H3
29ain Ebrill

Ffurflen Cartrefi Cymru
Enw
CD
Cyfeiriad

ED
Rhif y
Ffurflen

Cod Post

* Ffurflen 1

N
E

o

*Cartrefi aml-ffurflen yn unig

At Ddeiliad y Cartref, Cyd-ddeiliaid y Cartref neu
aelodau or cartref syn 16 oed neun hyn
Maer Cyfrifiad yn gyfrif bob deng mlynedd or holl bobl ar
cartrefi yn y wlad. Defnyddir gwybodaeth y Cyfrifiad gan
lywodraeth ganolog a lleol, awdurdodau iechyd a nifer o
sefydliadau eraill i ddosrannu adnoddau a chynllunio
gwasanaethau i bawb. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol syn
cynnal y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Cwblhau eich ffurflen

P
S

Diogelir y wybodaeth a ddarperir gennych gan y gyfraith a
chaiff ei thrin yn hollol gyfrinachol. Dim ond at ddibenion
ystadegol y defnyddir y wybodaeth hon, a chaiff unrhyw un
fydd yn defnyddio neun datgelu gwybodaeth y Cyfrifiad yn
amhriodol ei erlyn. Cedwir ffurflennir Cyfrifiad yn ddiogel. O
dan dermau presennol Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958,
caiff y data ei drin yn gyfrinachol am gyfnod o 100 mlynedd.

Diolch am gymryd rhan.

t

Dylai eich cartref gwblhaur ffurflen hon mewn inc du
neu las. Cartref yw:
 un person yn byw ar ei ben/phen ei hun, neu

C
E

Mae cwblhau ffurflen y Cyfrifiad yn orfodol o dan Ddeddf
Cyfrifiad 1920. Os byddwch yn gwrthod ei chwblhau, neun
rhoi gwybodaeth ffug, hwyrach y cewch ddirwy. Nid ywr
atebolrwydd hwn yn berthnasol i gwestiwn 10 ar grefydd.
Ni fodlonir y gofyniad i chi ddychwelyd ffurflen wedii
chwblhau nes y derbynnir ffurflen or fath. Os bydd angen
help arnoch cysylltwch â Llinell Gymorth y Cyfrifiad.

Cyfrinachedd

Yr hyn syn rhaid i chi ei wneud

t

t

M
I

 grwp o bobl (nad ydynt yn perthyn o anghenraid)
yn byw yn yr un cyfeiriad syn rhannu cyfrifoldebau
cadw ty  yn rhannu naill ai ystafell fyw neu lolfa,
neu o leiaf un pryd y dydd.
Maer ffurflen hon ar gyfer pum person. Os oes mwy
na phum person yn eich cartref bydd angen ffurflen
ychwanegol arnoch.
Penderfynwch a ydych am ddefnyddio fersiwn Cymraeg
neu Saesneg y ffurflen. Maen rhaid i chi ddefnyddior
un ffurflen ar gyfer pob aelod och cartref.

t

Nodwch aelodaur cartref yn Nhabl 1 ar dudalen 2.
Bydd o help i chi gwblhaur ffurflen os byddwch yn
defnyddio Tabl 2 i nodi ymwelwyr.

t

Atebwch y cwestiynau am eich llety (tudalen 3).

t

Cwblhewch y cwestiwn am berthynas (tudalennau 4 a 5).

t

Atebwch y cwestiynau sydd ar ôl ar gyfer pob aelod
och cartref.

t

Llofnodwch y Datganiad a phostiwch y ffurflen
yn ôl yn yr amlen a ddarperir.

Len Cook
COFRESTRYDD CYFFREDINOL AR GYFER CYMRU A LLOEGR

Datganiad
t

Iw lofnodi ar ôl cwblhaur ffurflen hon. Sicrhewch nad ydych wedi methu unrhyw dudalennau neu gwestiynau.

Cwblhawyd y ffurflen hon hyd eithaf fy ngwybodaeth am cred.
Llofnod(ion)

Dyddiad
Tudalen 1

Tabl 1 Aelodaur Cartref
t

Rhestrwch bob aelod och cartref syn byw yn y cyfeiriad hwn fel arfer, gan gynnwys chi eich hun.
 Dechreuwch gyda Deiliad y Cartref neu Gyd-ddeiliaid y Cartref.
 Dylech gynnwys unrhyw un sydd oddi cartref dros dro ar noson 29 Ebrill 2001 syn byw yn
y cyfeiriad hwn fel arfer.
 Dylech gynnwys plant ysgol a myfyrwyr os ydynt yn byw yn y cyfeiriad hwn yn ystod
tymor yr ysgol, y coleg neur brifysgol.
 Dylech hefyd gynnwys plant ysgol a myfyrwyr sydd oddi cartref yn ystod tymor yr ysgol,
y coleg neur brifysgol er mai dim ond gwybodaeth sylfaenol sydd ei hangen ar eu cyfer hwy.
 Dylech gynnwys unrhyw fabi a anwyd cyn 30 Ebrill 2001, hyd yn oed os yw yn dal yn yr ysbyty.
 Dylech gynnwys pobl gyda mwy nag un cyfeiriad os ydynt yn byw yn y cyfeiriad hwn am
fwyafrif yr amser.
 Dylech gynnwys unrhyw un syn aros gyda chi nad oes ganddynt unrhyw gyfeiriad arferol arall.
 Cofiwch gynnwys priod neu bartner syn gweithio oddi cartref, neu syn aelod or lluoedd
arfog, ac sydd fel arfer yn byw yn y cyfeiriad hwn.

t

Os oes angen ffurflen ar wahân ar unrhyw aelod och cartref syn 16 oed neun hyn am resymau preifatrwydd,
cysylltwch â Llinell Gymorth y Cyfrifiad a rhowch 4 yn y blwch perthnasol yn y golofn wedii marcio Ffurflen Unigol.

Person Rhif

Enw cyntaf a chyfenw

Person 1
Person 2
Person 3
Person 4
Person 5

C
E

M
I

N
E

Ffurflen Unigol

Os oes mwy na 5 person yn eich cartref, bydd angen ffurflen ychwanegol arnoch.
Person 6
Person 7
Person 8
Person 9
Person 10

Tabl 2 Ymwelwyr

P
S

t

Ich helpu i gwblhaur ffurflen gallwch ddefnyddio Tabl 2 i restru unrhyw ymwelwyr ir
cyfeiriad hwn, ar noson 29 Ebrill 2001, sydd fel arfer yn byw rywle arall.

t

Os mai dim ond ymwelwyr sydd yn y cyfeiriad hwn, cwblhewch gwestiynau H1 i H5 ar
dudalen 3. Nid oes angen ateb unrhyw gwestiynau eraill.

Enw cyntaf a chyfenw

Tudalen 2

Cyfeiriad

Sut i gwblhaur cwestiynau syn weddill
7 Ym mha wlad y cawsoch eich geni?

Lle mae angen i chi ysgrifennu
ateb defnyddiwch
LYTHRENNAU BRAS a gadewch
un lle gwag rhwng bob gair.
Dechreuwch linell newydd os
na fydd digon o le i air.

Cofiwch ddefnyddio inc du neu las.
Rhowch dic yn y blwch priodol,
fel hyn 4 . Os byddwch yn marcior
blwch anghywir, llenwch y blwch a rhoi
tic yn yr un cywir, fel hyn

4

Rhywle arall, nodwch enw
presennol y wlad

D E
A F F R I C A

4

Eich Cartref
H4 A oes gennych gawod/bath
a thoiled at ddefnydd aelodau
och cartref chi yn unig?

H1 Sut fath o gartref sydd
gennych?
Ty neu fynglo cyfan sydd:

Yn dy teras (gan gynnwys ty pen)

H5 Beth yw lefel llawr isaf eich
cartref?

Fflat, maisonette, neu randy sydd:
Mewn bloc o fflatiau neu denement
a adeiladwyd yn bwrpasol

Llawr daear (lefel y stryd)

Yn rhan o dy wedii addasu neu dy a gaiff
ei rannu (gan gynnwys fflatiau un ystafell)

Llawr cyntaf (llawr uwchben lefel y stryd)

Trydydd neu bedwerydd llawr

M
I

H6 A oes gwres canolog yn
eich cartref?
t

H2 A yw eich cartref yn
hunangynhwysol?

Mae hyn yn golygu bod pob ystafell, gan t
gynnwys y gegin, yr ystafell ymolchi ar
toiled y tu ôl i ddrws sydd ond yn cael ei
ddefnyddio gan aelodau och cartref.

Os oes gwres canolog ar
gael gennych, 4 Oes pun a
ydych yn ei ddefnyddio ai peidio.
Mae gwres canolog yn cynnwys:
 gwres canolog nwy, olew neu
danwydd soled
 stôr-wresogyddion nos

P
S

Ydy, mae pob ystafell y tu ôl i ddrws
sydd ond yn cael ei ddefnyddio
gan aelodau on cartref

C
E

 system wresogi awyr cynnes
 system wresogi o dan y lloriau
Oes, mewn rhai ystafelloedd neu
ym mhob un
Nac oes

H3 Sawl ystafell sydd gennych sydd ond yn
H7 Sawl car neu fan syn eiddo
cael ei defnyddio gan aelodau och cartref?
i un neu fwy nag un aelod och
cartref neu sydd ar gael iw
t Peidiwch â chyfrif ystafelloedd ymolchi,
defnyddio ganddynt?
toiledau, cynteddau, landins neu
t
ystafelloedd sydd ond yn cael eu
defnyddio ar gyfer storio megis cypyrddau.

t

Cofiwch gyfrif pob ystafell arall, er enghraifft
ceginau, ystafelloedd byw, ystafelloedd
gwely, ystafell aml-bwrpas a stydis.
Os oes dwy ystafell wediu haddasu yn
un, dylech eu cyfrif fel un ystafell.
Nifer yr ystafelloedd

N
E

Yn talu cyfran o rent a chyfran o forgais
yn rhannol (perchnogaeth ar y cyd)
Ewch i H10

Pumed llawr neun uwch

Carafán neu adeilad symudol
neu adeilad dros dro arall

Ewch i H10

Ail lawr

Adeilad symudol neu dros dro:

t

Yn berchen arno gyda morgais
neu fenthyciad

Islawr neu led-islawr

Mewn adeilad masnachol (er
enghraifft, mewn adeilad swyddfa,
neu westy, neu uwchben siop)

4 un blwch yn unig.
Yn berchen arnon gyfan gwbl
Ewch i H10

Nac oes

Yn dy semi

Nac ydy

t

Oes

Ar wahân

t

H8 A yw aelodau och cartref yn
berchen ar y llety neun ei rentu?

Dylech gynnwys unrhyw gar neu fan
cwmni os yw ar gael at ddefnydd preifat.
Dim un

Yn rhentu
Ewch i H9

Yn byw yma heb dalu rhent
Ewch i H9

H9 Pwy yw eich landlord?
Y Cyngor (Awdurdod Lleol)
Cymdeithas Tai
Cwmni Tai Cydweithredol
Ymddiriedolaeth Elusennol
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig
Landlord preifat neu asiantaeth gosod tai
Cyflogwr aelod or cartref
Perthynas neu ffrind i aelod
or cartref
Arall

H10 Trowch y dudalen.

Un
Dau
Tri
Pedwar neu fwy,
ysgrifennwch y rhif

Tudalen 3

Aelodaur Cartref au Perthynas âi Gilydd
t

Dengys yr enghraifft isod sut i ddarparur wybodaeth am berthynas John Smith, ei wraig (Mary) au
tri o blant (Alison, Steven a James).

t

Yn yr enghraifft hon perthynas Steven (Person 4) i Berson 1 yw mab, ei berthynas i Berson 2 yw mab
ai berthynas i Berson 3 yw brawd.
Enw Person 1

Enw Person 2

Enw Person 3

Enw Cyntaf

Enw Cyntaf

Enw Cyntaf

Cyfenw

JOHN
SMITH

Cyfenw

MARY
SMITH

Cyfenw

ALISON
SMITH

Perthynas Person
2 i Berson

1

Perthynas Person
3 i Berson

RHOWCH ENW

Gw
 r neu wraig

4

Gw
 r neu wraig

PERSON 1

Partner

Partner

UCHOD

Mab neu ferch

Mab neu ferch

Llysblentyn

Llysblentyn

Brawd neu chwaer

Brawd neu chwaer

1

2

4 4

N
E

t

Defnyddiwch yr un drefn a rhifau person ag yn Nhabl 1 (tudalen 2), gan ddechrau gyda Pherson 1.

t

Printiwch enw pob aelod or cartref yn y gofod ar ben pob colofn.

t

Rhowch 4 yn y blwch i ddangos perthynas pob person i bob un o aelodau eraill eich cartref.

t

Dylech ddarparu gwybodaeth yma ar gyfer aelodau or cartref sydd angen Ffurflen Unigol am resymau syn
ymwneud â phreifatrwydd. Dylid gadael y cwestiynau ar y tudalennau canlynol yn wag ar gyfer y bobl hyn.

Enw Person 1

Enw Person 2

Enw cyntaf

Enw cyntaf

Cyfenw

Cyfenw

C
E

M
I

Perthynas Person
2 i Berson

RHOWCH
ENW PERSON
1 UCHOD

Tudalen 4

P
S

Enw Person 3
Enw cyntaf
Cyfenw

1

Perthynas Person
3 i Berson

Gwr neu wraig

Gwr neu wraig

Partner

Partner

Mab neu ferch

Mab neu ferch

Llysblentyn

Llysblentyn

Brawd neu chwaer

Brawd neu chwaer

Mam neu dad

Mam neu dad

Llysfam neu lysdad

Llysfam neu lysdad

 yr neu wyres
W

 yr neu wyres
W

Mam-gu, Tad-cu/Nain, Taid

Mam-gu, Tad-cu/Nain, Taid

Perthynas arall

Perthynas arall

Dim perthynas

Dim perthynas

1

2

Enw Person 4

Enw Person 5

Enw Cyntaf

Enw Cyntaf

Cyfenw

STEVEN
SMITH

Perthynas Person
4 i Berson

Cyfenw

1

2

JAMES
SMITH

Perthynas Person
5 i Berson

3

Gw
 r neu wraig

Gw
 r neu wraig

Partner

Partner

Mab neu ferch

Mab neu ferch

4 4

Llysblentyn
Brawd neu chwaer

Mab neu ferch
Llysblentyn
Brawd neu chwaer

4

M
I

4 4

N
E

Enw Person 5

C
E
Enw cyntaf

Cyfenw

Partner

3

4 4

Brawd neu chwaer

4

Enw cyntaf

Gwr neu wraig

2

Llysblentyn

Enw Person 4

Perthynas Person
4 i Berson

1

Cyfenw

P
S

1

2

3

Perthynas Person
5 i Berson

1

2

3

4

Gwr neu wraig
Partner

Mab neu ferch
Llysblentyn
Brawd neu chwaer

Mam neu dad

Mam neu dad

Llysfam neu lysdad

Llysfam neu lysdad

 yr neu wyres
W

 yr neu wyres
W

Mam-gu, Tad-cu/Nain, Taid

Mam-gu, Tad-cu/Nain, Taid

Perthynas arall

Perthynas arall

Dim perthynas

Dim perthynas

Dylid ateb y cwestiynau syn weddill gan bob aelod och cartref yn yr un drefn â Thabl 1 ar dudalen 2 y
ffurflen hon. Lle mae aelod or cartref yn cwblhau Ffurflen Unigol am resymau yn ymwneud â
phreifatrwydd, dylid gadael y cwestiynau syn weddill ar gyfer y person hwn yn wag.
Tudalen 5

Person 1
1 Beth yw eich enw? (Person 1 yn Nhabl 1)

9 Allwch chi ddeall, siarad, darllen,
neu ysgrifennu Cymraeg?

Enw cyntaf a chyfenw

t

4 pob blwch syn berthnasol.
Deall Cymraeg llafar

2 Beth yw eich rhyw?
Gwryw

8 Beth yw eich grw
 p ethnig?
t

Benyw

3 Beth yw eich dyddiad geni?
Diwrnod

Mis

Siarad Cymraeg

Dewiswch UN adran o A i E, yna rhowch
4 yn y blwch priodol i nodi eich
cefndir diwylliannol.
A Gwyn

Blwyddyn

Prydeinig

Ysgrifennu Cymraeg

Gwyddelig

Unrhyw gefndir Gwyn arall,
nodwch

4 Beth yw eich statws priodasol
(ar 29 Ebrill 2001)?

Darllen Cymraeg

Dim un or uchod

10 Beth yw eich crefydd?
t
t

Sengl (heb briodi)

Dim

Priod (priodas gyntaf)

B

Wedi ailbriodi

Hindw

Gwyn ac Asiaidd

Gweddw

Ydw

Ewch i 6

Nac
ydw

Ewch i 7

C

6 Ydych chin byw yn y cyfeiriad
a ddangosir ar flaen y ffurflen
hon yn ystod tymor yr ysgol,
y coleg neur brifysgol?

Nac ydw, rwyf yn byw rhywle arall yn ystod
tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 36

C
E

Bangladeshi

M
I

P
S
D

Affricanaidd

Unrhyw gefndir Du arall,
nodwch

Cymru

Yr Alban
Gogledd Iwerddon

E

Unrhyw grefydd arall, nodwch

11 Dros y deuddeg mis diwethaf a
fyddech yn dweud bod eich
iechyd ar y cyfan wedi bod:
Yn dda?
Yn weddol dda?

Du neu Ddu Prydeinig
Caribïaidd

7 Ym mha wlad y cawsoch eich geni?

Sîciaeth

Pacistani

Unrhyw gefndir Asiaidd arall,
nodwch

Ydw, rwyf yn byw yn y cyfeiriad hwn yn
ystod tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol

Moslem

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd

Atebwch y cwestiwn hwn dim ond os
ydych wedi ateb Ydw i Gwestiwn 5.

Ewch i 7

Iddewiaeth

Unrhyw gefndir Cymysg arall,
nodwch

5 Ydych chin blentyn ysgol neun
fyfyriwr mewn addysg llawn amser?

N
E
Bwdaeth

Gwyn a Du Affricanaidd

Wedi ysgaru

Lloegr

Cristnogaeth (gan gynnwys yr Eglwys yng
Nghymru, yr Eglwys Gatholig, Protestannaidd
a phob enwad Cristnogol arall)

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd

Wedi gwahanu (ond yn dal yn briod yn gyfreithiol)

t

Maer cwestiwn hwn yn wirfoddol.
4 un blwch yn unig.

Tsieineaidd neu grw
 p ethnig arall

Gweriniaeth Iwerddon

Tsieineaidd

Rhywle arall, ysgrifennwch enw
presennol y wlad

Unrhyw un arall, nodwch

Ddim yn dda?

12 Ydych chin gofalu am aelodau
och teulu, ffrindiau, cymdogion
neu eraill neun rhoi help neu
gymorth iddynt oherwydd:
 salwch neu anabledd corfforol
neu feddyliol hir dymor, neu
 problemau syn gysylltiedig â henaint?
t
t

Peidiwch â chynnwys unrhyw beth rydych
yn ei wneud fel rhan och gwaith cyflogedig.
4 faint o amser a dreulir mewn wythnos arferol.
Nac ydw
Ydw, 1 - 19 awr yr wythnos
Ydw, 20 - 49 awr yr wythnos
Ydw, 50+ awr yr wythnos

Tudalen 6

Person 1 - parhad
13 A oes gennych unrhyw salwch, problem iechyd neu anabledd hir dymor syn
cyfyngu ar eich gweithgareddau bob dydd neur gwaith y gallwch ei wneud?
t

Dylech gynnwys problemau syn gysylltiedig â henaint.
Oes

19 Oeddech chi wrthin chwilio am
unrhyw fath o waith cyflogedig yn
ystod y 4 wythnos ddiwethaf?

Nac oes

Oeddwn

Nac oeddwn

t

20 Petai swydd wedi bod ar gael yr
wythnos ddiwethaf, allech chi fod
Os oeddech yn blentyn mewn ysgol breswyl neun fyfyriwr flwyddyn yn ôl, rhowch
wedi dechrau arni o fewn 2 wythnos?
y cyfeiriad lle roeddech yn byw yn ystod tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol.

t

Ar gyfer plentyn a anwyd ar ôl 29 Ebrill 2000, 4 Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl.

14 Beth oedd eich cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl?

Y cyfeiriad a ddangosir ar flaen y ffurflen hon

Gallwn

Na allwn

21 Yr wythnos ddiwethaf, oeddech chin
aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes?

Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl

Oeddwn

Rhywle arall, nodwch isod

Nac oeddwn

22 Yr wythnos ddiwethaf, oeddech
chin un neu ragor or canlynol?
t

4 bob blwch perthnasol.
Wedi ymddeol
Myfyriwr

N
E

Gofalu am y cartref/teulu

Cod Post

Sâl/anabl yn barhaol

15 Os ydych rhwng 16 a 74 oed
Os ydych yn 15 oed neun iau, neun 75 neun hyn

Ewch i 36

16 Pa rai or cymwysterau hyn sydd gennych?
t

4

1+ lefel O/TAU/TGAU (unrhyw raddau)

CGC (NVQ) Lefel 1, CCGC (GNVQ) Sylfaenol

5+ lefel O, 5+ TAU (gradd 1),
5+ TGAU (graddau A-C), Tystysgrif Ysgol

C
E

CGC Lefel 2,
CCGC Canolradd

1+ lefel A/lefel AS

CGC Lefel 3, CCGC Uwch

Gradd Gyntaf (ee BA, BSc)

CGC Lefelau 4-5, HNC, HND

P
S

Gradd Uwch (ee MA, PhD, PGCE,
tystysgrifau/diplomâu ôl-raddedig)

Cymwysterau eraill (ee City and
Guilds, RSA/OCR, BTEC/Edexcel)
Dim Cymwysterau

17 Oes gennych chi unrhyw un or cymwysterau proffesiynol canlynol?
t

4bob blwch syn berthnasol.

23 Ydych chi wedi gweithio erioed?

M
I

bob cymhwyster syn berthnasol neu, os nad yw wedii nodi, y cymhwyster cyfatebol.

2+ lefel A, 4+ lefel AS,
Tystysgrif Ysgol Uwch

Dim un or uchod

Ewch i 16

Do, nodwch y flwyddyn y buoch yn
gweithio ddiwethaf
Ewch i 24
Naddo, ni fûm yn gweithio erioed
Ewch i 36

24 Atebwch y cwestiynau syn weddill ar gyfer y
brif swydd roeddech yn ei gwneud yr wythnos
ddiwethaf, neu os nad oeddech yn gweithio yr
wythnos ddiwethaf, eich prif swydd ddiwethaf.
t

Eich prif swydd ywr swydd y byddwch
fel arfer yn gweithior mwyaf o oriau.

25 Ydych (oeddech) chin gweithio
fel cyflogai neu ydych (oeddech)
chin hunangyflogedig?

Dim Cymwysterau Proffesiynol

Deintydd Cymwys

Cyflogai

Statws Athro Cymwys
(ar gyfer ysgolion)

Nyrs, Bydwraig, Ymwelydd Iechyd
Cymwys

Hunangyflogedig gyda chyflogeion

Cymwysterau Proffesiynol Eraill

Hunangyflogedig/llawrydd
heb gyflogeion

Meddyg Cymwys

18 Yr wythnos ddiwethaf, oeddech chin gwneud unrhyw waith:
26 Faint o bobl syn gweithio (oedd
 fel cyflogai, neu ar gynllun hyfforddi a noddir gan y Llywodraeth,
yn gweithio) ich cyflogwr yn y
 fel person hunangyflogedig/llawrydd, neu yn eich busnes eich hun/busnes eich teulu?
lle rydych yn gweithio (roeddech
t 4Oeddwn os oeddech i ffwrdd or gwaith yn sâl, ar gyfnod mamolaeth, ar wyliau neu wedich diswyddo dros dro.
yn gweithio)?
t

4Oeddwn ar gyfer unrhyw waith cyflogedig, gan gynnwys gwaith achlysurol neu dros dro, hyd yn

t

4Oeddwn os oeddech yn gweithio, yn gyflogedig neun anghyflogedig, yn eich busnes eich hun/busnes eich teulu.

oed os mai dim ond am awr ydoedd.
Oeddwn

Ewch i 24

Nac oeddwn

Ewch i 19

t

Os ydych (oeddech) yn hunangyflogedig,
4 i ddangos faint o bobl rydych
(roeddech) yn eu cyflogi.
1-9

10 - 24

25 - 499

500 neu fwy

Tudalen 7

Person 1 - parhad
27 Beth yw (oedd) teitl llawn eich prif swydd?
t
t

Er enghraifft, ATHRO/ATHRAWES YSGOL GYNRADD, NYRS A GOFRESTRWYD GAN Y WLADWRIAETH,
MECANYDD MODURON, PEIRIANNYDD GWASANAETHAU TELEDU, CYNORTHWY-YDD BUDD-DALIADAU.
Gweision Sifil, Swyddogion Llywodraeth Leol  rhowch deitl y swydd nid y radd neur band cyflog.

34 Sut y byddwch chin teithio ir
gwaith fel arfer?
t
t

4 un blwch yn unig.
4 y blwch ar gyfer y rhan hiraf, yn ôl

pellter, och taith arferol ir gwaith.

Gweithio yn y cartref neu or cartref yn bennaf
Rheilffordd danddaearol, metro,
rheilffordd ysgafn, tram
Trên

28 Disgrifiwch beth rydych (roeddech) yn ei wneud yn eich prif swydd.

Bws neu fws mini
Beic modur, sgwter neu foped
Gyrru car neu fan

29 Ydych (oeddech) chin goruchwylio unrhyw gyflogeion eraill?
t

Teithiwr mewn car neu fan

Mae goruchwyliwr neu fforman yn gyfrifol am oruchwylio gwaith
cyflogeion eraill o ddydd i ddydd.
Ydw

Tacsi

Nac ydw

Beic

30 Beth yw (oedd) busnes eich cyflogwr yn y lle rydych (roeddech)
yn gweithio?
t
t
t

Er enghraifft, GWNEUD ESGIDIAU, TRWSIO CEIR, ADDYSG UWCHRADD,
CYFANWERTHU BWYD, GWERTHU DILLAD, MEDDYGFA.
Os ydych (oeddech) yn hunangyflogedig/llawrydd neu yn (wedi bod yn)
berchennog ar eich busnes eich hun, beth yw (oedd) natur eich busnes?
Gweision Sifil, Swyddogion Llywodraeth Leol  nodwch eich Adran.

31 Os oeddech yn gweithio yr wythnos ddiwethaf
Os nad oeddech yn gweithio yr wythnos ddiwethaf

C
E

Ewch i 36

32 Beth yw enw llawn y sefydliad rydych yn gweithio iddo yn eich prif swydd?
t

P
S

Os oes busnes eich hun gennych, ysgrifennwch yr enw.

Hunangyflogedig/llawrydd

Arall

35 Faint o oriau yr wythnos rydych chi fel
arfer yn eu gweithio yn eich prif swydd?

M
I

Ewch i 32

Gweithio i unigolyn preifat

N
E
Ar droed

t

Atebwch ir awr gyfan agosaf.

t

Rhowch y cyfartaledd ar gyfer y
pedair wythnos ddiwethaf.
Nifer yr oriau a
weithiwch mewn wythnos

36 NID OES MWY O GWESTIYNAU
AR GYFER PERSON 1.
t Ewch ir cwestiynau ar gyfer
Person 2.
t Os nad oes mwy o bobl yn eich
cartref nid oes angen i chi ateb
unrhyw gwestiynau pellach.
Gadewch y tudalennau nesaf
yn wag.

33 Beth yw cyfeiriad y lle rydych yn gweithio yn eich prif swydd?
t

Os ydych yn adrodd i ganolfan, ysgrifennwch gyfeiriad y ganolfan.

Cod Post

Yn gweithio gartref neu och
cartref yn bennaf
Dim lle sefydlog

Tudalen 8

Lleoliad alltraeth

t Cofiwch lofnodir Datganiad ar
dudalen 1.

