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Cyflwyniad 
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar y data cryno ar bynciau o Gyfrifiad 2021 ar gyfer 
Cymru a Lloegr ar gyfer prif iaith, hyfedredd Cymraeg neu Saesneg, ac iaith yr 
aelwydydd. Cyhoeddwyd y data 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. 

Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

Yng Nghymru, gofynnwyd i bobl oedd eu prif iaith yn unrhyw beth heblaw Cymraeg 
neu Saesneg. Felly, nid oes modd pennu o'r cwestiwn hwn faint o bobl yng Nghymru 
a oedd yn ystyried y Gymraeg fel eu prif iaith. Roedd cwestiwn ar wahân i bobl yng 
Nghymru yn gofyn iddyn nhw am eu gallu yn y Gymraeg. 

Gofynnwyd i bobl yng Nghymru na wnaeth ddewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith 
nodi pa mor dda yr oeddent yn gallu siarad Saesneg. Roeddent yn gallu dewis naill 
ai "Da iawn", "Da", "Ddim yn dda" neu "Ddim o gwbl”. Roedd hyn yn caniatáu i bobl 
nad oedd wedi nodi Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, ond a oedd efallai’n rhugl 
yn Saesneg, nodi eu bod yn gallu siarad Saesneg yn dda neu'n dda iawn. 

Mae’r ONS hefyd wedi cyhoeddi Iaith: 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 2021 adlewyrchu sut yr effeithiodd pandemig Covid 
19 ar ddewis pobl o breswylfa arferol ar Ddiwrnod y Cyfrifiad (21 Mawrth 2021). 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 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://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/language/bulletins/languageenglandandwales/census2021
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/language/bulletins/languageenglandandwales/census2021
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Prif bwyntiau 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Mae'r gyfran o breswylwyr Gogledd Cymru tair oed a throsodd sydd â'r Gymraeg 
neu'r Saesneg yn brif iaith iddynt yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru a 
Lloegr yn gyffredinol. 

• Roedd 97.1% o breswylwyr arferol tair oed a throsodd (648,555 o bobl) yn siarad 
Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith. Mae hyn yn ostyngiad o gymharu â 2011, 
pan oedd gan 97.7% y Gymraeg neu'r Saesneg yn brif iaith. (Cymru yn 2021 = 
96.7% a Chymru a Lloegr = 91.1%). 

• Yng Ngogledd Cymru yn 2021 roedd y gyfran â Saesneg neu Gymraeg yn brif 
iaith uchaf yn Ynys Môn ar 99.1% ac isaf yn Wrecsam ar 94.9%. O gymharu â 
2011, dim ond Wrecsam a Sir y Fflint welodd ostyngiad o fwy na 0.1%. Y 
gostyngiad yn Sir y Fflint (1.6 pwynt canran) oedd yr uchaf a welwyd ledled 
Cymru. 

• Gallai 2.2% arall (14,894) o boblogaeth gyffredinol Gogledd Cymru siarad 
Cymraeg neu Saesneg naill ai'n “dda” neu'n “dda iawn”, ond nid oeddent yn ei 
siarad fel eu prif iaith. Mae hyn yn mynd â'r ffigwr ar gyfer y rhai sydd â lefel dda 
o hyfedredd yn y Gymraeg neu'r Saesneg i 99.3%. 

• Nid oedd 0.6% o’r boblogaeth (3,746 o bobl) yn gallu siarad Cymraeg na 
Saesneg yn dda, a chanran fechan (0.1% neu 709 o bobl) yn methu â siarad 
Cymraeg na Saesneg o gwbl – cyfanswm o 0.7% o’r boblogaeth tair oed a 
throsodd. Roedd y gyfran uchaf yn Wrecsam ar 1.3% ac isaf yn Ynys Môn ar 
0.2%. (Cymru = 0.7% a Chymru a Lloegr = 1.8%) 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg 
ar gyfer Gogledd Cymru gyfan (1.0%), ac ar gyfer pob un o ardaloedd 
awdurdodau unedol y rhanbarth (yr uchaf yn Wrecsam ar 2.5% ac isaf yn Ynys 
Môn yn 0.1%). 

• Yn ogystal ag ieithoedd llafar, Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 169 
(0.03%) o’r preswylwyr arferol tair oed a throsodd ar draws Gogledd Cymru. 
Adroddodd 83 o drigolion arferol pellach a ddewisodd iaith ddi-siarad fel eu prif 
iaith fod iaith arwyddion neu system gyfathrebu ar wahân i BSL. 
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Y canlyniadau allweddol i Ogledd 
Cymru 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Yng Ngogledd Cymru, roedd 648,555 preswylwyr arferol tair oed a throsodd 
(97.1%) yn siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, i lawr ychydig o 97.7% 
yn 2011. Roedd cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ledled Cymru (96.7%) a’r 
gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol (91.1%). 

• O'r 19,349 o bobl wnaeth ddim dewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith yn 2021, 
dywedodd 14,894 neu 2.2% ychwanegol o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad 
Saesneg yn dda neu’n dda iawn. Mae hyn yn mynd â’r ffigwr ar gyfer y rhai sydd 
â lefel dda o hyfedredd yn y Gymraeg neu’r Saesneg i 99.3%, sy’n debyg i ffigwr 
2011 (99.4%). 

• Roedd 4,445 o bobl neu 0.7% o’r boblogaeth na wnaeth ddewis Cymraeg na 
Saesneg yn brif iaith ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn neu o gwbl. Mae 
hyn yn cymharu â 0.6% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 0.7% a Chymru a Lloegr = 
1.8%). 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg, 
sef 1.0% o'r boblogaeth. Rwmaneg (0.2%) oedd y brif iaith fwyaf cyffredin heblaw 
am y Gymraeg, Saesneg neu Bwyleg yn 2021. 

• Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 169 (0.03%) o’r preswylwyr arferol 
tair oed a throsodd. Ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol roedd y gyfran yn 
0.04%. 

• Roedd 4,968 o aelwydydd (1.6%) lle nad oedd neb yn siarad Cymraeg na 
Saesneg fel prif iaith yn 2021. Mae hyn yn cymharu â 1.3% yn 2011. (Cymru yn 
2021 = 1.8% a Chymru a Lloegr = 4.8%). 
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Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Ar Ynys Môn, roedd 66,462 preswylwyr arferol tair oed a throsodd (99.1%) yn 
siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, i fyny ychydig o 98.9% yn 2011. 
Roedd cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ledled Cymru (96.7%) a’r gyfradd ar 
gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol (91.1%). 

• O'r 624 o bobl wnaeth ddim dewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith yn 2021, 
dywedodd 501 neu 0.7% ychwanegol o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad 
Saesneg yn dda neu’n dda iawn. Mae hyn yn mynd â’r ffigwr ar gyfer y rhai sydd 
â lefel dda o hyfedredd yn y Gymraeg neu’r Saesneg i 99.8%, sydd yr un fath â’r 
ffigwr ar gyfer 2011. 

• Roedd 123 o bobl neu 0.2% o’r boblogaeth na wnaeth ddewis Cymraeg na 
Saesneg yn brif iaith ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn neu o gwbl. Mae 
hyn yn cymharu â 0.2% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 0.7% a Chymru a Lloegr = 
1.8%). 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg, 
sef 0.1% o'r boblogaeth. Twrceg (0.1%) oedd y brif iaith fwyaf cyffredin heblaw 
am y Gymraeg, Saesneg neu Bwyleg yn 2021. 

• Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 17 (0.03%) o’r preswylwyr arferol 
tair oed a throsodd. Ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol roedd y gyfran yn 
0.04%. 

• Roedd 148 o aelwydydd (0.5%) lle nad oedd neb yn siarad Cymraeg na Saesneg 
fel prif iaith yn 2021. Mae hyn yn cymharu â 0.5% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 
1.8% a Chymru a Lloegr = 4.8%). 
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Y canlyniadau allweddol i Wynedd 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Yng Ngwynedd, roedd 111,446 preswylwyr arferol tair oed a throsodd (97.5%) yn 
siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, i fyny ychydig o 97.4% yn 2011. 
Roedd cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ledled Cymru (96.7%) a’r gyfradd ar 
gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol (91.1%). 

• O'r 2,861 o bobl wnaeth ddim dewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith yn 2021, 
dywedodd 2,372 neu 2.1% ychwanegol o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad 
Saesneg yn dda neu’n dda iawn. Mae hyn yn mynd â’r ffigwr ar gyfer y rhai sydd 
â lefel dda o hyfedredd yn y Gymraeg neu’r Saesneg i 99.6%, sy’n debyg i ffigwr 
2011 (99.5%). 

• Roedd 489 o bobl neu 0.4% o’r boblogaeth na wnaeth ddewis Cymraeg na 
Saesneg yn brif iaith ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn neu o gwbl. Mae 
hyn yn cymharu â 0.5% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 0.7% a Chymru a Lloegr = 
1.8%). 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg, 
sef 0.3% o'r boblogaeth. Arabeg (0.3%) oedd y brif iaith fwyaf cyffredin heblaw 
am y Gymraeg, Saesneg neu Bwyleg yn 2021. 

• Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 15 (0.01%) o’r preswylwyr arferol 
tair oed a throsodd. Ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol roedd y gyfran yn 
0.04%. 

• Roedd 674 o aelwydydd (1.3%) lle nad oedd neb yn siarad Cymraeg na Saesneg 
fel prif iaith yn 2021. Mae hyn yn cymharu â 1.3% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 
1.8% a Chymru a Lloegr = 4.8%). 
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Y canlyniadau allweddol i 
Fwrdeistref Sirol Conwy 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Ym Mwrdeistref Sirol Conwy, roedd 109,757 preswylwyr arferol tair oed a 
throsodd (98.2%) yn siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, i lawr ychydig 
o 98.3% yn 2011. Roedd cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ledled Cymru 
(96.7%) a’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol (91.1%). 

• O'r 2,048 o bobl wnaeth ddim dewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith yn 2021, 
dywedodd 1,680 neu 1.5% ychwanegol o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad 
Saesneg yn dda neu’n dda iawn. Mae hyn yn mynd â’r ffigwr ar gyfer y rhai sydd 
â lefel dda o hyfedredd yn y Gymraeg neu’r Saesneg i 99.7%, sydd yr un fath â’r 
ffigwr ar gyfer 2011. 

• Roedd 368 o bobl neu 0.3% o’r boblogaeth na wnaeth ddewis Cymraeg na 
Saesneg yn brif iaith ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn neu o gwbl. Mae 
hyn yn cymharu â 0.3% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 0.7% a Chymru a Lloegr = 
1.8%). 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg, 
sef 0.4% o'r boblogaeth. Sbaeneg (0.1%) oedd y brif iaith fwyaf cyffredin heblaw 
am y Gymraeg, Saesneg neu Bwyleg yn 2021. 

• Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 36 (0.03%) o’r preswylwyr arferol 
tair oed a throsodd. Ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol roedd y gyfran yn 
0.04%. 

• Roedd 483 o aelwydydd (0.9%) lle nad oedd neb yn siarad Cymraeg na Saesneg 
fel prif iaith yn 2021. Mae hyn yn cymharu â 0.8% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 
1.8% a Chymru a Lloegr = 4.8%). 
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Y canlyniadau allweddol i Sir 
Ddinbych 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Yn Sir Ddinbych, roedd 91,451 preswylwyr arferol tair oed a throsodd (98.3%) yn 
siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, sef yr un ganran ag yn 2011. 
Roedd cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ledled Cymru (96.7%) a’r gyfradd ar 
gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol (91.1%). 

• O'r 1,611 o bobl wnaeth ddim dewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith yn 2021, 
dywedodd 1,311 neu 1.4% ychwanegol o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad 
Saesneg yn dda neu’n dda iawn. Mae hyn yn mynd â’r ffigwr ar gyfer y rhai sydd 
â lefel dda o hyfedredd yn y Gymraeg neu’r Saesneg i 99.7%, sydd yr un fath â’r 
ffigwr ar gyfer 2011. 

• Roedd 300 o bobl neu 0.3% o’r boblogaeth na wnaeth ddewis Cymraeg na 
Saesneg yn brif iaith ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn neu o gwbl. Mae 
hyn yn cymharu â 0.3% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 0.7% a Chymru a Lloegr = 
1.8%). 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg, 
sef 0.3% o'r boblogaeth. Tagalog neu Ffilipinaidd (0.2%) oedd y brif iaith fwyaf 
cyffredin heblaw am y Gymraeg, Saesneg neu Bwyleg yn 2021. 

• Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 15 (0.02%) o’r preswylwyr arferol 
tair oed a throsodd. Ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol roedd y gyfran yn 
0.04%. 

• Roedd 332 o aelwydydd (0.8%) lle nad oedd neb yn siarad Cymraeg na Saesneg 
fel prif iaith yn 2021. Mae hyn yn cymharu â 0.8% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 
1.8% a Chymru a Lloegr = 4.8%). 
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Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Yn Sir y Fflint, roedd 145,037 preswylwyr arferol tair oed a throsodd (96.3%) yn 
siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, i lawr o 97.9% yn 2011. Y 
gostyngiad hwn (1.6 pwynt canran) oedd yr uchaf a welwyd ledled Cymru. Roedd 
cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(91.1%). 

• O'r 5,523 o bobl wnaeth ddim dewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith yn 2021, 
dywedodd 4,096 neu 2.7% ychwanegol o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad 
Saesneg yn dda neu’n dda iawn. Mae hyn yn mynd â’r ffigwr ar gyfer y rhai sydd 
â lefel dda o hyfedredd yn y Gymraeg neu’r Saesneg i 99.1%, sy’n debyg i ffigwr 
2011 (99.3%). 

• Roedd 1,427 o bobl neu 0.9% o’r boblogaeth na wnaeth ddewis Cymraeg na 
Saesneg yn brif iaith ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn neu o gwbl. Mae 
hyn yn cymharu â 0.7% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 0.7% a Chymru a Lloegr = 
1.8%). 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg, 
sef 1.4% o'r boblogaeth. Rwmaneg (0.5%) oedd y brif iaith fwyaf cyffredin heblaw 
am y Gymraeg, Saesneg neu Bwyleg yn 2021. 

• Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 49 (0.03%) o’r preswylwyr arferol 
tair oed a throsodd. Ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol roedd y gyfran yn 
0.04%. 

• Roedd 1,461 o aelwydydd (2.2%) lle nad oedd neb yn siarad Cymraeg na 
Saesneg fel prif iaith yn 2021. Mae hyn yn cymharu â 1.3% yn 2011. (Cymru yn 
2021 = 1.8% a Chymru a Lloegr = 4.8%). 
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Y canlyniadau allweddol i Wrecsam 
Mae’r ffigurau ar gyfer iaith ar gyfer pobl tair oed a throsodd. 

• Yn Wrecsam, roedd 124,402 preswylwyr arferol tair oed a throsodd (94.9%) yn 
siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith, i lawr ychydig o 95.9% yn 2011. 
Roedd cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(91.1%). 

• O'r 6,682 o bobl wnaeth ddim dewis Cymraeg na Saesneg fel prif iaith yn 2021, 
dywedodd 4,934 neu 3.8% ychwanegol o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad 
Saesneg yn dda neu’n dda iawn. Mae hyn yn mynd â’r ffigwr ar gyfer y rhai sydd 
â lefel dda o hyfedredd yn y Gymraeg neu’r Saesneg i 98.7%, sy’n debyg i ffigwr 
2011 (98.9%). 

• Roedd 1,748 o bobl neu 1.3% o’r boblogaeth na wnaeth ddewis Cymraeg na 
Saesneg yn brif iaith ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn neu o gwbl. Mae 
hyn yn cymharu â 1.1% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 0.7% a Chymru a Lloegr = 
1.8%). 

• Fel yn 2011, Pwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin ar ôl Cymraeg neu Saesneg, 
sef 2.5% o'r boblogaeth. Bwlgareg (0.4%) oedd y brif iaith fwyaf cyffredin heblaw 
am y Gymraeg, Saesneg neu Bwyleg yn 2021. 

• Iaith Arwyddion Prydain (BSL) oedd prif iaith 37 (0.03%) o’r preswylwyr arferol 
tair oed a throsodd. Ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol roedd y gyfran yn 
0.04%. 

• Roedd 1,870 o aelwydydd (3.2%) lle nad oedd neb yn siarad Cymraeg na 
Saesneg fel prif iaith yn 2021. Mae hyn yn cymharu â 2.7% yn 2011. (Cymru yn 
2021 = 1.8% a Chymru a Lloegr = 4.8%).  
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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 gwefan y 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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