
Cyngor Cymuned Nantglyn Community Council

Strategaeth Fuddsoddi 2022-23

Cefndir

Mae’n ofynnol i bob cyngor cymuned roi sylw dyledus i ganllawiau ar fuddsoddiadau a gyhoeddwyd1

gan Lywodraeth Cymru. Mae'r canllawiau yn berthnasol i bob Cyngor Cymuned gan gynnwys

Cynghorau llai fel Nantglyn.

Mae'r canllawiau yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor

∙ Roi blaenoriaeth i hylifedd (liquidity) a sicrwydd yn hytrach na cynyrch (yield) ar gyfer unrhyw

fuddsoddiadau y mae'r Cyngor yn eu gwneud.

∙ Cytuno ar ei Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol cyn dechrau’r flwyddyn ariannol

∙ Cytuno ar derfynau priodol ar gyfer pob categori o fuddsoddiadau y mae’n bwriadu eu

cyflawni

∙ Sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau yn Sterling

Cyngor Cymuned Nantglyn Polisi Buddsoddi

Mae’r Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi’n ddarbodus unrhyw arian dros ben y mae’n dal

ar ran y gymuned.

Wrth wneud penderfyniadau buddsoddi, bydd y Cyngor yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cynulliad

Cymru ac yn blaenoriaethu hylifedd a sicrwydd dros gynnyrch.

O ystyried y symiau i'w buddsoddi, ni fydd y Cyngor yn cyflogi ymgynghorwyr Rheoli'r Trysorlys.

Bydd yr holl fuddsoddiadau a wneir gan y Cyngor mewn Sterling

Ni fydd y Cyngor yn benthyca arian at ddiben buddsoddi neu fenthyca i eraill ar elw.

Ni fydd y Cyngor yn buddsoddi gyda sefydliadau y gwyddys eu bod yn cefnogi sefydliadau ag arferion

anfoesegol megis llafur plant neu llafur gorfodol, datgoedwigo, creulondeb i anifeiliaid, diystyru

iechyd a diogelwch, cydraddoldeb neu reoliadau amgylcheddol.

O ystyried y symiau i'w buddsoddi a'r gwarged tebygol ar gyfrif Derbyniadau a Thaliadau'r Cyngor,

dim ond yng nghyfrifon tymor byr, mynediad byr (llai na chwe mis o rybudd) sefydliadau ariannol

sydd â statws credyd BBB neu uwch y bydd y Cyngor yn buddsoddi ei wargedion.

Yn amodol ar yr uchod, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau'r elw mwyaf posibl ar ei fuddsoddiadau

Bydd y Cyngor yn adolygu'r strategaeth hon yn flynyddol.

Mabwysiadwyd y polisi hwn gan y Cyngor ar 2 Mawrth 2022

1https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-11/statutory-guidance-on-local-government-investmen
ts.pdf

http://wales.gov.uk/docs/dsjlg/publications/localgov/100426investguideen.pdf

