
 

Cyfrifiad 2021 

Crynodeb pwnc:  
grŵp ethnig 

Rhagfyr 2022 



 

Cysylltwch â ni 

Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol Gogledd Cymru 

Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN 

E-bost: hcargc@sirddinbych.gov.uk  

Ffôn: 01824 712432 

Gwefan: www.cydweithredfagogleddcymru.cymru 

mailto:hcargc@sirddinbych.gov.uk
http://www.northwalescollaborative.wales/


 

 

Cynnwys 
Cyflwyniad .................................................................................................................. 4 

Prif bwyntiau ............................................................................................................... 6 

Y canlyniadau allweddol i Ogledd Cymru ................................................................... 7 

Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn .......................................................................... 9 

Y canlyniadau allweddol i Wynedd ........................................................................... 10 

Y canlyniadau allweddol i Fwrdeistref Sirol Conwy .................................................. 11 

Y canlyniadau allweddol i Sir Ddinbych .................................................................... 12 

Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint ........................................................................ 13 

Y canlyniadau allweddol i Wrecsam ......................................................................... 14 

Ynglŷn â’r Cyfrifiad ................................................................................................... 15 

 

  



 

4 
 

Cyflwyniad 
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar y data cryno ar bynciau o Gyfrifiad 2021 ar gyfer 
Cymru a Lloegr ar gyfer ethnigrwydd, hunaniaeth genedlaethol, a chrefydd unigolion 
ac aelwydydd a gyhoeddwyd ar 29 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. 

Ers 1991, mae cyfrifiad Cymru a Lloegr wedi cynnwys cwestiwn am grŵp ethnig.  

Mae dau gam i’r cwestiwn grŵp ethnig. Yn gyntaf, bydd person yn dewis un o blith y 
pum grŵp ethnig lefel uchel canlynol:  

• Gwyn  

• Grwpiau cymysg neu amlethnig  

• Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig  

• Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd  

• Grŵp ethnig arall  

Yn ail, bydd person yn dewis un o’r 19 o opsiynau ymateb sydd ar gael, sy’n 
cynnwys categorïau ag opsiynau i ysgrifennu ymateb. 

Mae llawer o ffactorau a allai fod yn cyfrannu at y newid yng nghyfansoddiad ethnig 
Cymru, megis gwahanol batrymau o heneiddio, ffrwythlondeb, marwolaethau, a 
mudo. Gall newidiadau hefyd gael eu hachosi gan wahaniaethau yn y ffordd y mae 
unigolion yn dewis disgrifio eu hunain rhwng cyfrifiadau. 

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

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. Gallai’r newidiadau hyn fod wedi bod yn rhai dros dro i rai 

https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/bulletins/ethnicgroupenglandandwales/census2021
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/bulletins/ethnicgroupenglandandwales/census2021


 

5 
 

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. 
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Prif bwyntiau 
• Mae poblogaeth Gogledd Cymru yn llawer llai amrywiol o ran ethnigrwydd nag ar 

draws Cymru a Lloegr yn gyffredinol. Ni fu llawer o newid yn y degawd diwethaf 
yn y cyfrannau cyffredinol o fewn pob grŵp ethnig lefel uchel. 

• Nododd 96.8% o’r boblogaeth (665,147 o bobl) fel “Gwyn” yn y Cyfrifiad 2021. 
Mae'r gyfran hon yn uchel o gymharu â ffigurau cenedlaethol (Cymru a Lloegr = 
81.7% a Chymru = 93.8%). Roedd y gyfran uchaf yn Ynys Môn ar 98.1% ac isaf 
yn Wrecsam ar 96.0%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 93.3% o boblogaeth gyfan “Cymreig, 
Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig”. (Cymru yn 
2021 = 90.6% a Chymru a Lloegr = 74.4%). Roedd y gyfran uchaf yn Ynys Môn 
ar 96.3% ac isaf yn Wrecsam ar 90.7%. 

• Er bod cyfran gyffredinol y bobl yng Ngogledd Cymru a nododd eu bod yn Wyn 
wedi gostwng ychydig rhwng 2011 (97.5%) a 2021 (96.8%) cynyddodd cyfran y 
bobl a uniaethodd â’r is-gategori “Unrhyw gefndir Gwyn arall” o 1.9% yn 2011 i 
2.9% neu 19,802 o bobl yn 2021. Mae hyn yn debygol o fod yn adlewyrchiad o’r 
cynnydd yn y degawd diwethaf yn nifer y bobl yng Ngogledd Cymru a aned yn y 
gwledydd a ymunodd â’r UE rhwng Ebrill 2001 a Mawrth 2011 (yn enwedig 
Gwlad Pwyl a Rwmania). Gwnaethon ni adrodd ar hyn yn ein hadroddiad pwnc 
Cyfrifiad 2021 ar ddemograffeg a mudo. 

• Yng Ngogledd Cymru, roedd y cyfrannau uchaf o bobl o “Unrhyw gefndir Gwyn 
arall” yn 2021 yn Wrecsam (4.8%) a Sir y Fflint (3.9%). 

• Ar gyfer Gogledd Cymru gyfan, “Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig” 
oedd yr ail gategori grŵp ethnig lefel uchel mwyaf yn 2021 (9,400 o bobl, 1.4% 
o'r holl drigolion arferol). Hwn hefyd oedd yr ail gategori lefel uchel mwyaf 
cyffredin ar gyfer holl ardaloedd awdurdodau unedol Gogledd Cymru ac eithrio 
Ynys Môn, lle’r oedd yn “Grwpiau ethnig cymysg neu amlethnig”. Mae 1.4% o 
boblogaeth Gogledd Cymru yn y grŵp hwn yn cymharu â 2.9% ar gyfer Cymru a 
9.3% ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 

• Er bod nifer a chyfran y bobl ym mhob categori grŵp ethnig lefel uchel ac eithrio 
“Gwyn” wedi gweld cynnydd yng Ngogledd Cymru rhwng 2011 a 2021, roedd y 
cynnydd yn fach iawn, (pob un rhwng 0.1% a 0.3%). Gwelodd rhai grwpiau 
ostyngiadau bach ar gyfer rhai ardaloedd awdurdodau unedol, ond roedd y 
gyfradd newid ar y lefel fwy lleol hon hefyd yn isel iawn, yn amrywio o isafswm -
0.2% i uchafswm +0.4% dros y degawd.  

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/hwb-cydlynu-ymchwil-arloesi-a-gwelliant/ystadegau/cyfrifiad/c2021-demograffeg/
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/hwb-cydlynu-ymchwil-arloesi-a-gwelliant/ystadegau/cyfrifiad/c2021-demograffeg/
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Y canlyniadau allweddol i Ogledd 
Cymru 
• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, roedd cyfran y bobl yng Ngogledd 

Cymru a oedd yn nodi o fewn y categori ethnig "Gwyn" yn 665,147 o bobl neu 
96.8% o'r boblogaeth). Roedd hyn ychydig yn llai nag yn 2011 (97.5%). 

• Roedd hyn yn llawer mwy na chyfran y bobl sy'n nodi eu bod yn wyn yng 
Nghymru a Lloegr yn gyffredinol yn 2021 (81.7%). Y cyfartaledd ledled Cymru 
oedd 93.8%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 641,186 o bobl neu 93.3% o boblogaeth 
gyfan “Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu 
Brydeinig”. Roedd hyn yn ostyngiad o 95.0% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 90.6% 
a Chymru a Lloegr = 74.4%). 

• Ynys Môn oedd â'r gyfran uchaf o bobl yn uniaethu â'r grŵp ethnig “Gwyn” lefel 
uchel o holl awdurdodau unedol Cymru (98.1%). Roedd ganddo hefyd y gyfran 
uchaf o bobl yn uniaethu â’r categori ethnig lefel is mwyaf “Gwyn: Cymreig, 
Saesnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” (96.3%). 

• Ar draws pob categori ethnig lefel is, y grŵp mwyaf ar ôl “Gwyn: Cymreig, 
Saesnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” oedd “Unrhyw gefndir 
Gwyn arall”, gyda 2.9% o'r boblogaeth neu 19,802 o bobl yn dewis yr opsiwn 
hwn. Mae hyn yn gynnydd o 1.9% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.7% a Chymru a 
Lloegr = 6.2%). 

• Yng Ngogledd Cymru, roedd y cyfrannau uchaf o bobl o “Unrhyw gefndir Gwyn 
arall” yn 2021 yn Wrecsam (4.8%) a Sir y Fflint (3.9%). 

• Yr ail gategori lefel uchel mwyaf cyffredinol yng Ngogledd Cymru yn 2021 oedd 
“Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig”, gyda 9,400 o bobl yn nodi eu 
bod yn y categori hwn. Roedd hyn yn 1.4% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 1.3% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 2.9% a Chymru a Lloegr = 9.3%). 

• Nododd 7,241 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grwpiau 
cymysg neu amlethnig” Roedd hyn yn 1.1% o'r boblogaeth o'i gymharu â 0.7% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 1.6% a Chymru a Lloegr = 2.9%). 

• Nododd 2,326 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Du, Du 
Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd”. Roedd hyn yn 0.3% o'r 
boblogaeth, o'i gymharu â 0.2% bobl yn 2011. (Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru 
a Lloegr = 4.0%). 
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• Nododd 2,802 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grŵp ethnig 
arall”. Roedd hyn yn 0.4% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.3% bobl yn 2011. 
(Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 2.1%). 

• Roedd 4.3% o aelwydydd (12,926) yn aelwydydd â grwpiau amlethnig, i fyny o 
3.6% yn 2011. (Cymru yn 2021 =5.3% a Chymru a Lloegr = 10.1%). 
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Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn 
• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, roedd cyfran y bobl ar Ynys Môn a oedd 

yn nodi o fewn y categori ethnig "Gwyn" yn 67,587 o bobl neu 98.1% o'r boblogaeth. 
Roedd hyn ychydig yn llai nag yn 2011 (98.2%). 

• Roedd hyn yn llawer mwy na chyfran y bobl sy'n nodi eu bod yn wyn yng Nghymru 
a Lloegr yn gyffredinol yn 2021 (81.7%). Y cyfartaledd ledled Cymru oedd 93.8%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 66,339 o bobl neu 96.3% o boblogaeth gyfan 
“Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig”. Roedd 
hyn yn ostyngiad o 96.6% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 90.6% a Chymru a Lloegr = 
74.4%). 

• Ynys Môn oedd â'r gyfran uchaf o bobl yn uniaethu â'r grŵp ethnig “Gwyn” lefel 
uchel o holl awdurdodau unedol Cymru a’r gyfran uchaf o bobl yn uniaethu â’r 
categori ethnig lefel-is mwyaf “Gwyn: Cymreig, Saesnig, Albanaidd, Gogledd 
Iwerddon neu Brydeinig” (96.3%). 

• Ar draws pob categori ethnig lefel is, y grŵp mwyaf ar ôl “Gwyn: Cymreig, Saesnig, 
Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” oedd “Unrhyw gefndir Gwyn arall”, 
gyda 1.1% o'r boblogaeth neu 780 o bobl yn dewis yr opsiwn hwn. Mae hyn yn 
gynnydd o 0.9% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.7% a Chymru a Lloegr = 6.2%). 

• Yr ail gategori lefel uchel mwyaf cyffredinol yng Nghymru yn 2021 oedd “Grwpiau 
cymysg neu amlethnig”, gyda 598 o bobl yn nodi eu bod yn y categori hwn. Roedd 
hyn yn 0.9% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.7% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 1.6% a 
Chymru a Lloegr = 2.9%). 

• Nododd 430 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Asiaidd, Asiaidd 
Cymreig neu Asiaidd Prydeinig” Roedd hyn yn 0.6% o'r boblogaeth o'i gymharu â 
0.7% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.9% a Chymru a Lloegr = 9.3%). 

• Nododd 104 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Du, Du Cymreig, 
Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd”. Roedd hyn yn 0.2% o'r boblogaeth, o'i 
gymharu â 0.1% bobl yn 2011. (Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 4.0%). 

• Nododd 160 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grŵp ethnig arall”. 
Roedd hyn yn 0.2% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.3% bobl yn 2011. (Cymru yn 
2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 2.1%). 

• Roedd 3.4% o aelwydydd (1,057) yn aelwydydd â grwpiau amlethnig, i lawr o 3.5% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 =5.3% a Chymru a Lloegr = 10.1%). 
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Y canlyniadau allweddol i Wynedd 
• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, roedd cyfran y bobl yng Ngwynedd a 

oedd yn nodi o fewn y categori ethnig "Gwyn" yn 112,987 o bobl neu 96.2% o'r 
boblogaeth. Roedd hyn ychydig yn llai nag yn 2011 (96.5%). 

• Roedd hyn yn llawer mwy na chyfran y bobl sy'n nodi eu bod yn wyn yng 
Nghymru a Lloegr yn gyffredinol yn 2021 (81.7%). Y cyfartaledd ledled Cymru 
oedd 93.8%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 109,548 o bobl neu 93.3% o boblogaeth 
gyfan “Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu 
Brydeinig”. Roedd hyn yn ostyngiad o 94.4% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 90.6% 
a Chymru a Lloegr = 74.4%). 

• Ar draws pob categori ethnig lefel is, y grŵp mwyaf ar ôl “Gwyn: Cymreig, 
Saesnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” oedd “Unrhyw gefndir 
Gwyn arall”, gyda 2.3% o'r boblogaeth neu 2,729 o bobl yn dewis yr opsiwn hwn. 
Mae hyn yn gynnydd o 1.5% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.7% a Chymru a 
Lloegr = 6.2%). 

• Yr ail gategori lefel uchel mwyaf cyffredinol yng Nghymru yn 2021 oedd “Asiaidd, 
Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig”, gyda 1,968 o bobl yn nodi eu bod yn y 
categori hwn. Roedd hyn yn 1.7% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 1.8% yn 2011. 
(Cymru yn 2021 = 2.9% a Chymru a Lloegr = 9.3%). 

• Nododd 1,333 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grwpiau 
cymysg neu amlethnig” Roedd hyn yn 1.1% o'r boblogaeth o'i gymharu â 0.8% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 1.6% a Chymru a Lloegr = 2.9%). 

• Nododd 513 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Du, Du Cymreig, 
Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd”. Roedd hyn yn 0.4% o'r boblogaeth, 
o'i gymharu â 0.2% bobl yn 2011. (Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 
4.0%). 

• Nododd 591 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grŵp ethnig 
arall”. Roedd hyn yn 0.5% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.7% bobl yn 2011. 
(Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 2.1%). 

• Roedd 4.6% o aelwydydd (2,362) yn aelwydydd â grwpiau amlethnig, i fyny o 
4.1% yn 2011. (Cymru yn 2021 =5.3% a Chymru a Lloegr = 10.1%). 
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Y canlyniadau allweddol i 
Fwrdeistref Sirol Conwy 
• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, roedd cyfran y bobl ym Mwrdeistref 

Sirol Conwy a oedd yn nodi o fewn y categori ethnig "Gwyn" yn 111,176 o bobl 
neu 96.9% o'r boblogaeth. Roedd hyn ychydig yn llai nag yn 2011 (97.7%). 

• Roedd hyn yn llawer mwy na chyfran y bobl sy'n nodi eu bod yn wyn yng 
Nghymru a Lloegr yn gyffredinol yn 2021 (81.7%). Y cyfartaledd ledled Cymru 
oedd 93.8%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 107,926 o bobl neu 94.1% o boblogaeth 
gyfan “Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu 
Brydeinig”. Roedd hyn yn ostyngiad o 95.4% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 90.6% 
a Chymru a Lloegr = 74.4%). 

• Ar draws pob categori ethnig lefel is, y grŵp mwyaf ar ôl “Gwyn: Cymreig, 
Saesnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” oedd “Unrhyw gefndir 
Gwyn arall”, gyda 2.0% o'r boblogaeth neu 2,284 o bobl yn dewis yr opsiwn hwn. 
Mae hyn yn gynnydd o 1.5% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.7% a Chymru a 
Lloegr = 6.2%). 

• Yr ail gategori lefel uchel mwyaf cyffredinol yng Nghymru yn 2021 oedd “Asiaidd, 
Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig”, gyda 1,651 o bobl yn nodi eu bod yn y 
categori hwn. Roedd hyn yn 1.4% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 1.1% yn 2011. 
(Cymru yn 2021 = 2.9% a Chymru a Lloegr = 9.3%). 

• Nododd 1,254 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grwpiau 
cymysg neu amlethnig” Roedd hyn yn 1.1% o'r boblogaeth o'i gymharu â 0.8% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 1.6% a Chymru a Lloegr = 2.9%). 

• Nododd 271 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Du, Du Cymreig, 
Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd”. Roedd hyn yn 0.2% o'r boblogaeth, 
o'i gymharu â 0.2% bobl yn 2011. (Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 
4.0%). 

• Nododd 391 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grŵp ethnig 
arall”. Roedd hyn yn 0.3% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.3% bobl yn 2011. 
(Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 2.1%). 

• Roedd 4.5% o aelwydydd (2,357) yn aelwydydd â grwpiau amlethnig, i fyny o 
4.0% yn 2011. (Cymru yn 2021 =5.3% a Chymru a Lloegr = 10.1%). 
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Y canlyniadau allweddol i Sir 
Ddinbych 
• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, roedd cyfran y bobl yn Sir Ddinbych a 

oedd yn nodi o fewn y categori ethnig "Gwyn" yn 92,488 o bobl neu 96.5% o'r 
boblogaeth. Roedd hyn ychydig yn llai nag yn 2011 (97.4%). 

• Roedd hyn yn llawer mwy na chyfran y bobl sy'n nodi eu bod yn wyn yng 
Nghymru a Lloegr yn gyffredinol yn 2021 (81.7%). Y cyfartaledd ledled Cymru 
oedd 93.8%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 90,470 o bobl neu 94.4% o boblogaeth 
gyfan “Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu 
Brydeinig”. Roedd hyn yn ostyngiad o 95.6% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 90.6% 
a Chymru a Lloegr = 74.4%). 

• Ar draws pob categori ethnig lefel is, y grŵp mwyaf ar ôl “Gwyn: Cymreig, 
Saesnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” oedd “Unrhyw gefndir 
Gwyn arall”, gyda 1.5% o'r boblogaeth neu 1,440 o bobl yn dewis yr opsiwn hwn. 
Mae hyn yn gynnydd o 1.2% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.7% a Chymru a 
Lloegr = 6.2%). 

• Yr ail gategori lefel uchel mwyaf cyffredinol yng Nghymru yn 2021 oedd “Asiaidd, 
Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig”, gyda 1,650 o bobl yn nodi eu bod yn y 
categori hwn. Roedd hyn yn 1.7% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 1.5% yn 2011. 
(Cymru yn 2021 = 2.9% a Chymru a Lloegr = 9.3%). 

• Nododd 1,052 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grwpiau 
cymysg neu amlethnig” Roedd hyn yn 1.1% o'r boblogaeth o'i gymharu â 0.8% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 1.6% a Chymru a Lloegr = 2.9%). 

• Nododd 268 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Du, Du Cymreig, 
Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd”. Roedd hyn yn 0.3% o'r boblogaeth, 
o'i gymharu â 0.2% bobl yn 2011. (Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 
4.0%). 

• Nododd 362 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grŵp ethnig 
arall”. Roedd hyn yn 0.4% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.1% bobl yn 2011. 
(Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 2.1%). 

• Roedd 4.0% o aelwydydd (1,677) yn aelwydydd â grwpiau amlethnig, i fyny o 
3.4% yn 2011. (Cymru yn 2021 =5.3% a Chymru a Lloegr = 10.1%). 
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Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint 
• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, roedd cyfran y bobl yn Sir y Fflint a 

oedd yn nodi o fewn y categori ethnig "Gwyn" yn 151,232 o bobl neu 97.6% o'r 
boblogaeth. Roedd hyn ychydig yn llai nag yn 2011 (98.5%). 

• Roedd hyn yn llawer mwy na chyfran y bobl sy'n nodi eu bod yn wyn yng 
Nghymru a Lloegr yn gyffredinol yn 2021 (81.7%). Y cyfartaledd ledled Cymru 
oedd 93.8%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 144,356 o bobl neu 93.2% o boblogaeth 
gyfan “Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu 
Brydeinig”. Roedd hyn yn ostyngiad o 95.9% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 90.6% 
a Chymru a Lloegr = 74.4%). 

• Ar draws pob categori ethnig lefel is, y grŵp mwyaf ar ôl “Gwyn: Cymreig, 
Saesnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” oedd “Unrhyw gefndir 
Gwyn arall”, gyda 3.9% o'r boblogaeth neu 6,049 o bobl yn dewis yr opsiwn hwn. 
Mae hyn yn gynnydd o 2.1% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.7% a Chymru a 
Lloegr = 6.2%). 

• Yng Ngogledd Cymru, roedd y cyfrannau uchaf o bobl o “Unrhyw gefndir Gwyn 
arall” yn 2021 yn Wrecsam (4.8%) a Sir y Fflint (3.9%). 

• Yr ail gategori lefel uchel mwyaf cyffredinol yng Nghymru yn 2021 oedd “Asiaidd, 
Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig”, gyda 1,455 o bobl yn nodi eu bod yn y 
categori hwn. Roedd hyn yn 0.9% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.8% yn 2011. 
(Cymru yn 2021 = 2.9% a Chymru a Lloegr = 9.3%). 

• Nododd 1,446 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grwpiau 
cymysg neu amlethnig” Roedd hyn yn 0.9% o'r boblogaeth o'i gymharu â 0.6% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 1.6% a Chymru a Lloegr = 2.9%). 

• Nododd 292 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Du, Du Cymreig, 
Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd”. Roedd hyn yn 0.2% o'r boblogaeth, 
o'i gymharu â 0.1% bobl yn 2011. (Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 
4.0%). 

• Nododd 535 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grŵp ethnig 
arall”. Roedd hyn yn 0.3% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.1% bobl yn 2011. 
(Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 2.1%). 

• Roedd 4.4% o aelwydydd (2,929) yn aelwydydd â grwpiau amlethnig, i fyny o 
3.2% yn 2011. (Cymru yn 2021 =5.3% a Chymru a Lloegr = 10.1%).  
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Y canlyniadau allweddol i Wrecsam 
• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, roedd cyfran y bobl yn Wrecsam a oedd 

yn nodi o fewn y categori ethnig "Gwyn" yn 129,677 o bobl neu 96.0% o'r 
boblogaeth. Roedd hyn ychydig yn llai nag yn 2011 (96.9%). 

• Roedd hyn yn llawer mwy na chyfran y bobl sy'n nodi eu bod yn wyn yng Nghymru 
a Lloegr yn gyffredinol yn 2021 (81.7%). Y cyfartaledd ledled Cymru oedd 93.8%. 

• O fewn y categori “Gwyn”, dewisodd 122,547 o bobl neu 90.7% o boblogaeth 
gyfan “Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig Gogledd Iwerddon neu Brydeinig”. 
Dyma’r isaf o holl ardaloedd awdurdodau unedol Gogledd Cymru, ac roedd hyn yn 
ostyngiad o 93.1% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 90.6% a Chymru a Lloegr = 
74.4%). 

• Ar draws pob categori ethnig lefel is, y grŵp mwyaf ar ôl “Gwyn: Cymreig, 
Saesnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig” oedd “Unrhyw gefndir 
Gwyn arall”, gyda 4.8% o'r boblogaeth neu 6,520 o bobl yn dewis yr opsiwn hwn. 
Mae hyn yn gynnydd o 3.4% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.7% a Chymru a Lloegr 
= 6.2%). 

• Yng Ngogledd Cymru, roedd y cyfrannau uchaf o bobl o “Unrhyw gefndir Gwyn 
arall” yn 2021 yn Wrecsam (4.8%) a Sir y Fflint (3.9%). 

• Yr ail gategori lefel uchel mwyaf cyffredinol yng Nghymru yn 2021 oedd “Asiaidd, 
Asiaidd Cymreig neu Asiaidd Prydeinig”, gyda 2,246 o bobl yn nodi eu bod yn y 
categori hwn. Roedd hyn yn 1.7% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 1.7% yn 2011. 
(Cymru yn 2021 = 2.9% a Chymru a Lloegr = 9.3%). 

• Nododd 1,558 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grwpiau cymysg 
neu amlethnig” Roedd hyn yn 1.2% o'r boblogaeth o'i gymharu â 0.7% yn 2011. 
(Cymru yn 2021 = 1.6% a Chymru a Lloegr = 2.9%). 

• Nododd 878 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Du, Du Cymreig, 
Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd”. Roedd hyn yn 0.6% o'r boblogaeth, o'i 
gymharu â 0.5% bobl yn 2011. (Cymru yn 2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 
4.0%). 

• Nododd 763 o bobl fod eu grŵp ethnig yn y categori lefel uchel “Grŵp ethnig arall”. 
Roedd hyn yn 0.6% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 0.2% bobl yn 2011. (Cymru yn 
2021 =0.9% a Chymru a Lloegr = 2.1%). 

• Roedd 4.4% o aelwydydd (2,544) yn aelwydydd â grwpiau amlethnig, i fyny o 
3.6% yn 2011. (Cymru yn 2021 =5.3% a Chymru a Lloegr = 10.1%).  
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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/grwp-ethnig-hunaniaeth-genedlaethol-iaith-chrefydd-yng-
nghymru-cyfrifiad-2021-html)  

 

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/grwp-ethnig-hunaniaeth-genedlaethol-iaith-chrefydd-yng-nghymru-cyfrifiad-2021-html
https://llyw.cymru/grwp-ethnig-hunaniaeth-genedlaethol-iaith-chrefydd-yng-nghymru-cyfrifiad-2021-html
https://cyfrifiad.gov.uk/
https://llyw.cymru/y-cyfrifiad-or-boblogaeth
https://cy.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/census2021outputs/releaseplans
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