Holiadur i Sefydliadau
Cymunedol
Cymru
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Mae’r wybodaeth ar y ffurflen hon wedi’i
diogelu gan y gyfraith.
Mae rhagor o wybodaeth yn y daflen sy’n dod
gyda’r holiadur hwn.

Os yw enw neu gyfeiriad y sefydliad yn anghywir
neu ar goll, ysgrifennwch y cyfeiriad cywir isod:

RHADBOST
Cyfrifiad 2021

Y rheolwr neu’r person â chyfrifoldeb am y sefydliad
hwn sy’n gyfrifol am lenwi’r holiadur hwn.

Cod post

Beth sydd angen i chi ei wneud

• Atebwch y cwestiynau am y sefydliad ar y 		
		 dudalen nesaf.

Datganiad

•
		
		
		

Mae’r holiadur hwn wedi’i lenwi’n gywir hyd
eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.

Sicrhewch fod pob preswylydd arferol yn cael 		
Holiadur i Unigolion (preswylwyr arferol yw’r 		
bobl hynny, gan gynnwys staff, sy’n aros, neu sy’n
disgwyl aros, yn y sefydliad am 6 mis neu fwy).

Llofnod

Dyddiad

SA

• Dylech chi gyfrif gweithwyr shifft (er 			
		 enghraifft, porthorion gwestai) sy’n aros dros
		 nos ar 21 Mawrth 2021 fel ymwelwyr.

• Anfonwch holiaduron papur y preswylwyr, 		
		 wedi’u llenwi, yn y pecyn sydd wedi’i 			
		 ddarparu.
Dylai pawb lenwi’r cyfrifiad ar 21 Mawrth
2021, neu cyn gynted â phosibl ar ôl y
dyddiad hwnnw.
Diolch am gymryd rhan.

Yr Athro Syr Ian Diamond
Ystadegydd Gwladol

Rhaid i chi gymryd rhan yn y cyfrifiad yn ôl y
gyfraith. Os nad ydych chi’n cymryd rhan, neu os
ydych chi’n darparu gwybodaeth anwir, gallech
chi gael eich erlyn a’ch dirwyo.

Os ydych chi wedi colli’r amlen, anfonwch eich
holiadur wedi’i lenwi i:
RHADBOST Cyfrifiad 2021

Sut mae cael cymorth?
www.cyfrifiad.gov.uk/help
Canolfan Gyswllt 0800 169 2021
NGT (18001) 0800 169 2021
Llinell gymorth iaith 0800 587 2021
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Cwestiynau am y sefydliad
1 Beth yw natur y sefydliad hwn?
Ticiwch un blwch yn unig
Meddygol neu ofal

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
Awdurdod lleol
Un o adrannau neu asiantaethau’r llywodraeth
Landlord cymdeithasol cofrestredig neu gymdeithas dai
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Cartref gofal heb nyrsio

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

Cartref gofal â nyrsio

Elusen neu gorff gwirfoddol

Cartref plant (gan gynnwys unedau diogel)

Cwmni neu berchennog preifat

Ysbyty cyffredinol

Sefydliad addysg uwch neu addysg bellach

Ysbyty neu uned iechyd meddwl (gan gynnwys 		
unedau diogel)
Ysbyty arall

Math arall o sefydliad meddygol neu ofal
Addysg

Ysgol

Prifysgol (er enghraifft, neuadd breswyl)
Math arall o sefydliad addysg
Lluoedd arfog

Sefydliad amddiffyn (gan gynnwys llongau)
Cadw

Sefydliad gwasanaeth carchardai (gan gynnwys 		
sefydliadau troseddwyr ifanc)

SA

Safle a gymeradwywyd (hostel prawf neu fechnïaeth)
Canolfan gadw

Arall

unrhyw un o’r canlynol yn byw yn y sefydliad
3 Oes
hwn ar hyn o bryd?
Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Unrhyw un sydd eisoes wedi treulio, neu sy’n disgwyl
treulio, 6 mis neu fwy yn y sefydliad hwn, hyd yn oed
os bydd i ffwrdd ar 21 Mawrth 2021
Preswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n aros yn y sefydliad 		
hwn ar 21 Mawrth 2021 ac sydd heb gyfeiriad 		
arferol arall yn y Deyrnas Unedig
Pobl sy’n byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig fel arfer, 		
sydd wedi aros, neu sy’n bwriadu aros, yn y Deyrnas 		
Unedig am 3 mis neu fwy ac sydd heb gyfeiriad 		
arall yn y Deyrnas Unedig
Myfyrwyr neu blant ysgol sy’n aros yn y sefydliad 		
hwn yn ystod y tymor
Chi’ch hun, eich teulu, staff ac unrhyw un arall sy’n 		
byw yn y sefydliad hwn

NEU ddim un o’r uchod

o bobl sy’n byw yn y sefydliad hwn ar		
4 Faint
hyn o bryd?

Math arall o sefydliad cadw

Llety dros dro neu wrth deithio

Gwesty, tŷ llety, gwely a brecwast, hostel ieuenctid 		
(gan gynnwys tafarndai)
Llety gwyliau (er enghraifft, parc gwyliau)

Hostel neu loches dros dro i bobl ddigartref
Math arall o lety dros dro neu wrth deithio

Arall

Sefydliad crefyddol

Llety i staff neu weithwyr yn unig
Sefydliad arall

unrhyw un o’r ymwelwyr canlynol yn aros dros
5 Oes
nos yn y sefydliad hwn ar 21 Mawrth 2021?
Ticiwch bob un sy’n berthnasol
Unrhyw un â chyfeiriad arferol arall yn y Deyrnas 		
Unedig sydd wedi treulio, neu sy’n disgwyl treulio, 		
llai na 6 mis yn y sefydliad hwn
Unrhyw un o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig sy’n 		
bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis

NEU ddim un o’r uchod
o ymwelwyr sy’n aros dros nos yn y sefydliad
6 Faint
hwn ar 21 Mawrth 2021?

