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Cyflwyniad 
 

Ar 21 Rhagfyr 2022, cyhoeddwyd amcangyfrifon poblogaeth 2021 ar gyfer ardaloedd 
awdurdodau lleol yn y DU gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).  Mae'r amcangyfrifon yn 
adlewyrchu canolbwynt y flwyddyn benodol (30 Mehefin) ac fe'u cyhoeddir yn flynyddol gan y 
SYG fel mesur mwy cyfoes o boblogaeth a newid rhwng Cyfrifiadau dengmlwyddol.  Yr 
amcangyfrifon hyn yw'r set gyntaf o amcangyfrifon blynyddol canol blwyddyn i'w cyhoeddi yn 
seiliedig ar ganlyniadau Cyfrifiad 2021, a ddechreuodd ddod i'r amlwg yn haf 2022.   
 

Cyfrifir amcangyfrifon canol blwyddyn gan heneiddio ar amcangyfrifon y boblogaeth o'r Cyfrifiad, 
gan gymhwyso data ar gofrestriadau genedigaethau a marwolaethau, ac amcangyfrif llifoedd 
mudo mewnol (symudiadau i/o fannau eraill o fewn y DU) a mudo rhyngwladol (i/o'r tu allan i'r 
DU).  Mae'r amcangyfrifon hyn yn ymwneud â'r boblogaeth breswyl arferol.  Caiff preswylwyr 
arferol sydd i ffwrdd o'u cartref dros dro eu cynnwys, ond caiff ymwelwyr eu heithrio.  Caiff 
myfyrwyr eu cyfrif yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor.  Mae'r amcangyfrifon hyn yn cynnwys 
mudwyr rhyngwladol tymor hir (pobl sy'n newid eu gwlad breswyl arferol am o leiaf flwyddyn) 
ond nid yw'n cynnwys pobl sy'n cyrraedd neu'n gadael y DU am lai na blwyddyn.   
 

Mae'r nodyn hwn yn rhoi trosolwg byr o'r ffigurau cyhoeddedig sy'n canolbwyntio ar y prif 
ganlyniadau ar gyfer Abertawe a Chymru; poblogaeth yn ôl oedran a rhyw; a thueddiadau tymor 
byr dros y cyfnod rhwng Cyfrifiad 2021 a'r amcangyfrifon hyn (21 Mawrth i 30 Mehefin 2021), 
gan gynnwys yr wybodaeth sydd ar gael am elfennau'r newid mewn poblogaeth. 
 
Ystadegau'r DU 
 

Poblogaeth amcangyfrifedig y DU – y pedair gwlad gyfansoddol gyda'i gilydd sef Cymru, Lloegr, 
Gogledd Iwerddon a’r Alban - yw dros 67 miliwn yn awr; a oedd yn 67,026,300 (wedi'i 
thalgrynnu) ym mis Mehefin 2021, cynnydd o tua 3.7 miliwn (5.9%) yn ystod y degawd diwethaf.   
 

Wrth i gyfrifiad yr Alban gael ei symud i 2022 oherwydd effaith pandemig y Coronafeirws 
(COVID-19), mae amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yn yr Alban (sy'n rhan o gyfanswm y 
DU) yn cael eu cyflwyno o ganol 2020, yn hytrach na bod yn seiliedig ar Gyfrifiad 2021.  Am y 
rheswm hwn, mae'r nodyn briffio hwn yn cynnwys amcangyfrifon Cymru a Lloegr (nid y DU) at 
ddibenion cymharu.  
 
Y boblogaeth yng Nghymru 
 

Ar gyfer canol 2021, amcangyfrifir fod poblogaeth Cymru'n 3,105,400 - cynnydd o 41,700 neu 
1.4% ar ffigwr canol 2011, sy'n is na chyfradd y twf yn y DU dros y degawd.  Yn fwy diweddar, 
amcangyfrifir bod poblogaeth Cymru wedi gostwng tua 1,400 yn y cyfnod rhwng diwrnod y 
Cyfrifiad a 30 Mehefin 2021. Mae hyn oherwydd newid naturiol negyddol (llai o enedigaethau na 
marwolaethau) a mudo net negyddol (mwy o bobl yn symud o Gymru nag i mewn i Gymru). Gall 
patrymau newid yn y boblogaeth yn y cyfnod hwn hefyd adlewyrchu rhai o effeithiau'r 
pandemig, gan fod nifer o'r cyfyngiadau a oedd ar waith yng Nghymru ar ddiwrnod y Cyfrifiad 
wedi'u codi erbyn 30 Mehefin 2021.  
 

Yng Nghymru, cafwyd cynnydd yn y boblogaeth mewn 16 o'r 22 awdurdod lleol rhwng diwrnod 
y Cyfrifiad a chanol 2021, gyda'r cynnydd mwyaf ym Mro Morgannwg (o 600 neu 0.5%).  Mae 
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40,600 
(17.1%)

148,000 
(62.2%)

49,200 
(20.7%)

Abertawe'n un o 6 ardal awdurdod lleol sy'n dweud bod cyfanswm ei phoblogaeth yn gostwng.  
Ceir rhagor o fanylion am y boblogaeth a'r newid diweddar (2021) ym mhob un o'r 22 ardal 
awdurdod lleol yn Atodiad 1. 
 
Poblogaeth Abertawe 
 

Amcangyfrif poblogaeth canol blwyddyn 2021 ar gyfer Dinas a Sir Abertawe yw 237,800 (wedi'i 
dalgrynnu); sy'n cynnwys 120,700 o fenywod a 117,100 o ddynion. Mae'r ffigwr yn cynrychioli 
gostyngiad o oddeutu 600 (-0.25%) ar amcangyfrif diwrnod Cyfrifiad 2021. 
 

Mae elfennau cyffredinol newid mewn poblogaeth – sef genedigaethau, marwolaethau (h.y. 
newid naturiol) a mudo o ddiwrnod y Cyfrifiad i ganol 2021 – wedi'u nodi yn Nhabl 1 isod.  Mae 
dadansoddiad o'r data ategol a ryddhawyd gyda'r amcangyfrifon yn awgrymu bod y gostyngiad 
cyffredinol a gafwyd ym mhoblogaeth Abertawe yn ystod y tri mis hyd at fis Mehefin 2021 o 
ganlyniad i all-fudo mewnol (yn y DU) (-560 net yn fras.), a newid naturiol negyddol (tua 40 yn 
fwy o farwolaethau na genedigaethau), heb unrhyw newidiadau net o fewnfudiad rhyngwladol 
wedi'u hamcangyfrif yn y cyfnod hwn.  
 
Tabl 1: Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2021, elfennau newid mewn poblogaeth: Abertawe, Cymru, Cymru a Lloegr (C a Ll) 
 

 Poblogaeth  Elfennau Newid: Mudo a Poblogaeth 
Area: Cyfrifiad 2021 Genedigaethau Marwolaethau newidiadau eraill canol 2021 

Abertawe 238,400 +580 -620 -560 237,800 
Cymru 3,106,800 +7,700 -8,200 -900 3,105,400 
C a Ll 59,597,400 +170,700 -132,200 +6,000 59,641,800 

 

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2021 (crwn), SYG. Cyhoeddwyd Rhagfyr 2022.   
Sylwer: Mae'n bosib na fydd y cyfansymiau'n symio oherwydd talgrynnu. 

 
Poblogaeth fesul oedran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ffigur 1: Poblogaeth Abertawe fesul grŵp cam bywyd, canol 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darperir dadansoddiad manylach o boblogaeth 
Abertawe fesul oedran a rhyw (fel pyramid 
poblogaeth) yn Ffigur 2.  Mae'r pyramid yn dangos 
cynnydd sydyn yn y grwpiau 19-21 oed, sy'n 
adlewyrchu presenoldeb myfyrwyr preswyl yn nwy 
brifysgol Abertawe.   

Yng nghanol 2021, mae cyfran poblogaeth 
oed gweithio Abertawe (h.y. i gyd rhwng 16 a 
64 oed), sef 62.2%, yn uwch na Chymru 
(60.9%) ond yn is na Chymru a Lloegr 
(62.9%).  Fodd bynnag, mae gan Abertawe 
gyfran is o blant (0-15 oed), sef 17.1%, na 
Chymru (17.6%) a Chymru a Lloegr (18.5%). 
 

Ffigur 2: Poblogaeth Abertawe, canol 2021, fesul oedran a rhyw 
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Mae'r boblogaeth rhwng 22 a 24 oed yna'n cwympo'n sydyn, cyn dychwelyd i batrwm mwy 
sefydlog yn ystod y rhan fwyaf o flynyddoedd oed gweithio ac yn dirywio'n raddol o ganol 70au 
pobl (ar ôl y cynnydd mawr mewn genedigaethau wedi'r rhyfel).   
 

Ceir dadansoddiad o boblogaeth canol 2021 fesul oedran mewn carfanau pum mlynedd yn 
Atodiad 2. 
 
Gan ddefnyddio'r amcangyfrifon hyn, gellir cymharu cyfansoddiad poblogaeth Abertawe fesul 
grwpiau oedran dethol (fel yng nghanol 2021) gyda chyfartaleddau Cymru a Chymru a Lloegr: 

 Mae 11,300 o blant 0 i 4 oed yn Abertawe, 4.8% o gyfanswm y boblogaeth - sydd 
ychydig yn is na'r gyfran gyfatebol ar gyfer Cymru (4.9%) a Chymru a Lloegr (5.4%). 

 Mae gan Abertawe hefyd ganran is o blant 5 i 15 oed sef 12.3% (29,200 o blant), na 
Chymru (12.7%) a Chymru a Lloegr (13.1%). 

 Mae 30,100 (12.7%) o boblogaeth Abertawe'n bobl ifanc 16 i 24 oed, cyfradd sy'n uwch 
na Chymru (10.5%) a Chymru a Lloegr (10.6%), yn rhannol oherwydd myfyrwyr. 

 Mae 24.3% o'r boblogaeth (57,700 o bobl) rhwng 25 a 44 oed, sydd rhwng canrannau ar 
gyfer Cymru (24.0%) a Chymru a Lloegr (26.5%). 

 Mae 60,200 o bobl yn Abertawe rhwng 45 a 64 oed (25.3%), cyfran is na Chymru 
(26.5%) a Chymru a Lloegr (25.8%). 

 Mae 20.7% o boblogaeth Abertawe yn 65 oed ac yn hŷn (49,200), hanner ffordd rhwng 
ffigurau canrannol Cymru (21.4%) a Chymru a Lloegr (18.7%). 

 Mae 6,800 o bobl yn Abertawe yn 85 ac yn hŷn, sef 2.8% o gyfanswm Abertawe; ychydig 
yn uwch na'r gyfran yng Nghymru (2.7%) a Chymru a Lloegr (2.5%). 

 Oedran canolrifol y boblogaeth yn Abertawe oedd 41.5 mlwydd oed yng nghanol 2021, 
sy'n 1.5 mlynedd yn uwch nag yng nghanol 2011.  Mae gan Abertawe'r bumed oedran 
canolrifol isaf yng Nghymru yng nghanol 2021, sy'n is na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru 
(43.1) ond yn uwch na Chymru a Lloegr (40.6). 

 
 
Y camau nesaf 
 

Yn unol ag arfer arferol, bydd y SYG yn ymgymryd â gwaith cysoni ac ail-sylfaenu ar gyfer 
amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn i ddeall sut a pham y mae'r amcangyfrifon canol 
blwyddyn sy'n seiliedig ar Gyfrifiad 2021 yn wahanol i'r rheini a gyflwynwyd o Gyfrifiad 2011.  
Bydd hyn yn arwain at ôl-gyfres ddiwygiedig o amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y cyfnod 
rhwng 2012 a 2020 yn ystod rhan gynnar 2023, a disgwylir yr amcangyfrifon canol blwyddyn ar 
gyfer 2022 erbyn haf 2023. 
 
 
Casgliad 
 

I grynhoi, mae'r amcangyfrifon diweddaraf ar gyfer canol 2021 yn dangos cwymp pellach ym 
mhoblogaeth Abertawe ers diwrnod y Cyfrifiad.  Mae hyn wedi cael ei ysgogi gan fudo net 
negyddol mewnol (o fewn y DU) a newid naturiol (mwy o farwolaethau na genedigaethau) yn y 
tri mis hyd at ganol 2021.  Dylai'r amcangyfrifon canol blwyddyn diwygiedig ar gyfer 2012-2020 
gynnig dealltwriaeth bellach o newid mewn poblogaeth diweddar yn Abertawe ac yn 
ddiweddarach helpu i lywio rhagamcanion poblogaeth y dyfodol yn seiliedig ar Gyfrifiad 2021. 
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Sylwer:  
 

Ceir rhagor o wybodaeth genedlaethol am yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf ar wefan SYG:    
   
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2021   
 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/populationestimatesfortheukmid2021methodsguide  

 
 
Os hoffech dderbyn unrhyw wybodaeth ychwanegol am yr amcangyfrifon canol blwyddyn, neu os oes 
gennych unrhyw ymholiadau eraill ynghylch newid mewn poblogaeth a newid demograffeg yn 
Abertawe, cysylltwch â'r canlynol:    

 
Cyngor Abertawe - Gwybodaeth, Ymchwil a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol 
Ffôn: 07970 610583.  Ebost: ymchwil@abertawe.gov.uk   

 

Uned Cyflwyno Strategol, Cyfarwyddiaeth Adnoddau, y Ganolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN. 
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Atodiad 1: AMCANGYFRIFON POBLOGAETH AR GYFER AWDURDODAU LLEOL YNG 
NGHYMRU 

 

Awdurdod lleol 
Cyfanswm y boblogaeth:  

Cyfrifiad 2021 
Cyfanswm y boblogaeth:  

canol 2021 
Newid (%) 

Caerdydd 362,200 359,500 -2,700 (-0.7%) 
Abertawe 238,400 237,800 -600 (-0.2%) 
Rhondda Cynon Taf 237,600 237,500 -100 (-0.0%) 
Sir Gaerfyrddin 187,800 188,200 +400 (+0.2%) 
Caerffili 175,900 176,000 +100 (+0.1%) 
Casnewydd 159,600 159,700 +100 (+0.1%) 
Sir y Fflint 154,900 155,100 +200 (+0.1%) 
Pen-y-bont ar Ogwr 145,500 145,800 +300 (+0.2%) 
Castell-nedd Port Talbot 142,300 141,900 -300 (-0.2%) 
Wrecsam 135,100 135,100 +100 (+0.0%) 
Powys 133,200 133,600 +400 (+0.3%) 
Bro Morgannwg 131,900 132,500 +600 (+0.5%) 
Sir Benfro 123,400 123,700 +200 (+0.2%) 
Gwynedd 117,400 117,100 -300 (-0.2%) 
Conwy 114,700 114,800 +100 (+0.1%) 
Sir Ddinbych 95,800 96,000 +300 (+0.3%) 
Sir Fynwy 92,900 93,200 +300 (+0.3%) 
Torfaen 92,300 92,500 +200 (+0.2%) 
Ceredigion 71,400 70,700 -800 (-1.1%) 
Ynys Môn 68,900 68,900 +0 (+0.1%) 
Blaenau Gwent 66,900 67,000 +100 (+0.1%) 
Merthyr Tudful 58,800 58,900 +100 (+0.1%) 
    Cymru 3,106,800 3,105,400 -1,400 (-0.0%) 
Cymru a Lloegr 59,597,400 59,641,800 +44,400 (+0.1%) 

 

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Cyfrifiad 2021 ac Amcangyfrifon Canol Blwyddyn, SYG.  © Hawlfraint y Goron 2022. 
 

 
Atodiad 2: POBLOGAETH ABERTAWE (2021) FESUL GRWPIAU OEDRAN PUM MLYNEDD  

 
Oedran Gwrywod Menywod Pawb (% o'r cyfanswm) Cymru % C a Ll % 

0-4 5,700 5,600 11,300 (4.8%) 4.9% 5.4% 
5-9 6,700 6,200 13,000 (5.5%) 5.6% 5.9% 

10-14 7,100 6,600 13,700 (5.8%) 5.9% 6.0% 
15-19 7,300 6,600 13,900 (5.9%) 5.6% 5.7% 
20-24 10,200 8,600 18,700 (7.9%) 6.0% 6.0% 
25-29 7,000 7,100 14,200 (6.0%) 6.0% 6.5% 
30-34 7,400 7,700 15,100 (6.3%) 6.3% 7.0% 
35-39 7,100 7,500 14,600 (6.1%) 6.0% 6.7% 
40-44 6,900 7,000 13,900 (5.8%) 5.7% 6.3% 
45-49 6,800 7,100 13,900 (5.8%) 5.9% 6.3% 
50-54 7,800 8,000 15,700 (6.6%) 6.9% 6.9% 
55-59 7,800 8,200 16,000 (6.7%) 7.2% 6.8% 
60-64 7,000 7,600 14,600 (6.1%) 6.5% 5.8% 
65-69 6,100 6,700 12,800(5.4%) 5.7% 5.0% 
70-74 6,200 6,900 13,100 (5.5%) 5.8% 5.0% 
75-79 4,500 5,300 9,800 (4.1%) 4.3% 3.7% 
80-84 3,000 3,900 6,800 (2.9%) 2.9% 2.5% 
85-89 1,700 2,700 4,400 (1.8%) 1.7% 1.6% 

90+ 800 1,600 2,400 (1.0%) 1.0% 0.9% 
Total 117,100 120,700 237,800 (100%) 100% 100% 

 

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2021, SYG.  © Hawlfraint y Goron 2022. 


