
Cronfa Fenthyca Gylchol ar gyfer Cynlluniau Tai dan arweiniad y Gymuned – Cyfalaf 

Trafodiadau Ariannol  

 

1. Crynodeb 

 

Y rhwystr mwyaf sy’n wynebu pobl sy’n dymuno datblygu Tai dan arweiniad y Gymuned (CLH) yng 

Nghymru yw mynediad at gyllid priodol, gan gynnwys cyllid cyn datblygu, caffael tir, benthyciadau 

sicredig a grantiau ymyrraeth ar gyfer tai fforddiadwy (os nad ydynt yn datblygu gyda phartner sy’n 

Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (RSL)).  

Byddai creu cronfa fenthyca gylchol (y Gronfa) gan ddefnyddio cyfalaf trafodiadau ariannol yn 

galluogi’r piblinellau o grwpiau sy’n bodoli eisoes i wneud cynnydd ar eu cynlluniau, ac yn helpu i 

ddatblygu mudiad tai dan arweiniad y Gymuned ffyniannus ledled Cymru. 

Byddai’r Gronfa yn galluogi’r mudiad CLH i gynyddu’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy ychwanegol, 

manteisio i’r eithaf ar fuddion cymdeithasol ac economaidd datblygu a’u cadw’n lleol, ac i gynnal y 

seilwaith o gymorth proffesiynol ymroddedig (achrededig) dan arweiniad y gymuned sy’n bodoli yng 

Nghymru. 

Byddai’r Gronfa yn cyflwyno gwerth presennol net cadarnhaol cyffredinol i unrhyw gyllid gan 

Lywodraeth Cymru. 

 

2. Cwmpasu. 

 

Cynhaliwyd astudiaeth i gwmpasu’r defnydd o Gyfalaf Trafodiadau Ariannol i greu cronfa fenthyca 

gylchol er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy a gyflenwir gan dai dan arweiniad cwmnïau 

cydweithredol a chymunedau drwy fynd i’r afael â’r prif rwystrau ariannol. 

Mae datblygu cartrefi newydd yn weithgarwch cyfalaf dwys, sydd angen swm sylweddol o adnoddau 

a buddsoddiad ariannol ymlaen llaw, ac sy’n aml yn cyflwyno heriau i fusnesau sefydledig â llawer o 

gyfalaf. Mae grwpiau Tai dan arweiniad y Gymuned (CLH) yn wynebu amrediad o anghenion a heriau 

cyllido ychwanegol, sy’n dangos bod llawer o grwpiau’n gymharol newydd, heb lawer o brofiad 

blaenorol a heb ddigon o gyfalaf, efallai am nad oes ganddynt asedau sylweddol, cyfalaf ecwiti neu 

ffrydiau incwm eraill y gellir manteisio arnynt. 

Serch yr heriau hyn, mae CLH o bob math yn llwyddo i wneud cyfraniad ychwanegol fwyfwy pwysig 

at gyflenwad tai newydd mewn ardaloedd lle mae llawer o’r rhwystrau i gyflenwi wedi cael sylw. Un 

o’r rhwystrau mwyaf arwyddocaol yw’r gallu i gael gafael ar gyllid sydd wedi’i brisio a’i strwythuro’n 

briodol drwy’r broses ddatblygu. 

Yn ôl dadansoddiad o’r dirwedd gyllido bresennol, mae nifer o rwystrau allweddol yn wynebu 

grwpiau yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Prinder cyllid grant/cyfalaf risg ar gyfer talu am gostau cyn datblygu ymlaen llaw megis 

chwiliadau safle, arfarniadau datblygu ac ymgymryd â cheisiadau cynllunio; 

 Prinder cyllid pwrpasol ar gyfer caffael tir, yn benodol, i alluogi grwpiau i gael gafael ar dir 

nad yw’n dir cyhoeddus; 



 Marchnad fechan ar gyfer benthyciadau sicredig, gyda grwpiau’n gorfod dibynnu’n aml ar 

nifer bychan o fenthycwyr cymdeithasol arbenigol; 

 Diffyg llwybr ariannol sengl, gyda grwpiau’n dibynnu ar wneud ceisiadau lluosog i nifer o 

wahanol gyllidwyr; 

 Dim grant ar gael i grwpiau sydd eisiau darparu tai fforddiadwy ond nad ydynt yn 

landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. 

 

Mae effaith y rhwystrau ariannol hyn yn sylweddol, ac yn aml, y rhain yw’r prif rwystrau i alluogi 

grwpiau uchel eu cymhelliant i ddarparu’r tai fforddiadwy y mae arnyn nhw eu heisiau yn eu hardal 

leol. Er mwyn cyflawni cynlluniau, caiff grwpiau eu gorfodi’n aml i fynd i bartneriaeth â mudiadau, ac 

mewn llawer o achosion, mae hyn yn lleihau’r buddion a gedwir yn lleol gan y gymuned ac yn rhoi 

fforddiadwyedd yr unedau a ddarperir o dan anfantais. 

 

3. Mynd i’r afael â’r Heriau  

 

Cynigiwn y dylai Llywodraeth Cymru gefnogi’r syniad o greu cronfa fenthyca gylchol (y Gronfa). 

Byddai gweledigaeth y Gronfa fel a ganlyn: 

 Cynyddu’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy ychwanegol ledled Cymru a ddarperir gan grwpiau 

Tai dan arweiniad y Gymuned drwy fynd i’r afael â’r prif rwystrau ariannol sy’n wynebu’r 

grwpiau. 

 Cynorthwyo grwpiau i fanteisio i’r eithaf ar fuddion datblygu cymdeithasol ac economaidd a 

chadw’r rhain yn lleol, drwy ganiatau i grwpiau gyflawni cynlluniau’n annibynnol ac ar y gost 

leiaf bosibl. 

 Cryfhau’r seilwaith ymledol o gymorth ymroddedig proffesiynol dan arweiniad y gymuned 

sy’n bodoli yng Nghymru. 

 Darparu cyllid ar ffurf sy’n diogelu’r cyfalaf dros oes y Gronfa ac sy’n cyflwyno gwerth 

presennol net cadarnhaol cyffredinol i unrhyw gyllid gan Lywodraeth Cymru. 

 

Bydd y gronfa yn ceisio cynnig cyllid i Grwpiau ar dri phwynt penodol o’u taith ddatblygu er mwyn 

mynd i’r afael â’r prif heriau cyllido sy’n codi i grwpiau heb ddigon o gyfalaf, ochr yn ochr ag 

absenoldeb lefelau grant arwyddocaol a chyfalaf risg/ecwiti a brisiwyd yn briodol. Datblygwyd y 

Gronfa gyda’r nod o fynd i’r afael â’r bylchau yn y dirwedd gyllido sy’n bodoli eisoes, felly byddai’n 

ceisio gweithio gydag uwch-fenthycwyr banc presennol a chyllidwyr eraill i sicrhau bod natur y cyllid 

a gynigir yn gefnogol ac nad yw’n rhoi cynigion cyfredol yn y cysgod. 

 

4. Y Gronfa  

 

Bydd y Gronfa yn ceisio cynnig y benthyciadau canlynol: 

1. Benthyciadau Cyn Datblygu: Bydd y rhain ar gael i grwpiau i dalu am y costau proffesiynol sy’n 

gysylltiedig â datblygu arfarniadau safle, cadarnhau opsiwn ar dir, cyflwyno ceisiadau cynllunio a 

chafael gafael ar gontractwyr. Bydd y benthyciadau hyn yn ansicredig a byddai’r ad-daliad yn 

ddibynnol ar ganlyniad – byddai’r Gronfa’n dileu benthyciadau pe bai cynllun grŵp yn 



aflwyddiannus, heb effeithio ar unrhyw asedau y tu allan i brosiect sy’n eiddo i’r grŵp. Byddai llog yn 

cael ei godi ar gyfradd sefydlog enwol. Byddai’r ad-daliad yn ddyledus pan fyddai’r datblygiad 

terfynol yn cael ei werthu/ailgyllido yn llwyddiannus. 

2. Benthyciadau Datblygu: Bydd y rhain ar gael i grwpiau i dalu am y diffyg cyllid gan ddarparwyr 

cyllid datblygu. Gellir defnyddio’r benthyciadau i brynu safleoedd neu dalu am gostau adeiladu na 

chafodd eu talu’n llawn gan uwch-gyllid datblygu. Byddai’r benthyciadau yn cael eu sicrhau drwy ail 

arwystl ar dir/datblygiad. Byddai’r llog yn cronni ar gyfradd sefydlog a osodir ar bremiwm bychan i’r 

uwch-fenthyciwr, gyda’r llog yn cael ei dalu pan fyddai’r datblygiad terfynol yn cael ei werthu/ail-

gyllido yn llwyddiannus. 

3. Cyllid morgais hirdymor: Bydd y benthyciadau hyn yn cael eu cynnig i grwpiau fel ffynhonnell o 

gyllid hirdymor ac yn pontio’r bwlch rhwng prisiadau safle a’r benthyciad mwyaf mewn cymhariaeth 

â gwerth gan uwch-fenthycwyr morgais, unwaith y bydd y datblygiad wedi’i gwblhau. Byddai’r 

benthyciadau’n ael eu sicrhau ar yr eiddo gydag ail arwystl. Byddai llog yn cael ei godi ar gyfradd 

sefydlog, gyda phremiwm bychan i’r uwch-fenthycwr, a’i dalu’n flynyddol. Byddai’r prif gyllid yn cael 

ei ad-dalu dros gyfnod o hyd at 30 o flynyddoedd yn unol ag amserlen amorteiddio gytunedig. 

O ran cynlluniau sydd y tu allan i feini prawf uwch-fenthycwyr morgais (o bosibl oherwydd maint, 

lleoliad neu natur unigryw'r cynllun), byddai’r Gronfa yn ystyried cynnig uwch-fenthyciad arwystl 

cyntaf llawn mewn cymhariaeth â gwerth. Byddai’r gronfa yn ceisio diogelu gwerth y cyfalaf 

cyffredinol dros oes y Gronfa, gan ddefnyddio’r llog a enillwyd i dalu am gostau sy’n gysylltiedig â 

dyledion gwael a gweinyddu’r cynllun. 

 

5. Math o Dai 

 

Bydd y Gronfa yn canolbwyntio ar ddatblygu tai preswyl fforddiadwy. Bydd y Gronfa yn ceisio 

cefnogi amrediad eang o ddeiliadaethau posibl a mathau posibl o dai sy’n diwallu angen lleol y gellir 

ei ddangos. 

Bydd y Gronfa yn rhoi cyllid i Grwpiau CLH cymwys sy’n targedu datblygiadau sy’n bodloni’r amodau 

canlynol: 

 Tai sy’n diwallu angen lleol am dai y gellir ei ddangos; 

 Tai fforddiadwy. Bydd angen i grwpiau ddangos mai nod eu datblygiad tai yw darparu 

cartrefi sy’n fforddiadwy, naill ai mewn perthynas â’r gymuned leol a’r unigolion sydd angen 

tai, neu mewn perthynas â pholisi cynllunio lleol; 

 Dylai’r dyraniad o dai fforddiadwy anelu at fynd uwchlaw’r hyn sydd ei angen o dan bolisïau 

cynllunio lleol safonol neu os nad yw’r rhain yn bodoli, o leiaf yr uchafswm o naill ai 40% o’r 

unedau neu 40% o’r ystafelloedd gwely y gellir byw ynddynt; 

 Pan na fydd y datblygiad yn gallu cyflawni’r targed o ran lefelau fforddiadwy, rhaid cael sail 

resymegol economaidd a chymdeithasol eglur dros y datblygiad a chyfleu’r effaith 

gymdeithasol a’r amcanion elusennol ychwanegol y bydd y datblygiad yn ei gyflawni mewn 

perthynas â meincnod datblygiad nodweddiadol yn y farchnad breifat o fewn cyd-destun 

lleol cyfwerth; 

 Bydd y Gronfa’n cefnogi datblygiadau ag elfen o ddatblygu cymysg (tai marchnad ochr yn 

ochr â thai fforddiadwy) os yw’r elfen farchnad yn cael ei defnyddio i wrthbwyso’r 

fforddiadwyedd. 



 

6. Rheoli a Modelu’r Gronfa  

Gallai’r Gronfa gael ei rheoli gan Fanc Datblygu Cymru a byddai’n hunangyllidol.  

Mae dwy set o fodelu ariannol wedi’u datblygu i ddangos penllanw cronnol y buddsoddiad y byddai 

ei angen, pwynt adennill costau’r Gronfa a nifer posibl o dai a allai gael eu datblygu.  

 

1. Model Sylfaenol 

Yr angen ar gyfer penllanw cronnol y cyllid Blwyddyn 5 = £12,650,000 (uchafswm y cyfalaf 

trafodiadau ariannol y byddai ei angen) 

Penllanw cronnol y llif arian gweithredu Blwyddyn 13 (dyddiad talu’n ôl ar gyfer cyfalaf gweithio)  

Nifer posibl o dai a allai gael eu cyflenwi 253 

 

2. Model ariannol estynedig (opsiwn dewisol) 

Yr angen ar gyfer penllanw cronnol y cyllid Blwyddyn 19 = £25,000,000 (uchafswm y cyfalaf 

trafodiadau ariannol y byddai ei angen) 

Penllanw cronnol y llif arian gweithredu Blwyddyn 15 (dyddiad talu’n ôl ar gyfer cyfalaf gweithio) 

Nifer posibl o dai a allai gael eu cyflenwi 1200. 

 

Awdur Jocelle Lovell – Pennaeth dros dro Cymunedau Cynhwysol – Canolfan Cydweithredol Cymru 

mewn partneriaeth â Tim Rothery o Structured Solutions Ltd. 

Cyflawnwyd y gwaith cwmpasu gan Tim Rothery o Structured Solutions Ltd a Chanolfan 

Cydweithredol Cymru.   
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