
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth yw’r beic drutaf y gallaf ei gael 

drwy’r cynllun Beicio i’r Gwaith? 

Mae’r Cyngor yn cynnig cynllun Beicio i’r 

Gwaith o dan Drwydded Grŵp gan y 

Swyddfa Masnachu Teg. Yn unol â’r 

drwydded honno mae modd benthyg offer 

gwerth hyd at £1,000 gan gynnwys TAW. 

 

Oes modd defnyddio Llythyr Casglu i gael 

beic ar gyfer perthynas, partner neu 

ffrind? 

Nac oes. Rhaid mai chi sy’n defnyddio’r 

beic, ac yn bennaf ar gyfer teithio i’r 

gwaith. Er enghraifft, mynd o’r tŷ i’r lle 

gwaith, neu ran o’r ffordd (i orsaf 

reilffordd, efallai), neu fynd o un lle gwaith 

i’r llall. 

 

Beth fydd yn digwydd ar y diwedd? 

Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau eich bod 

yn arbed cymaint o arian â phosib drwy’r 

cynllun. Ar ddiwedd y cyfnod benthyca 

gallai’r Cyngor gynnig eich bod chi’n dod 

yn berchen ar y beic. Wrth i’r Cyngor 

drosglwyddo’r beic i chi byddwch yn cael 

budd mewn da, ac mae’n rhaid talu treth 

arno. Mae ffurflen P11D yn eich galluogi i 

dalu’r dreth a gwneud y gorau o’r 

arbedion, ac wrth roi’r swm ar y ffurflen ni 

fyddwch ond yn talu treth ar werth y beic 

ar y farchnad, yn unol â Chanllawiau Cyllid 

a Thollau. 

 

Pwy sydd biau’r beic?  

Yn ôl y ddeddfwriaeth sy’n rheoli cynlluniau 

beicio i’r gwaith, mae’n rhaid i’r Cyngor fod 

yn berchen ar y beic. Pe byddech chi â’r hawl 

awtomatig i fod piau’r beic ar ddiwedd y 

Cytundeb, ni fyddai modd hawlio’r eithriad 

o’r dreth. Felly, mae’r cynllun beicio i’r 

gwaith yn debyg iawn i fenthyciad: yn 

dechnegol, mae’r Cyngor yn rhoi’r beic ar 

fenthyg i chi am gyfnod penodol o amser. Er 

na fyddech chi’n berchen ar y beic fel y 

cyfryw, chi fyddai â gofal drosto a’r hawl i 

wneud fel y mynnoch gydag ef, ar yr amod 

eich bod yn ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer 

beicio i’r gwaith. 

 

Alla i ddewis mwy nag un beic? 

Nid ar hyn o bryd. 

 

Beth os oes gen i feic yn barod – pam fyddai 

eisiau un newydd arnaf? 

Gallwch ddal i ddefnyddio’ch hen feic. Wrth 

ichi ddechrau beicio mwy mae’n bosib y 

byddwch yn dymuno cael beic â gwell partiau 

fel y gallwch reidio’n fwy effeithlon. Efallai 

hefyd y byddwch yn dod i’r gwaith ryw ffordd 

wahanol yn y gaeaf, lle byddai beic gwahanol 

yn fwy addas. 

Cwestiynau Cyffredin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbyn pryd mae’n rhaid imi wneud cais? 

Mae gennych tan 31 Rhagfyr i wneud cais i 

gymryd rhan yn y cynllun. Gall gymryd tua 

phedair wythnos i wneud yr holl drefniadau a 

chael y Llythyr Casglu, felly pam na ewch chi ati’n 

awr i wneud cais, rhag ofn ichi golli’r cyfle? 

 

A fydd y Cyfarwyddwyr yn medru cael gwell 

beiciau, neu fwy ohonynt? 

Na fyddant. O dan reolau’r cynllun Beicio i’r 

Gwaith ni ellir cynnig gwell telerau i rai pobl ac 

nid eraill. 

 

A fydd yr aberth cyflog yn effeithio ar fy mudd-

daliadau? 

Mae’n bosib, ond bach iawn fydd unrhyw effaith 

fel arfer. Serch hynny, mae’n rhaid ichi ddeall y 

goblygiadau o ran talu llai o dreth ac Yswiriant 

Gwladol, a derbyn cyflog wedi’i ostwng. Byddai’n 

syniad da ichi gael cyngor gan rywun proffesiynol 

os oes gennych chi unrhyw bryderon, neu i gael 

mwy o wybodaeth. 

 

Os rwy’n penderfynu peidio â chymryd rhan am 

y tro, a fydd modd imi ymuno rywbryd arall?  

Mae’r Cyngor yn bwriadu cynnig y cynllun eto’r 

flwyddyn nesaf, rhwng 1 Mai a 30 Mehefin.  

 

Ble alla i brynu fy meic a’r offer? 

Halfords sydd â’r amrywiaeth fwyaf o feiciau 

ac offer beicio. Ewch i weld yr holl feiciau sydd 

ar gael  

/ yn un o’n 465 o siopau 

/ www.halfords.com 

/ yn un o’r 700 a mwy o siopau annibynnol sy’n 

bartneriaid 

Ffoniwch 0345 5046444 i gael manylion y 

siopau sydd yn eich ardal chi. 

Os byddwch chi’n dal yn methu dod o hyd i’r 

beic iawn, ffoniwch Halfords a bydd y tîm 

Beicio i’r Gwaith yn medru trafod eich 

anghenion ac awgrymu beiciau addas. 

 

Beth os caiff fy meic ei ddwyn / ei ddifrodi ar 

ddamwain? 

Byddai’n syniad da ichi gael yswiriant penodol, 

neu sicrhau fod y beic yn dod o dan bolisi 

cynnwys eich cartref. Os bydd eich polisi’n 

cynnwys y beic, mae’n rhaid ichi roi gwybod i’r 

cwmni yswiriant mai’r Cyngor sy’n berchen 

arno. Bydd dal yn rhaid gwneud y taliadau bob 

mis os byddwch yn colli’r beic neu os caiff ei 

ddifrodi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth alla i ei brynu? 

Mae modd cael beiciau ac offer beicio. O ran y 

dreth gall ‘beic’ fod â dwy, tair, pedair olwyn 

neu fwy, heb fod yn ‘gerbyd modur’ fel y 

diffinnir yn adran 192(1) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 

1988 (Pennod 52). Gallwch brynu beic pedlo 

gyda gyriant trydan drwy’r cynllun. Nid yw’r 

ddeddfwriaeth yn diffinio beth yn union yw 

offer beicio, a dylid defnyddio synnwyr cyffredin 

yn hyn o beth. Mae modd prynu helmedau beic 

sy’n cydymffurfio â Safon Ewropeaidd EN 1078,  

/ Clychau  

/ Cyrn  

/ Goleuadau a dynamos  

/ Drychau a gardiau olwynion  

/ Clipiau trywsusau 

/ Gorchuddion dillad 

/ Basgedi  

/ Fframiau a gwregysau i gludo bagiau’n ddiogel  

/ Cloeon a chadwyni i gadw’r beic yn ddiogel  

/ Pympiau  

/ Pecynnau trwsio pynjar, offer a glud i wneud 

mân waith trwsio  

/ Dillad adlewyrchol  

/ Adlewyrchwyr gwyn i du blaen y beic ac 

adlewyrchwyr i’r sbôcs 

Beth os fydda i’n gadael fy swydd yn gynnar 

neu’n colli fy ngwaith? 

Os byddwch chi’n gadael cyn diwedd y cyfnod 

benthyca, bydd yn rhaid ichi dalu’r swm sy’n 

weddill i’r Cyngor ac fe dynnir hwn o’ch cyflog 

net terfynol. Wedyn gallwch ddal i ddefnyddio’r 

beic heb dalu mwy hyd oni ddaw’r cyfnod 

benthyca i ben, ac yna gallai’r Cyngor gynnig y 

cyfle ichi brynu’r beic am ei werth ar y farchnad. 

Fodd bynnag, bydd y trosglwyddiad hwnnw’n 

dod o dan gytundeb ar wahân nad yw’n 

gysylltiedig o gwbl â’r Cytundeb Benthyca a 

lofnodir fel rhan o’r cynllun hwn. 

 

Pryd alla i nôl fy meic? 

Os ydi’r beic ar gael gan Halfords / siop 

annibynnol sy’n bartner, ewch yno â’ch Llythyr 

Casglu a dangos rhyw fath o brawf adnabod.  

Os nad yw’r beic ar gael, gallwch ofyn i’r siop ei 

archebu. Yna bydd mecanig cymwys yn rhoi’r 

beic at ei gilydd ac yn ei archwilio fel y bydd yn 

barod ichi ei reidio o’r siop. 

 

Beth os na fedra i ddod o hyd i siop, fydda i’n 

colli’r cyfle?  

Na fyddwch, byddwch chi’n dal yn medru cymryd 

rhan. Os na fedrwch chi ddod o hyd i siop 

Halfords / siop annibynnol sy’n bartner yn agos 

i’ch cartref neu’r gwaith, ffoniwch 0345 5046444 

a bydd Halfords yn medru anfon y beic atoch. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Beth os na fydda i’n defnyddio’r beic ar 

gyfer teithio i’r gwaith ar ôl ymuno â’r 

cynllun? 

Ni fyddwch mwyach yn medru elwa ar yr 

eithriad o’r dreth. Mewn achosion fel hyn 

bydd adain y gyflogres yn gwneud 

trefniadau i dynnu’r taliadau sy’n weddill 

o’ch cyflog net, hynny yw, ar ôl tynnu 

treth ac Yswiriant Gwladol. Nid oes modd 

ichi roi’r beic yn ôl ac atal y taliadau. 

 

Dim ond newydd ddechrau gweithio i’r 

Cyngor ydw i. Alla i gymryd rhan?  

Mae’n rhaid ichi fod wedi cwblhau’r 

cyfnod prawf o chwe mis cyn medru 

gwneud cais. 

 

 

Alla i gymryd rhan yn y cynllun fwy nag 

unwaith?  

Nid oes dim byd yn eich atal rhag gwneud cais 

eto, ond gallai’r Cyngor benderfynu peidio â 

derbyn eich cais os na fydd eich Cyfnod 

Benthyg cyntaf wedi dod i ben.  

 

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y cynllun Beicio i’r 

Gwaith? 

Mae’r cynllun yn gweithio ar ei orau pan mae 

cymaint â phosib o bobl yn cymryd rhan, ac 

mae’r eithriad o’r dreth yn dibynnu ar y 

Cyngor yn rhoi’r cyfle i bob gweithiwr 

fanteisio ar y cyfle i fenthyg beic ac offer, heb 

eithrio unrhyw grwpiau o staff. 

I ymaelodi ewch i  

www.cycle2work.info  

a defnyddiwch y côd  

CEREDIGIONC2W. 

Am fwy o wybodaeth ewch i 

 www.cycle2work.info  

neu ffoniwch 0345 504 6444 
 

http://www.cycle2work.info/
http://www.cycle2work.info/

