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Canllaw ymchwil

Canllaw i gael gafael ar wybodaeth 
Cyfrifiad 2011
Gweld gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 fel map  
Ewch i  www.datashine.org.uk.

01.  Rhowch eich cod post yn y panel ar waelod y 
sgrin a chliciwch ‘Go’.

02.  Defnyddiwch y panel ‘Data Chooser’ i ddewis 
beth hoffech ei weld.

03.  Cliciwch ar gategori.
04.  Defnyddiwch y gwymplen gyntaf i ddewis 

pwnc cwestiwn o’r cyfrifiad.

05.  Defnyddiwch yr ail gwymplen i ddewis ymateb.
06.  Mae’r panel ‘Key’ yn egluro’r hyn rydych 

chi’n ei weld ar y map.
07.  Mae’r codau lliw a’r canrannau yn dangos sawl 

preswylydd sy’n cyfateb i’r categori rydych chi 
wedi’i ddewis.

08.  Gallwch chwyddo mewn neu allan i weld y 
wybodaeth mewn mwy neu lai o fanylder.

Gweld gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 fel tablau data  
Ewch i  www.nomisweb.co.uk.

I gael gwybodaeth fesul ardal: 
01.  Rhowch eich cod post yn y panel chwilio 

‘Local Area Report’.
02.  Byddwch yn cael sawl dewis ar gyfer yr 

ardal dan sylw yn eich adroddiad. Gallwch 
gymharu ardaloedd lleol a sut mae eich 
cymuned yn cymharu â’i lleoliad ehangach. 
Dewiswch o blith Ward, Plwyf, Is-raniad 
ardaloedd adeiledig, neu Awdurdod Lleol.

03.  Cliciwch ar y testun glas (enw eich ward neu 
dref) i weld crynodeb o’r holl wybodaeth o’r 
cyfrifiad.

04.  Mae’r panel Cynnwys ar frig tudalen yr 
adroddiad yn darparu dolenni cyflym i bob 
rhan o’r adroddiad, neu sgroliwch i ddarllen 
yr adroddiad cyfan.

05.  Lawrlwythwch dablau i’w cyflwyno fel siartiau.

I gael gwybodaeth fesul pwnc: 
01.  Ewch i ‘Census’ yn y bar dewislen ar frig  

y dudalen.
02.  Dewiswch ‘Quick statistics’.
03.  Dewiswch bwnc o’r cyfrifiad, e.e. QS116EW 

‘Household type’.
04.  Yn y bar dewislen ar y chwith, dewiswch ardal. 

Gall fod yn unrhyw beth o Gymru a Lloegr i 
awdurdod lleol penodol.

05.  Defnyddiwch y dewislenni sy’n weddill i 
ddewis pa ddata a welir yn rhesi a cholofnau 
eich tabl.

06.  Cliciwch i weld y data manwl fel tabl yn eich 
porwr gwe.

Cydnabyddiaeth: Oliver O’Brien a James Cheshire (2016) Interactive mapping for large, open demographic data sets 
using familiar geographical features, Journal of Maps, 12:4, 676-683 DOI: 10.1080/17445647.2015.1060183
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Sut i gael gafael ar  
wybodaeth o Gyfrifiad 1911
Mae gwefannau amrywiol yn darparu gwybodaeth o Gyfrifiad 1911 am dâl, ac 
mae’r rhan fwyaf yn cynnig cyfnod prawf am ddim o 14 diwrnod sy’n eich 
galluogi i ddewis y gwasanaeth sy’n well gennych.

Dim ond enghraifft yw’r cyfarwyddiadau isod ac nid ydynt yn golygu ein bod yn cymeradwyo  
nac yn argymell y deunydd. I gael cefndir Cyfrifiad 1911 ewch i  www.1911census.org.uk.

Dyma enghraifft gan ddefnyddio  www.findmypast.co.uk:

01.  Cofrestrwch am gyfrif (dim ond gweld cofnodion y cyfrifiad sydd ei angen). 

02.  Dewiswch ‘Search’ o’r ddewislen ar frig y dudalen ac yna ‘Census, land and surveys’.

03.  Sgroliwch i lawr heibio i’r ffurflen nes i far ‘Useful information’ ymddangos ar y dde,  
a chliciwch ar ‘1911 Census for England & Wales’.

04.  O dan ‘Where’ teipiwch enw eich tref yn ‘Location’ a dewiswch o’r opsiynau awto-gwblhau.

05.  Gallwch ddewis rhoi enw ffordd yn ‘Address’ (mwy penodol) neu rhowch enw plwyf  
(am wybodaeth ehangach). 

06.  Cliciwch ar y botwm ‘Search 1911 Census’. 

07.  Gall myfyrwyr edrych drwy’r cofnodion sy’n ymddangos, er mwyn chwilio am aelodau cartrefi, 
galwedigaethau a mannau geni. Gallant ddefnyddio’r wybodaeth i gymharu’r niferoedd mewn 
cartrefi ac enghreifftiau o gyflogaeth â gwybodaeth fodern, a gweld sut y gallai teuluoedd fod wedi 
symud ardal er mwyn dilyn patrymau cyflogaeth ar y pryd.


