
PCYC / WSLC (2018 05) 02 

Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru: Crynodeb o Gamau Gweithredu’r cyfarfod a gynhaliwyd Hydref 5ed 2017, Parc Cathays, Caerdydd   

No.  Status 

1.  
JM i siarad ag Andrew Stephens ynghylch cwestiynau'r 
arolwg cenedlaethol a chael adborth gan dîn yr Arolwg 
Cenedlaethol 

Rydym wedi tynnu sylw at yr angen i siarad â'r tîm Arolwg 
Cenedlaethol ynghylch dibyniaeth rhai cwestiynau ynglŷn â 
pherfformiad neu weithgareddau meincnodi. Lle bo angen byddwn yn 
cysylltu. 
 

2.  
JM i gynnal ymarfer desg ar weithgarwch sy'n digwydd 
ar draws yr awdurdodau ar ddadansoddi twristiaeth. 

Ceir diweddariad yn Niweddariad Misol yr Uned Ddata 
 

3.  
SL i fwydo yn ôl i Robert Lewis ar y sgwrs ynghylch 
STEAM 

 

4.  
JM i fynd â phryderon ynghylch dim digon o gyfathrebu 
â'r Awdurdodau Lleol  yn ôl i'r Uned Ddata 

Mater wedi’i godi gyda’r grŵp 
 

5.  
Rhoi rhestru o fynychwyr i DT er mwyn iddo gylchredeg 
dolen Objective Connect 

Cwblhawyd 

6.  
GJ i gylchredeg dolenni i adroddiad Llesiant Cymru a 
chynnwys cais am adborth ar adroddiad Llesiant Cymru 
yn ei flog arfaethedig 

Cwblhawyd 

7.  
GB i gylchreded adroddiad ar argaeledd setiau data ar 
gyfer HSAR a gofyn am adborth. 

Cwblhawyd 

8.  

NT i gylchredeg copïau o lythyr atgoffa cyntaf Prawf 
Cyfrifiad a anfonwyd allan a llythyr atgoffa'r  Tîm 
Cipolwg ar Ymddygiad  er mwyn i'r aelodau weld y 
gwahanol arddulliau. 

Cwblhawyd 301017 

9.  
Bydd NT ac SL yn edrych ar fater cwestiwn y Cyfrifiad 
ar gymwysterau a phrentisiaid 

Nodwch: Rydym yn dal i wneud gwaith i benderfynu ar yr opsiynau 
ymateb priodol ar gyfer y cwestiwn cymwysterau. Yn fuan byddwn yn 
cynnal arolwg (mae croeso i aelodau'r PCYC ymateb iddo, a mae 
Tracy Paul-Sharp o Dîm Dylunio Holiadur Cyfrifiad ONS wedi cysylltu 
â Rachel Lloyd o Lywodraeth Cymru am hyn). Nod yr arolwg yw deall 
ymhellach anghenion y defnyddiwr am ddata ar gyfer lefelau 
cymwysterau ac rydym wedi cynnwys cwestiwn ar brentisiaethau. Ar 
yr amod ein bod yn derbyn ymatebion, dylem gael gwell dealltwriaeth 
o'r angen am y wybodaeth hon. 

10.  
Yr aelodau i fwydo unrhyw sylwadau yn ôl ar y 
Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd (PHOF) 
diweddaraf i RP 

 

  


