Data Cyfrifiad 2011 ar gyfer Sir Gaerfyrddin – Galwedigaeth (Gwrywod)
Gwrywod
Pob gwryw rhwng 16 a 74 oed a oedd mewn gwaith yr wythnos cyn y Cyfrifiad
1. Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion
2. Galwedigaethau proffesiynol
3. Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol cyswllt
4. Galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol
5. Galwedigaethau crefftau medrus
6. Gofalu, hamdden a galwedigaethau gwasanaethau eraill
7. Galwedigaethau gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid
8. Gweithredwyr prosesau, offer a pheiriannau
9. Galwedigaethau elfennol
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Diffiniadau
Gweithiwr cyflogedig (yn gweithio):
Nodir bod unigolyn rhwng 16 a 74 oed yn gyflogedig (neu'n gweithio) os oedd, yn yr wythnos cyn y cyfrifiad, yn gwneud un awr o waith â thâl o leiaf, naill ai fel gweithiwr
cyflogedig neu'n hunangyflogedig. Mae hyn yn cynnwys gwaith achlysurol neu dros dro, ar gynllun hyfforddi a noddir gan y llywodaeth, yn gweithio am dâl neu'n ddi-dâl i'ch
busnes eich hun neu i fusnes eich teulu, bod i ffwrdd o'r gwaith yn sâl, ar gyfnod tadolaeth, ar wyliau neu fod unigolyn wedi'i gadw dros dro o'i waith.
Prif Swydd:
Prif swydd' unigolyn rhwng 16 a 74 oed yw'r swydd y mae'n gweithio'r oriau mwyaf ynddi fel arfer. I bobl nad ydynt yn gweithio adeg y cyfrifiad mae a wnelo'r brif swydd â
swydd ddiwethaf yr unigolyn. Mae'r pynciau sydd ynghlwm wrth gyflogaeth oll yn ymwneud â phrif swydd unigolyn.
Galwedigaeth:
Mae galwedigaeth unigolyn yn ymwneud â'i brif swydd ac mae'n deillio o'i deitl swydd neu fanylion y gweithgareddau sydd ynghlwm wrth ei waith. Fe'i defnyddir i bennu
ymatebion i god galwedigaeth yn seiliedig ar Ddosbarthiad Galwedigaethol Safonol 2010 (SOC2010).
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