
 

Cyfrifiad 2021 

Crynodeb pwnc:  
addysg 

Ionawr 2023 



 

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 .......................................................................... 8 

Y canlyniadau allweddol i Wynedd ............................................................................. 9 

Y canlyniadau allweddol i Fwrdeistref Sirol Conwy .................................................. 10 

Y canlyniadau allweddol i Sir Ddinbych .................................................................... 11 

Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint ........................................................................ 12 

Y canlyniadau allweddol i Wrecsam ......................................................................... 13 

Ynglŷn â’r Cyfrifiad ................................................................................................... 14 

 

  



 

4 
 

Cyflwyniad 
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar y data crynodeb pynciau o Gyfrifiad 2021 ar gyfer 
Cymru a Lloegr ar gyfer addysg. Cyhoeddwyd y data ar 10 Ionawr 2023 gan y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae’n darparu amcangyfrifon poblogaeth heb 
eu talgrynnu ar lefel Gogledd Cymru ac awdurdod unedol. 

Mae'n cynnwys amcangyfrifon o ganran y boblogaeth 16 oed ac yn hŷn sydd wedi 
cael cymwysterau academaidd, galwedigaethol, neu broffesiynol, yn ogystal a nifer y 
plant ysgol a myfyrwyr amser llawn. 

Gofynnwyd i breswylwyr arferol 16 oed neu throsodd yng Nghymru gofnodi unrhyw 
gymwysterau (gan gynnwys cymwysterau academaidd, galwedigaethol, a 
phroffesiynol) a gyflawnwyd ganddynt erioed yng Nghymru neu rywle arall, hyd yn 
oed os nad oeddent yn eu defnyddio nawr. Gellir defnyddio hyn i gyfrifo lefel y 
cymhwyster uchaf drwy ddefnyddio'r categorïau a ganlyn. 

• Dim cymwysterau: Dim cymwysterau ffurfiol 

• Lefel 1: 1 i 4 TGAU (h.y. gradd A* i C neu radd 4 ac uwch) ac unrhyw TGAU eraill 
ar raddau eraill, Bagloriaeth Cymru Sylfaen, neu gymwysterau cyfatebol 

• Lefel 2: 5 TGAU neu fwy (h.y. gradd A* i C neu radd 4 ac uwch), Bagloriaeth 
Cymru Canolradd, neu gymwysterau cyfatebol 

• Prentisiaethau 

• Lefel 3: 2 Safon Uwch neu fwy, Bagloriaeth Cymru Uwch, neu gymwysterau 
cyfatebol 

• Lefel 4 neu uwch: Tystysgrif Cenedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch, 
gradd Baglor, neu gymwysterau ôl-raddedig 

• Cymwysterau eraill, o lefel anhysbys 

Mae'r ffigurau ar gyfer plant ysgol a myfyrwyr amser llawn ar gyfer pobl bum mlwydd 
oed a throsodd. 

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

https://cy.ons.gov.uk/releases/educationcensus2021inenglandandwales
https://cy.ons.gov.uk/releases/educationcensus2021inenglandandwales
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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. 

Roedd rhai newidiadau yn nosbarthiad cymwysterau rhwng cyfrifiadau 2011 a 2021, 
ond mae'n debygol mai effaith fach yn unig a gafodd y rhain ar dueddiadau 
cyffredinol. 

  



 

6 
 

Prif bwyntiau 
• Rhwng 2011 a 2021 gwelodd pob ardal awdurdod unedol yng Ngogledd Cymru 

welliant sylweddol mewn lefelau cymwysterau, a gostyngiad cyfatebol yn nifer a 
chanran y bobl heb unrhyw gymwysterau. Caiff hyn ei adlewyrchu mewn 
ffynonellau data eraill sy'n monitro lefelau cymwysterau (er enghraifft yr Arolwg 
Blynyddol o'r Boblogaeth). 

• Ar draws Gogledd Cymru gyfan roedd cyfran y bobl a nododd eu cymhwyster 
uchaf ar lefel 4 neu uwch ar ddiwrnod cyfrifiad 2021 (er enghraifft Tystysgrif 
Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch, gradd Baglor a chymwysterau 
ôl-raddedig) yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol. Ar gyfer Gogledd Cymru roedd 
hyn yn 31.1% neu 176,740 o bobl, tra bod Cymru yn 31.5% a Chymru a Lloegr 
yn 33.8%. Roedd y gyfran uchaf yng Ngwynedd ar 34.5% ac isaf yn Wrecsam ar 
29.1%. 

• Eglurir rhan o'r gwahaniaeth o gymharu â chyfartaledd Cymru gan y gyfran o 
brentisiaethau sydd â'r lefel uchaf o gymwysterau yng Ngogledd Cymru. Roedd 
hyn yn uwch na'r cyfartaleddau cenedlaethol, sef 6.3% neu 35,791 o bobl o 
gymharu â 5.6% ledled Cymru a 5.3% ar gyfer Cymru a Lloegr. 

• Roedd gan Sir y Fflint ac Ynys Môn y gyfran fwyaf o bobl yng Nghymru a 
roddodd eu cymhwyster uchaf fel prentisiaeth (6.6%). 

• Nid oedd gan 18.7% (106,341) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn is na chyfartaledd Cymru. (Cymru = 19.9% a 
Chymru a Lloegr = 18.2%). Roedd y gyfran uchaf yn Wrecsam ar 20.9% ac isaf 
yng Ngwynedd ar 16.3%. 

• Yn 2021, roedd 121,157 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) yng Ngogledd Cymru. Mae hyn yn cynrychioli 18.5% o'r 
preswylwyr arferol 5 oed a throsodd. Y gyfran oedd 19.9% ar gyfer Cymru a 
20.4% ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 

• Ledled Gogledd Cymru roedd cyfran y plant ysgol a'r myfyrwyr uchaf yng 
Ngwynedd (21.4%) ac isaf ym Mwrdeistref Sirol Conwy (16.6%). Effeithir ar 
gyfran y plant ysgol a'r myfyrwyr yn y boblogaeth gan lleoliad sefydliadau addysg 
uwch a strwythur oedran cyffredinol yr ardal (mae strwythur oedran hŷn/llai o bobl 
ifanc yn y boblogaeth yn debygol o olygu llai o fyfyrwyr). 
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Y canlyniadau allweddol i Ogledd 
Cymru 
• Yn 2021, nododd 31.1% (176,740) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yng 

Ngogledd Cymru fod eu cymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch ar ddiwrnod y 
cyfrifiad (er enghraifft Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol 
Uwch, gradd Baglor a chymwysterau ôl-raddedig). Roedd hyn yn gynnydd 
sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 24.4% neu 137,501 o bobl. (Cymru yn 
2021 = 31.5% a Chymru a Lloegr = 33.8%). 

• Prentisiaethau oedd cymhwyster uchaf 6.3% (35,791) o’r preswylwyr arferol 16 
oed ac yn hŷn. Mae hyn yn cymharu â 23,560 neu 4.2% yn 2011. (Cymru yn 
2021 = 5.6% a Chymru a Lloegr = 5.3%). 

• Ledled Cymru roedd cyfran yr ymatebwyr â phrentisiaeth fel eu lefel cymhwyster 
uchaf ar ei huchaf yn Sir y Fflint ac Ynys Môn (6.6% ill dau). 

• Nid oedd gan 18.7% (106,341) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 
24.7% neu 139,683 o bobl. (Cymru yn 2021 = 19.9% a Chymru a Lloegr = 
18.2%). 

• Yn 2021, roedd 121,157 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) yng Ngogledd Cymru. Mae hyn yn cynrychioli 18.5% o'r 
preswylwyr arferol 5 oed a throsodd. Y gyfran oedd 19.9% ar gyfer Cymru a 
20.4% ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 

• Ledled Gogledd Cymru roedd cyfran y plant ysgol a'r myfyrwyr uchaf yng 
Ngwynedd (21.4%) ac isaf ym Mwrdeistref Sirol Conwy (16.6%). Effeithir ar 
gyfran y plant ysgol a'r myfyrwyr yn y boblogaeth gan lleoliad sefydliadau addysg 
uwch a strwythur oedran cyffredinol yr ardal. 
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Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn 
• Yn 2021, nododd 32.3% (18,445) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn ar Ynys 

Môn fod eu cymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch ar ddiwrnod y cyfrifiad (er 
enghraifft Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch, gradd 
Baglor a chymwysterau ôl-raddedig). Roedd hyn yn gynnydd sylweddol o 
gymharu â 2011 pan oedd yn 26.1% neu 15,098 o bobl. (Cymru yn 2021 = 
31.5% a Chymru a Lloegr = 33.8%). 

• Prentisiaethau oedd cymhwyster uchaf 6.6% (3,752) o’r preswylwyr arferol 16 
oed ac yn hŷn, a dyma'r gyfran uchaf yng Nghymru (ynghyd a Sir y Fflint). Mae 
hyn yn cymharu â 2,739 neu 4.7% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 5.6% a Chymru a 
Lloegr = 5.3%). 

• Nid oedd gan 18.0% (10,270) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 
24.2% neu 13,991 o bobl. (Cymru yn 2021 = 19.9% a Chymru a Lloegr = 18.2%). 

• Yn 2021, roedd 11,540 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) ar Ynys Môn. Mae hyn yn cynrychioli 17.6% o'r preswylwyr 
arferol 5 oed a throsodd. Y gyfran oedd 19.9% ar gyfer Cymru a 20.4% ar gyfer 
Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 
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Y canlyniadau allweddol i Wynedd 
• Yn 2021, nododd 34.5% (33,807) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yng 

Ngwynedd fod eu cymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch ar ddiwrnod y cyfrifiad 
(er enghraifft Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch, gradd 
Baglor a chymwysterau ôl-raddedig). Roedd hyn yn gynnydd sylweddol o 
gymharu â 2011 pan oedd yn 26.4% neu 26,673 o bobl. (Cymru yn 2021 = 
31.5% a Chymru a Lloegr = 33.8%). 

• Prentisiaethau oedd cymhwyster uchaf 5.8% (5,715) o’r preswylwyr arferol 16 
oed ac yn hŷn. Mae hyn yn cymharu â 3,783 neu 3.7% yn 2011. (Cymru yn 2021 
= 5.6% a Chymru a Lloegr = 5.3%). 

• Nid oedd gan 16.3% (15,937) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 
23.2% neu 23,365 o bobl. (Cymru yn 2021 = 19.9% a Chymru a Lloegr = 18.2%). 

• Yn 2021, roedd 23,962 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) yng Ngwynedd. Mae hyn yn cynrychioli 21.4% o'r preswylwyr 
arferol 5 oed a throsodd. Bydd lleoliad Prifysgol Bangor yn yr ardal wedi cyfrannu 
at y ffaith mai dyma'r gyfradd uchaf yng Ngogledd Cymru. Y gyfran oedd 19.9% 
ar gyfer Cymru a 20.4% ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 
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Y canlyniadau allweddol i 
Fwrdeistref Sirol Conwy 
• Yn 2021, nododd 32.4% (31,232) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn ym 

Mwrdeistref Sirol Conwy fod eu cymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch ar 
ddiwrnod y cyfrifiad (er enghraifft Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma 
Cenedlaethol Uwch, gradd Baglor a chymwysterau ôl-raddedig). Roedd hyn yn 
gynnydd sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 25.5% neu 24,473 o bobl. 
(Cymru yn 2021 = 31.5% a Chymru a Lloegr = 33.8%). 

• Prentisiaethau oedd cymhwyster uchaf 6.3% (6,111) o’r preswylwyr arferol 16 
oed ac yn hŷn. Mae hyn yn cymharu â 3,786 neu 3.9% yn 2011. (Cymru yn 2021 
= 5.6% a Chymru a Lloegr = 5.3%). 

• Nid oedd gan 18.7% (17,998) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 
25.6% neu 24,577 o bobl. (Cymru yn 2021 = 19.9% a Chymru a Lloegr = 18.2%). 

• Yn 2021, roedd 18,226 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Mae hyn yn cynrychioli 16.6% o'r 
preswylwyr arferol 5 oed a throsodd. Mae hwn yn un o'r cyfraddau isaf yng 
Nghymru ac yn rhannol oherwydd y strwythur oedran hŷn yn gyffredinol ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy. Y gyfran oedd 19.9% ar gyfer Cymru a 20.4% ar gyfer 
Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 
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Y canlyniadau allweddol i Sir 
Ddinbych 
• Yn 2021, nododd 30.4% (24,010) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn Sir 

Ddinbych fod eu cymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch ar ddiwrnod y cyfrifiad (er 
enghraifft Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch, gradd 
Baglor a chymwysterau ôl-raddedig). Roedd hyn yn gynnydd sylweddol o 
gymharu â 2011 pan oedd yn 24.2% neu 18,615 o bobl. (Cymru yn 2021 = 
31.5% a Chymru a Lloegr = 33.8%). 

• Prentisiaethau oedd cymhwyster uchaf 6.3% (4,966) o’r preswylwyr arferol 16 
oed ac yn hŷn. Mae hyn yn cymharu â 2,929 neu 3.8% yn 2011. (Cymru yn 2021 
= 5.6% a Chymru a Lloegr = 5.3%). 

• Nid oedd gan 19.9% (15,668) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 
25.4% neu 18,615 o bobl. (Cymru yn 2021 = 19.9% a Chymru a Lloegr = 18.2%). 

• Yn 2021, roedd 16,394 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) yn Sir Ddinbych. Mae hyn yn cynrychioli 18.0% o'r preswylwyr 
arferol 5 oed a throsodd. Y gyfran oedd 19.9% ar gyfer Cymru a 20.4% ar gyfer 
Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 
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Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint 
• Yn 2021, nododd 29.2% (37,209) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn Sir y 

Fflint fod eu cymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch ar ddiwrnod y cyfrifiad (er 
enghraifft Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch, gradd 
Baglor a chymwysterau ôl-raddedig). Roedd hyn yn gynnydd sylweddol o 
gymharu â 2011 pan oedd yn 23.5% neu 27,791 o bobl. (Cymru yn 2021 = 
31.5% a Chymru a Lloegr = 33.8%). 

• Prentisiaethau oedd cymhwyster uchaf 6.6% (8,431) o’r preswylwyr arferol 16 
oed ac yn hŷn, a dyma'r gyfran uchaf yng Nghymru (ynghyd ag Ynys Môn). Mae 
hyn yn cymharu â 6,031 neu 4.9% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 5.6% a Chymru a 
Lloegr = 5.3%). 

• Nid oedd gan 18.3% (23,373) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 
23.5% neu 29,116 o bobl. (Cymru yn 2021 = 19.9% a Chymru a Lloegr = 18.2%). 

• Yn 2021, roedd 26,331 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) yn Sir y Fflint. Mae hyn yn cynrychioli 17.9% o'r preswylwyr 
arferol 5 oed a throsodd. Y gyfran oedd 19.9% ar gyfer Cymru a 20.4% ar gyfer 
Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 

  



 

13 
 

Y canlyniadau allweddol i Wrecsam 
• Yn 2021, nododd 29.1% (32,037) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn yn 

Wrecsam fod eu cymhwyster uchaf ar lefel 4 neu uwch ar ddiwrnod y cyfrifiad (er 
enghraifft Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch, gradd 
Baglor a chymwysterau ôl-raddedig). Roedd hyn yn gynnydd sylweddol o 
gymharu â 2011 pan oedd yn 22.8% neu 24,851 o bobl. (Cymru yn 2021 = 
31.5% a Chymru a Lloegr = 33.8%). 

• Prentisiaethau oedd cymhwyster uchaf 6.2% (6,816) o’r preswylwyr arferol 16 
oed ac yn hŷn. Mae hyn yn cymharu â 4,292 neu 3.9% yn 2011. (Cymru yn 2021 
= 5.6% a Chymru a Lloegr = 5.3%). 

• Nid oedd gan 20.9% (23,095) o breswylwyr arferol 16 oed neu hŷn unrhyw 
gymwysterau. Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd yn 
26.7% neu 29,094 o bobl. (Cymru yn 2021 = 19.9% a Chymru a Lloegr = 18.2%). 

• Yn 2021, roedd 24,704 o blant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn (5 
oed a throsodd) yn Wrecsam. Mae hyn yn cynrychioli 19.3% o'r preswylwyr 
arferol 5 oed a throsodd. Y gyfran oedd 19.9% ar gyfer Cymru a 20.4% ar gyfer 
Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 
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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://www.llyw.cymru/addysg-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://www.llyw.cymru/addysg-yng-nghymru-cyfrifiad-2021-html
https://www.llyw.cymru/addysg-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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