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Annwyl Breswylydd/Breswylwyr 

Mae eich cyfeiriad wedi’i ddewis ar gyfer Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr. Ystyrir yn eang mai'r 
Arolwg Troseddu yw'r ffynhonnell wybodaeth bwysicaf am dueddiadau mewn troseddau yn y wlad.
Mae'r arolwg yn gofyn i bobl sy'n byw yng Nghymru a Lloegr a yw trosedd neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol wedi effeithio arnynt, ac yn casglu manylion unrhyw ddigwyddiadau y maent 
wedi'u profi'n bersonol. Mae hefyd yn gofyn i bobl am eu barn am yr heddlu a'r system cyfiawnder 
troseddol. 

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad 

Rydym yn dibynnu ar gymorth pobl i gymryd rhan i allu cynhyrchu gwybodaeth am raddau 
troseddau yng Nghymru a Lloegr. Byddai eich cyfranogiad yn yr arolwg yn cael ei werthfawrogi (yn 
fawr) gan fod y wybodaeth yn cael ei defnyddio i helpu i leihau troseddu a gwneud cymunedau'n 
fwy diogel. Bydd y wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei thrin yn gyfrinachol yn unol â 
chyfarwyddyd y Cod Ymarfer Ystadegau Swyddogol.

Mae gennym ddiddordeb mewn cyfweld â rhywun yn eich cartref

Gwneir yr arolwg gan Kantar Public (sefydliad ymchwil annibynnol) ar ran y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol.  
Bydd cyfwelydd yn ymweld â'ch cyfeiriad yn ystod yr wythnosau nesaf i drefnu amser cyfleus ar 
gyfer cyfweliad. Er mwyn tawelu eich meddwl, mae Kantar yn gweithio i ganllawiau'r Llywodraeth 
a'r Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad i leihau'r risg o drosglwyddo Covid-19. Yn y llythyr hwn mae 
taflen gyda manylion am sut y bydd y cyfweliad yn digwydd a'r mesurau sydd gennym ar waith i 
leihau'r risg o drosglwyddo.  
Os hoffech drefnu amser sy'n addas i chi, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch 0800 
051 0882 yn rhad ac am ddim neu e-bostiwch crimesurvey@kantarpublic.com. I gael rhagor o
wybodaeth am y mathau o gwestiynau sydd wedi’u cynnwys, a gwybodaeth am sut rydyn ni’n 
cadw’ch data yn ddiogel, gallwch chi hefyd fynd i www.crimesurvey.co.uk/inhome.
Mae ein cyfwelwyr ar gael yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau ac mae ganddynt 
gerdyn adnabod.  Mae'n bwysig bod pawb yn eich cartref yn gweld y llythyr hwn a'r taflenni caeedig 
rhag ofn i'r cyfwelydd ymweld pan nad ydych gartref. 
Diolch ymlaen llaw am eich help. 
Yn gywir, 

Jonathan Athow
Dirprwy Ystadegydd Cenedlaethol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae Kantar (Is-adran Mewnwelediadau) a Kantar Public yn Gwmnïau Kantar Group. Ein henw a'n cyfeiriad cofrestredig yw Kantar UK Ltd, TNS House, Westgate, Llundain W5 
1AU (rhif cwmni 3073845).

21. CSEW 2021-22 (CAPI) Advance Letter (Generic) v1 - WELSH


