
 
 

PCYC – Mehefin 2016 – Crynodeb o'r Pwyntiau Gweithredu 

1 

GJ i ysgrifennu at yr aelodau i ofyn am 
awgrymiadau ynglŷn â phwy a allai gynrychioli 
maes cynllunio defnydd tir ar WASP 

Anghyflawn – bydd GJ yn siarad â 
John Morris i symud hyn ymlaen. 
 

2 
SL i holi cydweithwyr o fewn Llywodraeth 
Cymru ynghylch y canllawiau ar asesu 
anghenion sipsiwn a theithwyr  

Bydd y tîm Polisi a gyhoeddodd y 
canllaw yn gwahodd adborth ar y 
canllaw yn yr Hydref gyda’r bwriad o’i 
ddiweddaru yn 2018. 

3 

GJ i ddosbarthu rhestr o gynrychiolwyr CAG er 
mwyn sicrhau bod cynrychiolaeth briodol o 
awdurdodau lleol a bod gwarcheidwad yr NLPG 
yn cael ei gynnwys. 
 
Bydd cynrychiolwyr CAG yn cyflwyno 
adroddiadau ffurfiol i PCYC. 

Anghyflawn – bydd GJ yn gwneud 
hyn. 

4 

AS i dynnu'r awgrym y dylai Llywodraeth 
Cymru weithredu fel sylwedydd ar Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen CLlLC ar Ddangosyddion 
yn ôl 

Gwblhau. Awgrymodd AS ddull 
amgen. Llywodraeth Cymru ac eraill 
sy'n ymwneud â safbwyntiau sy'n dod 
i'r amlwg i'r grŵp. 

5 

SEAL i wneud gwaith dilynol ar awgrymiadau 
ar gyfer dadansoddi SAIL o bosibl 
SEAL i gysylltu â LH ynghylch y posibilrwydd o 
dreialu cyfarpar SAIL yng Ngwynedd. 

 

6 

Yr aelodau i roi gwybod i Lywodraeth Cymru pa 
giwbiau / setiau data y dylid eu blaenoriaethu 
er mwyn eu cyhoeddi fel OData. 
 
AA i ymchwilio i'r posibilrwydd o gomisiynu 
rhywfaint o hyfforddiant ar y cyd ar Power BI 
yng Nghymru. 

AA: Yr oedd yn fwy o awgrym bod 
PCYC yn gallu trafod hyfforddiant yn y 
dyfodol. 
Nid wyf yn gwneud hyn ar hyn o bryd. 

7 

GJ i ystyried y potensial i gyhoeddi data ar 
gyfer Dangosyddion Cenedlaethol gan 
ddefnyddio ardaloedd gwahanol 

Parhaus 

8 
JT i gysylltu â GJ mewn perthynas â 
rhwydwaith ymchwil y Sector Cyhoeddus 

 

9 
Caiff DT ei wahodd i gyfarfodydd PCYC yn y 
dyfodol 

Ychwanegu at y rhestr aelodaeth 
PCYC 

10 

JE i roi cyflwyniad ar ei gwaith ar 
amcanestyniadau o'r llafurlu yn un o 
gyfarfodydd PCYC yn y dyfodol. 

Ar yr agenda 13/10/16 

11 

Yr aelodau i roi gwybod i SL: 

1. pa waith dadansoddi pellach a fyddai'n 
ddefnyddiol  

2. yr amseriad a ffefrir ar gyfer MALIC newydd  

3. blaenoriaethau o ran data i'w hychwanegu at 
yr adnodd mapio rhyngweithiol 

4. ar gyfer beth rydych yn defnyddio MALIC 

Yn fuan yn cyhoeddi arolwg byr i 
gasglu barn ar y defnydd o MALlC ac 
amseru yn y dyfodol. 
 



 
 

12 
Yr Ysgrifenyddiaeth i gadarnhau dyddiad y 
cyfarfod nesaf gyda'r Aelodau 

Gwblhau 

Adam Al-Nuaimi AA Andrew  Stephens AS 

Janine Edwards JE Jamie  Thorburn JT 

Glyn Jones GJ Sue Leake  SL 

 


