
 

Rhif  Crynodeb o'r Pwyntiau Gweithredu – PCYC Hydref 2019 

1 
GJ i gyflwyno crynodeb un dudalen o'r adborth ar y 

ffordd y defnyddir adroddiad Llesiant Cymru. 
GJ Cwblhau 

2 

GJ i gysylltu â SYG er mwyn cadarnhau beth yw ei 

barn ar y rhestr o enwau answyddogol ar gyfer 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganolog ac 

anfon ymateb.  

GJ Cwblhau 13/10/19 

3 

DM i ddosbarthu dolen i'r canllawiau ar y data a'r 

fethodoleg a ddefnyddir ar gyfer sgoriau yng ngwaith 

Lleoedd Ffyniannus. 

DM 

Gweler y Wybodaeth am 
fethodoleg y Mynegai. Fel rhan 
o'r diweddariad ym Mawrth 
2020, bydd DC yn parhau i 
bwysleisio methodoleg y 
Mynegai 

4 

Llywodraeth Cymru i anfon deunyddiau briffio i 

awdurdodau lleol, y gallai newyddiadurwyr lleol eu 

defnyddio i wneud eu hadroddiadau ar MALlC yn fwy 

gwybodus.   

Llywodraeth 

Cymru 
Cwblhau 

5 

VD a DM i gysylltu â thimau cyfathrebu mewnol 

awdurdodau lleol er mwyn sicrhau eu bod yn 

ymwybodol y gallant gysylltu â Llywodraeth Cymru i 

gael canllawiau ar gyflwyno adroddiadau ar MALlC.  

VD, DM 

Cysylltodd DM â thîm cyfathrebu 
CLILC i ofyn iddo allu siarad â 
swyddogion cyswllt cyn y 
dyddiad lansio. VD-dim 
cyhoeddusrwydd anffafriol yn 
dilyn cyhoeddi MALlC felly dim 
materion i'w nodi. 

6 

GJ i anfon gwybodaeth i aelodau Pwyllgor Cyswllt 

Ystadegol Cymru ynghylch sut i ddarparu disgrifiadau 

lleoedd ar gyfer Deall Lleoedd Cymru. 

GJ Cwblhau 

7 

GJ i anfon dolen i'r adnodd Deall Lleoedd Cymru pan 

fydd yn fyw fel y gall aelodau Pwyllgor Cyswllt 

Ystadegol Cymru roi adborth. 

GJ, Pawb Cwblhau 

8 

NS i nodi cynrychiolydd addas o CNPT i roi cyflwyniad 

ar waith amcanestyniadau'r cyngor mewn cyfarfod yn 

y dyfodol.  

NS Cwblhau 

9 
Diweddariad yng nghyfarfod nesaf Pwyllgor Cyswllt 

Ystadegol Cymru ar effaith Credyd Cynhwysol.  

Ysgrifenyddia

eth 
Cwblhau 

10 

GJ i fynegi pryder wrth yr arweinwyr polisi am ddiffyg 

eglurder y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 

ynghylch y ddarpariaeth a'r galw.  

GJ Cwblhau 

11 

NT i fynegi'r potensial i drafod EQ Analytics fel rhan o 

grŵp sicrhau ansawdd y Gymraeg ar gyfer Cyfrifiad 

2021.  

NT (SYG)  

12 

Cafodd aelodau Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru eu 

hannog i ddilyn cyfrifon Twitter a Facebook 2021 er 

mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth (@Cyfrifiad2021 ac 

@Census2021). 

Pawb  

http://www.llefyddllewyrchus.cymru/background?lang=cy-GB
http://www.llefyddllewyrchus.cymru/background?lang=cy-GB


13 
NT i ysgrifennu i Gyngor Sir Powys i gadarnhau pwy 

yw'r Rheolwr Cyswllt ar y Cyfrifiad.  
NT (SYG) Cwblhau 

14 
NT i gadarnhau a yw rhestr bostio'r Rheolwyr Cyswllt 

ar y Cyfrifiad yn gyfredol.  
NT (SYG) 

Mae yna gysylltiadau CLM 
wedi'u henwi ym mhob ALl yng 
Nghymru ond maen nhw'n 
newid yn eithaf cyflym wrth i 
bobl symud swyddi. NT (SYG) 
Tachwedd 2019. 

15 

Mae'n bosibl y daw NT yn ôl i gyfarfod nesaf Pwyllgor 

Cyswllt Ystadegol Cymru i rannu cyngor ar arferion da 

o ran ymgysylltu â'r gymuned, yn seiliedig ar 

ganfyddiadau SYG o Ymarfer y Cyfrifiad. 

NT (SYG) Cwblhau 

16 

DJ i ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio 

brasamcanion er mwyn dadansoddi data o lefel Uned i 

lefel Leol.  

DJ Cwblhau 

GJ - Glyn Jones (LC) / NT – Neil Townsend (SYG) / DM – Duncan Mackenzie (DC) / VD – Vicki Doyle (CBSC) / DJ – Dave 

Jones (ACC) / NS – Nita Sparkes (GCPT) 


