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Cyflwyniad 
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar y data crynodeb pynciau o Gyfrifiad 2021 ar gyfer 
Cymru a Lloegr ar gyfer pynciau cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd. 
Cyhoeddwyd y data ar 6 Ionawr 2023 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). 
Mae’n darparu amcangyfrifon poblogaeth heb eu talgrynnu ar lefel Gogledd Cymru 
ac awdurdod unedol. 

Gofynnwyd cwestiynau gwirfoddol ar gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran 
rhywedd am y tro cyntaf yng Nghyfrifiad 2021. 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr 16 oed a throsodd am eu cyfeiriadedd rhywiol, ac roedd y 
gwahanol fathau o opsiynau y gallent ddewis ohonynt yn cynnwys 
"Strêt/Heterorywiol", "Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol", a "Chyfeiriadedd rhywiol 
arall". Os dewiswyd "Cyfeiriadedd rhywiol arall", gofynnwyd iddynt nodi’r cyfeiriadedd 
rhywiol yr oeddent yn uniaethu ag ef. 

Gofynnwyd hefyd i'r ymatebwyr 16 oed a throsodd: "A yw'r rhywedd rydych chi'n 
uniaethu ag ef yr un peth â'ch rhyw a gofrestrwyd pan gawsoch chi eich geni?" ac 
roedd ganddynt yr opsiwn o ddewis naill ai "Ydy" neu "Nac ydy" a nodi eu 
hunaniaeth o ran rhywedd. 

Roedd y gyfradd diffyg ymateb ar gyfer y ddau gwestiwn hyn yn amrywio rhwng tua 
6% a 9%. Nid ydym yn gwybod cyfeiriadedd rhywiol na hunaniaeth rhywedd y bobl 
hyn, felly dylem gadw hynny mewn cof wrth ystyried y canrannau a gynrychiolir yn yr 
adroddiad hwn. 

Mae’r ONS hefyd wedi cyhoeddi Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd: 
Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr. 

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.ons.gov.uk/releases/sexualorientationandgenderidentitycensus2021inenglandandwales?_gl=1*pki3es*_ga*MjA1Mzg4NTM1NC4xNjY3ODkxNjMy*_ga_W804VY6YKS*MTY3MzQ1ODMyMy4xNS4xLjE2NzM0NTkxNTQuOC4wLjA.
https://www.ons.gov.uk/releases/sexualorientationandgenderidentitycensus2021inenglandandwales?_gl=1*pki3es*_ga*MjA1Mzg4NTM1NC4xNjY3ODkxNjMy*_ga_W804VY6YKS*MTY3MzQ1ODMyMy4xNS4xLjE2NzM0NTkxNTQuOC4wLjA.
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Y canlyniadau allweddol i Ogledd 
Cymru 
Cyfeiriadedd rhywiol 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, ymatebodd 522,025 miliwn o 
breswylwyr arferol yng Ngogledd Cymru i'r cwestiwn gwirfoddol ar gyfeiriadedd 
rhywiol (91.9% o'r boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). 

• Disgrifiodd 507,769 o bobl eu hunain yn “Strêt/Heterorywiol” (89.4% o'r 
boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). Cymru, a Chymru a Lloegr = 89.4%. 

• Disgrifiodd 7,282 (1.3%) eu hunain yn "Hoyw neu Lesbiaidd". 

• Disgrifiodd 5,725 (1.0%) eu hunain yn "Ddeurywiol". 

• Nododd 1,249 (0.2%) gyfeiriadedd rhywiol arall, ac o’r rhain yr ymatebion mwyaf 
cyffredin oedd "Panrywiol" (0.1%), "Arywiol" (0.05%) a "Cwiar" (0.02%). 

• Dewisodd gyfanswm o 14,256 o breswylwyr arferol (2.5% o'r boblogaeth sy’n 16 
oed a throsodd) gyfeiriadedd rhywiol LHD+ ("Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol" 
neu gyfeiriadedd rhywiol arall). Cymru = 3.0% a Chymru a Lloegr = 3.2%. 

• Nid oedd y 46,215 o bobl eraill 16 oed a throsodd (8.1%) wedi ateb y cwestiwn ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 

• Yng Ngogledd Cymru, Gwynedd oedd a'r gyfran uchaf o breswylwyr arferol 16 
oed a throsodd a oedd yn uniaethu a chyfeiriadedd rhywiol LHD+ yn 2021 
(3.3%). 

Hunaniaeth o ran rhywedd 

• Cafwyd ymatebion gan 528,983 o bobl i'r cwestiwn gwirfoddol ar hunaniaeth o 
ran rhywedd yng Ngogledd Cymru (93.1% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd). Ni 
atebodd 6.9% y cwestiwn. 

• Atebodd 92.8% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd "Ydy", gan nodi bod eu 
hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath a'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni. 

• Atebodd mwy na 1,826 o bobl (0.3%) "Nac ydy", gan nodi bod eu hunaniaeth o 
ran rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni (Cymru = 
0.4% a Chymru a Lloegr = 0.5%). 
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• Nododd 343 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd dyn traws, 358 o bobl eu bod 
yn uniaethu a rhywedd menyw draws, a 254 o bobl eu bod yn uniaethu a 
rhywedd anneuaidd. Atebodd 705 o bobl "Nac ydy" ond ni nodwyd eu hunaniaeth 
o ran rhywedd. 

• Yng Ngogledd Cymru yr awdurdodau lleol a'r cyfrannau mwyaf o breswylwyr 
arferol 16 oed a throsodd a oedd wedi nodi rhywedd gwahanol i’r rhyw a 
gofrestrwyd pan gawsant eu geni oedd Gwynedd a Wrecsam (0.4% yr un). 
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Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn 
Cyfeiriadedd rhywiol 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, ymatebodd 52,597 o breswylwyr arferol 
ar Ynys Môn i'r cwestiwn gwirfoddol ar gyfeiriadedd rhywiol (92.0% o'r 
boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). 

• Disgrifiodd 51,430 o bobl eu hunain yn “Strêt/Heterorywiol” (90.0% o'r boblogaeth 
sy’n 16 oed a throsodd). Cymru, a Chymru a Lloegr = 89.4%. 

• Disgrifiodd 620 (1.1%) eu hunain yn "Hoyw neu Lesbiaidd". 

• Disgrifiodd 470 (0.8%) eu hunain yn "Ddeurywiol". 

• Nododd 77 (0.1%) gyfeiriadedd rhywiol arall, ac o’r rhain yr ymatebion mwyaf 
cyffredin oedd "Panrywiol", "Arywiol" a "Cwiar". 

• Dewisodd gyfanswm o 1,167 o breswylwyr arferol (2.0% o'r boblogaeth sy’n 16 
oed a throsodd) gyfeiriadedd rhywiol LHD+ ("Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol" 
neu gyfeiriadedd rhywiol arall). Hon oedd y gyfran isaf yng Ngogledd Cymru. 
Cymru = 3.0% a Chymru a Lloegr = 3.2%. 

• Nid oedd y 4,552 o bobl eraill 16 oed a throsodd (8.0%) wedi ateb y cwestiwn ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 

Hunaniaeth o ran rhywedd 

• Cafwyd ymatebion gan 53,380 o bobl i'r cwestiwn gwirfoddol ar hunaniaeth o ran 
rhywedd ar Ynys Môn (93.4% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd). Ni atebodd 
6.6% y cwestiwn. 

• Atebodd 93.1% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd "Ydy", gan nodi bod eu 
hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath a'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni. 

• Atebodd mwy na 163 o bobl (0.3%) "Nac ydy", gan nodi bod eu hunaniaeth o ran 
rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni (Cymru = 0.4% 
a Chymru a Lloegr = 0.5%). 

• Nododd 31 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd dyn traws, 34 o bobl eu bod yn 
uniaethu a rhywedd menyw draws, a 16 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd 
anneuaidd. Atebodd 66 o bobl "Nac ydy" ond ni nodwyd eu hunaniaeth o ran 
rhywedd. 
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Y canlyniadau allweddol i Wynedd 
Cyfeiriadedd rhywiol 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, ymatebodd 88,805 o breswylwyr arferol 
yng Ngwynedd i'r cwestiwn gwirfoddol ar gyfeiriadedd rhywiol (90.6% o'r 
boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). 

• Disgrifiodd 85,574 o bobl eu hunain yn “Strêt/Heterorywiol” (87.3% o'r boblogaeth 
sy’n 16 oed a throsodd). Cymru, a Chymru a Lloegr = 89.4%. 

• Disgrifiodd 1,303 (1.3%) eu hunain yn "Hoyw neu Lesbiaidd". 

• Disgrifiodd 1,594 (1.6%) eu hunain yn "Ddeurywiol". 

• Nododd 334 (0.3%) gyfeiriadedd rhywiol arall, ac o’r rhain yr ymatebion mwyaf 
cyffredin oedd "Panrywiol", "Arywiol" a "Cwiar". 

• Dewisodd gyfanswm o 3,231 o breswylwyr arferol (3.3% o'r boblogaeth sy’n 16 
oed a throsodd) gyfeiriadedd rhywiol LHD+ ("Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol" 
neu gyfeiriadedd rhywiol arall). Hon oedd y gyfran uchaf yng Ngogledd Cymru. 
Cymru = 3.0% a Chymru a Lloegr = 3.2%. 

• Nid oedd y 9,163 o bobl eraill 16 oed a throsodd (9.4%) wedi ateb y cwestiwn ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 

Hunaniaeth o ran rhywedd 

• Cafwyd ymatebion gan 90,176 o bobl i'r cwestiwn gwirfoddol ar hunaniaeth o ran 
rhywedd yng Ngwynedd (92.0% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd). Ni atebodd 
8.0% y cwestiwn. 

• Atebodd 91.7% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd "Ydy", gan nodi bod eu 
hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath a'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni. 

• Atebodd mwy na 378 o bobl (0.4%) "Nac ydy", gan nodi bod eu hunaniaeth o ran 
rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni (Cymru = 0.4% 
a Chymru a Lloegr = 0.5%). 

• Nododd 69 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd dyn traws, 67 o bobl eu bod yn 
uniaethu a rhywedd menyw draws, a 90 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd 
anneuaidd. Atebodd 99 o bobl "Nac ydy" ond ni nodwyd eu hunaniaeth o ran 
rhywedd. 
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Y canlyniadau allweddol i 
Fwrdeistref Sirol Conwy 
Cyfeiriadedd rhywiol 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, ymatebodd 88,376 o breswylwyr arferol 
ym Mwrdeistref Sirol Conwy i'r cwestiwn gwirfoddol ar gyfeiriadedd rhywiol 
(91.7% o'r boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). 

• Disgrifiodd 85,973 o bobl eu hunain yn “Strêt/Heterorywiol” (89.2% o'r boblogaeth 
sy’n 16 oed a throsodd). Cymru, a Chymru a Lloegr = 89.4%. 

• Disgrifiodd 1,330 (1.4%) eu hunain yn "Hoyw neu Lesbiaidd". 

• Disgrifiodd 872 (0.9%) eu hunain yn "Ddeurywiol". 

• Nododd 201 (0.2%) gyfeiriadedd rhywiol arall, ac o’r rhain yr ymatebion mwyaf 
cyffredin oedd "Panrywiol", "Arywiol" a "Cwiar". 

• Dewisodd gyfanswm o 2,403 o breswylwyr arferol (2.5% o'r boblogaeth sy’n 16 
oed a throsodd) gyfeiriadedd rhywiol LHD+ ("Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol" 
neu gyfeiriadedd rhywiol arall). Cymru = 3.0% a Chymru a Lloegr = 3.2%. 

• Nid oedd y 7,986 o bobl eraill 16 oed a throsodd (8.3%) wedi ateb y cwestiwn ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 

Hunaniaeth o ran rhywedd 

• Cafwyd ymatebion gan 89,798 o bobl i'r cwestiwn gwirfoddol ar hunaniaeth o ran 
rhywedd ym Mwrdeistref Sirol Conwy (93.2% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd). 
Ni atebodd 6.8% y cwestiwn. 

• Atebodd 92.9% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd "Ydy", gan nodi bod eu 
hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath a'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni. 

• Atebodd mwy na 253 o bobl (0.3%) "Nac ydy", gan nodi bod eu hunaniaeth o ran 
rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni (Cymru = 0.4% 
a Chymru a Lloegr = 0.5%). 

• Nododd 58 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd dyn traws, 40 o bobl eu bod yn 
uniaethu a rhywedd menyw draws, a 34 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd 
anneuaidd. Atebodd 94 o bobl "Nac ydy" ond ni nodwyd eu hunaniaeth o ran 
rhywedd. 
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Y canlyniadau allweddol i Sir 
Ddinbych 
Cyfeiriadedd rhywiol 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, ymatebodd 72,372 o breswylwyr arferol 
yn Sir Ddinbych i'r cwestiwn gwirfoddol ar gyfeiriadedd rhywiol (91.7% o'r 
boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). 

• Disgrifiodd 70,523 o bobl eu hunain yn “Strêt/Heterorywiol” (89.4% o'r boblogaeth 
sy’n 16 oed a throsodd). Cymru, a Chymru a Lloegr = 89.4%. 

• Disgrifiodd 1,002 (1.3%) eu hunain yn "Hoyw neu Lesbiaidd". 

• Disgrifiodd 699 (0.9%) eu hunain yn "Ddeurywiol". 

• Nododd 148 (0.2%) gyfeiriadedd rhywiol arall, ac o’r rhain yr ymatebion mwyaf 
cyffredin oedd "Panrywiol", "Arywiol" a "Cwiar". 

• Dewisodd gyfanswm o 1,849 o breswylwyr arferol (2.3% o'r boblogaeth sy’n 16 
oed a throsodd) gyfeiriadedd rhywiol LHD+ ("Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol" 
neu gyfeiriadedd rhywiol arall). Cymru = 3.0% a Chymru a Lloegr = 3.2%. 

• Nid oedd y 6,537 o bobl eraill 16 oed a throsodd (8.3%) wedi ateb y cwestiwn ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 

Hunaniaeth o ran rhywedd 

• Cafwyd ymatebion gan 73,392 o bobl i'r cwestiwn gwirfoddol ar hunaniaeth o ran 
rhywedd yn Sir Ddinbych (93.0% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd). Ni atebodd 
7.0% y cwestiwn. 

• Atebodd 92.7% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd "Ydy", gan nodi bod eu 
hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath a'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni. 

• Atebodd mwy na 230 o bobl (0.3%) "Nac ydy", gan nodi bod eu hunaniaeth o ran 
rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni (Cymru = 0.4% 
a Chymru a Lloegr = 0.5%). 

• Nododd 31 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd dyn traws, 49 o bobl eu bod yn 
uniaethu a rhywedd menyw draws, a 37 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd 
anneuaidd. Atebodd 93 o bobl "Nac ydy" ond ni nodwyd eu hunaniaeth o ran 
rhywedd. 
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Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint 
Cyfeiriadedd rhywiol 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, ymatebodd 118,291 o breswylwyr 
arferol yn Sir y Fflint i'r cwestiwn gwirfoddol ar gyfeiriadedd rhywiol (92.7% o'r 
boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). 

• Disgrifiodd 115,441 o bobl eu hunain yn “Strêt/Heterorywiol” (90.5% o'r 
boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). Cymru, a Chymru a Lloegr = 89.4%. 

• Disgrifiodd 1,582 (1.2%) eu hunain yn "Hoyw neu Lesbiaidd". 

• Disgrifiodd 1,042 (0.8%) eu hunain yn "Ddeurywiol". 

• Nododd 226 (0.2%) gyfeiriadedd rhywiol arall, ac o’r rhain yr ymatebion mwyaf 
cyffredin oedd "Panrywiol", "Arywiol" a "Cwiar". 

• Dewisodd gyfanswm o 2,850 o breswylwyr arferol (2.2% o'r boblogaeth sy’n 16 
oed a throsodd) gyfeiriadedd rhywiol LHD+ ("Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol" 
neu gyfeiriadedd rhywiol arall). Cymru = 3.0% a Chymru a Lloegr = 3.2%. 

• Nid oedd y 9,287 o bobl eraill 16 oed a throsodd (7.3%) wedi ateb y cwestiwn ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 

Hunaniaeth o ran rhywedd 

• Cafwyd ymatebion gan 119,672 o bobl i'r cwestiwn gwirfoddol ar hunaniaeth o 
ran rhywedd yn Sir y Fflint (93.8% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd). Ni atebodd 
6.2% y cwestiwn. 

• Atebodd 93.5% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd "Ydy", gan nodi bod eu 
hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath a'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni. 

• Atebodd mwy na 383 o bobl (0.3%) "Nac ydy", gan nodi bod eu hunaniaeth o ran 
rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni (Cymru = 0.4% 
a Chymru a Lloegr = 0.5%). 

• Nododd 73 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd dyn traws, 83 o bobl eu bod yn 
uniaethu a rhywedd menyw draws, a 36 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd 
anneuaidd. Atebodd 174 o bobl "Nac ydy" ond ni nodwyd eu hunaniaeth o ran 
rhywedd. 
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Y canlyniadau allweddol i Wrecsam 
Cyfeiriadedd rhywiol 

• Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, ymatebodd 101,584 o breswylwyr 
arferol yn Wrecsam i'r cwestiwn gwirfoddol ar gyfeiriadedd rhywiol (92.1% o'r 
boblogaeth sy’n 16 oed a throsodd). 

• Disgrifiodd 98,828 o bobl eu hunain yn “Strêt/Heterorywiol” (89.6% o'r boblogaeth 
sy’n 16 oed a throsodd). Cymru, a Chymru a Lloegr = 89.4%. 

• Disgrifiodd 1,445 (1.3%) eu hunain yn "Hoyw neu Lesbiaidd". 

• Disgrifiodd 1,048 (1.0%) eu hunain yn "Ddeurywiol". 

• Nododd 263 (0.2%) gyfeiriadedd rhywiol arall, ac o’r rhain yr ymatebion mwyaf 
cyffredin oedd "Panrywiol", "Arywiol" a "Cwiar". 

• Dewisodd gyfanswm o 2,756 o breswylwyr arferol (2.5% o'r boblogaeth sy’n 16 
oed a throsodd) gyfeiriadedd rhywiol LHD+ ("Hoyw neu Lesbiaidd", "Deurywiol" 
neu gyfeiriadedd rhywiol arall). Cymru = 3.0% a Chymru a Lloegr = 3.2%. 

• Nid oedd y 8,690 o bobl eraill 16 oed a throsodd (7.9%) wedi ateb y cwestiwn ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 

Hunaniaeth o ran rhywedd 

• Cafwyd ymatebion gan 102,565 o bobl i'r cwestiwn gwirfoddol ar hunaniaeth o 
ran rhywedd yn Wrecsam (93.0% o'r boblogaeth 16 oed a throsodd). Ni atebodd 
7.0% y cwestiwn. 

• Atebodd 92.6% o breswylwyr arferol 16 oed a throsodd "Ydy", gan nodi bod eu 
hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath a'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni. 

• Atebodd mwy na 419 o bobl (0.4%) "Nac ydy", gan nodi bod eu hunaniaeth o ran 
rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni (Cymru = 0.4% 
a Chymru a Lloegr = 0.5%). 

• Nododd 83 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd dyn traws, 83 o bobl eu bod yn 
uniaethu a rhywedd menyw draws, a 41 o bobl eu bod yn uniaethu a rhywedd 
anneuaidd. Atebodd 179 o bobl "Nac ydy" ond ni nodwyd eu hunaniaeth o ran 
rhywedd. 
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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/cyfeiriadedd-rhywiol-hunaniaeth-o-ran-rhywedd-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/cyfeiriadedd-rhywiol-hunaniaeth-o-ran-rhywedd-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

	Cynnwys
	Cyflwyniad
	Y canlyniadau allweddol i Ogledd Cymru
	Cyfeiriadedd rhywiol
	Hunaniaeth o ran rhywedd

	Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn
	Cyfeiriadedd rhywiol
	Hunaniaeth o ran rhywedd

	Y canlyniadau allweddol i Wynedd
	Cyfeiriadedd rhywiol
	Hunaniaeth o ran rhywedd

	Y canlyniadau allweddol i Fwrdeistref Sirol Conwy
	Cyfeiriadedd rhywiol
	Hunaniaeth o ran rhywedd

	Y canlyniadau allweddol i Sir Ddinbych
	Cyfeiriadedd rhywiol
	Hunaniaeth o ran rhywedd

	Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint
	Cyfeiriadedd rhywiol
	Hunaniaeth o ran rhywedd

	Y canlyniadau allweddol i Wrecsam
	Cyfeiriadedd rhywiol
	Hunaniaeth o ran rhywedd

	Ynglŷn â’r Cyfrifiad
	Cysylltwch â ni

