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Cyflwyniad 
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar y data cryno ar bynciau demograffeg a mudo o 
Gyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr a gyhoeddwyd ar 2 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, gan 
gynnwys nodweddion aelwydydd a phreswylwyr a throsolwg o’r boblogaeth na 
anwyd yn y DU. 

Mae’r ONS hefyd wedi cyhoeddi Demograffeg a mudo: Cyfrifiad 2021 yng Nghymru 
a Lloegr (Swyddfa Ystadegau Gwladol) sydd yn cynnwys data hyd at ardal gynnyrch. 

Rydym hefyd wedi cynhyrchu bwletin ystadegol yn edrych ar newid yn y boblogaeth 
ers 2011 yn ôl grŵp oedran eang, yn dilyn rhyddhau canlyniadau cyntaf 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. 

Gall newidiadau rhwng 2011 a 2021adlewyrchu sut yr effeithiodd y pandemig Covid 
19 ar ddewis pobl o breswylfa arferol ar Ddiwrnod y Cyfrifiad. Mae canlyniadau 
cyfrifiad ar gyfer Gwynedd yn arbennig yn debygol o fod wedi cael eu heffeithio gan 
ble y cyfrifwyd myfyrwyr. Bydd gwybodaeth am fudo a gwlad enedigol y tu allan i'r 
DU hefyd wedi cael eu heffeithio gan symudiadau poblogaeth o ganlyniad i'r 
pandemig. Gallai’r newidiadau hyn fod wedi bod yn rhai dros dro i rai ac yn fwy 
hirdymor i eraill. Nid yw’n glir chwaith sut mae gadael yr Undeb Ewropeaidd wedi 
effeithio ar newid yn y boblogaeth yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. 

  

https://www.ons.gov.uk/releases/demographyandmigrationcensus2021inenglandandwales
https://www.ons.gov.uk/releases/demographyandmigrationcensus2021inenglandandwales
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad2021-canlyniadaucyntaf/
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad2021-canlyniadaucyntaf/
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Prif bwyntiau 
• Mae’r strwythur poblogaeth yng Ngogledd Cymru yn sylweddol hŷn na'r 

cyfartaledd cenedlaethol, gydag oedran canolrifol o 46 yn 2021 (Cymru = 42; 
Cymru a Lloegr = 40). Bwrdeistref Sirol Conwy sydd â’r oedran canolrif hynaf 
(49) a Wrecsam sydd â’r ieuengaf (42). 

• Maint cyfartalog aelwydydd wedi gostwng ers 2011. Mae tua dwy ran o dair o'r 
holl aelwydydd yn cynnwys un neu ddau o bobl yn unig. Mae cyfran yr aelwydydd 
sy'n cynnwys pump neu fwy o bobl wedi gostwng. 

• Cynyddodd cyfran yr aelwydydd a oedd yn cynnwys pensiynwyr yn unig i 27.1%, 
sy'n uchel o gymharu â ffigurau cenedlaethol (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru 
a Lloegr = 22.1%). Pensiynwyr a oedd yn byw ar eu pen eu hunain oedd y rhan 
fwyaf o'r aelwydydd hyn (47,676 neu 15.8% o'r holl aelwydydd). Roedd gan 
Fwrdeistref Sirol Conwy yr ail ganran uchaf o aelwydydd pensiynwyr yn unig yng 
Nghymru yn 2021. 

• Roedd cyfran yr aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol yn 2021 yn is yng 
Ngogledd Cymru na'r cyfartaledd cenedlaethol (Gogledd Cymru = 24.0%; Cymru 
= 26.5%; Cymru a Lloegr = 28.4%). Mae nifer a chyfran yr aelwydydd sy'n 
cynnwys plant dibynnol wedi gostwng ers 2011 ar gyfer holl ardaloedd 
awdurdodau unedol Gogledd Cymru. Fodd bynnag, mae nifer a chyfran y 
teuluoedd un rhiant wedi cynyddu. 

• Cynyddodd cyfran y preswylwyr arferol a aned y tu allan i'r DU rhwng 2011 a 
2021 o 4.5 i 5.8%. Mae'r gyfran hon yn isel o gymharu â ffigurau cenedlaethol 
(Cymru a Lloegr = 16.8%). Roedd y gyfran uchaf yn Wrecsam ar 7.9% ac isaf yn 
Ynys Môn ar 3.3%. 

• Ar gyfer Gogledd Cymru gyfan, parhaodd Gwlad Pwyl i fod y wlad enedigol fwyaf 
cyffredin y tu allan i’r DU yn 2021 (7,423 o bobl, 1.1% o’r holl breswylwyr arferol). 
Gwlad Pwyl hefyd oedd y canlyniad mwyaf cyffredin ar gyfer Wrecsam, Sir y 
Fflint a Gwynedd. Roedd Iwerddon ym Mwrdeistref Sirol Conwy ac Ynys Môn 
Iwerddon, ac ar gyfer Sir Ddinbych roedd yn Ynysoedd y Philipinau. 
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Y canlyniadau allweddol i Ogledd 
Cymru 
Poblogaeth 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, amcangyfrifwyd mai 686,909 oedd 
maint y boblogaeth breswyl arferol yng Ngogledd Cymru. 

• Mae'r boblogaeth wedi gostwng o -1,028 (-0.1%) ers y cyfrifiad diwethaf yn 2011, 
pan oedd yn 687,937. Gwelodd Cymru gynnydd o 1.4%, a Chymru a Lloegr 
gynnydd o 6.3%. 

• Yn 2021, yr oedran cyfartalog (canolrifol) oedd 46 oed. Mae hyn yn uwch na'r 
oedran canolrifol yn 2011, sef 43 oed. Yr oedran canolrifol yng Nghymru yn 2021 
oedd 42 oed, a 40 oed yng Nghymru a Lloegr. 

 

Cyfansoddiad aelwydydd 

• Roedd 675,094 (98.3%) o breswylwyr arferol yn byw mewn aelwydydd a 11,814 
(1.7%) yn byw mewn sefydliadau cymunedol. 

• Roedd amcangyfrif o 301,381 o aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol ar 
Ddiwrnod y Cyfrifiad. 

• Maint cyfartalog aelwydydd yw nifer y bobl fesul aelwyd ar gyfartaledd. Yn 2021, 
2.24 o breswylwyr fesul aelwyd yng Ngogledd Cymru oedd y ffigur hwn, sydd 
ychydig yn llai nag yn 2011 pan oedd yn 2.29. 

• Roedd 68.1% o'r holl aelwydydd (205,086) yn cynnwys un neu ddau o bobl yn 
unig. Mae hyn yn cymharu â 66.7% yn 2011. Roedd aelwydydd yn cynnwys 
pump neu fwy o bobl yn cyfrif am 5.3% yn unig o’r holl aelwydydd ac wedi 
gostwng o 18,138 yn 2011 i 16,042 yn 2021. 

• Yn gyffredinol, roedd 63.4% o aelwydydd (191,084) yn gartrefi un teulu, 32.2% 
(97,002) yn gartrefi un person a 4.4% (13,295) yn gartrefi teulu lluosog neu’n 
fathau eraill o gartrefi. 

• Roedd 47,676 neu 15.8% o'r holl aelwydydd yn bensiynwyr yn byw ar eu pen eu 
hunain (pobl 66 oed a throsodd). Mae hyn wedi cynyddu o 43,932 yn 2011, er 
bod yr oedran pensiwn yn is yn 2011. 

• Yn ogystal, roedd 33,993 neu 11.3% o aelwydydd yn cynnwys teuluoedd yn 
cynnwys dim ond pobl o oedran pensiwn neu hŷn. 

• Gyda'i gilydd, mae pensiynwyr sy'n byw ar eu pen eu hunain a theuluoedd 
pensiynwyr yn unig yn cyfrif am 27.1% o'r holl aelwydydd yn yr ardal. Mae hyn yn 
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cymharu â 24.6% yn 2011 (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru a Lloegr = 
22.1%). 

• Roedd 76,924 neu 25.5% o aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol (gostyngiad o 
80,257 neu 27.2% yn 2011). Aelwydydd sy'n cynnwys plant dibynnol yng 
Nghymru gyfan = 26.5%; yng Nghymru a Lloegr = 28.4%. 

• Yn 2021 roedd 21,621 neu 7.2% o holl aelwydydd Gogledd Cymru yn deuluoedd 
un rhiant gyda phlant dibynnol (2011 = 6.6%). 

 

Mudo 

• Cynyddodd y ganran o breswylwyr arferol a anwyd y tu allan i Gymru ychydig o 
39.7% (273,387) yn 2011 i 40.3% (276,695) yn 2021. Ganwyd y rhan fwyaf o'r 
rhain yn Lloegr (229,078 neu 33.3% o'r holl breswylwyr arferol). 

• Ganed 39,765 (5.8%) o breswylwyr y tu allan i'r DU. Mae hyn yn gynnydd o 2011 
pan oedd y ffigwr yn 4.5%. (Cymru yn 2021 = 6.9%, Cymru a Lloegr = 16.8%). 

• Parhaodd Gwlad Pwyl i fod y wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU yn 
2021 (7,423 o bobl, 1.1% o’r holl breswylwyr arferol). Gwlad Pwyl oedd y wlad 
enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU ar gyfer Cymru gyfan, ac India ar gyfer 
Cymru a Lloegr. 

• Cynyddodd nifer y preswylwyr yng Ngogledd Cymru a nododd Rwmania fel eu 
gwlad enedigol bron i bum gwaith (471.2%) rhwng 2011 a 2021, gan gynyddu 
1,720 i 2,085 neu 0.3% o’r boblogaeth. 

• Roedd gan 25,801 o breswylwyr arferol (3.8%) basbort nad yw’n basbort DU, a'r 
pasbort mwyaf cyffredin ymysg y rhai nad oeddent yn basbort DU oedd Gwlad 
Pwyl. 

 

Statws partneriaeth gyfreithiol 

• Yng Ngogledd Cymru, roedd 44.8% o’r holl breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn 
briod neu mewn partneriaeth sifil. Hwn oedd y grŵp mwyaf yn 2021. Fodd 
bynnag, mae hyn wedi gostwng ers 2011, pan oedd 48.1% yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. 

• Cynyddodd canran y bobl nad ydynt erioed wedi priodi neu gofrestru partneriaeth 
sifil 3.6 pwynt canran, o 31.6% yn 2011 i 35.2% yn 2021. 
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Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn 
Poblogaeth 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, amcangyfrifwyd mai 68,875 oedd maint 
y boblogaeth breswyl arferol. 

• Mae'r boblogaeth wedi gostwng o -876 (-1.3%) ers y cyfrifiad diwethaf yn 2011, 
pan oedd yn 69,751. Gwelodd Cymru gynnydd o 1.4%, a Chymru a Lloegr 
gynnydd o 6.3%. 

• Yn 2021, yr oedran cyfartalog (canolrifol) oedd 48 oed. Mae hyn yn uwch na'r 
oedran canolrifol yn 2011, sef 45 oed. Yr oedran canolrifol yng Nghymru yn 2021 
oedd 42 oed, a 40 oed yng Nghymru a Lloegr. 

 

Cyfansoddiad aelwydydd 

• Roedd 68,184 (99.0%) o breswylwyr arferol yn byw mewn aelwydydd a 694 
(1.0%) %) yn byw mewn sefydliadau cymunedol. 

• Roedd amcangyfrif o 30,823 o aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol ar 
Ddiwrnod y Cyfrifiad. 

• Maint cyfartalog aelwydydd yw nifer y bobl fesul aelwyd ar gyfartaledd. Yn 2021, 
2.21 o breswylwyr fesul aelwyd oedd y ffigur hwn, sydd ychydig yn llai nag yn 
2011 pan oedd yn 2.31. 

• Roedd 69.5% o'r holl aelwydydd (21,435) yn cynnwys un neu ddau o bobl yn 
unig. Mae hyn yn cymharu â 68.1% yn 2011. Roedd aelwydydd yn cynnwys 
pump neu fwy o bobl yn cyfrif am 5.4% yn unig o’r holl aelwydydd ac wedi 
gostwng o 1,844 yn 2011 i 1,668 yn 2021. 

• Yn gyffredinol, roedd 63.1% o aelwydydd (19,438) yn gartrefi un teulu, 33.1% 
(10,189) yn gartrefi un person a 3.9% (1,196) yn gartrefi teulu lluosog neu’n 
fathau eraill o gartrefi. 

• Roedd 5,223 neu 16.9% o'r holl aelwydydd yn bensiynwyr yn byw ar eu pen eu 
hunain (pobl 66 oed a throsodd). Mae hyn wedi cynyddu o 4,802 yn 2011, er bod 
yr oedran pensiwn yn is yn 2011. 

• Yn ogystal, roedd 3,901 neu 12.7% o aelwydydd yn cynnwys teuluoedd yn 
cynnwys dim ond pobl o oedran pensiwn neu hŷn. 

• Gyda'i gilydd, mae pensiynwyr sy'n byw ar eu pen eu hunain a theuluoedd 
pensiynwyr yn unig yn cyfrif am 29.6% o'r holl aelwydydd yn yr ardal. Mae hyn yn 
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cymharu â 26.3% yn 2011 (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru a Lloegr = 
22.1%). 

• Roedd 7,401, neu 24.0% o aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol (gostyngiad o 
7,763 neu 25.4% yn 2011). Aelwydydd sy'n cynnwys plant dibynnol yng Nghymru 
gyfan = 26.5%; yng Nghymru a Lloegr = 28.4%. 

• Yn 2021 roedd 2,087 neu 6.8% o holl aelwydydd yn deuluoedd un rhiant gyda 
phlant dibynnol (2011 = 6.0%). 

 

Mudo 

• Mae canran y preswylwyr arferol a aned y tu allan i Gymru wedi gostwng ychydig 
o 33.6% (23,448) yn 2011 i 33.4% (23,015) yn 2021. Ganwyd y rhan fwyaf o'r 
rhain yn Lloegr (19,942 neu 29.0% o'r holl breswylwyr arferol). 

• Ganed 2,295 (3.3%) o breswylwyr y tu allan i'r DU. Mae hyn yr un ganran ag yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 6.9%, Cymru a Lloegr = 16.8%). 

• Parhaodd Iwerddon i fod y wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU yn 2021 
(338 o bobl, 0.5% o’r holl breswylwyr arferol). Gwlad Pwyl oedd y wlad enedigol 
fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU ar gyfer Cymru gyfan, ac India ar gyfer Cymru a 
Lloegr. 

• Roedd gan 1,073 o breswylwyr arferol (1.6%) basbort nad yw’n basbort DU, a'r 
pasbort mwyaf cyffredin ymysg y rhai nad oeddent yn basbort DU oedd 
Gwyddelig. 

 

Statws partneriaeth gyfreithiol 

• Roedd 46.5% o’r holl breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. Hwn oedd y grŵp mwyaf yn 2021. Fodd bynnag, mae hyn wedi 
gostwng ers 2011, pan oedd 49.2% yn briod neu mewn partneriaeth sifil. 

• Cynyddodd canran y bobl nad ydynt erioed wedi priodi neu gofrestru partneriaeth 
sifil 3.2 pwynt canran, o 29.8% yn 2011 i 33.0% yn 2021. 
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Y canlyniadau allweddol i Wynedd 
Poblogaeth 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, amcangyfrifwyd mai 117,397 oedd 
maint y boblogaeth breswyl arferol. 

• Mae'r boblogaeth wedi gostwng o -4,477 (-3.7%) ers y cyfrifiad diwethaf yn 2011, 
pan oedd yn 121,874. Gwelodd Cymru gynnydd o 1.4%, a Chymru a Lloegr 
gynnydd o 6.3%. 

• Yn 2021, yr oedran cyfartalog (canolrifol) oedd 45 oed. Mae hyn yn uwch na'r 
oedran canolrifol yn 2011, sef 42 oed. Yr oedran canolrifol yng Nghymru yn 2021 
oedd 42 oed, a 40 oed yng Nghymru a Lloegr. 

 

Cyfansoddiad aelwydydd 

• Roedd 113,682 (96.8%) o breswylwyr arferol yn byw mewn aelwydydd a 3,711 
(3.2%) yn byw mewn sefydliadau cymunedol. 

• Roedd amcangyfrif o 51,107 o aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol ar 
Ddiwrnod y Cyfrifiad. 

• Maint cyfartalog aelwydydd yw nifer y bobl fesul aelwyd ar gyfartaledd. Yn 2021, 
2.22 o breswylwyr fesul aelwyd oedd y ffigur hwn, sydd ychydig yn llai nag yn 
2011 pan oedd yn 2.25. 

• Roedd 69.0% o'r holl aelwydydd (35,276) yn cynnwys un neu ddau o bobl yn 
unig. Mae hyn yn cymharu â 68.3% yn 2011. Roedd aelwydydd yn cynnwys 
pump neu fwy o bobl yn cyfrif am 6.2% yn unig o’r holl aelwydydd ac wedi 
gostwng o 3,682 yn 2011 i 3,142 yn 2021. 

• Yn gyffredinol, roedd 60.0% o aelwydydd (30,661) yn gartrefi un teulu, 34.6% 
(17,664) yn gartrefi un person a 5.4% (2,782) yn gartrefi teulu lluosog neu’n 
fathau eraill o gartrefi. 

• Roedd 8,472 neu 16.6% o'r holl aelwydydd yn bensiynwyr yn byw ar eu pen eu 
hunain (pobl 66 oed a throsodd). Mae hyn yr un gyfran ag yn 2011, er bod yr 
oedran pensiwn yn is yn 2011. 

• Yn ogystal, roedd 5,354 neu 10.5% o aelwydydd yn cynnwys teuluoedd yn 
cynnwys dim ond pobl o oedran pensiwn neu hŷn. 

• Gyda'i gilydd, mae pensiynwyr sy'n byw ar eu pen eu hunain a theuluoedd 
pensiynwyr yn unig yn cyfrif am 27.1% o'r holl aelwydydd yn yr ardal. Mae hyn yn 
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cymharu â 26.0% yn 2011 (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru a Lloegr = 
22.1%). 

• Roedd 12,110 neu 23.7% o aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol (gostyngiad o 
13,014 neu 24.8% yn 2011). Aelwydydd sy'n cynnwys plant dibynnol yng 
Nghymru gyfan = 26.5%; yng Nghymru a Lloegr = 28.4%. 

• Yn 2021 roedd 3,202 neu 6.3% o holl aelwydydd yn deuluoedd un rhiant gyda 
phlant dibynnol (2011 = 5.8%). 

 

Mudo 

• Cynyddodd y ganran o breswylwyr arferol a anwyd y tu allan i Gymru ychydig o 
33.2% yn 2011 i 33.4% (39,179) yn 2021. Ganwyd y rhan fwyaf o'r rhain yn 
Lloegr (31,796 or 27.1% o'r holl breswylwyr arferol). 

• Ganed 6,365 (5.4%) o breswylwyr y tu allan i'r DU. Mae hyn yn gynnydd o 2011 
pan oedd y ffigwr yn 4.7%. (Cymru yn 2021 = 6.9%, Cymru a Lloegr = 16.8%). 

• Roedd Gwlad Pwyl y wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU yn 2021 (495 
o bobl, 0.4% o’r holl breswylwyr arferol). Gwlad Pwyl oedd y wlad enedigol fwyaf 
cyffredin y tu allan i’r DU ar gyfer Cymru gyfan, ac India ar gyfer Cymru a Lloegr. 

• Roedd gan 4,078 o breswylwyr arferol (3.5%) basbort nad yw’n basbort DU, a'r 
pasbort mwyaf cyffredin ymysg y rhai nad oeddent yn basbort DU oedd Gwlad 
Pwyl. 

 

Statws partneriaeth gyfreithiol 

• Roedd 41.5% o’r holl breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. Hwn oedd y grŵp mwyaf yn 2021. Fodd bynnag, mae hyn wedi 
gostwng ers 2011, pan oedd 44.1% yn briod neu mewn partneriaeth sifil. 

• Cynyddodd canran y bobl nad ydynt erioed wedi priodi neu gofrestru partneriaeth 
sifil 3.7 pwynt canran, o 36.4% yn 2011 i 40.1% yn 2021. 
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Y canlyniadau allweddol i 
Fwrdeistref Sirol Conwy 
Poblogaeth 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, amcangyfrifwyd mai 114,741 oedd 
maint y boblogaeth breswyl arferol. 

• Mae'r boblogaeth wedi gostwng o -487 (-0.4%) ers y cyfrifiad diwethaf yn 2011, 
pan oedd yn 115,228. Gwelodd Cymru gynnydd o 1.4%, a Chymru a Lloegr 
gynnydd o 6.3%. 

• Yn 2021, yr oedran cyfartalog (canolrifol) oedd 49 oed. Mae hyn yn uwch na'r 
oedran canolrifol yn 2011, sef 46 oed. Yr oedran canolrifol yng Nghymru yn 2021 
oedd 42 oed, a 40 oed yng Nghymru a Lloegr. 

 

Cyfansoddiad aelwydydd 

• Roedd 112,917 (98.4%) o breswylwyr arferol yn byw mewn aelwydydd a 1,824 
(1.6%) yn byw mewn sefydliadau cymunedol. 

• Roedd amcangyfrif o 52,237 o aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol ar 
Ddiwrnod y Cyfrifiad. 

• Maint cyfartalog aelwydydd yw nifer y bobl fesul aelwyd ar gyfartaledd. Yn 2021, 
2.16 o breswylwyr fesul aelwyd oedd y ffigur hwn, sydd ychydig yn llai nag yn 
2011 pan oedd yn 2.20. Dyma'r maint cyfartalog lleiaf o aelwydydd yng 
Nghymru.. 

• Roedd 71.1% o'r holl aelwydydd (37,158) yn cynnwys un neu ddau o bobl yn 
unig. Mae hyn yn cymharu â 70.3% yn 2011. Roedd aelwydydd yn cynnwys 
pump neu fwy o bobl yn cyfrif am 4.7% yn unig o’r holl aelwydydd ac wedi 
gostwng o 2,802 yn 2011 i 2,478 yn 2021. 

• Yn gyffredinol, roedd 61.4% o aelwydydd (32,089) yn gartrefi un teulu, 34.3% 
(17,909) yn gartrefi un person a 4.3% (2,239) yn gartrefi teulu lluosog neu’n 
fathau eraill o gartrefi. 

• Roedd 9,318 neu 17.8% o'r holl aelwydydd yn bensiynwyr yn byw ar eu pen eu 
hunain (pobl 66 oed a throsodd). Mae hyn wedi cynyddu o 8,748 yn 2011, er bod 
yr oedran pensiwn yn is yn 2011. 

• Yn ogystal, roedd 6,674 neu 12.8% o aelwydydd yn cynnwys teuluoedd yn 
cynnwys dim ond pobl o oedran pensiwn neu hŷn. 
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• Gyda'i gilydd, mae pensiynwyr sy'n byw ar eu pen eu hunain a theuluoedd 
pensiynwyr yn unig yn cyfrif am 30.6% o'r holl aelwydydd yn yr ardal. Mae hyn yn 
cymharu â 28.7% yn 2011 (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru a Lloegr = 
22.1%). 

• Roedd 12,010 neu 23.0% o aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol (gostyngiad o 
12,513 neu 24.5% yn 2011). Aelwydydd sy'n cynnwys plant dibynnol yng 
Nghymru gyfan = 26.5%; yng Nghymru a Lloegr = 28.4%. 

• Yn 2021 roedd 3,504 neu 6.7% o holl aelwydydd yn deuluoedd un rhiant gyda 
phlant dibynnol (2011 = 6.2%). 

 

Mudo 

• Mae canran y preswylwyr arferol a aned y tu allan i Gymru wedi gostwng ychydig 
o 45.6% (52,508) yn 2011 i 44.5% (51,017) yn 2021. Ganwyd y rhan fwyaf o'r 
rhain yn Lloegr (43,529 neu 37.9% o'r holl breswylwyr arferol). 

• Ganed 5,939 (5.2%) o breswylwyr y tu allan i'r DU. Mae hyn yn gynnydd o 2011 
pan oedd y ffigwr yn 4.1%. (Cymru yn 2021 = 6.9%, Cymru a Lloegr = 16.8%). 

• Parhaodd Iwerddon i fod y wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU yn 2021 
(688 o bobl, 0.6% o’r holl breswylwyr arferol). Gwlad Pwyl oedd y wlad enedigol 
fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU ar gyfer Cymru gyfan, ac India ar gyfer Cymru a 
Lloegr. 

• Roedd gan 3,174 o breswylwyr arferol (2.8%) basbort nad yw’n basbort DU, a'r 
pasbort mwyaf cyffredin ymysg y rhai nad oeddent yn basbort DU oedd 
Gwyddelig. 

 

Statws partneriaeth gyfreithiol 

• Roedd 45.6% o’r holl breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. Hwn oedd y grŵp mwyaf yn 2021. Fodd bynnag, mae hyn wedi 
gostwng ers 2011, pan oedd 48.5% yn briod neu mewn partneriaeth sifil. 

• Cynyddodd canran y bobl nad ydynt erioed wedi priodi neu gofrestru partneriaeth 
sifil 3.6 pwynt canran, o 28.9% yn 2011 i 35.2% yn 2021. 
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Y canlyniadau allweddol i Sir 
Ddinbych 
Poblogaeth 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, amcangyfrifwyd mai 95,816 oedd maint 
y boblogaeth breswyl arferol. 

• Mae'r boblogaeth wedi cynyddu gan 2,082 (2.2%) ers y cyfrifiad diwethaf yn 
2011, pan oedd yn 93,734. Gwelodd Cymru gynnydd o 1.4%, a Chymru a Lloegr 
gynnydd o 6.3%. 

• Yn 2021, yr oedran cyfartalog (canolrifol) oedd 47 oed. Mae hyn yn uwch na'r 
oedran canolrifol yn 2011, sef 44 oed. Yr oedran canolrifol yng Nghymru yn 2021 
oedd 42 oed, a 40 oed yng Nghymru a Lloegr. 

 

Cyfansoddiad aelwydydd 

• Roedd 94,182 (98.3%) o breswylwyr arferol yn byw mewn aelwydydd a 1,635 
(1.7%) yn byw mewn sefydliadau cymunedol. 

• Roedd amcangyfrif o 42,389 o aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol ar 
Ddiwrnod y Cyfrifiad. 

• Maint cyfartalog aelwydydd yw nifer y bobl fesul aelwyd ar gyfartaledd. Yn 2021, 
2.22 o breswylwyr fesul aelwyd oedd y ffigur hwn, sydd ychydig yn llai nag yn 
2011 pan oedd yn 2.28. 

• Roedd 69.2% o'r holl aelwydydd (29,321) yn cynnwys un neu ddau o bobl yn 
unig. Mae hyn yn cymharu â 67.5% yn 2011. Roedd aelwydydd yn cynnwys 
pump neu fwy o bobl yn cyfrif am 5.6% yn unig o’r holl aelwydydd ac wedi 
gostwng o 2,491 yn 2011 i 2,386 yn 2021. 

• Yn gyffredinol, roedd 62.4% o aelwydydd (26,437) yn gartrefi un teulu, 33.3% 
(14,107) yn gartrefi un person a 4.4% (1,845) yn gartrefi teulu lluosog neu’n 
fathau eraill o gartrefi. 

• Roedd 6,982 neu 16.5% o'r holl aelwydydd yn bensiynwyr yn byw ar eu pen eu 
hunain (pobl 66 oed a throsodd). Mae hyn wedi cynyddu o 6,147 yn 2011, er bod 
yr oedran pensiwn yn is yn 2011. 

• Yn ogystal, roedd 5,027 neu 11.9% o aelwydydd yn cynnwys teuluoedd yn 
cynnwys dim ond pobl o oedran pensiwn neu hŷn. 

• Gyda'i gilydd, mae pensiynwyr sy'n byw ar eu pen eu hunain a theuluoedd 
pensiynwyr yn unig yn cyfrif am 28.3% o'r holl aelwydydd yn yr ardal. Mae hyn yn 
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cymharu â 25.6% yn 2011 (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru a Lloegr = 
22.1%). 

• Roedd 10,665 neu 25.2% o aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol (gostyngiad o 
11,020 neu 27.2% yn 2011). Aelwydydd sy'n cynnwys plant dibynnol yng 
Nghymru gyfan = 26.5%; yng Nghymru a Lloegr = 28.4%. 

• Yn 2021 roedd 3,235 neu 7.6% o holl aelwydydd yn deuluoedd un rhiant gyda 
phlant dibynnol (2011 = 7.0%). 

 

Mudo 

• Mae canran y preswylwyr arferol a aned y tu allan i Gymru wedi gostwng ychydig 
o 41.9% yn 2011 i 41.2% (39,445) yn 2021. Ganwyd y rhan fwyaf o'r rhain yn 
Lloegr (33,749 or 35.2% o'r holl breswylwyr arferol). 

• Ganed 4,512 (4.7%) o breswylwyr y tu allan i'r DU. Mae hyn yn gynnydd o 2011 
pan oedd y ffigwr yn 4.0%. (Cymru yn 2021 = 6.9%, Cymru a Lloegr = 16.8%). 

• Parhaodd Ynysoedd y Philipinau i fod y wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r 
DU yn 2021 (418 o bobl, 0.4% o’r holl breswylwyr arferol). Gwlad Pwyl oedd y 
wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU ar gyfer Cymru gyfan, ac India ar 
gyfer Cymru a Lloegr. 

• Roedd gan 2,271 o breswylwyr arferol (2.4%) basbort nad yw’n basbort DU, a'r 
pasbort mwyaf cyffredin ymysg y rhai nad oeddent yn basbort DU oedd Gwlad 
Pwyl. 

 

Statws partneriaeth gyfreithiol 

• Roedd 44.5% o’r holl breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. Hwn oedd y grŵp mwyaf yn 2021. Fodd bynnag, mae hyn wedi 
gostwng ers 2011, pan oedd 48.3% yn briod neu mewn partneriaeth sifil. 

• Cynyddodd canran y bobl nad ydynt erioed wedi priodi neu gofrestru partneriaeth 
sifil 3.8 pwynt canran, o 30.5% yn 2011 i 34.3% yn 2021. 
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Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint 
Poblogaeth 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, amcangyfrifwyd mai 154,965 oedd 
maint y boblogaeth breswyl arferol. 

• Mae'r boblogaeth wedi cynyddu gan 2,459 (1.6%) ers y cyfrifiad diwethaf yn 
2011, pan oedd yn 152,506. Gwelodd Cymru gynnydd o 1.4%, a Chymru a 
Lloegr gynnydd o 6.3%. 

• Yn 2021, yr oedran cyfartalog (canolrifol) oedd 44 oed. Mae hyn yn uwch na'r 
oedran canolrifol yn 2011, sef 41 oed. Yr oedran canolrifol yng Nghymru yn 2021 
oedd 42 oed, a 40 oed yng Nghymru a Lloegr. 

 

Cyfansoddiad aelwydydd 

• Roedd 153,947 (99.3%) o breswylwyr arferol yn byw mewn aelwydydd a 1,015 
(0.7%) yn byw mewn sefydliadau cymunedol. 

• Roedd amcangyfrif o 66,911 o aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol ar 
Ddiwrnod y Cyfrifiad. 

• Maint cyfartalog aelwydydd yw nifer y bobl fesul aelwyd ar gyfartaledd. Yn 2021, 
2.30 o breswylwyr fesul aelwyd oedd y ffigur hwn, sydd ychydig yn llai nag yn 
2011 pan oedd yn 2.38. 

• Roedd 65.5% o'r holl aelwydydd (43,811) yn cynnwys un neu ddau o bobl yn 
unig. Mae hyn yn cymharu â 63.5% yn 2011. Roedd aelwydydd yn cynnwys 
pump neu fwy o bobl yn cyfrif am 5.1% yn unig o’r holl aelwydydd ac wedi 
gostwng o 4,018 yn 2011 i 3,388 yn 2021. 

• Yn gyffredinol, roedd 66.7% o aelwydydd (44,660) yn gartrefi un teulu, 29.1% 
(19,471) yn gartrefi un person a 4.2% (2,780) yn gartrefi teulu lluosog neu’n 
fathau eraill o gartrefi. 

• Roedd 9,639 neu 14.4% o'r holl aelwydydd yn bensiynwyr yn byw ar eu pen eu 
hunain (pobl 66 oed a throsodd). Mae hyn wedi cynyddu o 8,200 yn 2011, er bod 
yr oedran pensiwn yn is yn 2011. 

• Yn ogystal, roedd 7,314 neu 10.9% o aelwydydd yn cynnwys teuluoedd yn 
cynnwys dim ond pobl o oedran pensiwn neu hŷn. 

• Gyda'i gilydd, mae pensiynwyr sy'n byw ar eu pen eu hunain a theuluoedd 
pensiynwyr yn unig yn cyfrif am 25.3% o'r holl aelwydydd yn yr ardal. Mae hyn yn 
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cymharu â 22.0% yn 2011 (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru a Lloegr = 
22.1%). 

• Roedd 18,306 neu 27.4% o aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol (gostyngiad o 
18,917 neu 29.7% yn 2011). Aelwydydd sy'n cynnwys plant dibynnol yng 
Nghymru gyfan = 26.5%; yng Nghymru a Lloegr = 28.4%. 

• Yn 2021 roedd 4,706 neu 7.0% o holl aelwydydd yn deuluoedd un rhiant gyda 
phlant dibynnol (2011 = 7.0%). 

 

Mudo 

• Cynyddodd y ganran o breswylwyr arferol a anwyd y tu allan i Gymru ychydig o 
50.0% (76,263) yn 2011 i 52.1% (80,713) yn 2021. Ganwyd y rhan fwyaf o'r rhain 
yn Lloegr (68,709 neu 44.3% o'r holl breswylwyr arferol). 

• Ganed 10,011 (6.5%) o breswylwyr y tu allan i'r DU. Mae hyn yn gynnydd o 2011 
pan oedd y ffigwr yn 4.1%. (Cymru yn 2021 = 6.9%, Cymru a Lloegr = 16.8%). 

• Roedd Gwlad Pwyl y wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU yn 2021 
(2,344 o bobl, 1.5% o’r holl breswylwyr arferol). Gwlad Pwyl oedd y wlad enedigol 
fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU ar gyfer Cymru gyfan, ac India ar gyfer Cymru a 
Lloegr. 

• Cynyddodd nifer y preswylwyr a nododd Rwmania fel eu gwlad enedigol mwy na 
bedair gwaith (425.7%) rhwng 2011 a 2021, gan gynyddu 911 i 1,125 neu 0.7% 
o’r boblogaeth. 

• Roedd gan 7,067 o breswylwyr arferol (4.6%) basbort nad yw’n basbort DU, a'r 
pasbort mwyaf cyffredin ymysg y rhai nad oeddent yn basbort DU oedd Gwlad 
Pwyl. 

 

Statws partneriaeth gyfreithiol 

• Roedd 47.0% o’r holl breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. Hwn oedd y grŵp mwyaf yn 2021. Fodd bynnag, mae hyn wedi 
gostwng ers 2011, pan oedd 50.4% yn briod neu mewn partneriaeth sifil. 

• Cynyddodd canran y bobl nad ydynt erioed wedi priodi neu gofrestru partneriaeth 
sifil 3.3 pwynt canran, o 30.3% yn 2011 i 33.6% yn 2021 
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Y canlyniadau allweddol i Wrecsam 
Poblogaeth 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, amcangyfrifwyd mai 135,115 oedd 
maint y boblogaeth breswyl arferol. 

• Mae'r boblogaeth wedi cynyddu gan 271 (0.2%) ers y cyfrifiad diwethaf yn 2011, 
pan oedd yn 134,844. Gwelodd Cymru gynnydd o 1.4%, a Chymru a Lloegr 
gynnydd o 6.3%. 

• Yn 2021, yr oedran cyfartalog (canolrifol) oedd 42 oed. Mae hyn yn uwch na'r 
oedran canolrifol yn 2011, sef 40 oed. Yr oedran canolrifol yng Nghymru yn 2021 
oedd 42 oed, a 40 oed yng Nghymru a Lloegr. 

 

Cyfansoddiad aelwydydd 

• Roedd 132,182 (97.8%) o breswylwyr arferol yn byw mewn aelwydydd a 2,935 
(2.2%) yn byw mewn sefydliadau cymunedol. 

• Roedd amcangyfrif o 57,914 o aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol ar 
Ddiwrnod y Cyfrifiad. 

• Maint cyfartalog aelwydydd yw nifer y bobl fesul aelwyd ar gyfartaledd. Yn 2021, 
2.28 o breswylwyr fesul aelwyd oedd y ffigur hwn, sydd ychydig yn llai nag yn 
2011 pan oedd yn 2.34. 

• Roedd 65.8% o'r holl aelwydydd (38,085) yn cynnwys un neu ddau o bobl yn 
unig. Mae hyn yn cymharu â 64.2% yn 2011. Roedd aelwydydd yn cynnwys 
pump neu fwy o bobl yn cyfrif am 5.1% yn unig o’r holl aelwydydd ac wedi 
gostwng o 3,301 yn 2011 i 2,979 yn 2021. 

• Yn gyffredinol, roedd 65.3% o aelwydydd (37,799) yn gartrefi un teulu, 30.5% 
(17,662) yn gartrefi un person a 4.2% (2,453) yn gartrefi teulu lluosog neu’n 
fathau eraill o gartrefi. 

• Roedd 8,042 neu 13.9% o'r holl aelwydydd yn bensiynwyr yn byw ar eu pen eu 
hunain (pobl 66 oed a throsodd). Mae hyn wedi cynyddu o 7,334 yn 2011, er bod 
yr oedran pensiwn yn is yn 2011. 

• Yn ogystal, roedd 5,723 neu 9.9% o aelwydydd yn cynnwys teuluoedd yn 
cynnwys dim ond pobl o oedran pensiwn neu hŷn. 

• Gyda'i gilydd, mae pensiynwyr sy'n byw ar eu pen eu hunain a theuluoedd 
pensiynwyr yn unig yn cyfrif am 23.8% o'r holl aelwydydd yn yr ardal. Mae hyn yn 
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cymharu â 21.1% yn 2011 (Cymru yn 2021 = 24.8% a Chymru a Lloegr = 
22.1%). 

• Roedd 16,432 neu 28.4% o aelwydydd yn cynnwys plant dibynnol (gostyngiad o 
17,030 neu 29.9% yn 2011). Aelwydydd sy'n cynnwys plant dibynnol yng 
Nghymru gyfan = 26.5%; yng Nghymru a Lloegr = 28.4%. 

• Yn 2021 roedd 4,887 neu 8.4% o holl aelwydydd yn deuluoedd un rhiant gyda 
phlant dibynnol (2011 = 7.4%). 

 

Mudo 

• Cynyddodd y ganran o breswylwyr arferol a anwyd y tu allan i Gymru ychydig o 
30.8% (41,478) yn 2011 i 32.1% (43,326) yn 2021. Ganwyd y rhan fwyaf o'r rhain 
yn Lloegr (31,353 neu 23.2% o'r holl breswylwyr arferol). 

• Ganed 10,643 (7.9%) o breswylwyr y tu allan i'r DU. Mae hyn yn gynnydd o 2011 
pan oedd y ffigwr yn 6.1%. (Cymru yn 2021 = 6.9%, Cymru a Lloegr = 16.8%). 

• Parhaodd Gwlad Pwyl i fod y wlad enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU yn 
2021 (3,516 o bobl, 2.6% o’r holl breswylwyr arferol). Gwlad Pwyl oedd y wlad 
enedigol fwyaf cyffredin y tu allan i’r DU ar gyfer Cymru gyfan, ac India ar gyfer 
Cymru a Lloegr. 

• Cynyddodd nifer y preswylwyr a nododd Rwmania fel eu gwlad enedigol bron i 
wyth gwaith (788.4%) rhwng 2011 a 2021, gan gynyddu 339 i 382 neu 0.3% o’r 
boblogaeth.. 

• Roedd gan 8,138 o breswylwyr arferol (6.0%) basbort nad yw’n basbort DU, a'r 
pasbort mwyaf cyffredin ymysg y rhai nad oeddent yn basbort DU oedd Gwlad 
Pwyl. 

 

Statws partneriaeth gyfreithiol 

• Roedd 43.8% o’r holl breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. Hwn oedd y grŵp mwyaf yn 2021. Fodd bynnag, mae hyn wedi 
gostwng ers 2011, pan oedd 48.0% yn briod neu mewn partneriaeth sifil. 

• Cynyddodd canran y bobl nad ydynt erioed wedi priodi neu gofrestru partneriaeth 
sifil 4.3 pwynt canran, o 32.6% yn 2011 i 36.9% yn 2021. 
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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/demograffeg-mudo-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/demograffeg-mudo-yng-nghymru-cyfrifiad-2021
https://llyw.cymru/demograffeg-mudo-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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