
   

SpecimenOs yw enw neu gyfeiriad eich sefydliad yn anghywir 
neu ar goll, nodwch y manylion cywir yma:

Jil Matheson
Yr Ystadegydd Gwladol

Y Cyfrifiad - 27 Mawrth 2011
Yn ôl y gyfraith rhaid i reolwr y sefydliad hwn, neu’r 
person sy’n gyfrifol am y sefydliad, gwblhau’r holiadur 
hwn a sicrhau bod Holiadur i Unigolion yn cael ei 
gwblhau ar gyfer pob un o’r preswylwyr arferol.

Mae’r gyfraith yn diogelu gwybodaeth 
bersonol. Ac mae gwybodaeth y cyfrifiad yn aros 
yn gyfrinachol am 100 mlynedd.

Felly, mynnwch fod yn rhan o Gyfrifiad 2011 a 
helpu i lunio’r dyfodol.

Beth mae angen i chi ei wneud?
• Llenwch yr holiadur hwn ar 27 Mawrth 2011, neu  
 cyn gynted ag y bo modd ar ôl y dyddiad hwnnw

• Defnyddiwch y diffiniadau a geir yn y daflen   
 wybodaeth i wahaniaethu rhwng preswylwyr   
 arferol ac ymwelwyr

• Gwnewch yn siŵ r fod Holiadur i Unigolion   
 yn cael ei lenwi ar gyfer pob preswylydd arferol.  
 Cofnodwch y nifer o Holiaduron i Unigolion   
 a gaiff eu dosbarthu, eu casglu neu eu llenwi   
 ar lein, yn y blychau isod. Efallai y bydd o   
 gymorth ichi ddefnyddio’r Ffurflen Restru a   
 ddarparwyd, fel rhestr wirio 

• Cofnodwch yn y blychau isod y nifer o   
 ymwelwyr sy’n aros dros nos

• Atebwch y Cwestiynau am y Sefydliad sydd ar  
 gefn y dudalen hon

• Llofnodwch y Datganiad sydd ar gefn y dudalen 
 hon. Bydd un o staff y cyfrifiad yn galw i   
 gasglu’r holiaduron sydd wedi’u llenwi

Nodwch y nifer o Holiaduron i  
Unigolion a’r nifer o ymwelwyr isod:
 Defnyddiwch inc du neu las

Holiaduron a ddosbarthwyd

Holiaduron a gasglwyd

Holiaduron a lenwyd ar lein

Ymwelwyr sy’n aros dros nos

Mae cymorth ar gael mewn print mawr ac mewn Braille

Sut mae cael cymorth?

Trowch drosodd i ateb y Cwestiynau am y Sefydliad

Cod post

CE2W

Holiadur i Sefydliadau 
Cymunedol 
 Cymru

Text Relay 18001 0300 0201 160

Llinell gymorth y cyfrifiad 0300 0201 130

www.cyfrifiad.gov.uk
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Llofnod

Dyddiad Rhif ffôn

Cwestiynau am y sefydliad
Beth yw natur y sefydliad hwn?

  Ticiwch un blwch yn unig

Meddygol a gofal

  Ysbyty cyffredinol

  Ysbyty/uned iechyd meddwl (gan gynnwys     
  unedau diogel)

  Math arall o ysbyty

  Cartref gofal heb nyrsio

  Cartref gofal â nyrsio

  Tai gwarchod yn unig

  Cartref plant (gan gynnwys unedau diogel)

  Math arall o sefydliad meddygol a gofal

Addysgol

  Ysgol

  Prifysgol (er enghraifft neuaddau preswyl)

  Math arall o sefydliad addysgol

Y lluoedd arfog

  Sefydliad amddiffyn (gan gynnwys llongau)

Cadw

  Un o sefydliadau’r gwasanaeth carchardai

  Safleoedd cymeradwy (hostel brawf / mechnïaeth)

  Canolfan gadw

  Math arall o sefydliad cadw

Llety dros dro neu wrth deithio

  Gwesty, tŷ  llety, lle gwely a brecwast,      
  hostel ieuenctid

  Llety gwyliau (er enghraifft parciau gwyliau)

  Hostel/lloches dros dro i bobl ddigartref

  Math arall o lety dros dro neu wrth deithio

Arall

  Sefydliad crefyddol

  Llety i staff / gweithwyr yn unig

  Math arall o sefydliad

Ar gyfer pa grŵ p oedran y mae’r sefydliad hwn?

  Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol

  0 - 17 oed

  18 - 24 oed

  25 - 64 oed

  65 oed a hŷ n

Ar gyfer pa grwpiau o bobl y mae’r sefydliad hwn?

  Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol

  Pobl ag anabledd corfforol

  Pobl ag anabledd dysgu

  Pobl â salwch meddwl

  Pobl dan ofal canolraddol

  Pobl sy’n camddefnyddio sylweddau

  Pobl dan ofal diwedd oes

  Pobl dan ofal seibiant

  Pobl dan ofal salwch cronig

  Pobl dan ofal salwch acíwt

  Pobl hŷ n

  Plant ysgol

  Myfyrwyr prifysgol a/neu goleg

  Staff y lluoedd arfog

  Carcharorion / troseddwyr

  Ceiswyr lloches

  Gwesteion sy’n talu

  Pobl ddigartref

  Nyrsys / meddygon

  Staff

  Gweithwyr tymhorol / dros dro

  Arall

At ddefnydd staff maes y cyfrifiad yn unig

 Pobl sy’n cysgu ar y stryd

Pwy sy’n gyfrifol am reoli’r sefydliad hwn?

  Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG)

  Awdurdod lleol

  Un o adrannau / asiantaethau’r llywodraeth

  Landlord cymdeithasol cofrestredig / cymdeithas dai

  Elusen / corff gwirfoddol

  Perchennog / cwmni preifat

  Arall

Datganiad Hyd y gwn i, mae’r atebion yn yr 
holiadur hwn yn wir ac yn gywir.

Mae’n bosibl y cysylltwn â chi, os bydd angen 
casglu gwybodaeth sydd ar goll.
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