn sicrhau bod asedau cyfalaf yn cael eu codi ar refeniw dros 
oes yr ased. Mae angen i’r Cyngor godi tâl refeniw blynyddol, y cyfeirir ato fel y Ddarpariaeth 
Refeniw Isaf (MRP), er mwyn lleihau’r GCC. Yr hyn ydyw, mewn gwirionedd, yw ad-daliad o’r 
angen benthyca. Mae hyn yn wahanol i’r trefniadau rheoli trysorlys sy’n sicrhau bod arian parod 
ar gael er mwyn cwrdd ag ymrwymiadau cyfalaf. Gall dyledion allanol hefyd gael eu benthyca 
neu eu had-dalu ar unrhyw adeg, ond nid yw hyn yn newid y GCC. Gellir hefyd lleihau 
cyfanswm y GCC drwy:- 

 

 ddefnyddio adnoddau cyllido cyfalaf ychwanegol (megis derbyniadau cyfalaf sydd heb 
eu defnyddio); neu 



 codi mwy na’r tâl refeniw statudol (MRP) bob blwyddyn drwy’r Ddarpariaeth Refeniw 
Gwirfoddol (VRP). 

 
Y GCC a ragwelwyd ar adeg cynhyrchu’r Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2020/21 oedd 
£147.985m. Fodd bynnag, roedd y GCC gwirioneddol yn sylweddol is ar £136.558m. Un o’r 
rhesymau dros y GCC is oedd y tanwariant yn y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a ostyngodd 
faint o Fenthyca Digefnogaeth yr oedd ei angen yn 2020/21. Rheswm arall oedd y grantiau 
ychwanegol a ddyfarnwyd yn ystod y flwyddyn i’w hychwanegu at ffynonellau cyllid eraill, megis 
Benthyca â Chefnogaeth. Roedd hyn yn golygu bod angen llai o Fenthyca â Chefnogaeth ac, 
felly’n lleihau’r ffigwr GCC. Fodd bynnag, yn y blynyddoedd i ddod, bydd y ffynhonnell cyllido 
hon yn cael ei defnyddio i gyllido’r Gwariant Cyfalaf yn 2021/22 a bydd yn cynyddu’r GCC. 

 
6.4 Nid aethpwyd tu hwnt i’r Terfyn Benthyca Awdurdodedig (£183m) na’r Terfyn Gweithredol 

(£178m) yn ystod y flwyddyn, gyda swm y ddyled Allanol yn cyrraedd £139.2m yn unig ar ei 
huchaf. 
 

6.5 Roedd y costau cyllido fel cyfran o’r llif refeniw net ar gyfer y Gronfa Gyffredinol (4.80%) yn 
agos iawn at y cyfanswm a ragwelwyd (5.15%), gan olygu bod y dangosydd hwn wedi 
perfformio yn ôl y disgwyl, a hefyd yn debyg i’r flwyddyn flaenorol. Roedd y costau cyllido fel 
cyfran o’r llif refeniw ar gyfer y CRT (16.34%) yn is na’r cyfanswm a ragwelwyd (17.16%) 
oherwydd bod y costau cyllido yn is a’r llif refeniw net hefyd yn is na’r disgwyl ar adeg 
cynhyrchu’r dangosydd arfaethedig ar gyfer 2020/21. Gostyngodd y tanwariant ar y CRT swm 
y cyfraniadau Refeniw sydd eu hangen i gyllido’r rhaglen gyfalaf yn 2020/21 o £16.1m i £7.2m. 

 
7. Edrych ymlaen at 2021/22 a’r tu draw i hynny 

 
7.1     Ar 9 Mawrth 2021, cymeradwyodd y Cyngor llawn y Datganiad ar y Strategaeth Rheoli’r 

Trysorlys ar gyfer 2021/22. Roedd y Datganiad Strategaeth yn seiliedig ar y Strategaeth 
Gyfalaf a rhagwelir y bydd angen i’r Cyngor fenthyg £7.6m yn ychwanegol yn 2021/22 ar 
gyfer y Gronfa Gyffredinol a’r CRT, cyfanswm o £15.7m yn 2022/23 ynghyd â £19.0m yn 
2023/24 i gyllido ei Raglen Gyfalaf. Bydd y benthyca ychwanegol hwn yn effeithio ar y Gronfa 
Gyffredinol a bydd y Ddarpariaeth Refeniw Isaf (MRP) yn codi er mwyn cyllido’r costau cyllido 
cyfalaf. Yn 2021/22, rhagwelir y bydd yr MRP yn £4.2m, £4.3m yn 2022/23 a £4.6m yn 
2023/24.  

 
7.2 Ar 18 Mehefin 2021, aeddfedodd buddsoddiad o £5.0m gyda Chyngor Sir y Fflint ac fe’i had-

dalwyd i Gyngor Sir Ynys Môn. 
 

7.3 Ar 23 Mehefin 2021, buddsoddodd Cyngor Sir Ynys Môn £5m gyda Chyngor Sir y Fflint gyda 
chyfradd llog o 0.03%. Mae’r buddsoddiad hwn am 3 mis. 
 

7.4 Nid oes unrhyw fenthyciadau gan y PWLB a fydd yn aeddfedu yn ystod blwyddyn ariannol 
2021/22. 

 
7.5 Gellir gweld y rhagolygon diweddaraf ynghylch cyfraddau llog gan Link Assets Services yn y 

tabl isod:- 
 

 
 

8. Casgliad 
 

Roedd perfformiad Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod y flwyddyn yn unol â’r strategaeth o 
fuddsoddiadau risg isel / elw isel a benthycwyd mewn ffordd sy’n lleihau ffioedd llog i’r eithaf. 
 
 
 



Mae’r perfformiad yn erbyn y Dangosyddion Darbodus a osodwyd gan y Cyngor yn dangos 
bod gweithgareddau Rheoli Trysorlys y Cyngor yn cael eu cynnal mewn ffordd reoledig sy’n 
sicrhau diogelwch ariannol y Cyngor ac nad ydynt yn rhoi’r Cyngor mewn unrhyw berygl 
ariannol sylweddol o ran benthyca anfforddiadwy neu ormodol. 
 
Mae Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor a’i berfformiad yn erbyn y strategaeth yn ystyried 
y ffactorau economaidd allanol ac mae’n cael ei hadolygu’n gyson i sicrhau mai hon yw’r 
strategaeth fwyaf priodol wrth symud ymlaen. 

 

ARGYMHELLION 
 
Argymhellir bod y Pwyllgor yn:- 

 
(i) Nodi y bydd y ffigyrau alldro yn yr adroddiad hwn yn parhau i fod yn rhai dros dro nes bod yr 

archwiliad o Ddatganiad Cyfrifon 2020/21 wedi’i gwblhau a’i lofnodi; adroddir fel sy’n briodol ar 
unrhyw addasiadau sylweddol sy’n deillio o’r ffigyrau a gynhwysir yn yr adroddiad hwn; 
 

(ii) Nodi’r dangosyddion darbodus a thrysorlys dros dro ar gyfer 2020/21 yn yr adroddiad hwn; 
(iii) Ystyried yr adroddiad rheoli trysorlys blynyddol ar gyfer 2020/21 a’i gyflwyno i gyfarfod nesaf 

y Pwyllgor Gwaith gydag unrhyw sylwadau. 
 
Papurau Cefndir:- 
 
Datganiad ar y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2020/21 
Dangosyddion Darbodus a Thrysorlys 2020/21 
Adroddiad Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2020/21 
Adroddiad Alldro Cyfalaf 2020/21 
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