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Eich Canllaw i Gyfrifiad 2021

Pecyn Cymorth i Bartneriaid
Chwefror 2021



Gwybodaeth Gefndir

• Trosolwg o'r cyfrifiad

• Diben y pecyn cymorth

• Trosolwg o amserlen yr 

ymgyrch

Ymgyrch Genedlaethol:

• Gwybodaeth gefndir

• Negeseuon yr ymgyrch

• Asedau'r Ymgyrch 

Genedlaethol

Cysylltiadau Cyhoeddus:

• Yr hyn rydych wedi'i gael hyd 

yma

• Yr hyn y mae angen i chi ei 

gael o hyd

• Ymgyrch troi'n borffor

Y Cyfryngau Cymdeithasol:

• Gwybodaeth gefndir

• Negeseuon yr ymgyrch

• Asedau cymdeithasol
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Gwaith Allgymorth Cymunedol:

• Gwybodaeth gefndir

• Negeseuon yr ymgyrch

• Asedau

Cadw mewn cysylltiad

• Manylion cyswllt
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Gwybodaeth Gefndir
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Mae'r cyfrifiad i bawb. Unwaith bob 10 mlynedd, mae'n helpu 

i greu'r darlun mwyaf cyflawn o Gymru a Lloegr. Mae'r 

boblogaeth gyfan yn cael y cyfle i ddarparu'r wybodaeth sy'n 

sicrhau bod pob cymuned yn cael ei chynrychioli wrth wneud 

penderfyniadau am gyllid a gwasanaethau.

Drwy weithio gyda chi, gallwn wneud yn siŵr bod pawb yn 

cael ei ysbrydoli i gwblhau'r cyfrifiad a bod ganddo'r holl 

wybodaeth a chefnogaeth sydd eu hangen arno i'w gwblhau.



Bydd y pecyn cymorth hwn yn eich tywys drwy ymgyrch Cyfrifiad 2021. Mae'n cynnwys popeth y 

mae angen i chi ei wybod am yr ymgyrch genedlaethol, cysylltiadau cyhoeddus, ymgyrchoedd ar y 

cyfryngau cymdeithasol a gwaith allgymorth cymunedol, ac mae'n cynnwys yr asedau sydd eu 

hangen i annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad ac i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau cymorth sydd 

ar gael.

Rydym wedi strwythuro'r pecyn cymorth hwn ar sail prif elfennau ymgyrch Cyfrifiad 2021, gyda 

gwybodaeth gefndir, asedau a chanllawiau defnydd ar gyfer pob rhan o'r ymgyrch. Mae hyn yn 

golygu y gallwch ganolbwyntio ar yr adran sy'n diwallu anghenion eich sefydliad orau.
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Ymgyrch Genedlaethol
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Ymgyrch Genedlaethol

Nod Ymgyrch Hysbysebu Genedlaethol Cyfrifiad 2021 yw:

• Sicrhau bod pawb yn ymwybodol o'r cyfrifiad ac yn ei ddeall

• Goresgyn rhwystrau cyffredin i'w gwblhau

• Cynyddu cyfraddau cwblhau'r cyfrifiad

Gwnawn hyn drwy ddangos pobl o wahanol gymunedau yn y lleoliadau 

sy'n bwysig iddynt, yn sefyll yn llawn balchder o flaen cefndir porffor. 

Felly, dangosir a chynrychiolir pobl go iawn wrth iddynt siarad am 

wasanaethau sy'n bwysig iddyn nhw ac y mae'r cyfrifiad yn eu llywio.
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Negeseuon yr Ymgyrch



Sut i ddefnyddio negeseuon yr ymgyrch

Bwriedir i negeseuon yr ymgyrch genedlaethol apelio i ystod eang o bobl, o bob oedran, ledled Cymru 

a Lloegr. Gwneir hyn mewn 2 ffordd sylfaenol:

1. Cymell pobl ar lawr gwlad i gwblhau'r cyfrifiad. E.e. Gwneir penderfyniadau am y gwasanaethau 

sydd eu hangen ar eich cymuned chi gan ddefnyddio'r cyfrifiad. Drwy ei gwblhau, rydych yn helpu i 

gefnogi pethau fel tai fforddiadwy.

2. Mynd i'r afael â rhwystrau i'w gwblhau. E.e. Bydd y wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi yn y 

cyfrifiad yn cael ei chadw'n ddiogel ac yn gyfrinachol o dan y gyfraith.

Mae amseru'r negeseuon hyn yn hanfodol i'r ymgyrch. Ar y sleidiau nesaf dangosir y daith o ran 

rhannu negeseuon, sydd i gyd yn y pen draw yn annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad, a'r negeseuon 

amrywiol a ddefnyddir drwy gydol yr ymgyrch, ynghyd â'r dyddiadau perthnasol. Dim ond ar y 

dyddiadau bwriadedig a restrir ar y sleidiau nesaf y dylid defnyddio deunyddiau'r ymgyrch.
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"Mae'r cyfrifiad yma.

Mae'n llywio 

penderfyniadau am 

wasanaethau sy'n 

bwysig i fy 

nghymuned i"

"Does dim byd yn fy 

atal i

rhag cwblhau'r 

cyfrifiad"

"Mae'n amser 

cwblhau'r 

cyfrifiad"

"Mae'r cyfrifiad yn 

berthnasol i mi ac yn 

bwysig i fy mywyd"

Cwblhau'r cyfrifiad

Rhesymeg Negeseuon
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CYHOEDDI

Mae'r cyfrifiad yma. 

Mae'n llywio penderfyniadau am wasanaethau sy'n 

bwysig i fy nghymuned i

BWRW ATI

Mae'r cyfrifiad yn berthnasol i mi ac yn 

bwysig i fy mywyd

Does dim byd yn eich atal chi 

rhag cwblhau'r cyfrifiad

N
e
ge
se
u
o
n

C
ym

ry
d

Ta
sg

Pob oedolyn Rhannau Penodol Rhannau Penodol

Ta
rg
e
d

Mae creu cartref yn cyfrif, Mae 

canfod lle i'w alw'n gartref yn 

cyfrif

(Tai x2)

Mae busnes lleol yn cyfrif

(Economi 

(Busnes/Entrepreneuriaeth))

Mae ein gofal iechyd yn cyfrif

(Gofal iechyd)

Mae ein gwasanaethau yn cyfrif

(Trafnidiaeth)

Mae cael rhywle i ddal i fyny yn 

cyfrif

(Ardal leol)

Mae mwynhau gorffen yn cyfrif

(Amser)

Mae diogelu ein hatebion yn cyfrif

(Diogelwch data)

Mae parchu ein preifatrwydd yn cyfrif

(Adnabod)

Mae cyflawni yn cyfrif

(Cyfeirio)

12 Chwe – 22 Chwe 22 Chwe – 22 Maw

Mae ein hamgylchedd yn cyfrif

(Amgylchedd)

Mae llywio gyrfaoedd yn cyfrif

(Economi (Sgiliau/Hyfforddiant))

Mae ein hysgolion lleol yn cyfrif

(Addysg)

Mae ein gweithwyr allweddol yn cyfrif 

(Gofal iechyd)

Mae ein cymuned yn cyfrif

(Cymuned Leol)

GWEITHREDU NAWR

Mae'n amser cwblhau'r cyfrifiad

Mae gan bawb gyfrifoldeb i gwblhau'r cyfrifiad

X diwrnod tan Diwrnod y Cyfrifiad

Mae Diwrnod y Cyfrifiad wedi cyrraedd

Helpwch ffrind neu aelod o'r teulu

Rhaid cwblhau'r cyfrifiad o dan y gyfraith

Llai o Barodrwydd i'w Gwblhau

1 Mawrth – Diwedd Ebrill
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Asedau'r Ymgyrch 

Genedlaethol



Asedau'r Ymgyrch Genedlaethol

Yn yr adran hon rydym wedi cynnwys yr asedau sydd ar gael i chi, manylion am y fformatau a'r ieithoedd 

sydd ar gael, a sianeli/defnydd a argymhellir. Mae'r rhain yn cynnwys teledu a radio, OOH, ac asedau 

cymdeithasol a digidol.

Bydd yr holl asedau a nodir ar gael o fis Chwefror ac yn cael eu defnyddio rhwng mis Chwefror a mis Ebrill. 

Bydd asedau Cyhoeddi a Bwrw Ati ar gael o ganol Chwefror a bydd asedau Gweithredu Nawr ar gael o 

ddiwedd Chwefror. 

Mae'r asedau hyn ar gael o wefan y cyfrifiad. Cliciwch ar y DDOLEN hon a defnyddiwch yr hidlydd 

ar y chwith i gael gafael ar y ffeiliau perthnasol a'u lawrlwytho.

Gallwn hefyd addasu asedau ar gais.Cysylltwch â thîm yr ymgyrch ar census.campaign@ons.gov.uk i 

wneud hynny.
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Mae'r asedau sydd wedi'u datblygu yma yn 

seiliedig ar Gynllun Cyfryngau Cenedlaethol a 

Delir sy'n cynnwys sianelau fel:

• Teledu

• Hysbysfyrddau

• Y Wasg

• Cyfryngau Digidol (Baneri, Sain, Fideo Ar Alw, 

Cyfryngau Cymdeithasol)
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ASED FFORMATAU IEITHOEDD DEFNYDD Dolen ar gael?

Ffilm brand 60/ 30/ 

15 eiliad

MP4 • Saesneg 

• Cymraeg

• Ar gyfer y teledu, fideo ar alw, y cyfryngau 

cymdeithasol a fideo ar-lein arall

• Chwaraeir gwahanol fersiynau yn dibynnu ar y 

dyddiad y defnyddir yr ased

Saesneg: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=C7

qcMa9yUS4

Cymraeg:

https://youtu.be/ZT

Y3PSYk9Bo

golygu

cymdeithasol –

Saesneg: 

https://youtu.be/D

WxI7Vr1nac

Cymraeg: 

https://youtu.be/Gui

A61DF7Kw

Posteri OOH 

Argraffedig/ Digidol 

Mawr

Ffeiliau 

delweddau

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• Defnyddio ar hysbysfyrddau

• Creatives amrywiol ar gael yn dibynnu ar y dyddiad 

y defnyddir yr ased, neges ofynnol (yn unol â'r 

matrics negeseuon ar y sleid flaenorol) a maint y 

fformat

W/C 1/3
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https://www.youtube.com/watch?v=C7qcMa9yUS4
https://www.youtube.com/watch?v=C7qcMa9yUS4
https://youtu.be/ZTY3PSYk9Bo
https://youtu.be/DWxI7Vr1nac
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ASED FFORMATAU IEITHOEDD DEFNYDD Dolen ar gael?

Hysbysebion yn y 

Wasg

Ffeiliau 

delweddau

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• Defnyddio mewn hysbysebion papur newydd

• Creatives amrywiol ar gael yn dibynnu ar y 

dyddiad y defnyddir yr ased, neges ofynnol (yn 

unol â'r matrics negeseuon ar y sleid flaenorol) 

a maint y fformat

W/C 01/03

Baneri Digidol Delwedd/ ffeiliau 

HTML

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• Defnyddio fel rhan o sgrin raglennol

• Creatives amrywiol ar gael yn dibynnu ar y 

dyddiad y defnyddir yr ased, neges ofynnol (yn 

unol â'r matrics negeseuon ar y sleid flaenorol) 

a maint y fformat

W/C 01/03

Postiadau ar y 

Cyfryngau 

Cymdeithasol

JPEG

1:1, 16:9, 9:16

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• Creatives amrywiol ar gael yn dibynnu ar y 

dyddiad y defnyddir yr ased, neges ofynnol (yn 

unol â'r matrics negeseuon ar y sleid flaenorol) 

a maint y fformat

W/C 01/03
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Fformat: Ffeiliau Fideo (60”, 30”, 15”), 16:9

Sianel: Teledu, Fideo ar Alw, Cyfryngau Cymdeithasol, 

Fideo Ar-lein Arall

Ieithoedd:

• Saesneg (acen Gymraeg a Saesneg)

• Cymraeg (dwyieithog)

Negeseuon: Bydd y ffilm yn aros yr un peth ond bydd y 

copi yn y ffrâm olaf yn newid ar gyfer pob cam:

• Cyhoeddi: Diwrnod y Cyfrifiad yw 21 Mawrth. 

Cewch fwy o wybodaeth yn y post.

• Bwrw ati: Diwrnod y Cyfrifiad yw 21 Mawrth. 

Gallwch gwblhau eich un chi cyn gynted ag y 

byddwch yn cael eich llythyr.

• Gweithredu Nawr: Diwrnod y cyfrifiad oedd 21 

Mawrth. Os nad ydych wedi cwblhau eich un chi, 

ewch i cyfrifiad.gov.uk i ddysgu sut.
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Fformat: Ffeiliau Delweddau, 6$, 48$, Fformat Mawr

Arddangosiadau ac XL

Sianel: Print/ Digidol

Negeseuon:

• Mae ysgolion lleol yn cyfrif

• Mae ein hamgylchedd yn cyfrif

• Mae ein cymuned yn cyfrif

• Mae busnes lleol yn cyfrif

• Mae ein gofal iechyd yn cyfrif

• Mae'n ymwneud â chael rhywle i ddal i fyny

• Mae ein gwasanaethau yn cyfrif

• Mae gan bawb gyfrifoldeb i gwblhau'r cyfrifiad

• Nesáu at ddiwrnod y cyfrifiad

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)
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Fformat: Ffeiliau Delweddau (manylebau isod)

Sianel: Print

Negeseuon:

• Mae ein cymuned yn cyfrif

• Mae llywio gyrfaoedd yn cyfrif

• Mae ein gweithwyr allweddol yn cyfrif

• Mae mwynhau gorffen yn cyfrif

• Mae diogelu ein hatebion yn cyfrif

• Mae cael help yn cyfrif

Defnydd:

• Defnyddio mewn amrywiaeth o feintiau gan gynwys 

Tudalennau Llawn, 25x4, Battenburg, Stribedi Tudalen 

Flaen a Dwy Dudalen Ochr wrth Ochr

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)
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Fformat: Delwedd/ Ffeiliau HTML (manylebau isod)

Sianel: Digidol

Negeseuon:

• Mae ein cymuned yn cyfrif

• Mae llywio gyrfaoedd yn cyfrif

• Mae ein gweithwyr allweddol yn cyfrif

• Mae mwynhau gorffen yn cyfrif

• Mae diogelu ein hatebion yn cyfrif

• Mae parchu ein preifatrwydd yn cyfrif

• Mae gan bawb gyfrifoldeb i gwblhau'r cyfrifiad

• Nesáu at Ddiwrnod y Cyfrifiad

• Helpu aelod o'r teulu neu ffrind 

• Rhaid cwblhau'r cyfrifiad o dan y gyfraith

Defnydd:

• Defnyddio mewn amrywiaeth o feintiau gan gynnwys IAB Safonol ac 

Arddangos Uniongyrchol

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)
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Fformat: Ffeiliau Delweddau (manylebau isod)

Sianel: Digidol

Negeseuon:

• Mae canfod lle i'w alw'n gartref yn cyfrif/ Mae creu cartref yn cyfrif 

• Mae busnes lleol yn cyfrif

• Mae ysgolion lleol yn cyfrif

• Mae ein gofal iechyd yn cyfrif

• Mae'n ymwneud â chael rhywle i ddal i fyny

• Mae ein gwasanaethau yn cyfrif

• Mae gan bawb gyfrifoldeb i gwblhau'r cyfrifiad

• Nesáu at ddiwrnod y cyfrifiad

• Helpu aelod o'r teulu neu ffrind 

• Rhaid cwblhau'r cyfrifiad o dan y gyfraith

Defnydd:

• Defnyddio ar Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat. 

• Fformatau sydd wedi'u creu 1:1, 16:9, 9:16

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg 
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Cysylltiadau Cyhoeddus



Defnyddio hunaniaeth weledol brand porffor y cyfrifiad i ddathlu'r 

bobl sydd bwysicaf yn ein cymunedau.

Gan ddefnyddio cynllun hanfodol Brydeinig ac eiconig 'Placiau Glas' 

English Heritage fel ysbrydoliaeth, rydym am dalu teyrnged i 22 o arwyr 

anhysbys sydd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol ledled y DU.

Daw ein hymgeiswyr o bob cefndir, ddoe a heddiw – gan roi cyfle i ni 

anrhydeddu pobl wedi iddynt farw, yn ogystal ag arwyr lleol presennol. 

Bydd modd enwebu ystod eang o bobl a gallant gynnwys; nyrs sydd 

wedi bod yn gweithio yn y GIG ers degawdau, cyn-filwr lleol sy'n 

gwirfoddoli yn y ganolfan gymunedol, neu athrawes sy'n ysbrydoli ei 

myfyrwyr – gyda detholiad sy'n cynrychioli ardaloedd ledled y DU a'r 

amrywiaeth y mae'r cyfrifiad yn ei chyfleu. 
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Bydd rhai partneriaid eisoes wedi cael pecynnau'r cyfryngau yn ymwneud â'r cyfrifiad a'n 

hymgyrchoedd cysylltiedig, fel Placiau Porffor. Mae hyn yn cynnwys datganiadau i'r wasg 

enghreifftiol a gwybodaeth i'w rhannu â'ch cyfryngau lleol, yn eu hysbysu a'u haddysgu 

am rôl y cyfrifiad, ac yn darparu gwybodaeth hanfodol.

Os nad ydych wedi cael pecyn o'r fath neu os ydych wedi'i golli, cysylltwch â 

glenn.garrett@ons.gov.uk neu maggie.morgan@ons.gov.uk
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• Rydym yn annog adeiladau o bwys i droi eu 

goleuadau ymlaen am gyfnod byr ddydd Llun 15 

Mawrth. Bydd hyn yn creu gwledd i'r llygaid ac yn 

tanlinellu pwysigrwydd y cyfrifiad i bawb.

• Bydd hyn hefyd yn ein galluogi i dynnu lluniau i'w 

rhannu â'r cyfryngau. Byddwn yn rhoi gwybod i'r 

adeiladau dan sylw ymlaen llaw.

• Gofynnwn i bob adeilad sydd am gymryd rhan 

oleuo i fyny gyda'i gilydd am 20:21 ar 19 Mawrth 

2021 a pharhau i oleuo i fyny (bob nos) tan ac ar 

21 Mawrth 2021 (Diwrnod y Cyfrifiad)
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Os bydd adeilad yn eich ardal yn ymuno ag ymgyrch 'troi'n borffor', rydym wedi llunio datganiad i'r 

wasg enghreifftiol i'w rannu â'ch partneriaid cyfryngau a'r cyfryngau a berchenogir lleol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â glenn.garrett@ons.gov.uk neu 

censuspressoffice@mcsaatchi.com
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Os bydd un o enillwyr yr ymgyrch placiau porffor yn eich ardal, byddwch yn cael datganiad i'r wasg 

enghreifftiol i'w rannu â'r cyfryngau lleol, a'i rannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun.

Rydym wedi llunio datganiad i'r wasg enghreifftiol yn ymwneud ag ymgyrch 'Troi'n Borffor', a 

gynhelir ddechrau mis Mawrth. Peidiwch â rhannu'r datganiad i'r wasg hwn hyd nes y cewch 

gyfarwyddiadau pellach.

Os oes gennych adeilad lleol eiconig yn eich ardal y gellir ei oleuo'n borffor fel rhan o'n hymgyrch, 

cysylltwch â glenn.garrett@ons.gov.uk
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Y Cyfryngau 

Cymdeithasol
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Asedau'r Ymgyrch



Bydd yr holl asedau a gaiff eu creu ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol yn cael eu darparu mewn fformatau sy'n addas ar gyfer Facebook, 

Instagram a Twitter gyda chopi cysylltiedig. Defnyddiwch yr asedau hyn ar eich holl sianeli cymdeithasol, o nawr tan i ni anfon cynnwys 

pellach wedi'i ddiweddaru atoch yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Y set gyntaf o asedau'r ymgyrch yw 'Pecyn Partneriaid 1' ac maent wedi'u cynllunio i gyflwyno ac egluro'r cyfrifiad. Maent hefyd yn ateb rhai 

cwestiynau am ddiogelwch data ac yn egluro buddiannau cymryd rhan. Maent ar gael yn Gymraeg a Saesneg, a’r 28 o ieithoedd 

ychwanegol ar y dudalen nesaf.

Mae fersiynau JPEG o'r asedau ar gael i'w lawrlwytho o wefan Cyfrifiad 2021 drwy'r DDOLEN hon. Dewiswch yr asedau cyfryngau 

cymdeithasol yn y ddewislen ar y chwith, ac yna lawrlwythwch y pecynnau perthnasol o'r asedau.

Am fersiynau iaith, cysylltwch â thîm yr ymgyrchoedd trwy census.campaign@ons.gov.uk
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1. Arabeg – cymunedau Arabaidd

2. Ffrangeg – cymunedau Du Affricanaidd ac Arabaidd

3. Bengaleg – cymuned Fangladeshaidd

4. Mandarin – cymuned Tsieineaidd

5. Cantoneg – cymuned Tsieineaidd

6. Rwmaneg – cymuned Dwyrain Ewrop

7. Lithwaneg – cymuned Dwyrain Ewrop

8. Latfieg – cymuned Dwyrain Ewrop

9. Slofacieg – cymuned Dwyrain Ewrop

10. Tsieceg – cymuned Dwyrain Ewrop 

11. Hwngareg – cymuned Dwyrain Ewrop 

12. Bwlgareg – cymuned Dwyrain Ewrop 

13. Pwyleg – cymuned Bwylaidd

14. Romani – cymuned Roma

15. Pwnjabeg – cymunedau Indiaidd a Phacistanaidd

16. Gwjarati – cymuned Indiaidd

17. Hindi – cymuned Indiaidd

18. Nepaleg – cymunedau Nepalaidd

19. Iddew-Almaeneg – cymuned Iddewig Dra Uniongred

20. Hebraeg – cymuned Iddewig Dra Uniongred

21. Wrdw – cymuned Bacistanaidd

22. Somalieg – cymuned Somalaidd

23. Sbaeneg – cymuned America Ladin

24. Portiwgaleg – cymuned America Ladin

25. Cwrdeg – cymuned Gwrdaidd 

26. Tamileg – cymuned Sri Lancaidd 

27. Fietnameg – cymuned Fietnamaidd 

28. Tyrceg – cymuned Dwrcaidd 
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Fformat: Statig 1:1 (Facebook ac Instagram), 16:9 

(Twitter) – gall y ddelwedd gyntaf gael ei defnyddio fel 

ased ar ei ben ei hun

Sianel: Cymdeithasol (Facebook, Instagram, Twitter)

Neges: Codi ymwybyddiaeth o beth yw'r cyfrifiad

Defnydd: Sianeli cymdeithasol 

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg

• 28 o ieithoedd



Copi:

Facebook / Instagram:

Caiff y cyfrifiad ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth. 

Drwy gwblhau'r cyfrifiad, byddwch chi'n helpu i lywio eich 

cymuned am y 10 mlynedd nesaf. 

Dysgwch fwy yn www.cyfrifiad.gov.uk 

[opsiwn i dagio @cyfrifiad2021]

Twitter:

Caiff @Cyfrifiad2021 ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Drwy gwblhau'r cyfrifiad, byddwch chi'n helpu i lywio eich 

cymuned am y 10 mlynedd nesaf.

Am ragor o wybodaeth ewch i cyfrifiad.gov.uk

https://cyfrifiad.gov.uk/


Fformat: Statig 1:1 (Facebook ac Instagram), 16:9 

(Twitter) fel ased ar ei ben ei hun)

Sianel: Cymdeithasol (Facebook, Instagram, Twitter)

Neges: Pryd mae'r cyfrifiad yn dod

Defnydd: Sianeli cymdeithasol 

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg

• 28 o ieithoedd



Copi:

Facebook / Instagram:

Mae'r cyfrifiad i bawb. 

Mae'r arolwg unigryw hwn, sy'n digwydd bob 10 mlynedd, yn rhoi cipolwg i ni ar 

yr holl bobl yng Nghymru a Lloegr.

Mae'n dweud wrthym beth sydd ei angen arnom ni, gan helpu i lywio 

penderfyniadau am wasanaethau, fel gofal iechyd. 

Dysgwch fwy yn www.cyfrifiad.gov.uk 

[opsiwn i dagio @Cyfrifiad2021]

Twitter: 

Arolwg unigryw sy'n digwydd bob 10 mlynedd yng Nghymru a Lloegr yw 

@Cyfrifiad2021.

Mae'n dweud wrthym beth sydd ei angen arnoch chi, gan helpu i lywio 

penderfyniadau am wasanaethau, fel gofal iechyd. 

Am ragor o wybodaeth ewch i cyfrifiad.gov.uk

https://cyfrifiad.gov.uk/


Fformat: Statig 1:1 (Facebook ac Instagram), 16:9 

(Twitter) fel ased ar ei ben ei hun)

Sianel: Cymdeithasol (Facebook, Instagram, Twitter)

Neges: Data a diogelwch

Defnydd: Sianeli cymdeithasol 

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg

• ieithoedd



Copi:

Facebook / Instagram:

Caiff eich gwybodaeth yn y cyfrifiad ei diogelu gan y gyfraith. 

A dweud y gwir, mae'n drosedd i unrhyw un rannu eich 

gwybodaeth bersonol chi.

Dysgwch fwy yn www.cyfrifiad.gov.uk 

[opsiwn i dagio @Cyfrifiad2021]

Twitter:

Caiff eich gwybodaeth yn y cyfrifiad ei diogelu gan y gyfraith.  

A dweud y gwir, mae'n drosedd i unrhyw un rannu eich 

gwybodaeth bersonol chi.

Am ragor o wybodaeth ewch i cyfrifiad.gov.uk

https://cyfrifiad.gov.uk/


Fformat: Statig 1:1 (Facebook ac Instagram), 16:9 

(Twitter) fel ased ar ei ben ei hun)

Sianel: Cymdeithasol (Facebook, Instagram, Twitter)

Neges: Sut i gymryd rhan

Defnydd: Sianeli cymdeithasol 

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg

• ieithoedd



Copi:

Facebook / Instagram:

Yn nes at yr amser, cewch lythyr yn cynnwys cod mynediad i 

gymryd rhan ar lein. 

Bydd digon o help ar gael i'r bobl sydd ei angen. 

Dysgwch fwy yn www.cyfrifiad.gov.uk

[opsiwn i dagio @Cyfrifiad2021]

Twitter:

Yn nes at yr amser, cewch lythyr yn cynnwys cod mynediad 

i gymryd rhan ar lein. 

Bydd @Cyfrifiad2021 yn cynnig digon o help i'r bobl sydd ei 

angen.  

Am ragor o wybodaeth ewch i cyfrifiad.gov.uk

https://cyfrifiad.gov.uk/
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Dal i Ddod



Mae rhai o'n hasedau cymdeithasol wrthi'n cael eu datblygu. Byddant ar gael i'w lawrlwytho o 

wefan Cyfrifiad 2021 drwy'r DDOLEN hon o'r dyddiadau a nodir ar y tudalennau nesaf.

Dewiswch yr asedau cyfryngau cymdeithasol yn y ddewislen ar y chwith, ac yna lawrlwythwch y 

pecynnau perthnasol o'r asedau.
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Y Cyfryngau Cymdeithasol

https://cyfrifiad.gov.uk/adnoddau-sydd-ar-gael-iw-lawrlwytho


MATH O ASEDAU ENWAU'R ASEDAU FFORMATAU IEITHOEDD SIANELI PRIF NEGES DARPARU AR

Cyflwyniad i'r Cyfrifiad 

2

1. Digwyddiad cwblhau

2. Beth yw'r cyfrifiad 1

3. Beth yw'r cyfrifiad 2

4. Data a diogelwch

5. Help a chefnogaeth

6. Pryd mae'r cyfrifiad

• 6 x 

animeiddiad

• Saesneg

• Cymraeg

• Facebook

• Instagram

• Twitter

Mae'r cyfrifiad yma, beth ydyw, pryd mae 

ef, sut i lenwi'r ffurflen a chael help.
W/C 08/03

Chwalu rhwystrau 2

1. Risgiau data a diogelwch

2. Diffyg ymddiriedaeth yn 

y llywodraeth

3. Methu ag uniaethu â'r 

cyfrifiad

4. Angen math arall o 

gefnogaeth

5. Nid wyf yn gallu uniaethu

6. Nid oes unrhyw opsiwn 

yn y cyfrifiad yn addas i 

mi

• 6 x 

animeiddiad

• Saesneg

• Cymraeg

• Facebook

• Instagram

• Twitter

Diogelwch data, cael gafael ar wybodaeth 

bersonol, pam y dylwn i gymryd rhan, 

problemau yn cael mynediad ar lein, 

buddiannau personol y cyfrifiad, ddim yn 

uniaethu ag opsiynau'r cyfrifiad.

W/C 08/03

Chwalu Rhwystrau 3

1. Risgiau data a diogelwch

2. Diffyg ymddiriedaeth yn 

y llywodraeth

3. Methu ag uniaethu â'r 

cyfrifiad

4. Angen math arall o 

gefnogaeth

5. Nid wyf yn gallu uniaethu

6. Nid oes unrhyw opsiwn 

yn y cyfrifiad yn addas i 

mi

• Fformat i'w 

Gyhoeddi

• Saesneg

• Cymraeg

• Facebook

• Instagram

• Twitter

Diogelwch data, cael gafael ar wybodaeth 

bersonol, pam y dylwn i gymryd rhan, 

problemau yn cael mynediad ar lein, 

buddiannau personol y cyfrifiad, ddim yn 

uniaethu ag opsiynau'r cyfrifiad.

W/C 08/03
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Y Cyfryngau Cymdeithasol



MATH O ASEDAU ENWAU'R ASEDAU FFORMATAU IEITHOEDD SIANELI PRIF NEGES DARPARU AR

Cymhellion 1. Rydym Ni i Gyd yn Cyfrif

7 x ased:

• Statigau

• Delweddau 

symudol 15" a 

6"

• Saesneg

• Cymraeg

• Facebook

• Instagram

• Twitter

Rhesymau dros gwblhau'r cyfrifiad, rydym 

ni i gyd yn cyfrif
W/C 08/03

Mae Hyn yn Bwysig i 

Mi
I'w gadarnhau

• 3 x ffilm (30" a 

15")

• Saesneg

• Cymraeg

• Facebook

• Instagram

• Twitter

Straeon o'r shoot ymgyrch genedlaethol W/C 08/03

Data a Diogelwch 1. Data a Diogelwch
• 1 x 

animeiddiad

• Saesneg

• Cymraeg

• Facebook

• Instagram

• Twitter

Egluro'r gyfraith ar ddata a thrin data W/C 08/03
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Y Cyfryngau Cymdeithasol



46

Ymgyrch Allgymorth 

Cymunedol



Deallwn nad oes neb yn adnabod eich cymuned yn well na'r bobl sy'n gweithio ynddi.

Bydd cefnogaeth arweinwyr lleol, sefydliadau a chynrychiolwyr cymunedol yr ymddiriedir ynddynt yn hanfodol i helpu pobl 

i gymryd rhan.

Fel un o'n partneriaid yr ymddiriedir ynddo, rydym yn cydnabod eich dylanwad, effaith a chyrhaeddiad yn eich ardal.

Gall eich cysylltiadau a'ch sianeli yn y gymuned ein helpu i hyrwyddo'r cyfrifiad a pham mae'n bwysig, er mwyn helpu i 

feithrin ymddiriedaeth ac annog pobl i gymryd rhan

Gall eich rhwydweithiau ein helpu i gyrraedd pobl yn y gymuned sydd angen cymorth i lenwi ffurflen y cyfrifiad. Mae hyn 

yn sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys a'u cyfrif.

Gofynnwn i chi ein helpu ni i godi ymwybyddiaeth, annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad, a chyfeirio pobl at wasanaethau a all 

eu helpu gan ddefnyddio deunyddiau'r ymgyrch ar eich sianeli perthnasol.
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



Nod asedau allgymorth cymunedol Cyfrifiad 2021 yw sicrhau bod 

pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli yn neunyddiau'r 

ymgyrch, a hefyd gynnig cymhelliant clir i gwblhau'r cyfrifiad.

Mae deunydd ymgyrch allgymorth cymunedol y cyfrifiad yn mynd i'r 

afael â'r canlynol:

• Gofynion hygyrchedd hanfodol

• Cynrychioliad gweledol eang

• Negeseuon sy'n mynd i'r afael â rhwystrau penodol i'w gwblhau

• Cyfeirio pobl at help ychwanegol lle y bo angen

• Deunyddiau wedi'u cyfieithu lle y bo hynny'n berthnasol 
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



Mae'r asedau yn yr adran hon hefyd wedi cael eu datblygu'n 

benodol i oresgyn y prif rwystrau i gwblhau a brofir gan rai aelodau 

o'r cyhoedd. Y rhwystrau hyn yw:

1. Nid wyf yn gallu uniaethu

2. Methu ag uniaethu â'r cyfrifiad 

3. Nid wyf yn gweld opsiwn ar fy nghyfer ar y cyfrifiad 

4. Diffyg ymddiriedaeth mewn awdurdod 

5. Angen help ychwanegol 

6. Risgiau diogelwch a data 
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



1. Arabeg – cymunedau Arabaidd

2. Ffrangeg – cymunedau Du Affricanaidd ac Arabaidd

3. Bengaleg – cymuned Fangladeshaidd

4. Mandarin – cymuned Tsieineaidd

5. Cantoneg – cymuned Tsieineaidd

6. Rwmaneg – cymuned Dwyrain Ewrop

7. Lithwaneg – cymuned Dwyrain Ewrop

8. Latfieg – cymuned Dwyrain Ewrop

9. Slofacieg – cymuned Dwyrain Ewrop

10. Tsieceg – cymuned Dwyrain Ewrop

11. Hwngareg – cymuned Dwyrain Ewrop

12. Bwlgareg – cymuned Dwyrain Ewrop

13. Pwyleg – cymuned Bwylaidd

14. Romani – cymuned Roma

15. Pwnjabeg – cymunedau Indiaidd a Phacistanaidd

16. Gwjarati – cymuned Indiaidd

17. Hindi – cymuned Indiaidd

18. Nepaleg – cymunedau Nepalaidd

19. Iddew-Almaeneg – cymuned Iddewig Dra Uniongred

20. Hebraeg – cymuned Iddewig Dra Uniongred

21. Wrdw – cymuned Bacistanaidd

22. Somalieg – cymuned Somalaidd

23. Sbaeneg – cymuned America Ladin

24. Portiwgaleg – cymuned America Ladin

25. Cwrdeg – cymuned Gwrdaidd 

26. Tamileg – cymuned Sri Lancaidd 

27. Fietnameg – cymuned Fietnamaidd 

28. Tyrceg – cymuned Dwrcaidd 
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



51

Negeseuon yr Ymgyrch



Sut i ddefnyddio negeseuon yr ymgyrch

Mae angen eich help chi arnom ni i wneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant drwy ledaenu'r gair mewn 

cylchlythyrau, blogiau, ar y cyfryngau cymdeithasol, ar eich gwefan a thrwy amrywiaeth o sianeli a 

ddefnyddir gennych i gyfathrebu â'r bobl yn eich ardal awdurdod.

Rydym wedi paratoi cynnwys a all eich helpu i siarad â'ch cynulleidfa am y cyfrifiad. Mae'n egluro beth 

yw Cyfrifiad 2021, pam ei bod hi'n bwysig cymryd rhan, sut i'w gwblhau, a beth i'w wneud os bydd 

angen help arnoch chi neu rywun rydych yn ei adnabod.

Mae wedi'i gynllunio i fod yn gyfleus ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Darparwn fersiynau byr, canolig a hir 

o'r cynnwys fel bod gennych fersiwn i'w chopïo a'i gludo a fydd yn gweithio ar y cyfryngau 

cymdeithasol, neu i lunio erthygl ar gyfer eich blog neu wefan, neu os oes angen copi arnoch ar gyfer 

cylchlythyr. 

52

Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



Sut i ddefnyddio negeseuon yr ymgyrch

Gwyddom y gall fod gan y cymunedau rydych yn gweithio gyda nhw bryderon penodol am gwblhau'r 

cyfrifiad, a dyna pam rydym wedi creu opsiynau o ran negeseuon, yn cynnwys:

• gwybodaeth i bobl sydd angen help ychwanegol i gwblhau'r cyfrifiad, gan gynnwys cymorth o ran 

hygyrchedd ac iaith, a help i bobl nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd

• gwybodaeth i bobl sy'n poeni na allant weld opsiwn ar eu cyfer yn y cyfrifiad, gan gynnwys cyfeiriadedd 

rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd, crefydd, ethnigrwydd a hunaniaeth genedlaethol

• gwybodaeth fanwl yn nodi pam mae gwybodaeth y cyfrifiad yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pawb yng 

Nghymru a Lloegr i'r rhai sy'n teimlo nad yw'n berthnasol iddyn nhw. 

Gall copi gael ei lawrlwytho yma. Hidlwch yn ôl copi digidol i weld:

Rydym am i chi gymryd (copïo a gludo) y rhannau sydd eu hangen arnoch i greu eich cynnwys eich hun ar 

gyfer y cyfrifiad.PEIDIWCH â newid unrhyw ffeithiau am y cyfrifiad. DYLECH deilwra unrhyw ohebiaeth er 

mwyn sicrhau ei bod yn berthnasol i'ch cynulleidfa. 
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol

https://cyfrifiad.gov.uk/adnoddau-sydd-ar-gael-iw-lawrlwytho


54

Asedau Allgymorth 

Cymunedol



Cyflwyniad i Asedau Digidol Allgymorth Cymunedol

Yn yr adran hon rydym wedi cynnwys yr asedau allgymorth cymunedol sydd ar gael i chi, y fformatau a'r ieithoedd y maent ynddynt, a'r hyn 

rydym yn ei argymell o ran eu defnyddio.

Mae hyn yn cynnwys statigau, ffilmiau ac asedau print a all gael eu defnyddio ar ystod eang o sianeli. Rydym wedi darparu dadansoddiad 

manwl, fel eich bod yn gwybod ble a sut i ddefnyddio'r asedau sydd ar gael. 

Rydym wedi rhannu'r adran hon yn ddau brif gam: Cafodd asedau cam un eu darparu ddiwedd 2020, felly efallai eich bod wedi defnyddio rhai 

ohonynt yn barod. Mae asedau cam dau wrthi'n cael eu datblygu a byddant yn barod i'w defnyddio erbyn 1 Mawrth 2021. 

Mae fersiynau eglur iawn yr asedau digidol hyn wedi cael eu lanlwytho i wefan Cyfrifiad 2021 [DOLEN]. Maent wedi cael eu rhannu yn 

ôl iaith, felly gallwch glicio ar yr hidlyddion iaith ar y chwith i fynd yn syth i'r asedau sydd fwyaf perthnasol i chi a'ch cymuned.

Am fersiynau iaith, cysylltwch â thîm yr ymgyrchoedd trwy census.campaign@ons.gov.uk

Mae'r sleidiau canlynol yn cynnwys delweddau llai eglur a chryno-luniau ar gyfer yr asedau sy'n barod, fel eich bod yn gallu cyfeirio atynt. Mae 

dalfannau ar gyfer yr asedau sydd wrthi'n cael eu datblygu.
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol

https://census.gov.uk/downloadable-resources/
mailto:census.campaign@ons.gov.uk
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Mae'r set gyntaf o asedau ar gyfer yr ymgyrch wedi'i chynllunio'n 

benodol i apelio i gynulleidfaoedd a allai brofi rhwystrau 

ychwanegol i gwblhau'r cyfrifiad. 

Mae'r asedau ar gael i'w lawrlwytho fel a ganlyn: 

• taflen holi ac ateb, sy'n mynd i'r afael â'r prif rwystrau i 

gwblhau'r cyfrifiad

• cerdyn post sy'n darparu arweiniad ynghylch gofyn am help 

• poster sy'n cyflwyno'r cyfrifiad 

Mae fersiynau print o'r asedau hyn ar gael i Awdurdodau Lleol
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



ASED FFORMA

TAU
IEITHOEDD DEFNYDD AR GAEL?

Taflen 

holi ac 

ateb 

ddigidol 

PDF • Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w cynnwys yn eu 

cylchlythyrau 

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

• Argraffu ac arddangos mewn canolfannau cyhoeddus

Ydy

Cerdyn 

post 

digidol

PDF • Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w cynnwys yn eu 

cylchlythyrau 

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

• Argraffu ac arddangos mewn canolfannau cyhoeddus

Ydy

Poster 

digidol

PDF • Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w cynnwys yn eu 

cylchlythyrau 

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

• Argraffu ac arddangos mewn canolfannau cyhoeddus

Ydy
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



Fformat: PDF

Sianel: Digidol

Neges: Mynd i'r afael â rhwystrau i gwblhau'r cyfrifiad

Defnydd:

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w 

cynnwys yn eu cylchlythyrau

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

• Argraffu ac arddangos mewn canolfannau cyhoeddus

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



Fformat: PDF

Sianel: Digidol

Neges: Darparu arweiniad ynghylch gofyn am help

Defnydd:

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w 

cynnwys yn eu cylchlythyrau

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

• Argraffu ac arddangos mewn canolfannau cyhoeddus

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



Fformat: PDF

Sianel: Digidol

Neges: Darparu arweiniad ynghylch gofyn am help

Defnydd:

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w 

cynnwys yn eu cylchlythyrau

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

• Argraffu ac arddangos mewn canolfannau cyhoeddus

Ieithoedd:

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol
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Gwaith Allgymorth 

Cymunedol 

Asedau Cam 2
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Mae'r asedau hyn ar gyfer yr ymgyrch wedi'u cynllunio'n benodol i gyfeirio 

pobl at y wybodaeth a'r gwasanaethau sydd ar gael os oes angen cymorth 

ychwanegol arnynt i gwblhau'r cyfrifiad, neu eu bod yn profi rhwystrau eraill 

i'w gwblhau:

Mae'r asedau ar gael i'w lawrlwytho fel a ganlyn:

• Ffilm hunan-adnabod, sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i adnabod eich 

hun yn y cyfrifiad

• Ffilm hygyrchedd, sy'n cyfeirio pobl at y gwasanaethau sydd ar gael i'w 

helpu i gwblhau'r cyfrifiad

• Ffilm Canolfan Cymorth y Cyfrifiad, sy'n dangos sut y gall y canolfannau 

hyn helpu pobl i gwblhau'r cyfrifiad mewn cymunedau lleol

• Dwy ffilm BSL sy'n cyfeirio pobl at wybodaeth a chymorth yn benodol ar 

gyfer pobl â nam ar eu clyw
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Gwaith Allgymorth 
Cymunedol



ASED FFORMATAU IEITHOEDD DEFNYDD AR GAEL?

Ffilm hunan-

adnabod
MP4

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• Ieithoedd ychwanegol 

• Lanlwytho i wefannau, blogiau a sianeli cymdeithasol

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol a 

sefydliadau partner
W/C 01/03

Ffilm hygyrchedd MP4
• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• Lanlwytho i wefannau, blogiau a sianeli cymdeithasol

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol a 

sefydliadau partner
W/C 01/03

Ffilm 

gwasanaethau 

cyfieithu

MP4

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• Ieithoedd ychwanegol

• Lanlwytho i wefannau, blogiau a sianeli cymdeithasol

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol a 

sefydliadau partner
W/C 08/03

Ffilm gwybodaeth 

BSL
MP4 • Iaith Arwyddion Prydain

• Lanlwytho i wefannau, blogiau a sianeli cymdeithasol

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol a 

sefydliadau partner
W/C 08/03

Ffilm gwybodaeth 

BSL
MP4 • Iaith Arwyddion Prydain

• Lanlwytho i wefannau, blogiau a sianeli cymdeithasol

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol a 

sefydliadau partner
W/C 08/03
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Mae'r asedau hyn ar gyfer yr ymgyrch wedi'u cynllunio'n benodol i atgoffa 

ac annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad, a mynd i'r afael â rhwystrau posibl i'w 

gwblhau:

Mae'r asedau ar gael i'w lawrlwytho fel a ganlyn:

• Baner gwe, i godi ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad ac annog pobl i'w 

gwblhau

• Taflen hygyrchedd, sy'n cyfeirio pobl at y gwasanaethau sydd ar gael 

i'w helpu i gwblhau'r cyfrifiad

• Delwedd sy'n canolbwyntio ar y gymuned, i wneud y cyfrifiad yn fwy 

perthnasol

• Delwedd i atgoffa gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus i gwblhau'r 

cyfrifiad, ac i atgoffa eu teulu/ffrindiau i wneud hynny

• Delweddau atgoffa cyn ac ar ôl diwrnod y cyfrifiad
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ASED FFORMATAU IEITHOEDD DEFNYDD AR GAEL?

GALLU RHANNU

Baner gwe JPEG

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w cynnwys yn eu 

cylchlythyrau

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

W/C 01/03

Taflen hygyrchedd
PDF

Print

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Cynnwys mewn HTML ac e-byst cylchlythyrau

• Dosbarthu drwy e-bost i grwpiau cymunedol i'w cynnwys yn eu 

cylchlythyrau

• Cynnwys mewn blogiau ac ar wefannau

• Argraffu ac arddangos mewn canolfannau cyhoeddus

W/C 01/03

CYMDEITHASOL

Statig perthnasedd i 

gymunedau
JPEG

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Sianeli cymdeithasol W/C 08/03

Cyn Diwrnod y 

Cyfrifiad

– nodyn atgoffa

JPEG

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Sianeli cymdeithasol W/C 08/03

Ar ôl Diwrnod y 

Cyfrifiad – nodyn 

atgoffa

JPEG

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Sianeli cymdeithasol 21/03

Ar ôl Diwrnod y 

Cyfrifiad

– nodyn atgoffa 

Peidiwch â Phoeni

JPEG

• Saesneg

• Cymraeg (dwyieithog)

• 28 o ieithoedd

• Sianeli cymdeithasol 21/03
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Os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach am ymgyrch Cyfrifiad 2021 neu'r wybodaeth yn y pecyn 

cymorth hwn, e-bostiwch census.campaign@ons.gov.uk

Gwefan y cyfrifiad: www.cyfrifiad.gov.uk

Twitter: @Census2021 | @Cyfrifiad2021

Facebook: @Census2021 | @Cyfrifiad2021

Instagram: @Census2021 | @Cyfrifiad2021

mailto:census.campaign@ons.gov.uk

