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Cyflwyniad 
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar y data cryno ar bynciau cyn aelodau o luoedd arfog y 
DU o Gyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr a gyhoeddwyd ar 10 Tachwedd 2022 
gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae’n darparu amcangyfrifon poblogaeth 
ac aelwydydd heb eu talgrynnu ar lefel Gogledd Cymru ac awdurdod unedol. 

Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr oedd yr un cyntaf i ofyn i bobl a oeddent wedi 
gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Gofynnwyd i bobl 16 mlwydd 
oed neu hŷn a oeddent wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd neu wrth gefn 
y DU, neu’r ddau, yn y gorffennol. Cynghorwyd pobl sy’n gwasanaethu yn lluoedd 
arfog y DU ar hyn o bryd a phobl nad oeddent erioed wedi gwasanaethu i ddewis 
“nac ydw”. 

Mae pobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd neu wrth gefn y DU yn 
aml yn cael eu galw’r boblogaeth cyn-filwyr. Maent yn ffurfio rhan o gymuned y 
lluoedd arfog (ynghyd â’r bobl sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog neu’r Llynges 
Fasnachol ar hyn o bryd, a’u teuluoedd). Ychwanegwyd y cwestiwn am gyn aelodau 
o luoedd arfog y DU i ddiwallu’n well anghenion darparwyr gwasanaethau, ac eraill 
sy’n cefnogi cyn aelodau, yn unol â Chyfamod y Lluoedd Arfog. 

Mae’r ONS hefyd wedi cyhoeddi Cyn aelodau o luoedd arfog y DU yng Nghymru a 

Lloegr: Cyfrifiad 2021. 

Bydd mwy o ddata yn cael ei ryddhau mewn camau tan ddiwedd 2023, ac fe fydd yn 
cynnwys data manwl ar lefel ardal fach am bobl, aelwydydd a threfniadau byw, 
gwaith a thai/adnoddau. 

  

https://www.armedforcescovenant.gov.uk/
https://www.ons.gov.uk/releases/ukarmedforcesveteranscensus2021inenglandandwales
https://www.ons.gov.uk/releases/ukarmedforcesveteranscensus2021inenglandandwales
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Y canlyniadau allweddol i Ogledd 
Cymru 
• Yn 2021, dywedodd 29,194 o bobl yng Ngogledd Cymru eu bod wedi 

gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Mae hyn tua 5.1% o 
breswylwyr arferol 16 mlwydd oed neu hŷn. 

• Roedd y ganran o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn uwch nag yr oedd yng 
Nghymru (4.5%) neu yn Lloegr (3.8%). 

• O blith poblogaeth cyn aelodau o luoedd arfog y DU yng Ngogledd Cymru, roedd 
78.1% (22,802 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y gorffennol, 
17.6% (5,152 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn yn y gorffennol, a 
4.2% (1,240 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd a’r lluoedd wrth 
gefn. 

• Roedd 613 o gyn aelodau o luoedd arfog y DU (2.1%) yn byw mewn sefydliadau 
cymunedol ac roedd y gweddill (28,581, 97.9%) yn byw mewn aelwydydd. Mae 
cyn-filwyr ychydig yn fwy tebygol o fyw mewn sefydliadau cymunedol na’r 
boblogaeth yn gyffredinol. 

• Roedd y ganran o aelwydydd a oedd yn cynnwys un neu ragor o bobl a oedd 
wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn 9.1% (27,424 o aelwydydd). Roedd 
hyn yn uwch nag yr oedd yng Nghymru (8.1%) neu yn Lloegr (7.0%). 

• Ledled Cymru, mae’r awdurdodau lleol sydd â’r gyfran fwyaf o gyn aelodau o’r 
lluoedd arfog yn cynnwys Bwrdeistref Sirol Conwy (5.9%, 5,649 o bobl), ac Ynys 
Môn (5.6%, 3,221 o bobl). 
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Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn 
• Yn 2021, dywedodd 3,221 o bobl yn Ynys Môn eu bod wedi gwasanaethu yn 

lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Mae hyn tua 5.6% o breswylwyr arferol 16 
mlwydd oed neu hŷn. 

• Roedd y ganran o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn uwch nag yr oedd yng 
Nghymru (4.5%) neu yn Lloegr (3.8%). Ynys Môn yw un o’r awdurdodau lleol 
sydd â’r gyfran uchaf o gyn-filwyr yng Nghymru. 

• O blith poblogaeth cyn aelodau o luoedd arfog y DU yn Ynys Môn, roedd 81.3% 
(2,619 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y gorffennol, 14.9% 
(481 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn yn y gorffennol, a 3.8% 
(121 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd a’r lluoedd wrth gefn. 

• Roedd 1.2% o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn byw mewn sefydliadau 
cymunedol ac roedd y gweddill (98.8%) yn byw mewn aelwydydd. Mae cyn-filwyr 
ychydig yn fwy tebygol o fyw mewn sefydliadau cymunedol na’r boblogaeth yn 
gyffredinol. 

• Roedd y ganran o aelwydydd a oedd yn cynnwys un neu ragor o bobl a oedd 
wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn 9.9% (3,052 o aelwydydd). Roedd 
hyn yn uwch nag yr oedd yng Nghymru (8.1%) neu yn Lloegr (7.0%). 
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Y canlyniadau allweddol i Wynedd 
• Yn 2021, dywedodd 4,177 o bobl yng Ngwynedd eu bod wedi gwasanaethu yn 

lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Mae hyn tua 4.3% o breswylwyr arferol 16 
mlwydd oed neu hŷn. 

• Roedd y ganran o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn uwch nag yr oedd yng 
Nghymru a Lloegr yn gyffredinol (3.8%). 

• O blith poblogaeth cyn aelodau o luoedd arfog y DU yng Ngwynedd, roedd 
76.9% (3,214 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y gorffennol, 
19.1% (796 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn yn y gorffennol, a 
4.0% (167 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd a’r lluoedd wrth gefn. 

• Roedd 2.4% o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn byw mewn sefydliadau 
cymunedol ac roedd y gweddill (97.6%) yn byw mewn aelwydydd. 

• Roedd y ganran o aelwydydd a oedd yn cynnwys un neu ragor o bobl a oedd 
wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn 7.7% (3,930 o aelwydydd). Roedd 
hyn yn uwch nag yr oedd yng Nghymru a Lloegr yn gyffredinol (7.0%). 
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Y canlyniadau allweddol i 
Fwrdeistref Sirol Conwy 
• Yn 2021, dywedodd 5,649 o bobl ym Mwrdeistref Sirol Conwy eu bod wedi 

gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Mae hyn tua 5.9% o 
breswylwyr arferol 16 mlwydd oed neu hŷn. 

• Roedd y ganran o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn uwch nag yr oedd yng 
Nghymru (4.5%) neu yn Lloegr (3.8%). Bwrdeistref Sirol Conwy yw’r awdurdodau 
lleol sydd â’r gyfran uchaf o gyn-filwyr yng Nghymru. 

• O blith poblogaeth cyn aelodau o luoedd arfog y DU ym Mwrdeistref Sirol Conwy, 
roedd 78.8% (4,453 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y 
gorffennol, 16.9% (954 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn yn y 
gorffennol, a 4.3% (242 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd a’r 
lluoedd wrth gefn. 

• Roedd 2.5% o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn byw mewn sefydliadau 
cymunedol ac roedd y gweddill (97.5%) yn byw mewn aelwydydd. Mae cyn-filwyr 
ychydig yn fwy tebygol o fyw mewn sefydliadau cymunedol na’r boblogaeth yn 
gyffredinol. 

• Roedd y ganran o aelwydydd a oedd yn cynnwys un neu ragor o bobl a oedd 
wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn 10.2% (5,306 o aelwydydd). Roedd 
hyn yn uwch nag yr oedd yng Nghymru (8.1%) neu yn Lloegr (7.0%). 
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Y canlyniadau allweddol i Sir 
Ddinbych 
• Yn 2021, dywedodd 4,309 o bobl yn Sir Ddinbych eu bod wedi gwasanaethu yn 

lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Mae hyn tua 5.5% o breswylwyr arferol 16 
mlwydd oed neu hŷn. 

• Roedd y ganran o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn uwch nag yr oedd yng 
Nghymru (4.5%) neu yn Lloegr (3.8%). 

• O blith poblogaeth cyn aelodau o luoedd arfog y DU yn Sir Ddinbych, roedd 
77.6% (3,334 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y gorffennol, 
17.3% (746 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn yn y gorffennol, a 
5.1% (219 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd a’r lluoedd wrth gefn. 

• Roedd 2.2% o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn byw mewn sefydliadau 
cymunedol ac roedd y gweddill (97.8%) yn byw mewn aelwydydd. Mae cyn-filwyr 
ychydig yn fwy tebygol o fyw mewn sefydliadau cymunedol na’r boblogaeth yn 
gyffredinol. 

• Roedd y ganran o aelwydydd a oedd yn cynnwys un neu ragor o bobl a oedd 
wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn 9.5% (4,032 o aelwydydd). Roedd 
hyn yn uwch nag yr oedd yng Nghymru (8.1%) neu yn Lloegr (7.0%). 
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Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint 
• Yn 2021, dywedodd 6,772  o bobl yn Sir y Fflint eu bod wedi gwasanaethu yn 

lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Mae hyn tua 5.3% o breswylwyr arferol 16 
mlwydd oed neu hŷn. 

• Roedd y ganran o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn uwch nag yr oedd yng 
Nghymru (4.5%) neu yn Lloegr (3.8%). 

• O blith poblogaeth cyn aelodau o luoedd arfog y DU yn Sir y Fflint, roedd 77.5% 
(5,249 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y gorffennol, 18.3% 
(1,237 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn yn y gorffennol, a 4.2% 
(286 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd a’r lluoedd wrth gefn. 

• Roedd 0.9% o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn byw mewn sefydliadau 
cymunedol ac roedd y gweddill (99.1%) yn byw mewn aelwydydd. Mae cyn-filwyr 
ychydig yn fwy tebygol o fyw mewn sefydliadau cymunedol na’r boblogaeth yn 
gyffredinol. 

• Roedd y ganran o aelwydydd a oedd yn cynnwys un neu ragor o bobl a oedd 
wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn 9.6% (6,399 o aelwydydd). Roedd 
hyn yn uwch nag yr oedd yng Nghymru (8.1%) neu yn Lloegr (7.0%). 
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Y canlyniadau allweddol i Wrecsam 
• Yn 2021, dywedodd 5,066 o bobl yn Wrecsam Cymru eu bod wedi gwasanaethu 

yn lluoedd arfog y DU yn y gorffennol. Mae hyn tua 4.6% o breswylwyr arferol 16 
mlwydd oed neu hŷn. 

• Roedd y ganran o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn uwch nag yr oedd yng 
Nghymru (4.5%) neu yn Lloegr (3.8%). 

• O blith poblogaeth cyn aelodau o luoedd arfog y DU yn Wrecsam, roedd 77.4% 
(3,923o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd yn y gorffennol, 18.5% 
(938 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn yn y gorffennol, a 4.0% 
(205 o bobl) wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd a’r lluoedd wrth gefn. 

• Roedd 3.4% o gyn aelodau o luoedd arfog y DU yn byw mewn sefydliadau 
cymunedol ac roedd y gweddill (96.6%) yn byw mewn aelwydydd. Mae cyn-filwyr 
ychydig yn fwy tebygol o fyw mewn sefydliadau cymunedol na’r boblogaeth yn 
gyffredinol. 

• Roedd y ganran o aelwydydd a oedd yn cynnwys un neu ragor o bobl a oedd 
wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn 8.1% (4,705 o aelwydydd). Roedd 
hyn yn uwch nag yr oedd yng Nghymru a Lloegr yn gyffredinol (7.0%). 
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Ynglŷn â’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. 

Mae eich atebion i gwestiynau cyfrifiad yn helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau 
am gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal, gan gynnwys 
trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd. 

Diwrnod y Cyfrifiad oedd Dydd Sul 21 Mawrth 2021. 

 

Wrth i ddata o Gyfrifiad 2021 ddod ar gael, bydd gwefany Hwb Cydlynu Arloesi 
Rhanbarthol yn cyhoeddi canlyniadau allweddol ac yn darparu dadansoddiad ar 
gyfer ardaloedd Gogledd Cymru a’n hawdurdodau unedol. 
(https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad/) 

 

Mae bwletin ystadegol sy’n crynhoi’r canlyniadau allweddol i Gymru ar gael. 
(https://llyw.cymru/cyn-filwyr-lluoedd-arfog-y-deyrnas-unedig-yng-nghymru-cyfrifiad-
2021)  

 

Mae prif wefan y cyfrifiad yn:  
https://cyfrifiad.gov.uk/  
 

Mae prif wefan y cyfrifiad Llywodraeth Cymru yn: 

https://llyw.cymru/y-cyfrifiad-or-boblogaeth 

 

Mae’r amserlen rhyddhau data lawn ar gyfer Cyfrifiad 2021 ar gael.  
(https://cy.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/census2021outputs/r
eleaseplans)  

 

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad
https://llyw.cymru/cyn-filwyr-lluoedd-arfog-y-deyrnas-unedig-yng-nghymru-cyfrifiad-2021
https://cyfrifiad.gov.uk/
https://llyw.cymru/y-cyfrifiad-or-boblogaeth
https://cy.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/census2021outputs/releaseplans
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