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Asedau cyfathrebu datganiadau'r cyfrifiad Dolenni i'r crynodebau pwnc

Cyfeiriadur o asedau cyfathrebu Cysylltu â ni

1. Fideos, Iaith Arwyddion Prydain a PDFs 

gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho

2. Taflenni gwybodaeth
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Gwybodaeth gefndir
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Diben y pecyn cymorth
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Mae'r pecyn cymorth yn cynnwys deunyddiau, adnoddau ac asedau cyfathrebu 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 a 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

Byddwn yn diweddaru'r pecyn cymorth hwn yn rheolaidd pan gaiff crynodebau pwnc eu 

rhyddhau. Dewch yn ôl i chwilio am ddeunyddiau ac adnoddau ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys fformatau hygyrch, ewch i'n tudalen cael 

cefnogaeth: cyfrifiad.gov.uk/cael-cefnogaeth.

mailto:outreach.engagement.community@ons.gov.uk
https://cyfrifiad.gov.uk/cael-cefnogaeth


Sut i ddefnyddio'r asedau cyfathrebu
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Mae'r asedau cyfathrebu yn y pecyn cymorth hwn yn cynnwys cynhyrchion fel 

animeiddiadau, taflenni, cyflwyniadau, copi ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a fideos 

Iaith Arwyddion Prydain.

Gallwch rannu'r asedau hyn:

• drwy e-bost

• ar eich gwefan

• ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun

• mewn cyflwyniadau â'ch cynulleidfaoedd eich hun

I'ch helpu i rannu rhai o'r asedau ar eich sianeli cymdeithasol, rydym wedi cynnwys copi 

ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i'ch helpu i greu eich postiadau. Mae hyn yn 

ychwanegol i'r gyfres o asedau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol rydym wedi'i chreu i 

chi sydd ar gael ar dudalen 23.



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, aelodau eich cartref a ble 

rydych chi'n byw. Drwy wneud hynny, mae'n helpu i greu cipolwg 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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Ffaith gyflym

Mae poblogaeth Cymru yn cyfrif am 5.2% o 

gyfanswm poblogaeth Cymru a Lloegr.

2
0
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Roedd Diwrnod y 

Cyfrifiad ar 21 

Mawrth 2021



Y rhifau MAWR

Sylwch: mae’r holl ffigurau wedi’u talgrynnu ac fe’u cyhoeddwyd yn ein datganiad cyntaf ar 28 Mehefin 2022
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Y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru a Lloegr

59,597,300

Poblogaeth Cymru

3,107,500
Poblogaeth Lloegr

56,489,800

Mae'r boblogaeth 

wedi cynyddu 3.5

miliwn (6.3%) ers 

2011

Cynyddodd nifer y bobl dros 

65 oed o 16.4% i 18.6%

Gwelsom y cynnydd 

mwyaf yn y boblogaeth yn 

Nwyrain Lloegr, sef 8.3%



Y rhifau MAWR
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Roedd 

Diwrnod y 

Cyfrifiad ar 21 

Mawrth 2021

o gartrefi yng Nghymru a Lloegr

24,782,800

Cynnydd o 1.4 miliwn

Gwnaeth

9/10
o bobl gwblhau eu 

cyfrifiad ar lein
Y boblogaeth yn 

ôl rhyw

Gwryw

49%

Benyw

51%
Data sydd ar gael nawr

> y boblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw

> y boblogaeth breswyl arferol yn ôl grŵp oedran 5 mlynedd

> y boblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw a grŵp oedran 5 mlynedd

> dwysedd y boblogaeth breswyl arferol

> nifer y cartrefi

https://cy.ons.gov.uk/releases/initialfindingsfromthe2021censusinen

glandandwales

Sylwch: mae’r holl ffigurau wedi’u talgrynnu ac 

fe’u cyhoeddwyd yn ein datganiad cyntaf ar 28 

Mehefin 2022

https://www.ons.gov.uk/releases/initialfindingsfromthe2021censusinenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/initialfindingsfromthe2021censusinenglandandwales


Crynodebau pwnc
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Set o ddata a sylwebaeth ategol, a drefnir yn ôl thema debyg, yw crynodeb pwnc. Drwy 

gydol hydref a gaeaf 2022/2023, byddwn ni'n cyhoeddi amrywiaeth o grynodebau pwnc.

Bydd pynciau'r data y byddwn ni'n eu rhyddhau yn cynnwys:

• demograffeg a mudo

• cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig

• grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd

• Y Gymraeg

• y farchnad lafur a theithio i'r gwaith

• tai

• cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd

• addysg

• iechyd, anabledd a gofal di-dâl



Asedau cyfathrebu 
canlyniadau'r cyfrifiad
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Cyfeiriadur o asedau cyfathrebu
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Dyma grynodeb o'r asedau cyfathrebu a'r canllawiau sydd yn y pecyn cymorth hwn. Mae'r 

asedau wedi'u grwpio yn ôl y math o gynnyrch. Mae pob adran yn cynnwys dolenni i gael 

gafael ar y cynhyrchion, yn ogystal ag unrhyw gopi ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol 

rydym wedi'i lunio i'ch helpu i rannu'r cynhyrchion ar eich sianeli.

1. Fideos, Iaith Arwyddion Prydain a PDFs gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho

2. Taflenni gwybodaeth

3. Cyflwyniadau a chopi golygyddol

4. Cyfres o asedau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

5. Straeon y cyfrifiad

6. Animeiddiadau



1. Fideos, Iaith Arwyddion Prydain a PDFs 

gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho
Ased Fformat Disgrifiad Copi ategol ar gyfer postiadau 

cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 

– esboniad o grynodebau 

pwnc

| Iaith Arwyddion Prydain 

Fideo Iaith 

Arwyddion 

Prydain

Esboniad o'r hyn i'w ddisgwyl o 

grynodebau pwnc a gaiff eu rhyddhau ar 

gyfer Cyfrifiad 2021 yn Iaith Arwyddion 

Prydain ag isdeitlau Cymraeg.

Mae canlyniadau diweddaraf @Cyfrifiad2021 

wedi cael eu cyhoeddi.

Mae @ONS yn rhyddhau'r cam diweddaraf o 

ganlyniadau'r cyfrifiad ar ffurf crynodebau pwnc. 

Dysgwch beth i'w ddisgwyl o'r crynodebau pwnc 

mewn fideo Iaith Arwyddion Prydain. Mae 

fersiwn y gellir ei hargraffu ar gael hefyd

https://www.youtube.co

m/watch?v=ENHrmfjob

84

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 

– esboniad o grynodebau 

pwnc

| argraffu gartref

PDF Esboniad i'w argraffu gartref o'r hyn i'w 

ddisgwyl o grynodebau pwnc a gaiff eu 

rhyddhau ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Ddim yn gymwys https://cyfrifiad.gov.uk/

assets/Census_2021_r

esults_topic_summarie

s_explained_home_pri

nting_Welsh.pdf

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://cyfrifiad.gov.uk/

assets/Census_2021_

summary_estimated_n

umbers_England_Wal

es_Welsh_home_printi

ng.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=ENHrmfjob84
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_results_topic_summaries_explained_home_printing_Welsh.pdf
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_summary_estimated_numbers_England_Wales_Welsh_home_printing.pdf


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.

| fersiwn Iaith Arwyddion 

Prydain

Fideo Iaith 

Arwyddion 

Prydain

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.

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.

https://www.youtube.co

m/watch?v=PKncVZvd

SyQ

Datganiad iaith Cyfrifiad

2021 – Iaith Arwyddion

Prydain yng Nghymru a 

Lloegr

PDF Crynodeb iaith yn rhoi

gwybodaeth am niferoedd

amcangyfrifedig Iaith 

Arwyddion Prydain

Ddim yn gymwys https://cyfrifiad.gov.uk/a

ssets/Census_2021_lan

guage_release_BSL_W

elsh.pdf
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https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://www.youtube.com/watch?v=PKncVZvdSyQ
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_language_release_BSL_Welsh.pdf


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 diweddaraf 

@Cyfrifiad2021 yma, sy'n rhoi'r darlun 

cyfoethocaf erioed o'n poblogaeth. Ond sut 

y gwnaeth @ONS gyrraedd y pwynt hwn?

Dysgwch fwy am y broses o gasglu a 

chyflwyno canlyniadau'r cyfrifiad 

https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/o-

gasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad

https://youtu.be/PreosW

kcczc 

Creu Cyfrifiad 2021 | O'r 

broses gasglu i'r canlyniadau 

| fersiwn Iaith Arwyddion 

Prydain

Fideo Iaith 

Arwyddion 

Prydain

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 diweddaraf 

@Cyfrifiad2021 yma, sy'n rhoi'r darlun 

cyfoethocaf erioed o'n poblogaeth. Ond sut 

y gwnaeth @ONS gyrraedd y pwynt hwn?

Dysgwch fwy am y broses o gasglu a 

chyflwyno canlyniadau'r cyfrifiad yn Iaith 

Arwyddion Prydain 

https://cyfrifiad.gov.uk/cael-

cefnogaeth/fformatau-hygyrch

https://www.youtube.co

m/watch?v=iJ2yXs_ghn

U 
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https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://twitter.com/ONS
https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/o-gasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad
https://youtu.be/PreosWkcczc
https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://twitter.com/ONS
https://cyfrifiad.gov.uk/cael-cefnogaeth/fformatau-hygyrch
https://www.youtube.com/watch?v=iJ2yXs_ghnU


Ased Fformat Disgrifiad Copi ategol ar gyfer postiadau 

cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Creu Cyfrifiad 2021 | O'r 

broses gasglu i'r 

canlyniadau | fersiwn 

Iaith Arwyddion Prydain

Gwe Trawsgrifiad o fideo Iaith 

Arwyddion Prydain.

Ddim yn gymwys https://cyfrifiad.gov.u

k/trawsgrifiad-o-

fideo-creu-cyfrifiad-

2021 

Cyfrifiad 2021 | A yw fy 

nata personol yn 

ddiogel?

Fideo Rydym yn egluro sut y 

caiff gwybodaeth bersonol 

o'r cyfrifiad ei chadw'n 

ddiogel yn SYG.

Mae canlyniadau diweddaraf @Cyfrifiad2021 yma.

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

https://youtu.be/DiB6x

RBRTB8 

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? 

Dysgwch sut mae @Cyfrifiad2021 yn gwneud i'r rhifau 

gyfrif gan yr arbenigwyr https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-

cyfrifiad/o-gasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad

https://youtu.be/MbvM

eCUjzqI 
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https://cyfrifiad.gov.uk/trawsgrifiad-o-fideo-creu-cyfrifiad-2021
https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://cyfrifiad.gov.uk/cadw-eich-datan-ddiogel
https://youtu.be/DiB6xRBRTB8
https://twitter.com/ONS
https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://cyfrifiad.gov.uk/ynglyn-ar-cyfrifiad/o-gasglu-i-gyhoeddi-gwybodaeth-y-cyfrifiad
https://youtu.be/MbvMeCUjzqI


Ased Fform

at

Disgrifiad Copi ategol ar gyfer postiadau 

cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Crynodebau pwnc

Cyfrifiad 2021 | 

Cyflwyniad

Fideo Rydym yn esbonio beth yw

crynodebau pwnc Cyfrifiad

2021, beth allwch chi ei

ddisgwyl o’r data, a’r offer 

sydd ar gael.

Diolch i 24,783,199 o gartrefi yng Nghymru a Lloegr, 

rhyddhaodd @ONS a @Cyfrifiad2021 lawer iawn o 

ganlyniadau #Cyfrifiad2021 yn 2022.

Maen nhw’n trafod y canlyniadau a’r offer rhyngweithiol 

a gyhoeddwyd 🗣️

Edrychwch ar ein crynodebau pwnc

https://youtu.be/_buP

ZbtB5o0

Crynodebau pwnc

Cyfrifiad 2021 | 

Demograffeg a 

mudo

Fideo Rydym yn esbonio beth mae

crynodeb pwnc demograffeg

a mudo Cyfrifiad 2021 yn ei

gynnwys. Rydym hefyd yn

tynnu sylw at rai o'r data 

pwysicaf a mwyaf diddorol

ohono.

Mae’r canlyniadau cyfrifiad demograffeg a mudo 

@Cyfrifiad2021 yn dweud llawer wrthym am Gymru a 

Lloegr, fel

🏠 faint o blant sy’n oedolion oedd yn byw gartref gyda 

rhieni

🧒🧓 faint o bobl iau a phobl hŷn oedd yno

https://youtu.be/iKvK

HYziOC4

Cyfrifiad 2021 | 

Demograffeg a 

mudo | Fersiwn Iaith 

Arwyddion Prydain

Fideo

Iaith 

Arwyddio

n Prydain

Fideo Demograffeg a mudo

Cyfrifiad 3032 gydag Iaith 

Arwyddion Prydain, sain ac 

is-deitlau.

Mae canlyniadau @Cyfrifiad2021 demograffeg a mudo 

ar gael gan @ONS.

Dysgwch beth mae’r canlyniadau’n ei ddangos am 

Gymru a Lloegr trwy fideo Iaith Arwyddion Prydain.

https://youtu.be/DdiX

RtNf110
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https://twitter.com/ONS
https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://youtu.be/_buPZbtB5o0
https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://youtu.be/iKvKHYziOC4
https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://twitter.com/ONS
https://youtu.be/DdiXRtNf110


Ased Fform

at

Disgrifiad Copi ategol ar gyfer postiadau

cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Crynodebau pwnc

Cyfrifiad 2021 | Cyn-

filwyr lluoedd arfog y 

Deyrnas Unedig

Fideo Rydym yn esbonio beth mae

crynodeb pwnc cyn-filwyr

lluoedd arfog y Deyrnas

Unedig Cyfrifiad 2021 yn ei

gynnwys. Rydym hefyd yn

tynnu sylw at rai o'r data 

pwysicaf a mwyaf diddorol

ohono.

Oeddech chi’n gwybod bod gan Gymru gyfran uwch o 

bobl dros 16 oed a oedd yn gyn-filwyr o gymharu â 

Lloegr?

Am y tro cyntaf, gallwch ddysgu am gyn-filwyr lluoedd

arfog y Deyrnas Unedig gyda @Cyfrifiad2021.

Gweler y canlyniadau

https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/ar

medforcescommunity/bulletins/ukarmedforcesveteranse

nglandandwales/census2021

https://youtu.be/WrlV

d_6sxP8

Cyfrifiad 2021 | Cyn-

filwyr lluoedd arfog y 

Deyrnas Unedig | 

Fersiwn Iaith 

Arwyddion Prydain

Fideo Fideo Cyfrifiad 2021 cyn-

filwyr lluoedd arfog y Deyrnas

Unedig gydag Iaith 

Arwyddion Prydain, sain ac 

is-deitlau.

Mae canlyniadau Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas

Unedig @Cyfrifiad2021 ar gael gan @ONS.

Dysgwch beth mae’r canlyniadau’n ei ddangos am 

Gymru a Lloegr trwy fideo Iaith Arwyddion Prydain.

https://youtu.be/94Gk

6VhMvRQ
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Newydd

Newydd

https://youtu.be/WrlVd_6sxP8
https://youtu.be/94Gk6VhMvRQ


Ased Fform

at

Disgrifiad Copi ategol ar gyfer postiadau

cyfryngau cymdeithasol

Dolen

Crynodebau pwnc

Cyfrifiad 2021 | 

Grŵp ethnig, 

hunaniaeth

genedlaethol, iaith a 

chrefydd

Fideo Rydym yn esbonio beth mae

crynodeb pwnc grŵp ethnig, 

hunaniaeth genedlaethol, 

iaith a chrefydd Cyfrifiad

2021 yn ei gynnwys. Rydym

hefyd yn tynnu sylw at rai o'r

data pwysicaf a mwyaf

diddorol ohono.

Yn 2021, gwnaeth y cyfrifiad hi’n haws i bobl gofnodi eu

hunaniaeth ddiwylliannol drwy ofyn cwestiynau am grŵp

ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd.

Dysgwch hyd yn oed mwy am y boblogaeth amrywiol

ledled Cymru a Lloegr gyda @Cyfrifiad2021

https://cy.ons.gov.uk/releases/ethnicgroupnationalidentit

ylanguageandreligioncensus2021inenglandandwales

https://youtu.be/NjBy

YzsUb0o

Cyfrifiad 2021 | 

Grŵp ethnig, 

hunaniaeth

genedlaethol, iaith a 

chrefydd

| Fersiwn Iaith 

Arwyddion Prydain

Fideo Fideo Cyfrifiad 2021 Grŵp

ethnig, hunaniaeth

genedlaethol, iaith a chrefydd

gydag Iaith Arwyddion

Prydain, sain ac is-deitlau.

Mae canlyniadau Grŵp ethnig, hunaniaeth

genedlaethol, iaith a chrefydd @Cyfrifiad2021 ar gael

gan @ONS.

Dysgwch beth mae’r canlyniadau’n ei ddangos am 

Gymru a Lloegr trwy fideo Iaith Arwyddion Prydain.

https://youtu.be/2iQz

g1uVMd4
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Newydd

Newydd

https://youtu.be/NjByYzsUb0o
https://youtu.be/2iQzg1uVMd4


2. Taflenni gwybodaeth
Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Gwybodaeth am 

ddatganiadau'r 

cyfrifiad:

Mae'r canlyniadau 

cyntaf yma

Taflen

PDF

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.

Fersiwn Gymraeg ar y we

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_in

formation_leaflet_first_results_Welsh.pdf

Fersiwn Gymraeg y gellir ei hargraffu gartref 

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_in

formation_leaflet_first_results_Welsh_home_prin

ting.pdf 

Gwybodaeth am 

ddatganiadau'r 

cyfrifiad:

Crynodebau pwnc

Taflen

PDF

Taflen sy'n rhoi gwybodaeth am ryddhau 

canlyniadau'r cyfrifiad ar ffurf crynodebau 

pwnc.

Gellir argraffu'r daflen gartref hefyd.

Fersiwn Gymraeg ar y we

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_in

formation_leaflet_topic_summaries_Welsh.pdf

Fersiwn Gymaeg y gellir ei hargraffu gartref 

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_in

formation_leaflet_topic_summaries_Welsh_hom

e_printing.pdf

Diogelu eich 

gwybodaeth yw ein 

prif flaenoriaeth

Taflen

PDF

Taflen sy'n dangos sut rydym yn cadw 

data'r cyfrifiad yn ddiogel.

Gellir argraffu'r daflen gartref hefyd.

Fersiwn Gymraeg ar y we

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_resu

lts_safety_information_leaflet_Welsh.pdf

Fersiwn Gymaeg y gellir ei hargraffu gartref 

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_resu

lts_safety_information_leaflet_Welsh_home_prin

ting.pdf 
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https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_information_leaflet_first_results_Welsh.pdf
https://census.gov.uk/assets/Census_release_information_leaflet_first_results_Welsh_home_printing.pdf
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_information_leaflet_topic_summaries_Welsh.pdf
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_information_leaflet_topic_summaries_Welsh_home_printing.pdf
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_results_safety_information_leaflet_Welsh.pdf
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_results_safety_information_leaflet_Welsh_home_printing.pdf


3. Cyflwyniadau a chopi golygyddol
Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Gwybodaeth am 

ddatganiadau'r

cyfrifiad

Canlyniadau cyntaf a 

chrynodebau pwnc

PowerPoint Sleidiau i helpu awdurdodau lleol a 

sefydliadau cymunedol i wneud gwaith

ymgysylltu.

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Cen

sus_release_information_presenta

tion_first_results_topic_summaries

_Welsh.pptx

Copi golygyddol demograffeg a mudo 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://cyfrifiad.gov.uk/assets/Cen

sus_2021_demography_and_migr

ation_editorial_copy_Welsh.docx

Copi golygyddol cyn-filwyr lluoedd arfog y 

Deyrnas Unedig

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_UK_armed_forces_veter

ans_editorial_copy_Welsh.docx
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https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_release_information_presentation_first_results_topic_summaries_Welsh.pptx
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_demography_and_migration_editorial_copy_Welsh.docx
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_UK_armed_forces_veterans_editorial_copy_Welsh.docx


Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Copi golygyddol grŵp ethnig, hunaniaeth

genedlaethol, iaith a chrefydd

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_ethnicity_national_identit

y_language_religion_editorial_cop

y_Welsh.docx

Copi golygyddol Y Gymraeg 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_Welsh_language_editori

al_copy_Welsh.docx

Copi golygyddol Y farchnad lafur a theithio i'r

gwaith

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_labour_market_travel_to

_work_editorial_copy_Welsh.docx
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https://census.gov.uk/assets/Census_2021_ethnicity_national_identity_language_religion_editorial_copy_Welsh.docx
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_Welsh_language_editorial_copy_Welsh.docx
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_labour_market_travel_to_work_editorial_copy_Welsh.docx


Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Copi golygyddol tai 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_housing_editorial_copy_

Welsh.docx 

Copi golygyddol cyfeiriadedd rhywiol a 

hunaniaeth o ran rhywedd

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_sexual_orientation_gend

er_identity_editorial_copy_Welsh.

docx 

Copi golygyddol addysg 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_education_editorial_copy

_Welsh.docx

Copi golygyddol iechyd, anabledd a gofal di-

dâl

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_health_disability_unpaid

_care_editorial_copy_Welsh.docx
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https://census.gov.uk/assets/Census_2021_housing_editorial_copy_Welsh.docx
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_sexual_orientation_gender_identity_editorial_copy_Welsh.docx
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_education_editorial_copy_Welsh.docx
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_health_disability_unpaid_care_editorial_copy_Welsh.docx


4. Sut i ddefnyddio'r asedau ar gyfer y 

cyfryngau cymdeithasol

23 KPGOUT7l(w)

I'ch helpu gyda'ch gwaith cynllunio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, rydym yn argymell: 

• na ddylech rannu mwy na dau neu dri phost am Gyfrifiad 2021 yr wythnos, gan ddefnyddio 

ein hasedau a'r copi awgrymedig

• amrywio rhwng y themâu er mwyn rhannu negeseuon gwahanol

• postio amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys fideos, animeiddiadau a graffigau

Rydym wedi rhoi dau opsiwn ar gyfer amseru postiadau ar y cyfryngau cymdeithasol. Gellir naill ai 

eu “postio unrhyw bryd” neu eu “postio pan gaiff y crynodeb pwnc ei ryddhau neu ar ôl hynny”. 

Fodd bynnag, drwy olygu, gallech ddefnyddio'r holl bostiadau unrhyw bryd. Er enghraifft, drwy 

ddileu “mae canlyniadau diweddaraf y cyfrifiad wedi cael eu cyhoeddi” os byddwch yn defnyddio'r 

copi ar adeg arall.



Asedau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Postiadau enghreifftiol ar gyfer y 

cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo

canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn gyffredinol

(nid yw'r cynnwys yn bwnc-benodol)

Copi

enghreifftiol

Postiadau cyffredinol enghreifftiol ar gyfer y 

cyfryngau cymdeithasol i'w defnyddio wrth 

hyrwyddo canlyniadau'r cyfrifiad.

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census

_2021_general_social_media_Welsh.

docx

Graffeg baner gwe Graffigau Delweddau i'w defnyddio ar wefannau wrth

hyrwyddo canlyniadau'r cyfrifiad.

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census

_2021_topic_summaries_website_ba

nners_Welsh.zip

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc 

demograffeg a mudo (cynnwys sy’n 

benodol i’r crynodeb pwnc hwn)

Copi 

enghreifftiol a 

delweddau

Postiadau enghreifftiol ar gyfer y cyfryngau 

cymdeithasol i'w defnyddio wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad y crynodeb pwnc 

demograffeg a mudo. 

Caiff rhagor eu hychwanegu ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census

_2021_demography_and_migration_s

ocial_media_Welsh.zip

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc cyn-

filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig 

(cynnwys sy’n benodol i’r crynodeb pwnc 

hwn)

Copi 

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol i’w 

defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau cyfrifiad 

crynodeb pwnc cyn-filwyr lluoedd arfog y 

Deyrnas Unedig.

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_

2021_UK_armed_forces_veterans_so

cial_media_Welsh.zip
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https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_general_social_media_Welsh.docx
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_topic_summaries_website_banners_Welsh.zip
https://cyfrifiad.gov.uk/assets/Census_2021_demography_and_migration_social_media_Welsh.zip
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_UK_armed_forces_veterans_social_media_Welsh.zip


Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc 

grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, 

iaith a chrefydd (cynnwys sy’n benodol 

i’r crynodeb pwnc hwn)

Copi

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol i’w 

defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau cyfrifiad 

crynodeb pwnc grŵp ethnig, hunaniaeth 

genedlaethol, iaith a chrefydd .

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_

2021_ethnicity_national_identity_lang

uage_religion_social_media_Welsh.zi

p

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc Y 

Gymraeg (cynnwys sy’n benodol i’r 

crynodeb pwnc hwn)

Copi

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol i’w 

defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau cyfrifiad 

crynodeb pwnc Y Gymraeg.

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_

2021_Welsh_language_social_media

_Welsh.zip

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc Y 

farchnad lafur a theithio i’r gwaith 

(cynnwys sy’n benodol i’r crynodeb pwnc 

hwn)

Copi

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol i’w 

defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau cyfrifiad 

crynodeb pwnc Y farchnad lafur a theithio i’r 

gwaith.

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_

2021_labour_market_travel_to_work_

social_media_Welsh.zip
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https://census.gov.uk/assets/Census_2021_ethnicity_national_identity_language_religion_social_media_Welsh.zip
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_Welsh_language_social_media_Welsh.zip
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_labour_market_travel_to_work_social_media_Welsh.zip


Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc tai 

(cynnwys sy’n benodol i’r crynodeb pwnc 

hwn)

Copi

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol 

i’w defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau 

cyfrifiad crynodeb pwnc tai.

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_20

21_housing_social_media_Welsh.zip

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc 

cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o 

ran rhywedd (cynnwys sy’n benodol i’r 

crynodeb pwnc hwn)

Copi

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol 

i’w defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau 

cyfrifiad crynodeb pwnc cyfeiriadedd rhywiol a 

hunaniaeth o ran rhywedd.

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_20

21_sexual_orientation_gender_identity_

social_media_Welsh.zip

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc 

addysg (cynnwys sy’n benodol i’r 

crynodeb pwnc hwn)

Copi

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol 

i’w defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau 

cyfrifiad crynodeb pwnc addysg.

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_20

21_education_social_media_Welsh.zip
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https://census.gov.uk/assets/Census_2021_housing_social_media_Welsh.zip
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_sexual_orientation_gender_identity_social_media_Welsh.zip
https://census.gov.uk/assets/Census_2021_education_social_media_Welsh.zip


Ased Fformat Disgrifiad Dolen

Cynnwys a delweddau i’w defnyddio ar 

gyfryngau cymdeithasol wrth hyrwyddo 

canlyniadau cyfrifiad crynodeb pwnc 

iechyd, anabledd a gofal di-dâl 

(cynnwys sy’n benodol i’r crynodeb pwnc 

hwn)

Copi

enghreifftiol a 

delweddau

Templed postiadau cyfryngau cymdeithasol 

i’w defnyddio wrth hyrwyddo canlyniadau 

cyfrifiad crynodeb pwnc iechyd, anabledd a 

gofal di-dâl.

Byddwn yn ychwanegu mwy ar gyfer pob 

crynodeb pwnc.

https://census.gov.uk/assets/Census_20

21_health_disability_unpaid_care_social

_media_Welsh.zip
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Newydd

https://census.gov.uk/assets/Census_2021_health_disability_unpaid_care_social_media_Welsh.zip


5. Straeon y cyfrifiad

Gallwch rannu ein fideos a'n tudalennau gwe straeon y cyfrifiad i ddangos sut mae sefydliadau gwahanol 

wedi defnyddio gwybodaeth o'r 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 diweddaraf 

@Cyfrifiad2021 yma.

Mae’r @Urdd yn egluro sut y gwnaeth

gwybodaeth o Gyfrifiad 2011ddangos 

cynnydd yn nifer y bobl ifanc sydd â 

sgiliau Cymraeg. 

Dysgwch fwy #StraeonYCyfrifiad 

https://cyfrifiad.gov.uk/straeon-y-cyfrifiad

https://youtu.be/zyWDZ

oGm0CM
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https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://twitter.com/Urdd
https://cyfrifiad.gov.uk/straeon-y-cyfrifiad
https://youtu.be/zyWDZoGm0CM


6. Animeiddiadau
Gallwch rannu'r fideos hyn sydd wedi'u hanimeiddio i esbonio sut mae SYG yn prosesu ac yn defnyddio 

gwybodaeth o'r cyfrifiad a'r cynnwys rhyngweithiol y gallwch ei ddefnyddio i'w harchwilio.

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

Animeiddiad 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.

Mae'r ystadegau yn helpu i gynllunio gwasanaethau yn 

ein hardal, fel

🏥 gofal iechyd

🚌 trafnidiaeth

📚 addysg

🛍️ manwerthu

https://youtu.be/sBqW

2lowFUc 

Animeiddiad 

Cyfrifiad 2021 | Beth 

sy'n digwydd i'm 

gwybodaeth o'r 

cyfrifiad?

Animeiddiad 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?

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

https://youtu.be/EsbN

PU6n5Bc 
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https://youtu.be/sBqW2lowFUc
https://twitter.com/ONS
https://youtu.be/EsbNPU6n5Bc


Ased Fformat Disgrifiad Copi ategol ar gyfer postiadau 

cyfryngau cymdeithasol

Dolen

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?

Mae @ONS yn cyhoeddi canlyniadau o 

Gyfrifiad 2021 mewn ffyrdd sy'n diwallu 

anghenion pawb, gan gynnwys setiau 

data hyblyg a dangosfyrddau data.

Dechreuwch archwilio'r data

https://youtu.be/PUKPY

kLbEKA 

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?

Mae @ONS wedi cyhoeddi canlyniadau 

o Gyfrifiad 2021 mewn ffyrdd sy'n 

diwallu anghenion gwahanol, gan 

gynnwys erthyglau a mapiau 

rhyngweithiol.

Archwiliwch y canlyniadau

https://youtu.be/X4l_Obf

OavI 
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https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://twitter.com/ONS
https://youtu.be/PUKPYkLbEKA
https://twitter.com/Cyfrifiad2021
https://twitter.com/ONS
https://youtu.be/X4l_ObfOavI


Gwybodaeth ategol
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Dolenni defnyddiol
Disgrifiad Dolen

Gwefan ymgyrch Cyfrifiad 2021 https://cyfrifiad.gov.uk 

Hwb y cyfrifiad ar wefan SYG https://cy.ons.gov.uk/census 

Cynlluniau datganiadau
https://cyfrifiad.gov.uk/canlyniadau-cyfrifiad-2021/cam-un-

crynodebau-pwnc

Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho https://cyfrifiad.gov.uk/adnoddau-sydd-ar-gael-iw-lawrlwytho 

Cael cefnogaeth – Fformatau hygyrch https://cyfrifiad.gov.uk/cael-cefnogaeth/fformatau-hygyrch 

Straeon y cyfrifiad https://cyfrifiad.gov.uk/straeon-y-cyfrifiad 
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https://cyfrifiad.gov.uk/
https://cy.ons.gov.uk/census
https://cyfrifiad.gov.uk/canlyniadau-cyfrifiad-2021/cam-un-crynodebau-pwnc
https://cyfrifiad.gov.uk/adnoddau-sydd-ar-gael-iw-lawrlwytho
https://cyfrifiad.gov.uk/cael-cefnogaeth/fformatau-hygyrch
https://cyfrifiad.gov.uk/straeon-y-cyfrifiad


Dolenni i'r crynodebau pwnc
Pwnc Dolen

Demograffeg a mudo https://cy.ons.gov.uk/releases/demographyandmigrationcensus2021inenglandandwales

Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig https://cy.ons.gov.uk/releases/ukarmedforcesveteranscensus2021inenglandandwales

Grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd
https://cy.ons.gov.uk/releases/ethnicgroupnationalidentitylanguageandreligioncensus202

1inenglandandwales

Y Gymraeg https://cy.ons.gov.uk/releases/welshlanguagecensus2021inwales

Y farchnad lafur a theithio i'r gwaith
https://cy.ons.gov.uk/releases/labourmarketandtraveltoworkcensus2021inenglandandwal

es

Tai https://cy.ons.gov.uk/releases/housingcensus2021inenglandandwales

Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd
https://cy.ons.gov.uk/releases/sexualorientationandgenderidentitycensus2021inenglanda

ndwales

Addysg https://cy.ons.gov.uk/releases/educationcensus2021inenglandandwales

Iechyd, anabledd a gofal di-dâl
https://cy.ons.gov.uk/releases/healthdisabilityandunpaidcarecensus2021inenglandandwal

es
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https://cy.ons.gov.uk/releases/demographyandmigrationcensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/ukarmedforcesveteranscensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/ethnicgroupnationalidentitylanguageandreligioncensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/welshlanguagecensus2021inwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/labourmarketandtraveltoworkcensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/housingcensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/sexualorientationandgenderidentitycensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/educationcensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/healthdisabilityandunpaidcarecensus2021inenglandandwales


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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