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Gwybodaeth Gefndir
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Diben y pecyn cymorth
Mae'r sleidiau hyn yn cynnwys pecyn cymorth o ddeunyddiau ac adnoddau i'ch helpu i
ddeall canlyniadau Cyfrifiad 2021 a chodi ymwybyddiaeth ohonynt.
Mae cynhyrchion ar gyfer awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol, sy'n cynnwys deunyddiau
y gellir eu lawrlwytho fel taflenni a chyflwyniadau gwybodaeth. Rydym hefyd wedi cynnwys
rhai fideos defnyddiol. 
Mae llawer ohonynt yn ddogfennau PDF y gallwch eu lawrlwytho a'u hargraffu. Os bydd
angen fformat gwahanol arnoch, cysylltwch â
ni: outreach.engagement.community@ons.gov.uk
Caiff y pecyn cymorth hwn ei ddiweddaru ag adnoddau ychwanegol ar gyfer pob un o'r
camau datganiadau.
I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys fformatau hygyrch, ewch i'n tudalen cael
cefnogaeth: cyfrifiad.gov.uk/cael-cefnogaeth.
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Trosolwg o'r cyfrifiad
Mae'r cyfrifiad yn digwydd bob 10 mlynedd ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl
a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Diwrnod y Cyfrifiad oedd 21 Mawrth 2021.

Mae'r cyfrifiad yn gofyn cwestiynau amdanoch chi ac am eich cartref. Drwy
wneud hynny, mae'n helpu i greu ciplun manwl o'n cymdeithas. Mae gwybodaeth
o'r cyfrifiad yn helpu'r llywodraeth ac awdurdodau lleol i gynllunio ac ariannu
gwasanaethau lleol, fel addysg, gofal iechyd a ffyrdd.
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Cynlluniau datganiadau
Cam 1
Rhyddhau'r canlyniadau cyntaf sy'n dangos amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi yn ôl rhyw ac
oedran, ac yna grynodebau o bynciau a ffeithiau a ffigurau am ardaloedd.

Cam 2
Rhyddhau setiau data sy’n galluogi defnyddwyr i gyfuno newidynnau ac archwilio cydberthnasau rhwng
y data.

Cam 3
Rhyddhau seiliau poblogaeth amgen, data poblogaethau bach, data tarddiad-cyrchfan a microdata.
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Asedau
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Trosolwg o'r Cyfrifiad
Ased

Fformat Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer
postiadau cyfryngau
cymdeithasol

Dolen

Crynodeb o niferoedd
amcangyfrifedig Cyfrifiad
2021 o'r bobl a'r cartrefi yng
Nghymru a Lloegr.

PDF

Crynodeb o niferoedd
amcangyfrifedig Cyfrifiad
2021 o'r bobl a'r cartrefi yng
Nghymru a Lloegr.

Ddim yn gymwys

https://census.gov.uk/ass
ets/Census_2021_summ
ary_estimated_numbers
_England_Wales_Welsh
_home_printing.pdf

Crynodeb o niferoedd
amcangyfrifedig Cyfrifiad
2021 o'r bobl a'r cartrefi yng
Nghymru a Lloegr yn Iaith
Arwyddion Prydain gydag
isdeitlau Cymraeg

Fideo

Crynodeb o niferoedd
amcangyfrifedig Cyfrifiad
2021 o'r bobl a'r cartrefi yng
Nghymru a Lloegr yn Iaith
Arwyddion Prydain gydag
isdeitlau Cymraeg

Mae'r canlyniadau cyntaf o
@Cyfrifiad2021 am y boblogaeth wedi
cael eu cyhoeddi.

https://www.youtube.com
/watch?v=PKncVZvdSyQ
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Dysgwch beth mae'r canlyniadau yn ei
ddangos am Gymru a Lloegr drwy fideo
Iaith Arwyddion Prydain.
Mae fersiwn y gellir ei hargraffu ar gael
hefyd
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Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau
cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Creu Cyfrifiad 2021 | O'r broses
gasglu i'r canlyniadau

Fideo

Trosolwg o'r cyfrifiad, ei
ddiben, y mathau o
ystadegau a gaiff eu
cynhyrchu a'r
penderfyniadau y gellir eu
gwneud gan ddefnyddio
gwybodaeth o'r cyfrifiad.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021
yma, sy'n rhoi'r darlun cyfoethocaf erioed
o'n poblogaeth. Ond sut y gwnaeth @ONS
gyrraedd y pwynt hwn?

https://youtu.be/PreosW
kcczc

Trosolwg o'r cyfrifiad, ei
ddiben, y mathau o ddata a
gaiff eu cynhyrchu a'r
penderfyniadau y gellir eu
gwneud gan ddefnyddio
gwybodaeth o'r cyfrifiad
gydag Iaith Arwyddion
Prydain, sain ac isdeitlau.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021
yma, sy'n rhoi'r darlun cyfoethocaf erioed
o'n poblogaeth. Ond sut y gwnaeth @ONS
gyrraedd y pwynt hwn?

Trawsgrifiad o fideo Iaith
Arwyddion Prydain

Ddim yn gymwys

Creu Cyfrifiad 2021 | O'r broses
gasglu i'r canlyniadau | fersiwn
Iaith Arwyddion Prydain

Creu Cyfrifiad 2021 | O'r broses
gasglu i'r canlyniadau | fersiwn
Iaith Arwyddion Prydain

Fideo Iaith
Arwyddion
Prydain

PDF
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Dysgwch fwy am y broses o gasglu a
chyflwyno canlyniadau'r cyfrifiad
https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/ogasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad
https://www.youtube.co
m/watch?v=iJ2yXs_ghn
U

Dysgwch fwy am y broses o gasglu a
chyflwyno canlyniadau'r cyfrifiad yn Iaith
Arwyddion Prydain
https://cyfrifiad.gov.uk/caelcefnogaeth/fformatau-hygyrch
https://cyfrifiad.gov.uk/tra
wsgrifiad-o-fideo-creucyfrifiad-2021
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Ased

Fformat Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau cyfryngau
cymdeithasol

Dolen

Cyfrifiad 2021 | A yw fy
nata personol yn
ddiogel?

Fideo

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 yma.

https://youtu.be/DiB6x
RBRTB8

Rydym yn egluro sut y
caiff gwybodaeth bersonol
o'r cyfrifiad ei chadw'n
ddiogel yn SYG.

Bydd y rhifau yn helpu llywodraethau lleol ac asiantaethau
cyhoeddus i gynllunio, ond gallwch fod yn sicr na allwch
byth gael eich adnabod.

Dysgwch fwy am y cyfrifiad a diogelwch data
https://cyfrifiad.gov.uk/cadw-eich-datan-ddiogel
Cyfrifiad 2021 | Beth
sy'n digwydd i'm
gwybodaeth o'r
cyfrifiad?

Fideo

Esboniad o'r ffordd y mae
SYG yn prosesu
gwybodaeth o'r cyfrifiad
ac yn ei throi'n ystadegau,
o'r broses gasglu i'r
canlyniadau cyntaf.

Sut mae @ONS yn cymryd canlyniadau'r cyfrifiad ac yn
eu troi'n ystadegau a fydd yn ein helpu ni a'n cymunedau?

https://youtu.be/MbvM
eCUjzqI

Dysgwch sut mae @Cyfrifiad2021 yn gwneud i'r rhifau
gyfrif gan yr arbenigwyr https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-arcyfrifiad/o-gasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad
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Taflenni gwybodaeth
Ased
Gwybodaeth
rhyddhau'r cyfrifiad:

Fformat Disgrifiad

Dolen

Taflen
PDF

Fersiwn Gymraeg ar y we
https://census.gov.uk/assets/Census_rel
ease_information_leaflet_Welsh.pdf

Mae'r canlyniadau
cyntaf yma

Diogelu eich
gwybodaeth yw ein
prif flaenoriaeth

Taflen sy'n rhoi gwybodaeth am yr hyn fydd ar
gael wrth i ganlyniadau'r cyfrifiad gael eu
rhyddhau
Gellir argraffu'r daflen gartref hefyd

Taflen
PDF

Taflen sy'n dangos sut rydym yn cadw data'r
cyfrifiad yn ddiogel

Fersiwn Gymaeg y gellir ei hargraffu
gartref 
https://census.gov.uk/assets/Census_rel
ease_information_leaflet_Welsh_home_
printing.pdf

Fersiwn Gymraeg ar y we
https://census.gov.uk/assets/Census_20
21_results_safety_information_leaflet_W
elsh.pdf

Gellir argraffu'r daflen gartref hefyd
Fersiwn Gymaeg y gellir ei hargraffu
gartref 
https://census.gov.uk/assets/Census_20
21_results_safety_information_leaflet_W
elsh_home_printing.pdf
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Copi cyflwyno a golygyddol
Ased
Gwybodaeth
rhyddhau'r cyfrifiad

Fformat

Disgrifiad

Dolen

PowerPoint

Sleidiau i helpu awdurdodau lleol a
sefydliadau cymunedol i wneud gwaith
ymgysylltu

https://census.gov.uk/assets/Cens
us_release_information_presentati
on_Welsh.pptx

Copi
enghreifftiol

Copi enghreifftiol i'w ddefnyddio wrth
gyfathrebu â'ch rhwydweithiau. Er enghraifft,
mewn negeseuon e-bost, cylchlythyrau,
gwefannau a datganiadau i'r wasg.

https://census.gov.uk/assets/Cens
us_2021_first_results_editorial_co
py_Welsh.docx

Mae'r canlyniadau
cyntaf yma
Copi golygyddol
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Ased

Fformat

Disgrifiad

Dolen

Postiadau enghreifftiol ar gyfer y
cyfryngau cymdeithasol i'w
defnyddio wrth hyrwyddo
canlyniadau'r cyfrifiad.

Copi
enghreifftiol

Postiadau enghreifftiol ar gyfer y cyfryngau
cymdeithasol i'w defnyddio wrth hyrwyddo
canlyniadau'r cyfrifiad

https://census.gov.uk/assets/Census2021-results-social-media-posts-firstrelease-English-Welsh.docx

Graffeg cyfryngau cymdeithasol
i'w defnyddio gyda phostiadau
enghreifftiol ar gyfer y cyfryngau
cymdeithasol wrth hyrwyddo
canlyniadau'r cyfrifiad

Graffeg

Graffeg cyfryngau cymdeithasol i'w defnyddio gyda
phostiadau enghreifftiol ar gyfer y cyfryngau
cymdeithasol wrth hyrwyddo canlyniadau'r cyfrifiad.

https://census.gov.uk/assets/Census_
2021_results_social_media_images_fi
rst_release_Welsh.zip

Graffeg baner gwe

Graffeg

Delweddau i'w defnyddio ar wefannau wrth hyrwyddo
canlyniadau'r cyfrifiad.

https://census.gov.uk/assets/Census_
2021_first_results_website_banners_
Welsh.zip
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Straeon y cyfrifiad
Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer
postiadau cyfryngau
cymdeithasol

Dolen

Straeon y cyfrifiad |
Urdd | Sut y gwnaeth
gwybodaeth o'r
cyfrifiad helpu gyda
phrentisiaethau drwy
gyfrwng y Gymraeg

Fideo

Mae Siân Lewis o'r Urdd yn
egluro sut mae gwybodaeth o'r
cyfrifiad wedi datgelu cynnydd yn
nifer y bobl ifanc sydd â sgiliau
Cymraeg.

Mae canlyniadau
cyntaf @Cyfrifiad2021 yma.

https://youtu.be/zyWDZ
oGm0CM

Mae @Urdd yn egluro sut y gwnaeth
gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 ddangos
cynnydd yn nifer y bobl ifanc sydd â
sgiliau Cymraeg.
Dysgwch fwy #StraeonYCyfrifiad
https://cyfrifiad.gov.uk/straeon-y-cyfrifiad
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Animeiddiadau
Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau cyfryngau
cymdeithasol

Dolen

Canlyniadau Cyfrifiad
2021 | Mae'r datganiad
cyntaf yma

Animeiddi
ad

Hyrwyddiad byr bod canlyniadau
cyntaf Cyfrifiad 2021 yma

Mae canlyniadau
cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael nawr.

https://www.youtube.co
m/shorts/q3nLcLEUnrs

Mae @ONS wedi cyhoeddi
dadansoddiadau data o’r boblogaeth ar
lefel awdurdod lleol yn ôl
🎂 oedran
🧑🏽🤝🧑🏽 rhyw
🏠 maint cartrefi
👥 dwysedd y boblogaeth.
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Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau cyfryngau
cymdeithasol

Dolen

Animeiddiad Cyfrifiad
2021 | Sut mae'r
Swyddfa Ystadegau
Gwladol yn defnyddio
eich data o'r cyfrifiad

Animeiddi
ad

Esboniad o'r ffordd y mae SYG yn
defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad

Mae'r cyfrifiad yn rhoi darlun o'r holl bobl
a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

https://youtu.be/sBqW2l
owFUc

Mae'r ystadegau yn helpu i gynllunio
gwasanaethau yn ein hardal, fel
🏥 gofal iechyd
🚌 trafnidiaeth
📚 addysg
🛍️ manwerthu

Animeiddiad Cyfrifiad
2021 | Beth sy'n
digwydd i'm
gwybodaeth o'r
cyfrifiad?

Animeiddi
ad

Esboniad o'r ffordd y mae SYG yn
prosesu gwybodaeth o'r cyfrifiad ac
yn ei throi'n ystadegau, o'r broses
gasglu i'r canlyniadau cyntaf.

Sut mae troi miliynau o ffurflenni'r
cyfrifiad yn ystadegau y gallwn ni gyd eu
defnyddio?

https://youtu.be/EsbNP
U6n5Bc

Dysgwch fwy am sut mae @ONS yn
defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad a
data eraill i helpu'r llywodraeth,
awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd
a sefydliadau eraill i gynllunio
gwasanaethau yn eich ardal chi
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Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau Dolen
cyfryngau cymdeithasol

Animeiddiad Cyfrifiad
2021 | Cynnwys
rhyngweithiol y gall
arbenigwyr ei
ddefnyddio i archwilio
canlyniadau'r cyfrifiad

Animeiddiad

Esboniad wedi'i animeiddio o
gynnwys rhyngweithiol y gall
arbenigwyr ei ddefnyddio i archwilio
canlyniadau'r cyfrifiad

Beth fydd @Cyfrifiad2021 yn ei ddangos
am eich ardal leol?

https://youtu.be/PUKPYkL
bEKA

Mae @ONS wedi cyhoeddi canlyniadau
cyntaf Cyfrifiad 2021 mewn ffyrdd sy’n
diwallu anghenion pawb, gan gynnwys
setiau data hyblyg a dangosfyrddau data.
Dechreuwch archwilio'r data

Animeiddiad Cyfrifiad
2021 | Cynnwys
rhyngweithiol y gallwch
chi ei ddefnyddio i
archwilio canlyniadau'r
cyfrifiad

Animeiddiad

Esboniad wedi'i animeiddio o
gynnwys rhyngweithiol y gallwch chi
ei ddefnyddio i archwilio
canlyniadau'r cyfrifiad

Ydych chi erioed wedi meddwl beth fydd
@Cyfrifiad2021 yn ei ddangos am eich
ardal leol?

https://youtu.be/X4l_ObfO
avI

Mae @ONS wedi cyhoeddi canlyniadau
cyntaf Cyfrifiad 2021 mewn ffyrdd sy’n
diwallu anghenion pawb, gan gynnwys
erthyglau a mapiau rhyngweithiol.

Archwiliwch y canlyniadau cyntaf am y
boblogaeth
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Cyfryngau cymdeithasol –
copi ac asedau

18

KPGOUT7b(w)

Bwriedir i'r clipiau cyfryngau cymdeithasol hyn gael eu defnyddio ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich
hun. Rydym wedi darparu copi ar gyfer postiad ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau cyfryngau
cymdeithasol

Dolen

Cyfrifiad 2021 | Beth
yw'r cyfrifiad?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro
beth yw'r cyfrifiad a
pham ei fod yn
bwysig i SYG.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael nawr.

https://youtu.be/htzXC_wv
lps

Cyfrifiad 2021 | Sut
y caiff data'r cyfrifiad
eu defnyddio?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro
sut y caiff data'r
cyfrifiad eu
defnyddio gan
SYG.

Mae @ONS yn egluro beth yw'r cyfrifiad a phwysigrwydd y
canlyniadau

Dysgwch fwy am y cyfrifiad https://cyfrifiad.gov.uk/straeony-cyfrifiad
Sut y bydd canlyniadau @Cyfrifiad2021 yn gwneud
gwahaniaeth i chi?

https://youtu.be/gp94Av6FwI

Mae @ONS yn egluro sut y gall gwybodaeth o'r cyfrifiad
helpu i gynllunio gwasanaethau lleol fel
🎓 lleoedd mewn ysgolion
🏥 ysbytai
🚘 ffyrdd
Mae'r canlyniadau cyntaf yma. Dysgwch fwy
https://cyfrifiad.gov.uk/
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Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau
cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Cyfrifiad 2021 | Beth
yw manteision y
cyfrifiad?

Clip ar gyfer
y cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro
manteision y cyfrifiad
rydym yn ei gynnal yn
SYG.

Bod o fudd i'r cyhoedd sydd wrth wraidd yr ystadegau a
gynhyrchwn o'r cyfrifiad, ac maent o fudd i bawb – SianElin Wyatt 💬

https://youtu.be/pozCZKSr
H-Q

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael nawr.
Dysgwch fwy am y canlyniadau
https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad

Cyfrifiad 2021 | Beth
sy'n wahanol am
Gyfrifiad 2021?

Clip ar gyfer
y cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro beth
sy'n wahanol am
Gyfrifiad 2021 a pham
mae hynny'n bwysig i
SYG.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael nawr.

https://youtu.be/ZoIiHiIjwF
w

Am y tro cyntaf, gofynnodd y cyfrifiad gwestiynau am y
canlynol
✅ gwasanaethu gyda Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig
✅ cyfeiriadedd rhywiol
✅ hunaniaeth o ran rhywedd
Dysgwch fwy https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad
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Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau
cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Cyfrifiad 2021 | Pryd y
caiff canlyniadau
Cyfrifiad 2021 eu
cyhoeddi?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro pryd
y caiff canlyniadau
Cyfrifiad 2021 eu
cyhoeddi gan SYG.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 wedi cael eu
cyhoeddi. Ond beth fydd yn dod nesaf?

https://youtu.be/2N5wCH8s98

Mae @ONS yn egluro ei chynlluniau ar gyfer cyflwyno
holl ganlyniadau'r cyfrifiad 💬
Dysgwch fwy https://cyfrifiad.gov.uk/canlyniadaucyfrifiad-2021

Cyfrifiad 2021 | Diolch
am gwblhau'r cyfrifiad

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Ein diolch am
gwblhau'r cyfrifiad.

Pan wnaethoch chi lenwi eich cyfrifiad, fe wnaethoch chi
chwarae rhan mewn adeiladu gwell darlun o’n cymuned.

https://youtu.be/Lb0cB
b7syv0

Diolch am gymryd rhan, mae canlyniadau cyntaf
@Cyfrifiad2021 nawr ar gael.
Gweler yr hyn y mae @ONS wedi’i gyhoeddi hyd yn hyn.
Census 2021 | Pam
mae data'r cyfrifiad
mor bwysig?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro pam
mae data'r cyfrifiad
mor bwysig i ni yn
SYG ac i bawb sy'n
defnyddio'r data.

Gyda chanlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 am y
boblogaeth yn cael eu cyhoeddi, @ONS sy’n egluro pam
mae'r rhifau hyn yn bwysig i ni.

https://youtu.be/q45KIAaYDY

Dysgwch fwy am yr hyn sy'n cael ei gyhoeddi a phryd
https://cyfrifiad.gov.uk/canlyniadau-cyfrifiad-2021
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Ased

Fformat

Disgrifiad

Copi ategol ar gyfer postiadau cyfryngau
cymdeithasol

Dolen

Cyfrifiad 2021 |
Beth fydd y
cyfrifiad yn ei
ddweud wrthym
am fywyd mewn
pandemig?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro
beth y gall SYG ac
eraill ei ddysgu o'r
profiad o gynnal
cyfrifiad mewn
pandemig.

Beth gall canlyniadau'r cyfrifiad ei ddweud wrthym am fywyd
mewn pandemig?

https://youtu.be/sWSfJ
MPjmI8

Mae @ONS yn egluro sut y bydd canlyniadau @Cyfrifiad 2021 yn
rhoi cipolwg ar y genedl yn ystod cyfnod o newid.
Dysgwch fwy am y cyfrifiad https://cyfrifiad.gov.uk/

Cyfrifiad 2021 |
Pryd y caiff
cofnodion
personol y
cyfrifiad eu
rhyddhau?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Cyfrifiad 2021 |
Sut rydych yn
gwneud yn siŵr
bod y data o
ansawdd uchel?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro
pryd y caiff
cofnodion personol
y cyfrifiad eu
rhyddhau.

Wyddech chi fod cofnodion y cyfrifiad yn cael eu cadw'n breifat
am 100 mlynedd?

https://youtu.be/Vkv3N
0zw4MY

Mae @ONS yn ymrwymedig i gadw ein gwybodaeth yn ddiogel🔒
Dysgwch fwy am ddiogelwch data a chanlyniadau'r cyfrifiad
https://cyfrifiad.gov.uk/cadw-eich-datan-ddiogel

Rydym yn egluro
sut y caiff data'r
cyfrifiad eu
prosesu gan SYG
er mwyn gwneud
yn siŵr bod y data
o ansawdd uchel.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael nawr.

https://youtu.be/MhxAd
yFh4io

Mae @ONS wedi cymryd camau pwysig i wneud yn siŵr bod yr
ystadegau o'r ansawdd gorau posibl.
Dysgwch fwy am sut mae'n cynhyrchu ystadegau sy'n bwysig i
bob un ohonom https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/ogasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad
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Cyfrifiad 2021 | A
yw fy nata
personol yn
ddiogel?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro sut
y caiff gwybodaeth
bersonol o'r cyfrifiad
ei chadw'n ddiogel yn
SYG.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 wedi cael eu
cyhoeddi.

https://youtu.be/DiB6xR
BRTB8

Bydd y rhifau yn helpu llywodraethau lleol ac asiantaethau
cyhoeddus i gynllunio, ond gallwch fod yn sicr na allwch byth
gael eich adnabod.
Dysgwch fwy am y cyfrifiad a diogelwch data
https://cyfrifiad.gov.uk/cadw-eich-datan-ddiogel

Cyfrifiad 2021 |
Sut rydych yn
osgoi dyblygu?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro'r
camau a gymerir gan
SYG i osgoi cyfrif
cartref fwy nag
unwaith.

Ni waeth sut y gwnaethoch chi gwblhau @Cyfrifiad2021, mae
eich atebion wedi helpu i lunio'r darlun diweddaraf o'n
poblogaeth.

https://youtu.be/IIHmXiQ
7ByA

Mae @ONS yn egluro sut mae'n gwneud yn siŵr bod yr
ystadegau yn gywir – hyd yn oed os gwnaeth unrhyw gartrefi
gwblhau'r ddau 📝💻
Dysgwch am yr hyn y gwnaethon nhw
https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/o-gasglu-i-gyhoeddigwybodaeth-y-cyfrifiad
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Cyfrifiad 2021 |
Sut rydych yn
gwneud yn siŵr
bod y data yn
gywir?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro'r
camau a gymerir gan
SYG i wneud yn siŵr
bod data'r cyfrifiad yn
gywir.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael nawr.

https://youtu.be/AYnyk7nFr
1w

Sut mae @ONS wedi gwneud yn siŵr eu bod yn gywir?
Mae'n egluro'r camau a gymerir i wneud yn siŵr bod yr
ystadegau yn gywir
Dysgwch fwy https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/ogasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad

Cyfrifiad 2021 |
Sut rydych yn
gwneud yn siŵr
bod yr
amcangyfrifon yn
gywir?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Cyfrifiad 2021 |
Beth am y bobl
na wnaethant
gwblhau'r
cyfrifiad?

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro'r
camau a gymerir gan
SYG i wneud yn siŵr
bod amcangyfrifon y
cyfrifiad yn gywir.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 yma.

https://youtu.be/bS77LbXuc
Mc

Mae @ONS wedi cymryd camau pwysig i wneud yn siŵr
bod ei hamcangyfrifon yn cynrychioli ein cymdeithas.
Dysgwch fwy https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/ogasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad

Rydym yn egluro'r
camau a gymerir gan
SYG i roi cyfrif am y
bobl na wnaethant
gwblhau eu cyfrifiad.

Mae'r amcangyfrifon cyntaf o'r boblogaeth o
@Cyfrifiad2021 wedi cael eu cyhoeddi.

https://youtu.be/3Hwd9rRxd
SQ

Mae @ONS yn egluro sut mae wedi rhoi cyfrif am y nifer
bach o bobl na wnaethant gwblhau'r cyfrifiad.
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Cyfrifiad 2021 | Caiff
data eu cadw'n
gyfrinachol

Clip ar gyfer y
cyfryngau
cymdeithasol

Rydym yn egluro'r camau a
gymerir gan SYG i gadw
data'r cyfrifiad yn
gyfrinachol.

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael
nawr.

https://youtu.be/lNhQFJeRJ
vc

Bydd y rhifau yn helpu llywodraethau lleol ac
asiantaethau cyhoeddus i gynllunio, ond gallwch
fod yn sicr na allwch byth gael eich adnabod.
Dysgwch fwy am y cyfrifiad a diogelwch data
https://cyfrifiad.gov.uk/cadw-eich-datan-ddiogel
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Cyfrifiad 2021 | Pam mae'r
rhifau yn bwysig

Fideo

Mae canlyniadau cyntaf @Cyfrifiad2021 ar gael nawr.

https://youtu.be/yM_bKCMorY

Mae enillwyr
cystadleuaeth rhaglen
addysg Gadewch i ni
Gyfrif! SYG yn egluro pam
mae rhifau Cyfrifiad 2021
yn bwysig.

Rhannodd plant Ysgol Gynradd Tonyrefail yr hyn y
maent yn ei wybod am y cyfrifiad a pham mae'r
canlyniadau o bwys iddynt.
Dysgwch fwy am ganlyniadau'r cyfrifiad gan @ONS
https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad

Cyfrifiad 2021 | Faint o
bobl oedd yn siarad
Cymraeg yn 2011?

Fideo

Mae disgyblion a
gymerodd ran yn rhaglen
addysg Gadewch i ni
Gyfrif! Cyfrifiad 2021 yn
dyfalu faint o bobl oedd yn
siarad Cymraeg ar ôl
Cyfrifiad 2011.

Wyddech chi faint o siaradwyr Cymraeg oedd yng
Nghyfrifiad 2011?

https://youtu.be/N8kpxpDJ
VIg

Gofynnodd @ONS i enillwyr cystadleuaeth ysgolion
#GadewchINiGyfrif i weld beth roedden nhw'n ei
feddwl.
Dysgwch fwy am y cyfrifiad https://cyfrifiad.gov.uk/
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Cyfrifiad 2021 | Pa ganran o
gartrefi â rhywun yn byw
ynddynt gymerodd ran yng
Nghyfrifiad 2021?

Mae disgyblion a
gymerodd ran yn rhaglen
addysg Gadewch i ni
Gyfrif! Cyfrifiad 2021 yn
dyfalu pa ganran o bobl
gymerodd ran yn y
cyfrifiad.

Pe baech yn dyfalu, a fyddai eich ateb yn well
neu'n waeth nag ateb plentyn ysgol gynradd?

https://youtu.be/BqgKC_pUC78

Gofynnodd @ONS i enillwyr cystadleuaeth
#GadewchINiGyfrif pa ganran o gartrefi gymerodd
ran #Cyfrifiad2021.

Dysgwch fwy am y cyfrifiad https://cyfrifiad.gov.uk/
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Cysylltu â ni
Cysylltwch â ni os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y pecyn cymorth hwn: 

Cyfeiriad e-bost ar gyfer partneriaid
cymunedol: outreach.engagement.community@ons.gov.uk
Cyfeiriad e-bost ar gyfer partneriaid awdurdod lleol: 2021Census.LA.Liaison@ons.gov.uk
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