
Llywodraeth Cynulliad Cymru 

CANLLAWIAU I 
LYWODRAETH LEOL AR FUDDSODDI 
 
 
Mae RHAN 1 o'r ddogfen hon yn sylwebaeth anffurfiol ar Ran 2. 
Mae RHAN 2 yn cynnwys y canllawiau statudol y mae'n rhaid i 
awdurdodau dalu sylw iddynt.  
 
 
RHAN 1 
 
 
 
SYLWEBAETH ANFFURFIOL AM Y CANLLAWIAU AR 
FUDDSODDI 
[Mae'r cyfeiriadau yn y cromfachau petryal yn gyfeiriadau at baragraffau 
yn y canllawiau ffurfiol] 
 
Y PŴER Y CYHOEDDIR Y CANLLAWIAU YN UNOL AG EF [1.1.] 
 
1. Yn unol ag Adran 15(1) a 24 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, mae'n 
ofynnol i awdurdodau lleol dalu sylw (a) i unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan 
Weinidogion Cymru, a (b) i unrhyw ganllawiau eraill y caiff Gweinidogion 
Cymru eu rhagnodi mewn rheoliadau. 
 
2. Mae'r canllawiau ffurfiol ar fuddsoddi yn Rhan 2 o'r ddogfen hon yn cael eu 
cyhoeddi o dan adran 15(1)(a) o Ddeddf 2003.  
 
3. Mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 
2003  [OS 3239] (a wnaed o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003) yn cynnwys 
rheoliad [sef rheoliad 19] sy'n dibynnu ar y pŵer yn adran 15(1)(b). Mae'n ei 
gwneud yn ofynnol i’r awdurdodau dalu sylw i gyhoeddiad y Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) Treasury 
Management in the Public Services: Code of Practice and Cross-
Sectoral Guidance Notes (Cod CIPFA ar Reoli Trysorlys). Mae canllawiau 
ar arferion buddsoddi i'w gweld yng Nghod CIPFA ac mae'r canllawiau 
hynny'n ategu canllawiau Llywodraeth y Cynulliad.  
 
4. Mae'n ofynnol, felly, i awdurdodau lleol "dalu sylw" i ganllawiau Llywodraeth 
Cynulliad Cymru i lywodraeth leol ar fuddsoddi ac i God CIPFA ar Reoli 
Trysorlys. 
 
CYMHWYSO [3.1 - 3.3] 
 
5. Mae'r canllawiau hyn yn gymwys o 1 Ebrill 2010 ymlaen – h.y. i'r flwyddyn 
ariannol 2010-11 ac i'r blynyddoedd wedi hynny. Mae'n llwyr ddisodli'r canllaw 
blaenorol, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2004. Dim ond yng Nghymru y 



mae'r canllawiau hyn yn gymwys. Maent yn gymwys i bob awdurdod lleol. 
Ceir eu cymhwyso hefyd i Gynghorau Cymuned (ac i ymddiriedolwyr siarter), 
ond gan fod lefel eu buddsoddiadau hwy yn is fel arfer, mae'n bwysig nodi y 
bydd y dull o weithredu yn cael ei addasu, fel rheol, ar gyfer eu 
gweithgareddau hwy [3.3 – 3.4]. Nid yw'r canllawiau hyn yn gymwys i 
gronfeydd pensiwn nac i gronfeydd ymddiriedolaeth. Mae trefn reoleiddio cwbl 
ar wahân ar eu cyfer hwy. 
 
STRATEGAETH FUDDSODDI [4.1 - 4.7] 
 
6. Mae paratoi Strategaeth Fuddsoddi flynyddol yn rhan ganolog o'r 
canllawiau [4.1]. Maent yn annog yr awdurdodau i lunio polisïau ar gyfer 
buddsoddi'n ddarbodus unrhyw arian dros ben y maent yn ei ddal ar ran eu 
cymunedau. At hynny, mae'r angen i'r Strategaeth gael ei chymeradwyo gan y 
cyngor llawn (gweler isod) yn fodd i sicrhau bod Aelodau etholedig yn craffu 
ar y polisïau hyn: mae hyn yn arbennig o bwysig gan nad yw'r Llywodraeth 
Ganolog, bellach, er 2004, yn rheoleiddio buddsoddiadau gan lywodraeth leol 
yn agos. 
 
7. Y diffiniad a geir yn y canllawiau o bolisi buddsoddi darbodus yw un sydd, 
yn gyntaf oll, yn ddiogel (sy'n diogelu'r swm cyfalaf rhag colledion) ac sydd 
wedyn yn fodd i sicrhau hylifedd (lle mae modd cael gafael ar yr arian yn 
hawdd i'w wario pan fo'i angen) [4.2]. Mae ennill incwm o fuddsoddiadau yn 
fater gwahanol i'r amcanion hyn sy'n ymwneud â buddsoddi mewn modd 
darbodus, ac o'r herwydd, nid ymdrinnir ag ef yn y canllawiau hyn. Fodd 
bynnag, nid yw hynny'n golygu ein bod yn argymell bod awdurdodau'n 
anwybyddu refeniw posibl o'r fath. Unwaith y penderfynir ar y lefelau priodol o 
ddiogelwch ac o hylifedd, dichon y gallai fod yn rhesymol wedyn ystyried 
unrhyw arenillion posibl, ar yr amod y gwneir hynny mewn modd sy'n unol â'r 
blaenoriaethau o ran diogelwch a hylifedd. Weithiau, cyfeirir at y polisi 
buddsoddi hwn, sy'n un a gydnabyddir yn eang, yn y ffordd anffurfiol a 
chofiadwy a ganlyn:   
 
Diogelwch - Hylifedd -  Arenillion    …yn y drefn honno! 
 
8. Dylai'r Strategaeth gael ei chymeradwyo gan y cyngor llawn (neu ar lefel 
gyfatebol yn yr awdurdodau hynny nad oes ganddynt gyngor) [4.4]. Bernir ei 
bod yn arfer da i’r cyngor sicrhau ei fod yn cadw'r cyfrifoldeb dros 
gymeradwyo'r strategaeth ac unrhyw ddiwygiadau iddi, yn hytrach na bod y 
cyfrifoldeb hwnnw'n cael ei roi i'r weithrediaeth.   
 
9. Fel o'r blaen, mae'r canllawiau'n argymell y dylid mynd ati i baratoi ac i 
gymeradwyo Strategaeth Fuddsoddi cyn dechrau pob blwyddyn ariannol 
[4.5]. Fodd bynnag, nodir hyd yn oed yn fwy clir yn y canllawiau diwygiedig 
nad dim ond rhywbeth sy’n digwydd unwaith y flwyddyn yw hwn. O gael 
cymeradwyaeth y cyngor llawn, ceir mynd ati i ddiwygio'r Strategaeth 
gychwynnol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, gan wneud hynny ar fwy 
nag un achlysur os oes angen [4.6]. Ceir pennu amserlen bendant yn y 
Strategaeth gychwynnol ar gyfer paratoi Strategaethau pellach yn ystod y 
flwyddyn, neu ceir nodi o dan ba amgylchiadau y dylid paratoi Strategaeth 



ddiwygiedig (er enghraifft, newidiadau arwyddocaol i'r asesiad risg a 
gynhaliwyd o gyfran sylweddol o fuddsoddiadau'r awdurdod). Fodd bynnag, 
ceir paratoi Strategaeth ddiwygiedig hyd yn oed os na nodir ymlaen llaw bod 
hynny'n bosibilrwydd. Yn gyffredinol, os oes unrhyw faterion yn ymwneud â 
buddsoddi y mae'n bosibl y byddai'r cyngor llawn am gael gwybod amdanynt, 
dylid mynd ati bob amser i ystyried cyflwyno Strategaeth ddiwygiedig. Mae 
arweiniad am y gofynion o ran adrodd i'w weld yng Nghod CIPFA ar Reoli 
Trysorlys.   
 
10. Fodd bynnag, dylai fod digon o hyblygrwydd a threfniadau dirprwyo yn y 
Strategaeth i osgoi'r angen i'w chyflwyno'n ffurfiol gerbron y cyngor llawn o 
dan amgylchiadau sydd yn ddim ond rhai cwbl dechnegol. Mae rhwydd hynt i'r 
awdurdodau hefyd drefnu bod gwaith craffu manwl yn cael ei wneud ar 
Strategaethau y tu allan i gyfarfodydd y cyngor llawn, gyda golwg ar lywio a 
hwyluso'r ystyriaeth ffurfiol a roddir iddynt gan y cyngor llawn. Os defnyddir 
rheolwyr buddsoddi allanol, dylid pennu yn eu contractau ei bod yn ofynnol 
iddynt gydymffurfio â'r Strategaeth.  
 
11. Fel y nodwyd uchod, bydd angen i'r awdurdodau hefyd dalu sylw i God 
CIPFA ar Reoli Trysorlys, sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt fynd ati, cyn 
dechrau pob blwyddyn, i baratoi strategaeth a chynllun rheoli trysorlys, gan 
baratoi adroddiad blynyddol ar ôl i'r flwyddyn ddod i ben. Nid oes unrhyw 
fwriad i'w gwneud yn ofynnol i'r awdurdodau ddyblygu unrhyw un neu rai o'r 
tasgau a bennir yng Nghod CIPFA. Dichon y bydd yn hwylus i'r awdurdodau 
baratoi un ddogfen strategaeth, sy'n bodloni gofynion Cod CIPFA ar Reoli 
Trysorlys ynghyd â'r gofynion a amlinellir yng nghanllawiau Llywodraeth 
Cynulliad Cymru. Fodd bynnag, mewn achosion o'r fath, yn y mannau lle y 
bo'r ddogfen yn ymdrin â chanllawiau Gweinidogion Cymru, dylid nodi hynny'n 
gwbl glir.  
 
12. Argymhellir yn ffurfiol bellach fod Strategaethau'n cael eu cyhoeddi [4.7]. 
Byddai eu cyhoeddi ar wefan yr awdurdod yn bodloni'r gofyniad hwn. Nid yw 
hyn yn golygu y dylid cyhoeddi gwybodaeth sy'n fasnachol gyfrinachol megis 
rhestrau manwl o'r partïon i gontractau. 
 
DIOGELWCH BUDDSODDIADAU [5.1 - 5.3] 
 
13. Y syniad y tu ôl i fuddsoddiadau penodedig  [5.1] yw clustnodi 
dewisiadau sy'n gymharol ddiogel ac sydd â lefel gymharol uchel o hylifedd. 
Dim ond  cyfeirio'n fras atynt hwy y mae angen i'r awdurdodau eu gwneud yn 
eu strategaethau. Rhaid i unrhyw fuddsoddiadau o'r fath gael eu gwneud 
mewn sterling, gan aeddfedu ymhen blwyddyn fan bellaf. Bydd 
buddsoddiadau o'r fath a wneir gyda Llywodraeth y DU, gydag awdurdod lleol 
neu gyda chyngor cymuned yn cael eu cyfrif yn fuddsoddiadau penodedig, ac 
felly hefyd fuddsoddiadau a wneir gyda chyrff neu mewn cynlluniau budsoddi 
sydd o "ansawdd credyd uchel". Rhaid nodi yn y Strategaeth yr hyn y mae'r 
awdurdod yn ei olygu wrth y term hwnnw [5.2], a bydd disgwyl i'r awdurdodau 
arfer safonau cadarn wrth greu diffiniadau. Os yw'r meini prawf yma yn 
cyfeirio at statws credyd, dylid dilyn yr argymhellion ym mharagraff [6.1] o'r 
canllawiau.  



 
14. Dylai'r Strategaeth ymdrin yn fanylach â buddsoddiadau amhenodedig 
[5.3], a hynny am fod lefelau’r risg yn gallu amrywio yn eu hachos hwy. Nid 
oes unrhyw fwriad i annog yr awdurdodau i beidio â mynd ar drywydd y 
dewisiadau hyn, ond y nod yw sicrhau bod gweithdrefnau priodol yn eu lle ar 
gyfer asesu a lliniaru risg. Felly, dylai'r Strategaeth restru'r mathau o 
fuddsoddiadau amhenodedig y ceir eu defnyddio yn ystod y flwyddyn, a dylai 
bennu'r uchafswm y ceir ei gadw mewn buddsoddiadau o'r fath ar unrhyw 
adeg yn ystod y flwyddyn. Ceir mynegi'r uchafswm hwnnw fel swm o arian 
neu fel canran o gyfanswm y buddsoddiadau. Dylai'r Strategaeth hefyd bennu 
canllawiau ar gyfer gwneud penderfyniadau ar fuddsoddiadau o'r fath, er 
enghraifft, o dan ba amgylchiadau y dylid ceisio cyngor proffesiynol. Unwaith 
eto, os yw'r meini prawf yn cyfeirio at statws credyd, dylid dilyn yr 
argymhellion ym mharagraff [6.1] o'r canllawiau.  
 
Y RISG SY'N GYSYLLTIEDIG Â BUDDSODDIADAU  
 
15.  Mae adroddiad a gwblhawyd gan y Pwyllgor Dethol ar Gymunedau a 
Llywodraeth Leol 1yn arbennig o berthnasol i Gymru. Mae fframweithiau 
buddsoddi Cymru a Lloegr yn debyg iawn i'w gilydd, felly mae argymhellion a 
wneir gan y pwyllgor hwn yn uniongyrchol berthnasol i Gymru. Mae'r adran 
hon, sy'n newydd i raddau helaeth, yn mynd i'r afael â rhai o'r pryderon 
penodol a godwyd gan y Pwyllgor Dethol ar Gymunedau a Llywodraeth Leol. 
 
Asesu risg [6.1] 
 
16. Yr hyn sydd wrth wraidd yr argymhellion hyn yw awydd i sicrhau na ddylid 
ystyried mai statws credyd yw'r unig ffordd o fynd ati i asesu teilyngdod 
credyd. Dylai'r Strategaeth, felly, nodi i ba raddau y mae asesiad yr awdurdod 
o risg credyd yn dibynnu ar ddefnyddio statws credyd. Os dyna a ddefnyddir, 
rhaid i'r Strategaeth nodi pa mor aml y bydd y statws credyd yn cael ei fonitro, 
a'r hyn y dylid ei wneud os bydd yn newid. Rhaid i'r Strategaeth nodi hefyd pa 
ffynonellau eraill o wybodaeth ar risg credyd a ddefnyddir; mae hyn yn 
arbennig o bwysig os oes gan un o'r dewisiadau buddsoddi a ffefrir statws 
credyd isel neu os nad oes ganddo unrhyw statws o gwbl. Nid yw'n briodol i 
Lywodraeth Cynulliad Cymru gynnig arweiniad ar ffyrdd amgen o'r fath o 
asesu risg credyd.  
 
Cynghorwyr rheoli trysorlys[6.2] 
 
17. Ceir defnyddio cynghorwyr rheoli trysorlys o'r sector preifat i gael 
gwybodaeth am risg credyd. Rhaid i'r Strategaeth nodi'n glir ym mha ffyrdd y 
mae'r awdurdod yn defnyddio cynghorwyr o'r fath a pha gamau sydd yn eu lle 
er mwyn sicrhau bod lefel briodol o wasanaeth yn cael ei chynnal. Y nod 
sylfaenol yn hyn o beth yw hyrwyddo partneriaeth adeiladol a thryloyw rhwng 
y contractwyr hyn a'r awdurdodau lleol sy'n gleientiaid iddynt. 
 

                                                 
1Tŷ'r Cyffredin - adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Gymunedau a Llywodraeth Leol am Fuddsoddiadau 
gan Awdurdodau Lleol, a gyhoeddwyd ar 11 Mehefin 2009.    



Hyfforddiant ar fuddsoddi [6.3] 
 
18. Rhaid i'r Strategaeth amlinellu'r gweithdrefnau ar gyfer adolygu a mynd i'r 
afael â'r anghenion sydd gan staff rheoli trysorlys yr awdurdod o ran 
hyfforddiant ym maes rheoli buddsoddiadau. Hyd yn oed os dibynnir yn 
helaeth ar gynghorwyr allanol, bydd angen arbenigedd mewnol o hyd er 
mwyn meithrin perthynas waith briodol â hwy. Mae'r Llywodraeth yn gobeithio 
hefyd y bydd Aelodau etholedig sy'n gysylltiedig â chraffu ar faterion yn 
ymwneud â rheoli trysorlys yn mynd ati, lle bynnag y bo modd, i fanteisio ar yr 
hyfforddiant priodol. Mae arweiniad pellach am faterion yn ymwneud â 
hyfforddiant i'w gweld yng Nghod CIPFA ar Reoli Trysorlys. 
 
Buddsoddi arian a fenthycir cyn bod ei angen [6.4] 
 
19. Mae Adran 12 o Ddeddf 2003 yn rhoi'r pŵer i awdurdod lleol fuddsoddi at 
unrhyw ddiben sy'n gysylltiedig ag un o'i swyddogaethau o dan unrhyw 
ddeddfiad, neu er mwyn rheoli'i faterion ariannol yn ddarbodus. Er nad yw'r 
farn hon yn ddehongliad awdurdodol o'r ddeddf, dyma farn anffurfiol 
Llywodraeth Cynulliad Cymru: er ei bod yn gwbl amlwg bod hap-fenthyca er 
mwyn gwneud elw o fuddsoddiadau yn anghyfreithlon, ymddengys nad oes 
unrhyw rwystr cyfreithiol sy'n atal awdurdodau rhag buddsoddi dros dro arian 
a fenthycwyd ar gyfer gwariant a fydd yn cael ei dynnu yn y dyfodol gweddol 
agos. Mae dogfen CIPFA Prudential Code for Capital Finance in Local 
Authorities (2il argraffiad 2009) yn gwneud argymhellion am y weithdrefn hon 
yng nghyd-destun arferion benthyca darbodus.  Gan ategu'r argymhellion 
hynny, mae canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru yn argymell y dylid 
mynd ati yn y Strategaeth i amlinellu polisïau'r awdurdod ar fuddsoddi unrhyw 
symiau sy'n cael eu benthyca ymlaen llaw. Mae'r Llywodraeth o'r farn y dylai 
Aelodau etholedig gael cyfle i graffu ar yr agwedd hon ar arferion buddsoddi 
eu hawdurdodau, o ystyried y gallai olygu bod mwy o arian nag sydd wir ei 
angen yn agored i'r risgiau sy'n gysylltiedig â buddsoddi.  
 
HYLIFEDD BUDDSODDIADAU  [7.1]  
 
20. Dylai'r Strategaeth nodi'r gweithdrefnau ar gyfer penderfynu ar y cyfnodau 
hwyaf y ceir yn ddarbodus ymrwymo arian ar eu cyfer. Diben hyn yw sicrhau 
bod yr awdurdod wedi asesu mewn modd priodol y risg sy'n gysylltiedig â 
methu â chael gafael ar unwaith ar rywfaint o'i arian. Dylid ystyried bod 
buddsoddiad yn dechrau ar ddyddiad gwneud yr ymrwymiad i fuddsoddi, yn 
hytrach nag ar ddyddiad talu'r arian i'r parti arall i'r contract. 
 
Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolwyr Siarter [3.3] 
 
21. Nodir hefyd yn y canllawiau statudol sut y dylid mynd ati i'w cymhwyso yn 
achos cynghorau cymuned ac ymddiriedolwyr siarter. Mae'n ofynnol i bob 
cyngor cymuned a phob ymddiriedolwr siarter ddilyn y meini prawf allweddol 
sy'n ymwneud â hylifedd a diogelwch. Bydd angen i gynghorau cymuned ac i 
ymddiriedolwyr siarter fynd ati unwaith y flwyddyn i baratoi Strategaeth 
Fuddsoddi Flynyddol. Fodd bynnag, efallai y byddai'n hwylus i Gynghorau 
Cymuned lunio'r ddogfen hon yn ystod y broses o bennu'u cyllidebau. Efallai 



hefyd y byddai'n fuddiol i Gynghorau Cymuned gyfeirio at ganllawiau CIPFA 
ar Reoli Trysorlys er mwyn gweld yr arferion gorau yn hyn o beth.   
 
22. Pan fo cynghorau cymuned ac ymddiriedolwyr siarter yn mynd dros ben y 
trothwyon (ym mharagraff  3.4) yn y canllawiau statudol, bydd angen iddynt 
weithredu'r darpariaethau sydd ynddynt yn llawn.   
 
 



 
RHAN 2 
 
 
Llywodraeth Cynulliad Cymru 

CANLLAWIAU I 
LYWODRAETH LEOL AR FUDDSODDI 
Cyhoeddir o dan adran 15(1)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 
ac yn dod i rym o 1 Ebrill 2010 ymlaen 
 
 
 
 
(1) Y PŴER Y CYHOEDDIR Y CANLLAWIAU YN UNOL AG EF 
 
1.1 Cyhoeddir y canllawiau a ganlyn gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan 
adran 15(1)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003. 
 
(2) DIFFINIADAU O'R TERMAU 
 
2.1. Yn y canllawiau hyn, ystyr Deddf 2003 yw Deddf Llywodraeth Leol 2003. 
 
2.2. (Ac eithrio ym mharagraff 5.1(d) isod) yr un ystyr sydd i awdurdod lleol  
â'r ystyr a roddir yn adran 23 o Ddeddf 2003 (ac mewn rheoliadau a wnaed o 
dan yr adran honno). I'r graddau y mae'r canllawiau hyn yn gymwys i 
gynghorau cymuned ac i ymddiriedolwyr siarter (gweler paragraff 3.3), mae 
unrhyw gyfeiriad at "awdurdod lleol" yn cynnwys y cynghorau a'r 
ymddiriedolwyr hynny. 
 
2.3. Ystyr buddsoddiad yw trafodiad sy'n dibynnu ar y pŵer yn adran 12 o 
Ddeddf 2003 ac sy'n cael ei gofnodi yn y fantolen o dan y pennawd 
buddsoddiadau o fewn asedau cyfredol neu fuddsoddiadau tymor hir. Nid 
yw'r term yn cynnwys buddsoddiadau mewn cronfeydd pensiwn neu mewn 
cronfeydd ymddiriedol. Mae trefniadau rheoleiddio ar wahân ar eu cyfer hwy 
ac o’r herwydd, nid ymdrinnir â hwy yn y canllawiau hyn. 
 
2.4. Ystyr buddsoddiad tymor hir yw unrhyw fuddsoddiad ac eithirio (a) un 
sydd i'w ad-dalu ymhen 12 mis i ddyddiad gwneud y buddsoddiad neu (b) un 
y caiff yr awdurdod lleol ei wneud yn ofynnol iddo gael ei ad-dalu o fewn y 
cyfnod hwnnw. 
 
2.5.  Ystyr asiantaeth statws credyd yw un o'r tri chwmni a ganlyn: Standard 
and Poor's; Moody's Investors Service Ltd; Fitch Ratings Ltd. 
 
 
 
 
 



(3) CYMHWYSO 
 
Dyddiad dod i rym 
 
3.1 Bydd y canllawiau hyn yn dod i rym o 1 Ebrill 2010 ymlaen a byddant yn 
disodli'r canllawiau a gyhoeddwyd ar 12 Mawrth 2004. 
 
Awdurdodau lleol 
 
3.2 Mae'r canllawiau hyn yn gymwys i holl awdurdodau lleol Cymru. 
 
Cynghorau Tref a Chymuned ac ymddiriedolwyr siarter 
 
3.3   Rhaid i bob cyngor cymuned ac ymddiriedolwr siarter roi'r sylw dyledus 
i'r canllawiau hyn a rhoi blaenoriaeth, wrth fuddsoddi, i hylifedd ac i 
ddiogelwch yn hytrach nag i arenillion. Gan amlaf, ni fydd lefel y manylder a'r 
gofynion penodol a amlinellir yn y canllawiau yn gymwys yn eu hachos hwy. 
Dylai pob Cyngor Tref a Chymuned ac Ymddiriedolwr Siarter: 
 
(a)  cytuno, man lleiaf, ar ei Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol cyn dechrau'r 

flwyddyn ariannol. Gall wneud hyn yn ystod proses pennu'r gyllideb;  
 
(b)  cytuno ar derfynau priodol ar gyfer pob categori o fuddsoddiad y mae’n 

bwriadu ei wneud; 
  
(c)  cytuno ar broses a fydd yn caniatáu iddo fonitro'r strategaeth yn effeithiol 

yn ystod y flwyddyn; 
  
(d) sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau'n cael eu gwneud mewn Sterling. 
 
3.4. Mae paragraffau 4-7 o'r canllawiau hyn yn gymwys i Gynghorau 
Cymuned ac i Ymddiriedolwyr Siarter y mae eu buddsoddiadau blynyddol 
cyfartalog, neu gyfanswm eu buddsoddiadau, yn hafal i £500,000 ac yn uwch 
na'r swm hwnnw. 
 
 
(4) STRATEGAETH FUDDSODDI 
 
Paratoi 
 
4.1 Mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai awdurdod lleol baratoi o 
leiaf un Strategaeth Fuddsoddi  (“y Strategaeth”) ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol, gan wneud hynny yn unol â'r amserlen a amlinelir ym mharagraffau 
4.5 a 4.6. 
 
4.2 Dylai'r Strategaeth nodi polisïau'r awdurdod ar gyfer rheoli ei 
fuddsoddiadau mewn modd darbodus ac ar gyfer rhoi blaenoriaeth, yn y lle 
cyntaf, i ba mor ddiogel yw’r buddsoddiadau hynny ac, yn ail, i'w hylifedd. 
Dylai, felly, nodi'r gweithdrefnau ar gyfer monitro, asesu a lliniaru'r risg o golli 



symiau a fuddsoddwyd ac ar gyfer sicrhau bod modd cael gafael yn hawdd ar 
symiau o'r fath pan fo'u hangen ar gyfer gwariant.  
 
4.3 Dylai cynnwys manwl y Strategaeth fod yn unol â pharagraffau 5.1 i 7.1, 
ond ceir cynnwys materion eraill y bernir eu bod yn berthnasol. 
 
Cymeradwyo 
 
4.4 Dylai'r Strategaeth gael ei chymeradwyo gan y cyngor llawn. Yn achos yr 
awdurdodau hynny nad oes ganddynt gyngor llawn, dylai'r Strategaeth gael ei 
chymeradwyo ar y lefel gyfatebol agosaf.  
 
Amseriadau 
 
4.5 Mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai Strategaeth fuddsoddi ("y 
Strategaeth gychwynnol") ar gyfer unrhyw flwyddyn ariannol gael ei pharatoi 
a'i chymeradwyo cyn dechrau'r flwyddyn honno. 
 
4.6 Ceir cyflwyno Strategaeth arall ("y Strategaeth ddiwygiedig") yn lle'r 
Strategaeth gychwynnol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, gan wneud 
hynny ar fwy nag un achlysur os oes angen, ar yr amod y dilynir yr un broses 
gymeradwyo. Dylid nodi yn y Strategaeth gychwynnol o dan ba amgylchiadau 
y bydd gofyn paratoi Strategaeth ddiwygiedig, ond ceir paratoi Strategaeth 
ddiwygiedig o dan amgylchiadau eraill, os bernir ar unrhyw adeg bod hynny'n 
briodol.  
 
Cyhoeddi 
 
4.7 Ar ôl i'r Strategaeth gychwynnol ac unrhyw Strategaeth ddiwygiedig gael 
eu cymeradwyo, mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylent fod ar gael yn 
ddi-dâl i'r cyhoedd, naill ai ar ffurf brintiedig neu ar-lein.   
 
(5) DIOGELWCH BUDDSODDIADAU 
 
Buddsoddiadau penodedig 
 
5.1 Mae buddsoddiad yn fuddsoddiad penodedig os yw'n bodloni'r holl 
amodau isod: 
 

(a) bod y buddsoddiad yn cael ei wneud mewn sterling a bod unrhyw 
daliadau neu ad-daliadau mewn cysylltiad â'r buddsoddiad yn daladwy 
mewn sterling yn unig; 

 
(b) nad yw'r buddsoddiad yn un tymor hir (fel y'i diffinnir ym mharagraff 

2.4); 
 

(c) nad yw gwneud y buddsoddiad yn cael ei ddiffinio'n wariant cyfalaf yn 
rhinwedd 20(1)(d) o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a 
Chyfrifyddu) (Cymru) 2003 [OS 3239 fel y'i diwygiwyd]; 

 



(d) bod y buddsoddiad yn cael ei wneud gyda chorff neu gynllun 
buddsoddi o ansawdd credyd uchel (gweler paragraff 5.2); neu gydag 
un o'r cyrff a ganlyn yn y sector cyhoeddus: 

(i) Llywodraeth y Deyrnas Unedig  
(ii) awdurdod lleol yng Nghymru neu Loegr (fel y'i diffinir yn 

adran 23 o Ddeddf 2003) neu gorff tebyg yn yr Alban neu 
yng Ngogledd Iwerddon 

(iii) cyngor plwyf neu gyngor cymuned.  
 

5.2 At ddibenion paragraff 5.1(d), mae Gweinidogion Cymru yn argymell y 
dylai'r Strategaeth ddiffinio ansawdd credyd uchel (a lle y bo'r diffiniad hwn 
yn cyfeirio at statws credyd, mae paragraff 6.1 yn berthnasol) 
 
Buddsoddiadau amhenodedig 
 
5.3 O ran buddsoddiadau amhenodedig (h.y. y rheini nad ydynt yn bodloni'r 
diffiniad ym mharagraff 5.1), mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai'r 
Strategaeth: 
 

(a) rhestru'r gweithdrefnau ar gyfer penderfynu pa gategorïau o’r cyfryw 
fuddsoddiadau y byddai'n ddarbodus eu defnyddio (a lle y bo'r 
gweithdrefnau hyn yn cynnwys defnyddio statws credyd, mae paragraff 
6.1 yn berthnasol); 

 
(b) nodi pa gategorïau o’r cyfryw fuddsoddiadau y nodwyd hyd yma eu bod 

yn rhai darbodus i'w defnyddio yn ystod y flwyddyn ariannol; ac 
 

(c) pennu'r uchafswm y ceir ei gadw ym mhob categori a nodwyd ar 
unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ariannol a phennu'r cyfanswm y ceir 
ei gadw mewn buddsoddiadau amhenodedig (gan ddiffinio'r 
uchafsymiau a'r cyfansymiau hyn naill ai drwy eu mynegi fel swm o 
arian neu fel canran o gyfanswm buddsoddiadau'r awdurdod lleol, neu'r 
naill neu'r llall ohonynt). 

 
(6) Y RISG SY'N GYSYLLTIEDIG Â BUDDSODDIADAU 
 
Asesu risg 
 
6.1 Mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai'r Strategaeth nodi sut y 
bydd yr awdurdod yn asesu'r risg o wneud colledion ar fuddsoddiadau, gan 
sicrhau, yn benodol, bod y materion a ganlyn yn glir:  
 

(a) i ba raddau, os o gwbl, y mae'n seilio'r broses asesu risg ar 
wybodaeth am statws credyd a gyhoeddir gan neu neu fwy o 
asiantaethau statws credyd;  
 
(b) os defnyddir gwybodaeth am statws credyd, pa mor aml y mae 
statws credyd yn cael ei fonitro a pha gamau sydd i'w cymryd os bydd 
y statws yn newid; ac  
 



(c) pa ffynonellau eraill o wybodaeth am risg credyd a ddefnyddir, yn 
ychwanegol at statws credyd, neu yn ei le. 



 
Cynghorwyr rheoli trysorlys 
 
6.2 Mae  Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai'r Strategaeth nodi: 
 

(a) a yw'r awdurdod yn defnyddio cynghorwyr allanol sy'n cynnig 
gwybodaeth, cyngor neu gymorth mewn perthynas â buddsoddi, ac os 
ydyw, sut y mae'n eu defnyddio; a 
  
(b) sut y mae'r awdurdod yn monitro ac yn cynnal ansawdd unrhyw 
wasanaeth o'r fath.   

 
Hyfforddiant ar fuddsoddi 
 
6.3 Mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai'r Strategaeth amlinellu pa 
broses y bwriedir ei mabwysiadu er mwyn adolygu a mynd i'r afael â'r 
anghenion sydd gan staff rheoli trysorlys yr awdurdod o ran hyfforddiant ym 
maes rheoli buddsoddiadau.  
 
Buddsoddi arian a fenthycir cyn bod ei angen 
 
6.4 Mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai'r Strategaeth amlinellu 
polisïau'r awdurdod ar fuddsoddi arian a fenthycir cyn bod ei angen. Dylai'r 
datganiad hwn nodi unrhyw gamau i reoli maint buddsoddiadau o'r fath, gan 
gynnwys unrhyw derfynau ar (a) y symiau a fenthycir a (b) faint o amser y 
caniateir iddo /a gaiff fynd heibio rhwng benthyca'r arian a'i wario. Dylai'r 
datganiad nodi hefyd sut y bwriedir rheoli'r risg sy'n gysylltiedig â benthyca o'r 
fath, gan gynnwys pwyso a mesur y risg o wneud colledion ar fuddsoddiadau 
o'i chymharu â'r risg o orfod talu cyfraddau llog uwch os gohirir unrhyw 
fenthyciadau.  
 
(7) HYLIFEDD BUDDSODDIADAU 
 
7.1 Mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai'r  Strategaeth nodi'r 
gweithdrefnau ar gyfer penderfynu ar y cyfnodau hwyaf y ceir yn ddarbodus 
ymrwymo arian ar eu cyfer. 
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