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Holiadur Cartrefi - Cymru

L
P

Os nad yw’r cyfeiriad
uchod yn gywir ysgrifennwch
eich cyfeiriad cywir yma

Cod post

M
A

Sut i lenwi’r holiadur hwn

Llenwch yr holiadur hwn ar 13 Mai 2007 neu cyn gynted â
phosibl ar ôl y dyddiad hwnnw.

S

Annwyl ddeiliad y cartref

Bob deng mlynedd, caiff gwybodaeth bwysig am bawb
yn y wlad ei chasglu mewn cyfrifiad. Mae canlyniadau’r
cyfrifiad yn cael eu defnyddio gan lywodraeth ganolog a
llywodraeth leol i gynllunio gwasanaethau fel ysgolion ac
ysbytai, felly mae’n hollbwysig bod pob un ohonom yn
cymryd rhan.

Bydd y cyfrifiad nesaf yn 2011 ac, er mwyn ei wneud yn
llwyddiant, rydyn ni’n cynnal prawf o’n gweithdrefnau. Y
Swyddfa Ystadegau Gwladol ydyn ni, adran y llywodraeth
sy’n gyfrifol am gynhyrchu amrywiaeth eang o ystadegau.

Mae’r adran gyntaf (H1 i H13) yn eich holi am eich cartref, a
dylai gael ei llenwi gan aelod cyfrifol o’r cartref.
Mae gweddill yr holiadur yn cynnwys cwestiynau am bob
aelod o’r cartref, a dylent gael eu cwblhau ar gyfer pob
oedolyn a phlentyn sydd fel arfer yn byw yno neu sy’n
aros dros nos ar 13 Mai 2007.
Os oes angen cymorth arnoch gyda’ch holiadur gallwch
ffonio 0845 603 2011.
Pan fydd yr holiadur wedi’i gwblhau, llofnodwch isod a’i
ddychwelyd yn yr amlen sydd wedi’i darparu, neu ei anfon
i: Prawf Cyfrifiad 2007, FREEPOST RRAS-GRGR-SGJJ,
Swyddfa Ystadegau Gwladol, Titchfield, Hants PO15 5RR.

Mae’r holl wybodaeth bersonol rydych chi’n ei rhoi i ni yn
cael ei diogelu gan y gyfraith. Bydd yn cael ei chadw’n
hollol gyfrinachol ac yn cael ei defnyddio at ddibenion
ystadegol yn unig. Ni chaiff unrhyw wybodaeth sy’n
datgelu unigolion na chartrefi ei rhannu gydag unrhyw un
y tu allan i sefydliad y cyfrifiad.

Datganiad

Diolch am eich cymorth

Llofnod:

Gwnewch yn siwr nad ydych wedi methu unrhyw
dudalennau na chwestiynau, ac yna llofnodwch isod.
Hyd eithaf fy ngwybodaeth, mae’r wybodaeth ar yr
holiadur hwn yn wir ac yn gywir.

Diwrnod Mis

Karen Dunnell
Ystadegydd Gwladol a Chofrestrydd Cyffredinol

Blwyddyn

Dyddiad:
Rhif ffôn:
Ni fyddwn yn cysylltu â chi oni bai bod rhywfaint o
wybodaeth ar goll o’ch holiadur.

Cwestiynau am y Cartref - Aelodau’r Cartref
H1 Pwy ddylai lenwi’r holiadur hwn ar gyfer Prawf y Cyfrifiad?
Dylai deiliad y cartref, neu gyd-ddeiliaid y cartref, sicrhau bod yr holiadur hwn ar gyfer Prawf y Cyfrifiad yn cael ei lenwi ar gyfer yr
holl oedolion a phlant sy’n byw yn y cartref hwn, unrhyw un sy’n aros yma dros dro ac unrhyw un sy’n aros dros nos.
Os nad oes deiliad y cartref, dylai un person sy’n 16 oed neu’n hŷn ar 13 Mai 2007 ac sydd fel arfer yn byw yma
gwblhau’r holiadur hwn.

H2 Faint o bobl sydd fel arfer yn byw yn y cartref hwn, gan gynnwys chi’ch hun?
 Cartref yw:
		 • 		 un person yn byw ar ei ben ei hun neu grŵp o bobl (nad ydynt yn perthyn o reidrwydd) sy’n byw yn yr un
					 cyfeiriad sy’n rhannu cyfleusterau coginio ac yn rhannu ystafell fyw, lolfa, ystafell fwyta neu gegin

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Cyfrifwch:
• 		 unrhyw un sy’n byw yma am y rhan fwyaf o’r amser, hyd yn oed os ydynt i ffwrdd ar 13 Mai 2007
• 		 unrhyw un sy’n aros yma dros dro nad oes ganddynt gyfeiriad arall
• 		 unrhyw un sy’n gweithio oddi cartref neu sydd yn y lluoedd arfog
• 		 myfyrwyr a phlant ysgol os ydynt yn byw yn y cyfeiriad hwn yn ystod tymor yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol
• 		 myfyrwyr a phlant ysgol sydd oddi cartref yn ystod tymor yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol
• 		 babanod a anwyd cyn 14 Mai 2007, hyd yn oed os ydynt yn yr ysbyty o hyd
• 		 plant neu blant maeth sy’n byw yma am y rhan fwyaf o’r amser
• 		 plant sy’n treulio amser cyfartal gyda phob rhiant / gwarcheidwad os ydynt yma ar 13 Mai 2007
• 		 lletywyr os ydynt yn aros yma am y rhan fwyaf o’r amser ac nad ydynt yn cael eu cofnodi mewn cyfeiriad arall



Peidiwch â chyfrif:

L
P

M
A

		 • 		 oedolion na phlant sy’n aros yma weithiau, ac sy’n byw rhywle arall fel arfer - cofnodwch nhw yng 			
					 nghwestiwn H5


Defnyddiwch inc du neu las.



Llenwch rifau fel hyn

S

					 Nifer y bobl sydd fel arfer yn byw yn eich cartref

H3 A oes unrhyw un am lenwi holiadur ar wahân?

Os bydd unrhyw un sy’n 16 oed neu’n hŷn am gwblhau eu cwestiynau ar holiadur papur ar wahân am resymau
preifatrwydd, ticiwch y blwch holiadur papur ar wahân sydd nesaf at eu henwau yn H4 a ffoniwch 0845 603 2011.

H4 Beth yw enwau’r bobl sydd fel arfer yn byw yma?
		 Dechreuwch gyda chi’ch hun.


Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU a gadewch un bwlch rhwng pob gair.



Os gwnewch gamgymeriad, llenwch y blwch fel hyn

Enw cyntaf

4neu ROB E RT SMT ITH

Cyfenw

Holiadur
papur ar
wahân

Person 1
Person 2
Person 3
Person 4
Person 5

Os oes mwy na 5 person yn eich cartref, ffoniwch 0845 603 2011 i gael holiadur ychwanegol. Pan
fydd yr holiaduron wedi’u cwblhau, dychwelwch nhw yn yr amlen sydd wedi’i darparu.

Tudalen 

Cwestiynau am y Cartref - Ymwelwyr
H5 Cofnodwch unrhyw ymwelwyr sy’n aros dros nos ar 13 Mai 2007.
		
		
		
		
		
		

Cyfrifwch:
• 		 bobl sy’n aros dros nos ar 13 Mai 2007, hyd yn oed os mai dim ond am un noson maent yn aros gyda chi
• 		 pobl sydd â chyfeiriad arferol yn y DU lle maent hefyd yn cael eu cyfrif fel aelod o’r cartref
• 		 ymwelwyr o dramor
• 		 unrhyw blant sy’n destun gorchymyn cyd-warchodaeth sy’n byw rhywle arall fel arfer, os ydynt yma ar 13 Mai 2007
• 		 pobl sy’n aros yn y cyfeiriad hwn pan fyddant yn gweithio oddi cartref

		 Os yw pawb sy’n aros yma yn ymwelwyr, neu os ydynt fel arfer yn byw rhywle arall yn y DU, cwblhewch yr 		
		 adran hon am ymwelwyr a chwestiynau H6, H7 a H8 ar dudalen 4.

Ymwelydd 1

Ymwelydd 3

a Beth yw eich enw a’ch cyfeiriad arferol?

a Beth yw eich enw a’ch cyfeiriad arferol?

Enw cyntaf

Enw cyntaf

Cyfenw

Cyfenw

Cyfeiriad

Cyfeiriad

L
P

Cod post

Cod post

M
A

neu

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

neu

Dim cyfeiriad arferol

Cynhwyswch eich hun yn H4

S

b Beth yw eich rhyw? c Beth yw eich dyddiad geni?
Gwryw
Benyw

Ymwelydd 2

Cyfenw

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

neu

Dim cyfeiriad arferol

Gwryw

Diwrnod	 Mis	 Blwyddyn

Benyw

Ymwelydd 4

a Beth yw eich enw a’ch cyfeiriad arferol?
Enw cyntaf
Cyfenw

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Cod post

neu

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

neu

Dim cyfeiriad arferol

Cynhwyswch eich hun yn H4

b Beth yw eich rhyw? c Beth yw eich dyddiad geni?
Gwryw
Benyw

Cynhwyswch eich hun yn H4

b Beth yw eich rhyw? c Beth yw eich dyddiad geni?

Diwrnod	 Mis	 Blwyddyn

a Beth yw eich enw a’ch cyfeiriad arferol?
Enw cyntaf

neu

Diwrnod	 Mis	 Blwyddyn

Cod post

neu

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

neu

Dim cyfeiriad arferol

Cynhwyswch eich hun yn H4

b Beth yw eich rhyw? c Beth yw eich dyddiad geni?
Gwryw

Diwrnod	 Mis	 Blwyddyn

Benyw

		 Os oes mwy na 4 ymwelydd yn aros gyda chi ar noson Prawf y Cyfrifiad (13 Mai 2007) bydd angen 				
		 holiadur ychwanegol arnoch - ffoniwch Linell Gymorth y Cyfrifiad ar 0845 603 2011.

Tudalen 

Cwestiynau am y Cartref - Llety
H6 Sut fath o gartref sydd gennych?
Tŷ neu fyngalo cyfan sydd:
Ar wahân
Wedi’i gysylltu â garej
Yn dŷ teras (gan gynnwys tŷ pen)
Fflat, maisonette neu randy sydd:
Mewn bloc o fflatiau neu denement a 				
		 adeiladwyd yn bwrpasol
Yn rhan o dŷ wedi’i addasu neu dŷ a gaiff ei rannu 		
		 (gan gynnwys fflatiau un ystafell)
Mewn adeilad masnachol (er enghraifft, mewn 		
		 adeilad swyddfa, gwesty, neu uwchben siop)
Adeilad symudol neu dros dro:
Carafán neu adeilad symudol neu adeilad dros 		
		 dro arall

H7 A yw eich cartref yn hunangynhwysol?
Mae hyn yn golygu bod pob ystafell, gan 			
gynnwys y gegin, yr ystafell ymolchi a’r toiled, y
tu ôl i ddrws sydd ond yn cael ei ddefnyddio gan
aelodau o’ch cartref.

S

H8 Sawl ystafell sydd gennych sydd ond yn cael
ei defnyddio gan aelodau o’ch cartref?

		
		
		

Peidiwch â chyfrif ystafelloedd ymolchi, 			
toiledau, cynteddau neu landins, nac 					
ystafelloedd sydd ond yn cael eu defnyddio ar 		
gyfer storio, fel cypyrddau.

		 Cofiwch gyfrif pob ystafell arall, er enghraifft
		 ceginau, ystafelloedd byw, ystafelloedd gwely, 		
		 ystafelloedd amlbwrpas a stydis.
		 Os oes dwy ystafell wedi’u haddasu yn un, 			
		 dylech eu cyfrif fel un ystafell.
				

Nifer yr ystafelloedd

H9 A oes gwres canolog yn eich cartref?
		 Os oes gwres canolog ar gael gennych, ticiwch 		
		 ‘Oes’ p’un a ydych yn ei ddefnyddio ai peidio.
		
		
		
		
		

Mae gwres canolog yn cynnwys:
•		 gwres canolog nwy, olew neu danwydd solet
•		 stôr-wresogyddion nos
•		 system wresogi awyr cynnes
•		 system wresogi o dan y lloriau
Oes, mewn rhai ystafelloedd neu ym mhob un
Nac oes

Tudalen 

Oes, mae angen gwneud mân waith atgyweirio
		 (er enghraifft, newid teilsen do neu wydr 			
		 ffenestr sydd wedi torri)
Oes, mae angen gwneud gwaith atgyweirio 			
		 mawr (er enghraifft, newid boeler, gwaith 			
		 ailweirio trydanol)

H11 A yw aelodau o’ch cartref yn berchen ar y
llety neu’n ei rentu?

		 Ticiwch un blwch yn unig.

L
P

		 Yn berchen arno’n gyfan gwbl		

Ewch i

H13

Yn berchen arno gyda 									
		 morgais neu fenthyciad 				 Ewch i H13
Yn talu cyfran o rent a chyfran o forgais 				
		 (perchenogaeth a rennir) 			 Ewch i H13

M
A

Ydy, mae pob ystafell y tu ôl i ddrws sydd ond 		
		 yn cael ei ddefnyddio gan aelodau o’n cartref
Nac ydy

atgyweirio i’ch cartref?

Nac oes, dim ond gwaith cynnal a chadw 			
		 rheolaidd sydd ei angen (er enghraifft, paentio, 		
		 clirio cafnau)

Yn dŷ semi

		
		
		
		

H10 A oes angen gwneud unrhyw waith

Yn rhentu

Yn byw yma heb dalu rhent

H12 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 o’r cartref
Perthynas neu ffrind i aelod o’r cartref
Arall

H13 Sawl car neu fan sy’n eiddo i un neu fwy

nag un aelod o’ch cartref, neu sydd ar gael
i’w defnyddio ganddynt?
		 Dylech gynnwys unrhyw gar neu fan cwmni os 		
		 yw ar gael at ddefnydd preifat.
Dim
Un
Dau
Tri
Pedwar neu fwy, ysgrifennwch y rhif

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 1
1

Beth yw eich enw?
(Person 1 ar dudalen 2 - ‘Aelodau’r Cartref’)


Defnyddiwch inc du neu las.



Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU.

7

Ym mha wlad y cawsoch eich geni?

 Os gwnewch gamgymeriad, llenwch y blwch fel
		 hyn
neu ROB E RT SMT ITH

4

Enw cyntaf

Beth yw eich rhyw?

8

		 Benyw

Beth yw eich dyddiad geni?
Diwrnod    Mis

Priod

Gogledd Iwerddon 					 Ewch i

9

Wedi ysgaru

S

Mewn partneriaeth sifil

L
P

 	

Blwyddyn

Da

Gweddol
Gwael

Gwael iawn

10

Wedi gwahanu, ond yn dal mewn partneriaeth sifil
		 yn gyfreithiol

Byddardod neu nam difrifol ar y clyw

Partner sydd yn dal yn fyw o bartneriaeth sifil

Dallineb neu nam difrifol ar y golwg

Ydych chi’n blentyn neu’n fyfyriwr mewn
addysg amser llawn?
Ewch i

6

Nac ydw 			

Ewch i

7

Dim ond os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i
Gwestiwn 5 y dylech ateb y cwestiwn hwn.
Ydych chi’n byw yn y cyfeiriad a ddangosir
ar flaen yr holiadur hwn yn ystod tymor yr
ysgol, y coleg neu’r brifysgol?
		 Ydw, rwyf yn byw yn y cyfeiriad hwn yn ystod 		
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 7
		 Nac ydw, rwyf yn byw rhywle arall yn ystod 			
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 30

A oes gennych unrhyw rai o’r cyflyrau 		
hirdymor canlynol?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Gynt mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi’i
		 diddymu’n gyfreithiol

Ydw 				

Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
Da iawn

Wedi gwahanu, ond yn dal yn briod yn gyfreithiol

6

9

M
A
9

Erioed wedi priodi na ffurfio partneriaeth sifil

5

Yr Alban 								 Ewch i

		 Peidiwch â chyfrif dychwelyd o wyliau neu 			
		 ymweliadau byr dramor.

	  Blwyddyn

Ar 13 Mai 2007, beth, yn gyfreithiol, yw eich statws
priodasol neu statws eich partneriaeth sifil o’r un   rhyw?

Gweddw

9

Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas
Unedig, pryd cyrhaeddoch chi yn fwyaf
diweddar i fyw yma?
Mis

4

Lloegr 									 Ewch i

Rhywle arall, ysgrifennwch enw 						
		 presennol y wlad

Gwryw 			

3

9

Gweriniaeth Iwerddon			

Cyfenw

2

Cymru 									 Ewch i

Cyflwr sy’n cyfyngu’n sylweddol ar un neu fwy o		
		 weithgareddau corfforol sylfaenol fel cerdded, 		
		 dringo grisiau, codi rhywbeth neu gario rhywbeth
Anhawster dysgu
Cyflwr seicolegol neu emosiynol hirdymor
Arall, gan gynnwys unrhyw salwch hirdymor
Nac oes, nid oes gennyf gyflwr hirdymor

11

A yw problem iechyd neu anabledd hirdymor
yn golygu ei bod yn anodd iawn i chi wneud
gweithgareddau dydd i ddydd?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
Ydy 				

		 Nac ydy

Tudalen 

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 1
12

Beth yw eich hunaniaeth genedlaethol yn eich barn chi?

14

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Beth yw eich crefydd?
		 Mae’r cwestiwn hwn yn wirfoddol.

Cymreig

		 Ticiwch un blwch yn unig.

Seisnig

Dim

Albanaidd

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

Gwyddelig Gogledd Iwerddon
Prydeinig
Gwyddelig

Bwdaeth

Arall, nodwch

Hindwaeth

13

Iddewiaeth

Beth yw eich grŵp ethnig?

Moslemiaeth

		 Dewiswch un adran o A i E, yna ticiwch y 			
		 blwch i ddangos eich grŵp ethnig.
A

Sîciaeth

Gwyn

L
P

Unrhyw grefydd arall, nodwch

Cymreig
Prydeinig Arall
Gwyddelig

B

15

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd

		

S

Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd

		

Cymraeg

Iaith arall,
nodwch

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd
Pacistanaidd

			
		

		
Iaith

Bangladeshaidd

Iaith
arwyddion
arall, nodwch
			

Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch

Du neu Ddu Prydeinig
Caribïaidd
Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall, nodwch

E 		 Grŵp ethnig arall

Tudalen 

16

Pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg?
		 Ticiwch un blwch yn unig.
Bob dydd
Bob wythnos

Arabaidd

Llai aml

Sipsi/Romani/Teithiwr Gwyddelig

Byth

Unrhyw grŵp arall, nodwch

Dim Deall Arwyddo			
gallu arwyddo

Arwyddion
Prydain

Tsieineaidd

D

Dim Deall ar Siarad Darllen Ysgrifennu
gallu lafar

Saesneg

Unrhyw gefndir Cymysg arall, nodwch

C

Pa ieithoedd y gallwch eu deall, eu siarad,
eu darllen neu eu hysgrifennu?

M
A

Unrhyw gefndir gwyn arall, nodwch

0845 603 2011 www.statistics.gov.uk/censustest
  

Angen cymorth?
17

A ydych yn aros mewn cyfeiriad arall am ran
o’r wythnos neu’r flwyddyn?

20

		
		
		
		

		 Cyfrifwch:
		 •		
				

gyfeiriad rhiant / gwarcheidwad arall ar 			
gyfer plant

		 •		
				

cyfeiriad a ddefnyddiwch tra’n gweithio 		
oddi cartref

		 •		

cyfeiriad cartref myfyriwr

		 •		

cartref gwyliau

		 •		

cyfeiriad canolfan aelod o’r lluoedd arfog

Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?
Os oeddech yn blentyn mewn ysgol breswyl 			
neu’n fyfyriwr flwyddyn yn ôl, rhowch y cyfeiriad
lle roeddech yn byw yn ystod tymor yr ysgol /		
y coleg / y brifysgol.
Fel Person 1
Y cyfeiriad a ddangosir ar flaen yr 						
		 holiadur hwn
Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl (gan gynnwys 		
		 babanod nad oedd wedi’u geni flwyddyn yn ôl)
Cyfeiriad arall yn y DU, nodwch isod

		 Nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar yr 				
		 eiddo hwn.
		 Peidiwch â chyfrif eiddo buddsoddi nad ydych 		
		 yn aros ynddo.

L
P

Nac ydw, nid wyf yn aros mewn cyfeiriad arall 		
		 am ran o’r wythnos neu’r flwyddyn 		 Ewch i 20
Ydw, nodwch yr ail gyfeiriad isod

Cod post

neu

M
A
21

S

Cod post

neu

18

22

Yr wythnos diwethaf a oeddech:
Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.
Cynhwyswch unrhyw waith am dâl, gan 					
gynnwys gwaith dros dro, hyd yn oed os mai 			
dim ond am awr y buoch yn gweithio.
Ewch i		 27

yn gweithio am dâl neu’n ddi-dâl ar gyfer eich 				
		 busnes eich hun neu fusnes eich teulu?		 Ewch i		 27
i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, ar gyfnod mamolaeth, ar 			
		 eich gwyliau neu’n ddi-waith dros dro?		 Ewch i		 27

Mae’n gartref gwyliau / ail gartref i mi

yn gwneud unrhyw fath o waith 									
		 arall am dâl?								 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf ar ddyletswydd 			
		 (lluoedd arfog)

dim un o’r uchod

23

Pa mor hir ydych chi’n aros yn y cyfeiriad
arall hwn?

Mwy na hanner yr amser

Ewch i 30

yn hunangyflogedig neu’n gweithio 							
		 ar eich liwt eich hun?					 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan na fyddaf yn y brifysgol / 		
		 ysgol breswyl

Tua hanner yr amser

Os ydych yn 15 oed neu’n iau

ar gynllun hyfforddi a noddwyd 								
		 gan y Llywodraeth?						 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf yn gweithio oddi cartref

Llai na hanner yr amser

Ewch i 22

yn gweithio fel cyflogai?					

Pam ydych chi’n aros yn y cyfeiriad arall hwn?

Arall

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn

		
		
		
		

Y tu Allan i’r DU, nodwch y wlad

Rwy’n aros yno gyda rhiant / gwarcheidwad arall

19

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

Oeddech chi wrthi’n chwilio am unrhyw fath o waith
cyflogedig yn ystod y pedair wythnos diwethaf?
Oeddwn 		

24

		 Nac oeddwn

Petai swydd wedi bod ar gael yr wythnos
diwethaf, a fyddech wedi bod yn fodlon ac
wedi gallu dechrau arni o fewn pythefnos?
Byddwn 		

		 Na fyddwn

Tudalen 

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 1
25

Yr wythnos diwethaf, oeddech chi’n aros i
ddechrau swydd a gafwyd eisoes?
Oeddwn 		

26

28

		 Nac oeddwn

Yr wythnos diwethaf a oeddech:

Enillion, tâl, cyflog, bonysau

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Incwm o hunangyflogaeth
Pensiynau galwedigaethol, pensiynau ymddeol 		
		 y wladwriaeth

wedi ymddeol (p’un a oeddech yn cael pensiwn
		 ai peidio)?

Budd-daliadau’r wladwriaeth fel budd-dal 				
		 analluogrwydd, budd-dal plant neu gredydau treth

yn fyfyriwr?
yn gofalu am y cartref neu’r teulu?

Llog o gynilion neu fuddsoddiadau

yn sâl neu’n anabl yn hirdymor?

Rhent o eiddo

arall

27

Ticiwch gynifer o flychau ag sydd angen i
ddangos yr holl ffynonellau incwm a oedd
gennych yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ar
31 Mawrth 2007.

Incwm arall (er enghraifft, taliadau 					
		 cynhaliaeth, grantiau)

Pa rai o’r cymwysterau hyn sydd gennych?
		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys os oes gennych
		 unrhyw rai o’r cymwysterau a restrir.
		 Os na restrir eich cymhwyster, ticiwch y blwch 		
		 sy’n cynnwys yr un sy’n cyfateb orau iddo.

29

O’r holl ffynonellau incwm a diciwyd gennych yng
nghwestiwn 28, beth yw cyfanswm eich incwm?

M
A

		 Ticiwch y blwch sy’n gymwys i’ch incwm.

		 Os oes gennych gymwysterau a enillwyd dramor,
		 ticiwch y blwch ‘Cymwysterau tramor’.

		 Cyfrifwch yr holl incwm a gawsoch yn ystod y 		
		 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2007.

1+ Lefel O / TAU / TGAU (unrhyw raddau), Sgiliau 		
		 Sylfaenol

		 Peidiwch â thynnu Treth, Yswiriant Gwladol, 			
		 taliadau Yswiriant Iechyd, na’ch cyfraniadau i’ch 		
		 cynlluniau pensiwn galwedigaethol.

S

NVQ Lefel 1, GNVQ Sylfaen

L
P

Dim ffynhonnell incwm yn ystod y cyfnod hwnnw

		 Peidiwch â chyfrif benthyciadau gan nad ydynt yn incwm.

5+ Lefel O (unrhyw radd) / TAU (gradd 1) / 			
		 TGAU (graddau A*-C), Tystysgrif Ysgol, 				
		 1+ Lefel A / AS / VCE

		 Ar gyfer incwm ar y cyd, rhowch y gyfran yr 			
		 ydych chi’n ei chael.

NVQ Lefel 2, GNVQ Canolradd, Crefft City and 		
		 Guilds, Diploma Cyntaf / Cyffredinol BTEC, 			
		 Diploma RSA

Yr wythnos		

Dim neu golled

Prentisiaeth 		

£1 i £79

Y flwyddyn
Dim neu golled
£1 i £3,999

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

£80 i £149

£4,000 i £7,999

NVQ Lefel 3, GNVQ Uwch, Crefft Uwch City
		 and Guilds, ONC, OND, BTEC Cenedlaethol, 		
		 Diploma Uwch (Advanced) RSA

£150 i £229

£8,000 i £11,999

£230 i £329

£12,000 i £16,999

Gradd gyntaf (ee BA, BSc), Gradd uwch 				
		 (ee MA, PhD, TAR)

£330 i £459

£17,000 i £23,999

£460 i £709

£24,000 i £36,999

NVQ Lefel 4 - 5, HNC, HND, Diploma Uwch 			
		 (Higher) RSA, Lefel Uwch BTEC
Cymwysterau proffesiynol (ee addysgu, 				
		 nyrsio, cyfrifyddiaeth)
Cymwysterau eraill sy’n alwedigaethol neu’n 		
		 gysylltiedig â gwaith
Cymwysterau tramor
neu

Tudalen 

Dim cymwysterau

£710 neu fwy

30

£37,000 neu fwy

Nid oes rhagor o gwestiynau ar gyfer person 1.
		 Ewch i’r cwestiynau ar gyfer person 2.
		 Os nad oes rhagor o bobl yn eich cartref nid oes
		 angen i chi ateb rhagor o gwestiynau - gadewch
		 y tudalennau canlynol yn wag.
		 Cofiwch lofnodi’r datganiad ar dudalen 1.
		 Diolch am roi o’ch amser.

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 2
1

Beth yw eich enw?
(Person 2 ar dudalen 2 - ‘Aelodau’r Cartref’)


Defnyddiwch inc du neu las.



Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU.

7

Ym mha wlad y cawsoch eich geni?

 Os gwnewch gamgymeriad, llenwch y blwch fel
		 hyn
neu ROB E RT SMT ITH

4

Enw cyntaf

Beth yw eich rhyw?

8

		 Benyw

Beth yw eich dyddiad geni?
Diwrnod    Mis

Priod

Gogledd Iwerddon 					 Ewch i

9

Wedi ysgaru

S

Mewn partneriaeth sifil

L
P

 	

Blwyddyn

Da

Gweddol
Gwael

Gwael iawn

10

Wedi gwahanu, ond yn dal mewn partneriaeth sifil
		 yn gyfreithiol

Byddardod neu nam difrifol ar y clyw

Partner sydd yn dal yn fyw o bartneriaeth sifil

Dallineb neu nam difrifol ar y golwg

Ydych chi’n blentyn neu’n fyfyriwr mewn
addysg amser llawn?
Ewch i

6

Nac ydw 			

Ewch i

7

Dim ond os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i
Gwestiwn 5 y dylech ateb y cwestiwn hwn.
Ydych chi’n byw yn y cyfeiriad a ddangosir
ar flaen yr holiadur hwn yn ystod tymor yr
ysgol, y coleg neu’r brifysgol?
		 Ydw, rwyf yn byw yn y cyfeiriad hwn yn ystod 		
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 7
		 Nac ydw, rwyf yn byw rhywle arall yn ystod 			
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 30

A oes gennych unrhyw rai o’r cyflyrau 		
hirdymor canlynol?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Gynt mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi’i
		 diddymu’n gyfreithiol

Ydw 				

Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
Da iawn

Wedi gwahanu, ond yn dal yn briod yn gyfreithiol

6

9

M
A
9

Erioed wedi priodi na ffurfio partneriaeth sifil

5

Yr Alban 								 Ewch i

		 Peidiwch â chyfrif dychwelyd o wyliau neu 			
		 ymweliadau byr dramor.

	  Blwyddyn

Ar 13 Mai 2007, beth, yn gyfreithiol, yw eich statws
priodasol neu statws eich partneriaeth sifil o’r un   rhyw?

Gweddw

9

Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas
Unedig, pryd cyrhaeddoch chi yn fwyaf
diweddar i fyw yma?
Mis

4

Lloegr 									 Ewch i

Rhywle arall, ysgrifennwch enw 						
		 presennol y wlad

Gwryw 			

3

9

Gweriniaeth Iwerddon			

Cyfenw

2

Cymru 									 Ewch i

Cyflwr sy’n cyfyngu’n sylweddol ar un neu fwy o		
		 weithgareddau corfforol sylfaenol fel cerdded, 		
		 dringo grisiau, codi rhywbeth neu gario rhywbeth
Anhawster dysgu
Cyflwr seicolegol neu emosiynol hirdymor
Arall, gan gynnwys unrhyw salwch hirdymor
Nac oes, nid oes gennyf gyflwr hirdymor

11

A yw problem iechyd neu anabledd hirdymor
yn golygu ei bod yn anodd iawn i chi wneud
gweithgareddau dydd i ddydd?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
Ydy 				

		 Nac ydy

Tudalen 

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 2
12

Beth yw eich hunaniaeth genedlaethol yn eich barn chi?

14

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Beth yw eich crefydd?
		 Mae’r cwestiwn hwn yn wirfoddol.

Cymreig

		 Ticiwch un blwch yn unig.

Seisnig

Dim

Albanaidd

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

Gwyddelig Gogledd Iwerddon
Prydeinig
Gwyddelig

Bwdaeth

Arall, nodwch

Hindwaeth

13

Iddewiaeth

Beth yw eich grŵp ethnig?

Moslemiaeth

		 Dewiswch un adran o A i E, yna ticiwch y 			
		 blwch i ddangos eich grŵp ethnig.
A

Sîciaeth

Gwyn

L
P

Unrhyw grefydd arall, nodwch

Cymreig
Prydeinig Arall
Gwyddelig

B

15

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd

		

S

Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd

		

Cymraeg

Iaith arall,
nodwch

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd
Pacistanaidd

			
		

		
Iaith

Bangladeshaidd

Iaith
arwyddion
arall, nodwch
			

Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch

Du neu Ddu Prydeinig
Caribïaidd
Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall, nodwch

E 		 Grŵp ethnig arall

16

Pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg?
		 Ticiwch un blwch yn unig.
Bob dydd
Bob wythnos

Arabaidd

Llai aml

Sipsi/Romani/Teithiwr Gwyddelig

Byth

Unrhyw grŵp arall, nodwch

Tudalen 10

Dim Deall Arwyddo			
gallu arwyddo

Arwyddion
Prydain

Tsieineaidd

D

Dim Deall ar Siarad Darllen Ysgrifennu
gallu lafar

Saesneg

Unrhyw gefndir Cymysg arall, nodwch

C

Pa ieithoedd y gallwch eu deall, eu siarad,
eu darllen neu eu hysgrifennu?

M
A

Unrhyw gefndir gwyn arall, nodwch

0845 603 2011 www.statistics.gov.uk/censustest
  

Angen cymorth?
17

A ydych yn aros mewn cyfeiriad arall am ran
o’r wythnos neu’r flwyddyn?

20

		
		
		
		

		 Cyfrifwch:
		 •		
				

gyfeiriad rhiant / gwarcheidwad arall ar 			
gyfer plant

		 •		
				

cyfeiriad a ddefnyddiwch tra’n gweithio 		
oddi cartref

		 •		

cyfeiriad cartref myfyriwr

		 •		

cartref gwyliau

		 •		

cyfeiriad canolfan aelod o’r lluoedd arfog

Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?
Os oeddech yn blentyn mewn ysgol breswyl 			
neu’n fyfyriwr flwyddyn yn ôl, rhowch y cyfeiriad
lle roeddech yn byw yn ystod tymor yr ysgol /		
y coleg / y brifysgol.
Fel Person 1
Y cyfeiriad a ddangosir ar flaen yr 						
		 holiadur hwn
Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl (gan gynnwys 		
		 babanod nad oedd wedi’u geni flwyddyn yn ôl)
Cyfeiriad arall yn y DU, nodwch isod

		 Nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar yr 				
		 eiddo hwn.
		 Peidiwch â chyfrif eiddo buddsoddi nad ydych 		
		 yn aros ynddo.

L
P

Nac ydw, nid wyf yn aros mewn cyfeiriad arall 		
		 am ran o’r wythnos neu’r flwyddyn 		 Ewch i 20
Ydw, nodwch yr ail gyfeiriad isod

Cod post

neu

M
A
21

S

Cod post

neu

18

22

Yr wythnos diwethaf a oeddech:
Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.
Cynhwyswch unrhyw waith am dâl, gan 					
gynnwys gwaith dros dro, hyd yn oed os mai 			
dim ond am awr y buoch yn gweithio.
Ewch i		 27

yn gweithio am dâl neu’n ddi-dâl ar gyfer eich 				
		 busnes eich hun neu fusnes eich teulu?		 Ewch i		 27
i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, ar gyfnod mamolaeth, ar 			
		 eich gwyliau neu’n ddi-waith dros dro?		 Ewch i		 27

Mae’n gartref gwyliau / ail gartref i mi

yn gwneud unrhyw fath o waith 									
		 arall am dâl?								 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf ar ddyletswydd 			
		 (lluoedd arfog)

dim un o’r uchod

23

Pa mor hir ydych chi’n aros yn y cyfeiriad
arall hwn?

Mwy na hanner yr amser

Ewch i 30

yn hunangyflogedig neu’n gweithio 							
		 ar eich liwt eich hun?					 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan na fyddaf yn y brifysgol / 		
		 ysgol breswyl

Tua hanner yr amser

Os ydych yn 15 oed neu’n iau

ar gynllun hyfforddi a noddwyd 								
		 gan y Llywodraeth?						 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf yn gweithio oddi cartref

Llai na hanner yr amser

Ewch i 22

yn gweithio fel cyflogai?					

Pam ydych chi’n aros yn y cyfeiriad arall hwn?

Arall

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn

		
		
		
		

Y tu Allan i’r DU, nodwch y wlad

Rwy’n aros yno gyda rhiant / gwarcheidwad arall

19

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

Oeddech chi wrthi’n chwilio am unrhyw fath o waith
cyflogedig yn ystod y pedair wythnos diwethaf?
Oeddwn 		

24

		 Nac oeddwn

Petai swydd wedi bod ar gael yr wythnos
diwethaf, a fyddech wedi bod yn fodlon ac
wedi gallu dechrau arni o fewn pythefnos?
Byddwn 		

		 Na fyddwn

Tudalen 11

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 2
25

Yr wythnos diwethaf, oeddech chi’n aros i
ddechrau swydd a gafwyd eisoes?
Oeddwn 		

26

28

		 Nac oeddwn

Yr wythnos diwethaf a oeddech:

Enillion, tâl, cyflog, bonysau

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Incwm o hunangyflogaeth
Pensiynau galwedigaethol, pensiynau ymddeol 		
		 y wladwriaeth

wedi ymddeol (p’un a oeddech yn cael pensiwn
		 ai peidio)?

Budd-daliadau’r wladwriaeth fel budd-dal 				
		 analluogrwydd, budd-dal plant neu gredydau treth

yn fyfyriwr?
yn gofalu am y cartref neu’r teulu?

Llog o gynilion neu fuddsoddiadau

yn sâl neu’n anabl yn hirdymor?

Rhent o eiddo

arall

27

Incwm arall (er enghraifft, taliadau 					
		 cynhaliaeth, grantiau)

Pa rai o’r cymwysterau hyn sydd gennych?
		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys os oes gennych
		 unrhyw rai o’r cymwysterau a restrir.
		 Os na restrir eich cymhwyster, ticiwch y blwch 		
		 sy’n cynnwys yr un sy’n cyfateb orau iddo.

29

O’r holl ffynonellau incwm a diciwyd gennych yng
nghwestiwn 28, beth yw cyfanswm eich incwm?

M
A

		 Ticiwch y blwch sy’n gymwys i’ch incwm.
		 Cyfrifwch yr holl incwm a gawsoch yn ystod y 		
		 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2007.

1+ Lefel O / TAU / TGAU (unrhyw raddau), Sgiliau 		
		 Sylfaenol

		 Peidiwch â thynnu Treth, Yswiriant Gwladol, 			
		 taliadau Yswiriant Iechyd, na’ch cyfraniadau i’ch 		
		 cynlluniau pensiwn galwedigaethol.

S

NVQ Lefel 1, GNVQ Sylfaen

L
P

Dim ffynhonnell incwm yn ystod y cyfnod hwnnw

		 Os oes gennych gymwysterau a enillwyd dramor,
		 ticiwch y blwch ‘Cymwysterau tramor’.

		 Peidiwch â chyfrif benthyciadau gan nad ydynt yn incwm.

5+ Lefel O (unrhyw radd) / TAU (gradd 1) / 			
		 TGAU (graddau A*-C), Tystysgrif Ysgol, 				
		 1+ Lefel A / AS / VCE

		 Ar gyfer incwm ar y cyd, rhowch y gyfran yr 			
		 ydych chi’n ei chael.

NVQ Lefel 2, GNVQ Canolradd, Crefft City and 		
		 Guilds, Diploma Cyntaf / Cyffredinol BTEC, 			
		 Diploma RSA

Yr wythnos		

Dim neu golled

Prentisiaeth 		

£1 i £79

Y flwyddyn
Dim neu golled
£1 i £3,999

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

£80 i £149

£4,000 i £7,999

NVQ Lefel 3, GNVQ Uwch, Crefft Uwch City
		 and Guilds, ONC, OND, BTEC Cenedlaethol, 		
		 Diploma Uwch (Advanced) RSA

£150 i £229

£8,000 i £11,999

£230 i £329

£12,000 i £16,999

Gradd gyntaf (ee BA, BSc), Gradd uwch 				
		 (ee MA, PhD, TAR)

£330 i £459

£17,000 i £23,999

£460 i £709

£24,000 i £36,999

NVQ Lefel 4 - 5, HNC, HND, Diploma Uwch 			
		 (Higher) RSA, Lefel Uwch BTEC
Cymwysterau proffesiynol (ee addysgu, 				
		 nyrsio, cyfrifyddiaeth)
Cymwysterau eraill sy’n alwedigaethol neu’n 		
		 gysylltiedig â gwaith
Cymwysterau tramor
neu

Ticiwch gynifer o flychau ag sydd angen i
ddangos yr holl ffynonellau incwm a oedd
gennych yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ar
31 Mawrth 2007.

Dim cymwysterau

Tudalen 12

£710 neu fwy

30

£37,000 neu fwy

Nid oes rhagor o gwestiynau ar gyfer person 2.
		 Ewch i’r cwestiynau ar gyfer person 3.
		 Os nad oes rhagor o bobl yn eich cartref nid oes
		 angen i chi ateb rhagor o gwestiynau - gadewch
		 y tudalennau canlynol yn wag.
		 Cofiwch lofnodi’r datganiad ar dudalen 1.
		 Diolch am roi o’ch amser.

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 3
1

Beth yw eich enw?
(Person 3 ar dudalen 2 - ‘Aelodau’r Cartref’)


Defnyddiwch inc du neu las.



Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU.

7

Ym mha wlad y cawsoch eich geni?

 Os gwnewch gamgymeriad, llenwch y blwch fel
		 hyn
neu ROB E RT SMT ITH

4

Enw cyntaf

Beth yw eich rhyw?

8

		 Benyw

Beth yw eich dyddiad geni?
Diwrnod    Mis

Priod

Gogledd Iwerddon 					 Ewch i

9

Wedi ysgaru

S

Mewn partneriaeth sifil

L
P

 	

Blwyddyn

Da

Gweddol
Gwael

Gwael iawn

10

Wedi gwahanu, ond yn dal mewn partneriaeth sifil
		 yn gyfreithiol

Byddardod neu nam difrifol ar y clyw

Partner sydd yn dal yn fyw o bartneriaeth sifil

Dallineb neu nam difrifol ar y golwg

Ydych chi’n blentyn neu’n fyfyriwr mewn
addysg amser llawn?
Ewch i

6

Nac ydw 			

Ewch i

7

Dim ond os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i
Gwestiwn 5 y dylech ateb y cwestiwn hwn.
Ydych chi’n byw yn y cyfeiriad a ddangosir
ar flaen yr holiadur hwn yn ystod tymor yr
ysgol, y coleg neu’r brifysgol?
		 Ydw, rwyf yn byw yn y cyfeiriad hwn yn ystod 		
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 7
		 Nac ydw, rwyf yn byw rhywle arall yn ystod 			
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 30

A oes gennych unrhyw rai o’r cyflyrau 		
hirdymor canlynol?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Gynt mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi’i
		 diddymu’n gyfreithiol

Ydw 				

Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
Da iawn

Wedi gwahanu, ond yn dal yn briod yn gyfreithiol

6

9

M
A
9

Erioed wedi priodi na ffurfio partneriaeth sifil

5

Yr Alban 								 Ewch i

		 Peidiwch â chyfrif dychwelyd o wyliau neu 			
		 ymweliadau byr dramor.

	  Blwyddyn

Ar 13 Mai 2007, beth, yn gyfreithiol, yw eich statws
priodasol neu statws eich partneriaeth sifil o’r un   rhyw?

Gweddw

9

Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas
Unedig, pryd cyrhaeddoch chi yn fwyaf
diweddar i fyw yma?
Mis

4

Lloegr 									 Ewch i

Rhywle arall, ysgrifennwch enw 						
		 presennol y wlad

Gwryw 			

3

9

Gweriniaeth Iwerddon			

Cyfenw

2

Cymru 									 Ewch i

Cyflwr sy’n cyfyngu’n sylweddol ar un neu fwy o		
		 weithgareddau corfforol sylfaenol fel cerdded, 		
		 dringo grisiau, codi rhywbeth neu gario rhywbeth
Anhawster dysgu
Cyflwr seicolegol neu emosiynol hirdymor
Arall, gan gynnwys unrhyw salwch hirdymor
Nac oes, nid oes gennyf gyflwr hirdymor

11

A yw problem iechyd neu anabledd hirdymor
yn golygu ei bod yn anodd iawn i chi wneud
gweithgareddau dydd i ddydd?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
Ydy 				

		 Nac ydy

Tudalen 13

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 3
12

Beth yw eich hunaniaeth genedlaethol yn eich barn chi?

14

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Beth yw eich crefydd?
		 Mae’r cwestiwn hwn yn wirfoddol.

Cymreig

		 Ticiwch un blwch yn unig.

Seisnig

Dim

Albanaidd

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

Gwyddelig Gogledd Iwerddon
Prydeinig
Gwyddelig

Bwdaeth

Arall, nodwch

Hindwaeth

13

Iddewiaeth

Beth yw eich grŵp ethnig?

Moslemiaeth

		 Dewiswch un adran o A i E, yna ticiwch y 			
		 blwch i ddangos eich grŵp ethnig.
A

Sîciaeth

Gwyn

L
P

Unrhyw grefydd arall, nodwch

Cymreig
Prydeinig Arall
Gwyddelig

B

15

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd

		

S

Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd

		

Cymraeg

Iaith arall,
nodwch

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd
Pacistanaidd

			
		

		
Iaith

Bangladeshaidd

Iaith
arwyddion
arall, nodwch
			

Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch

Du neu Ddu Prydeinig
Caribïaidd
Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall, nodwch

E 		 Grŵp ethnig arall

16

Pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg?
		 Ticiwch un blwch yn unig.
Bob dydd
Bob wythnos

Arabaidd

Llai aml

Sipsi/Romani/Teithiwr Gwyddelig

Byth

Unrhyw grŵp arall, nodwch

Tudalen 14

Dim Deall Arwyddo			
gallu arwyddo

Arwyddion
Prydain

Tsieineaidd

D

Dim Deall ar Siarad Darllen Ysgrifennu
gallu lafar

Saesneg

Unrhyw gefndir Cymysg arall, nodwch

C

Pa ieithoedd y gallwch eu deall, eu siarad,
eu darllen neu eu hysgrifennu?

M
A

Unrhyw gefndir gwyn arall, nodwch

0845 603 2011 www.statistics.gov.uk/censustest
  

Angen cymorth?
17

A ydych yn aros mewn cyfeiriad arall am ran
o’r wythnos neu’r flwyddyn?

20

		
		
		
		

		 Cyfrifwch:
		 •		
				

gyfeiriad rhiant / gwarcheidwad arall ar 			
gyfer plant

		 •		
				

cyfeiriad a ddefnyddiwch tra’n gweithio 		
oddi cartref

		 •		

cyfeiriad cartref myfyriwr

		 •		

cartref gwyliau

		 •		

cyfeiriad canolfan aelod o’r lluoedd arfog

Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?
Os oeddech yn blentyn mewn ysgol breswyl 			
neu’n fyfyriwr flwyddyn yn ôl, rhowch y cyfeiriad
lle roeddech yn byw yn ystod tymor yr ysgol /		
y coleg / y brifysgol.
Fel Person 1
Y cyfeiriad a ddangosir ar flaen yr 						
		 holiadur hwn
Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl (gan gynnwys 		
		 babanod nad oedd wedi’u geni flwyddyn yn ôl)
Cyfeiriad arall yn y DU, nodwch isod

		 Nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar yr 				
		 eiddo hwn.
		 Peidiwch â chyfrif eiddo buddsoddi nad ydych 		
		 yn aros ynddo.

L
P

Nac ydw, nid wyf yn aros mewn cyfeiriad arall 		
		 am ran o’r wythnos neu’r flwyddyn 		 Ewch i 20
Ydw, nodwch yr ail gyfeiriad isod

Cod post

neu

M
A
21

S

Cod post

neu

18

22

Yr wythnos diwethaf a oeddech:
Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.
Cynhwyswch unrhyw waith am dâl, gan 					
gynnwys gwaith dros dro, hyd yn oed os mai 			
dim ond am awr y buoch yn gweithio.
Ewch i		 27

yn gweithio am dâl neu’n ddi-dâl ar gyfer eich 				
		 busnes eich hun neu fusnes eich teulu?		 Ewch i		 27
i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, ar gyfnod mamolaeth, ar 			
		 eich gwyliau neu’n ddi-waith dros dro?		 Ewch i		 27

Mae’n gartref gwyliau / ail gartref i mi

yn gwneud unrhyw fath o waith 									
		 arall am dâl?								 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf ar ddyletswydd 			
		 (lluoedd arfog)

dim un o’r uchod

23

Pa mor hir ydych chi’n aros yn y cyfeiriad
arall hwn?

Mwy na hanner yr amser

Ewch i 30

yn hunangyflogedig neu’n gweithio 							
		 ar eich liwt eich hun?					 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan na fyddaf yn y brifysgol / 		
		 ysgol breswyl

Tua hanner yr amser

Os ydych yn 15 oed neu’n iau

ar gynllun hyfforddi a noddwyd 								
		 gan y Llywodraeth?						 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf yn gweithio oddi cartref

Llai na hanner yr amser

Ewch i 22

yn gweithio fel cyflogai?					

Pam ydych chi’n aros yn y cyfeiriad arall hwn?

Arall

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn

		
		
		
		

Y tu Allan i’r DU, nodwch y wlad

Rwy’n aros yno gyda rhiant / gwarcheidwad arall

19

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

Oeddech chi wrthi’n chwilio am unrhyw fath o waith
cyflogedig yn ystod y pedair wythnos diwethaf?
Oeddwn 		

24

		 Nac oeddwn

Petai swydd wedi bod ar gael yr wythnos
diwethaf, a fyddech wedi bod yn fodlon ac
wedi gallu dechrau arni o fewn pythefnos?
Byddwn 		

		 Na fyddwn

Tudalen 15

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 3
25

Yr wythnos diwethaf, oeddech chi’n aros i
ddechrau swydd a gafwyd eisoes?
Oeddwn 		

26

28

		 Nac oeddwn

Yr wythnos diwethaf a oeddech:

Enillion, tâl, cyflog, bonysau

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Incwm o hunangyflogaeth
Pensiynau galwedigaethol, pensiynau ymddeol 		
		 y wladwriaeth

wedi ymddeol (p’un a oeddech yn cael pensiwn
		 ai peidio)?

Budd-daliadau’r wladwriaeth fel budd-dal 				
		 analluogrwydd, budd-dal plant neu gredydau treth

yn fyfyriwr?
yn gofalu am y cartref neu’r teulu?

Llog o gynilion neu fuddsoddiadau

yn sâl neu’n anabl yn hirdymor?

Rhent o eiddo

arall

27

Incwm arall (er enghraifft, taliadau 					
		 cynhaliaeth, grantiau)

Pa rai o’r cymwysterau hyn sydd gennych?
		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys os oes gennych
		 unrhyw rai o’r cymwysterau a restrir.
		 Os na restrir eich cymhwyster, ticiwch y blwch 		
		 sy’n cynnwys yr un sy’n cyfateb orau iddo.

29

O’r holl ffynonellau incwm a diciwyd gennych yng
nghwestiwn 28, beth yw cyfanswm eich incwm?

M
A

		 Ticiwch y blwch sy’n gymwys i’ch incwm.
		 Cyfrifwch yr holl incwm a gawsoch yn ystod y 		
		 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2007.

1+ Lefel O / TAU / TGAU (unrhyw raddau), Sgiliau 		
		 Sylfaenol

		 Peidiwch â thynnu Treth, Yswiriant Gwladol, 			
		 taliadau Yswiriant Iechyd, na’ch cyfraniadau i’ch 		
		 cynlluniau pensiwn galwedigaethol.

S

NVQ Lefel 1, GNVQ Sylfaen

L
P

Dim ffynhonnell incwm yn ystod y cyfnod hwnnw

		 Os oes gennych gymwysterau a enillwyd dramor,
		 ticiwch y blwch ‘Cymwysterau tramor’.

		 Peidiwch â chyfrif benthyciadau gan nad ydynt yn incwm.

5+ Lefel O (unrhyw radd) / TAU (gradd 1) / 			
		 TGAU (graddau A*-C), Tystysgrif Ysgol, 				
		 1+ Lefel A / AS / VCE

		 Ar gyfer incwm ar y cyd, rhowch y gyfran yr 			
		 ydych chi’n ei chael.

NVQ Lefel 2, GNVQ Canolradd, Crefft City and 		
		 Guilds, Diploma Cyntaf / Cyffredinol BTEC, 			
		 Diploma RSA

Yr wythnos		

Dim neu golled

Prentisiaeth 		

£1 i £79

Y flwyddyn
Dim neu golled
£1 i £3,999

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

£80 i £149

£4,000 i £7,999

NVQ Lefel 3, GNVQ Uwch, Crefft Uwch City
		 and Guilds, ONC, OND, BTEC Cenedlaethol, 		
		 Diploma Uwch (Advanced) RSA

£150 i £229

£8,000 i £11,999

£230 i £329

£12,000 i £16,999

Gradd gyntaf (ee BA, BSc), Gradd uwch 				
		 (ee MA, PhD, TAR)

£330 i £459

£17,000 i £23,999

£460 i £709

£24,000 i £36,999

NVQ Lefel 4 - 5, HNC, HND, Diploma Uwch 			
		 (Higher) RSA, Lefel Uwch BTEC
Cymwysterau proffesiynol (ee addysgu, 				
		 nyrsio, cyfrifyddiaeth)
Cymwysterau eraill sy’n alwedigaethol neu’n 		
		 gysylltiedig â gwaith
Cymwysterau tramor
neu

Ticiwch gynifer o flychau ag sydd angen i
ddangos yr holl ffynonellau incwm a oedd
gennych yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ar
31 Mawrth 2007.

Dim cymwysterau

Tudalen 16

£710 neu fwy

30

£37,000 neu fwy

Nid oes rhagor o gwestiynau ar gyfer person 3.
		 Ewch i’r cwestiynau ar gyfer person 4.
		 Os nad oes rhagor o bobl yn eich cartref nid oes
		 angen i chi ateb rhagor o gwestiynau - gadewch
		 y tudalennau canlynol yn wag.
		 Cofiwch lofnodi’r datganiad ar dudalen 1.
		 Diolch am roi o’ch amser.

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 4
1

Beth yw eich enw?
(Person 4 ar dudalen 2 - ‘Aelodau’r Cartref’)


Defnyddiwch inc du neu las.



Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU.

7

Ym mha wlad y cawsoch eich geni?

 Os gwnewch gamgymeriad, llenwch y blwch fel
		 hyn
neu ROB E RT SMT ITH

4

Enw cyntaf

Beth yw eich rhyw?

8

		 Benyw

Beth yw eich dyddiad geni?
Diwrnod    Mis

Priod

Gogledd Iwerddon 					 Ewch i

9

Wedi ysgaru

S

Mewn partneriaeth sifil

L
P

 	

Blwyddyn

Da

Gweddol
Gwael

Gwael iawn

10

Wedi gwahanu, ond yn dal mewn partneriaeth sifil
		 yn gyfreithiol

Byddardod neu nam difrifol ar y clyw

Partner sydd yn dal yn fyw o bartneriaeth sifil

Dallineb neu nam difrifol ar y golwg

Ydych chi’n blentyn neu’n fyfyriwr mewn
addysg amser llawn?
Ewch i

6

Nac ydw 			

Ewch i

7

Dim ond os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i
Gwestiwn 5 y dylech ateb y cwestiwn hwn.
Ydych chi’n byw yn y cyfeiriad a ddangosir
ar flaen yr holiadur hwn yn ystod tymor yr
ysgol, y coleg neu’r brifysgol?
		 Ydw, rwyf yn byw yn y cyfeiriad hwn yn ystod 		
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 7
		 Nac ydw, rwyf yn byw rhywle arall yn ystod 			
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 30

A oes gennych unrhyw rai o’r cyflyrau 		
hirdymor canlynol?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Gynt mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi’i
		 diddymu’n gyfreithiol

Ydw 				

Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
Da iawn

Wedi gwahanu, ond yn dal yn briod yn gyfreithiol

6

9

M
A
9

Erioed wedi priodi na ffurfio partneriaeth sifil

5

Yr Alban 								 Ewch i

		 Peidiwch â chyfrif dychwelyd o wyliau neu 			
		 ymweliadau byr dramor.

	  Blwyddyn

Ar 13 Mai 2007, beth, yn gyfreithiol, yw eich statws
priodasol neu statws eich partneriaeth sifil o’r un   rhyw?

Gweddw

9

Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas
Unedig, pryd cyrhaeddoch chi yn fwyaf
diweddar i fyw yma?
Mis

4

Lloegr 									 Ewch i

Rhywle arall, ysgrifennwch enw 						
		 presennol y wlad

Gwryw 			

3

9

Gweriniaeth Iwerddon			

Cyfenw

2

Cymru 									 Ewch i

Cyflwr sy’n cyfyngu’n sylweddol ar un neu fwy o		
		 weithgareddau corfforol sylfaenol fel cerdded, 		
		 dringo grisiau, codi rhywbeth neu gario rhywbeth
Anhawster dysgu
Cyflwr seicolegol neu emosiynol hirdymor
Arall, gan gynnwys unrhyw salwch hirdymor
Nac oes, nid oes gennyf gyflwr hirdymor

11

A yw problem iechyd neu anabledd hirdymor
yn golygu ei bod yn anodd iawn i chi wneud
gweithgareddau dydd i ddydd?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
Ydy 				

		 Nac ydy

Tudalen 17

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 4
12

Beth yw eich hunaniaeth genedlaethol yn eich barn chi?

14

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Beth yw eich crefydd?
		 Mae’r cwestiwn hwn yn wirfoddol.

Cymreig

		 Ticiwch un blwch yn unig.

Seisnig

Dim

Albanaidd

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

Gwyddelig Gogledd Iwerddon
Prydeinig
Gwyddelig

Bwdaeth

Arall, nodwch

Hindwaeth

13

Iddewiaeth

Beth yw eich grŵp ethnig?

Moslemiaeth

		 Dewiswch un adran o A i E, yna ticiwch y 			
		 blwch i ddangos eich grŵp ethnig.
A

Sîciaeth

Gwyn

L
P

Unrhyw grefydd arall, nodwch

Cymreig
Prydeinig Arall
Gwyddelig

B

15

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd

		

S

Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd

		

Cymraeg

Iaith arall,
nodwch

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd
Pacistanaidd

			
		

		
Iaith

Bangladeshaidd

Iaith
arwyddion
arall, nodwch
			

Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch

Du neu Ddu Prydeinig
Caribïaidd
Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall, nodwch

E 		 Grŵp ethnig arall

16

Pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg?
		 Ticiwch un blwch yn unig.
Bob dydd
Bob wythnos

Arabaidd

Llai aml

Sipsi/Romani/Teithiwr Gwyddelig

Byth

Unrhyw grŵp arall, nodwch

Tudalen 18

Dim Deall Arwyddo			
gallu arwyddo

Arwyddion
Prydain

Tsieineaidd

D

Dim Deall ar Siarad Darllen Ysgrifennu
gallu lafar

Saesneg

Unrhyw gefndir Cymysg arall, nodwch

C

Pa ieithoedd y gallwch eu deall, eu siarad,
eu darllen neu eu hysgrifennu?

M
A

Unrhyw gefndir gwyn arall, nodwch

0845 603 2011 www.statistics.gov.uk/censustest
  

Angen cymorth?
17

A ydych yn aros mewn cyfeiriad arall am ran
o’r wythnos neu’r flwyddyn?

20

		
		
		
		

		 Cyfrifwch:
		 •		
				

gyfeiriad rhiant / gwarcheidwad arall ar 			
gyfer plant

		 •		
				

cyfeiriad a ddefnyddiwch tra’n gweithio 		
oddi cartref

		 •		

cyfeiriad cartref myfyriwr

		 •		

cartref gwyliau

		 •		

cyfeiriad canolfan aelod o’r lluoedd arfog

Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?
Os oeddech yn blentyn mewn ysgol breswyl 			
neu’n fyfyriwr flwyddyn yn ôl, rhowch y cyfeiriad
lle roeddech yn byw yn ystod tymor yr ysgol /		
y coleg / y brifysgol.
Fel Person 1
Y cyfeiriad a ddangosir ar flaen yr 						
		 holiadur hwn
Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl (gan gynnwys 		
		 babanod nad oedd wedi’u geni flwyddyn yn ôl)
Cyfeiriad arall yn y DU, nodwch isod

		 Nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar yr 				
		 eiddo hwn.
		 Peidiwch â chyfrif eiddo buddsoddi nad ydych 		
		 yn aros ynddo.

L
P

Nac ydw, nid wyf yn aros mewn cyfeiriad arall 		
		 am ran o’r wythnos neu’r flwyddyn 		 Ewch i 20
Ydw, nodwch yr ail gyfeiriad isod

Cod post

neu

M
A
21

S

Cod post

neu

18

22

Yr wythnos diwethaf a oeddech:
Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.
Cynhwyswch unrhyw waith am dâl, gan 					
gynnwys gwaith dros dro, hyd yn oed os mai 			
dim ond am awr y buoch yn gweithio.
Ewch i		 27

yn gweithio am dâl neu’n ddi-dâl ar gyfer eich 				
		 busnes eich hun neu fusnes eich teulu?		 Ewch i		 27
i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, ar gyfnod mamolaeth, ar 			
		 eich gwyliau neu’n ddi-waith dros dro?		 Ewch i		 27

Mae’n gartref gwyliau / ail gartref i mi

yn gwneud unrhyw fath o waith 									
		 arall am dâl?								 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf ar ddyletswydd 			
		 (lluoedd arfog)

dim un o’r uchod

23

Pa mor hir ydych chi’n aros yn y cyfeiriad
arall hwn?

Mwy na hanner yr amser

Ewch i 30

yn hunangyflogedig neu’n gweithio 							
		 ar eich liwt eich hun?					 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan na fyddaf yn y brifysgol / 		
		 ysgol breswyl

Tua hanner yr amser

Os ydych yn 15 oed neu’n iau

ar gynllun hyfforddi a noddwyd 								
		 gan y Llywodraeth?						 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf yn gweithio oddi cartref

Llai na hanner yr amser

Ewch i 22

yn gweithio fel cyflogai?					

Pam ydych chi’n aros yn y cyfeiriad arall hwn?

Arall

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn

		
		
		
		

Y tu Allan i’r DU, nodwch y wlad

Rwy’n aros yno gyda rhiant / gwarcheidwad arall

19

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

Oeddech chi wrthi’n chwilio am unrhyw fath o waith
cyflogedig yn ystod y pedair wythnos diwethaf?
Oeddwn 		

24

		 Nac oeddwn

Petai swydd wedi bod ar gael yr wythnos
diwethaf, a fyddech wedi bod yn fodlon ac
wedi gallu dechrau arni o fewn pythefnos?
Byddwn 		

		 Na fyddwn

Tudalen 19

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 4
25

Yr wythnos diwethaf, oeddech chi’n aros i
ddechrau swydd a gafwyd eisoes?
Oeddwn 		

26

28

		 Nac oeddwn

Yr wythnos diwethaf a oeddech:

Enillion, tâl, cyflog, bonysau

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Incwm o hunangyflogaeth
Pensiynau galwedigaethol, pensiynau ymddeol 		
		 y wladwriaeth

wedi ymddeol (p’un a oeddech yn cael pensiwn
		 ai peidio)?

Budd-daliadau’r wladwriaeth fel budd-dal 				
		 analluogrwydd, budd-dal plant neu gredydau treth

yn fyfyriwr?
yn gofalu am y cartref neu’r teulu?

Llog o gynilion neu fuddsoddiadau

yn sâl neu’n anabl yn hirdymor?

Rhent o eiddo

arall

27

Incwm arall (er enghraifft, taliadau 					
		 cynhaliaeth, grantiau)

Pa rai o’r cymwysterau hyn sydd gennych?
		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys os oes gennych
		 unrhyw rai o’r cymwysterau a restrir.
		 Os na restrir eich cymhwyster, ticiwch y blwch 		
		 sy’n cynnwys yr un sy’n cyfateb orau iddo.

29

O’r holl ffynonellau incwm a diciwyd gennych yng
nghwestiwn 28, beth yw cyfanswm eich incwm?

M
A

		 Ticiwch y blwch sy’n gymwys i’ch incwm.
		 Cyfrifwch yr holl incwm a gawsoch yn ystod y 		
		 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2007.

1+ Lefel O / TAU / TGAU (unrhyw raddau), Sgiliau 		
		 Sylfaenol

		 Peidiwch â thynnu Treth, Yswiriant Gwladol, 			
		 taliadau Yswiriant Iechyd, na’ch cyfraniadau i’ch 		
		 cynlluniau pensiwn galwedigaethol.

S

NVQ Lefel 1, GNVQ Sylfaen

L
P

Dim ffynhonnell incwm yn ystod y cyfnod hwnnw

		 Os oes gennych gymwysterau a enillwyd dramor,
		 ticiwch y blwch ‘Cymwysterau tramor’.

		 Peidiwch â chyfrif benthyciadau gan nad ydynt yn incwm.

5+ Lefel O (unrhyw radd) / TAU (gradd 1) / 			
		 TGAU (graddau A*-C), Tystysgrif Ysgol, 				
		 1+ Lefel A / AS / VCE

		 Ar gyfer incwm ar y cyd, rhowch y gyfran yr 			
		 ydych chi’n ei chael.

NVQ Lefel 2, GNVQ Canolradd, Crefft City and 		
		 Guilds, Diploma Cyntaf / Cyffredinol BTEC, 			
		 Diploma RSA

Yr wythnos		

Dim neu golled

Prentisiaeth 		

£1 i £79

Y flwyddyn
Dim neu golled
£1 i £3,999

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

£80 i £149

£4,000 i £7,999

NVQ Lefel 3, GNVQ Uwch, Crefft Uwch City
		 and Guilds, ONC, OND, BTEC Cenedlaethol, 		
		 Diploma Uwch (Advanced) RSA

£150 i £229

£8,000 i £11,999

£230 i £329

£12,000 i £16,999

Gradd gyntaf (ee BA, BSc), Gradd uwch 				
		 (ee MA, PhD, TAR)

£330 i £459

£17,000 i £23,999

£460 i £709

£24,000 i £36,999

NVQ Lefel 4 - 5, HNC, HND, Diploma Uwch 			
		 (Higher) RSA, Lefel Uwch BTEC
Cymwysterau proffesiynol (ee addysgu, 				
		 nyrsio, cyfrifyddiaeth)
Cymwysterau eraill sy’n alwedigaethol neu’n 		
		 gysylltiedig â gwaith
Cymwysterau tramor
neu

Ticiwch gynifer o flychau ag sydd angen i
ddangos yr holl ffynonellau incwm a oedd
gennych yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ar
31 Mawrth 2007.

Dim cymwysterau

Tudalen 20

£710 neu fwy

30

£37,000 neu fwy

Nid oes rhagor o gwestiynau ar gyfer person 4.
		 Ewch i’r cwestiynau ar gyfer person 5.
		 Os nad oes rhagor o bobl yn eich cartref nid oes
		 angen i chi ateb rhagor o gwestiynau - gadewch
		 y tudalennau canlynol yn wag.
		 Cofiwch lofnodi’r datganiad ar dudalen 1.
		 Diolch am roi o’ch amser.

Cwestiynau am yr Unigolyn - Person 5
1

Beth yw eich enw?
(Person 5 ar dudalen 2 - ‘Aelodau’r Cartref’)


Defnyddiwch inc du neu las.



Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU.

7

Ym mha wlad y cawsoch eich geni?

 Os gwnewch gamgymeriad, llenwch y blwch fel
		 hyn
neu ROB E RT SMT ITH

4

Enw cyntaf

Beth yw eich rhyw?

8

		 Benyw

Beth yw eich dyddiad geni?
Diwrnod    Mis

Priod

Gogledd Iwerddon 					 Ewch i

9

Wedi ysgaru

S

Mewn partneriaeth sifil

L
P

 	

Blwyddyn

Da

Gweddol
Gwael

Gwael iawn

10

Wedi gwahanu, ond yn dal mewn partneriaeth sifil
		 yn gyfreithiol

Byddardod neu nam difrifol ar y clyw

Partner sydd yn dal yn fyw o bartneriaeth sifil

Dallineb neu nam difrifol ar y golwg

Ydych chi’n blentyn neu’n fyfyriwr mewn
addysg amser llawn?
Ewch i

6

Nac ydw 			

Ewch i

7

Dim ond os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i
Gwestiwn 5 y dylech ateb y cwestiwn hwn.
Ydych chi’n byw yn y cyfeiriad a ddangosir
ar flaen yr holiadur hwn yn ystod tymor yr
ysgol, y coleg neu’r brifysgol?
		 Ydw, rwyf yn byw yn y cyfeiriad hwn yn ystod 		
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 7
		 Nac ydw, rwyf yn byw rhywle arall yn ystod 			
			 tymor yr ysgol/y coleg/y brifysgol
Ewch i 30

A oes gennych unrhyw rai o’r cyflyrau 		
hirdymor canlynol?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Gynt mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi’i
		 diddymu’n gyfreithiol

Ydw 				

Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
Da iawn

Wedi gwahanu, ond yn dal yn briod yn gyfreithiol

6

9

M
A
9

Erioed wedi priodi na ffurfio partneriaeth sifil

5

Yr Alban 								 Ewch i

		 Peidiwch â chyfrif dychwelyd o wyliau neu 			
		 ymweliadau byr dramor.

	  Blwyddyn

Ar 13 Mai 2007, beth, yn gyfreithiol, yw eich statws
priodasol neu statws eich partneriaeth sifil o’r un   rhyw?

Gweddw

9

Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas
Unedig, pryd cyrhaeddoch chi yn fwyaf
diweddar i fyw yma?
Mis

4

Lloegr 									 Ewch i

Rhywle arall, ysgrifennwch enw 						
		 presennol y wlad

Gwryw 			

3

9

Gweriniaeth Iwerddon			

Cyfenw

2

Cymru 									 Ewch i

Cyflwr sy’n cyfyngu’n sylweddol ar un neu fwy o		
		 weithgareddau corfforol sylfaenol fel cerdded, 		
		 dringo grisiau, codi rhywbeth neu gario rhywbeth
Anhawster dysgu
Cyflwr seicolegol neu emosiynol hirdymor
Arall, gan gynnwys unrhyw salwch hirdymor
Nac oes, nid oes gennyf gyflwr hirdymor

11

A yw problem iechyd neu anabledd hirdymor
yn golygu ei bod yn anodd iawn i chi wneud
gweithgareddau dydd i ddydd?
		 Cynhwyswch broblemau sy’n gysylltiedig â henaint.
Ydy 				

		 Nac ydy

Tudalen 21
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12

Beth yw eich hunaniaeth genedlaethol yn eich barn chi?

14

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Beth yw eich crefydd?
		 Mae’r cwestiwn hwn yn wirfoddol.

Cymreig

		 Ticiwch un blwch yn unig.

Seisnig

Dim

Albanaidd

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

Gwyddelig Gogledd Iwerddon
Prydeinig
Gwyddelig

Bwdaeth

Arall, nodwch

Hindwaeth

13

Iddewiaeth

Beth yw eich grŵp ethnig?

Moslemiaeth

		 Dewiswch un adran o A i E, yna ticiwch y 			
		 blwch i ddangos eich grŵp ethnig.
A

Sîciaeth

Gwyn

L
P

Unrhyw grefydd arall, nodwch

Cymreig
Prydeinig Arall
Gwyddelig

B

15

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd

		

S

Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd

		

Cymraeg

Iaith arall,
nodwch

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd
Pacistanaidd

			
		

		
Iaith

Bangladeshaidd

Iaith
arwyddion
arall, nodwch
			

Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch

Du neu Ddu Prydeinig
Caribïaidd
Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall, nodwch

E 		 Grŵp ethnig arall

16

Pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg?
		 Ticiwch un blwch yn unig.
Bob dydd
Bob wythnos

Arabaidd

Llai aml

Sipsi/Romani/Teithiwr Gwyddelig

Byth

Unrhyw grŵp arall, nodwch

Tudalen 22

Dim Deall Arwyddo			
gallu arwyddo

Arwyddion
Prydain

Tsieineaidd

D

Dim Deall ar Siarad Darllen Ysgrifennu
gallu lafar

Saesneg

Unrhyw gefndir Cymysg arall, nodwch

C

Pa ieithoedd y gallwch eu deall, eu siarad,
eu darllen neu eu hysgrifennu?

M
A

Unrhyw gefndir gwyn arall, nodwch

0845 603 2011 www.statistics.gov.uk/censustest
  

Angen cymorth?
17

A ydych yn aros mewn cyfeiriad arall am ran
o’r wythnos neu’r flwyddyn?

20

		
		
		
		

		 Cyfrifwch:
		 •		
				

gyfeiriad rhiant / gwarcheidwad arall ar 			
gyfer plant

		 •		
				

cyfeiriad a ddefnyddiwch tra’n gweithio 		
oddi cartref

		 •		

cyfeiriad cartref myfyriwr

		 •		

cartref gwyliau

		 •		

cyfeiriad canolfan aelod o’r lluoedd arfog

Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?
Os oeddech yn blentyn mewn ysgol breswyl 			
neu’n fyfyriwr flwyddyn yn ôl, rhowch y cyfeiriad
lle roeddech yn byw yn ystod tymor yr ysgol /		
y coleg / y brifysgol.
Fel Person 1
Y cyfeiriad a ddangosir ar flaen yr 						
		 holiadur hwn
Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl (gan gynnwys 		
		 babanod nad oedd wedi’u geni flwyddyn yn ôl)
Cyfeiriad arall yn y DU, nodwch isod

		 Nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar yr 				
		 eiddo hwn.
		 Peidiwch â chyfrif eiddo buddsoddi nad ydych 		
		 yn aros ynddo.

L
P

Nac ydw, nid wyf yn aros mewn cyfeiriad arall 		
		 am ran o’r wythnos neu’r flwyddyn 		 Ewch i 20
Ydw, nodwch yr ail gyfeiriad isod

Cod post

neu

M
A
21

S

Cod post

neu

18

22

Yr wythnos diwethaf a oeddech:
Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.
Cynhwyswch unrhyw waith am dâl, gan 					
gynnwys gwaith dros dro, hyd yn oed os mai 			
dim ond am awr y buoch yn gweithio.
Ewch i		 27

yn gweithio am dâl neu’n ddi-dâl ar gyfer eich 				
		 busnes eich hun neu fusnes eich teulu?		 Ewch i		 27
i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, ar gyfnod mamolaeth, ar 			
		 eich gwyliau neu’n ddi-waith dros dro?		 Ewch i		 27

Mae’n gartref gwyliau / ail gartref i mi

yn gwneud unrhyw fath o waith 									
		 arall am dâl?								 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf ar ddyletswydd 			
		 (lluoedd arfog)

dim un o’r uchod

23

Pa mor hir ydych chi’n aros yn y cyfeiriad
arall hwn?

Mwy na hanner yr amser

Ewch i 30

yn hunangyflogedig neu’n gweithio 							
		 ar eich liwt eich hun?					 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan na fyddaf yn y brifysgol / 		
		 ysgol breswyl

Tua hanner yr amser

Os ydych yn 15 oed neu’n iau

ar gynllun hyfforddi a noddwyd 								
		 gan y Llywodraeth?						 Ewch i		 27

Rwy’n aros yno pan fyddaf yn gweithio oddi cartref

Llai na hanner yr amser

Ewch i 22

yn gweithio fel cyflogai?					

Pam ydych chi’n aros yn y cyfeiriad arall hwn?

Arall

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn

		
		
		
		

Y tu Allan i’r DU, nodwch y wlad

Rwy’n aros yno gyda rhiant / gwarcheidwad arall

19

Y tu allan i’r DU, nodwch y wlad

Oeddech chi wrthi’n chwilio am unrhyw fath o waith
cyflogedig yn ystod y pedair wythnos diwethaf?
Oeddwn 		

24

		 Nac oeddwn

Petai swydd wedi bod ar gael yr wythnos
diwethaf, a fyddech wedi bod yn fodlon ac
wedi gallu dechrau arni o fewn pythefnos?
Byddwn 		

		 Na fyddwn

Tudalen 23
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25

Yr wythnos diwethaf, oeddech chi’n aros i
ddechrau swydd a gafwyd eisoes?
Oeddwn 		

26

28

		 Nac oeddwn

Yr wythnos diwethaf a oeddech:

Enillion, tâl, cyflog, bonysau

		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys.

Incwm o hunangyflogaeth
Pensiynau galwedigaethol, pensiynau ymddeol 		
		 y wladwriaeth

wedi ymddeol (p’un a oeddech yn cael pensiwn
		 ai peidio)?

Budd-daliadau’r wladwriaeth fel budd-dal 				
		 analluogrwydd, budd-dal plant neu gredydau treth

yn fyfyriwr?
yn gofalu am y cartref neu’r teulu?

Llog o gynilion neu fuddsoddiadau

yn sâl neu’n anabl yn hirdymor?

Rhent o eiddo

arall

27

Incwm arall (er enghraifft, taliadau 					
		 cynhaliaeth, grantiau)

Pa rai o’r cymwysterau hyn sydd gennych?
		 Ticiwch bob blwch sy’n gymwys os oes gennych
		 unrhyw rai o’r cymwysterau a restrir.
		 Os na restrir eich cymhwyster, ticiwch y blwch 		
		 sy’n cynnwys yr un sy’n cyfateb orau iddo.

29

O’r holl ffynonellau incwm a diciwyd gennych yng
nghwestiwn 28, beth yw cyfanswm eich incwm?

M
A

		 Ticiwch y blwch sy’n gymwys i’ch incwm.
		 Cyfrifwch yr holl incwm a gawsoch yn ystod y 		
		 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2007.

1+ Lefel O / TAU / TGAU (unrhyw raddau), Sgiliau 		
		 Sylfaenol

		 Peidiwch â thynnu Treth, Yswiriant Gwladol, 			
		 taliadau Yswiriant Iechyd, na’ch cyfraniadau i’ch 		
		 cynlluniau pensiwn galwedigaethol.

S

NVQ Lefel 1, GNVQ Sylfaen

L
P

Dim ffynhonnell incwm yn ystod y cyfnod hwnnw

		 Os oes gennych gymwysterau a enillwyd dramor,
		 ticiwch y blwch ‘Cymwysterau tramor’.

		 Peidiwch â chyfrif benthyciadau gan nad ydynt yn incwm.

5+ Lefel O (unrhyw radd) / TAU (gradd 1) / 			
		 TGAU (graddau A*-C), Tystysgrif Ysgol, 				
		 1+ Lefel A / AS / VCE

		 Ar gyfer incwm ar y cyd, rhowch y gyfran yr 			
		 ydych chi’n ei chael.

NVQ Lefel 2, GNVQ Canolradd, Crefft City and 		
		 Guilds, Diploma Cyntaf / Cyffredinol BTEC, 			
		 Diploma RSA

Yr wythnos		

Dim neu golled

Prentisiaeth 		

£1 i £79

Y flwyddyn
Dim neu golled
£1 i £3,999

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

£80 i £149

£4,000 i £7,999

NVQ Lefel 3, GNVQ Uwch, Crefft Uwch City
		 and Guilds, ONC, OND, BTEC Cenedlaethol, 		
		 Diploma Uwch (Advanced) RSA

£150 i £229

£8,000 i £11,999

£230 i £329

£12,000 i £16,999

Gradd gyntaf (ee BA, BSc), Gradd uwch 				
		 (ee MA, PhD, TAR)

£330 i £459

£17,000 i £23,999

£460 i £709

£24,000 i £36,999

NVQ Lefel 4 - 5, HNC, HND, Diploma Uwch 			
		 (Higher) RSA, Lefel Uwch BTEC
Cymwysterau proffesiynol (ee addysgu, 				
		 nyrsio, cyfrifyddiaeth)
Cymwysterau eraill sy’n alwedigaethol neu’n 		
		 gysylltiedig â gwaith
Cymwysterau tramor
neu

Ticiwch gynifer o flychau ag sydd angen i
ddangos yr holl ffynonellau incwm a oedd
gennych yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ar
31 Mawrth 2007.

Dim cymwysterau

Tudalen 24

£710 neu fwy

30

£37,000 neu fwy

Nid oes rhagor o gwestiynau ar gyfer person 5.
		 Os nad oes rhagor o bobl yn eich cartref nid oes
		 angen i chi ateb rhagor o gwestiynau.
		 Os oes mwy na 5 person yn eich cartref bydd angen i
		 chi ffonio Llinell Gymorth y Cyfrifiad ar 0845 603 2011.
		 Cofiwch lofnodi’r datganiad ar dudalen 1.
		 Diolch am roi o’ch amser.

