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1 Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau  

  
Agorwyd y cyfarfod gan SL a GJ a chroesawyd yr aelodau. 
 

 

2 Cefndir ynglŷn â sut y datblygodd y grŵp  

 Esboniodd GJ y cefndir tu nol sefydlu y Panel Defnyddwyr Ystadegau’r 
Trydydd Sector hwn. Siaradodd GJ a SL ynglŷn â pha mor werthfawr 
ydoedd i glywed gan ddefnyddwyr ystadegau’r trydydd sector er mwyn 
mwyhau gwerth yr ystadegau swyddogol. Mae GJ yn mynychu 
pwyllgorau drwy’r DU a byddai’n hoffi cynrychioli, nid yn unig barn LlC, 
ond barn defnyddwyr Cymru yn ogystal. Trafododd y grŵp pa mor 
ddefnyddiol ydoedd i adeiladu cysylltiadau i weithio gyda’i gilydd er mwyn 
cynorthwyo’r naill a’r llall.  

 
 
 
 
 
 

3 Cefndir i ystadegau swyddogol yn Llywodraeth Cymru  

 Cafwyd cyflwyniad gan SL ar gyd-destun, heriau a chyfleoedd ystadegau 
oddi mewn i LlC.  Esboniodd GJ sut mae ystadegau yn mynd i’w lle 
mewn swyddogaeth polisi a gwneud penderfyniadau oddi mewn i LlC.  
Trafododd y grŵp sut yr oedd data y maen nhw’n ei ddarparu, yn ynwedig 
ynglyn a monitor grantiau, yn cael ei brosesu a’i ddefnyddio oddi mewn i 
LlC.  Awgrymwyd ganddyn nhw y gallai LlC roi mwy o adborth i’r trydydd 
sector ynglŷn â sut y mae’r data y maen nhw’n ei ddarparu yn cael ei 
ddefnyddio. Trafododd y grŵp yr angen i’r data ddarparu lefel fanylach o 
wybodaeth.  Rhoddwyd enghraifft gan SL o sut yr oedd LlC yn gwneud 
hyn drwy arolygon dilynol i Arolwg Cenedlaethol Cymru.  Codwyd y mater 
o gasglu data manwl ynglŷn ag aelodau’r cyhoedd sy’n gwirfoddoli’n 
gyhoeddus gan un sefydliad ‒ gan edrych yn benodol ar gymhellion dros 
wirfoddoli ac am faint o ddyddiau y mae aelodau’r cyhoedd yn 
gwirfoddoli. 
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Trefniadau ar gyfer y Panel Defnyddwyr – Cylch gorchwyl, 
aelodaeth, amlder cyfarfodydd a chyfathrebu 

 

 

Arweiniodd GJ trafodaeth am y cylch gorchwyl draft ar gyfer y Panel 
Defnyddwyr.  

 Mynegodd y grŵp ddiddordeb mewn cael ystadegwyr LlC i wneud 
dadansoddiadau ystadegol gwirfoddol ar gyfer sefydliadau eraill 

 Cododd un sefydliad y broblem nad yw data sy’n cael ei gasglu 
drwy’r pedair cenedl gan sefydliadau gwirfoddol bob amser yn 
addas ar gyfer dadansoddi Cymru yn unig. Awgrymodd y grŵp 
sesiwn ar rannu ymarfer gorau ar ddadansoddi a chyflwyno 
ystadegau 

 
Yna trafododd y grŵp amlder y cyfarfodydd, aelodaeth a chyfathrebu 

 Cytunodd y grŵp i gyfarfod ddwywaith y flwyddyn gyda’r 
posibilrwydd ar gyfer gweminarau cyn yr allbynnau allweddol 

 Cytunodd y grŵp mai negeseuon e-bost oedd y ffordd orau i’r grŵp 
gyfathrebu 

 Dywedodd GJ ei fod yn bwysig i’r rhestr bostio ehangach gael ei 
chynnal a’i diweddaru 

 Soniodd GJ y bydd rhestrau postio ar gyfer cylchlythyrau o dîm 
ystadegau penodol yn LlC yn rhoi gwybodaeth fanylach am allbynnau 
ystadegol mewn meysydd y mae gan yr aelodau ddiddordeb ynddyn nhw 

 

Gweithredu: Dylai 
unrhyw aelodau sydd 
â chyfleoedd posibl 
gwirfoddoli 
ystadegol ar gyfer 
ystadegwyr LlC roi 
gwybod i SL a GJ.  
 

Gweithredu: GJ a SL 
i gysylltu â’r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 
er mwyn darganfod 
sut mae eu cynllun 
gwirfoddoli’n 
gweithio ac a fyddai 
LlC a SYG yn gallu 
rhedeg cynllun ar y 
cyd.  
 

Eitem Agenda ar 
gyfer y dyfodol: 
Sesiwn ymarfer 
gorau ar gyflwyno 
ystadegau. 
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5 Cylchlythyrau Chwarterol  

 

Amlinellod GJ y cylchlythyrau chwarterol er mwyn darparu gwybodaeth i’r 
Panel Defnyddwyr.  Siaradodd SL ynglŷn â’r pynciau yn y cylchlythyr a 
anfonwyd at y grŵp ym mis Rhagfyr.  Eglurodd GJ eu bod wedi dewis 
peidio â rhoi Dangosyddion Cenedlaethol fel eitem ar yr agenda ar gyfer 
y cyfarfod hwn oherwydd yr oedd rhwng y cyfnod ymgynghori a’r camau 
nesaf.  Mae LlC yn anelu at gyhoeddi gwybodaeth ar Ddangosyddion 
Cenedlaethol ym mis Mawrth.  Mynegodd GJ fod y broses ymgynghori 
wedi bod yn un ddefnyddiol iawn a rhoddodd ddiolch i’r hynny a 
ymatebodd.  
  

 
  

6 / 8 
Ymgynghoriad ar Boblogaeth ac Ystadegau Aelwydydd a materion 
cyfredol sydd o ddiddordeb i aelodau’r panel 

 

 

Cyflwynodd GJ yr ymgynghoriad ar boblogaeth ac ystadegau aelwydydd.  
Ar hyn o bryd, mae LlC yn cynllunio i gynhyrchu amcanestyniadau 
poblogaeth ym mis Medi 2016.  Esboniodd GJ y byddai LlC yn y dyfodol 
yn hoffi cyhoeddi amcanestyniadau am y Parciau Cenedlaethol, ALl, 
aelwydydd, ac amcanestyniadau ar boblogaeth oddeutu’r un amser.  
Awgrymodd un sefydliad y dylid tynnu sylw at beth sydd am gael ei 
ryddhau gan LlC ar Drydar.  Rhoddodd GJ a SL enghraifft o drydar cyn i’r 
Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru (MALlC) 2014 gael ei 
gyhoeddi.  Trafodwyd y Grŵp Cynghori ar y Cyfrifiad Cymru (CAGW) gan 
SL ac awgrymodd y byddai’n ddefnyddiol I gael fwy o aelodau i 
gynrychioli’r trydydd sector.  Gofynnodd un aelod o’r grŵp a oes ardal o 
Gymru yn cael ei chynnwys yn y prawf ar gyfer y cyfrifiad.  Cadarnhaodd 
SL y byddai ardal o Gymru yn cael ei chynnwys yn y prawf ar gyfer y 
cyfrifiad ac mae’r SYG yn cysylltu â LlC ynglŷn ag agwedd Iaith Gymraeg 
y cyfrifiad. 
 
Trafodwyd y cwestiynau ar sleid Trafodaeth y cyflwyniad a thrafodwyd y 
materion o ddiddordeb presennol ar gyfer aelodau o’r panel.  

 Cododd rhai sefydliadau'r broblem o fethu â dod o hyd bob amser i 
ddadansoddiadau o’r data y maen nhw ei angen.  Awgrymodd GJ 
i’r grŵp gysylltu â blychau postio'r timau unigol gyda materion 
penodol sydd ganddyn nhw ac efallai gall ystadegwyr LlC helpu 
neu esbonio pam nad yw dadansoddiad y data ar gael. 

 Dywedodd un sefydliad y byddai’n ddefnyddiol cael canllawiau ar 
ymarfer da mewn pwyso arolygon er mwyn gwneud allbynnau’r 
trydydd sector yn fwy cadarn.  

 Awgrymodd un sefydliad y byddai’r posibilrwydd o allu cyfuno 
ardaloedd oddi mewn i StatsCymru yn ddefnyddiol.  Dywedodd GJ 
y byddai’n rhoi adborth i ystadegwyr LlC.  Cytunodd y grŵp y 
byddai’r cynlluniau presennol ar gyfer diweddaru StatsCymru yn y 
dyfodol yn ddefnyddiol.  

 Gofynnodd aelod o’r grŵp a oedd yn bosibl i gael holl werthoedd 
Cymunedau yn Gyntaf ar gyfer rhai setiau data.  Gofynnodd GJ i 
aelodau’r grŵp gysylltu â LlC gydag enghreifftiau penodol a gall 
ystadegwyr LlC weld a yw’n bosibl.  Gofynnodd grŵp arall a oedd 
ardal fechan yn parhau i fodoli ar dabl CG. Mae’r tabl ar gyfer 
newid AGEHI i CG. 

 Gofynnodd un sefydliad a oedd yn bosibl addasu MALlC er mwyn 
eithrio rhai parthau neu ddangosyddion. Awgrymodd SL y dylid 
cysylltu â hi a bydd ei thîm yn ymateb yn unol â hynny. 

 

 
Gweithredu: Dylai 
unrhyw aelodau sy’n 
dymuno bod 
ynghlwm â GCCC roi 
eu henwau gerbron.  
 

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Communities-First
https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Communities-First
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7 Datblygiadau sydd i ddod ar gyfer LlC 
 

 

Cyflwynwyd y datblygiadau sydd i ddod gan SL ar gyfer LlC.  Yn benodol, 
mae ystadegwyr LlC yn datblygu eu gwefannau eu hunain gan gynnwys 
StatsCymru.  Yn ogystal, maen nhw’n datblygu diddordeb mewn agor y 
data – er enghraifft Lle. Ar hyn o bryd, y mae tîm MALlC yn ystyried y 
posibilrwydd o ychwanegu mwy o ddata at offeryn rhyngweithiol MALlC.. 

 
 

9 Eitemau ar gyfer yr Agenda yn y dyfodol a Dyddiad y cyfarfod nesaf  

 

 
Trafododd y grŵp eitemau ar gyfer eu cynnwys ar yr agenda yn y dyfodol 
a dyddiad y cyfarfod nesaf. 

 Cytunodd y grŵp y dylid cynnal y cyfarfod nesaf ym mis Hydref 
2016. 

 Cytunodd y grŵp y byddai’n ddefnyddiol cael Prif Swyddog 
Ymchwil Cymdeithasol o Lywodraeth Cymru i siarad â’r grŵp er 
mwyn cychwyn cysylltiadau rhwng y panel Defnyddwyr hwn ac 
Ymchwil Cymdeithasol.  

 Awgrymodd GJ y dylid rhoi’r Dangosyddion Cenedlaethol fel eitem 
ar yr agenda yn y dyfodol. 

 Gofynnodd GJ a SL i’r grŵp roi adborth ar unrhyw eitemau y 
byddan nhw efallai yn dymuno siarad amdanyn nhw mewn 
cyfarfodydd yn y dyfodol.  

 Gofynnodd GJ a SL i’r grŵp awgrymu unrhyw sefydliadau eraill a fyddai 
efallai yn dymuno ymuno â’r panel Defnyddwyr.  Mae posibilrwydd o 
fideo-gynadledda gyda sefydliadau yng Ngogledd Cymru. 

 Gofynnwyd i’r grŵp ddarparu adborth ar yr ymgynghoriad ar 
newidiadau i allbynnau SYG.  Gallai enghreifftiau o’r trydydd 
sector ddarparu sylwedd at bwyntiau LlC.  

 

 
 
Eitem ar yr agenda 
yn y dyfodol: 
Cyflwyniad gan Brif 
Ymchwilydd 
Cymdeithasol LlC 
 
Eitem ar yr agenda 
yn y dyfodol: 
Cyflwyniad ar 
Ddangosyddion 
Cenedlaethol 
 
Gweithredu: Dylai 
unrhyw aelod gydag 
unrhyw destunau y 
bydden nhw’n 
dymuno siarad 
amdanyn nhw mewn 
cyfarfodydd yn y 
dyfodol roi adborth i 
LlC 
 

10 Unrhyw fater arall 
 

 
Ni chodwyd unrhyw faterion gan y grŵp.  

11 Cau  

 

 
Bydd cyfarfod nesaf Panel Defnyddwyr Ystadegau’r Trydydd Sector dros 
Gymru yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2016. Y dyddiad i’w gadarnhau.  
 

 
 

 

  

http://lle.wales.gov.uk/home
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Crynodeb o’r Pwyntiau Gweithredu 

1 
 
Dylai unrhyw aelodau roi gwybod i SL a GJ os oes ganddyn nhw 
gyfleoedd gwirfoddoli ystadegol posibl ar gyfer ystadegwyr LlC. 

Pob aelod 

2 
GJ a SL i gysylltu â SYG er mwyn darganfod sut mae’r cynllun 
gwirfoddoli yn gweithio ac a allai LlC a SYG redeg cynllun ar y cyd. 

GJ, SL 

3 
Dylai unrhyw aelodau sy’n dymuno cymryd rhan yn GCCC roi eu 
henwau gerbron. 

Pob aelod 

4 
Dylai unrhyw aelodau gydag unrhyw destunau'r hoffen nhw siarad 
amdanyn nhw mewn cyfarfodydd yn y dyfodol ddarparu adborth i LlC. 

Pob aelod 

 
 


