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Cofiwch Ddiwrnod y Cyfrifiad Ddydd
Sul 21 Mawrth 2021
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www.gadewchinigyfrif.org.uk

Helpwch GIG Cymru

Llenwch y cyfrifiad
Ddydd Sul 21 Mawrth 2021

www.gadewchinigyfrif.org.uk

Beth yw’r cyfrifiad?
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Arolwg sy’n digwydd bob 10 mlynedd yw’r cyfrifiad ac mae’n rhoi
darlun i ni o’r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn
yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn ein
hardal. Cynhelir y cyfrifiad nesaf ddydd Sul 21 Mawrth 2021.
Drwy gymryd rhan yn y cyfrifiad, byddwch yn gwneud yn siŵr y
caiff eich llais ei glywed, er mwyn helpu i greu dyfodol gwell i’ch
plant a’n cymuned. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i lenwi
holiadur y cyfrifiad yn www.cyfrifiad.gov.uk.
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Rydym yn cymryd rhan yn
Gadewch i ni Gyfrif!

Mae ein hysgol yn cymryd rhan mewn gweithgaredd
llawn hwyl er mwyn dysgu am y cyfrifiad. Enw’r
gweithgaredd yw Gadewch i ni Gyfrif!

Helpwch

G I G Cy m

Mae’r cyfrifiad yn gofyn cwestiynau i bob oedolyn
yn y DU. Mae’n bwysig iawn a dim ond bob 10
mlynedd y mae’n digwydd! Mae’r atebion yn helpu’r Llenwch
y cyfrifi
ad
llywodraeth i gynllunio beth fydd ei angen ar y
wlad yn y dyfodol.
Mae’r cyfrifiad yn helpu plant fel chi a’ch ffrindiau. Bydd hefyd
yn helpu ein hysgol a’n cymuned leol, gan gynnwys y GIG.
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Lliwiwch y poster o enfys gyferbyn a’i osod yn eich ffenestr!
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i oedolyn gartref lenwi’r
cyfrifiad, er mwyn i bob un ohonom allu helpu i lywio’r dyfodol.
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Ar Ddiwrnod Gadewch i ni Gyfrif!,
byddwn yn cyfrif pethau.
Wedyn, byddwn yn gwneud lluniau o’r pethau rydym
wedi’u cyfrif. Bydd rhai ysgolion yn ennill gwobrau!
Isod, rhestrwch yr holl bethau rydych wedi’u
cyfrif ar Ddiwrnod Gadewch i ni Gyfrif!
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