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Rhif  Pwynt Gweithredu Pwy?  

1 
Cofnodion cyfarfod diwethaf Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru i'w hanfon drwy e-bost at 

JE. 
Ysgrifenyddiaeth Cwblhau 

2 
JM i gadarnhau nad yw safbwynt y SYG o ran y rhestr o enwau answyddogol yr Ardaloedd 

Cynnyrch Ehangach Haen Ganol wedi newid ac ailddosbarthu'r ymateb. 
JM 

Mae'r sefyllfa yn dal yr un fath gan 
eu bod yn answyddogol ac nid yw 
SYG yn mabwysiadu.  

3 
Ystyried y posibilrwydd o drefnu symposiwm ar boblogaeth er mwyn parhau â'r drafodaeth 

ynghylch amcanestyniadau poblogaeth, gyda chymorth Data Cymru. 
RD / MP Wedi gofyn am ddiweddariad  

4 
Cyflwyniad rhwng DC a LlC ar y gwahaniaethau rhwng Hyb Data Agored DC a Map Data 

Cymru LlC i’w rhoi mewn cyfarfod o Bwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru yn y dyfodol. 
DC/LlC 

Wedi'i ychwanegu at yr agenda ar 
gyfer y dyfodol 

5 
Y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect i ailddatblygu Daffodil Cymru i'w rhoi mewn 

cyfarfod o Bwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru yn y dyfodol. 
Data Cymru 

Wedi'i ychwanegu at yr agenda ar 
gyfer y dyfodol 

6 
NT i rannu awgrymiadau ynglŷn ag arferion da o ran ymgysylltu â'r gymuned, yn seiliedig 

ar ganfyddiadau SYG o ymarfer y Cyfrifiad.  
NT (SYG) 

Wedi'i ychwanegu at yr agenda ar 
gyfer y dyfodol 

7 
NT i roi'r wybodaeth ddiweddar i Bwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru am ddaearyddiaethau 

allbwn y Cyfrifiad. 
NT (SYG) 

Ychwanegwyd 'Cynlluniau ar gyfer 

allbwn a lledaenu' at yr agenda ar 

gyfer Hydref 2020. 

8 

Pwynt Gweithredu 11 o gyfarfod Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru a gynhaliwyd ym mis 

Hydref 2019 i'w gario ymlaen. 

(NT i fynegi'r potensial i drafod EQ Analytics fel rhan o grŵp sicrhau ansawdd y Gymraeg 

ar gyfer Cyfrifiad 2021.) 

NT (SYG) 

Pwrpas y grŵp sicrwydd yw 

sicrhau'r cwestiynau yn yr iaith 

Gymraeg; felly byddai edrych ar 

ddadansoddeg fel arfer allan o'u 

cylch gwaith. Fodd bynnag, gallwn 

weld y grŵp sicrwydd yn dangos 

diddordeb yn y cyfrannau a 

ddefnyddiwyd y fersiwn Gymraeg 

neu unrhyw bwyntiau lle'r oedd 

pobl yn troi at y Saesneg er 

enghraifft.  Mae llawer o ddata ar 



 

 

gael – felly mae gwir angen gofyn 

penodol i basio i'r grŵp. 

9 
Eitem ar yr agenda i'w thrafod ar ddefnyddio data Credyd Cynhwysol i'w chynnwys mewn 

cyfarfod o Bwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru yn y dyfodol. 
Ysgrifenyddiaeth 

Wedi'i ychwanegu at yr agenda ar 
gyfer y dyfodol 

10 
Aelodau Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru i ofyn i'w hawdurdodau lleol/sefydliadau am 

adborth ar ddangosfwrdd rhyngweithiol arfaethedig MALIC. 
Pawb - 

11 

Aelodau Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru i gysylltu ag SW er mwyn rhoi adborth iddo ar 

y ffordd y maent yn defnyddio/yr hoffent ddefnyddio Amcangyfrifon o Incwm Ardaloedd 

Bach. 

Pawb - 

12 NS (neu FCP) i roi dolen i draciwr amcanestyniadau tlodi CBSCNPT i LlC i'w dosbarthu. NS / FCP Wedi gofyn am ddiweddariad  

13 
Dolen i ymgynghoriad ar-lein UKSA ar adroddiad Llesiant Cymru i'w dosbarthu i aelodau 

Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru er mwyn iddynt ei throsglwyddo i gydweithwyr. 
CB/CD (UKSA) Wedi gofyn am ddiweddariad  

 

JM John Morris  NS / FCP Nita Sparkes / Fiona Clay-Poole 

DC / WG Data Cymru/ Welsh Government  CB / CD (UKSA) Catherine Bremner / Chris Davies 

NT (ONS) Neil Townsend  RD Rachel Dolman / Martin Parry 

 

  


