
Cyfarwyddiadau Nomis: Rhan 1
Sut i lawrlwytho data

Cyfrifiad lleol 2011 

Yn syml, mewngofnodwch i 
www.nomisweb.co.uk 

yna dilynwch y 
cyfarwyddiadau hyn.

https://www.nomisweb.co.uk/
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Cam 3: Dewiswch dabl data Cyfrifiad 2011  

Cam 1:  Rhowch god post yr ysgol yn "Local Area Report"

Cam 2: Dewiswch yr ardal leol  
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Cam 4: Lawrlwythwch y tabl fel
 taenlen Excel

Taenlen Excel 
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Cyfarwyddiadau Nomis Rhan 2

Cymharwch ddata
Cyfrifiad 2011 â data

cyfrifiad blaenorol 

Cam 2: Dewiswch flwyddyn cyfrifiad flaenorol 

Cam 1: Ewch yn ôl i hafan Nomis a dewiswch "Query data" 

Cam 3: Dewiswch "Ystadegau Allweddol”
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Cam 4: Dewiswch ddata'r cyfrifiad

Cam 5: Ticiwch "Guide me step-by-step" 

Cam 6: "Begin first step of guidance" 

Cam 7: Nodwch god post yr ysgol ac yna dewiswch "Search" 
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Cam 8: Dewiswch yr ardal leol ac yna "next" 

Cam 9: Dewiswch yr oedrannau ac yna "next" 

Cam 10: Dewiswch y gwerth/canran ac yna "next" 
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Cam 11: Dewiswch fformat y data ac yna "next" 

Cam 12: Lawrlwythwch daenlen Excel y data 

Taenlen Excel 
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Gallwch gymharu data'r cyfrifiad blaenorol
hwn â data Cyfrifiad 2011 

o Gallwch ailadrodd hyn ar gyfer setiau gwahanol o ddata'r cyfrifiad, e.e. Iaith
 y Cartref, Crefydd, Galwedigaethau a Cheir ac ati.

o Cyfle i gymharu data Cyfrifiad 2011 â data Cyfrifiad 1981, 1991 a 2001. 

o Gallech gymharu data cyfrifiad eich ardal leol ag ardal arall. Er enghraifft,
 os ydych yn byw mewn dinas yna gallech gymharu'r data ag ardal fwy
 gwledig. Neu gallech gymharu data eich ardal ag ardal gyfagos arall. 

o Noder y gallech ofyn i ddisgyblion hŷn ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i
 gael gafael ar ddata. Mae hyn yn ategu amcan TGCh Cyfnod Allweddol
 2 sef casglu data o wasanaeth ar-lein a dadansoddi,
 gwerthuso a chyflwyno'r data a'r wybodaeth. 

o Gallwch hefyd fwrw golwg ar ddadansoddiadau o
 gyfrifiadau eraill a gynhaliwyd gan y Swyddfa
 Ystadegau Gwladol. 

Syniadau Eraill 


