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1.0 Cefndir a Chyd-destun 

1.1 Mae Aelodau Etholedig yn ymwybodol o ddau adroddiad a gyflwynwyd eisoes 
i’r Pwyllgor Gwaith ym mis Gorffennaf 2014 a Hydref 2014 ynghylch Deddf Tai 
(Cymru) 2014 ac yn benodol mewn perthynas â phrynu allan o’r system 
Cymhorthdal ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CCRT).   

 

1.2 Daethpwyd i gytundeb gyda Thrysorlys Ei Mawrhydi a Llywodraeth Cymru a 
fydd yn caniatáu i'r un ar ddeg o awdurdodau yng Nghymru sydd wedi cadw 
eu stoc dai i ddod allan o’r system cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai (CRT) a 
bod yn hunangyllidol o Ebrill 2015.  Mae’r swm i’w dalu ar gyfer dod allan o’r 
system wedi ei drafod hefyd. 

 
1.3 Mae dwy ran i'r cytundeb; yn gyntaf, bydd awdurdodau yn gorfod prynu eu 

ffordd allan o'r system cymhorthdal CRT trwy wneud taliad unwaith ac am 
byth i Drysorlys Ei Mawrhydi, yn ail bydd cyfyngiad ar awdurdodau o ran 
benthyciadau CRT. 

 
1.4 Bydd cyflwyno trefniadau hunangyllido o Ebrill 2015 yn rhoi adnoddau, 

anogaeth a chyfleon i awdurdodau ddarparu tai cyngor o safon dda ac sy’n 
cael eu rheoli’n dda.  Bydd hefyd yn golygu y gellir cynllunio ar gyfer y tymor 
hir gyda sicrwydd.  Bydd Awdurdodau Lleol yn medru cadw incwm o’r rhenti 
a’i ail-fuddsoddi’n lleol yn y cartrefi cyfredol ac mewn cyflenwad newydd fel 
sy’n briodol.  Bydd yr awdurdodau lleol hefyd mewn gwell sefyllfa i 
gynorthwyo gyda mynd i’r afael â thlodi a sicrhau swyddi a thwf. 

 
1.5 Bydd hunangyllido yn rhoi mwy o gynaliadwyedd i’r Awdurdod Lleol ac yn 

darparu mwy o ryddid a hyblygrwydd o ran manteisio ar bob cyfle am dai 
cyngor a mwy o gyfrifoldeb ac atebolrwydd.  Bydd cyfrif CRT yr Awdurdod 
Lleol ar ei ennill yn ariannol oddeutu £765k y flwyddyn yn sgil talu llai o log ar 



y benthyciadau cyfredol.  Er mwyn gwneud hyn bydd angen i’r un ar ddeg o 
Awdurdodau Lleol arwyddo Cytundeb Gwirfoddol.  Gellir gweld mwy o 
wybodaeth am y Cytundeb Gwirfoddol yn rhannau 3 a 4 yr Adroddiad hwn.   

 

1.6 Ar ôl dod yn hunangyllidol bydd yr un ar ddeg o Awdurdodau yn medru:  
 

• cyflymu gwaith dan raglen Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC) i sicrhau 
y gellir ei gwblhau erbyn 2020 a’i gynnal i’r dyfodol.  O'r un ar ddeg, dim 
ond pedwar sydd wedi cyflawni’r rhaglen SATC a Chyngor Sir Ynys Môn 
yw un ohonynt; 
 

• mwy o fuddsoddiad yn y cartrefi cyfredol ac mewn adfywio cymunedau 
dros y tymor byr, canol a hir; 
 

• sicrhau bod tenantiaid yn cael budd o wasanaethau tai sy’n fwy effeithiol 
ac effeithlon; 
 

• cynyddu'r cyflenwad o gartrefi fforddiadwy newydd; 
 

• mwy o fuddsoddiad mewn ystod o flaenoriaethau lleol eraill a allai 
gynnwys gwella effeithlonrwydd ynni tai cyngor, adfywio stadau, ailfodelu 
cynlluniau tai gwarchod neu gynlluniau anghenion cyffredinol a phrynu 
cartrefi i gynyddu’r cyflenwad; 
 

• cymryd agwedd mwy tymor hir a gweithredu mwy fel busnes o ran y stoc 
dai a’r asedau cysylltiedig megis garejis, eiddo masnachol a thiroedd; 
 

• creu swyddi a chyfleon hyfforddi, a sicrhau mwy o fuddsoddiad yn yr 
economi leol.  

 
2.0 Cynnydd hyd yma 
 
2.1 Llywodraethiant 
 
2.1.1 Cenedlaethol 

Ar lefel genedlaethol mae’r prosiect CCRT yn adrodd yn uniongyrchol i'r 
Gweinidog ar gyfer Cymunedau a Mynd i'r Afael â Thlodi.  Sefydlwyd grŵp 
llywio a fydd yn gwneud argymhellion i’r Gweinidog ac mae pedair ffrwd waith 
hefyd yn gwneud argymhellion i'r Grŵp Llywio.  Cynrychiolir Cyngor Sir Ynys 
Môn ar y ffrwd waith Trafodion gan y Pennaeth y Gwasanaethau Tai a’r 
Rheolydd Cyfrifeg ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai.  Mae cynllun 
prosiect lefel uchel ynghlwm wrth yr Adroddiad hwn [atodiad 1]. 
 
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, pob un o’r un ar ddeg o 
Awdurdodau Lleol, Swyddfa Archwilio Cymru, Cymdeithas Tenantiaid Cymru, 
CIPFA a Llywodraeth Cymru oll wedi bod yn cydweithio’n sylweddol yn y 
maes hwn. 
 



2.1.2 Lleol 
Gan ddilyn fframwaith rheoli prosiect mewnol y Cyngor, sefydlwyd Bwrdd 
Prosiect a Grŵp Prosiect [gweithredol] a fydd yn adrodd i’r Bwrdd Rhaglen 
Ynys Ynni.  Bydd gwaith y Grŵp Prosiect a’r Bwrdd yn sicrhau bod yr holl 
drefniadau angenrheidiol wedi eu gwneud a bod y prosesau llywodraethiant 
mewnol wedi eu sefydlu er mwyn bwrw ymlaen gyda’r trafodion setlo a’r 
benthyciadau.  Yn ogystal â’r dogfennau prosiect corfforaethol, mae hyn yn 
cynnwys ystyried blaenoriaethau buddsoddi hunangyllidol, adolygiad o’r 
Strategaeth Rheoli Trysorlys, datblygu strategaeth rheoli asedau CRT, 
adroddiadau ar gyllidebau Cyfalaf a CRT gan gynnwys cyd-gronni dyledion, 
cael cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Sgriwtini a’r Pwyllgor Gwaith, sicrhau 
lefelau awdurdod a dirprwyo priodol ar y dyddiadau allweddol [hyd at ac yn 
cynnwys y dyddiad trosglwyddo], gofynion staffio i’r dyfodol, adnoddau staffio 
ac amserlenni i  arian glirio, trefniadau parhad busnes ac unrhyw systemau a 
phrosesau eraill sy’n briodol.  Mae’r map proses ar gyfer cyflawni hyn yn 
cynnwys oddeutu 90 o gamau a cerrig milltir. 

 

Ymgynghorwyd a chyfathrebwyd gyda thenantiaid a lesddeiliaid yn lleol trwy’r 
Newyddlen i Denantiaid a hefyd yn yr ymgynghoriad ar y Polisi Rhent a’r 
Taliadau Gwasanaeth sydd yn digwydd ar hyn o bryd.  Bydd dod â’r system 
cymhorthdal CRT i ben yn golygu mai incwm o’r rhenti fydd y prif ffynhonnell o 
incwm ar gyfer y CRT.  Bydd ymgysylltu gyda thenantiaid ynghylch sut i 
ddefnyddio’r incwm o’r rhent, safon y gwasanaethau tai a'r blaenoriaethau ar 
gyfer buddsoddi yn llawer pwysicach nag yn y gorffennol.  Dyna’r cyd-destun 
y tu ôl i gynnwys cwestiwn allweddol yn y broses ymgynghori sy’n digwydd ar 
hyn o bryd.  
 

Byddwn wedi ymgynghori gyda’r Aelodau Etholedig trwy seminar ‘Tai ar gyfer 
y Dyfodol’ ar 18 Tachwedd 2014 a thrwy adroddiadau i'r Pwyllgor Gwaith.  
Mae'r prosiect hefyd yn adrodd i’r Bwrdd Rhaglen Ynys Fenter.  Mae 
cydranddeiliaid allweddol eraill yn ymwybodol o’r bwriad trwy’r Bartneriaeth 
Tai newydd a sefydlwyd ar gyfer Ynys Môn. 

 

2.1.3 Llywodraethu i’r dyfodol 
Cyfrifoldeb yr Awdurdod yw penderfyniadau ar ddyledion CRT gan gynnwys 
sut y maent yn cael eu cyllido a’r buddsoddiadau.  Bydd argymhellion 
ynghylch ‘basged o fenthyciadau’ – sef math a chyfnod y benthyciadau y bydd 
eu hangen gan PWLB i gyllido ein cyfran o’r setliad yn cael eu cofnodi yn y 
Cynllun Busnes ar gyfer y CRT ac yn Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor. 

2.2 Ar ôl Ebrill 2015, bydd angen i dai cyngor hunangyllidol weithredu yn llawer 
mwy fel cymdeithasau tai.  Dan brif ddeddfwriaeth, bydd raid i’r Cyngor 
barhau i gynnal Cyfrif Refeniw Tai statudol a phwrpasol ac i gadw cyfrif o 
incwm a gwariant ar dai cyngor ar wahân i incwm a gwariant dan Gronfa'r 
Cyngor. 



2.3 Mae'r cynllun busnes ar gyfer CRT yn fodel ariannol o incwm, gwariant a 
dyled ar gyfer y 30 blynedd nesaf, gyda modelu manylach am y 5 mlynedd 
cyntaf.  Mae’n darparu fframwaith cynllunio strategol a bydd yn canolbwyntio 
llawer mwy ar gynllunio gwasanaethau a chynllunio ariannol, monitro cynnydd 
a rheoli risg pan fydd trefniadau hunangyllido yn cael eu cyflwyno.  Bydd y 
cynllun busnes yn golygu y gellir caffael a chynllunio’n well a bydd yn rhoi 
mwy o sicrwydd i denantiaid a thrigolion ynghylch pa fuddsoddiad sy’n cael ei 
wneud yn lle a pha bryd. 

2.4 Bydd angen ystyried a fydd angen cryfhau’r trefniadau llywodraethu cyfredol 
ar gyfer y CRT i ymateb i’r newidiadau sylweddol yn sgil hunangyllido.  Er 
enghraifft, sefydlu Panel neu ‘Fwrdd’ Strategol ar gyfer y CRT neu gryfhau’r 
cyswllt rhwng y Panel Tenantiaid a’r Pwyllgor Sgriwtini i oruchwylio'r cynllun 
busnes ar gyfer CRT a’i argymell i’r Pwyllgor Gwaith ar gyfer ei gymeradwyo.  
Bydd angen adolygu’r trefniadau monitro ar gyfer y CRT hefyd o gofio’r 
posibilrwydd o lefelau uwch o risg sy’n gysylltiedig â hunangyllido.  Er 
enghraifft, efallai y bydd angen monitro yn chwarterol neu’n fisol yn y 
blynyddoedd cyntaf. 

3.0 Ymadael o’r system CCRT: Y Cytundeb gyda Trysorlys Ei Mawrhydi 
 
3.1  Mae’r cytundeb gyda Thrysorlys Ei Mawrhydi, fydd yn caniatáu i awdurdodau 

ymadael o’r system CCRT a dod yn hunan-gyllidol o Ebrill 2015 yn cynnwys dwy 
ran :- 

 
3.1.1 Yn gyntaf, mae angen i’r 11 awdurdod sy’n cadw stoc brynu eu hunain allan o’r   

CCRT cyfredol.  Mae’r cytundeb yn seiliedig ar daliadau llog £40 miliwn fydd yn 
dod yn lle’r taliad cymhorthdal negyddol presennol o £73 miliwn.  Bydd y llog 
£40 miliwn yn cael ei drosi yn lwmp swm prynu allan (gwerth setlo) ychydig 
amser cyn y dyddiad setlo a gytunwyd a bydd angen i awdurdodau gymryd 
benthyciadau allan gyda’r BBGC i ariannu’r prynu-allan.  Bydd hyn yn golygu y 
bydd yr holl awdurdodau mewn gwell sefyllfa yn sgil hunan-gyllido. 

 
3.1.2 Yr ail ran o’r cytundeb yw bod Trysorlys Ei Mawrhydi angen i gap benthyca tai  

gael ei osod ar gyfer pob un o’r 11 awdurdod.  Cytunwyd ar gap benthyca o 
£1.85 biliwn gyda Thrysorlys Ei Mawrhydi ym Mehefin 2013.  Mae’r cap yn 
cynnwys yr Angen Cyllid Cyfalaf Cyfrif Refeniw Tai (CRT ACC) a’r gwerth setlo a 
amcangyfrifwyd.  Mae hyn yn gadael hyblygrwydd posibl ar gyfer benthyciad o 
£471 miliwn i awdurdodau gyfarfod ag ymrwymiadau eu cynllun busnes.  Mae’r 
holl ffigyrau a amcangyfrifwyd yn rhai all newid oherwydd bydd yn rhaid i’r CRT 
ACC gael ei ddiweddaru a bydd y gwerth setlo yn seiliedig ar y cyfraddau llog 
fydd yn bodoli ar y pryd pan gaiff y £40 miliwn ei drosi yn werth setlo prynu-allan. 

 



3.3 Pe bai’r ffigyrau’n newid yn sylweddol mae’n bosibl y bydd yr hyblygrwydd hwn 
yn cael ei ostwng yn is na’r £471 miliwn.  Pe bai’r swm y mae angen i’r 
Awdurdodau Tai Lleol ei fenthyca yn fwy na’r lle wrth gefn, er mwyn diogelu 
buddsoddiad yn SATC, y peth cyntaf a wneir fydd lleihau’r benthyciad sydd ar 
gael ar gyfer adeiladu o’r newydd. 

 

4.0  Cytundeb Gwirfoddol rhwng Llywodraeth Cymru a’r Cyngor 
 

4.1  Oherwydd nad oedd yr amserlenni ar gyfer Deddfwriaeth y DU yn glir, cytunodd 
Trysorlys Ei Mawrhydi y gallai’r 11 Awdurdod Tai Lleol Cymru (ATLl) ymadael â’r 
system CCRT ym Mawrth 2015, yn amodol ar i Lywodraeth Cymru sicrhau a 
rheoli cap benthyca trwy gytundeb gwirfoddol rhwng pob un o’r 11 ATLl a 
Gweinidogion Cymru. 

 

4.2 Mae’r pwerau i Weinidogion Cymru ac AALl wneud cytundeb gwirfoddol i’w cael 
yn Adran 80B Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. 

 

4.3 Mae’n hanfodol bod pob un o’r 11 AALl yn cytuno ac yn arwyddo’r cytundeb 
gwirfoddol, ac yn ei ddychwelyd i Lywodraeth Cymru erbyn 19 Ionawr 2015.  
Bydd methu â gwneud hynny yn golygu y bydd y CCRT yn parhau yng Nghymru 
hyd nes y caiff deddfwriaeth DU briodol ei chymeradwyo.  Mae hyn yn golygu y 
bydd o leiaf £73 miliwn yn parhau i gael ei dalu yn ôl i Drysorlys Ei Mawrhydi bob 
blwyddyn. 

 

4.4 Bydd y Cytundeb Gwirfoddol rhwng Llywodraeth Cymru a phob Awdurdod Lleol 
ac y mae’n hanfodol ar gyfer ein hymadawiad o’r CCRT.  Y pwrpas yw gosod 
lefel y ddyled (neu’r cap benthyca) ar gyfer pob un o’r 11 Awdurdod Lleol sy’n 
cadw stoc.   

 

Bydd y Cytundeb Gwirfoddol terfynol yn rhannu lefel y ddyled i bob awdurdod 
lleol fel a ganlyn :- 

 

• Benthyciad presennol (ffigwr terfynol ar gael ym mis Rhagfyr - CRT ACC) 
 

• Benthyciad ar gyfer adeiladu o’r newydd (eisoes yn hysbys) - tua £13 miliwn 
 

• Fformiwla SHG newydd a ddefnyddir i ddyrannu balans (ar gael ym mis 
Rhagfyr) 

 

• Taliad Setliad (ar gael 31 Mawrth 2015). 
 

4.5  Bydd y cytundeb gwirfoddol yn gweithredu fel trefniant dros dro hyd nes y daw 
Mesur Cymru i rym ac fel sefyllfa disgyn yn ôl pe bai Mesur Cymru yn methu am 
unrhyw reswm.  Unwaith y bydd Mesur Cymru yn derbyn caniatâd Brenhinol a 
bod y darpariaethau priodol yn cychwyn, bydd angen i’r Trysorlys ryddhau 
penderfyniad i Weinidogion Cymru a bydd hynny yn gosod y cap benthyca 
macro i Gymru.  Bydd hyn yn galluogi Gweinidogion Cymru, yn amodol ar 
ymgynghori, i ryddhau penderfyniad i Awdurdodau Tai Lleol fydd yn gosod y cap 
benthyca ar gyfer pob Awdurdod Lleol. 



4.6 Bydd y Penderfyniad Setliad Drafft yn cynnwys siâr wirioneddol y Cyngor o’r 
£40m gyda gwerthoedd setlo amcangyfrifiedig yn seiliedig ar ystod o gyfraddau 
llog, ac yn seiliedig ar CCRT terfynol y Cyngor wedi’u harchwilio am 2013-2014 
ac yn cynnwys CRT ACC wrth gyfrifo’r cap benthyca. 

 
4.7 Bydd y Penderfyniad Setliad Terfynol a’r Atodlen Derfynol yn cael eu cyhoeddi ar  
      31 Mawrth 2015 a bydd yn nodi siâr pob ALl o’r gwerth prynu-allan (yn dilyn  
      trosi).  Bydd yr union ffigwr yn dibynnu ar y gyfradd log ar gyfer benthyciadau  
      BBGC ar 31 Mawrth 2015 pan ofynnir am y benthyciadau. 
 
5.0 Argymhellion 
 
5.1 Gofynnir i Aelodau’r Pwyllgor Sgriwtini sgriwtineiddio’r Adroddiad a chyflwyno 
sylwadau i’r Pwyllgor Gwaith sy’n cyfarfod ar 1 Rhagfyr 2014. 

 
Gweler isod os gwelwch yn dda, restr o’r argymhellion a fydd yn cael eu cyflwyno i’r 
Pwyllgor Gwaith ar 1 Rhagfyr 2014. 
 
“Argymhelliad 1 
Y Pwyllgor Gwaith i gymeradwyo tynnu allan o’r Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai 
(CCRT) ar 31 Mawrth 2015 a thrwy hynny ddod yn hunan-gyllidol. 
 
Argymhelliad 2 
Y Pwyllgor Gwaith i gymeradwyo trosglwyddo ein benthyciadau CRT presennol a 
‘chap benthyca’ yn y dyfodol o Drysorlys Ei Mawrhydi i’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus (BBGC) 
 
Argymhelliad 3 
Y Pwyllgor Gwaith i gymeradwyo sefydlu Cytundeb Gwirfoddol drafft gyda 
Llywodraeth Cymru. 
 
Argymhelliad 4 
Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i’r Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro 
i arwyddo fersiwn derfynol y Cytundeb Gwirfoddol, i’w ddychwelyd i Lywodraeth 
Cymru erbyn 19 Ionawr 2015. 
 
Argymhelliad 5 
Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau Tai ac / neu’r 
Swyddog Adran 151 ar y dyddiadau hanfodol pan gaiff arian ei drosglwyddo, i 
awdurdodi unrhyw newidiadau munud olaf yn y ffigyrau, neu unrhyw ddiwygiadau 
eraill i’r dogfennau trosglwyddo, all godi ar y dyddiadau allweddol (dyddiad Trosi 31 
Mawrth 2015 a dyddiad Trafodiad 2 Ebrill 2015). 
 
 



Argymhelliad 6 
Bod copi o gynllun busnes CRT 30 mlynedd 2015 – 2045 yn cael ei gyflwyno i’r 
Pwyllgor Gwaith i ddarparu sicrwydd ar ei ymarferoldeb, cynaliadwyaeth a 
fforddiadwyaeth ym mis Chwefror 2015. 
 
Argymhelliad 7 
Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith i’w gymeradwyo 
ynglŷn â’r angen posibl y bydd y trefniadau llywodraethu cyfredol ar gyfer y CRT 
angen eu cryfhau er mwyn ymateb i’r newidiadau arwyddocaol a ddaw yn sgil 
hunan-gyllido.” 
 
Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am 
unrhyw wybodaeth bellach): 
Diwygio Cyfrif Refeniw Tai : Hunan gyllido yng Nghymru, Cyfarwyddyd cychwynnol i 
Gynghorwyr, CLlLC, Tachwedd 2014. 
Diwygio Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai (Diwygio CCRT), Adroddiad i’r Pwyllgor 
Gwaith, Gorffennaf 2014. 
Polisi Rhent newydd ar gyfer Tai Cymdeithasol a Ffioedd Gwasanaeth, Adroddiad i’r 
Pwyllgor Gwaith, Hydref 2014. 
 
Shan L Williams, Pennaeth Gwasanaethau Tai 
10 Tachwedd 2014 
 
 



New Local Housing Authority Self Financing System (HRAS Reform)   -   High Level Project Plan

Date

TORs revised and finalised

Draft  workstream plans

Draft workstream plans completed

Issue consultation for 8 weeks

Approved methodology issued for information

Specification for drafting of VA completed

Appoint external legal firm

Issue DRAFT voluntary agreement

Engage with LAs on the VA (8 weeks)

LAs obtain Council agreement / delegated authority

Issue the VA for signing by LAs

VA signed by all LAs

VA signed by all WG Minister

Areas identified where capacity is required

LAs prepare INTERIM Business Plans

Develop Final Business Plan Guidance

LAs prepare FINAL business plans

New self finance guidance completed

Develop De-pooling of Debt paper

LAs Treasury management Strategy sign off required

LAs provide provisional info on number of loans to PWLB

Convert £40m 

LAs pay settlement figure

Develop Accounting / Finacial aspects of business plans

Business Planning sub group in place

HM Treasury timelines confirmed

Issue Financial and Accounting BP Guidance to LAs

Identify subordinate legislations

Consult DRAFT Settlement Determination

Determinations in place

Issue Schedules

UK, WG and LAs Purdah 25th March onward

Project progress letter and presentation invite to all LAs

Presentation for all LA Housing Directors and 151 Officers

Presentations for all LAs Legal representatives

April

2104 2015

Project Start up and 

planning

February MarchOctober November December JanuaryApril May June July August

5th October 2014

Training, 

consultation and 

stakeholder 

engagement

Voluntary 

Agreement

Develop new Self 

Financing systems

Develop 

Transaction 

Processes

Changes required 

for Accounting 

Framework

Development of 

Consultation paper 

on distribution of 

borrowing cap

September

Activity

19/1 

31/3 

2/4 

31/3 

11/11 

29/10 

01/10 

04/12 

19/12 

23/12 

01/10 28/11 

7/1 
30/1 

11/11 

26/1 

1/10 

28/1 

2/1 

231/3 
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