
Mae'n amser i chi lenwi 
ffurflen y cyfrifiad

Mae'r daflen yma yn dweud 
wrthych chi am y cyfrifiad a sut 
i lenwi'r ffurflen.

ILER2B



1

Beth yw'r cyfrifiad?

Bob 10 mlynedd rydym ni'n casglu 
gwybodaeth am bawb yng Nghymru a 
Lloegr.

Rydym ni'n gwneud hyn drwy ofyn rhai 
cwestiynau am y canlynol:

• chi 

• ble rydych chi'n byw

• ble rydych chi'n gweithio

Cyfrifiad yw'r enw ar hyn.

Mae eich atebion chi yn bwysig iawn.

Bydd yn dweud wrthym ni faint o bobl 
sy'n byw yng Nghymru a Lloegr ac 
ychydig amdanyn nhw.
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Mae eich atebion chi yn helpu 
sefydliadau i benderfynu ar y ffordd 
orau o redeg gwasanaethau yn eich 
cymuned.

Gwasanaethau fel:

• ysbytai

 
• gwasanaethau cyngor sy'n eich   
  helpu chi a'r ardal ble rydych 
  chi'n byw

 • yr heddlu 

 

• ysgolion

Bydd y cyfrifiad nesaf yn digwydd 
ddydd Sul 21 Mawrth 2021. 

Ysbyty
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Pwy ddylai lenwi ffurflen 
y cyfrifiad

Mae angen i bawb lenwi ffurflen  
y cyfrifiad.

Gall 1 person yn eich tŷ ei llenwi hi ar 
ran pawb neu gallwch chi ei llenwi  
hi eich hun.

Os bydd 1 person yn ei llenwi hi ar ran 
pawb, rhaid i'r person hwnnw fod  
naill ai:

• yn byw yno ac yn berchen hi ar  
  y cartref neu'n talu'r rhent 

 

• yn byw yno ac yn talu'r biliau   
  Pethau fel y bil nwy, trydan a dŵr

• yn weithiwr cymorth neu'n ofalwr   
  sy'n cael ei dalu i bobl sy'n byw 
  yn y tŷ 
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Beth sydd angen i chi ei 
wneud

Byddwch chi'n cael llythyr drwy'r post.

Unwaith y byddwch chi wedi cael 
y llythyr, byddwch chi'n gallu llenwi 
ffurflen y cyfrifiad.

Byddwn ni'n gofyn i chi ddweud wrthym 
ni pwy sy'n aros yn eich cartref chi ar 
ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Dylech chi gynnwys pobl sy'n byw yno 
fel arfer, hyd yn oed os byddan nhw i 
ffwrdd o'r cartref ar y diwrnod hwnnw.

Os bydd rhywun yn aros dros nos, 
gallwch chi ei ychwanegu fel ymwelydd.
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Pwysig

Mae'r gyfraith yn dweud bod rhaid i chi 
lenwi ffurflen y cyfrifiad.

Os na fyddwch chi'n ei llenwi hi, efallai  
y bydd rhaid i chi dalu dirwy.

Gall y ddirwy fod hyd at £1000.
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Sut i lenwi ffurflen 
y cyfrifiad

Gallwch chi lenwi'r ffurflen ar lein neu 
gallwch chi lenwi ffurflen bapur.

Bydd angen i chi ein ffonio ni os hoffech 
chi gael ffurflen bapur.

Ffôn
0800 169 2021
Gallwch chi ein ffonio ni am ddim.

Byddwch chi'n cael llythyr â chod arno. 
Dyma eich cod mynediad.

Bydd angen y cod yma arnoch chi i 
lenwi ffurflen y cyfrifiad. Dylech chi 
ei gadw'n ddiogel a dylech chi ond ei 
rannu â phobl rydych chi'n ymddiried 
ynddyn nhw.

Ddeiliad y Cartref  
<Address_Line1> 
<Address_Line2> 
<Address_Line3> 
<Town_Name> 
<Postcode>

Os oes angen help arnoch, 
ewch i www.cyfrifiad.gov.uk 
neu ffoniwch ni am ddim ar 
0800 169 2021 
Rhif cyfeirnod: 
1234 1234 12

Dylai gymryd tua 10 munud fesul unigolyn i gwblhau'r cyfrifiad. Mae pob cyfrifiad 
a gaiff ei gwblhau ar lein yn arbed papur ac arian i'r trethdalwr.

Darllenwch y daflen amgaeedig i gael gwybod sut i gael help i gwblhau eich 
cyfrifiad. Gallwch chi ofyn am ffurflen bapur yn www.cyfrifiad.gov.uk neu drwy 
ffonio 0800 169 2021.

Diolch

Yr Athro Syr Ian Diamond – Ystadegydd Gwladol 

Darllenwch y llythyr hwn sy'n cynnwys cod mynediad eich cartref. 

Ewch i www.cyfrifiad.gov.uk, dewiswch "Dechrau'r cyfrifiad"  
a rhowch god mynediad eich cartref: 

1 A 2 B  C 3 D 4  E 5 F 6  G 7 H 9
Atebwch y cwestiynau a chyflwynwch yr holiadur pan  
fyddwch chi wedi gorffen.

1

2

3

Sut i gwblhau eich cyfrifiad

   Mae eich atebion yn cael eu diogelu gan y gyfraith a chânt eu cadw'n gyfrinachol.

Cyflwyno

Annwyl Ddeiliad y Cartref 

Mae angen eich help chi arnom ni gyda'r cyfrifiad, sy’n casglu gwybodaeth hanfodol  
er mwyn helpu i gynllunio gwasanaethau fel trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.  
Dylai pob cartref gwblhau'r cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021, neu cyn gynted  
â phosibl ar ôl y dyddiad hwnnw.

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith neu gallech gael dirwy o hyd at £1,000.

www.cyfrifiad.gov.uk

ICL2B
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Sut i lenwi ffurflen  
y cyfrifiad ar lein

Ewch i'r wefan yma
www.cyfrifiad.gov.uk  

Teipiwch eich cod mynediad yn y bocs.

Atebwch gwestiynau'r cyfrifiad. 
Dydy'r cwestiynau ddim mewn fformat 
hawdd ei ddeall.

Does dim rhaid i chi ateb yr holl 
gwestiynau ar yr un pryd.
 

http://www.cyfrifiad.gov.uk
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Gallwch chi gadw eich atebion a'u 
gorffen nhw yn nes ymlaen neu wneud 
ychydig bach ar y tro.

Pan fyddwch chi wedi ateb yr holl 
gwestiynau, cliciwch ar y botwm 
cyflwyno.

Help i lenwi ffurflen y 
cyfrifiad

Os bydd angen help arnoch chi  
i lenwi'r ffurflen:

 

• gofynnwch i rywun rydych chi'n    
  ymddiried ynddo i'ch helpu chi

 

 
• ewch i un o'n Canolfannau 
  Cymorth y Cyfrifiad lleol
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Ffoniwch ni i gael gwybod ble mae  
eich canolfan gymorth agosaf.

Ffôn
0800 169 2021
Gallwch chi ein ffonio ni am ddim.

Bydd staff yn y ganolfan gymorth yn 
eich helpu chi:

• os dydych chi ddim yn teimlo'n    
  hyderus yn llenwi'r ffurflen ar lein

 

   • os does gennych chi ddim     
  cyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar

 
 • os bydd angen help arnoch chi i   
  lenwi'r ffurflen bapur
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Cysylltu â ni

Os bydd gennych chi unrhyw 
gwestiynau neu os bydd angen help 
arnoch chi, cysylltwch â ni.

Ewch i'n gwefan yn
www.cyfrifiad.gov.uk 

Ffoniwch ni
0800 169 2021
Gallwch chi ein ffonio ni am ddim.

Os oes gennych chi broblem clyw, 
gallwch chi ddefnyddio ein 
gwasanaeth Text Relay
(18001) 0800 169 2021
Gallwch chi ein ffonio ni am ddim.

Os bydd angen gwybodaeth arnoch chi 
mewn iaith arall, ffoniwch
0800 587 2021
Gallwch chi ein ffonio ni am ddim.

English

http://www.cyfrifiad.gov.uk 


Sut byddwn ni'n gofalu am 
y wybodaeth y byddwch 
chi'n ei rhoi i ni

Byddwn ni'n cadw unrhyw wybodaeth 
bersonol y byddwch chi'n ei rhoi i ni  
yn gyfrinachol ac yn ddiogel am  
100 mlynedd.

Mae hyn yn golygu na fyddwn ni'n ei 
rhannu â neb arall.

Edrychwch ar ein gwefan i weld sut 
rydym ni'n gofalu am wybodaeth 
bersonol.

Gwefan
www.cyfrifiad.gov.uk/preifatrwydd

CYFRINACHOL

http://www.cyfrifiad.gov.uk/preifatrwydd

