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I'w gyhoeddi yn 2021: yn nhrefn blaenoriaeth
Allbwn

Disgrifiad

Data enwadur ar gyfer dangosyddion MALlC 2019

Taenlen o ddata enwadur MALlC ar
gyfer dangosyddion dethol.
Adroddiad canllaw
Dangosfwrdd rhyngweithiol

Dadansoddi amddifadedd mewn ardaloedd gwledig
Dadansoddiad dangosyddion awdurdodau lleol

Cyhoeddwyd
Allbwn

Disgrifiad

Canllaw MALlC 2019
Ffeithlun canllaw
Cyflwyniad canllaw

Canlyniadau MALlC 2019
Y prif ganlyniadau
Ffeithlun canlyniadau
Adnodd rhyngweithiol

Cyngor ar ddefnyddio’r Mynegai
Crynodeb o sut y crëir y mynegai
Sleidiau cyflwyniad: canllawiau MALlC 2019, gan gynnwys
newidiadau i’r Mynegai ers MALlC 2014
Canllawiau ategol y cyfeirir atynt yn y deunydd amddifadedd
hirsefydlog, sy'n amlinellu newidiadau allweddol i'r mynegeion
rhwng 2005 a 2019.
Adroddiad ar ganlyniadau’r mynegai a’r parthau
Sleidiau cyflwyniad
Ffeithlun canlyniadau
Adnodd mapio i edrych ar ardaloedd a'u cymharu

Safleoedd y mynegai a
meysydd, ardaloedd bach

Taenlen Excel neu thabl data StatsCymru, gan gynnwys
degraddau a chwintelau

Proffiliau amddifadedd

Tablau data StatsCymru: data yn dangos nifer a chanran yr
ACEHI yn y 10%, yr 20% a'r 50% o'r ACEHI mwyaf difreintiedig
yn ôl amrywiaeth o gydgasgliadau

Data dangosyddion

Tablau data StatsCymru: data dangosydd ar gyfer ACEHI ac
amrywiaeth o gydgasgliadau.
Taenlenni Excel: data dangosydd a gyhoeddwyd ar lefel
ACEHI, Awdurdod Lleol ac Ardal Etholaethol.
Tablau data StatsCymru ar gyfer amddifadedd incwm a
chyflogaeth, ac absenoldeb mynych, yn ôl oedran

Crynodeb o newidiadau
Mynegai MALlC

Data dangosyddion wedi'u
rhannu yn ôl oed
Mapiau Meysydd ACEHI

Cyfrif amddifadedd incwm a
chyflogaeth

Mapiau sy'n dangos amddifadedd mewn ACEHI ar draws
Cymru. Mae hyn yn cynnwys mapiau sy'n dangos cyfrifiadau o
bobl o grwpiau oedran gwahanol sy'n byw mewn amddifadedd
incwm mewn ACEHI ledled Cymru.
Taenlen OpenDocument: nifer yr holl bobl, plant 0 i 15 oed,
pobl 16 i 64 oed a phobl 65 oed a throsodd sy'n byw mewn
amddifadedd incwm a chyflogaeth fesul ACEHI, Ardaloedd
Cynnyrch Ehangach Haen Canol, Awdurdod Lleol a Bwrdd
Iechyd Lleol.

Data sy'n sail i'r
dadansoddiad o
amddifadedd hirsefydlog
Dadansoddiad o
nodweddion gwarchodedig
yn ôl amddifadedd ardal:
2017 i 2019
Mynegeion Amddifadedd
2019: meysydd incwm a
chyflogaeth wedi'u cyfuno
ar gyfer Cymru a Lloegr
Adroddiad technegol

Tabl data StatsCymru a thaenlen data agored, a chanllawiau ar
ddefnyddio'r data.

Gwybodaeth geo-ofodol

Gwybodaeth am MALlC 2019 ar y porth daear i Gymru, “Lle”

Sgoriau ACEHI ar gyfer y
mynegai a meysydd

Taenlen OpenDocument: canllawiau

Chwiliad cod post

Taenlen OpenDocument: chwiliad i baru cod post â'r ACEHI, yr
awdurdod lleol ac ati sy'n cyfateb iddo.

Chwiliad cod post am safle
MALlC

Taenlen OpenDocument: chwiliad i fewnbynnu rhestrau o
godau post Cymraeg a nodi'r ACEHI y maent yn perthyn iddynt
a'u safle, degolyn, cwintel a chwartel MALlC 2019 cysylltiedig.
Adroddiad canllaw

Canllaw ar ddadansoddi
data dangosyddion
Dadansoddiad amddifadedd
yn ymwneud â phlant

Dadansoddiad gan ddefnyddio data o’r Arolwg Blynyddol o’r
Boblogaeth ar nodweddion gwarchodedig yn ôl grwpiau
amddifadedd y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.
Taenlen o sgoriau a rhengoedd sgoriau gan ACEHI yng
Nghymru a Lloegr. Data amddifadedd incwm ar gyfer plant (015 oed) a phobl hŷn (60+ oed) gan ACEHI yng Nghymru a
Lloegr.
Adroddiad canllaw gyda gwybodaeth dechnegol ar fethodoleg y
Mynegai, safleoedd y meysydd a mynegai, a’r dangosyddion

Dadansoddiad cryno o ddangosyddion sy'n berthnasol i blant

