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Ystadegau allweddol 

Grŵp 
cydraddoldeb 

Disgrifiad 
CBS 

Conwy 
Cymru 

Cyfeirnod 
poblogaeth 

Ffynhonnell a dyddiad 

Oedran 

0-15 16.2% 17.9% 

Pob person 
Amcangyfrifon poblogaeth 
canol blwyddyn, Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 2017 

16-64 56.6% 61.5% 

65+ 27.2% 20.6% 

85+ 4.1% 2.6% 

Anabledd 

Salwch hir dymor 
cyfyngol 

24.3% 23.7% Pob person Cyfrifiad 2011 

Anabledd sy’n 
cyfyngu ar allu pobl i 
weithio 

 23.6% 
Oedran 
gwaith 

Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth 2018 

Statws 
priodasol a 
phartneriaeth 
sifil 

Sengl 28.9% 33.5% 

Pob person 
oedran 16+ 

Cyfrifiad 2011 

Priod 48.3% 46.6% 

Partneriaeth sifil  0.2% 0.2% 

Wedi gwahanu 2.3% 2.2% 

Wedi ysgaru 10.6% 9.7% 

Yn weddw 9.7% 7.9% 

Beichiogrwydd 
a mamolaeth 

Beichiogi 77.1 71.8 Cyfradd y mil 
menw o 

oedran 15-44 

Data genedigaethau 
ONS, 2017 

Genedigaethau 60.2 57.8 

Ethnigrwydd  

Gwyn Prydeinig 95.4% 93.2% 
Pob person Cyfrifiad 2011 

Ddim yn wyn 2.4% 4.8% 

Gwladolion gwyn UK  92.6% 
Pob person 

Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth 2018 Ddim yn wyn  4.8% 

Hunaniaeth 
genedlaethol 

Anwyd yng Nghymru 54.4% 72.7% Pob person Cyfrifiad 2011 

Crefydd / credo 
Cristnogaeth 64.7% 57.6% 

Pob person Cyfrifiad 2011 
  26.1% 32.1% 

Rhyw 
Gwryw 48.6% 48.6% 

Pob person 
Amcangyfrifon poblogaeth 
canol blwyddyn, Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 2017 Benyw 51.4% 51.4% 

Cyfeiriadedd 
rhywiol 

Heterorywiol  95.0% 
Pob person 
oedran 16+ 

Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth 2017 Hoyw / lesbiaidd / 

deurywiol 
 2.0% 

Yr iaith 
Gymraeg 

Siaradwyr Cymraeg 27.4% 19.0% 
Pob person 
oedran 3+ 

Cyfrifiad 2011 Dim gwybodaeth am 
Gymraeg 

60.6% 73.3% 

Siaradwyr Cymraeg  29.9% 
Pob person 
oedran 3+ 

Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth 2018 

 
Sylwer: Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn llunio ffigyrau ar lefel BS Conwy, ond oherwydd maint cyfyngedig y sampl, 

nid ydynt yn cael eu hystyried yn ffynhonnell ddata gadarn ar y lefel hon. Felly, ni argymhellir eu defnyddio ar lefel BS Conwy 
ac nid ydynt wedi eu cynnwys yn y bwletin hwn. Mae ffigyrau Cymru wedi cael eu cynnwys gan y credir eu bod yn gadarn. 
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Cyflwyniad 

Hwn yw'r adroddiad monitro diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gynhyrchu’n 
flynyddol gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol y Cyngor. Mae'r monitor yn 
edrych ar ddangosyddion cydraddoldeb allweddol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, yn 
cyflwyno'r data diweddaraf a darparu rhai sylwadau ar beth mae’r data yn ei ddangos. 
Mae’n canolbwyntio ar y nodweddion gwarchodedig a ddisgrifir yn Neddf Cydraddoldeb 
2010, a hefyd yn cynnwys ystadegau ynghylch yr iaith Gymraeg. Bydd ffynonellau data 
newydd yn cael eu hychwanegu at y monitor fel y dônt ar gael. 

Mae dyfnder y dadansoddiad data yn cynrychioli lefel y data dibynadwy sydd ar gael, 
nid pwysigrwydd y testun. 

 

 

Bylchau data 

 Does dim ffynhonnell gynhwysfawr o ddata am anabledd. Mae Cyfrifiad 2011 yn 
darparu gwybodaeth ar salwch tymor hir cyfyngedig a gofalwyr di-dâl ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy. Mae yna gofrestr o bobl gyda nam corfforol a/neu 
synhwyraidd a phobl gydag anableddau dysgu sy’n defnyddio gwasanaethau 
cymdeithasol, ond gwybodaeth am y bobl hynny sy’n defnyddio gwasanaethau’r 
Cyngor yn unig mae hwn yn ei ddal. 

 Does dim data ar gael am bobl sy’n drawsrywiol ar lefel awdurdod unedol na 
chenedlaethol. 

 Cyfrifiad 2011 ydi’r unig ffynhonnell ddata am dadogaeth grefyddol, statws priodol a 
hunaniaeth genedlaethol ym Mwrdeistref Sirol Conwy. 

 Mae data ynghylch beichiogrwydd a mamolaeth yn gyfyngedig i ddata beichiogi a 
genedigaethau. 

 Cyfrifiad 2011 ydi’r data mwyaf dibynadwy ar gyfer ffigyrau ethnigrwydd am 
boblogaeth gyfan Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae ffigyrau mwy diweddar ar gael ar 
lefel Cymru gyfan. Mae Cyfrifiad yr Ysgol yn darparu data ethnigrwydd mwy 
diweddar ar gyfer disgyblion ysgol yn unig.  

 Nid yw data ynghylch tueddfryd rhywiol ar gael ar lefel awdurdod unedig, ac mae’r 
data cenedlaethol yn cael ei ystyried i fod yn dan gyfrifiad o dueddfryd arall i 
heterorywiol. 

 Mae gan Gyfrifiad 2011 ddata manwl ar yr iaith Gymraeg. Mae’n darparu data am 
sgiliau iaith Gymraeg, a dadansoddiad o siaradwyr Cymraeg yn ôl oed, cenedl a 
daearyddiaeth. Mae Cyfrifiad yr Ysgol yn darparu data am ddisgyblion ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg ac am 
ddisgyblion ym mhob ysgol sy’n siarad Cymraeg. 
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Rhan 1: oedran 

Amcangyfrifon poblogaeth 

Oedran canolrifol (yr oed ble mae hanner y boblogaeth yn hŷn ac mae’r hanner arall yn 
iau) poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy yw 49.1 oed. Oedran canolrifol Cymru ar hyn o 
bryd yw 42.5 a 40.1 ar gyfer y DU. Mae hyn yn golygu bod ein poblogaeth yn sylweddol 
hŷn nag un Cymru a’r DU yn ei chyfanrwydd. Mae’r oedran canolrifol wedi cynyddu o 
45.5 i 49.1 oed yn ystod y degawd diwethaf. 

Cynhyrchir data poblogaeth, sy'n cynnwys dadansoddiad oedran, bob blwyddyn ac mae 
ar gael ar lefel ardal fach. Mae'n bosibl defnyddio'r data hwn yn eang fel enwadur ar 
gyfer sawl dangosydd, gan ei fod yn ystadegyn cenedlaethol cadarn. 

 

Tabl 1.1: poblogaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, Cymru a’r DU (2017) 
Ffynhonnell: amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
 

  
BS Conwy Cymru Y DU 

Nifer % % % 

Pob oedran 116,850  3,125,150 66,040,250 

0-15 18,950 16.2% 17.9% 18.9% 

16-64 66,200 56.6% 61.5% 62.9% 

65+ 31,750 27.2% 20.6% 18.2% 

85+ 4,850 4.1% 2.6% 2.4% 

 

Mae 16.2% o'r boblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Conwy o dan 16 oed ac yn cymharu â 
17.9% yng Nghymru gyfan a 18.9% ar draws y DU. 

Yn 2017, roedd 66,200 o bobl oedran gweithio (16-64) ym Mwrdeistref Sirol Conwy. 
Mae hyn yn gwneud 56.6% o'r boblogaeth, o'i gymharu â 61.5% yng Nghymru a 62.9% 
ym Mhrydain Fawr. Caiff y nifer y bobl yn y grŵp poblogaeth oed gweithio yn y 
Fwrdeistref Sirol ei effeithio’n arbennig gan allfudiad oedolion ifanc yn y grŵp oed 18-
24. 

Roedd 31,750 o bobl 65 oed a hŷn ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn 2017. Mae 27.2% o'r 
boblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn 65 oed â hŷn ac yn cymharu â 20.6% yng 
Nghymru gyfan a 18.2% ar draws y DU. Deuir o hyd i gyfrannau uchel tebyg o 
boblogaeth oedran ymddeol mewn ardaloedd y gwyddys eu bod lleoliadau ymddeol yn 
unig, fel arfordir de-orllewin Lloegr. Mae’r gyfran uchel o henoed yn ein poblogaeth 
hefyd yn arwain at y cyfrannau sylweddol is o blant (0-15 oed) a thrigolion o oed 
gweithio (16-64 oed) na chyfartaleddau Cymru a'r DU. Mae’r gyfran fawr o bobl dros 65 
oed yn bennaf yn sgil dau ffactor; yn gyntaf mae gwelliannau mewn cyfraddau 
marwolaeth yn golygu pobl yn byw yn hirach; ac yn ail bod y genhedlaeth a gafodd eu 
geni yn y cohort ‘baby boom’ mawr ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn heneiddio. 

Caiff pobl oedrannus iawn eu diffinio fel y rheiny yn y boblogaeth sydd yn 85 oed a hŷn 
(hefyd wedi eu cynnwys yn y 65+). Roedd 4,850 o bobl 85 oed a hŷn yn y Fwrdeistref 
Sirol yn 2017. Mae 4.1% o'r boblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn 85 oed a hŷn 
i’w gymharu â 2.6% yng Nghymru gyfan a 2.4% ar draws y DU. 
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Tabl 1.2: poblogaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy (2017) 
Ffynhonnell: amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
 

  Gwryw Benyw Personau 

Pob oedran 56,850 60,000 116,850 

0-4 2,900 2,700 5,600 

5-9 3,100 3,100 6,250 

10-14 3,100 2,850 5,950 

15-19 3,050 2,850 5,900 

20-24 2,800 2,400 5,200 

25-29 3,050 2,950 6,000 

30-34 2,850 2,750 5,550 

35-39 2,800 2,950 5,750 

40-44 2,850 2,950 5,800 

45-49 3,800 4,050 7,900 

50-54 4,200 4,600 8,800 

55-59  4,100 4,450 8,500 

60-64 3,800 4,100 7,900 

65-69 4,200 4,400 8,550 

70-74 3,900 4,050 7,950 

75-79 2,700 3,100 5,850 

80-84 2,000 2,550 4,550 

85-89 1,100 1,800 2,950 

90+ 600 1,300 1,900 

0-15 9,700 9,200 18,950 

16-64 32,650 33,550 66,200 

65+ 14,500 17,250 31,750 

85+ 1,700 3,150 4,850 

 
Mae’r Bwletin Poblogaeth a luniwyd gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol 
yn darparu mwy o fanylion ar ddadansoddiad oed.  
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Rhan 2: anabledd  

Ychydig o ffynonellau data sydd yna sy'n rhoi gwybodaeth gywir a dibynadwy am nifer y 
bobl ag anableddau, yn rhannol oherwydd nad oes diffiniad clir o'r hyn mae 'anabledd' 
yn ei olygu. Am y rheswm hwn, defnyddir mesurau dirprwyol i ddarparu dangosyddion. 
Nid yw'r Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol felly, yn argymell un ffynhonnell o 
ddata ar gyfer anabledd, gan fod i bob ffynhonnell ei defnydd mewn amgylchiadau 
penodol. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â ni i drafod y ffynhonnell fwyaf 
priodol. 

 

Salwch hir dymor cyfyngol 

Defnyddir data salwch hir dymor cyfyngol o Gyfrifiad 2011 yn gyffredinol i roi 
amcangyfrif o anabledd. Mae'r term 'salwch hir dymor cyfyngol' yn cynnwys hunan-
asesiad o p’un ai peidio oes gan rywun salwch tymor hir cyfyngol, problem iechyd neu 
anabledd sy'n cyfyngu ar eu gweithgareddau dyddiol neu'r gwaith y gallant ei wneud, 
gan gynnwys problemau sydd dod yn sgil henaint. 

Mae cyfyngiadau wrth ddefnyddio'r set ddata hon: mae’n diffinio ei hun ac felly gall rhai 
pobl fod ar goll ohoni. 

Mae’r gyfran o’r holl drigolion ym Mwrdeistref Sirol Conwy sy’n nodi bod ganddynt 
salwch hir dymor cyfyngol yn debyg i ffigwr Cymru. Yn y grŵp oedran 65 +, mae canran 
is na chanran Cymru gyfan. 

 

Tabl 2.1: salwch hir dymor cyfyngol ac oed (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS301EW 

 

  
Bwrdeistref Sirol 

Conwy 
Cymru 

Cymru a 
Lloegr 

  Nifer % % % 

Pob person 115,228   3,063,456 56,075,912 

Gweithgareddau dydd i ddydd  
yn gyfyngedig iawn 

13,896 12.1% 11.9% 8.5% 

Gweithgareddau dydd i ddydd  
ychydig yn gyfyngedig 

14,019 12.2% 10.8% 9.4% 

Gweithgareddau dydd i ddydd  
ddim yn gyfyngedig 

87,313 75.8% 77.3% 82.1% 

16 i 64 oed 67,940       

Gweithgareddau dydd i ddydd  
yn gyfyngedig iawn 

5,209 7.7% 8.3% 5.8% 

Gweithgareddau dydd i ddydd  
ychydig yn gyfyngedig 

5,982 8.8% 8.6% 7.2% 

Gweithgareddau dydd i ddydd  
ddim yn gyfyngedig 

56,749 83.5% 83.1% 87.0% 
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Anabledd 

Mae'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS) yn cynnwys ffigurau anabledd, ond fel 
nodwyd eisoes, nid yw data o'r arolwg hwn yn gadarn ar lefel awdurdod lleol, oherwydd 
maint y sampl. Yn ôl APS 2018 roedd 23.6% o bobl oedran gweithio yng Nghymru yn 
anabl at lefel a fyddai'n cyfyngu ar eu gallu i weithio. 

 

Tabl 2.2: unigolion gyda anableddau dysgu, synhwyraidd a/neu corfforol 
ym Mwrdeistref Sirol Conwy (2017/18) 
Ffynhonnell: cofrestr o unigolion anabledd corfforol/ synhwyraidd; cofrestr o unigolion gydag anableddau 
dysgu, gwasanaethau cymdeithasol personol, Llywodraeth Cymru 
 

  BS Conwy Cymru 

  Nifer % % 

Pob person (2017) 116,850   3,125,150 

Nam gweld a / neu fyddar, a / neu  
anabledd corfforol 

283 0.2% 0.5% 

Anabledd corfforol yn unig 6,553 5.6% 1.3% 

Byddar a thrwm eu clyw yn unig 51 0.0% 0.4% 

Cyfanswm lleoliadau o unigolion  
gydag anableddau dysgu 

633 0.5% 0.4% 

Cyfanswm gydag unrhyw anabledd 7,520 6.4% 2.6% 

 
Sylwer: mae’r ffigyrau hyn yn dangyfrifiad o bobl gydag anableddau. 

 

Mae awdurdodau unedol yng Nghymru yn cadw cofrestr o gleientiaid gwasanaethau 
cymdeithasol gydag anableddau dysgu, corfforol neu synhwyraidd. Fodd bynnag, gan 
mai dim ond pobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau sydd ar y cofrestri, maent yn 
dangyfrifiad o bobl gydag anableddau. Mae'r tabl isod yn dangos y data diweddaraf a 
gyhoeddwyd ar gyfer BS Conwy. 

 

Tabl 2.3: Pobl sy'n derbyn taliadau budd-dal Lwfans Byw i'r Anabl neu 
Taliad Annibyniaeth Bersonol, Awst 2018 
Ffynhonnell: DWP benefits data, NOMIS & Stat-Xplore 
 

  BS Conwy Cymru PF 

  Nifer 
fel % 
grŵp 

oedran 

fel % grŵp 
oedran 

fel % grŵp 
oedran 

Pob person 13,971 12.0% 11.6% 8.3% 

O dan 16 oed 868 4.6% 4.3% 3.9% 

16-64 oed 4,899 7.4% 7.5% 5.6% 

65+ oed 8,154 25.7% 30.2% 22.0% 
 

Sylwer: mae’r ffigyrau hyn yn dangyfrifiad o bobl gydag anableddau. 
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Mae rhywfaint o wybodaeth hefyd ar gael drwy ddata budd-daliadau Adran Gwaith a 
Phensiynau (DWP) am bobl sy'n derbyn budd-daliadau Lwfans Byw i'r Anabl, Taliad 
Annibyniaeth Bersonol neu Lwfans Gweini l. 

Nid yw hwn yn gyfrif cyflawn o'r holl bobl sydd ag anableddau gan na fydd pawb yn 
hawlio budd-daliadau (er enghraifft, os ydynt yn gweithio), ac efallai na fydd gan rai pobl 
sydd yn anabl hawl i dderbyn taliadau. Mae'r data yma ar gael yn ôl prif reswm dros 
hawlio a hyd y cais, yn ogystal ag yn ôl grŵp oedran. 

Er nad yw’n fesuriad o anabledd, mae data hefyd ar gael am bobl sydd â hawl i gael 
budd-daliadau allan-o-waith oherwydd rhesymau meddygol neu analluogrwydd (Lwfans 
Cefnogaeth Cyflogaeth neu Fudd-daliadau Analluogrwydd). Ym mis Awst 2018, y ffigur 
ar gyfer BS Conwy oedd 5,220 o hawlwyr. Mae dadansoddiad o'r ffigur hwn yn ôl 
rheswm meddygol dros hawlio ar gael wrth ofyn. 

Nid yw’n bosibl eto gallu defnyddio’r ystadegau a gyhoeddwyd ar gyfer Credyd 
Cynhwysol i nodi hawlwyr sydd â hawl i gael budd-daliadau allan-o-waith oherwydd 
rhesymau meddygol neu analluogrwydd, ond bydd yr wybodaeth hon yn cael ei 
hychwanegu i’w bwletin hwn pan fydd ar gael. 

 

 

Gofalwyr  

Wrth edrych ar y ffigurau ar gyfer anabledd a salwch cyfyngol tymor hir, mae'n 
ddefnyddiol i edrych ar y ddarpariaeth o ofal di-dâl. Y ffynhonnell ddata orau ar gyfer 
hyn yw Cyfrifiad 2011. Mae'n diffinio 'gofal di-dâl' fel unrhyw gymorth di-dâl, yn gofalu 
am neu gynorthwyo aelodau o'r teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill oherwydd salwch 
hir dymor corfforol neu meddyliol neu anabledd neu broblemau sy'n gysylltiedig â 
henaint. Ym Mwrdeistref Sirol Conwy, mae dros 13,605 o ofalwyr di-dâl. 
 

Tabl 2.4: gofalwyr di-dâl (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS301EW 

 

  
Bwrdeistref Sirol 

Conwy 
Cymru 

Cymru a 
Lloegr 

  Nifer % % % 

Pob person mewn aelwydydd* 107,247   3,063,456 56,075,912 

Yn darparu dim gofal 101,623 88.2% 87.9% 89.7% 

Yn darparu 1 i 19 awr o ofal 7,813 6.8% 6.9% 6.5% 

Yn darparu 20 i 49 awr o ofal 1,814 1.6% 1.8% 1.4% 

Yn darparu 50+ awr o ofal 3,978 3.5% 3.4% 2.4% 

 
*nid yw’n cynnwys pobl yn byw mewn sefydliadau cymunedol  
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Rhan 3: hunaniaeth o ran rhywedd ac ailbennu rhywedd 

Does dim data am bobl sy'n drawsrywiol ar gael ar hyn o bryd ar lefel awdurdod unedol 
na chenedlaethol. Ni ellir darparu ffigwr o ffynhonnell weinyddol chwaith. 

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn bwriadu nodi’r opsiynau ar gyfer diwallu 
gofynion y defnyddiwr ar gyfer data a gwneud argymhellion ynghylch sut i fynd â gwaith 
yn ei flaen ar hunaniaeth o ran rhywedd ar draws ONS. Fodd bynnag mae problemau 
derbynioldeb cyhoeddus mewn perthynas â gofyn cwestiwn ar y mater hwn. Mae 
pryderon preifatrwydd yn arbennig o berthnasol yng nghyd-destun hunaniaeth rhywedd 
oherwydd nad oes rhaid i’r rheiny sydd wedi newid eu rhyw yn gyfreithlon o'r hyn a 
nodwyd pan gawsant eu geni yn gorfod datgelu eu hanes rhywedd. Gyda budd-
ddeiliaid, bydd yr ONS yn ystyried effaith hyn ar ansawdd unrhyw ddata y gellid ei 
gasglu ac a fyddai effeithiau positif casglu data yn fwy na'r effeithiau negyddol. 
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Rhan 4: priodas a phartneriaeth sifil 

Statws priodasol 

Mae'r unig wybodaeth gynhwysfawr sydd gennym ar statws priodasol a phartneriaeth 
sifil ar lefel y Fwrdeistref Sirol yn dod o Gyfrifiad 2011. Mae'r data hwn bellach yn saith 
mlwydd oed, ac nid yw'n hollol ddibynadwy. Dylid ei ddefnyddio gyda gofal. 

Nid oes unrhyw ystadegau am briodasau o'r un rhyw ar gael ar lefel awdurdod unedol. 
Ni chynhaliwyd y priodasau cyntaf o'r un rhyw tan 2014 ac mae'r data sydd gennym o 
2011. 

 

Tabl 4.1: statws priodasol a phartneriaeth sifil, 2011 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS103EW 
 

  
Bwrdeistref Sirol 

Conwy 
Cymru 

Cymru a 
Lloegr 

  Nifer % % % 

Pob person 16 oed a throsodd 96,102   2,507,160 45,496,780 

Sengl (erioed wedi priodi na chofrestru  
partneriaeth sifil o'r un rhyw) 

27,729 28.9% 33.5% 34.6% 

Priod 46,379 48.3% 46.6% 46.6% 

Mewn partneriaeth sifil gofrestredig o'r  
un rhyw 

197 0.2% 0.2% 0.2% 

Wedi gwahanu (ond yn gyfreithiol yn dal  
i fod yn briod neu mewn partneriaeth  
sifil o'r un rhyw) 

2,229 2.3% 2.2% 2.6% 

Wedi ysgaru neu wedi bod mewn  
partneriaeth sifil o'r un rhyw sydd  
bellach wedi'i diddymu'n gyfreithiol 

10,215 10.6% 9.7% 9.0% 

Yn weddw neu wedi colli partner sifil o'r  
un rhyw trwy farwolaeth 

9,353 9.7% 7.9% 7.0% 

 

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynhyrchu amcangyfrifon blynyddol o statws 
priodasol ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae'r data diweddaraf (ar gyfer 2017) yn 
amcangyfrif: 

 Bod 34.4% o'r boblogaeth yn sengl  

 Bod 51.0% yn briod (gan gynnwys priodas o'r un rhyw) 

 Bod 0.2% mewn partneriaeth sifil 

 Bod 7.8% wedi ysgaru 

 Bod 6.6% yn weddw 
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Rhan 5: beichiogrwydd a mamolaeth 

Cynhyrchir data am enedigaethau, ffrwythlondeb a beichiogi bob blwyddyn. Maen nhw'n 
ystadegau cenedlaethol cadarn. 

Mae'r ffigurau diweddaraf o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn awgrymu y bydd 82% o 
ferched wedi rhoi genedigaeth i o leiaf un plentyn erbyn eu bod yn 45 oed1. 
 

 

Beichiogi 

Nid yw ystadegau beichiogi a geni yn cyfrif fel yr un peth. Nid yw pob beichiogrwydd yn 
arwain at enedigaeth fyw. Mae rhai beichiogiad yn arwain at enedigaethau lluosog. 
Bydd data ar gyfer unrhyw flwyddyn benodol hefyd yn cyfrif gwahanol bobl, gan efallai 
fod beichiogi yn 2017, er enghraifft, yn golygu na fydd genedigaeth tan y flwyddyn 
galendr ganlynol. 

Fodd bynnag, mae data beichiogi yn rhoi'r amcangyfrif gorau sydd ar gael o nifer y 
merched a ddaeth yn feichiog yn y flwyddyn honno. 

 

Tabl 5.1: beichiogi, 2017 
Ffynhonnell: vital statistics table VS1, ONS 
 

  BS Conwy Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

Cyfanswm achosion o feichiogi 1,300 39,950 847,200 

Cyfradd achosion o feichiogi 77.1 71.8 76.1 

 
Cyfradd achosion o feichiogi = y 1,000 menw o oedran 15 i 44. 

 

 

Genedigaethau a ffrwythlondeb 

Yn 2017 ganwyd 1,000 o fabanod i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy. 

Ar ôl cyfnod hir o leihau, mae lefelau ffrwythlondeb yn Lloegr a Chymru wedi dechrau 
cynyddu yn y 2000au cynnar. Fodd bynnag, yn y blynyddoed ddiwethaf, maent wedi 
dechrau gostwng eto ac mae’n bosibl bod y cyfnod o gynnydd wedi ei achosi gan newid 
diwylliannol gyda chenhedlaeth o ferched yn dewis peidio â chael plant tan eu 20au 
hwyr/30au cynnar. 

Mae lefelau ffrwythlondeb BS Conwy wedi dilyn yn fras y tueddiad hwn, ac amcangyfrifir 
gyda’r patrwm ffrwythlondeb presennol y bydd y ddynes “arferol” yn cael 1.83 o blant yn 
ei bywyd. Mae hyn yn uwch na chyfartaleddau Cymru a Chymru & Lloegr, ond yn llawer 
is na’r lefel y bydd poblogaeth yn disodli ei hun yn naturiol (2.07 TFR). 

Er gwaethaf cyfraddau ffrwythlondeb uwch ymysg merched o oedran beichiogi, mae’r 
gyfradd genedigaethau amrwd (cyfradd genedigaethau i’w cymharu â chyfanswm y 
boblogaeth) ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn llawer is na’r cyfartaleddau cenedlaethol, o 
ganlyniad i’r strwythur oedran hŷn cyffredinol o fewn y Fwrdeistref Sirol. 

                                                 
1 Childbearing for women born in different years, England and Wales: 2017, ONS, Tachwedd 2018 
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Tabl 5.1: genedigaethau a ffrwythlondeb, 2017 
Ffynhonnell: birth characteristics statistics, ONS 
 

  BS Conwy Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

Cyf. genedigaethau byw 1,000 32,200 679,100 

Cymharebau gwyrw:benyw 1.13 1.05 1.05 

Cyfradd enedigaeth amrwyd 8.7 10.3 11.6 

GFR 60.2 57.8 61.0 

TFR 1.83 1.69 1.76 

 
Diffiniadau 

Cyfradd enedigaeth amrwyd = y 1000 preswylwyr. 

Mae’r cyfradd ffrwythlondeb gyffredinol (GFR – general fertility rate) yn nodi nifer y genedigaethau byw i 
bob 1,000 o fenywod 15-44 oed. Cyfrifwyd y GFR gan ddefnyddio amcangyfrif poblogaeth canol blwyddyn 
2016. 

Cyfartaledd y gyfradd ffrwythlondeb (TFR – total fertility rate) yw nifer cyfartalog y plant a fyddai'n cael eu 
geni i bob menyw os byddai menywod yn profi'r cyfraddau ffrwythlondeb penodol i'w hoedran yn y flwyddyn 
dan sylw drwy gydol eu cyfnod planta. 
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Rhan 6: ethnigrwydd a hunaniaeth genedlaethol 

Ethnigrwydd 

Y ffynhonnell mwyaf cadarn o ddata ar gyfer ethnigrwydd ar lefel awdurdod lleol ydi 
Cyfrifiad 2011. Gwyn Prydeinig yw’r grŵp mwyaf o bell ac mae o gyfran debyg o fewn 
cyfanswm y boblogaeth i’r ffigwr cenedlaethol. 

Mae dadansoddiad o grwpiau ethnig yn ôl oed ar gael ar gais. 

 

Tabl 6.1: grwpiau ethnig (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS201EW 

 

  

Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

Nifer % % % 

Pob person 115,228   3,063,456 56,075,912 

Gwyn Prydeinig 109,911 95.4% 93.2% 80.5% 

Sipsi neu Deithiwr  65 0.1% 0.1% 0.1% 

Gwyddelig 2,573 2.2% 2.3% 5.3% 

Gwyn arall 894 0.8% 1.0% 2.2% 

Cymysg 876 0.8% 2.3% 7.5% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 199 0.2% 0.6% 3.3% 

Du neu ddu Prydeinig 376 0.3% 0.4% 0.7% 

Tsieineaidd 334 0.3% 0.5% 1.0% 

 

Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS) yn cyhoeddi ffigyrau blynyddol sy’n 
amcangyfrif y nifer o bobl wyn a rhai sydd ddim yn wyn ym mhoblogaeth BS Conwy. 
Fodd bynnag, mae’r arolwg hwn yn seiliedig ar sampl ac felly’n amodol ar amrywioldeb 
samplo, yn enwedig ar lefel awdurdod lleol, ble mae maint y sampl yn fath. Mae 
pryderon ynglŷn â pha mor gadarn a chywir yw’r ystadegau hwn, ac felly argymhellwn 
ddefnyddio ffigyrau’r Cyfrifiad ar gyfer ethnigrwydd ar lefel awdurdod lleol. 

Mae’n bosibl cael ffigyrau ar gyfer data lefel cenedlaethol oddi wrth APS, gan fod maint 
y sampl yn llawer mwy cadarn. Dim ond ar gyfer dau gategori mae’r APS yn darparu 
ffigyrau – sef pobl o gefndir gwyn neu bob o gefndir heb fod yn wyn. Yn 2018, roedd 
4.8% o bobl yng Nghymru o gefndir heb fod yn un gwyn. 
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Ethnigrwydd mewn ysgolion 

Mae ysgolion yn monitro ethnigrwydd (a chenedl mewn rhai achosion) eu disgyblion.  
Mae’r data diweddaraf sydd ar gael ar gyfer ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Conwy wedi 
cael eu grwpio yn y tabl isod gan ddefnyddio categoriau’r Cyfrifiad. Mae data hefyd wedi 
cael ei ddarparu ar gyfer ‘gwledydd newydd eu derbyn i’r UE’.  

Mae’r gyfran o ddisgyblion Prydeinig gwyn yn dipyn is na’r ffigwr Cyfrifiad 2011 ar gyfer 
y boblogaeth gyfan. 

Mae’r ffigyrau hyn ar gyfer disgyblion ysgol a addysgwyd ym Mwrdeistref Sirol Conwy 
gan yr Awdurdod Addysg Lleol ac nid ydynt yn cynnwys plant sy’n byw yn y Sir ond sy’n 
cael eu haddysgu tu allan i BS Conwy, na phlant mewn ysgolion preifat. Mae’r ffigyrau 
hefyd yn cynnwys rhai plant sy’n byw tu allan i’r ardal ond sy’n cael eu haddysgu yn 
ysgolion AALL BS Conwy.  

 

Tabl 6.2: grwpiau ethnig yn ysgolion Bwrdeistref Sirol Conwy (2019, 2010, 
2004) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 
 

  
2019 2010 2004 

Nifer % Nifer % Nifer % 

Pob disgybl 15,803   16,118   15,496   

Gwyn Prydeinig 14,688 92.9% 15,280 94.8% 14,898 96.1% 

Sipsi/ Teithiwr 21 0.1% 4 0.0% 9 0.1% 

Gwyn arall 332 2.1% 158 1.0% 156 1.0% 

Cymysg 366 2.3% 244 1.5% 146 0.9% 

Asiaidd neu Asiaidd  
Prydeinig 

169 1.1% 122 0.8% 57 0.4% 

Du neu ddu Prydeinig 30 0.2% 19 0.1% 16 0.1% 

Tsieineaidd 57 0.4% 32 0.2% 26 0.2% 

Grŵp ethnig arall 49 0.3% 15 0.1% 25 0.2% 

Ddim yn gwybod 91 0.6% 244 1.5% 163 1.1% 

*Gwledydd newydd eu 
derbyn i’r UE 

139 0.9% 23 0.1% - - 

 
*Mae’r is-grŵp yma hefyd wedi ei gynnwys yn y categori ‘gwyn arall’ ac mae’n cynnwys gweldydd yn 
ymuno â’r UE ers 2004: Croatia, Bwlgaria, Cyprus, Y Weriniaeth Siec, Estonia, Hwngari, Latfia, Lithuania, 
Malta, Gwlad Pŵyl, Romania, Slofacia, Slofenia. Ni chasglwyd y data hwn yn 2004. 

 

 

Hunaniaeth genedlaethol 

Mae 47.6% o drigolion Bwrdeistref Sirol Conwy yn ystyried eu hunain yn Gymry, o 
gymharu â 65.8% yng Nghymru gyfan. Mae 28.5% o drigolion Bwrdeistref Sirol Conwy 
yn Saeson, o gymharu â 13.8% yng Nghymru gyfan. Dim ond 2.5% o drigolion 
Bwrdeistref Sirol Conwy sydd â hunaniaeth y tu allan i’r DU ac Iwerddon.  
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Tabl 6.3: hunaniaeth genedlaethol (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS202EW 
 

  

Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

Nifer % % % 

Pob person 115,228   3,063,456 56,075,912 

Prydeiniwr/Prydeinwraig 

Hunaniaeth Brydeinig yn unig 25,056 21.7% 16.9% 19.1% 

Hunaniaeth Brydeinig ac unrhyw  
hunaniaeth arall 

9,053 7.9% 9.4% 10.1% 

Dim hunaniaeth Brydeinig 81,119 70.4% 73.7% 70.9% 

Cymro/Cymraes 

Hunaniaeth Gymreig yn unig 47,930 41.6% 57.5% 3.7% 

Hunaniaeth Gymreig a  
Phrydeinig yn unig 

5,009 4.3% 7.1% 0.5% 

Hunaniaeth cefndir cyfunol  
Gymreig arall 

1,903 1.7% 1.2% 0.2% 

Dim hunaniaeth Gymreig 60,386 52.4% 34.1% 95.7% 

Arall 

Sais/Saesnes * 32,811 28.5% 13.8% 67.1% 

Albanwr/Albanes ** 1,023 1.7% 1.9% 1.1% 

Gwyddel/Gwyddeles o Ogledd  
Iwerddon *** 

268 0.3% 0.2% 0.8% 

Gwyddel/Gwyddeles **** 621 0.8% 0.5% 0.9% 

O leiaf un hunaniaeth Seisnig /  
Cymreig / Albanaidd / Gwyddelig  
Gogledd Iwerddon  /Prydeinig  
yn unig 

111,973 97.2% 96.1% 91.0% 

Hunaniaethau eraill yn unig 2,845 2.5% 3.4% 8.1% 

 
* yn cynnwys Sais/Saesnes yn unig, Seisnig a Phrydeinig a hunaniaeth gyfunol Seisnig arall 
** yn cynnwys Albanwr/Albanes yn unig, Albanaidd a Phrydeinig a hunaniaeth gyfunol Albanaidd arall 
*** yn cynnwys Gwyddel/Gwyddeles o Ogledd Iwerddon yn unig, Gogledd Iwerddon a Phrydeinig a 
hunaniaeth gyfunol Gogledd Iwerddon arall 
**** yn cynnwys Gwyddel/Gwyddeles yn unig, Gwyddelig a Phrydeinig a hunaniaeth gyfunol Wyddelig arall 

 

Darparodd y Cyfrifiad hefyd fanylion ar wlad geni, a gellir defnyddio hwn fel dangosydd 
da o hunaniaeth genedlaethol. Cafodd ychydig dros hanner o’r boblogaeth ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy eu geni yng Nghymru, i’w gymharu â 73% ar gyfer Cymru’n 
gyffredinol. Cafodd dwy ran o bump o’r boblogaeth yn y Fwrdeistref Sirol eu geni yn 
Lloegr, i’w gymharu â dim ond un rhan o bump yn genedlaethol yng Nghymru. 
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Tabl 6.4: gwlad eich geni (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS204EW a QS203EW 

 

  

Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

Nifer % % % 

Pob person 115,228   3,063,456 56,075,912 

Pobl a aned yng Nghymru 62,720 54.4% 72.7% 4.9% 

Pobl  a aned yn Lloegr 45,798 39.7% 20.8% 80.0% 

Pobl  a aned yn yr Alban 1,306 1.1% 0.8% 1.3% 

Pobl a  aned yng Ngogledd Iwerddon 432 0.4% 0.3% 0.4% 

Pobl  a aned yng Ngweriniaeth  
Iwerddon 

790 0.7% 0.4% 0.7% 

Pobl a aned yng ngwledydd eraill yr  
UE, aelodau 2001* 

917 0.8% 0.9% 1.6% 

Pobl a aned yng ngwledydd eraill yr  
UE, gwledydd sydd wedi'u derbyn** 

741 0.6% 0.9% 2.0% 

Gwlad Pwyl  455 0.4% 0.6% 1.0% 

Pobl a aned yn rhywle arall 2,507 2.2% 3.3% 9.0% 

 
*Gwledydd sydd wedi’u cynnwys: Awstria, Gwlad Belg, Denmarc. Y Ffindir, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad 
Groeg, Yr Eidal, Lwcsembwrg, Yr Iseldiroedd, Portiwgal, Sbaen, Sweden 
**Gwledydd sydd wedi’u derbyn i’r UE: Bwlgaria, Cyprus, Y Weriniaeth Tsiec, Estonia, Hwngari, Latfia, 
Lithwania, Malta, Gwlad Pwyl, Rwmania, Slofacia, Slofenia 

 

Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS) yn cynnwys ffigurau am ddinasyddiaeth 
fesul awdurdod lleol. Fel soniwyd eisoes, mae’r arolwg hwn yn seiliedig ar sampl a gall 
y nifer bach yn yr arolwg achosi amrywiadau yn y data, gan godi pryderon ynglŷn â pha 
mor gadarn ydyw ar y lefel lleol, felly argymhellwn ddefnyddio ffigyrau’r Cyfrifiad ar gyfer 
hunaniaeth genedlaethol ar lefel awdurdod lleol. 

Yn 2018, amcangyfrifwyd bod 95.7% o bobl yng Nghymru oedd gwladolion y DU. 
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Rhan 7: crefydd / credo 

Crefydd 

Yr unig ffynhonnell ddata ddibynadwy am dadogaeth grefyddol ydi Cyfrifiad 2011. Mae’r 
tabl isod yn dangos mai ‘Cristnogaeth’ yw’r prif grefydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy. 

 

Tabl 7.1: crefydd (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS209EW 
 

  

Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

Nifer % % % 

Pob person 115,228   3,063,456 56,075,912 

Cristnogaeth 74,506 64.7% 57.6% 59.3% 

Bwdaeth 347 0.3% 0.3% 0.4% 

Hindwi 206 0.2% 0.3% 1.5% 

Iddewiaeth 62 0.1% 0.1% 0.5% 

Moslem 583 0.5% 1.5% 4.8% 

Siciaeth 17 0.0% 0.1% 0.8% 

Crefydd eraill 478 0.4% 0.4% 0.4% 

Dim crefydd 30,017 26.1% 32.1% 25.1% 

Crefydd heb ei nodi 9,012 7.8% 7.6% 7.2% 
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Rhan 8: rhyw 

Amcangyfrifon poblogaeth 

Amcangyfrifir mai maint poblogaeth preswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 
2018 oedd 116,800 o bobl. Mae bron i hanner y rhain yn ferched. Cynhyrchir data 
poblogaeth, sy’n cynnwys dadansoddiad rhyw, bob blwyddyn ac mae ar gael ar lefel 
ardal fach. Mae’n bosibl defnyddio’r data hwn yn eang fel enwadur ar gyfer sawl 
dangosydd, gan ei fod yn ddata cadarn gyda statws Ystadegol Cenedlaethol.  

 

Tabl 8.1: poblogaeth yn ôl rhyw (2017) 
Ffynhonnell: amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
 

  
BS Conwy Cymru Y DU 

Nifer* %** Nifer* %** Nifer* %** 

Cyfanswm poblogaeth 116,850  3,125,150    

Gwryw 56,850 48.6% 1,540,200 49.3% 32,581,800 49.3% 

Benyw 60,000 51.4% 1,584,950 50.7% 33,458,450 50.7% 

 
*mae  niferoedd wedi eu talgrynnu i’r 50 agosaf. 
**cyfrifir canrannau o ddata heb ei dalgrynnu. 

 

 

Cymharebau gwyrw:benyw 

Tabl 8.2: cymharebau gwyrw:benyw (2017) 
Ffynhonnell: amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
 

  
BS 

Conwy 
Cymru Y DU 

Cymhareb gwryw:benyw  105.6 102.9 102.7 

0-15 oed 94.8 95.2 95.2 

16-64 oed 102.8 100.7 100.5 

Oed 65+ 119.1 117.7 119.8 

Oed 85+ 184.3 178.9 178.8 

 
Diffiniad 

Cymhareb gwryw:benyw – nifer y benywod yn y boblogaeth ar gyfer bob 100 o wrywod 

 

Cymhareb gwryw:benyw ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy ydi 100:106. Cymhareb 
Cymru yw 100:103 (Cyfradd y DU yw 100:103 hefyd). Mae hyn yn golygu bod gennym 
gyfran uwch o ferched yn ein poblogaeth na’r cyfartaledd cenedlaethol. 

 Cymhareb gwryw:benyw ar gyfer plant ym Mwrdeistref Sirol Conwy yw 100:94.8. 
Mae hyn yn cymharu â chyfraddau Cymru ‘r DU.  Nid yw’r gymhareb yn union 
gyfartal, oherwydd mae mwy o fechgyn yn cael eu geni na menywod. 
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 Y gymhareb gwryw:benyw ar gyfer yr oedran gweithio yw 100:102.8; y 
cymhareb ar gyfer Cymru gyfan a’r DU yw 100:100.7 a 100:100.5 yn y drefn 
honno. 

 Y gymhareb gwryw:benyw ar gyfer y grŵp oedran 65+ ydi 100:119.1. Mae hyn 
ychydig yn is na’r gyfradd ar gyfer y DU (100:119.8) ac yn uwch na’r gyfradd ar 
gyfer Cymru gyfan (100:117.7). 

 Y gymhareb gwryw:benyw ar gyfer yr henoed iawn (85+) ym Mwrdeistref Sirol 
Conwy yw 100:184.3. Ar gyfer Cymru y gymhareb yw 100:178.9 a 100:178.8 ar 
gyfer Cymru & Lloegr. Disgwyliad oes hirach merched yw achos yr 
anghydbwysedd. 

 

 

Genedigaethau, marwolaethau a disgwyliad oes 

Mae mwy o fechgyn na menywod yn cael eu geni bob blwyddyn ym Mwrdeistref Sirol 
Conwy.  

Mae hyn yr un fath â’r duedd yng Nghymru. Mae cyfradd marwolaethau cyffredinol yn y 
Fwrdeistref Sirol yn uwch na chyfartaledd Cymru, sy'n cael ei esbonio gan y strwythur 
oedran hŷn yn ein poblogaeth (gweler adran 1 am ragor o fanylion). Pan gaiff 
strwythurau oed eu hystyried, mae gan BS Conwy gyfradd marwolaeth is na 
chyfartaledd Cymru, ond uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 

Mae gwahaniaeth mewn disgwyliad oes rhwng dynion a menywod ar bob lefel. Mae 
disgwyliad oes wedi gwella yn ystod y deng mlynedd diwethaf, ond gwahaniaeth rhwng 
dynion a menywod yn parhau i fodoli. Mae'r bwlch wedi culhau unwaith mae’r 
boblogaeth dros 65 oed. 

 
Tabl 8.3: disgwyliad oes (2005-2007 a 2015-2017) 
Ffynhonnell: tablau disgwyliad oes cyfnodau, Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
 

  

BS Conwy Cymru Y Deyrnas Unedig 

2005-
2007 

2015-
2017 

2005-
2007 

2015-
2017 

2005-
2007 

2015-
2017 

Gwyrw - adeg geni 76.9 79.3 76.7 78.3 77.2 79.2 

Gwyrw – yn 65 oed 17.5 19.4 16.9 18.2 17.2 18.6 

Benyw - adeg geni 81.4 82.8 81.1 82.2 81.5 82.9 

Benyw – yn 65 oed 20.5 21.4 19.6 20.5 19.9 20.9 

Gwahaniaeth rhwng  
gwryw a benyw adeg geni 

4.5 3.6 4.4 3.9 4.3 3.6 

Gwahaniaeth rhwng  
gwryw a benyw yn 65 

3.0 2.0 2.7 2.4 2.7 2.3 

 
Nodwch: disgwyliad oes adeg geni yw’r oedran bywyd disgwyliedig ar gyfer babanod sy’n cael eu geni yn 

y cyfnod hwnnw a disgwyliad oes 65 oed yw’r blynyddoed bywyd ychwanegol y gall rhywun 65 oed 
ddisgwyl eu cael. 
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Mae gan y Bwletin Poblogaeth a luniwyd gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth 
Corfforaethol fwy o fanylion ar y testun hwn. 

 

 

Rhan 9: cyfeiriadedd rhywiol 

Hunaniaeth rywiol 

Mae hunaniaeth rywiol yn un rhan o’r cysyniad ambarél o “gyfeiriadedd rhywiol”. Nid yw 
hunaniaeth rywiol o reidrwydd yn adlewyrchu atyniad rhywiol nac ymddygiad rhywiol – 
mae’r rhain yn gysyniadau ar wahân nad ydynt ar hyn o bryd yn cael eu mesur gan 
arolygon swyddogol. 

Mae amcangyfrifon hunaniaeth rywiol yn cael eu seilio ar ddata arolwg cymdeithasol o’r 
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS) a gynhyrchir gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol. Mae’r cwestiynau yn casglu gwybodaeth ar hunaniaeth rywiol y canfuwyd gan 
yr hunan o’r boblogaeth 16 a throsodd yn y DU. 

Nid yw ystadegau am hunaniaeth rywiol ar gael ar lefel BS Conwy. Mae'r APS yn 
cynhyrchu amcangyfrifon ar lefel Cymru gyfan, ond nid yw data yn cael ei ryddhau ar 
gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy gan eu bod yn seiliedig ar sampl, a ni chredir eu bod yn 
gadarn (mae maint y sampl yn rhy fach i fod yn gynrychioliadol ). 

Isod mae’r ffigurau ar gyfer Cymru a'r DU. Dylid nodi bod y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol yn credu bod y ffigurau hyn yn debygol o fod wedi cael eu tangyfrifo. 

 

Tabl 9.1: hunaniaeth rywiol yng Nghymru (2017) 
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, ONS 
 

  
Cymru 

Y DU 
Nifer % 

Heterorywiol / strêt 2,397,000 95.0% 93.2% 

Hoyw / lesbiaidd 34,000 1.3% 1.3% 

Deurywiol 17,000 0.7% 0.7% 

Arall 13,000 0.5% 0.6% 

Ddim yn gwybod / gwrthod ateb 64,000 2.5% 4.1% 

 

Mae hwn yn fater sensitif. Ni fydd rhai pobl yn fodlon rhannu gwybodaeth am eu 
hunaniaeth rywiol a gall cynnwys cwestiynau am hyn droi pobl ymaith oddi wrth ateb 
arolygon. 

Does dim data dibynadwy am faint y boblogaeth hoyw, lesbiaidd neu ddeurywiol yn y 
DU. Mae amcangyfrifon o wahanol ffynonellau yn amrywio o 0.3% i 10%, ond nid ydynt 
yn ystyried peidio cyflwyno neu gam-gyflwyno gwybodaeth, ac felly nid yw’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn credu bod yr un o’r rhain yn darparu sail ddigonol ar 
gyfer amcangyfrif. 
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Rhan 10: yr iaith Gymraeg 

Gallu Cymraeg 

Y Cyfrifiad yw’r ffynhonnell fwyaf dibynadwy a manwl ar gyfer data ar siaradwyr 
Cymraeg. Mae'n datgan bod 27.4% o'r boblogaeth sy’n 3 oed neu'n hŷn yn siarad 
Cymraeg – yn sylweddol uwch na ffigwr Cymru gyfan o 19.0%.  

 

Tabl 10.1: gwybodaeth o’r Gymraeg (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS207WA 

 

  

Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 

Nifer % % 

Pob person 3 oed a throsodd 111,724   2,955,841 

Dim gwybodaeth am Gymraeg 67,716 60.6% 73.3% 

Yn deall Cymraeg llafar yn unig 10,655 9.5% 5.3% 

Pob siaradwr Cymraeg 30,600 27.4% 19.0% 

Yn siarad Cymraeg ond ddim yn  
ei darllen na'i hysgrifennu 

4,603 4.1% 2.7% 

Yn siarad a darllen Cymraeg  
ond ddim yn ei hysgrifennu 

2,706 2.4% 1.5% 

Yn siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg 23,063 20.6% 14.6% 

Cyfuniadau eraill o sgiliau 2,981 2.7% 2.5% 

 
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fwyaf amlwg ymysg y rhai o oedran ysgol; gall 49.2% o 
blant 5-15 oed siarad Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy, o'i gymharu â 40.3% yng 
Nghymru. 

 

Tabl 10.2: Siaradwyr Cymraeg yn ôl oed (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011  
 

  

Bwrdeistref Sirol Conwy Cymru 

Cyfanswm 
Siarad 

Cymraeg 
% Siarad 
Cymraeg 

Cyfanswm 
Siarad 

Cymraeg 
% Siarad 
Cymraeg 

Oed 3 a throsodd 111,724 30,600 27.4% 2,955,841 562,016 19.0% 

3 - 4 2,335 740 31.7% 70,686 16,495 23.3% 

5 -15 13,287 6,539 49.2% 377,995 152,255 40.3% 

16 - 19 5,239 1,953 37.3% 161,952 43,651 27.0% 

20 - 44 30,281 8,420 27.8% 968,546 150,742 15.6% 

45 - 64 32,420 6,703 20.7% 814,118 107,941 13.3% 

65 - 74 13,966 2,936 21.0% 300,550 45,112 15.0% 

75+ 14,196 3,309 23.3% 261,994 45,820 17.5% 
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Ar y cyfan, mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn uwch yn y gorllewin, ac mewn ardaloedd 
mewndirol o’u cymharu â’r llain arfordirol, lle mae’r boblogaeth yn uwch. Mae’r gyfran 
sy’n medru’r Gymraeg ar ei huchaf yn ward ddeheuol wledig Uwchaled (71% yn medru’r 
Gymraeg), ac ar ei hisaf yng nghymuned arfordirol ddwyreiniol Tywyn a Bae Cinmel (llai 
nag 12%). 

 

Map 10.1: y gyfran o’r boblogaeth sy’n siarad Cymraeg yng Nghonwy, 
fesul ward 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS207WA 
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Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS) yn cynnwys ffigurau am y nifer o 
siaradwyr Cymraeg fesul awdurdod lleol. Fel soniwyd eisoes, mae’r arolwg hwn yn 
seiliedig ar sampl a gall y nifer bach yn yr arolwg achosi amrywiadau yn y data, gan 
godi pryderon ynglŷn â pha mor gadarn ydyw. Yn 2018, amcangyfrifwyd bod 29.9% o 
bobl yng Nghymru dros 3 oed yn gallu siarad Cymraeg. Mae'r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol, sy'n gwneud yr arolwg, yn credu bod hwn yn uwch na'r nifer yn y Cyfrifiad gan 
fod mwy o bobl sydd â llai o wybodaeth yn debygol o fod wedi’u cynnwys yng 
nghyfrifiad yr APS. Maent yn datgan na ddylai'r ffigurau yn yr APS gael eu cymharu’n 
uniongyrchol â'r Cyfrifiad, gan ei bod yn debygol y ddau arolwg yn mesur pethau sydd 
ychydig yn wahanol. 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2017-18, sydd eto yn arolwg sampl, yn 
dangos am bobl o’r oedran 16+ bod 19.3% o ymatebwyr ar gyfer Cymru gyfan yn 
dweud y gallant siarad Cymraeg, gydag 11.9% arall yn dweud eu bod yn gallu siarad 
rhywfaint o Gymraeg.   

 

 

Cymraeg mewn ysgolion 

Tabl 10.3: disgyblion sy’n siarad Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy 
(2017/18) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 
 

  
BS Conwy Cymru 

Nifer % % 

Pob disgybl 13,415     

Siarad Cymraeg yn rhugl 1,674 12.5% 16.2% 

Siarad Cymraeg ond nid yn rhugl 5,685 42.4% 32.9% 

Methu siarad Cymraeg o gwbl 6,056 45.1% 50.9% 

 

Dim ond 12.5% o ddisgyblion yn ysgolion CBS Conwy sy’n rhugl yn y Gymraeg. Mae 
15.5% o ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, sydd yn uwch na canran y 
siaradwyr Cymraeg rhugl, ac mae 23.1% pellach o ddisgyblion yn cael eu haddysgu 
mewn ysgolion sy'n darparu addysg sylweddol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bron i dair 
rhan o bump o'r holl ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. 

Mae'r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion ysgol sy’n cael eu haddysgu ym Mwrdeistref Sirol 
Conwy gan yr Awdurdod Addysg Lleol ac felly nid ydynt yn cynnwys plant sy'n byw yn y 
sir sy'n cael eu haddysgu tu allan i BS Conwy, na phlant mewn ysgolion preifat. Mae'r 
ffigurau hefyd yn cynnwys rhai plant sy'n byw y tu allan i'r ardal ond yn cael eu 
haddysgu ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn ysgolion yr AALl. 
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Tabl 10.4: disgyblion yn ôl math ysgol ym Mwrdeistref Sirol Conwy 
(2017/18) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 
 

  
BS Conwy Cymru 

Nifer % % 

Pob disgybl  15,802     

Disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg 2,453 15.5% 16.2% 

Disgyblion mewn ysgolion dwyieithog 661 4.2% 4.9% 

Disgyblion mewn ysgolion dwy ffrwd 610 3.9% 1.7% 

Disgyblion mewn ysgolion Saesneg  
(gyda Chymraeg sylweddol) 

2,385 15.1% 2.7% 

Disgyblion mewn ysgolion Saesneg 9,472 59.9% 73.3% 

Ddim yn berthnasol 221 1.4% 1.2% 

 
Diffiniadau 

Ysgol cyfrwng Cymraeg: Cymraeg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd. 
Ysgol ddwyieithog: o leiaf 80% o'r pynciau, heblaw am y Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg a hefyd drwy gyfrwng y Saesneg. 
Ysgol dwy ffrwd: y Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu defnyddio o ddydd i ddydd, yn dibynnu ar y 
ddarpariaeth gwricwlaidd. 
Ysgolion Saesneg (gyda Chymraeg sylweddol): y ddwy iaith yn cael eu defnyddio wrth addysgu, yn 
dibynnu ar y cyd-destun. 
Ysgol cyfrwng Saesneg: Saesneg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd (defnyddir y Gymraeg hefyd). 
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