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Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru 08 Mehefin 2017
 

Rhif Crynodeb o'r Pwyntiau Gweithredu Statws 

1.  
Awgrymu dyddiad ar gyfer webinar Ystadegau Cymru. GJ Cwblhawyd – 9/10/17 

2.  
Ychwanegu diweddariad ar gyflwr tai at agenda'r cyfarfod nesaf.  Yr ysgrifenyddiaeth  Cwblhawyd 

3.  

Anfon nodyn ar y problemau a gafwyd gyda mapio ar borth 

daearyddol WISERD. 
NJ 

Wedi codi ymholiad drwy’r porthol ond ni 

chafwyd ymateb pellach yn dilyn ymateb 

cyhwynnol 

4.  
Cysylltu â CP/RC a siarad drwy dechnoleg Cyfarpar Data SAIL.  GJ Ni gwblhawyd 

5.  

Gofyn i grwpiau polisi a oeddent wedi cynnal ymchwil ar y tai 

fforddiadwy a ddarparwyd ymysg tai a adeiladwyd o'r newydd o 

gymharu â'r angen. 

GJ Ni gwblhawyd 

6.  

Edrych i mewn i ddata Gwasanaeth Demograffig Cymru a 

chadarnhau a oes unrhyw newidiadau i Gymru o ganlyniad i 

newidiadau i broses NHSAR.  

JM 

 

Ffeindio hi’n anodd i ddarganfod y pobl 

priodol i gefnogi cynhrychu data WDS Cymru 

oerhwydd newid yn staff WDS. Rydan ni yn 

parhau i geisio cael y data 

 7.  
Rhoi barn am gynllun strategol yr Uned Ddata pan fydd ar gael. Pawb  

8.  
A all Dewis Cymru gynnwys API neu wasanaeth data agored? JM Dim cynllun ar hyn o bryd i gael API ar gyfer 

Dewis Cymru 

9.  
Dweud wrth GJ/SL os oes yna ofynion cryf i gwestiynau gael eu 

cynnwys yn yr Arolwg Cenedlaethol ar gyfer 2018-19. 

JE / Pawb 

 

Parhaol 

10.  
Ystyried syniadau am ffyrdd o gydweithredu gyda Phrifysgol 

Caerdydd a Champws Gwyddor Data y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 

yn enwedig gan fod setiau mawr o ddata cludiant ar gael. 

Pawb  

 

Parhaol 

11.  
Cylchredeg dolennau cyswllt i Gyflymder Cerbydau ar draffyrdd 

Cymru. 

CS http://llyw.cymru/statistics-and-research/vehicle-

speeds-welsh-motorways/?lang=cy    

12.  
Cylchredeg sleidiau ar y Cynllun Tystiolaeth gyda chofnodion y 

Pwyllgor. 

GJ Nid yw’r Cynllun tystiolaeth eto wedi’i 

gyhoeddi 

13.  
Darparu adborth ar giwbiau amaethyddiaeth Ystadegau Cymru pan 

gânt eu cyhoeddi. 

Pawb Parhaol 

http://llyw.cymru/statistics-and-research/vehicle-speeds-welsh-motorways/?lang=cy
http://llyw.cymru/statistics-and-research/vehicle-speeds-welsh-motorways/?lang=cy
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14.  

Yr Uned Ddata i godi'r materion ynghylch y Mesurau Perfformiad ac 

Atebolrwydd Addysg (PAMs) ac adrodd yn ôl i CP. 
JM 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r ymholiad 

yn ôl i CP i mi gael fwy o eglurhad am y mater, 

ond heb glywed yn ôl 

15.  
Edrych i mewn i'r cysylltiadau rhwng yr Arolwg Twristiaeth a 

STEAM gyda Chroeso Cymru a rhoi adborth i'r grŵp. 

SL / GJ Wedi cysylltu CS Gwynedd (Nia Wyn Jones) 

gyda swyddogion CroesoCymru i drafod 

16.  
Ychwanegu data diwygio lles, gan gynnwys contract dim oriau, at 

agenda’r cyfarfod nesaf. 

Yr ysgrifenyddiaeth Cwblhawyd 

17.  
Cylchredeg y dolennau cyswllt i ymgynghoriad y Fframwaith 

Genedlaethol.  

GC Ymgynghoriad wedi cau 

18.  
Anfon cwestiynau/sylwadau ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 

i dîm y FfDC. 
Pawb Wedi cau 

19.  
Cylchlythyr y FfDC ar gael - Llofnodwch os ydych yn dymuno. Pawb Wedi cau 

20.  
Darparu'r papur ar Ddeddf yr Economi Ddigidol yn electronig.  GJ Cyhoeddwyd 21/07/17 

21.  
Prawf Cyfrifiad 2017 i gael ei ychwanegu at agenda'r cyfarfod nesaf. Yr ysgrifenyddiaeth Cwblhawyd 

22.  
Rhoi cyngor pwy y byddai'n fuddiol i DT ymgysylltu ag ef/hi i 

ddatblygu adrodd am dueddiadau'r dyfodol. 

Pawb Wedi cau 

23.  
Gwneud Lles Cenedlaethau'r Dyfodol yn eitem sefydlog ar yr 

agenda.  

Yr ysgrifenyddiaeth Cwblhawyd 

24.  
SK i gylchredeg nodyn ar fynediad at ddata marchnad lafur BRES 

yn y dyfodol.  

SK Diweddariad i’w rhoi yn cyfarfod 5/10/17 

25.  
Cynnwys cwestiwn ar fideo-gynadledda ar yr holiadur adborth. Yr ysgrifenyddiaeth Cwblhawyd 

 

Gemma  Christian GC Nia Jones NJ 

Janine Edwards JE Chris Philips CP 

Sue  Leake SL Jenny Murphy JM 

Glyn Jones  GJ Craiger  Solomons CS 

Steve King SK    

  


