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Rhif PCYC 16 Chwefror 2017 - Crynodeb o'r camau gweithredu Statws 

1.  
GJ i ofyn i’r SYG a allent wneud nodyn ar fynediad at y Gofrestr Fusnesau ac 
Arolwg Cyflogaeth (BRES) neu drefnu telegynhadledd i ganiatáu trafodaeth. 

Wedi cyflawni 26/4/17 

2.  
GJ i ysgrifennu nodyn erbyn canol mis Mawrth ar hyfforddiant Ystadegau 
Cymru.  

Diweddariad ar lafar yn ystod y cyfarfod  
 

3.  
Yr Ysgrifenyddiaeth i ofyn i RG am y newyddion diweddaraf ynghylch ei 
gamau gweithredu. 

Cysylltwyd – ar hyn o bryd nid oes 

4.  
SL i sicrhau bod y data sydd ar gael ar dlodi tanwydd yn gliriach ar 
Ystadegau Llywodraeth Cymru a’r wefan ymchwil. 

Gweithio i baratoi cysylltiadau cliriach ar dlodi 
tanwydd  
 

5.  
Pob un i gysylltu â ystadegau.cyflwrtai@cymru.gsi.gov.uk am wybodaeth 
bellach am y Rhaglen Dystiolaeth Cyflwr Tai. 

- 

6.  LR i rannu canlyniadau arolwg Aelwydydd Gwledig yn Sir Gâr. Wedi cyflawni 

7.  GJ i adael i bawb wybod os/pan fydd Mesur yr Economi Ddigidol wedi'i basio. Agenda 8/6/17 

8.  
AA i ofyn i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol lle y maent wedi ei gyrraedd gyda 
diweddariadau i ffiniau wardiau. 

Ymateb y Swyddfa Ystadegau Gwladol: mae 
amcangyfrifon poblogaeth ardal fach, yn cynnwys 
data ar lefel ward, yn cael ei gyhoeddi ddiwedd mis 
Hydref ar y ffiniau diweddaraf. Rywbryd yn y 
dyfodol, gallai’r tîm amcangyfrifon boblogaeth 
ystyried cyhoeddi ôl-gyfres ar ffiniau newydd. 
 

9.  
GJ i ofyn i Alan Jackson ddiweddaru’r grŵp ynghylch argaeledd 
amcangyfrifon poblogaeth ar lefel ward yn y dyfodol. 

Diweddariad ar lafar yn ystod y cyfarfod  
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10.  
GJ i drosglwyddo’r sylwadau ynghylch adborth anghyson ar Asesiadau 
Llesiant. 

Wedi cyflawni 

11.  
Pawb i roi adborth i AA a SO/IH ar y modd y gallant ac y maent yn defnyddio’r 
offer yma. 

- 

12.  
Pawb i gysylltu â GJ os oes ganddynt ddiddordeb mewn cynnal peilot ar 
gyfarpar data SAIL. 

- 

13.  
GM i roi adborth am brawf cyfrifiad Powys mewn cyfarfod PCYC 
diweddarach. 

Agenda 8/6/17 

14.  
LR i anfon enghraifft o’r modd y cesglir gwybodaeth am hunaniaeth rhyw 
mewn arolygon lleol. 

Wedi cyflawni 

15.  
SL i hysbysu’r Ysgrifenyddiaeth ynghylch y trefniadau ar gyfer y cyfarfod 
nesaf. 

Wedi cyflawni 

 

GJ - Glyn Jones / RG – Rhys Gibbon / SL - Sue Leake / LR - Lesley Rees / AA - Adam Al-Nuaimi / SO - Scott Orford / IH - Ian Harvey / GM - 

Geraint Morgan 


