
 

10. Atodiadau  

Atodiad A: Llythyr gwahodd 

         
 
 
 

 
[Contact] 

[Company] 
 [Address] 

 [Postcode] 
 [Date] 

Helpwch ni i wneud Cymru’n lle gwell i wneud busnes 
Annwyl [Contact], 
 
Mae eich busnes chi wedi cael ei ddewis i gymryd rhan yn Arolwg Masnach Cymru. 
 
Drwy gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg rydych yn helpu i ddarparu mwy o wybodaeth a mewnwelediad pwysig am 
fasnach nad yw ar gael fel arall. 
 
Bydd y data a ddarparwch yn siapio polisïau Llywodraeth Cymru ac yn helpu i sicrhau bod busnesau Cymru’n gallu 
parhau i ffynnu a thyfu. Wrth i Gymru wynebu heriau digynsail yr economi ar ôl COVID-19 a dyfodol y tu allan i’r Undeb 
Ewropeaidd, bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn bwysicach nag erioed. 
 
Diolch i’r holl fusnesau a gymerodd ran yn yr arolwg blaenorol, roeddem wedi gallu cynhyrchu ystadegau cynhwysfawr 
yn dangos gwerth y fasnach rhwng Cymru a gweddill y DU am y tro cyntaf, yn ogystal â chael mewnwelediad dyfnach i 
fasnach ryngwladol Cymru. Mae’r adroddiad llawn i’w gael ar www.llyw.cymru/arolwg-masnach-cymru.   
 
Yn dilyn llwyddiant Arolwg Masnach Cymru 2018, rydym yn gweithio’n awr i ddatblygu’r darlun diweddaraf. 
 
Rydym yn gwerthfawrogi bod 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol a bod busnesau’n wynebu mwy o bwysau nag erioed. 
Ond, bydd yr ail arolwg masnach hwn yn ein helpu i ddeall unrhyw newidiadau allweddol ym mhatrymau masnachu 
busnesau a oedd wedi eu seilio, neu oedd â safleoedd gweithredu, yng Nghymru yn 2019. Bydd hyn yn sicrhau 
gwaelodlin fwy cadarn o’r cyfnod cyn COVID i ni allu gweithio ohoni i lunio polisïau gwell sy’n parhau i ateb anghenion 
economi Cymru. Mae’r arolwg hwn yn fyrrach na’r llynedd felly dylai, ar gyfartaledd, gymryd llai o amser i’w gwblhau. 
 
Mae gennych hyd at 13 Tachwedd 2020 i gwblhau’r arolwg. Yr unigolyn gorau i gwblhau’r arolwg hwn mae’n debyg 
fydd y Cyfarwyddwr Cyllid neu’r Rheolwr Ariannol yn eich sefydliad; os nad chi yw hwnnw neu honno, pasiwch yr arolwg 
i’r unigolyn mwyaf priodol os gwelwch yn dda.  
 

 
Rydym wedi comisiynu IFF Research i wneud yr arolwg hwn ar ein rhan. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â 
sut i lenwi’r arolwg, e-bostiwch ArolwgMasnachCymru@iffresearch.com neu ffoniwch 0300 0259 000.  
 
Yn gywir 
Jonathan Price,  
Prif Economegydd 
Llywodraeth Cymru 
 
Mae IFF Research yn gwarantu y bydd yr holl wybodaeth a ddarparwch yn yr arolwg hwn yn cael ei chadw’n gwbl 
gyfrinachol. Gweinyddir yr arolwg yn unol ag egwyddorion GDPR, Cod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad, a 

phrotocolau Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth. Bydd pob enw a’r holl fanylion cysylltu’n cael eu dileu o gofnodion IFF dri mis ar 
ôl cwblhau’r arolwg hwn. Mae gennych hawl i gael copi o’ch data, newid eich data neu dynnu allan o’r gwaith ymchwil unrhyw bryd. 
Os hoffech wneud hynny, ewch i: iffresearch.com/gdpr. Gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr arolwg hwn drwy 
ymweld â'r wefan yn y blwch gwyrdd uchod. 
 

Gwefan: www.Llyw.cymru/ArolwgMasnach 
 

Cod mynediad: [ID] 

 

Access code: [id] 

Gallwch agor yr arolwg drwy fynd i’r wefan hon a nodi’r cod 
mynediad unigryw i’ch busnes chi: 

 

http://www.llyw.cymru/arolwg-masnach-cymru
mailto:ArolwgMasnachCymru@iffresearch.com
http://www./


 

 

  



 

Atodiad B: Llythyr atgoffa cyntaf 

         
 
 
 

 
[Contact] 

[Company] 
 [Address] 

 [Postcode] 
 [Date] 

Helpwch ni i wneud Cymru’n lle gweld i wneud busnes 
Annwyl [Contact], 
 

Roeddem eisiau eich atgoffa bod eich busnes wedi cael ei ddewis gan Lywodraeth Cymru i gymryd rhan yn Arolwg 
Masnach Cymru. 
 
Ymunwch â’r cannoedd o fusnesau yng Nghymru sydd wedi cymryd rhan yn barod. Drwy gymryd yr amser i gwblhau’r 
arolwg, rydych yn helpu i ddarparu gwybodaeth bwysig am fasnach nad yw ar gael fel arall. Wrth i Gymru wynebu heriau 
digynsail yr economi ar ôl COVID-19 a dyfodol y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn 
bwysicach nag erioed a bydd yn helpu’r bobl hynny sy’n gwneud y penderfyniadau yng Nghymru i barhau i gefnogi 
busnesau’n effeithiol. 
 
Diolch i’r holl fusnesau a gymerodd ran yn yr arolwg blaenorol am 2018, cynhyrchom ystadegau cynhwysfawr yn dangos 
gwerth masnach yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  Mae’r adroddiad llawn ar gael ar www.llyw.cymru/arolwg-masnach-
cymru.  
 
Rydym yn gwerthfawrogi bod 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol a bod busnesau’n wynebu mwy o bwysau nag erioed. 
Ond, bydd yr ail arolwg masnach hwn yn ein helpu i ddeall unrhyw newidiadau allweddol ym mhatrymau masnachu 
busnesau oedd wedi eu seilio, neu oedd â safleoedd gweithredu, yng Nghymru yn y flwyddyn galendr 2019. Mae’r 
arolwg hwn yn fyrrach na’r llynedd felly, ar gyfartaledd, dylai gymryd llai o amser i’w gwblhau. 
 
Rydym wedi ymestyn dyddiad cau yr arolwg i Ddydd Gwener 11 Rhagfyr 2020 a byddem yn gwerthfawrogi 
derbyn eich ymateb erbyn hynny. Yr unigolyn gorau i gwblhau’r arolwg hwn mae’n debyg fydd y Cyfarwyddwr Cyllid 
neu’r Rheolwr Ariannol yn eich sefydliad; os nad chi yw hwnnw neu honno, pasiwch yr arolwg i’r unigolyn mwyaf priodol 
os gwelwch yn dda.  

 
Rydym wedi comisiynu IFF Research i wneud yr arolwg hwn ar ein rhan. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â 
sut i lenwi’r arolwg, anfonwch e-bost i ArolwgMasnachCymru@iffresearch.com neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0300 
0259 000.  
 

Yn gywir iawn 
Jonathan Price,  
Prif Economegydd 
Llywodraeth Cymru 
 
Mae IFF Research yn gwarantu y bydd yr holl wybodaeth a ddarparwch yn yr arolwg hwn yn cael ei chadw’n gwbl 
gyfrinachol. Bydd yr arolwg yn cael ei weinyddu yn unol ag egwyddorion GDPR, Cod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i’r 

Farchnad, a phrotocolau Gwasanaeth Ystadegol Llywodraeth y DU. Bydd pob enw a’r holl fanylion cysylltu’n cael eu dileu o gofnodion 
IFF dri mis ar ôl cwblhau’r arolwg hwn. Mae gennych hawl i gael copi o’ch data, newid eich data neu dynnu allan o’r gwaith ymchwil 
unrhyw bryd. Os hoffech wneud hynny, gallwch fynd i: iffresearch.com/gdpr. Gallwch hefyd ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd ar 
gyfer yr arolwg hwn ar y wefan sydd yn y blwch gwyrdd uchod. 

Y wefan: www.Llyw.cymru/ArolwgMasnach 

Cod mynediad: [ID] 

Gallwch agor yr arolwg drwy fynd i’r wefan hon a nodi’r cod 
mynediad sy’n unigryw i’ch busnes chi: 

 

mailto:ArolwgMasnachCymru@iffresearch.com
http://www./


 

 



 

  

Atodiad C: E-bost atgoffa 

Annwyl [CYSWLLT], 

Efallai y byddwch yn cofio cael gwahoddiad i lenwi arolwg gan Lywodraeth Cymru am eich 

busnes.  

Drwy roi o’ch amser i lenwi’r arolwg, rydych yn helpu i ddarparu cyfoeth o wybodaeth a chipolwg 

pwysig ar fasnach, nad yw ar gael fel arall.  Wrth i Gymru wynebu heriau digynsail economi ar ôl 

COVID-19 a dyfodol y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, bydd eich gwybodaeth yn bwysicach nag 

erioed.  

Diolch i’r holl fusnesau a gymerodd ran yn arolwg blaenorol 2018, roeddem yn gallu cynhyrchu 

ystadegau cynhwysfawr yn manylu ar werth masnach yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae’r 

adroddiad llawn ar gael yn www.gov.wales/trade-survey-wales.  

Rydym yn gwerthfawrogi bod 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol a bod busnesau’n wynebu mwy o 

bwysau nag erioed o’r blaen. Fodd bynnag, bydd yr ail arolwg masnach hwn yn ein helpu i ddeall 

unrhyw newidiadau allweddol ym mhatrymau masnach busnesau sydd wedi’u lleoli, neu sydd â 

safleoedd gweithredu, yng Nghymru ar gyfer blwyddyn galendr 2019. Mae’r arolwg yn fyrrach na’r 

llynedd felly, ar gyfartaledd, dylai gymryd llai o amser i’w lenwi. 

Rydym wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg i 11 Rhagfyr 2020 a byddem yn 

gwerthfawrogi pe gallech gyflwyno eich ymateb erbyn hynny. Mae’n debyg mai’r person gorau i 

lenwi’r arolwg hwn fydd Cyfarwyddwr Cyllid neu Reolydd Ariannol eich sefydliad; os nad chi yw 

hwn, rhowch ef i’r unigolyn mwyaf priodol. 

Gallwch gael mynediad at yr arolwg drwy fynd i’r wefan ganlynol a rhoi’r cod mynediad unigryw ar 

gyfer eich busnes: 

Gwefan: 

www.Gov.wales/TradeSurvey 
Cod mynediad: xxxxxxxxxx 

 

Rydym wedi comisiynu IFF Research i gynnal yr arolwg hwn ar ein rhan. Os oes gennych chi 

unrhyw ymholiadau ynghylch sut mae llenwi’r arolwg, anfonwch e-bost at 

TradeSurveyForWales@IFFResearch.com neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0300 0259 000.  

 

Yn gywir 

Jonathan Price, Prif Economegydd 

Llywodraeth Cymru 

 

Mae IFF Research yn sicrhau y bydd eich holl wybodaeth yn yr arolwg hwn yn cael ei chadw’n gwbl gyfrinachol. Mae’r 

arolwg yn cael ei weinyddu yn unol ag egwyddorion y GDPR, Cod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad, a 

phrotocolau Gwasanaeth Ystadegol Llywodraeth y DU. Bydd yr holl enwau a manylion cyswllt yn cael eu dileu o 

gofnodion IFF Research dri mis ar ôl cwblhau’r prosiect hwn. Mae gennych hawl i gael copi o’ch data, newid eich 

data, neu dynnu’n ôl o’r ymchwil ar unrhyw adeg. Os hoffech chi wneud hyn, ewch i: iffresearch.com/gdpr. Gallwch 

hefyd weld yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr arolwg hwn ar y wefan yn y blwch gwyrdd uchod. 

 

http://www.gov.wales/TradeSurvey


 

Atodiad D: Trosolwg o’r Holiadur 
 

Mae’r Atodiad hwn yn cynnwys trosolwg syml o holiadur gwe TSW a anfonwyd at fusnesau. 
Mae Atodiad F yn rhestru’r holiadur llawn, ynghyd â manylion llwybro.    

 

Cefndir y busnes 

Nodwch leoliad pencadlys y busnes (Cymru / Lloegr / yr Alban / Gogledd Iwerddon / arall)  

o Rhowch nifer y cyflogeion  
 
Roedd gweddill yr arolwg yn gofyn am ddata ar gyfer gweithrediadau (neu ganghennau) 
busnesau ymatebwyr yng Nghymru.  
 
Gwerthiannau ac Allforion: 
o Nodwch a werthodd y busnes unrhyw nwyddau neu wasanaethau yn 2019 
o Cwestiwn gwasanaethau modd 5 
o Cwestiwn contract y sector cyhoeddus rhyngwladol a/neu’r llywodraeth 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer gwerthu nwyddau, gwerthu gwasanaethau a chyfanswm y 

gwerthiannau yn 2019 
 

Nwyddau: 
o Dewiswch y cyrchfannau ar gyfer gwerthu nwyddau yn 2019 (Cymru / Gweddill y DU 

/ Gweddill yr UE / Gweddill y byd) 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer gwerthu nwyddau yn 2019 ar gyfer pob lleoliad a 

ddewiswyd uchod (Cymru / Gweddill y DU / Gweddill yr UE / Gweddill y byd) 
o Os oedd y busnes wedi gwerthu nwyddau i weddill y DU yn 2019, dewiswch pa 

leoliadau yn y DU yr aeth y nwyddau iddynt (Lloegr / yr Alban / Gogledd Iwerddon) a 
gwerth (£) y gwerthiant ar gyfer pob un  

 

Gwasanaethau: 
o Dewiswch y cyrchfannau ar gyfer gwerthu gwasanaethau yn 2019 (Cymru / Gweddill 

y DU / Gweddill yr UE / Gweddill y byd) 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer gwerthu gwasanaethau yn 2019 ar gyfer pob lleoliad a 

ddewiswyd uchod (Cymru / Gweddill y DU / Gweddill yr UE / Gweddill y byd) 
o Os oedd y busnes wedi gwerthu gwasanaethau i weddill y DU yn 2019, dewiswch pa 

leoliadau yn y DU yr aeth y nwyddau iddynt (Lloegr / yr Alban / Gogledd Iwerddon) a 
gwerth (£) y gwerthiant ar gyfer pob un  

o Dewiswch hyd at 5 prif nwydd neu wasanaeth a gafodd eu gwerthu (o fewn i’r DU) 
yn 2019 

 

Allforion: 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer pob un o’r 5 prif allforyn yn 2019. 
o Dewiswch hyd at 5 o’r gwledydd uchaf y tu allan i’r DU ar gyfer allforion yn 2019 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer pob un o’r lleoliadau allforio hyn yn 2019. 

 



 

Pryniannau a Mewnforion: 
o Nodwch a brynodd y busnes unrhyw nwyddau neu wasanaethau yn 2019 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer prynu nwyddau, prynu gwasanaethau a chyfanswm y 

pryniannau yn 2019 
 
Nwyddau: 
o Dewiswch y wlad wreiddiol ar gyfer nwyddau a brynwyd yn 2019 (Cymru / Gweddill y 

DU / Gweddill yr UE / Gweddill y byd) 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer nwyddau a brynwyd o bob lleoliad a ddewiswyd uchod 

(Cymru / Gweddill y DU / Gweddill yr UE / Gweddill y byd)  
o Os oedd y busnes wedi prynu nwyddau o weddill y DU yn 2019, dewiswch pa 

leoliadau yn y DU y daeth y nwyddau ohonynt (Lloegr / yr Alban / Gogledd Iwerddon) 
a gwerth (£) y pryniant ar gyfer pob un 

 
Gwasanaethau: 
o Dewiswch y wlad wreiddiol ar gyfer gwasanaethau a brynwyd yn 2019 (Cymru / 

Gweddill y DU / Gweddill yr UE / Gweddill y byd) 
o Rhowch y gwerth (£) ar gyfer gwasanaethau a brynwyd yn 2019 ar gyfer pob lleoliad 

a ddewiswyd uchod (Cymru / Gweddill y DU / Gweddill yr UE / Gweddill y byd)  
o Os oedd y busnes wedi prynu gwasanaethau o weddill y DU yn 2019, dewiswch pa 

leoliadau yn y DU y daeth y gwasanaethau ohonynt (Lloegr / yr Alban / Gogledd 
Iwerddon) a gwerth (£) y pryniant ar gyfer pob un 

 
Mewnforion: 
o Dewiswch hyd at 5 o’r gwledydd uchaf y tu allan i’r DU ar gyfer mewnforion yn 2019 

 
Sylwadau terfynol a manylion cyswllt: 

 Nodwch unrhyw resymau dros amrywiadau nodedig rhwng y data a gofnodwyd ar gyfer 
2019 

 Nodwch yr amser a gymerwyd i lenwi’r arolwg a’r gost ariannol o lenwi’r arolwg 

 Cadarnhewch a ydych chi’n fodlon i ni gysylltu â chi eto am yr astudiaeth hon a/neu am 
unrhyw ymchwil dilynol 

 

  



 

Atodiad F: Arolwg 

Mae’r Atodiad hwn yn cynnwys holiadur TSW llawn 2019 a gyflwynwyd i fusnesau ar-lein. 
 

Hidlo a chyfeirio cwestiynau 

Dim ond i’r rheini sydd wedi ateb cwestiwn arolwg blaenorol mewn ffordd benodol y mae 
rhai cwestiynau’n berthnasol. Mae’r wybodaeth hidlo hon yn cael ei darparu yn yr holiadur 
uwchben pob cwestiwn. Er enghraifft: 

 
o GOFYN I BAWB - Gofynnir cwestiwn i bob ymatebydd y mae’r pwnc yn berthnasol iddo. 
o GOFYN I’R RHEINI SYDD WEDI GWERTHU NWYDDAU (A3_2=1) – Mae’r cwestiwn 

yn cael ei holi i ymatebwyr a ddewisodd opsiwn A3_2019=1 (“Oedd, roedd gan y busnes 
werthiannau mewn nwyddau”) i gwestiwn A3.  

 

Gwiriadau cwestiynau 

Mae ystod o wiriadau wedi’u cynnwys yn yr holiadur i sicrhau bod yr ymatebion o fewn 
ystod synhwyrol (ar gyfer newidynnau fel cyfanswm y gwerthiannau ar gyfer gweithrediadau 
yng Nghymru) a’u bod yn gyson â’i gilydd (er enghraifft, fel na all yr ymatebydd roi ateb i 
gwestiwn a dweud hefyd nad ydynt yn gwybod yr ateb). Mae’r gwiriadau hyn wedi cael eu 
rhestru yn yr holiadur isod.  
 
 

 

  



 

Arolwg Masnach Cymru 

 

Gwybodaeth am lenwi'r arolwg: 

 cliciwch ar ‘Cadw a llenwi wedyn’ a bydd yr arolwg yn cadw eich data os ydych chi am ei lenwi yn nes 
ymlaen 

 os byddwch yn mynd i drafferthion, gallwch ffonio ein llinell gymorth neu anfon e-bost atom. Cliciwch 
'Cysylltu â ni' ar waelod y dudalen i gael y manylion hyn 

 i gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin sydd ar waelod y dudalen 

 llenwch yr holiadur hwn ar sail cyfrifo croniadau (anfonebau a godwyd), yn hytrach nag ar sail cyfrifo 
arian parod 

 gallwch lenwi’r arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg. Defnyddiwch y botwm [x] i symud o'r naill iaith i'r 
llall.  

 

Gweithrediadau yng Nghymru 

 Gofynnir i chi roi data am weithrediadau (neu ganghennau) yng Nghymru o’ch busnes.  

 Os oes gan y busnes nifer o ganghennau ar draws y DU, rhowch y data cyfanredol ar gyfer y 

canghennau yng Nghymru sy’n atebol i chi.  

 Os oes gennych chi nifer o weithrediadau yng Nghymru, yna dylai’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu 
gynnwys yr holl rai sy’n atebol i chi. 

 

Dylid cyfrifo masnach nwyddau neu wasanaethau gyda rhannau eraill o’ch busnes sydd y tu allan i’r 

gweithrediadau yng Nghymru sy’n cael sylw yn yr arolwg hwn, fel gwerthiannau/pryniannau i gwsmer annibynnol a’u 

prisio yn unol â hynny. Os nad ydych yn gallu darparu ffigurau ar y sail hon, rhowch werth arnynt ar y gost i 

drosglwyddo.  

 

Gofynnir i chi roi gwybodaeth am weithrediadau'r busnes yng Nghymru, gan gynnwys: 

 gwerth y gwerthiannau/allforion yn 2019 

 gwerth y pryniannau ar gyfer 2019 

 ar gyfer pob un o'r uchod: 
o y gwerth fesul ardal ddaearyddol (Cymru, Yr Alban, Lloegr, Gogledd Iwerddon, holl wledydd yr 

UE a’r holl wledydd nad ydynt yn yr UE) 
o y 5 prif nwydd / gwasanaeth sy'n cael eu masnachu  
o y 5 prif wlad sydd heb fod yn y DU ac rydych yn masnachu â nhw 

 

Os nad yw’r union wybodaeth ar gael yn rhwydd, rhowch eich amcangyfrif gorau. 

 

Bydd yr arolwg yn gofyn am ddata 2019. Ar gyfer hyn, byddai’n well gennym gael data ar gyfer y flwyddyn galendr: 

  1 Ionawr 2019 tan 31 Rhagfyr 2019 
Os yw’n anodd cael gafael ar y wybodaeth hon, rhowch ddata ar gyfer y flwyddyn ariannol berthnasol. 

Mae’r arolwg yn cael ei weinyddu yn unol ag egwyddorion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), 

Deddf Diogelu Data 2018, a Chod Ymddygiad Cymdeithas Ymchwil y Farchnad. Mae Llywodraeth Cymru 

yn glynu wrth God Ymarfer Awdurdod Ystadegau’r DU, sy’n datgan y dylai Sefydliadau ofalu am wybodaeth 

pobl yn ddiogel a rheoli data mewn ffyrdd sy’n gyson â deddfwriaeth berthnasol ac sy’n gwasanaethu lles y 

cyhoedd. Felly, bydd yr holl enwau a manylion cyswllt yn cael eu dileu o gofnodion IFF chwe mis ar ôl 

cwblhau’r prosiect hwn. Mae gennych hawl i gael copi o’ch data, newid eich data, neu dynnu’n ôl o’r 

ymchwil ar unrhyw adeg. Os hoffech chi wneud hyn, gallwch fynd i’n gwefan yn: iffresearch.com/gdpr. 

Gallwch ddarllen mwy am yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr arolwg hwn yma: [DOLEN I’R HYSBYSIAD 

PREIFATRWYDD] 

 

 



 

A Cefndir y busnes 

GOFYNNWCH I BAWB 

A1 Ymhle mae eich pencadlys? 

DEWISWCH UN ATEB 

Cymru 1  

Lloegr 2  

Yr Alban 3  

Gogledd Iwerddon 4  

Arall (manylwch os gwelwch yn dda) 5  

 

GOFYNNWCH I BAWB 

 

A2 Ar Ionawr 31 2019 faint o weithwyr cyflogedig oedd yn y busnes ar gyfer y canlynol? 

Cynhwyswch 

 bob gweithiwr oedd yn cael eu talu'n uniongyrchol o gyflogres(i) y busnes hwn  
 y gweithwyr oedd yn absennol dros dro ond yn dal i gael eu talu, er enghraifft ar absenoldeb 

mamolaeth  
 

Peidiwch â chynnwys 

 perchnogion oedd yn gweithio ond oedd ddim yn cael eu talu drwy dalu wrth ennill (PAYE). 
 gweithwyr gwirfoddol  
 gweithwyr hunangyflogedig  
 gweithwyr asiantaeth oedd yn cael eu talu'n uniongyrchol o gyflogres asiantaeth allanol  

 

YSGRIFENNWCH RIF OS GWELWCH YN DDA 

_1 Busnes cyfan y DU YSGRIFENNWCH YMA  

_2 Y busnes yng Nghymru YSGRIFENNWCH YMA 

 

NEGES AM WALL: Rydych wedi dweud wrthym yn barod nad yw eich pencadlys yng Nghymru, ond 

rydych wedi dweud isod bod eich gweithwyr cyflogedig i gyd wedi eu seilio yng Nghymru. Adolygwch 

eich ffigurau os gwelwch yn dda 

NEGES AM WALL: Ni all y nifer o gyflogeion yr ydych wedi ei nodi yng Nghymru fod yn fwy na nifer y 

gweithwyr cyflogedig yr ydych wedi ei nodi yn y DU gyfan.   



 

GOFYNNWCH I BAWB 

 

Yn 2019, a wnaeth gweithrediad y busnes yng Nghymru unrhyw WERTHIANNAU (gan gynnwys 

ALLFORIO) NWYDDAU NEU WASANAETHAU? 

 
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai gwerthiannau ei gynnwys cliciwch yma: 

Mae'r Gwerthiannau'n cynnwys: 

 Pob gwerthiant nwydd a gwasanaeth (heblaw asedau cyfalaf sefydlog). Heb gynnwys Treth ar Werth (TAW).  

 Gwerthiannau allforio. 

 Mae gwerthiant nwyddau a gwasanaethau i gwsmeriaid sydd ddim fel arfer yn byw yn y Deyrnas Unedig yn cyfrif fel allforion, e.e. 

gwerthiannau manwerthu i dwristiaid neu wasanaethau llety sy'n cael eu darparu i bobl nad ydynt yn drigolion. Efallai nad yw hi'n bosibl 

gwybod beth yw'r gwerthoedd hyn yn union, byddai eich brasamcan gorau yn ddefnyddiol iawn. 

 Darparu nwyddau neu wasanaethau i rannau eraill o'ch busnes sydd y tu allan i'r gweithredoedd yng Nghymru sy'n derbyn sylw yn yr 

arolwg hwn. Dylech roi gwerth i'r rhain fel petaen nhw wedi cael eu gwerthu i gwsmer annibynnol. Os na allwch chi roi gwerth i'r rhain yn y 

ffordd yma, rhowch y costau trosglwyddo mewnol o fewn eich busnes os gwelwch yn dda. 

 Nwyddau sydd wedi cael eu prynu a'u hailwerthu heb eu prosesu. 

 Gwaith sy'n cael ei wneud ar ddefnydd cwsmeriaid, cynhwyswch werth unrhyw ddefnyddiau eraill sy'n cael eu hychwanegu. 

 Incwm o werthu unrhyw weithgaredd adeiladu a gwasanaethau sy'n cael eu darparu. 

 Incwm gwerthu o'r holl wasanaethau rydych yn eu darparu sy'n ddiwydiannol a sydd ddim yn ddiwydiannol. 

 Taliadau cynnydd sy'n cael eu derbyn am waith sydd wrthi'n digwydd ar gontractau tymor hir.  

 Dylai gwerthiannau gwasanaeth gynnwys incwm sy'n dod o'r hawl i ddefnyddio cynhyrchion anniriaethol. Mae hyn yn cynnwys trwyddedu 

a breindaliadau o fasnachfreintiau, hawlfreintiau, dyluniadau, patentau, nodau masnach ac ati.  

 Mae gwerthiannau gwasanaeth yn cynnwys incwm sy'n deillio o rentu eiddo.  

 Gwerthu gwasanaethau pacio, cludiant ac yswiriant.  

 Incwm sy'n dod o weithgareddau ar is-gontract.  

 Ar gyfer gwaith comisiwn, cynhwyswch ddim ond y ffi comisiwn ac nid pris y trafodiad cyfan. 

  Gwerth talebau, tocynnau a chwponau sy'n cael eu defnyddio gan gwsmeriaid fel ffordd o dalu (ond nid gwerthiant talebau o'r fath i 

gwsmeriaid).  

 Comisiwn neu rent gan fusnesau eraill sy'n masnachu ar safle sy'n eiddo i chi.  

 Incwm neu gomisiwn o werthiannau ar-lein.  

 Mae gwerthiannau gwasanaethau'n cynnwys incwm o weithgareddau trwsio a gosod oedd heb eu cyfrif yn barod yng ngwerth y nwydd. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai gwerthiannau ddim eu cynnwys, cliciwch yma 

Mae gwerthiannau’n cynnwys:  

 Treth ar Werth (TAW).  

 Yr allbwn ar gyfer ei ddefnydd terfynol ei hun.  

 Arian a dderbyniwyd o werthiant asedau cyfalaf sefydlog.  

 Incwm o werthiant eiddo deallusol. Incwm yn deillio o rentu tir.  

 Disgowntiau ac ad-daliadau ar werthiannau.  

 Gwerthiant nwyddau ail law nad ydynt yn berthnasol i'ch busnes craidd 

 

CODAU LLUOSOG:.  

  A3_2019 

Do, cafodd y busnes werthiannau 

mewn nwyddau 
 1 

Do, cafodd y busnes werthiannau 

mewn gwasanaethau 
 2 

Naddo, ni wnaeth y busnes unrhyw 

werthiannau [DS – COD UNIGOL] 
 3 

 

 

ASK THOSE WITH WHO HAVE MADE SALES IN GOODS (A3_2=1) 

A3_2019_1  Wrth werthu’r nwyddau hynny, a oes unrhyw wasanaethau wedi’u gwreiddio yn y cynnyrch 

cyffredinol (e.e. data) neu sy’n cael eu cynnig fel rhan o werthu’r nwydd (e.e. contract 

gwasanaethu/cynnal a chadw neu gymorth meddalwedd, gwasanaeth tanysgrifio)? 



 

COD UNIGOL. 

Oes 1 

Nag oes 2 

Ddim yn siwr  3 

 

A3  

GOFYNNWCH I’R RHEINY SYDD HEB WNEUD UNRHYW WERTHIANNAU (A3_1 = 3 NEU 

A3_2=3) 

 

A3a  Pam na wnaeth gweithredoedd y busnes yng Nghymru unrhyw werthiannau yn 2019? 

COD UNIGOL. 

Stopiodd y busnes fasnachu 1 
STATWS=WEDI 

PEIDIO MASNACHU 

Roedd y busnes yn segur 2 STATWS=SEGUR 

Roedd y busnes yn gweithredu ond ni wnaeth unrhyw 

werthiannau (e.e. am ei fod ar y cam cychwynnol) 3  

Cafodd yr allbynnau eu trosglwyddo i ddechrau i ran(nau) 

o'r busnes sydd wedi eu lleoli y tu allan i Gymru 4  

Arall (manylwch os gwelwch yn dda)  

 

TESTUN ARWEINIOL: Bydd yr wybodaeth hon yn ein 

helpu i ddilysu eich data a dylai olygu bod llai o angen i ni 

eich ffonio i holi ynghylch unrhyw ffigurau 

5 

METHU – ANGEN 

ADOLYGU’R 

LLAWLYFR 

 

GOFYNNWCH I’R RHEINY SYDD AG ALLBYNNAU SY’N CAEL EU TROSGLWYDDO’N FEWNOL Y 

TU ALLAN I GYMRU (A3A = 4) 

A3atext Trwy gydol yr arolwg, pan fyddwch yn rhoi gwerthoedd eich gwerthiannau, cynhwyswch 

unrhyw allbynnau a gafodd eu trosglwyddo'n fewnol i ran(nau) o'r busnes sydd wedi eu lleoli 

tu allan i Gymru. Os na allwch chi roi gwerth iddyn nhw yn y ffordd yma, rhowch y costau 

trosglwyddo mewnol o fewn eich busnes os gwelwch yn dda.  LLYWIWCH YN ÔL I A3 

OS YW A3A = 3 (MAE’R BUSNES YN WEITHREDOL OND NI CHYNHYRCHODD WERTHIANNAU)  

 

A3b Pam na wnaeth y busnes unrhyw werthiannau yn 2019? 

 COD UNIGOL 

Ni wnaeth y busnes unrhyw werthiannau yn ystod y 

cyfnod 
1 

 

Roedd y busnes yn ei gyfnod sefydlu, neu mewn 

cyfnod o ymchwilio a datblygu 
2 

 

Dechreuodd y busnes fasnachu ar ôl 2018 3  

[COD UNIGOL] Arall (manylwch os gwelwch yn 

dda) 

TESTUN ARWEINIOL: Bydd yr wybodaeth hon yn 

ein helpu i ddilysu eich data a dylai olygu bod llai o 

angen i ni eich ffonio i holi ynghylch unrhyw ffigurau 

 

4 

 

 



 

B GWERTHIANNAU 2019 (yn cynnwys ALLFORION) o’ch gweithrediadau yng Nghymru  

GOFYNNWCH I BAWB A GAFODD ALLFORION/GWERTHIANNAU YN 2019((A3_1 =1 NEU 2) NEU 

(A3_2=1 NEU 2)) 

B1 Beth oedd cyfanswm gwerth eich GWERTHIANNAU (gan gynnwys ALLFORION) o'ch 

gweithrediadau sydd wedi eu seilio yng Nghymru ar gyfer y blynyddoedd calendr 2019? 

Cynhwyswch unrhyw allbwn gafodd ei drosglwyddo'n fewnol i ran(nau) o'r busnes sydd wedi 

eu lleoli tu allan i Gymru. 

Pan fydd gwerthiannau'n cynnwys cyfuniad o nwyddau a gwasanaethau ac ni allwch roi gwerth iddyn 

nhw ar wahân, ystyriwch nhw naill ai yn 'nwyddau' neu'n 'wasanaethau' ar sail y categori lle mae 

cyfran fwyaf gwerth y gwerthiant. Os nad ydych yn gwybod yr union werthoedd (neu os nad oes 

gwybodaeth ar gael yn rhwydd), rhowch eich amcangyfrif gorau os gwelwch yn dda. Os nad oes 

gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu'r nwyddau a'r gwasanaethau ar wahân, nodwch fel ‘£0’ os 

gwelwch yn dda a darparu ffigur y cyfanswm yn unig. 

 
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai gwerthiannau ei gynnwys cliciwch yma 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai gwerthiannau ei gynnwys cliciwch yma 

I gael rhagor o arweiniad am werthiannau o sectorau penodol cliciwch yma 

 

Wrth adrodd am werthiannau, ystyriwch leoliad y gangen yr ydych yn gwneud eich trafodion â hi, heb ystyried lleoliad y pencadlys na phwy 

yw’r perchennog global 

 Adeiladu - Mae gwerthiannau’n cael eu hystyried yn allforion os ydyn nhw’n ymwneud â chontractau tymor o lai na blwyddyn sy’n cael eu 

rheoli o Gymru ac mae’r gweithwyr cyflogedig sy’n gweithredu’r contract wedi eu seilio yng Nghymru fel arfer. 

 Addysg - Mae gwerthiannau’n cyfeirio at incwm sy’n deillio o ffioedd, patentau, gwaith ymchwil, arholiadau ac ati. Mae allforio addysg yn 

cynnwys ffioedd gan fyfyrwyr tramor ac incwm arall o’r tu allan i’r DU. 

 Gwasanaethau ariannol - Mae gwerthiannau gwasanaethau banciau a chymdeithasau adeiladu wedi eu diffinio fel llog net a 

dderbyniwyd yn ogystal â ffioedd (gan gynnwys yr holl gomisiynau a ffioedd) ac enillion ar drafodion cyfnewid tramor. Dylai cwmnïau 

rheoli cronfeydd gyfri ffioedd sy’n cael eu cynhyrchu drwy ffioedd rheoli buddsoddiadau a ffioedd sy’n cael eu cynhyrchu o waith cynghori 

a gweithrediadau perthnasol eraill. Mae allforion yn ffioedd o’r tu allan i’r DU ac maen nhw’n net o dreuliau tramor. Dylai delwyr 

gwarannau ddarparu enillion ymledol (elw o ddelio wedi tynnu elwon i’w dal), gydag enillion o dramor yn cael eu cyfrif fel allforion. Mae 

gwerthiannau yswiriant sy’n ymwneud â ffioedd am wasanaeth yswiriant, h.y. premiymau wedi tynnu hawliadau, ar gyfer yswiriant 

uniongyrchol fel yswiriant iechyd, eiddo a chludiant; mae allforion y rhain yn cyfeirio at y balansau perthnasol gyda chwsmeriaid tramor. 

Mae gwerthiannau yswiriant bywyd yn cynnwys y gwasanaethau tanysgrifio sy’n gysylltiedig â pholisïau tymor hir, ac mae’r 

gwasanaethau cronfa bensiwn yn cynnwys y taliadau am wasanaeth sy’n gysylltiedig â chynlluniau pensiwn. 

 Gwasanaethau Iechyd a Phersonol – Mae darparu triniaethau iechyd, deintyddol, optegol, harddwch a sba ac ati i bobl nad ydynt yn 

drigolion yn cyfri fel allforion. Dim ond ffioedd preifat ddylid eu cynnwys, a dim adnoddau sy’n cael eu darparu gan y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol. 

 Gwestai, llety, bwytai ac arlwyo – Er nad yw hi’n bosibl efallai i nodi yn union beth yw eich gwerthiannau i gwsmeriaid sy’n byw y tu 

allan i Gymru a’r DU, byddai eich brasamcan gorau wrth roi’r manylion hyn yn ddefnyddiol iawn. 

 Manwerthu - Mae gwerthiannau i dwristiaid ac ymwelwyr eraill â’r Deyrnas Unedig, yn ogystal â gwerthiannau ar-lein sy’n cael eu danfon 

y tu allan i’r DU, yn cyfri fel allforion. Yn yr un modd, dylech ystyried gwerthiannau i gwsmeriaid y DU sydd ddim fel arfer yn byw yng 

Nghymru fel gwerthiannau i weddill y DU. Er nad yw hi’n bosibl efallai i nodi yn union beth yw’r gwerthiannau hyn i gwsmeriaid sy’n byw y 

tu allan i Gymru a’r DU, byddai eich brasamcan gorau wrth roi’r manylion hyn yn ddefnyddiol iawn. 

 Gwasanaethau Cludiant – Pan mae eich busnes yn darparu cludiant nwyddau, ystyrir y taliadau am y gwasanaethau hyn fel eich 

gwerthiannau. Ni ddylech gynnwys gwerth y nwyddau heblaw bod eich busnes chi wedi gwerthu’r rhain hefyd, ac os felly, dylech eu 

cofnodi ar wahân fel gwerthiannau nwyddau. Os ydych yn cludo allforion o’r DU i wlad dramor, mae’r gwerthiannau cludo hyn yn cael eu 

hystyried yn allforion. Yn yr un modd, os ydych chi’n cludo nwyddau o Gymru i weddill y DU mae hyn yn cyfri fel gwerthiant eich 

gwasanaeth i weddill y DU. Mae gwasanaethau cludo teithwyr yn cynnwys y refeniw o docynnau teithwyr a gwariant y teithwyr wrth iddyn 

nhw gael eu cludo. Mae pryniant gwasanaethau cludiant gan bobl nad ydynt yn drigolion yn allforion. Os nad oes rhifau union ar gael 

gennych, rhowch eich brasamcanion gorau os gwelwch yn dda. Mae taliadau sy’n cael eu derbyn gan feysydd awyr, porthladdoedd a 

darparwyr gwasanaethau tebyg gan gludwyr tramor yn cael eu cyfrif fel allforion. Mae rhentu ceir ac offer cludo eraill i bobl nad ydynt yn 

drigolion yn allforion. 

 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH FLYCHAU YSGRIFENNU I MEWN 

AR GYFER CODAU SYDD WEDI EU DETHOL YN A3 YN UNIG OS GWELWCH YN DDA 

RHOWCH Y GWERTH MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA, HEB GYNNWYS TAW 

  GWERTHIANNAU 2019 



 

Nwyddau   £ 

Gwasanaethau  £ 

Cyfanswm gwerthiannau   £ 

 

 

OS YW B1 ‘CYFANSWM GWERTHIANNAU’ ≠ ‘NWYDDAU’ + ‘GWASANAETHAU’ AR GYFER 2019 

A ('NWYDDAU' > 0 A 'GWASANAETHAU' > 0 AR GYFER 2019) 

 

 

B1c Nid yw gwerthiannau eich nwyddau a'ch gwasanaethau yn adio i roi gwerth y 'gwerthiannau 

cyfan' ar gyfer 2019. Ydy'r ffigurau hyn yn gywir? 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: RHOWCH Y FFIGURAU I MEWN O B1 

Cyfanswm gwerthiannau ar gyfer 2019:  £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm gwerthiannau nwyddau ar gyfer 2019: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm gwerthiannau gwasanaethau ar gyfer 2019: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Ydyn 1  

Na 2  DYCHWELWCH I B1 I AIL NODI’R FFIGURAU 

 

OS YW FFIGURAU 2019 YN GYWIR (B1c = 1) 

B1d Allwch chi esbonio pam nad yw'r cyfanswm gwerthiannau nwyddau a gwasanaethau'n adio i 

roi'r cyfanswm ar gyfer 2019? 

YSGRIFENNWCH I MEWN 

 

GOFYNNWCH I BAWB A GAFODD ALLFORION/GWERTHIANNAU YN 2019(A3 =1) 

 
 

OS YW (YNG NGHYMRU I GYD = Y) O’R SAMPL A ((CYFANSWM GWERTHIANNAU 2019 YN 

WAHANOL I DROSIANT IDBR (O FWY NA +/- 25%) NEU (NIFER GWERTHIANNAU 2019 A 

CHYFANSWM GWERTHIANNAU 2017 YN WAHANOL I DROSIANT IDBR (O FWY NA +/- 25%)) 

 

B2A A gafwyd unrhyw newidiadau mawr i'r GWERTHIANNAU cyfan ar gyfer y busnes dros y 2 

flynedd ddiwethaf? 

Do 1  

Naddo  2  

 
OS OEDD NEWID SYLWEDDOL (B2A=1) 

 

B2b Disgrifiwch y newidiadau yn y GWERTHIANNAU cyfan ar gyfer y busnes yn fwy manwl os 

gwelwch yn dda 

YSGRIFENNWCH I MEWN 



 

 

OS YW (YNG NGHYMRU I GYD = N) O’R SAMPL A ((CYFANSWM GWERTHIANNAU 2019 YN 

DEBYG I DROSIANT IDBR (YN GWAHANIAETHU O LAI NA +/- 25%) NEU (NIFER 

GWERTHIANNAU 2019 A CHYFANSWM GWERTHIANNAU 2017 YN DEBYG I DROSIANT IDBR (O 

LAI NA +/- 25%)) 

 

B2C Mae ein diddordeb yn y GWERTHIANNAU ar gyfer eich gweithrediadau yng Nghymru yn unig, 

yn hytrach na thrwy’r DU gyfan. A yw’r gwerthoedd a roesoch ar gyfer y gweithrediadau yng 

Nghymru yn unig? 

Ydyn  1  

Na 2 

DYCHWELWCH I B1 AC 

YCHWANEGU NEGES ar 

frig y sgrin ‘Newidiwch 

eich gwerthoedd i 

ddangos gwerthiannau ar 

gyfer eich gweithrediadau 

yng Nghymru yn unig’ 

 

OS GWERTHWYD NWYDDAU YN 2019 (A3_1/1 NEU 2) NEU (A3_2/1 NEU 2) 

B2 Ar gyfer GWERTHIANT NWYDDAU o’ch gweithrediadau sydd wedi eu seilio yng Nghymru, 

dewiswch i ba rai o’r lleoliadau dilynol yr aethon nhw os gwelwch yn dda  

 
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai nwyddau allforion ei gynnwys cliciwch yma 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai nwyddau allforion ei gynnwys cliciwch yma 

DEWISWCH BOB UN SY’N BERTHNASOL OS GWELWCH YN DDA 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y BLYNYDDOEDD A 

DDEWISWYD YN A3 YN UNIG 

  
GWERTHIANNAU 

NWYDDAU 2019 

Cymru  1 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a werthwyd i 

weddill y DU yn cynnwys trafodion gyda busnesau 

(neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac unigolion 

yng ngweddill y DU  

 

 2 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a werthwyd i 

weddill yr UE yn cynnwys trafodion gyda busnesau 

(neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac unigolion 

yng ngweddill yr UE 

 

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o aelodau'r Undeb 

Ewropeaidd (ac eithrio’r DU) 

 

 3 



 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a werthwyd i 

weddill y byd yn cynnwys trafodion gyda busnesau 

(neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac unigolion 

yng ngweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU)  

 

 4 

 

GOFYNNWCH I BAWB SY’N NODI GWERTH AR GYFER “NWYDDAU” YN B1 AR GYFER 2019 

B3 Ar gyfer y GWERTHIANT NWYDDAU cyfan o’ch gweithrediadau sydd wedi eu seilio yng 

Nghymru, pa werth oedden nhw i gwsmeriaid yn y lleoliadau dilynol? Os nad oes gennych yr 

union werthoedd, rhowch eich amcangyfrif gorau os gwelwch yn dda. 
 

Os nad oes gennych wybodaeth i ddarparu gwerth ar gyfer pob lleoliad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar 

gyfer pob un. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai nwyddau allforio ei gynnwys, cliciwch yma 

 Mae’r adran hon yn ymwneud â nwyddau a allforiwyd. Mae unrhyw drafodion gydag unigolion, mentrau neu sefydliadau eraill 

sydd â’u domisil mewn gwlad heblaw’r Deyrnas Unedig, yn cael eu hystyried yn drafodion rhyngwladol. Mae’r Deyrnas Unedig 

wedi ei diffinio fel hyn: Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nid yw’n cynnwys Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw.  

 Mae is-gwmni neu rhiant-gwmni i’ch cwmni chi, sydd mewn gwlad arall yn cael eu hystyried yn drigolion rhyngwladol ac felly dylid 

ystyried trafodion mewn nwyddau gyda’r endidau hyn yn fasnach ryngwladol (allforio) mewn nwyddau. 

 Mae nwyddau allforio’n cynnwys:  

 Gwerth gwerthiant cyfan (ac eithrio TAW, ond yn cynnwys tollau cartref (wedi tynnu’r ad-daliad toll)) nwyddau neu ddefnyddiau 

o’ch cynhyrchiad eich hun sy’n cael eu gwerthu’n uniongyrchol gan eich busnes i gwsmer neu fusnes sydd wedi ei seilio tu allan 

i’r DU. 

 Mae gwerthiant nwyddau i gwsmeriaid sy’n ymweld â Chymru nad ydynt fel arfer yn byw yn y DU yn cael eu hystyried yn allforion. 

Os nad ydy hi’n bosibl i chi roi’r gwerthoedd hyn yn fanwl gywir, byddai eich amcangyfrif gorau yn ddefnyddiol iawn. 

 Mae hyn yn cynnwys gwerthu defnyddiau crai, cydrannau, nwyddau wedi eu lled-gynhyrchu, defnydd gweithdy a swyddfa, offer 

ysgrifennu a nwyddau traul, darnau sbâr a defnydd pacio. 

 Gwerth gwerthiant cyfan (ac eithrio TAW, ond yn cynnwys tollau cartref (wedi tynnu’r ad-daliad toll)) nwyddau a defnyddiau sydd 

wedi cael eu prynu a’u hailwerthu’n syth heb brosesu pellach (h.y. nwyddau wedi masnachu a ffactorio sy’n gadael y DU yn 

ffisegol) i gwmni sydd wedi ei seilio y tu allan i’r DU. 

 Unrhyw nwyddau a gafodd eu gwerthu ar sail ‘gwerthu neu ddychwelyd’ na chawsent eu gwerthu wedyn, heb gynnwys cost y 

rheiny a ddychwelwyd. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai nwyddau allforio ei gynnwys, cliciwch yma  

Nid yw nwyddau allforio’n cynnwys:  

 Treth ar Werth (TAW). 

 Nwyddau sy’n cael eu gwerthu i fusnes yn rhywle arall yn y DU ac wedyn eu hail-werthu gan y busnes hwnnw fel allforyn. 

 Masnach mewn gwasanaethau. 

 Y costau sy’n cael eu codi ar y cyfrif cyfalaf. 

 Asedau cyfalaf sefydlog. 

 Nwyddau yr anfonir amdanynt, neu sy’n cael eu dychwelyd ar gyfer eu trwsio. 

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich gwerthiannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 

gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch gwerthiannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu. 

 

RHOWCH Y GWERTH MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA, HEB GYNNWYS TAW 

 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y CODAU SYDD WEDI EU 

DETHOL YN B3 YN UNIG.  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

B3 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O 

NWYDDAU B1 (OS YW >0)  

 
GWERTHIANNAU 

NWYDDAU   

GWERTHIANNAU 

NWYDDAU 2019 



 

Cymru £ £ 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a 

werthwyd i weddill y DU yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes 

eich hun) ac unigolion yng ngweddill y DU  

 

£ £ 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 
TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a 

werthwyd i weddill yr UE yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes 

eich hun) ac unigolion yng ngweddill yr UE 

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o aelodau'r 

Undeb Ewropeaidd (ac eithrio’r DU) 

£ £ 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a 

werthwyd i weddill y byd yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes 

eich hun) ac unigolion yng ngweddill y byd (ac 

eithrio’r UE a’r DU)  

 

£ £ 

 

  2019 

Swm: gwerthiannau 

nwyddau o'r celloedd 

sydd wedi eu llenwi 

uchod 

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: gwerthiannau 

nwyddau nad ydynt wedi 

eu dyrannu eto 

 [CYFANSWM WRTH FYND Y 

GWERTHIANNAU NAD YDYNT 

WEDI EU DYRANNU ETO] 

Y cyfanswm: 

gwerthiannau nwyddau a 

roesoch yn flaenorol 

 Y CYFANSWM A RODDWYD 

YN B1 

 

 

OS YW ‘SWM CYFAN’ B4 ≠ ‘SWM’ AR GYFER 2019  

B4c Nid yw cyfanswm yr holl leoliadau ar gyfer GWERTHIANT NWYDDAU yn adio i roi'r cyfanswm 

mewn gwerth a roddwyd o'r blaen ar gyfer 2019. Ydy'r ffigurau hyn yn gywir? 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: RHOWCH Y FFIGURAU I MEWN O B4 

Cyfanswm y GWERTHIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019:  £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

GWERTHIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i Gymru: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

GWERTHIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i Weddill y DU: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

GWERTHIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i Weddill yr Undeb Ewropeaidd: £ X BILIWN, X MILIWN, 

X MIL 



 

GWERTHIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i Weddill y Byd: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Ydyn 1  

Na 2 
DYCHWELWCH I B4 I ROI’R FFIGURAU YN ÔL I 

MEWN 

 

OS YW FFIGURAU 2019 YN GYWIR (B4C = 1) 

B4d  Ar gyfer GWERTHIANT NWYDDAU, allwch chi esbonio pam nad yw cyfanswm yr holl 

leoliadau’n adio i roi’r cyfanswm gwerth a roddwyd yn flaenorol ar gyfer 2019? 

YSGRIFENNWCH I MEWN 

 

 OS OEDD Y GWERTHIANNAU YN 2019 AR GYFER “GWEDDILL Y DU” YN B3  

B4 Ar gyfer GWERTHIANNAU NWYDDAU o'ch gweithredoedd yng Nghymru, dewiswch i ba rai o’r 

lleoliadau dilynol yn y DU yr aethent 

 

  
GWERTHIANNAU 

NWYDDAU 2019 

Lloegr  1 

Yr Alban  2 

Gogledd Iwerddon  3 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB SY’N RHOI GWERTH AR GYFER “GWEDDILL Y DU” YN B4 AR GYFER 

2019 

 

B5 Ar gyfer cyfanswm y GWERTHIANNAU NWYDDAU o'ch gweithredoedd yng Nghymru, beth 

oedd y gwerth i gwsmeriaid yn y lleoliadau a ganlyn? Os nad oes gennych yr union 

werthoedd, rhowch eich amcangyfrif gorau os gwelwch yn dda. 

 

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu gwerth i bob lleoliad ar wahân, rhowch ‘£0’ i bob 

un. 

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich gwerthiannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 

gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch gwerthiannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu.  

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y CODAU A DDEWISWYD YN B5 

YN UNIG.  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

B3 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O B4 

(OS YW >0)  

  
GWERTHIANNAU 

NWYDDAU 2019 



 

Lloegr  £ 

Yr Alban  £ 

Gogledd Iwerddon  £ 

 

  2019 

Swm: gwerthiannau 

nwyddau o'r celloedd sydd 

wedi eu llenwi uchod  

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: gwerthiannau 

nwyddau i weddill y DU nad 

ydynt wedi eu dyrannu eto 

 [CYFANSWM WRTH 

FYND Y 

GWERTHIANNAU NAD 

YDYNT WEDI EU 

DYRANNU ETO] 

Y Cyfanswm: gwerthiannau 

nwyddau i weddill y DU a 

roesoch yn flaenorol 

 Y CYFANSWM A 

RODDWYD YN B4_2 

 

OS GWERTHWYD GWASANAETHAU YN 2019 (A3_1/2 NEU A3_2/2) 

B6 Ar gyfer GWERTHIANNAU GWASANAETHAU o’ch gweithredoedd yng Nghymru, dewiswch i 

ba rai o’r lleoliadau dilynol yr aethent 

 
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai gwasanaethau allforio ei gynnwys, cliciwch yma 

 

Mae’r adran hon yn ymwneud â gwasanaethau sy’n cael eu hallforio. Mae unrhyw drafodion gydag unigolion, mentrau neu sefydliadau eraill 

sydd â’u domisil mewn gwlad heblaw’r Deyrnas Unedig, yn cael eu hystyried yn drafodion rhyngwladol. Mae’r Deyrnas Unedig wedi ei 

diffinio fel hyn: Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nid yw’n cynnwys Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw.  

Mae is-gwmni neu rhiant-gwmni i’ch cwmni chi, sydd mewn gwlad arall yn cael eu hystyried yn drigolion rhyngwladol ac felly dylid ystyried 

trafodion mewn gwasanaethau gyda’r endidau hyn yn fasnach ryngwladol (allforio) mewn gwasanaethau. 

Mae gwasanaethau allforio’n cynnwys:  

 Gwerthu gwasanaethau i gwsmeriaid sydd wedi eu seilio dramor neu’r rheiny sydd ddim yn byw yn y DU fel arfer.  Mae hyn yn 

cynnwys darparu gwasanaeth o Gymru i gwsmer dramor (e.e. cyngor cyfreithiol i gleient tramor), gwasanaethau i bobl nad ydynt 

yn drigolion yng Nghymru sy’n ymweld â’r wlad (e.e. gwasanaethau llety i dwristiaid) a chyflenwi gwasanaethau dramor gan 

weithwyr cyflogedig sydd wedi eu seilio yng Nghymru fel arfer (e.e. prosiectau adeiladu tymor byr gyda gweithwyr cyflogedig sydd 

wedi eu seilio yng Nghymru). 

 Trwsio offer adeiladu a chyfrifiaduron (ond nid cynnal a chadw). 

 Hurio offer, peiriannau a nwyddau eraill (prydlesu gweithrediadol). 

 Gwasanaethau ymgynghori (e.e. ymchwil i’r farchnad, hysbysebu, cyfrifyddeg ac ymchwil a datblygiad). 

 Breindaliadau a ffioedd trwydded. 

 Gwasanaethau telegyfathrebu. 

 Gwasanaethau cyfrifiadur (heb gynnwys caledwedd). 

 Hysbysebu a Chomisiwn fel asiant (heb gynnwys gwerth mewnforio/allforio nwyddau). 

 Elw a cholled masnachu (ar nwyddau sy’n cael eu prynu a’u gwerthu dramor heb ddod i mewn i’r Deyrnas Unedig). 

 Ffioedd rheoli. 

 Gwasanaethau yswiriant a chyllid. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai gwasanaethau allforio ei gynnwys cliciwch yma  

Nid yw gwasanaethau allforio’n cynnwys:  

 Masnach mewn nwyddau. 

 Taliadau difidend neu log. 

 Trafodion mewn asedau ariannol neu rwymedigaethau. 

 Gwaith trwsio heblaw ar gyfer offer adeiladu a chyfrifiaduron. 



 

 Cyflogau staff sydd wedi eu secondio dramor – os yw cyfnod eu habsenoldeb yn llai na blwyddyn. 

 Gwasanaethau teithio busnes fel llety a phrydau bwyd tra byddwch dramor 

DEWISWCH BOB UN SY’N BERTHNASOL OS GWELWCH YN DDA.  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y BLYNYDDOEDD A 

DDEWISWYD YN A3 YN UNIG 

  

GWERTHIANNAU 

GWASANAETHAU 

2019 

Cymru  1 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a werthwyd i 

weddill y DU yn cynnwys trafodion gyda busnesau (neu 

ganghennau o'ch busnes eich hun) ac unigolion yng 

ngweddill y DU 

  

 2 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a werthwyd i 

weddill yr Undeb Ewropeaidd yn cynnwys trafodion gyda 

busnesau (neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac 

unigolion yng ngweddill yr Undeb Ewropeaidd  

I weld rhestr lawn o aelodau’r UE (ac eithrio’r DU) cliciwch 

yma 

 

 3 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a werthwyd i 

weddill y byd yn cynnwys trafodion gyda busnesau (neu 

ganghennau o'ch busnes eich hun) ac unigolion yng 

ngweddill y Byd (heb gynnwys yr Undeb Ewropeaidd a'r 

DU).  

 

 4 

 

  

B7 Gofynnwch i bawb a roddodd werth ar gyfer “GWASANAETHAU” yn b1 ar gyfer 2019. Ar gyfer 

y cyfanswm GWERTHIANNAU GWASANAETHAU o’r gweithrediadau yng Nghymru, pa werth 

oedd i gwsmeriaid yn y lleoliadau a ganlyn? Os nad oes gennych yr union werthoedd, rhowch 

eich amcangyfrif gorau os gwelwch yn dda. 

 

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu gwerth i bob lleoliad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar 

gyfer pob un. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai gwasanaethau allforio ei gynnwys, cliciwch yma 

Mae’r adran hon yn ymwneud â gwasanaethau sy’n cael eu hallforio. Mae unrhyw drafodion gydag unigolion, mentrau neu sefydliadau eraill 

sydd â’u domisil mewn gwlad heblaw’r Deyrnas Unedig, yn cael eu hystyried yn drafodion rhyngwladol. Mae’r Deyrnas Unedig wedi ei 

diffinio fel hyn: Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nid yw’n cynnwys Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw.  

Mae is-gwmni neu rhiant-gwmni i’ch cwmni chi, sydd mewn gwlad arall yn cael eu hystyried yn drigolion rhyngwladol ac felly dylid ystyried 

trafodion mewn gwasanaethau gyda’r endidau hyn yn fasnach ryngwladol (allforio) mewn gwasanaethau. 

Mae gwasanaethau allforio’n cynnwys:  

 Gwerthu gwasanaethau i gwsmeriaid sydd wedi eu seilio dramor neu’r rheiny sydd ddim yn byw yn y DU fel arfer.  Mae hyn yn 

cynnwys darparu gwasanaeth o Gymru i gwsmer dramor (e.e. cyngor cyfreithiol i gleient tramor), gwasanaethau i bobl nad ydynt 

yn drigolion yng Nghymru sy’n ymweld â’r wlad (e.e. gwasanaethau llety i dwristiaid) a chyflenwi gwasanaethau dramor gan 

weithwyr cyflogedig sydd wedi eu seilio yng Nghymru fel arfer (e.e. prosiectau adeiladu tymor byr gyda gweithwyr cyflogedig sydd 

wedi eu seilio yng Nghymru). 



 

 Trwsio offer adeiladu a chyfrifiaduron (ond nid cynnal a chadw). 

 Hurio offer, peiriannau a nwyddau eraill (prydlesu gweithrediadol). 

 Gwasanaethau ymgynghori (e.e. ymchwil i’r farchnad, hysbysebu, cyfrifyddeg ac ymchwil a datblygiad). 

 Breindaliadau a ffioedd trwydded. 

 Gwasanaethau telegyfathrebu. 

 Gwasanaethau cyfrifiadur (heb gynnwys caledwedd). 

 Hysbysebu a Chomisiwn fel asiant (heb gynnwys gwerth mewnforio/allforio nwyddau). 

 Elw a cholled masnachu (ar nwyddau sy’n cael eu prynu a’u gwerthu dramor heb ddod i mewn i’r Deyrnas Unedig). 

 Ffioedd rheoli. 

 Gwasanaethau yswiriant a chyllid. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai gwasanaethau allforio ei gynnwys cliciwch yma  

Nid yw gwasanaethau allforio’n cynnwys:  

 Masnach mewn nwyddau. 

 Taliadau difidend neu log. 

 Trafodion mewn asedau ariannol neu rwymedigaethau. 

 Gwaith trwsio heblaw ar gyfer offer adeiladu a chyfrifiaduron. 

 Cyflogau staff sydd wedi eu secondio dramor – os yw cyfnod eu habsenoldeb yn llai na blwyddyn. 

 Gwasanaethau teithio busnes fel llety a phrydau bwyd tra byddwch dramor. 

 

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich gwerthiannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 

gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch gwerthiannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu.  

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y CODAU A DDEWISWYD YN B7 

YN UNIG.  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

B7 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O 

B1_GWASANAETHAU (OS YW >0) 

 

  

GWERTHIANNAU 

GWASANAETHAU 

2019 

Cymru  £ 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

werthwyd i weddill y DU yn cynnwys trafodion gyda 

busnesau (neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac 

unigolion yng ngweddill y DU  

 

 £ 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

werthwyd i weddill yr Undeb Ewropeaidd yn cynnwys 

trafodion gyda busnesau (neu ganghennau o'ch 

busnes eich hun) ac unigolion yng ngweddill yr 

Undeb Ewropeaidd  

I weld rhestr lawn o aelodau’r UE (ac eithrio’r DU) 

cliciwch yma 

 £ 



 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU) 

 
TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

werthwyd i weddill y byd yn cynnwys trafodion gyda 

busnesau (neu ganghennau o’ch busnes eich hun) ac 

unigolion yng ngweddill y Byd (heb gynnwys yr 

Undeb Ewropeaidd a’r DU).  

 

 £ 

 

  2019 

Swm: gwerthiant 

gwasanaethau o’r 

celloedd sydd wedi eu 

llenwi uchod 

 

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: gwerthiant 

gwasanaethau nad ydynt 

wedi eu dyrannu eto 

 

 [CYFANSWM WRTH FYND Y 

GWERTHIANNAU NAD YDYNT 

WEDI EU DYRANNU ETO] 

Swm: gwerthiant 

gwasanaethau a roesoch 

yn flaenorol 

 

 Y CYFANSWM A RODDWYD 

YN B1 

 

OS YW ‘SWM CYFAN’ B8 ≠ Y ‘SWM’ AR GYFER 2019 

 

B8c Nid yw cyfanswm yr holl leoliadau ar gyfer GWERTHIANNAU GWASANAETHAU yn adio i roi’r 

cyfanswm gwerth a ddarparwyd gynt ar gyfer 2019. Ydy’r ffigurau hyn yn gywir? 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: RHOWCH Y FFIGURAU I MEWN O B8 

Cyfanswm y GWERTHIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019:  £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Y GWERTHIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i Gymru: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Y GWERTHIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i weddill y DU: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Y GWERTHIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i weddill yr Undeb Ewropeaidd: £ X BILIWN, X 

MILIWN, X MIL 

Y GWERTHIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i weddill y byd: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

 

Ydyn 1  

Na 2 DYCHWELWCH I B8 I AIL NODI’R FFIGURAU 

OS YW FFIGURAU 2019 YN GYWIR (B8c = 1) 

B8d Gyda'r GWERTHIANNAU GWASANAETHAU, allwch chi esbonio pam nad yw cyfanswm yr holl 

leoliadau'n adio i roi'r cyfanswm gwerth a roddwyd o'r blaen ar gyfer 2019? 



 

YSGRIFENNWCH I MEWN 

 

 

OS YW GWERTHIANNAU YN 2019 AR GYFER “GWEDDILL Y DU” YN B7 

B8 Ar gyfer GWERTHIANNAU GWASANAETHAU o’ch gweithredoedd yng Nghymru, dewiswch i 

ba rai o’r lleoliadau dilynol yn y DU yr aethent 

 

  
GWERTHIANNAU 

GWASANAETHAU 2019 

Lloegr  1 

Yr Alban  2 

Gogledd Iwerddon  3 

 

B8_2019_1 Ydych chi erioed wedi gwneud cais am gontractau’r sector cyhoeddus a/neu’r llywodraeth, neu 

wedi’u hennill, i ddanfon nwyddau neu wasanaethau yn (a) Ewrop (b) marchnadoedd tramor y tu allan i Ewrop 

(RoW)? 

SINGLECODE. 

Do  1  

Naddo 2   

Ddim yn siwr 3  

 

 

B9 Gofynnwch i bawb a roddodd werth ar gyfer “gweddill y DU” yn b8 ar gyfer 2019. Ar gyfer y 

cyfanswm GWERTHIANNAU GWASANAETHAU o’r gweithrediadau yng Nghymru, pa werth 

oedd i gwsmeriaid yn y lleoliadau a ganlyn? Os nad oes gennych yr union werthoedd, rhowch 

eich amcangyfrif gorau os gwelwch yn dda. 

 

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu gwerth i bob lleoliad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar 

gyfer pob un. 

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich gwerthiannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 
gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch gwerthiannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu. 

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA, HEB GYNNWYS TAW 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y CODAU SYDD WEDI EU 

DETHOL YN B7 YN UNIG OS GWELWCH YN DDA 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

B9 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O 

B8_RUK (OS YW >0) 



 

  
GWERTHIANNAU 

GWASANAETHAU 2019 

Lloegr  £ 

Yr Alban  £ 

Gogledd Iwerddon  £ 

 

  2019 

Swm: gwerthiannau 

gwasanaethau i weddill y DU 

o’r celloedd sydd wedi eu 

llenwi uchod 

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: gwerthiannau 

gwasanaethau i weddill y DU 

nad ydynt wedi eu dyrannu 

eto 

 [CYFANSWM WRTH 

FYND Y 

GWERTHIANNAU NAD 

YDYNT WEDI EU 

DYRANNU ETO] 

Cyfanswm: gwerthiannau 

gwasanaethau i weddill y DU 

a roesoch yn flaenorol 

 Y CYFANSWM A 

RODDWYD YN B8_2 

 

GOFYNNWCH I BAWB O’R RHEINY OEDD WEDI CAEL ALLFORION/GWERTHIANNAU 

NWYDDAU A GWASANAETHAU YN 2019 Y TU ALLAN I’R DU  (B3_2019 = 3/4 NEU B7_2019 = 

3/4) 

B10 Dewiswch y 5 prif NWYDD NEU WASANAETH yr oeddech wedi eu GWERTHU (o fewn y DU), ar 

gyfer y flwyddyn 2019 o'r rhestr isod. Dewiswch yr un sy'n cyfateb orau â'r gweithgaredd 

busnes. 

 

Dewiswch hyd at 5 cod os gwelwch yn dda 

 

MEWNOSOD RHESTR CYNNYRCH. DANGOS PENAWDAU SY'N EHANGU I DDATGELU CODAU 

PERTHNASOL PAN GÂNT EU DEWIS. PARHAU I GAEL EU HEHANGU OS DEWISIR 5 NEU FWY 

O GODAU.  

NEGES GWALL OS DEWISIR MWY NA 5 COD: Dewiswch 5 cod yn unig.  

GOFYNNWCH I BAWB OEDD WEDI NODI’R FFIGURAU AR GYFER GWERTHIANNAU NWYDDAU 

A GWASANAETHAU YN 2019 O FEWN DU (B4_03_2019>0  NEU B3_04_2019>0 NEU 

B8__03_2019>0 NEU B8_04_2019>0) 

B11 O'r prif NWYDDAU NEU WASANAETHAU yr oeddech wedi eu GWERTHU (o fewn y DU), 

amcangyfrifwch y gwerth yn fras a gyfrannodd bob eitem i'ch GWERTHIANNAU cyfan yn 2019. 

Rhowch eich amcangyfrif gorau os nad oes gennych ffigurau manwl gywir.   

Os nad oes gennych wybodaeth i ddarparu gwerth ar gyfer pob nwydd neu wasanaeth ar wahân, 

nodwch ‘£0’ ar gyfer pob un. 

I'ch atgoffa, roeddech wedi dweud yn gynharach mai: 

Eich GWERTHIANNAU cyfan ar gyfer 2019 oedd: [TESTUN O B1] 



 

Eich GWERTHIANNAU allforio yn 2019 oedd: [£oedd O B4 + B8 ar gyfer UE a Gweddill y Byd] 

 Nwydd / gwasanaeth 

Cyfanswm 

gwerthiannau’n fras 

mewn £oedd  

Canran y 

gwerthiannau 

cyfan 

1. 

NODWCH Y CODAU 

A DDEWISWYD YN 

B11 

£ 

[B12 / allforion 

*100] 

2.  £ 

[B12 / allforion 

*100] 

3.  £ 

[B12 / allforion 

*100] 

4.  £ 

[B12 / allforion 

*100] 

5.  £ 

[B12 / allforion 

*100] 

 

CYFANSWM 
Prif nwydd / 

gwasanaeth 

[cyfanswm yr 

uchod] 

[cyfanswm yr 

uchod] 

 

OS YW CANRAN Y GWERTHIANNAU CYFAN YN FWY NA 100% YN B12 

B12a  Mae cyfanswm y GWERTHIANNAU ar gyfer y NWYDDAU/GWASANAETHAU hyn yn fwy na’r 

GWERTHIANNAU ALLFORIO cyfan a roesoch yn gynharach. Ydy’r ffigurau hyn yn gywir ar 

gyfer 2019? 

[NODWCH Y NWYDD / 

GWASANAETH O B12] 

Cyfanswm y 

gwerthiannau’n fras mewn 

£oedd [NODWCH O B12] 

 Canran o’r cyfanswm 

gwerthiannau allforio 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Ydyn 1  

Na 2 DYCHWELWCH I B12 I AIL NODI’R FFIGURAU 

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD WEDI NODI’R FFIGURAU AR GYFER ALLFORION / 

GWERTHIANNAU NWYDDAU A GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2019 (B3_2019 = 3/4 

NEU B7_2019 = 3/4) A 2017 (B3_2017 = 3/4 NEU B7_2017 = 3/4) 



 

B12 A oedd y prif NWYDDAU neu WASANAETHAU a ALLFORIWYD yn 2017 a'r ffigurau ar gyfer 

gweithredoedd eich busnes yng Nghymru tua'r un faint â'r rheiny yr ydych newydd eu darparu 

ar gyfer 2019? 

COD UNIGOL 

Oedd 1  

Na 2  

Ddim yn gwybod 3  

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD WEDI CAEL ALLFORION / GWERTHIANNAU NWYDDAU A 

GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2017 (B3_2017 = 3/4 NEU B7_2017 = 3/4) A (B13 = 2 

NEU B13 = NI OFYNNWYD IDDYNT) 

B13 Dewiswch y 5 prif NWYDD NEU WASANAETH yr oeddech wedi eu HALLFORIO (y tu allan i'r 

DU) ar gyfer y flwyddyn 2017 o'r rhestr isod. Dewiswch yr un sy'n cyfateb orau â'r 

gweithgaredd busnes 

 

Dewiswch hyd at 5 cod os gwelwch yn dda 

 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: RHOWCH Y RHESTR CYNHYRCHION I MEWN. 

DANGOSWCH BENAWDAU SY’N EHANGU I DDANGOS Y CODAU PERTHNASOL PAN GÂNT EU 

DEWIS 

NEGES AM WALL OS DEWISIR MWY NA 5 COD: Dewiswch 5 cod yn unig os gwelwch yn dda. 

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD WEDI RHOI FFIGURAU AR GYFER ALLFORION / GWERTHIANNAU 

NWYDDAU A GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2017 

(B4_03_2019>0 NEU B3_04_2019>0 NEU B8__03_2019>0 NEU B8_04_2019>0) A (B13 = 2 NEU 

B13 = NI OFYNNWYD IDDYNT) 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD WEDI CAEL ALLFORION / GWERTHIANNAU NWYDDAU A 

GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2019  (B3_2019 = 3/4 NEU B7_2019 = 3/4) 

B14 Dewiswch y 5 prif wlad y tu allan i'r DU lle anfonwyd ALLFORION unrhyw NWYDDAU NEU 

WASANAETHAU o'ch gweithredoedd seiliedig yng Nghymru yn 2019.  

Nodwch, hyd eithaf eich gwybodaeth, i le'r aeth y nwydd / gwasanaeth yn uniongyrchol.  

Rydym yn gwybod y gallai'r cynhyrchion hyn fynd ymlaen i rywle arall / i rywle terfynol sydd 

efallai'n wahanol i'r ateb a rowch chi isod. 

Dewiswch y wlad o'r gwymplen os gwelwch yn dda 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DEFNYDDIWCH Y SYSTEM LLENWI 

AWTOMATIG AR GYFER Y GWLEDYDD. CANIATEWCH YMATEBION NWL YNG NGHODAU 2-5 

 Y Wlad 

1.   

2.   

3.   

4.   



 

5.   

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD WEDI RHOI FFIGURAU AR GYFER ALLFORION / GWERTHIANNAU 

NWYDDAU A GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2019  (B3B4_03_2019>0 NEU 

B3_04_2019>0 = 3/4 NEU B7B8__03_2019>0 NEU B8_04_2019>0 = 3/4) 

B15 O'r prif wledydd hyn nad ydynt yn y DU lle anfonwyd allforion NWYDDAU / GWASANAETHAU, 

nodwch yn fras beth oedd cyfanswm eich GWERTHIANNAU iddyn nhw yn 2019. 

Os nad oes gennych wybodaeth i ddarparu gwerth ar gyfer pob gwlad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar gyfer 

pob un. 

I'ch atgoffa, roeddech wedi dweud yn gynharach mai: 

 Eich GWERTHIANNAU cyfan ar gyfer 2019 oedd: [£oedd O B1] 

 Eich GWERTHIANNAU allforio yn 2019 oedd: [£oedd O B4 + B8 ar gyfer UE a Gweddill y Byd] 

 Y wlad 

Cyfanswm y 

gwerthiannau’n fras 

mewn £s  

 Canran y 

cyfanswm 

gwerthiannau a 

allforiwyd 

1. 
NODWCH Y CODAU 

A RODDWYD YN B16 
£ 

[B17 / allforion 

*100] 

2.  £ 

[B17 / allforion 

*100] 

3.  £ 

[B17 / allforion 

*100] 

4.  £ 

[B17 / allforion 

*100] 

5.  £ 

[B17 / allforion 

*100] 

 

CYFANSWM 
Prif nwydd / 

gwasanaeth 

[cyfanswm yr 

uchod] 

[cyfanswm yr 

uchod] 

 

OS YW CANRAN Y GWERTHIANNAU CYFAN YN FWY NA 100% YN B17 

 

 

 

 

B17a  Mae cyfanswm y GWERTHIANNAU hyn yn ôl y wlad yn fwy na’r cyfanswm GWERTHIANNAU a 

ALLFORIWYD a roesoch yn gynharach. Ydy’r ffigurau hyn yn gywir? 



 

[NODWCH Y GWLEDYDD O 

B14] 

Cyfanswm y 

gwerthiannau’n fras mewn 

£oedd  [NODWCH O B17] 

Canran cyfanswm y 

gwerthiannau a 

allforiwyd 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Ydyn 1  

Na 2 
DYCHWELWCH I B17 I ROI’R FFIGURAU I 

MEWN ETO 

 

B16 DILEWYD 

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD AG ALLFORION / GWERTHIANNAU NWYDDAU A 

GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2019 (B3_2019 = 3/4 NEU B7_2019 = 3/4) A 2017 

(B3_2017 = 3/4 NEU B7_2017 = 3/4) 

 

B17 A oedd y prif gyrchnodau a ffigurau ar gyfer 2017 tua’r un fath â’r rheiny a roesoch ar gyfer 

2019? 

COD UNIGOL 

Oeddent 1  

Nac oeddent 2  

Ddim yn gwybod 3  

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD AG ALLFORION / GWERTHIANNAU NWYDDAU A 

GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2017 (B3_2017 = 3/4 NEU B7_2017 = 3/4) A (B19 = 2 

NEU B19 = NI OFYNNWYD IDDYNT) 

B18 Dewiswch y 5 prif wlad y tu allan i'r DU lle anfonwyd ALLFORION unrhyw NWYDDAU NEU 

WASANAETHAU o'ch gweithredoedd seiliedig yng Nghymru yn 2017.  

Nodwch, hyd eithaf eich gwybodaeth, i le'r aeth y nwydd / gwasanaeth yn uniongyrchol.  

Rydym yn gwybod y gallai'r cynhyrchion hyn fynd ymlaen i rywle arall / i rywle terfynol sydd 

efallai'n wahanol i'r ateb a rowch chi isod. 

Dewiswch y wlad o'r gwymplen os gwelwch yn dda 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DEFNYDDIWCH Y SYSTEM LLENWI 

AWTOMATIG AR GYFER Y GWLEDYDD. CANIATEWCH YMATEBION NWL YNG NGHODAU 2-5 

 Y Wlad 



 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD AG ALLFORION / GWERTHIANNAU NWYDDAU A 

GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2017  (B4_03_2017>0 NEU B4_04_2017>0 NEU 

B8_03_2017>0 NEU B8_04_2017>0) A (B19 = 2 NEU B19 = NI OFYNNWYD IDDYNT) 

C PRYNIANNAU 2019 (yn cynnwys MEWNFORION) gan eich gweithrediadau yng Nghymru  

GOFYNNWCH I BAWB 

C1 Yn 2019, a wnaeth gweithrediad y busnes seiliedig yng Nghymru unrhyw BRYNIANNAU (gan 

gynnwys MEWNFORIO) NWYDDAU NEU WASANAETHAU? Cynhwyswch unrhyw fewnbynnau 

a gafodd eu trosglwyddo’n fewnol o ran(nau) o’r busnes sydd y tu allan i Gymru. 

 
Mae pryniannau yn cynnwys: 

 Pryniant yr holl nwyddau, gwasanaethau a defnydd sy’n berthnasol i’ch gwerthiannau a/neu 

gynhyrchiad gweithgynhyrchu craidd. 

 Pryniannau o’r DU a thramor (mewnforion). 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai pryniant ei gynnwys cliciwch yma  

 

Mae pryniannau’n cynnwys:  

 Pryniant yr holl nwyddau, gwasanaethau a defnydd sy’n berthnasol i’ch gwerthiannau craidd/cynnyrch a gwneuthur.  

 Pryniannau o’r DU a thramor (mewnforion).  

 Dylech gynnwys TAW na chewch ei ddidynnu. 

 Dylai mewnforion gynnwys cost tollau mewnforio a chartref (wedi tynnu’r ad-daliadau). 

 Nodwch gost net y pryniannau a wnaed yn ystod y cyfnod, p’un a chawson nhw eu defnyddio neu eu gwerthu yn ystod y cyfnod ai 

peidio. 

 Dylech roi gwerth y gost ddarparu lawn. 

 Nwyddau neu wasanaethau a dderbyniwyd o rannau eraill o’ch busnes sydd y tu allan i'r gweithredoedd wedi eu seilio yng 

Nghymru. Dylech roi gwerth i’r rhain fel petaen nhw wedi eu prynu gan fusnes annibynnol. Os na allwch chi roi gwerth fel yma 

iddyn nhw, rhowch y costau am drosglwyddiad mewnol o fewn eich busnes os gwelwch yn dda. 

 Dylai nwyddau a brynwyd ar sail ‘gwerthu neu ddychwelyd’ ac a werthwyd wedyn, beidio cynnwys cost y rheiny a ddychwelwyd. 

 Mae pryniant gwasanaethau yn cynnwys:  

 Taliadau i is-gontractwyr. 

 Taliadau am waith trwsio, gosod a chynnal offer, cyfarpar, peiriannau a cherbydau. 

 Taliadau am logi, prydlesu neu rentu offer, cyfarpar, peiriannau a cherbydau. 

 Gwasanaethau a brynwyd ac a werthwyd ymlaen yn uniongyrchol i gwsmer (e.e. talu am ddanfoniad y nwyddau a werthwch a 

phasio’r gost ymlaen i’r cwsmer). 

 Costau postio a thelegyfathrebu. 

 Prynu gwasanaethau cyfrifiadur a gwasanaethau cysylltiedig.  

 Taliadau i asiantaethau cyflogi am staff.  

 Taliadau i weithwyr hunangyflogedig y mae sefydliadau darparu llafur eraill wedi eu darparu.  

 Taliadau am nwyddau cludo a chludiant. Os yw’r taliadau i fusnes tramor, mae’r rhain yn fewnforion.  

 Taliadau am ddefnyddio eiddo deallusol a breindaliadau.  

 Taliadau am ymchwil a dylunio.  

 Taliadau am hysbysebu a marchnata.  



 

 Mae taliadau am wasanaethau sy’n cael eu gwneud i fusnesau sydd wedi eu seilio dramor yn fewnforion. 

 

Rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai pryniannau ei gynnwys 

 

  Nid yw pryniannau’n cynnwys: 

 

 Treth ar Werth (TAW) Didynadwy.  

 Costau cyflogaeth sydd heb eu prynu fel gwasanaeth gan sefydliad arall.  

 Pob taliad banc a thaliad llog arall.  

 Gwariant cyfalaf ar asedau a fydd yn hwyluso cynhyrchiad neu ddarpariaeth gwasanaethau am fwy na blwyddyn.  

 Dirwyon a chosbau.  

 Cost atgyweirio adeilad at eich defnydd eich hun. 

 

 

CODAU LLUOSOG: 

  2019 

Do, prynodd y busnes nwyddau  1 

Do, prynodd y busnes wasanaethau  2 

Na, ni wnaeth y busnes unrhyw 

bryniannau [DS – COD UNIGOL] 
 3 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD Â PHRYNIANNAU / FEWNFORION YN 2019 

BETH OEDD GWERTH CYFAN Y PRYNIANNAU GAN GYNNWYS MEWNFORION 

RHYNGWLADOL GAN EICH GWEITHREDIADAU YNG NGHYMRU AR GYFER Y BLYNYDDOEDD 

CALENDR 2019?  

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai pryniant ei gynnwys cliciwch yma  

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai pryniant ei gynnwys cliciwch yma  

Pan fydd pryniannau / mewnforion yn cynnwys cyfuniad o nwyddau a gwasanaethau ac ni allwch roi 

gwerth iddyn nhw ar wahân, ystyriwch nhw naill ai yn 'nwyddau' neu'n 'wasanaethau' ar sail y categori 

lle mae cyfran fwyaf gwerth y pryniant. Os nad ydych yn gwybod yr union werthoedd (neu os nad oes 

gwybodaeth ar gael yn rhwydd), rhowch eich amcangyfrif gorau os gwelwch yn dda. Os nad oes 

gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu'r nwyddau a'r gwasanaethau ar wahân, rhowch nhw fel ‘£0’ a 

darparu ffigur cyfanswm yn unig.  

 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH FLYCHAU YSGRIFENNU I MEWN 

AR GYFER CODAU SYDD WEDI EU DETHOL YN C1 YN UNIG OS GWELWCH YN DDA  

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

  PRYNIANNAU 2019 

Nwyddau  £ 

Gwasanaethau  £ 

Cyfanswm pryniannau  £ 

 

 

OS YW C1 ‘CYFANSWM PRYNIANNAU’ ≠ ‘NWYDDAU’ + ‘GWASANAETHAU’ AR GYFER 2019 A 

('NWYDDAU' > 0 A 'GWASANAETHAU' > 0 AR GYFER 2019) 



 

 

 

C2c Nid yw pryniannau eich nwyddau a'ch gwasanaethau yn adio i roi gwerth y 'pryniannau cyfan' 

ar gyfer 2019. Ydy'r ffigurau hyn yn gywir? 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: RHOWCH Y FFIGURAU I MEWN O C2 

Cyfanswm pryniannau ar gyfer 2019:  £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm pryniannau nwyddau ar gyfer 2019: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm pryniannau gwasanaethau ar gyfer 2019: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

 

Ydyn 1  

Na 2 
DYCHWELWCH I C2 I ROI’R FFIGURAU I MEWN 

ETO 

 

OS YW FFIGURAU 2019 YN GYWIR (C1C = 1) 

C2d  Allwch chi esbonio pam nad yw'r cyfanswm pryniannau nwyddau a gwasanaethau'n adio i roi'r 

cyfanswm ar gyfer 2019? 

 

YSGRIFENNWCH I MEWN 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB A GAFODD BRYNIANNAU / FEWNFORION YN 2019(C1_1/1 NEU 2) NEU 

(C1_2/1 NEU 2) 

C2 A yw’r ffigurau PRYNIANT cyfan a roesoch yn gywir? 

Cyfanswm y pryniannau ar gyfer 2019:  £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y pryniannau nwyddau ar gyfer 2019: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y pryniannau gwasanaethau ar gyfer 2019: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Ydyn 1  

Na 2 

DANGOSWCH Y TESTUN: Diolch, a fyddech chi’n 

eu nodi nhw eto os gwelwch yn dda [YNA EWCH 

YN ÔL I C2] 

 

C3a DILËWYD 

OS OEDD NEWID MAWR MEWN PRYNIANNAU RHWNG CYFANSWM 2017 YN C2 A 

CHYFANSWM 2019 YN C2 (2019 <50% NEU FWY NA 150% O 2017) 

C3b Mae eich data’n awgrymu bod newid sylweddol mewn pryniannau rhwng 2019. Disgrifiwch y 

newidiadau mewn PRYNIANNAU cyfan ar gyfer y busnes yn fwy manwl os gwelwch yn dda  



 

YSGRIFENNWCH I MEWN 

 

 

OS OEDDENT WEDI PRYNU NWYDDAU YN 2019 (C1_1/1 NEU C1_2/1) 

C3 Ar gyfer NWYDDAU A BRYNWYD (gan gynnwys MEWNFORION) gan eich gweithrediadau sydd 

wedi eu seilio yng Nghymru, dewiswch o ba rai o’r lleoliadau dilynol y daethon nhw os 

gwelwch yn dda  

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai nwyddau sy’n cael eu mewnforio ei gynnwys, cliciwch 

yma  

 

Mae’r adran hon yn ymwneud â nwyddau a fewnforiwyd. Mae unrhyw drafodion gydag unigolion, mentrau neu sefydliadau eraill sydd â’u 

domisil mewn gwlad heblaw’r Deyrnas Unedig, yn cael eu hystyried yn drafodion rhyngwladol. Mae’r Deyrnas Unedig wedi ei diffinio fel hyn: 

Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nid yw’n cynnwys Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw.  

 

Mae is-gwmni neu rhiant-gwmni i’ch cwmni chi, sydd mewn gwlad arall yn cael eu hystyried yn drigolion rhyngwladol ac felly dylid ystyried 

trafodion mewn nwyddau gyda’r endidau hyn yn fasnach ryngwladol (mewnforio) mewn nwyddau. 

 

Mae nwyddau mewnforio’n cynnwys: 

 Gwerth pryniant cyfan (ac eithrio TAW, ond yn cynnwys tollau cartref (wedi tynnu’r ad-daliad toll)) nwyddau neu ddefnyddiau sydd 

wedi cael eu prynu gan eich busnes chi o gwmni sydd wedi’i seilio y tu allan i’r DU; 

 Mae hyn yn cynnwys prynu defnyddiau crai, cydrannau, nwyddau wedi eu lled-gynhyrchu, defnydd gweithdy a swyddfa, offer 

ysgrifennu a nwyddau traul, darnau sbâr a defnydd pacio; 

 Gwerth prynu cyfan (ac eithrio TAW, ond yn cynnwys tollau cartref (wedi tynnu’r ad-daliad toll)) nwyddau a defnyddiau sydd wedi 

cael eu prynu er mwyn eu hailwerthu’n syth heb brosesu pellach (h.y. nwyddau wedi masnachu a ffactorio sy’n dod i mewn i’r DU 

yn ffisegol) o gwmni sydd wedi ei seilio y tu allan i’r DU. 

 Unrhyw nwyddau a gafodd eu prynu ar sail ‘gwerthu neu ddychwelyd’ na chawsent eu gwerthu wedyn, heb gynnwys cost y rheiny 

na chawsent eu gwerthu. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai nwyddau sy’n cael eu mewnforio ei gynnwys, cliciwch 

yma  
 

Nid yw nwyddau allforio’n cynnwys: 

 Nwyddau sy’n cael eu prynu gan fusnes arall yn y DU gan gwmni sydd wedi ei seilio y tu allan i’r DU ac yna eu hail werthu wedyn i’ch 

busnes chi. 

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y BLYNYDDOEDD SYDD Â 

GWERTH AR GYFER Y NWYDDAU YN C1 YN UNIG  

  
NWYDDAU A 

BRYNWYD 2019 

Cymru  1 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae 

nwyddau a brynwyd gan weddill y 

DU yn cynnwys trafodion gyda 

busnesau (neu ganghennau o'ch 

busnes eich hun) ac unigolion 

ledled gweddill y DU (ac eithrio 

Cymru). 

 2 



 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 
TESTUN ARWEINIOL: Mae 

nwyddau a brynwyd gan weddill yr 

UE yn cynnwys trafodion gyda 

busnesau (neu ganghennau o'ch 

busnes eich hun) ac unigolion yng 

ngweddill yr UE 

 

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o 

aelodau'r Undeb Ewropeaidd (ac 

eithrio’r DU) 

 

 3 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r 

DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae 

nwyddau a brynwyd gan weddill y 

byd yn cynnwys trafodion gyda 

busnesau (neu ganghennau o'ch 

busnes eich hun) ac eithrio’r rheiny 

yn yr UE a’r DU.  
 

 4 

 
  



 

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI RHOI GWERTH AR GYFER “NWYDDAU” AT C1 AR GYFER 

2019 

C4 Ar gyfer y NWYDDAU cyfan a BRYNWYD (gan gynnwys MEWNFORION) gan y gweithrediadau 

yng Nghymru, pa werth gafwyd gan gyflenwyr yn y lleoliadau a ganlyn? Os nad oes gennych 

yr union werthoedd, rhowch eich amcangyfrif gorau os gwelwch yn dda. 

 
Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu gwerth i bob lleoliad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar 

gyfer pob un. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai nwyddau mewnforio ei gynnwys cliciwch yma 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai nwyddau mewnforio ei gynnwys cliciwch yma 

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich pryniannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 

gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch pryniannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu.  

 

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y CODAU SYDD WEDI EU 

DETHOL YN C4 YN UNIG  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

C4 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O 

C2_NWYDDAU (OS YW >0) 

  

NWYDDAU A 

BRYNWYD 

2019 

Cymru  £ 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a brynwyd gan 

weddill y DU yn cynnwys trafodion gyda busnesau 

(neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac unigolion 

ledled gweddill y DU (ac eithrio Cymru). 

 

 £ 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a brynwyd gan 

weddill yr UE yn cynnwys trafodion gyda busnesau 

(neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac eithrio’r 

DU 

 

I weld rhestr lawn o aelodau’r UE (ac eithrio’r DU) 

cliciwch yma 

 £ 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae nwyddau a brynwyd gan 

weddill y byd yn cynnwys trafodion gyda busnesau 

(neu ganghennau o'ch busnes eich hun) ac eithrio’r 

rheiny yn yr UE a’r DU 
 

 £ 

 



 

  2019 

Swm: pryniannau 

nwyddau o’r celloedd 

sydd wedi eu llenwi 

uchod 

 

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: pryniannau 

nwyddau nad ydynt wedi 

eu dyrannu eto 

 

 [CYFANSWM WRTH FYND Y 

GWERTHIANNAU NAD YDYNT 

WEDI EU DYRANNU ETO] 

Cyfanswm: pryniannau 

nwyddau a roesoch yn 

flaenorol 

 

 Y CYFANSWM A RODDWYD 

YN C2 

 
 

OS YW C5 ‘SWM CYFAN’ ≠ ‘SWM’ AR GYFER 2019  

C5c Nid yw cyfanswm yr holl leoliadau ar gyfer PRYNIANT NWYDDAU yn adio i roi'r cyfanswm 

mewn gwerth a roddwyd o'r blaen ar gyfer 2019. Ydy'r ffigurau hyn yn gywir?  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: RHOWCH Y FFIGURAU I MEWN O C5 

Cyfanswm y PRYNIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019:  £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i Gymru: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i weddill y DU: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i weddill yr Undeb Ewropeaidd:  £ X BILIWN, X 

MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU NWYDDAU ar gyfer 2019 i weddill y byd: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Ydyn 1  

Na 2 
DYCHWELWCH I C5 I ROI’R FFIGURAU I MEWN 

ETO 

 

OS OEDD PRYNIANNAU YN 2019 AR GYFER “GWEDDILL Y DU” YN C4 

 

C5 Ar gyfer NWYDDAU A BRYNWYD gan eich gweithredoedd yng Nghymru, dewiswch o ba rai o’r 

lleoliadau dilynol yn y DU y daethent 

 

  
NWYDDAU A BRYNWYD 

2019 

Lloegr  1 

Yr Alban  2 

Gogledd Iwerddon  3 

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI RHOI GWERTH AR GYFER “GWEDDILL Y DU” YN C1 AR 

GYFER 2017 A/NEU 2019 



 

C6 Ar gyfer cyfanswm y NWYDDAU A BRYNWYD (gan gynnwys MEWNFORION) gan y 

gweithrediadau sydd wedi eu seilio yng Nghymru, pa werth gafwyd gan gyflenwyr yn y 

lleoliadau a ganlyn. Os nad oes gennych yr union werthoedd, rhowch eich amcangyfrif gorau 

os gwelwch yn dda. 

 

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu gwerth i bob lleoliad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar 

gyfer pob un. 

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich pryniannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 

gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch pryniannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu.  

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR:  – DANGOSWCH Y CODAU SYDD WEDI EU 

DETHOL YN C4 YN UNIG 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

C6 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O 

C5_RUK (OS YW >0) 

  
NWYDDAU A BRYNWYD 

2019 

Lloegr  £ 

Yr Alban  £ 

Gogledd Iwerddon  £ 

 

  2019 

Swm: pryniannau nwyddau i 

weddill y DU o’r celloedd 

sydd wedi eu llenwi uchod 

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: pryniannau nwyddau i 

weddill y DU nad ydynt wedi 

eu dyrannu eto 

 [CYFANSWM WRTH 

FYND Y PRYNIANNAU 

NAD YDYNT WEDI EU 

DYRANNU ETO] 

Cyfanswm: pryniannau 

nwyddau i weddill y DU a 

roesoch yn flaenorol 

 Y CYFANSWM A 

RODDWYD YN C5 

OS PRYNWYD Y GWASANAETHAU YN 2019 (C1_1/1 NEU C1_2/2) 

C7 Ar gyfer GWASANAETHAU A BRYNWYD gan eich gweithredoedd yng Nghymru, dewiswch o 

ba rai o’r lleoliadau dilynol y daethent 

 

 
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai gwasanaethau mewnforio ei gynnwys cliciwch yma 

Mae’r adran hon yn ymwneud â gwasanaethau a fewnforiwyd. Mae unrhyw drafodion gydag unigolion, mentrau neu sefydliadau eraill sydd 

â’u domisil mewn gwlad heblaw’r Deyrnas Unedig, yn cael eu hystyried yn drafodion rhyngwladol. Mae’r Deyrnas Unedig wedi ei diffinio fel 

hyn: Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nid yw’n cynnwys Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw.  

 



 

Mae is-gwmni neu rhiant-gwmni i’ch cwmni chi, sydd mewn gwlad arall yn cael eu hystyried yn drigolion rhyngwladol ac felly dylid ystyried 

trafodion mewn nwyddau gyda’r endidau hyn yn fasnach ryngwladol (mewnforio) mewn nwyddau. 

 

Mae gwasanaethau mewnforio’n cynnwys: 

 Prynu gwasanaethau o fusnes sydd wedi ei seilio dramor.  Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau sy’n cael eu cyflenwi yng    

  Nghymru os ydynt yn cael eu darparu gan fusnes sydd wedi ei seilio dramor; 

 Trwsio offer adeiladu a chyfrifiaduron (ond nid cynnal a chadw); 

 Hurio offer, peiriannau a nwyddau eraill (prydlesu gweithrediadol); 

 Gwasanaethau ymgynghori (e.e. ymchwil i’r farchnad, hysbysebu, cyfrifyddeg ac ymchwil a  datblygiad); 

 Breindaliadau a ffioedd trwydded; 

 Gwasanaethau telegyfathrebu; 

 Gwasanaethau cyfrifiadur (heb gynnwys caledwedd); 

 Hysbysebu a Chomisiwn fel asiant (heb gynnwys gwerth mewnforio/allforio nwyddau); 

 Elw a cholled masnachu (ar nwyddau sy’n cael eu prynu a’u gwerthu dramor heb ddod i mewn i’r Deyrnas Unedig;  

 Ffioedd rheoli; 

 Gwasanaethau yswiriant a chyllid. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai gwasanaethau mewnforio ei gynnwys cliciwch yma 

Nid yw gwasanaethau allforio’n cynnwys: 

 Masnach mewn nwyddau;  

 Taliadau difidend neu log;  

 Trafodion mewn asedau ariannol neu rwymedigaethau;  

 Gwaith trwsio heblaw ar gyfer offer adeiladu a chyfrifiaduron;  

 Cyflogau staff sydd wedi eu secondio dramor – os yw cyfnod eu habsenoldeb yn llai na blwyddyn. 

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y BLYNYDDOEDD SYDD Â 

GWASANAETHAU YN C1 YN UNIG 

  

GWASANAETHAU 

A BRYNWYD 

2019 

Cymru  1 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

brynwyd gan weddill y DU yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes eich 

hun) ac unigolion ledled gweddill y DU (ac eithrio 

Cymru). 

 

 2 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 
TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

brynwyd gan weddill yr UE yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes eich 

hun) ac eithrio’r DU 

 
I weld rhestr lawn o aelodau’r UE (ac eithrio’r DU) 

cliciwch yma 

 3 



 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

brynwyd gan weddill y byd yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes eich 

hun) ac unigolion yng ngweddill y byd (ac eithrio’r 

UE a’r DU)  
 

 4 

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI RHOI GWERTH AR GYFER “GWASANAETHAU” YN C2 AR 

GYFER 2019 

C8 Ar gyfer cyfanswm y GWASANAETHAU A BRYNWYD (gan gynnwys MEWNFORION) gan y 

gweithrediadau sydd wedi eu seilio yng Nghymru, pa werth gafwyd gan gyflenwyr yn y 

lleoliadau a ganlyn? Os nad oes gennych yr union werthoedd, rhowch eich amcangyfrif gorau 

os gwelwch yn dda. 

 
Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu gwerth i bob lleoliad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar 

gyfer pob un. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylai gwasanaethau mewnforio ei gynnwys cliciwch yma 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn na ddylai gwasanaethau mewnforio ei gynnwys cliciwch yma 

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich pryniannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 

gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch pryniannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu.  

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y CODAU A DDEWISWYD YN C8 

YN UNIG 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

B8 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O 

C2_SERVICES (OS YW >0) 

  

GWASANAETHAU 

A BRYNWYD 

2019 

Cymru  £ 

Gweddill y DU (ac eithrio Cymru) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

brynwyd gan weddill y DU yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes 

eich hun) ac unigolion ledled gweddill y DU (ac 

eithrio Cymru). 

 

 £ 

Gweddill yr UE (ac eithrio’r DU) 

 
TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

brynwyd gan weddill yr UE yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes 

eich hun) ac eithrio’r DU 

I weld rhestr lawn o aelodau’r UE (ac eithrio’r 

DU) cliciwch yma 

 £ 



 

Gweddill y byd (ac eithrio’r UE a’r DU) 

 

TESTUN ARWEINIOL: Mae gwasanaethau a 

brynwyd gan weddill y byd yn cynnwys trafodion 

gyda busnesau (neu ganghennau o'ch busnes 

eich hun) ac unigolion yng ngweddill y byd (ac 

eithrio’r UE a’r DU)  

 

 £ 

 

  2019 

Swm: pryniannau 

gwasanaethau o’r 

celloedd sydd wedi eu 

llenwi uchod 

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: pryniannau 

gwasanaethau nad ydynt 

wedi eu dyrannu eto 

 [CYFANSWM WRTH FYND Y 

PRYNIANNAU NAD YDYNT 

WEDI EU DYRANNU ETO] 

Swm: pryniannau 

gwasanaethau a roesoch 

yn flaenorol 

 Y CYFANSWM A RODDWYD 

YN C2 

  

 

OS YW C2 ‘SWM CYFAN’ ≠ ‘SWM’ AR GYFER 2019  

C9c Nid yw cyfanswm yr holl leoliadau ar gyfer PRYNIANT GWASANAETHAU yn adio i roi'r 

cyfanswm mewn gwerth a roddwyd o'r blaen ar gyfer 2019. Ydy'r ffigurau hyn yn gywir?  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: RHOWCH Y FFIGURAU I MEWN O C9 

Cyfanswm y PRYNIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019:  £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i Gymru: £ X BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i weddill y DU: £ X BILIWN, X MILIWN, 

X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i weddill yr Undeb Ewropeaidd:  £ X 

BILIWN, X MILIWN, X MIL 

Cyfanswm y PRYNIANNAU GWASANAETHAU ar gyfer 2019 i weddill y byd: £ X BILIWN, X MILIWN, 

X MIL 

Ydyn 1  

Na 2 
DYCHWELWCH I C9 I ROI’R FFIGURAU I MEWN 

ETO 

 

OS YW FFIGURAU 2019 YN GYWIR (C9C = 1) 

C9d Ar gyfer PRYNIANT NWYDDAU, allwch chi esbonio pam nad yw cyfanswm yr holl leoliadau’n 

adio i roi’r cyfanswm gwerth a ddarparwyd yn flaenorol ar gyfer 2019? 



 

YSGRIFENNWCH I MEWN 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI PRYNU O “WEDDILL Y DU” YN 2019 (C4_1/2 NEU C4_2/2) 

 

C9 Ar gyfer GWASANAETHAU A BRYNWYD gan eich gweithredoedd yng Nghymru, dewiswch o 

ba rai o’r lleoliadau dilynol yn y DU y daethent. 

 

  
GWASANAETHAU A 

BRYNWYD 2019 

Lloegr  1 

Yr Alban  2 

Gogledd Iwerddon  3 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI RHOI GWERTH AR GYFER “GWEDDILL Y DU” YN C5 AR 

GYFER 2017 A/NEU 2019 

C10 Ar gyfer cyfanswm y GWASANAETHAU A BRYNWYD (gan gynnwys MEWNFORION) gan y 

gweithrediadau sydd wedi eu seilio yng Nghymru, pa werth gafwyd gan gyflenwyr yn y 

lleoliadau a ganlyn? Os nad oes gennych yr union werthoedd, rhowch eich amcangyfrif gorau 

os gwelwch yn dda 

 

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth i ddarparu gwerth i bob lleoliad ar wahân, nodwch ‘£0’ ar 

gyfer pob un. 

 

RHOWCH Y GWERTHOEDD MEWN PUNNOEDD OS GWELWCH YN DDA HEB GYNNWYS TAW  

Mae grid cyfrifiadau ar waelod y sgrin; bydd hwn yn adio eich pryniannau’n awtomatig wrth i chi roi’r 

gwerthoedd i mewn, ac yn dangos faint o’ch pryniannau cyfan sydd ar ôl i’w dyrannu.  

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DANGOSWCH Y CODAU A DDEWISWYD YN 

C10 YN UNIG 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: OS MAI DIM OND UN COD A DDEWISWYD YN 

C10 I BOB BLWYDDYN, PEIDIWCH Â GOFYN Y CWESTIWN HWN A GORFODI YMATEBION O 

C9_RUK (OS YW >0) 

  
GWASANAETHAU A 

BRYNWYD 2019 

Lloegr  £ 

Yr Alban  £ 

Gogledd Iwerddon  £ 

 

  2019 



 

Swm: pryniannau 

gwasanaethau o weddill y 

DU o’r celloedd sydd wedi eu 

llenwi uchod 

 [SWM YR UCHOD] 

Swm: pryniannau 

gwasanaethau o weddill y 

DU nad ydynt wedi eu 

dyrannu eto 

 [CYFANSWM WRTH 

FYND Y PRYNIANNAU 

NAD YDYNT WEDI EU 

DYRANNU ETO] 

Swm: pryniannau 

gwasanaethau o weddill y 

DU a roesoch yn flaenorol 

 Y CYFANSWM A 

RODDWYD YN C5 

 

GOFYNNWCH I BAWB OEDD WEDI CAEL PRYNIANNAU / MEWNFORION NWYDDAU A 

GWASANAETHAU YN 2019 Y TU ALLAN I’R DU (C4_2019 = 3/4 NEU C8_2019 = 3/4) 

C11 Dewiswch y 5 prif WLAD lle’r oedd eich cyflenwyr o’r tu allan i’r DU i’ch gweithrediadau yng 

Nghymru wedi eu seilio yn 2019. 

 

Dewiswch y wlad o’r gwymplen os gwelwch yn dda. 

NODYN AR GYFER RHAGLENNU’R HOLIADUR: DEFNYDDIWCH Y SYSTEM LLENWI 

AWTOMATIG AR GYFER Y GWLEDYDD. CANIATEWCH YMATEBION NWL YNG NGHODAU 2-5 

 Y Wlad 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

GOFYNNWCH I BAWB A RODDODD FFIGURAU AR GYFER PRYNIANNAU / MEWNFORION 

NWYDDAU A GWASANAETHAU Y TU ALLAN I’R DU YN 2019 (C5_03_2019>0 NEU 

C5_04_2019>0 NEU C8_03_2019>0 NEU C8_04_2019>0) 

 

D Y cwestiynau terfynol 

GOFYNNWCH I BAWB HEBLAW’R RHEINY SYDD HEB WNEUD UNRHYW WERTHIANNAU  

(A3_1 = 3 A A3_2=3) 

D1 A hoffech chi ychwanegu unrhyw wybodaeth yn esbonio amrywiadau nodedig rhwng 2019 yn 

y data rydych wedi ei roi, neu unrhyw sylwadau am yr holiadur?  

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol y gallwch ei rhoi am eich ffigurau gwerthu neu brynu yn ein 

helpu i ddilysu eich data a dylai olygu bod llai o angen i ni gysylltu â chi i holi am unrhyw ffigurau. 



 

Gwybodaeth ychwanegol am y data 1 

OS BYDD HWN WEDI’I DDEWIS 

DANGOSWCH Y BLWCH 

‘YSGRIFENNWCH I MEWN’ ODDI 

TANO 

Sylwadau am yr holiadur 2 

OS BYDD HWN WEDI’I DDEWIS 

DANGOSWCH Y BLWCH 

‘YSGRIFENNWCH I MEWN’ ODDI 

TANO 

Dim sylwadau 3 COD UNIGOL 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

 

D2 Gwyddom fod arolygon yn gallu cymryd amser i'w llenwi. O dan y Cod Ymarfer ar gyfer 

Ystadegau, mae gennym ddyletswydd i gydbwyso anghenion defnyddiwr y data gyda'r baich 

ar y darparydd data. Fyddech chi cystal â'n helpu ni i fonitro hyn os gwelwch yn dda drwy nodi 

faint o amser gymerodd yr arolwg hwn i'w gwblhau? 

Cynhwyswch: 

 Yr amser a gymerodd i chi ddod yn gyfarwydd â'r holiadur  

 Amser pawb a fu'n eich helpu i gwblhau'r holiadur  

 Yr amser a dreuliwyd yn tynnu ac yn paratoi gwybodaeth o'ch systemau 

 Unrhyw amser arall a dreuliwyd mewn perthynas â'r holiadur 

 O ORIAU  Munudau 

 

D3 Faint mae wedi'i gostio i chi lenwi'r holiadur hwn yn eich barn chi? Rhowch y costau i'r 

busnes yn unig os gwelwch yn dda, gan gynnwys amcangyfrif ar sail yr amser a dreuliwyd gan 

unrhyw un a chwaraeodd ran yn y gwaith o lenwi'r arolwg. 

YSGRIFENNWCH YR ATEB MEWN PUNNOEDD (£) 

 

D4 Mae'r arolwg yr ydych newydd ei gwblhau yng nghamau cynnar ei ddatblygiad. Os oes 

gennych unrhyw sylwadau a allai ein helpu i wella'r arolwg byddai'n ddefnyddiol iawn i ni. 

Rhowch unrhyw adborth am yr arolwg isod: 

YSGRIFENNWCH I MEWN 

GOFYNNWCH I BAWB 

D5 Fyddech chi'n fodlon … 

COD UNIGOL 

 

 BYDDWN NA FYDDWN 

_1  i ni eich ffonio chi'n ôl am yr 

astudiaeth hon, os byddwn angen 

eglurhad am unrhyw ran o'r 

1 2 



 

wybodaeth rydych chi wedi'i rhoi 

heddiw? 

_2 i ymchwilwyr Llywodraeth Cymru 

gysylltu â chi os byddent yn 

penderfynu gwneud rhywfaint o waith 

ymchwil dilynol sy'n berthnasol i'r 

atebion rydych chi wedi eu rhoi yn yr 

arolwg hwn?  

1 2 

 

D6 DILEWYD 

OS YW UNRHYW FANYLION YN ANGHYWIR NEU’N WAG 

D7 Allwch chi roi'r manylion cywir i ni os gwelwch yn dda? 

Enw  

Teitl swydd  

Enw Busnes  

Rhif Ffôn  

Cyfeiriad E-bost  

 

DANGOS I BAWB 

D8 Rydych wedi cyrraedd diwedd yr arolwg. Cliciwch y botwm isod os gwelwch yn dda i gyflwyno 

eich atebion. 

YN DILYN CLICIO ‘CYFLWYNO ATEBION’, DANGOSWCH: 
Diolch. Cafodd eich adroddiad data ei gyflwyno'n llwyddiannus. Efallai y bydd cynrychiolwyr o 

IFF Research yn eich ffonio chi'n ôl o fewn yr ychydig wythnosau nesaf i gael eglurhad i'ch 

atebion os ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni ail gysylltu.  

Bydd Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r wybodaeth a gawsom gennych i bwrpasau ystadegol 

ac ymchwilio yn unig. Bydd y gwaith dadansoddi'n cynnwys cynhyrchu amcangyfrifon o 

fasnach Cymru a fydd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd unrhyw 

wybodaeth sy'n caniatáu i fusnesau unigol gael eu hadnabod yn dod yn wybodaeth 

gyhoeddus. 

Mae Llywodraeth Cymru'n darparu cefnogaeth i fusnesau allu tyfu, gan gynnwys cymorth 

wedi'i deilwra i allforwyr. Os hoffech chi drafod sut y gallai eich busnes chi elwa o'r 

gefnogaeth hon, cysylltwch â Busnes Cymru os gwelwch yn dda: REDACTED 

Atodiad E: Y rhestr o gynhyrchion wedi eu codio a ddefnyddiwyd yn yr arolwg   

Rhif Cynnyrch 

1 Anifeiliaid byw, heblaw pysgod 

2 Cig cadw a chynhyrchion cig 

3 Cynhyrchion crai y llaethdy 

4 Wyau 

5 Cynhyrchion y llaethdy, wedi gweithgynhyrchu 

6 Pysgod (nid mamolion morol), cramenogion, molysgiaid ac infertebratau dyfrol 

7 Pysgod, cramenogion a molysgiaid cadw ac wedi eu prosesu 

8 Grawnfwydydd (heb eu paratoi) 

9 Cynhyrchion melin grawn, startsiau a chynhyrchion starts 



 

Rhif Cynnyrch 

10 Llysiau a ffrwythau 

11 
Llysiau a ffrwythau cadw ac wedi prosesu 
 

12 
Siwgr cansen 
 

13 Cynhyrchion siwgr, wedi gweithgynhyrchu 

14 Mêl naturiol 

15 Cnydau coffi, te, coco a sbeisys 

16 Porthiant anifeiliaid parod 

17 Cynhyrchion y siop fara a chynhyrchion blodiog 

18 Olew a brasterau anifeiliaid a llysiau 

19 Cynhyrchion bwyd eraill wedi gweithgynhyrchu              

20 Cynhyrchion amaethyddol eraill 

21 Gwasanaethau sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth 

22 Cynhyrchion coedwigaeth a choedwigo 

23 Gwasanaethau sy'n berthnasol i goedwigaeth a choedwigo 

24 Pysgod a chynhyrchion pysgota eraill; cynhyrchion dyframaeth 

25 Gwasanaethau cefnogi pysgota 

 Diodydd a Thybaco 

26 Te a choffi, wedi prosesu a nwyddau wedi eu gweithgynhyrchu ohonynt 

27 Diodydd alcoholaidd 

28 Diodydd meddal 

29 Cynhyrchion tybaco 

 Cloddio, chwarela, mwynau a thanwydd 

30 Glo a lignit 

31 Petrolewm Crai a Nwy Naturiol 

32 Metelau crai 

33 Cynhyrchion cloddio a chwarela eraill 

34 Gwasanaethau cefnogi cloddio 

35 Cynhyrchion golosg a phetrolewm wedi puro 

 Cemegion a chynhyrchion perthnasol 

36 Paent, farnais a gorchuddion tebyg, inc argraffu a mastig 

37 Sebon a glanedyddion, paratoadau glanhau a chaboli, persawrau a pharatoadau toiled 

38 Cynhyrchion cemegol eraill 

39 Nwyon diwydiannol, anorganig a gwrteithiau (yr holl gemegau anorganig) 

40 Petrocemegion 

41 Defnyddiau llifyn, amaeth-gemegion 

42 Cynhyrchion fferyllol sylfaenol a pharatoadau fferyllol 



 

Rhif Cynnyrch 

 
Nwyddau a chynhyrchion eraill a weithgynhyrchwyd wedi eu categoreiddio’n bennaf gan 
ddeunydd  

43 Tecstilau 

44 Dillad gwisgo 

45 Arfau a ffrwydron rhyfel 

46 Dodrefn 

47 Cynhyrchion rwber a phlastig 

48 Gweithgynhyrchu sment, calch, plaster a nwyddau concrit, sment a phlaster 

49 Cynhyrchion gwydr, gwrthsafol, clai, porslen a ceramig arall, carreg a chynnyrch sgraffiniol 

50 Haearn a dur sylfaenol 

51 Metelau sylfaenol a chastinau eraill 

52 Lledr a chynhyrchion perthnasol 

53 
Pren wedi'u gweithgynhyrchu a chynhyrchion pren a chorc, heblaw dodrefn; nwyddau o wellt a 
defnydd plethu 

54 Papur a chynhyrchion papur 

55 Cynhyrchion metel wedi ffabrigo, heb gynnwys peiriannau ac offer ac arfau a ffrwydron rhyfel 

56 Tlysau, bijouterie a nwyddau perthnasol 

57 Darnau arian 

58 Offerynnau cerddorol 

59 Nwyddau chwaraeon 

60 Gemau a theganau 

61 Offer a chyflenwadau meddygol a deintyddol 

62 Nwyddau eraill wedi'u gweithgynhyrchu 

 Peiriannau ac offer cludo yn cynnwys trwsio a chynnal a chadw  

63 Cynnyrch cyfrifiadurol, trydanol ac optegol 

64 Offer trydanol 

65 Peiriannau ac offer heb eu dosbarthu mewn categori arall 

66 Cerbydau modur, trelars a hanner trelars 

67 Llongau a chychod 

68 Peiriannau awyr a llongau gofod a pheiriannau cysylltiedig 

69 Offer cludiant arall 

70 Atgyweirio a chynnal a chadw llongau a chychod 

71 Atgyweirio a chynnal a chadw awyrennau a llongau gofod 

72 Gweddill yr atgyweirio; Gosodiad 

 Cyflenwad trydan, nwy, stêm ac aerdymheru 

73 Trydan, trosglwyddiad a dosbarthiad 

74 Nwy; dosbarthiad tanwyddau nwyol drwy'r brif system; cyflenwad stêm ac aerdymheru 

 Cyflenwad dŵr; gwasanaethau carthffosiaeth, rheoli gwastraff ac adferiad  

75 Dŵr naturiol; gwasanaethau cyflenwi a thrin dŵr 



 

Rhif Cynnyrch 

76 Gwasanaethau carthffosiaeth; llaid carthffosiaeth 

77 Gwasanaethau casglu, trin a gwaredu gwastraff; gwasanaethau adfer defnyddiau 

78 Gwasanaethau adferiad a gwasanaethau rheoli gwastraff eraill 

 Adeiladau a gweithiau adeiladu 

79 Adeiladau a gwaith codi adeiladau 

80 Adeiladau a gwaith adeiladu ar gyfer peirianneg sifil 

81 Gwaith adeiladu arbenigol 

 
Gwasanaethau masnach cyfanwerthu a manwerthu a gwasanaethau trwsio cerbydau 
modur a beiciau modur 

82 Gwasanaethau masnach cerbydau modur 

83 Gwasanaethau cynnal a chadw a thrwsio cerbydau modur 

84 Gwasanaethau masnachu darnau ac ategolion cerbydau modur 

85 Gwasanaethau masnach, cynnal a thrwsio cerbydau modur a darnau ac ategolion cysylltiedig 

 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu, heblaw cerbydau modur a beiciau modur  

86 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu ar sail ffi neu gontract 

87 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu defnyddiau crai amaethyddol ac anifeiliaid byw 

88 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu bwyd, diodydd a thybaco 

89 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu nwyddau cartref 

90 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu offer gwybodaeth a chyfathrebu 

91 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu peiriannau, offer a chyflenwadau eraill 

92 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu arbenigol eraill 

93 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu nad ydynt yn arbenigol 

 Gwasanaethau masnach manwerthu 

94 Gwasanaethau masnach cyfanwerthu, heblaw cerbydau modur a beiciau modur 

 Gwasanaethau cludiant a storio 

95 Gwasanaethau cludiant rheilffordd 

96 
Gwasanaethau cludiant ar y tir a gwasanaethau cludiant drwy bibellau, heb gynnwys cludiant 
rheilffordd 

97 Gwasanaethau cludiant dŵr 

98 Gwasanaethau cludiant awyr 

99 Gwasanaethau storfa a chymorth ar gyfer cludiant 

100 Gwasanaethau post a chludwyr 

 Gwasanaethau llety a bwyd 

101 Gwasanaethau gwesty a llety tebyg 

102 Gwasanaethau gwyliau a llety arhosiad byr arall 

103 Gwasanaethau gwersyllfeydd, gwersylloedd gwyliau a hamdden 

104 Gwasanaethau llety eraill 

105 Gwasanaethau bwyty a gweini bwyd symudol 



 

Rhif Cynnyrch 

106 Gwasanaethau arlwyo ar gyfer digwyddiadau a gwasanaethau gweini bwyd eraill 

107 Gwasanaethau gweini diodydd 

 Gwasanaethau gwybodaeth a chyfathrebu 

108 Gwasanaethau cyhoeddi 

109 
Gwasanaethau cynhyrchu ffilmiau, fideo a rhaglenni teledu, recordio sain a chyhoeddi 
cerddoriaeth 

110 Gwasanaethau rhaglennu a darlledu 

111 Gwasanaethau telegyfathrebu 

112 Gwasanaethau rhaglennu cyfrifiadurol, ymgynghori a gwasanaethau cysylltiedig 

113 Gwasanaethau gwybodaeth 

 Gwasanaethau ariannol ac yswiriant 

114 Gwasanaethau ariannol, heblaw cyllid yswiriant a phensiwn 

115 Yswiriant ac adyswirio, heblaw cyllid nawdd cymdeithasol gorfodol a phensiwn 

116 Gwasanaethau sy'n ategol i wasanaethau ariannol a gwasanaethau yswiriant 

 Gwasanaethau eiddo tirol 

117 Gwasanaethau eiddo tirol, heb gynnwys rhent wedi'i briodoli ac ar sail ffi neu gontract 

118 Gweithgareddau eiddo tirol ar sail ffi neu gontract 

 Gwasanaethau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol 

119 Gwasanaethau cyfreithiol 

120 Gwasanaethau cyfrifyddu, cadw cyfrifon ac archwilio; gwasanaethau ymgynghori treth 

121 Gwasanaethau'r brif swyddfa; gwasanaethau ymgynghori i reolwyr busnes 

122 Gwasanaethau pensaernïol a pheirianneg; gwasanaethau profi a dadansoddi technegol 

123 Gwasanaethau ymchwil a datblygiad gwyddonol 

124 Gwasanaethau hysbysebu ac ymchwil i'r farchnad 

125 Gwasanaethau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol eraill 

126 Gwasanaethau milfeddygol 

 Gwasanaethau gweinyddol a chymorth 

127 Gwasanaethau rhentu a phrydlesu 

128 Gwasanaethau cyflogaeth 

129 Gwasanaethau asiantaeth teithio, gweithredwyr teithiau a gwasanaethau bwcio neu debyg 

130 Gwasanaethau diogelwch ac ymchwilio 

131 Gwasanaethau i adeiladau a thirluniau 

132 Gwasanaethau gweinyddol y swyddfa, cymorth y swyddfa a chymorth busnes arall 

 Gwasanaethau addysg 

133 Gwasanaethau Addysg 

 Gwasanaethau iechyd a dynol a gwaith cymdeithasol 

134 Gwasanaethau iechyd dynol 

135 Gwasanaethau gofal preswyl 



 

Rhif Cynnyrch 

136 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol heb lety 

 Gwasanaethau celfyddydau, difyrrwch a hamdden 

137 Gwasanaethau creadigol, celfyddydau ac adloniant 

138 Gwasanaethau llyfrgelloedd, archifau, amgueddfeydd a diwylliannol eraill 

139 Gwasanaethau gamblo a betio 

140 Gwasanaethau chwaraeon a gwasanaethau difyrrwch a hamdden 

 Gwasanaethau eraill 

141 Gwasanaethau atgyweirio cyfrifiaduron a nwyddau personol a chartref 

142 Gwasanaethau argraffu a chofnodi 

143 Gwasanaethau golchi a (sych-)lanhau cynhyrchion tecstilau a ffwr 

144 Gwasanaethau trin gwallt a thriniaeth harddwch eraill 

145 Gwasanaethau angladd a gwasanaethau perthnasol 

146 Gwasanaethau llesiant corfforol 

147 Gwasanaethau personol eraill 
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