
Cwestiynau Cyffredin 
Beth yw Arolwg Cenedlaethol Cymru? 
Mae 12,000 o bobl y flwyddyn ledled 
Cymru yn cymryd rhan yn Arolwg 
Cenedlaethol Cymru. Cynhelir yr 
astudiaeth gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (ONS) ar ran Llywodraeth Cymru. 
Mae’r canlyniadau yn ein helpu i weithredu 
ar amrywiaeth o faterion fel iechyd, lles a 
boddhad â gwasanaethau’r cyngor lleol. 
Pam rydyn ni wedi cael ein dewis? 
Dewiswyd eich cyfeiriad ar hap o restr 
cyfeiriadau’r Post Brenhinol o’r holl 
gyfeiriadau yng Nghymru, sydd ar gael i’r 
cyhoedd. 
Sut gallwn ni gymryd rhan?
1. Mae rhan gyntaf yr arolwg yn digwydd

dros y ffôn, felly mae angen eich rhif
ffôn arnon. Mae cyfarwyddiadau ar
sut i wneud hyn yn y llythyr sy’n cyd-
fynd â’r daflen hon, neu gallwch ffonio
y rhif rhadffôn 0800 496 2119. Byddwn
yn cadw’ch rhif ffôn yn saff ac yn ei
ddefnyddio yn unig i gysylltu â chi ar
gyfer yr arolwg.

2. Yna bydd cyfwelydd yn eich ffonio.
Bydd y cyfwelydd yn dewis un person
ar hap yn eich cartref, sy’n 16 oed
neu’n hŷn, i gymryd rhan.

3. Fel diolch am gymryd rhan yn yr
arolwg, byddwn yn anfon taleb
anrheg gwerth £15.

Pa mor hir yw’r arolwg? 
Mae rhan gyntaf yr arolwg yn para tua 30 
munud dros y ffôn. Yna, mae adran ar-lein 

a fydd yn cymryd tua 10 munud. Os nad 
ydych yn defnyddio’r rhyngrwyd, gallwch 
wneud yr adran hon dros y ffôn.
A gaf i gymryd rhan yn Gymraeg? 
Cewch. Dywedwch wrth eich cyfwelydd neu 
ffoniwch y rhif rhadffôn 0800 496 2119.
Pam dylem ni gymryd rhan?
Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn gyfle i 
chi sôn am eich profiadau a’ch barn ar 
amrywiaeth o faterion. Byddwn ni’n 
gwerthfawrogi’ch cyfraniad gan fod angen 
inni siarad â phobl o bob oed, o bob cefndir 
ac o bob rhan o Gymru. Bydd eich atebion 
yn ein helpu i weithredu ar bethau sy’n 
bwysig i chi. Mater gwirfoddol yw cymryd 
rhan ond rydych yn bwysig iawn i ni gan na 
chawn ni roi’ch lle i unrhyw un arall. 
Cyfrinachedd
Caiff yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i 
ni ei thrin yn gyfrinachol a’i defnyddio at 
ddibenion ymchwil yn unig. Ceir rhagor o 
fanylion am yr arolwg gan gynnwys sut 
rydym yn storio a phrosesu’r wybodaeth 
ar ein gwefan: 

www.llyw.cymru/arolwgcymru
Beth os bydd gennyf unrhyw 
gwestiynau eraill?
Gall eich cyfwelydd ateb unrhyw 
gwestiynau sydd gennych. Gallwch hefyd 
gysylltu â ni trwy:  

arolwgcenedlaetholcymru@ons.gov.uk
(Rhadffôn) 0800 496 2119 

Gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru: 
arolygon@llyw.cymru 
0300 060 4400
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