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Newidiadau arfaethedig i amlder cyhoeddi allbynnau ystadegol Cymorth i Brynu - 
Cymru. 
 
Ymgynghoriad Defnyddwyr - Canlyniadau 
 
Crynodeb 

 
Cynhaliwyd ymgynghoriad defnyddwyr i ofyn am sylwadau defnyddwyr ar leihau amlder cyhoeddi 
diweddariadau ystadegol ar gynllun Benthyciad Ecwiti a Rennir ar wefan StatsCymru o fisol i 
chwarterol. 
 
Y dystiolaeth ar gyfer y newidiadau arfaethedig oedd y byddent yn ysgafnhau’r baich ar staff yn 
Llywodraeth Cymru a Help to Buy - Wales Ltd heb effeithio’n niweidiol ar ba mor ddefnyddiol yw’r 
wybodaeth sydd ar gael ar gyfer monitro cynnydd y cynllun. Byddai hefyd yn sicrhau bod yr 
allbynnau a gyhoeddir yn gyson ag ystadegau eraill a gyhoeddir ar y cyflenwad Tai. Byddai’n 
rhyddhau adnoddau o fewn Help to Buy - Wales Ltd a Llywodraeth Cymru er mwyn hwyluso 
darpariaeth fwy amserol a dadansoddiad manylach o’r data chwarterol a’r data  blynyddol ar 
Cymorth i Brynu - Cymru. 
 
Canfyddiadau 
 

Derbyniwyd 6 ymateb i’r ymgynghoriad swyddogol hwn a gynhaliwyd rhwng 1 Mawrth 2017 a 24 
Mai 2017. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys crynodeb o’r ymatebion a dyfyniadau uniongyrchol lle 
bo’n berthnasol. 
 
Diolch yn fawr i bawb a ymatebodd i’r ymgynghoriad defnyddwyr swyddogol hwn. 
 
Dangosodd yr ymgynghoriad defnyddwyr bod y 6 ymatebydd yn cytuno â’r newidiadau arfaethedig 
i amlder allbynnau ystadegol Cymorth i Brynu - Cymru. 

 
Penderfyniad 

 
Byddwn yn lleihau amlder allbynnau ystadegol Cymorth i Brynu - Cymru ar StatsCymru o fisol i 

chwarterol gan ddechrau o Gorffennaf 2017. 

 

Ar ôl cyflwyno hyn bydd Llywodraeth Cymru’n parhau i fonitro ac adolygu effaith y newidiadau hyn i 

sicrhau bod anghenion defnyddwyr yn dal i gael eu diwallu ac nad yw hyn yn effeithio’n andwyol ar 

ansawdd y wybodaeth a gyhoeddir. 

 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Help-To-Buy
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Help-To-Buy
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Cyflwyniad 
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys crynodeb o gefndir yr ymgynghoriad. Mae cefndir llawn yr 
ymgynghoriad i’w weld yn y ddogfen ymgynghori.  
 
Ar hyn o bryd, mae data sy’n ymwneud â Chynllun Benthyciadau Ecwiti a Rennir Cymorth i Brynu - 
Cymru yn cael ei gyhoeddi ar StatsCymru bob mis, gan gwmpasu gweithgarwch ar lefel awdurdod 
lleol unigol ar gyfer y mis blaenorol. Mae’r wybodaeth a gyhoeddir bob mis yn cynnwys nifer yr 
eiddo a brynir yn ystod y cyfnod adrodd a hefyd y cyfanswm cronnus ar gyfer y cynllun cyfan, 
ynghyd â chyfartaledd pris yr eiddo a brynir a gwerth benthyciadau ecwiti cymedrig.  
 
Mae’r datganiad blynyddol diweddaraf ar gyfer 2016-17 a’r pennawd chwarterol diweddaraf ar 
gyfer mis Ionawr i Mawrth 2017 ar gael.  
 
Mae’r set ddata lawn ar gael ar StatsCymru.  
 
Mae cyhoeddi’n fisol yn defnyddio llawer o adnoddau, o ran staff Help to Buy (Wales) Ltd a thîm 
casglu data Llywodraeth Cymru. Oherwydd y gall y diweddariadau misol fod yn anwadal, dim ond i 
ryw raddau y gellir eu defnyddio i asesu cynnydd gyda’r cynllun o gymharu â’r wybodaeth a 
gyhoeddir bob chwarter a bob blwyddyn. Byddai atal yr allbynnau misol Cymorth i Brynu ar wefan 
StatsCymru yn sicrhau bod yr allbynnau a gyhoeddir yn gyson â’r ystadegau eraill a gyhoeddir ar y 
cyflenwad Tai sydd naill ai bob chwarter, fel yn achos Adeiladu Tai Newydd, neu bob blwyddyn, fel 
yn achos Darpariaeth Tai Fforddiadwy Ychwanegol. 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, yn unol â’r Cod Ymarfer Ystadegau Gwladol, fel y 
gallai pob defnyddiwr y data roi sylwadau ar leihau amlder cyhoeddi gwybodaeth am Cymorth i 
Brynu – Cymru ar StatsCymru o fisol i chwarterol. 
 
Roedd yr ymgynghoriad ar agor am 12 wythnos rhwng 1 Mawrth a 24 Mai 2017. 
 
Cafodd y sail resymegol dros y newidiadau arfaethedig ei chynnwys yn y dogfennau ymgynghori. 
 

Dulliau 
Gofynnwyd i’r ymatebwyr a oeddynt yn cytuno â’r cynnig i newid amlder allbynnau ystadegol 
Cymorth i Brynu - Cymru. 

 
Mae’r cwestiynau a ddefnyddiwyd yn yr ymgynghoriad wedi’u cynnwys yn Atodiad A. 
 
Roedd y ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb ar gael ar wefan ymgynghoriadau Llywodraeth 
Cymru. Rhoddwyd gwybod am yr ymgynghoriad i ddefnyddwyr posibl data Cymorth i Brynu - 
Cymru a defnyddwyr hysbysu ystadegau tai a’u gwahodd i ymateb. Roedd y rhain yn cynnwys y 
llywodraeth ddatganoledig a chanolog, llywodraeth leol, cymdeithasau tai, sefydliadau’r trydydd 
sector, gwahanol gyrff tai a rhwydweithiau tai. 
 

Canlyniadau 
Derbyniwyd 6 ymateb i’r ymgynghoriad, y cyfan wedi defnyddio ffurflen ymateb Excel. Roedd 3 o’r 
ymatebwyr o awdurdodau lleol a’r 3 arall o’r sector preifat. Roedd 5 o’r 6 ymatebydd yn dweud eu 
bod yn hapus i ni nodi eu henwau yn yr adroddiad hwn ac maent wedi’u rhestru yn Atodiad B. 
Roedd pob ymatebydd yn cefnogi cynnig yr ymgynghoriad. 
 

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi mwy o fanylion am yr ymatebion i’r cwestiwn. 
 

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/newidiadau-i-amlder-cyhoeddi-allbynnau-ystadegol-cymorth-i-brynu-cymru
http://gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Help-To-Buy
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Help-To-Buy
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Help-To-Buy
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/newidiadau-i-amlder-cyhoeddi-allbynnau-ystadegol-cymorth-i-brynu-cymru
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Cwestiwn 1  
 
Ydych chi’n cytuno â’r cynnig i leihau amlder y data a gyhoeddir ar StatsCymru ar gynllun 
Benthyciad Eciwiti a Rennir Cymorth i Brynu - Cymru drwy roi’r gorau i gyhoeddi’r 
diweddariad misol fel yr amlinellwyd yng Nghynnig 1 y papur ymgynghori amgaeedig? Beth 
yw eich rhesymau am hyn, gan gynnwys unrhyw effaith y gallai’r newid ei chael ar eich 
gwaith? 
 

Derbyniwyd 6 ymateb i’r cwestiwn hwn. Roedd pob un yn cytuno â’r cynnig. Roedd y sylwadau a 
dderbyniwyd yn yr ymatebion hyn yn cynnwys y canlynol: 

 “Nid oes gennym unrhyw wrthwynebid i newid amlder adrodd Cymorth i Brynu - Cymru i 
chwarterol. Er ein bod ni’n defnyddio’r ffigurau i fonitro ein perfformiad ein hunain fel Cwmni 
a’r niferoedd sy’n manteisio ar y cyllid yn gyffredinol, gellir dadansoddi hyn yn hawdd bob 
chwarter yn lle bob mis.” 

 “Mae cyhoeddi bob chwarter yn darparu digon o dystiolaeth gadarn i’n hanghenion ni.” 

 “Ni fydd hyn yn cael unrhyw effaith ar waith y cyngor ac mae’r allbynnau chwarterol a 
blynyddol yn cyd-fynd â’n cylch adrodd ni.” 

 “Byddai adrodd bob chwarter yn cyd-fynd yn dda ag ystadegau tai eraill sy’n cael eu 
dadansoddi.” 

 “Er bod y diweddariadau rheolaidd yn ddefnyddiol rydym yn deall y rheswm dros y newid 
arfaethedig ac nid ydym yn credu y bydd yn andwyol i effaith gyffredinol y cynllun.” 

 “Byddai cyhoeddi ystadegau’r cynllun bob chwarter yng Nghymru yn darparu gwybodaeth 
ddefnyddiol a mwy ystyrlon i fenthycwyr sy’n rhan o’r cynllun na’r adroddiadau misol sy’n 
gallu bod yn anwadal. Byddai’r newid arfaethedig yn cysoni cyhoeddi allbynnau ystadegol 
Cymorth i Brynu -  Cymru gyda chyhoeddi ystadegau eraill Llywodraeth Cymru ar y 
Cyflenwad Tai. Mae ystadegau cyffredinol ar gynllun benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yn 
Lloegr a’r Alban yn cael eu cyhoeddi bob chwarter. Ar sail hyn, rydym yn cefnogi’r cynnig i 
roi’r gorau i adrodd yn fisol ar allbynnau ystadegol Cymorth i Brynu - Cymru o fis Mai 2017.” 

 
Trafodaeth 

Roedd pawb a ymatebodd i’r cynnig hwn o blaid lleihau amlder y data a gyhoeddir ar StatsCymru 
ar gynllun Benthyciad Ecwiti a Rennir Cymorth i Brynu - Cymru o fisol i chwarterol. 
 
Casgliad 

Penderfynwyd cyflwyno’r newidiadau arfaethedig i’r wybodaeth a gyhoeddir am Gynllun 

Benthyciad Ecwiti a Rennir Cymorth i Brynu - Cymru. 

O 1 Gorffennaf 2017 ni fyddwn yn cyhoeddi diweddariadau misol o’r data sy’n ymwneud â 

Chynllun Benthyciad Ecwiti a Rennir Cymorth i Brynu - Cymru ar StatsCymru. 

Bob chwarter byddwn yn parhau i gyhoeddi set ddata lawn ar lefel awdurdod lleol unigol o’r 

wybodaeth sy’n ymwneud â Chymorth i Brynu - Cymru ar wefan StatsCymru gyda chrynodeb o’r 

brif wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Bydd hyn yn sicrhau bod y brif wybodaeth berthnasol a defnyddiol yn dal i fod ar gael i’r cyhoedd 

bob chwarter a bodd modd ei defnyddio i asesu effaith y cynllun. Byddai’r wybodaeth hon yn 

parhau i fod ar gael ar lefel awdurdod lleol unigol bob chwarter ar StatsCymru. Bob blwyddyn 

byddwn yn parhau i gyhoeddi datganiad ystadegol manwl ym mis Ebrill a fydd yn rhoi 

dadansoddiad llawn o’r wybodaeth a gasglwyd mewn perthynas â chynllun Cymorth i Brynu – 

Cymru dros y flwyddyn flaenorol a gwybodaeth am dueddiadau ers dechrau’r cynllun ym mis 

Ionawr 2014. 

Bydd set ddata lawn ar lefel awdurdod lleol unigol yn dal i fod ar gael bob blwyddyn ar StatsCymru. 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Help-To-Buy
http://gov.wales/statistics-and-research/help-to-buy-wales-shared-equity-loan-scheme/?lang=cy
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Help-To-Buy
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ATODIAD A 

 
Cwestiynau a holwyd 
 

Enw 
Sefydliad 
Teitl Swydd 
Cyfeiriad e-bost 
 
Ydych chi am gael eich nabod fel awdur eich ymateb? (cwestiwn gorfodol) 
 
C1. Ydych chi’n cytuno â’r cynnig i leihau amlder y data a gyhoeddir ar StatsCymru ar gynllun 
Benthyciad Eciwiti a Rennir Cymorth i Brynu - Cymru drwy roi’r gorau i gyhoeddi’r 
diweddariad misol fel yr amlinellwyd yng Nghynnig 1 y papur ymgynghori amgaeedig? 

Beth yw eich rhesymau am hyn, gan gynnwys unrhyw effaith y gallai’r newid hwn ei chael ar eich 
gwaith? 
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ATODIAD B 
 
Rhestr o ymatebwyr (a ddywedodd eu bod yn hapus i gynnwys eu henwau) 
 

Enw Sefydliad/Swyddogaeth 
 

Timothy Grey Cyfarwyddwr Gwerthiant – Llanmoor Development Co Limited 

Terry Flynn Arweinydd Tîm Strategaeth Tai – Cyngor Sir Powys 
 
 
 
 
 

Rachel Richardson Swyddog Strategaeth Tai – Ymchwil – Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Mark Harris Cynghorydd Cynllunio a Pholisi Cymru – Ffederasiwn Adeiladwyr Tai 

Melville Evans Rheolwr Gwasanaethau - Rhaglenni Tai, Cyngor Sir y Fflint 

 
 
 
 
 
 

 


